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A tervek szerint hamarosan forgalomba állnak Miskolcon az első, sűrí-
tett földgázüzemű buszok. A működésükhöz szükséges CNG töltőállo-
más az MVK Zrt. telephelyén épült meg.

Az elmúlt évben 11 újabb helyi érték került 
be a Miskolci Települési Értéktárba, amely 
így összesen 38 elemmel rendelkezik. 

Megkezdődött a Modern Városok 
Program végrehajtása, folytatód-
nak a fejlesztések. Miskolc önkor-
mányzata és a kormány első lép-
csőben, félmilliárdos támogatásról 
írt alá szerződést múlt év december 
végén a program keretében.

Hamarosan megnyílik a régió 
első CNG töltőállomása

Egyre bővül Miskolc értéktára
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Sztrájk? Nem sztrájk?
Beszélgetés Singlár Zsolttal, 

az MVK Zrt. vezérigazgatójával

ModErN VároSok ProGrAM
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Megkezdődött a Modern Városok 
Program végrehajtása, folytatódnak a 
fejlesztések. Miskolc önkormányzata 
és a kormány első lépcsőben, félmilli-
árdos támogatásról írt alá szerződést 
múlt év december végén.

A program keretében két kiemelt 
turisztikai fejlesztést is támogat a kor
mány. A Miskolctapolcai Strandfürdő 
II. ütemének megépítésére 5 milliárd 
forintos keretet biztosítanak. Lengyel 
Katalin, a Miskolci Városfejlesztési 
Kft. ügyvezetője elmondta a beruházás 
újabb munkahelyeket teremt.

Megtudtuk, a kiviteli terv közbeszer
zési eljárása tart jelenleg, a remények 
szerint február végére meg tudják köt
ni az erre vonatkozó szerződést. A ter
vek szerint év végére a kivitelezőt is meg 
tudják nevezni.

A másik kiemelt turisztikai fej
lesztés a Diósgyőri vár. A korábbi 3,4 
milliárdos támogatás után újabb 4,5 
milliárd jut a várra és környezetére. 
Egy emelettel bővül az építmény, cse

réptetővel fedik a bástyákat és a pa
lotaszárnyakat, valamint vizesárkot 
is kialakítanának a vár körül. A tár
gyalásokat már megkezdték a kör
nyezetvédelmi felügyelőséggel és a 
vízművekkel – mivel vízbázisvédel
mi szempontból kényes területről van 
szó, nagyon körültekintően kell eljár
ni a beruházás során, hangsúlyozta az 
ügyvezető. 

– Elkezdtük a terület vásárlásokat: 13 
szerződést már megkötöttünk, 3 ingat
lan tulajdonosával nem tudtunk még 
megegyezni; itt elindítjuk a kisajátítást. 
Mivel azonban a nagyobb területet már 
megvette a város, ez a kérdés nem lehet 
akadálya annak, hogy elkezdjük a be
ruházást – emelte ki.

A Modern Városok Programban 
szintén kiemelt helyen szerepel az 
„okos” megoldások támogatása. Mis
kolc – csakúgy, mint a green city elvei
nek alkalmazásában – ebben is élen jár. 

Ennek részeként a város több száz 
térfigyelő kamerát vásárol, ami nagy
ban növeli majd a közbiztonságot.

A Modern Városok Program része
ként jelentették be azt is, hogy mintegy 
1000 hektáros új ipari park létesül Mis
kolcon. Megtudtuk, ennek is elindult az 
előkészítése: kész a talajvédelmi terv és 
folyamatban van a belső úthálózat és a 
csapadékvízelvezetés koncepciójának 
kidolgozása is. Szintén elkészült már az 
intermodális csomópont terve – ehhez 
kell kapcsolni az új ipari park közleke
dését.

– A város megkötött egy 500 millió 
forintos támogatási szerződést decem
ber végén a Modern Városok Program 
keretében. Ebből az összegből a Diós
győri vár projektben most 250 millió 
forintot kap a város ingatlanvásárlásra. 
A Miskolctapolcai Strandfürdő fejlesz
tésre 108 millió érkezik, ebből készítik 
el a kiviteli tervet. Az „Okos város – 
Okos Miskolc” programra 96 millió, az 
új ipari parkra pedig 46 millió forintot 
kap most a város – ismertette Lengyel 
Katalin. Hozzátette: „2016ban termé
szetesen a többi forrásra is sorban köt
jük majd a támogatási szerződéseket”.

Az új iparterület kialakítása két 
okból nagyon fontos: egyrészt a 
meglévő érdeklődők igényeinek 
minél teljesebb körű kiszolgá-
lása érdekében, másrészt olyan 
cégek figyelmének felkeltése 
miatt, melyek nagy, egybefüg-
gő, reprezentatív üzleti környe-
zetben lévő, jó infrastrukturális 
adottságokkal rendelkező terüle-
tet keresnek – nyilatkozta Vécsi 
György, a Miskolc Holding Zrt. 
igazgatóságának elnöke (képün-
kön balról). 

Elmondta, folyamatosan tárgyal
nak befektetési célzattal érkező vál
lalkozásokkal, külföldi delegációk
kal. Együttműködnek a Nemzeti 
Befektetési Ügynökséggel (HIPA), 
ágazati szövetségekkel és szakmai 
partnerekkel. Miskolc szakmai hát
terét, működő cégeit és szakképzési 
rendszerét figyelembe véve autóipa
ri, elektronikai, gépipari, környezet
ipari vállalatok érdeklődése várható 
– de ez az ágazati felsorolás egyálta
lán nem kizárólagos. – Miskolc az 
elsők között dolgozta ki vállalkozás
fejlesztési és befektetésösztönzési 
programját. A vonatkozó rendele

tet többször aktualizáltuk, így jelen
leg is vonzó kedvezményeket nyújt a 
vállalkozást indítók számára – han
goztatta Vécsi György. Mint mond
ta, erős partnerséget építettek a be
települt gyártókkal, többek között 
a Boschsal, Takatával, Shinwával, 
Remy Automotiveval. 

Az igazgatósági elnök szerint a 
gazdaságfejlesztés egyik legfonto
sabb feltétele a magasan képzett 
munkaerő. Miskolcon a képzés bel
ső tartalma mára megújult, nagyobb 
hangsúly került a duális képzésre. 
Együttműködnek a nagy cégekkel és 
a Miskolci Egyetemmel, a képző in
tézményekkel. 2014ben a város el
indította a Miskolci Járműipari Élet
pályamodellt. – Miskolcon az elmúlt 
években nagyon sok turisztikai és 
infrastrukturális fejlesztés valósult 
meg. Fejlett a közösségi közlekedés, 
a közbiztonság, a város élhetőbbé és 
turisztikai szempontból is vonzób
bá vált. Az ipar, tudás, kultúra hár
mas egysége jól szemlélteti Miskolc 
hagyományokra és felhalmozott ta
pasztalatokra építő, de a mai kihívá
soknak minden téren megfelelő, in
novatív hozzáadott értéket képviselő 
törekvéseit – emelte ki Vécsi György.

Ezerhektárnyi területet vásárol 
a kormány az M30-as autópályá-
tól és a Tiszai pályaudvartól pár 
száz méterre. Itt lesz az új mis-
kolci ipari park, az infrastruktú-
rának köszönhetően a szállítás 
is könnyebb lehet és a dolgozók 
is gyorsabban eljuthatnak majd 
jövendő munkahelyükre. A zöld-
mezős beruházáson a város végzi 
el az út-, a csatorna- és a villa-
moshálózat kiépítését – nyilat-
kozta Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere. 

A gazdaságfejlesztésnek köszön
hetően 2010 óta 6 ezerrel csökkent a 
munkanélküliek száma Miskolcon. 
Ezért a környező településen élő 

szakképzett dolgozóknak is mun
kát adhatnak az új ipari park vál
lalkozásai, a polgármester szerint. 
Magas hozzáadott értéket teremtő 
vállalkozásokra számítanak, akik 
a Miskolci Egyetemen végzett mér
nökökre támaszkodnak.

 – Minimum négy Mercedes gyár 
férne el ezen a területen – mutatott 
rá Kriza Ákos, az ipari park nagy
ságáról szólva. – Ha pedig kis és 
középvállalkozásokban gondolko
dunk, akkor számtalan cég települ
het ide, akár a 10 ezret is meghalad
hatja majd az itt dolgozók száma. 
Ez az ipari park teljes mértékben 
rendezni tudja a térség munka
erőhelyzetét – hangsúlyozta Mis
kolc polgármestere. 

„Teljes mértékben rendezni tudja 
a térség munkaerő-helyzetét”

Kriza Ákos az új ipari parkról

Jól teljesít a miskolci gazdaság, 
adóemelés nélkül is dinamikusan 
emelkedtek 2010-től a helyi adóbevé-
telek. Ezen belül is különösen a helyi 
iparűzési adóbevételek.

2010ben 5,9 milliárd, 2012ben 
6,2 milliárd, 2014ben, 7,4 milliárd, 
2015 első tíz hónapjában pedig 7,4 
milliárd forint iparűzési adóbevé

telei voltak a városnak. A gazdaság 
eredményei, a sikeres várospoliti
ka tették például lehetővé a rendelet 
megalkotását, mely szerint a miskol
ci háziorvosokat, házi gyermekorvo
sokat, a fogorvosi alapellátást végző 
orvosokat és a védőnő vállalkozókat 
adómentesség illeti meg a jövőben. 
Az így megspórolt pénzt a háziorvo
sok fejlesztésekre fordíthatják.

Mint ismert, jelentős adókedvezmé
nyekről, adóelengedésekről döntöttek 
a képviselők a városi közgyűlés múlt 
év novemberi, rendes ülésén. Nem 
kell például helyi iparűzési adót fizet
niük idén januártól a miskolci házior
vosoknak, házi gyermekorvosoknak, 
fogorvosi alapellátást végző orvosok
nak és a védőnő vállalkozóknak ak
kor, ha bevételük 80 százaléka ebből a 
tevékenységből származik és iparűzési 
adóalapjuk nem haladja meg a 20 mil
lió forintot.  

Az építményadó tekintetében vál
tozás, hogy az ipari parkok mellett az 
egyéb ipari gazdasági zónában és a 
különleges gazdasági zónában műkö
dő vállalkozások is kedvezményre jo
gosultak, ha legalább nettó 500 millió 
forint értékű beruházást hajtanak vég
re. Ebben az esetben az ilyen épületek 
után januártól 800 Ft építményadót 
fizetnek az érintett cégek négyzetmé
terenként. Elhangzott, azért adhatja a 
város ezeket a kedvezményeket, mert a 
miskolci gazdaság jól teljesít. Adóeme
lés nélkül is dinamikusan emelkedtek 
2010től a helyi adóbevételek. Ezen be
lül is különösen a helyi iparűzési adó
bevételek.

Nem volt adóemelés, mégis dinamikusan 
növekedtek az adóbevételek

2014 őszén, a Takata beruházásnál 
a Patec képviselőivel

Vállalkozás-fejlesztés, 
befektetés-ösztönzés

Megkezdődött a Modern Városok 
Program végrehajtása

Lengyel Katalin Orbán Viktor miniszterelnök és Kriza Ákos polgármester társaságában a Miskolctapolcai 
Strandfürdőben

Dinamikusan növekedtek a helyi iparűzési adóbevételek
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Immár az országos médiumokban 
is az jelent meg, hogy sztrájkra 
készülnek Miskolcon az MVK Zrt. 
szakszervezetei. Hogy mi a helyzet 
a vállalatnál és mi igaz a sztrájk-
készültségből, arról a legilletéke-
sebbet, a vállalat vezetőjét, Singlár 
Zsolt vezérigazgatót kérdeztük. 

- Vezérigazgató úr, második hónap-
ja röppen fel újra és újra a hír, hogy 
sztrájkra készülnek az MVK Zrt. 
dolgozói, mert nem kapják meg a 3 
százalékos visszamenőleges béreme-
lésüket, amiben a városvezetés és a 
vállalatvezetés megállapodott a múlt 
év tavaszán a szakszervezetekkel.

- Elnézést, Ön látta ennek a megál-
lapodásnak a szövegét?

- Nem. Nem ez állt benne?
- A szakszervezetek erről beszél-

nek, de tisztázzuk, sem Ön és sem 
más nem láthatott semmiféle megál-
lapodás szöveget a vállalat és a szak-
szervezetek között, mert nincs ilyen. 
Ez azért fontos, mert az egyébként 
legitim béremelési vitában elég er-
kölcstelen olyan megállapodás kap-
csán átkokat szórni ránk, ami egyéb-
ként nem létezik. Vagyis szögezzük 
le, hogy nem volt semmiféle aláírt 
megállapodás az MVK vezetése és a 
szakszervezetek között.

- Akkor miről vitáznak? A szak-
szervezetek, de még a Jobbik is arra 
hivatkozik, hogy a Holding és az 
MVK vezetése tavaly ígéretet tett a 3 
százalékos visszamenőleges béreme-
lésre. Ez akkor hazugság?

- Ilyen formában sajnos hazugság. 
Ugyanis a vállalatvezetés csak arra 
tett ígéretet, hogy - és itt most fon-
tosak a következő szavak - lehetőség 
szerint megpróbál mindenkinek ki-
gazdálkodni egy 3 százalék körüli 
bérfejlesztést. Erről valóban volt szó, 
de megállapodás nem született. A le-
hetőség szerinti béremelés jogossá-
gát nem vitattuk soha, emellett azon-
ban a város gazdasági lehetőségei és 
a vállalat likviditása nem hagyható 
figyelmen kívül. A vitát jelenleg az 
okozza, hogy mikor és milyen mér-
tékű legyen az a béremelés, amely 

nem borítja fel az eddig nagy nehe-
zen elért egyensúly közeli állapo-
tot, ugyanakkor a dolgozók számá-
ra is elfogadható. És itt szándékosan 
mondom a dolgozókat, nem pedig a 
szakszervezeteket, mert gyakran az 
az érzésem, hogy a szakszervezet úgy 
akarja sztrájkba vinni a dolgozókat, 
hogy nem minden következményről 
tájékoztatja őket.

- Ezt hogy érti? Mire gondol?
- Mondjuk arra, hogy miközben 

sztrájkkal fenyegetőznek és kérik a 
dolgozók esetleges munkabeszünte-
tését, azt sehol nem olvastam, hogy 
őszintén elmondták volna, hogy a 
sztrájktörvény szerint a kieső napok-
ra nem jár bér, illetve nem jár cafeté-
ria sem. Vagy azt, hogy mindaddig, 
amíg nincs megállapodás, azok sem 
kaphatnak cafetériát, akik nem sztráj-
kolnak. Ez nem miattunk van, nem 
a város, vagy a vállalatvezetés a go-
nosz. Ez a jog, ez a szabály. Szerintem 
a családok havi bevételével nem len-
ne szabad így játszadozni, de ez már 
a szakszervezeti vezetők felelőssége. 
Azt viszont fontosnak tartom, hogy 

mindezzel pontosan tisztában legye-
nek az MVK-s dolgozók. Ha február 
elején az öklüket ráznák, hogy, hol a 
cafetéria pénz, akkor a szakszerveze-
teknél kellene, hogy ezt tegyék. Ezért 

is írtam levelet a dolgozóknak és tájé-
koztattam minderről őket. 

- De hol tartanak most a viták, 
egyeztetések? A dolgozókat a bérük, 
a miskolciakat, pedig a villamos és a 
buszközlekedés érdekli…

- Jól látja. Mi is pont e két terüle-
ten tartjuk fontosnak, hogy komp-
romisszum szülessen. Jogosnak 
tartottuk a buszvezetők és a villa-
mosvezetők bérfejlesztését és ezért 
nem 3, hanem 5 százalékkal növel-
tük a bérüket tavaly november 1-től, 
ezt decemberi bérükkel már haza 
is vihették a kollégák. Ahogy Kriza 
Ákos polgármester úr kérésének is 
eleget téve karácsonyra 3,8 százalé-
kos, éves bérfejlesztésnek megfelelő 
jutalmat kapott minden arra jogo-
sult munkavállaló. Vagyis nem zár-
kóztunk és nem zárkózunk el egy 
ésszerű és fenntartható bérfejlesztés-
től, de ehhez nem kell sem zavart kel-
teni politikai haszonért, sem beleül-
tetni a dolgozókat egy olyan hintába, 
ami valójában nem szolgálja az érde-
küket. De nem akarom megkerülni a 
kérdését. Most úgy állunk, hogy ja-
nuár 1-től egy 3 százalékos béreme-
lést ajánlunk mindenkinek – nyilván 
a busz- és villamosvezetőkön kívül, 

hiszen ők már folyamatosan kapják 
az emelt bérüket. 

 - És mit mond erre a szakszerveze-
tek vezetése?

- Ők a visszamenőlegességet és egy 
nagyobb emelést követelnek, de ez 
ma nem tartozik a pénzügyi realitá-
sok körébe. Folyamatosan sztrájkkal 
fenyegetőznek, de egy biztos, a mini-
mális szolgáltatások mértékét a ka-
pacitás kétharmadában, vagyis 66%-
ban szabja meg a törvény. 

- Akkor hát hogyan tovább?
- Nézze, nekünk valóban fontosak a 

dolgozóink és amit 2016-ra ígértünk 
nekik, akkor is odaadjuk, ha a szak-
szervezetek jelen pillanatban éppen 
ez ellen dolgoznak gőzerővel. Lehet, 
hogy vannak olyanok a vállalaton be-
lül, vagy a vállalaton kívül, akiknek 
az az érdekük, hogy indulatokat ger-
jesszenek, de mi a felelős vállalatveze-
tés filozófiáját valljuk. Ezért minden 
egyes munkavállalónak ismételten le-
velet küldtem, amiben felajánlottam, 
hogy írja alá az új munkaszerződését, 
ami tartalmazza a cafetériát és a bér-
emelést. Mindezért semmit nem ké-
rünk, csak ugyanolyan becsületes és 
tisztességes munkát, mint amely ed-
dig is jellemezte a kollégáimat.

Az okos város alapjait teremti meg 
az a kamerarendszer fejlesztés, ame-
lyet a Modern Városok Program ke-
retében telepítenek Miskolcra. A 
városban jelenleg is működik 150 
kamera, a „Zöld nyíl” projektben is 
megvalósult mintegy 130 kamera 
telepítése. Az 500 új megfigyelő ka-
mera magas felbontással, nagy látó-
szöggel, valamint esetenként infra 
megvilágítással és fűtéssel is rendel-
kezni fog. A kamerák általános fel-
adatok mellett, mint rendszám vagy 
arcfelismerés speciális funkciókkal 
is rendelkeznek majd. Például hőka-
meraként is működhetnek, de elve-
szett vagy otthagyott tárgyak, egész-
ségügyi vészhelyzetek észlelésére is 
alkalmasak lesznek.

A kamerarendszerrel egy időben 
több környezeti szenzor kerül tele-
pítésre. Ezzel egy olyan információs 
rendszer kerül kialakításra, amely 
az aktuálisan jellemző környezeti 
értékek megfigyelésére és elemzésé-
re lesz használható, mind a lakosok 
mind a város vezetői számára.

A rendszer azért lesz igazán okos, 
mert videoelemző megoldásokkal, 
különböző elemző, értékelő, szűrő 

és riasztási funkciókkal támogatja a 
rendőrség tevékenységirányító köz-
pontját – merthogy közvetlen ösz-
szeköttetésbe kerül a központtal. 
Ennek megfelelően az egyes riasztá-
si események alkalmával a rendőrség 
szakemberei dönthetik el, hogy a be-
avatkozási, intézkedési küszöbszin-
tet eléri-e az esemény, vagy elegen-
dő a városi rendészet beavatkozása. 
Ezzel a feladatok tervezése, szerve-
zése, irányítása és koordinációja is 
egy magasabb, okosabb szervezett-
ségi szintre kerül. Egyedülálló, mi-

szerint a most meglévő 280 kamerát 
is a rendszer részévé teszik, amely 
elemeiként is fejleszthető, tovább-
építhető. Ezzel Miskolc egyedülálló 
módon tudja elérni és fenntartani 
a növekvő biztonság stratégiai cél-
ját. Mivel a tervezést megalapozó ta-
nulmány már elkészült, hamarosan 
közbeszerzési eljárás lefolytatására 

kerül sor, hogy azt követően meg-
kezdődjön Magyarország legmoder-
nebb kamerarendszer-fejlesztése. A 
várost behálózó, 780 kamerából álló 
rendszer elsődlegesen magas fokú 
biztonságot jelent, másrészt megadja 
az okos várost működtető informáci-
ós rendszer adathálózati infrastruk-
túráját!

IntellIgens kamerarendszer, a legkorszerűbb szolgáltatásokkal

Interjú Singlár Zsolttal, az MVK ZRT. vezérigazgatójával
sztrájk? nem sztrájk?
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Huszonnégy évi használat után, 
két Tátra villamost is elszállítot-
tak a napokban Miskolctól.

A 18 darabos miskolci Tátra 
flotta járműveiből kettőt Prága vá-
sárolt meg. A 200-as pályaszámú 
villamost múlt pénteken este vit-
ték el a közlekedési vállalat telep-
helyéről.  Autópályán szállították, 
és Hegyeshalomnál hagyta el az 
országot. Néhány nappal később 
a második Tátrát is elszállították 
Miskolcról. Kedden a 204-es pá-
lyaszámú szerelvényt tették fel a 

speciális szállítójárműre, amely 
egészen Prágáig vitte.

Annak idején, 1991-ben éppen 
a 200-as pályaszámú villamos ér-
kezett elsőként Miskolcra a Tát-
ra-flottából. A szerelvényt Kassáról 
szállították városunkba, három da-
rabban. Az MVK Zrt. telephelyén 
szerelték össze, s 1991. október 1-jén 
állt forgalomba. Ezt követte még 17 
Tátra, kilenc Kassáról, nyolc pedig 
Most-Litvínov városából. 

Az elszállított járműveket a cseh 
fővárosban felújítják, s újra utaso-
kat szállítanak majd a jövőben. 

Két Tátra is „elköszönt” 
Miskolctól

BoNTás a József aTTila uTcáN

Hatodik alkalommal rendezik 
meg most hétvégén, január 15-től 
17-ig a görömbölyi forralt bor és 
tepertőfesztivált. 

A háromnapos gasztronómiai és 
kulturális seregszemlére várhatóan 
idén is sokan ellátogatnak majd, így 

az MVK Zrt. 4-es járatai sűrűbben 
járnak szombaton délután. A közle-
kedési vállalat közleménye szerint, 
január 16-án, szombaton 12 és 19 
óra között a 4-es autóbuszok gyak-
rabban, a 30 perces követési idő he-
lyett 15 percenként fognak közle-
kedni. 

Tekintettel a „Forralt Bor és Te-
pertő nap” rendezvényre ebben az 
időszakban minden járat csuklós 
autóbusz lesz. A többnapos feszti-
válon a színpadi programok mellett 
ezúttal is különleges forralt borokat, 
tepertőt és disznótoros ételeket kós-
tolhatnak az ínyencek. 

Sűrűbben közlekednek szombat délután a 4-es járatok

Életveszélyessé tették a tolvajok az épületet

Ismét üresen álló épületet 
bontottak meg ismeretlenek, 
ezúttal a József Attila utcán. 
Elhordták a cserepet, a gerendá-
kat, ajtókat, ablakokat, megbon-
tották az épület falait. Óriási 
szemetet és törmeléket hagytak 
maguk után. 

A balesetveszélyessé vált, romos 
háztömböt kedden lebontatta az 
önkormányzat. A bérlőket már ta-
valy kiköltöztették, másik lakást is 
biztosítottak az ott élőknek, de a bon-
tást későbbre tervezték.

A József Attila utcai házban koráb-
ban három család lakott, az önkor-
mányzat cserelakásba költöztette őket. 

A szomszéd azt mondja, már a pat-
kányok is elszaporodtak a környéken, 
Váradi Károlyné szerint egyre baleset-
veszélyesebbé vált az épület. Az üresen 
álló házat ugyanis egy ideje ismeretle-

nek elkezdték szétbontani. A falon 
már felirattal is figyelmeztettek az 
omlás és balesetveszélyre, ha to-
vább folytatódik az önkényes bon-
tás, tragédiát is okozhatott volna. 

– Megvan a bontási engedé-
lyünk, ütemezetten bontottuk 
volna el az épületet, mivel a felújí-
tás drága lett volna. Ismeretlenek 
azonban hamarabb megbontották 
és ezzel életveszélyessé tették – nyi-
latkozta Kottman Dezső, a MIK 
Zrt. építési és karbantartási veze-

tője (képünkön). A balesetveszélyessé 
vált házat az önkormányzat most tel-
jesen lebontatta, a terület értékesíthe-
tő lesz, de nem ingatlan, hanem ipari 
beépítésre.

Belterületi vaddisznó-va-
dászatra adott engedélyt a 
rendőrség Miskolcon. Az el-
szaporodott állatok évek óta 
jelentős károkat okoznak 
a Vargahegy, Örömhegy, 
Komlóstető, Miskolctapol-
ca, Görömböly és Diósgyőr 
erdős részein élőknek.

Sok panasz érkezett a la-
kóktól és mivel a vaddisz-
nók elriasztására alkalmazott 
módszerek nem jártak ered-
ménnyel, a miskolci önkor-
mányzat a rendőrségtől kért 
és kapott engedélyt a kárté-
kony állatok kilövésére február 28-ig – olvas-
ható a városháza közleményében.

A vadak elejtésével Pecze István vadászt bíz-
ta meg az önkormányzat, aki hetente 2-3 alka-
lommal ellenőrzi az érintett területeket. Január 
6-ától délután 16 óra és reggel 6 óra közötti idő-

szakban engedélyezett a vadak kilövése a 
Vargahegy, Örömhegy, Komlóstető, Mis-
kolctapolca, Görömböly és Diósgyőr erdős te-
rületein. A lakosság az érintett területek ön-
kormányzati képviselőinél tehet bejelentést, 
ha vaddisznót észlel lakása környékén.

A tervek szerint heteken belül 
forgalomba állnak Miskolcon 
az első, sűrített földgázüze-
mű buszok. Üzemeltetésük 
elengedhetetlen feltétele, hogy 
a tankolásuk helyben is meg-
oldott legyen. Az ehhez szük-
séges töltőállomás az MVK 
telephelyén épült meg.

Mint ismert, a CNG – sűrített 
földgázüzemű – buszokból 75 
darabot vásárolt Miskolc. De-
cemberben már folyamatosan 
érkeztek az MAN tiszaújvárosi 
telephelyére a flotta autóbuszai.

A buszok üzemeltetésének 
elengedhetetlen feltétele, hogy 
a tankolásuk helyben, Miskol-
con megoldott legyen. A CNG 
töltőállomás az MVK Szondi 
György utcai telephelyén épült 
meg, hitelesítését, kalibrálását 

január 12-15. között végezték 
el. A töltőállomás „levizsgázá-
sához” hat CNG busz érkezett 
az MVK telephelyére, de „tan-
kolás” után, még a hivatalos 
átvétel előtt visszatérnek Ti-
szaújvárosba, hogy az utolsó si-
mításokat elvégezzék rajtuk.

Az MVK szakemberei úgy 
tervezik, hogy februárban ér-
keznek meg és állnak forgalom-
ba Miskolcon az első CNG üze-

mű, MAN típusú autóbuszok, 
addigra a kút is készen áll majd 
a járművek fogadására.

A miskolci töltőállomás 
Magyarországon a hetedik, 
Észak-Magyarországon pedig 
az első, ahol a CNG járművek 
töltésére nyílik lehetőség. A 
miskolci CNG töltőállomást a 
nagyközönség várhatóan már-
cius 1-től veheti igénybe, kár-
tyás fizetéssel.

HaMarosaN MegNyíliK  
a rÉgió elSő CNg töltőállomáSaKilőhetők a vaddisznók

Közérdekű közlemény
Miskolc Önkormányzata a vá-

ros településszerkezeti tervének és 
építési szabályzatának módosítá-
sát kezdeményezi a keleti gazda-
sági területre, ami megtekinthető 
a városépítési osztályon vagy a vá-
ros honlapján. A készülő tervek-
hez 2016. 01. 12-tól 2016. 01. 16-ig 

vélemények adhatók. A felmerült 
véleményeket a fenti idő alatt írás-
ban juttassák el Rostás László vá-
rosi főépítésznek (Miskolc MJ. Vá-
ros PH. Főépítészi Kabinet 3525 
Miskolc, Városház tér 8. sz.) vagy 
a partnersegiegyeztetes@mis-
kolcph.hu internet címre.
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Hatvanéves korában, pénteken elhunyt kollégánk, Hegyi László. Évti-
zedeken át dolgozott operatőrként a Miskolc Televízióban és a Magyar 
Televízió Regionális Stúdiójában.

Kezdetektől meghatározó személyisége volt az MTV helyi stábjának. 
Korábban is számos, országosan ismert televízió-műsornak dolgozott, tu-
dósítva miskolci és régiós eseményekről. Adásrendezőként, operatőrként 
évtizedeket töltött a kamera másik végénél és a vezérlőpult mögött. Az 
MTV miskolci központjának kialakítása után is a helyi és országos hír-
adók, magazinműsorok operatőre volt, majd 2012-től újra a Miskolc Tele-
vízió munkatársa lett. Az Operafesztivál előadásait az ő kameralencséjén 
át nézhettük sokszor az elmúlt években, keze nyomán számos operafilm 
született.

Munkáját és lényét átszőtte az életvidámság, az életöröm és a bölcsesség. 
Egy hirtelen jött betegség néhány hónap alatt leterítette. Erős volt, harcolt, 
de ebben a csatában nem lehet bölcsen küzdeni. Ő megpróbálta, szeme a 
kórházi ágyban fekve is azt a huncut, bölcs csillogást mutatta, ami hatvan 
éven át nem múlt el. Most elment. Még mindig nem lehet elhinni.

A Miskolci Nemzeti Színház is mű-
sorára tűzte a nagysikerű Broad-
way musical, a Zorba, a görög című 
alkotást, január 15-én volt az első 
bemutató.

Zorba, az örök vándor, a javíthatatlan 
romantikus, a bölcs filozófus viszontag-
ságos életét legtöbben Nikos Kazantzak-
is világhírű regényéből, vagy az Anthony 
Quinn főszereplésével készült nagyszerű 

filmváltozatból ismer-
jük. Most a Miskolci 
Nemzeti Színház szín-
padán elevenedik meg 
Kazantzakis hőse. Szőcs 
Artur állította színpadra 
az előadást, amely alap-
jául a Broadway musical 

szolgál. – Slárku Anett dramaturg mun-
kája ez az átirat, ami nagyban támasz-
kodik a regényre is – mondta el a rende-
ző.  – Az előadást dupla szereposztásban 
játsszuk, így egészen más Zorbát látha-
tunk majd Szegedi Dezső és Gáspár Ti-
bor alakításában, vagy éppen Madame 
Hortense megformálásában Seres Ildikó 
és Nádasy Erika kettősében. Az előadás 
látványvilága is különleges, Horesnyi 
Balázs díszlettervezővel egy makett falut 

álmodtunk meg, ahol makett méretűek 
a házak, a templom és a város minden 
építménye – tette hozzá. A történet Zor-
ba jellemében a pozitív gondolkodás, az 
optimizmus erejét mutatja meg, a nehéz 
körülmények között élő közösségben. 
Azt üzeni nekünk, hogy ha ennyi lehe-
tőségünk van a kommunikációra, akkor 
hagyjuk a haragot, a bosszút, a hábo-
rút és inkább táncoljuk! – hangsúlyozta 
Szőcs Artur. Az előadásra szóló jegyeket 
érdemes megőrizni, egy szerencsés néző 
görögországi nyaralást nyerhet. Az előa-
dások után fel kell írni a nevet, címet, 
telefonszámot a színházjegyre, ezt pe-
dig bedobni a színház előcsarnokában a 
gyűjtődobozba. Február végén sorsolják 
ki a nyertest, a bérletes nézők automati-
kusan részt vesznek a sorsoláson. 

Kiemelt arany fokozatú minősítést szerzett az alig egy éves, 
főként zenetanárokból és zeneművészeti főiskolai hallgatók-
ból álló Miskolc Big Band együttes a közelmúltban megren-
dezett XV. Budapesti Big Band Találkozón és Fesztiválon.  

A Miskolc Big Band a legmagasabb szintű, A-kategóriában 
mérette meg magát a TEMI Fővárosi Művelődési Házában 
megrendezett eseményen, amelyre közel húsz együttes érkezett 
– Szlovéniából, Szlovákiából, Csehországból, Finnországból és 
Magyarországról. A hazai együttesek közül kizárólag a Miskolc 
Big Band érte el a legmagasabb, kiemelt arany fokozatú minősí-

tést. A zsűri elnöke, Zsemlye Sándor a díjátadó gálán hosszasan 
méltatta a miskolci együttest, és kiemelte: a Sándor Ferenc által 
alapított és vezetett együttes létrejöttével valami egészen új do-
log született Magyarországon. Véleménye szerint stílusuk nem 
a múltba, hanem a jövőbe tekint.  

A Miskolc Big Band országosan is egyedülálló hangzásvilágát 
és programjának rendkívüli budapesti sikerét is a kizárólag a szá-
mukra hangszerelt műsornak valamint a saját szerzeményeknek 
köszönheti. Az együttes tagjai erősen kötődnek a Miskolci Egye-
tem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetéhez, hiszen zenetanár tag-
jai itt végeztek, a fiatalabbak pedig jelenleg is az egyetem hallgatói. 

Már hagyománnyá vált Miskolcon, 
hogy decemberben szépíró pályázatot 
hirdet Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő. Ezúttal is nagyon sok, több 
mint négyszáz gyerek küldte be írását, 
a legszebben írók ajándékokkal lettek 
gazdagabbak.

Immár nyolcadik alkalommal ragad-
tak tollat az év végi ünnepek előtt az is-
kolások, hogy megmutassák, milyen 
szépen tudnak írni. A zsűri az elbírálás-
nál nem csupán a helyes betűalakítást 
vizsgálta, hanem a külalakot és a teljes 

írásképet is. Az esetleges egyedi írásje-
gyek ugyancsak a figyelem középpont-
jába kerültek.

A verseny résztvevői ezúttal is verse-
ket vetettek papírra. A díjátadót az Avasi 
Gimnázium színháztermében tartották 
múlt év végén, ahol a gyerekek egy fil-
met is megnézhettek. A legszebben írók 
az oklevelek mellé mozijegyet és kaland-
park-belépőt is kaptak ajándékba. Csö-
bör Katalin a díjátadásnál elmondta: a 
versenyre küldött, gyöngybetűkkel írt 
verseket ezúttal is elküldik olyan idősek-
nek, akik magányosan töltik az ünnepet.

Bíró Eszter gyerekkoncertje és középkori játszóhá-
za is várta a kicsiket az elmúlt hétvégén a Diósgyőri 
várban. Az előadás interaktív volt, sok-sok játékkal, 
humorral, élő muzsi-
kával.

Bíró Eszter énekesnő, 
színésznő musical- és 
film főszerepeivel, il-
letve világzenei szóló-
lemezeivel vált ismert-
té, 2013-ban debütált 
gyerekeknek szóló Ál-
lati Zenés ABC című 
produkciójával. Ez 
2014-ben az év hazai 
gyerekalbuma lett és 
Fonogram – Magyar 
Zenei Díjat is kapott. 
A régóta várt második 
lemez bemutató kon-
certjére várták a kis-
gyermekes családokat 
múlt vasárnap a Di-
ósgyőri vár lovagter-
mébe.

Az énekesnő el-
mondása szerint két 

saját gyermeke adta az ihletet, 
hogy az ABC betűit dalokon és 
játékokon keresztül, szinte ész-
revétlenül tanítsa és szerettesse 
meg az óvodás és kisiskolás kor-
osztállyal, ugyanakkor a szülők-
nek is színvonalas szórakozást 
nyújtson.  A koncert után a gye-
rekeket egy középkori játszóház 
várta, ahol találkozhattak a vár 
lovagjaival és udvarhölgyeivel. 
Beleshettek a királynék ruhás lá-
dájába, saját pajzsot készíthettek, 
megismerkedhettek az udvarban 
használatos eszközökkel és vé-
gül ünnepélyesen Nagy Lajos ki-
rály lovagjaivá és udvarhölgyeivé 
avatták őket.

Elhunyt kollégánk, 
Hegyi László operatőr

MisKolci siKEr a Big Band FEsztiválon

FiataL szépírók verseibőL 
idősek ajándéka

zorba, a görög Miskolcon

Pozitív gondolKodás 
és oPtiMizMus

„állati jó” gyermekkoncert 
a diósgyőri várban
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Hirdetés Miskolci Napló

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.
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Apróhirdetés
Magyar vizsla kölykök erősek vadász-barát alakúak, drótszőrű 
törzs könyvezett anyától egészségügyi könyvvel 15 000 Ft-ért kap-
hatók! Érdeklődni: 46/304-175 vagy a 30/322-9991 telefonon lehet.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2016. 01. 16-tól 2016. 01. 22-ig 

Ariel mosópor, 1,4 kg, 1,5 kg, 866 Ft/kg 1299 Ft

Tomi folyékony mosószer 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Tomi mosópor, 1,4 kg–1,5 kg, 714 Ft/kg 999 Ft

Coccolino öblítő 1,9 l, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Silan öblítő 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Perwol folyékony mosószer, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft

Pantene hajbalzsam, 200 ml, 2500 Ft/l 499 Ft

Bref Power Aktív WC golyó, 2 db-os, 350 Ft/db 699 Ft

Bref WC gél, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft

Bonux mosópor, 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 Ft

Bonux 3 kg, 533 Ft/kg 1599 Ft

Bonux foly. mosószer, 1,36 l, 735 Ft/l 999 Ft

Pur mosogató ut., 642 Ft/l  289 Ft

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501 E-mail: info@mikom.hu

Lendítse fel üzLetét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

keresse az újságárusoknál  
a százéves múltra visszatekintő  

miskolci kalendáriumot

a Lapker Zrt.  
pavilonjaiban,  
599 Ft-os áron.

a nyereményjáték fődíja  
egy kétszemélyes,  
kétéjszakás üdülés

a gyulai Hőforrás Hotel  
és Üdülőpark jóvoltából.



Egészségügy2016. január 16. | 2. hét | XIII. évfolyam 2. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Rangos építészeti elismerésben 
részesült nemrégiben két miskol
ci épület. Az Építési Vállalko
zók Országos Szakszövetségének 
éves közgyűlésén a Csillagpont 
kórház közintézmény kategóriá
ban nyert, a Diósgyőri vár képvi
selői pedig műemléki kategóriá
ban vehettek át oklevelet.

  – Olyan neves, vagy színvona-
las építmények között díjazták a 
Csillagpont épületét, mint példá-
ul Budapesten a Parlament körüli 
Kossuth tér átépítése – mondta el 
Csiba Gábor, a megyei kórház fő-

igazgatója. A közgyűlésen össze-
sen tizenöt elismerést adtak át. A 
Csillagpont nívódíjat kapott, a Di-
ósgyőri vár újjáépítését pedig mű-
emléki kategóriában ismerték el. 
Pandúr Gábor, a Zeron Zrt. építés-
vezetője elmondta, sok szempon-
tot vizsgáltak. Többek között érté-
kelték az épületek praktikusságát, 
küllemét, a megrendelővel való 
együttműködést és a minőséget is. 
Az elismeréseket olyanoknak íté-
lik oda, akik munkájukkal nem 
csupán maradandót alkotnak, ha-
nem javítják az építőipar megítélé-
sét is.

Múlt év végén emelték a helyére a 
megyei kórházban azt a több mint 
tíz tonnás épületelemet – „hidat” – 
amely a nemrég megépült sebészeti 
hotelépületet köti össze a régi se
bészeti épületben található műtő
blokkal, diagnosztikával.

Ezzel több szempontból is teljessé 
vált az úgynevezett „csillagpont filo-
zófia”. – Ha felülről, esetleg egy repü-

lőgépről nézzük a kórházat, láthat-
juk, hogy a „csillagpont” elnevezés 
nem csupán betegellátási filozófiát 
jelent, hanem az épületegyüttes alak-
ját is jelzi. Ez a most beemelt híd a 
csillag egyik szára – mondta el Csiba 
Gábor, a kórház főigazgató-főorvosa.

Az új hídnak köszönhetően még 
gyorsabbá és hatékonyabbá válik a 
betegellátás a B.-A.-Z. megyei kór-
házban. Lévai Sándor, a kivitele-

ző FK Raszter Zrt. főmérnöke az új 
elem beillesztéséről úgy nyilatko-
zott, a gyakorlatukban előfordulnak 
ilyen tevékenységek, de ennek elle-
nére semmiképpen sem nevezhető 
rutinmunkának. Az összekötő híd 
súlya meghaladja a tíz tonnát, a ki-
terjedése pedig még problémásabbá 
teszi az emelést – négy helyen kellett 
felfüggeszteni, meg ne billenjen eme-
lés közben. 

Kiemelkedő kamarai munkája elismeréséül Hippokra
tész Emlékérmet vehetett át nemrégiben Székely Anna
mária miskolci háziorvos.

A Magyar Orvosi Kamara által kiadott elismerésben 
évente öten részesülhetnek, és negyvenezer orvosból 
választják ki azokat, akiket az emlékéremre méltónak 
találnak. A kitüntetettek egyike lett a miskolci házior-
vos, Székely Annamária, aki kamarai tevékenységé-

vel – közvetett módon – a betegek gyógyulásához is hozzá-
járul.  – Ezt a díjat, úgy érzem, azért érdemeltem ki, mert 

évek óta vezetem a Borsod megyei nyugdíjas orvosok 
számára létrehozott klubot, ahová a sokszor 

egyedülálló kollégákat hívjuk meg különbö-
ző programokra, valamint a területi szer-
vezet orvoskollégáinak olyan programokat pró-
bálok szervezni, ahol megnyitjuk a gyógyításon kívüli 
személyes kapcsolatok lehetőségét – nyilatkozta a díjazott.

Rangos elismerések BEEmElték 
az új hidat

tEljEssé vált a „csillagpont”

nEgyvEnEzER oRvos közül választották ki
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Egy új, korszerű, energiatakarékos CT, valamint 
egy MRgép segíti mostantól a gyógyítást a me
gyei kórházban. A készülékek csaknem 40 száza
lékkal kevesebb energiát használnak fel működé
sük során, mint elődeik. A berendezéseket uniós 
támogatásból vásárolta múlt év végén a kórház és 
majdnem 600 millió forintba kerültek.

Az új CT teljes melléküreg- illetve arcüreg fel-
vételeket tud készíteni, s három dimenzióban 
is feltérképezi az arcot. Teljesen más elvek alap-
ján működik, mint hagyományos elődei, su-
gárterhelése 100-150-ed része egy hagyományos 

CT-felvételnek. Emellett egy energiatakarékos 
MR-készülék is szolgálatba állt a Csillagpontban. 
Ennek szoftverei segítségével teljesen új eljáráso-
kat tudnak végezni - például olyan funkcioná-
lis MR-vizsgálatokat, amelyekre korábban nem 
nyílt lehetőség. Ez mind az orvosoknak, mind a 
betegeknek nagy előnyt jelent. 

Riz Gábor országgyűlési képviselő az ünnepélyes 
átadáson mérföldkőnek, s hatalmas előrelépésnek 
nevezte az új gépek beszerzését.   – Olyan új léte-
sítményekkel és eszközökkel gazdagodik a kórház, 
ami tovább segíti a betegek mielőbbi gyógyulását – 
fogalmazott.

Tovább javul az Északmagyarországi 
régióban a betegek ellátása a megyei kór
házban végzett különleges új műtéti tech
nika alkalmazásával. Bár költséges műtéti 
beavatkozásról van szó, az új technika 
alkalmazásával egyre több beteg marad
hat életben.

Csiba Gábor főigazgató szerint, amióta 
létezik ez a speciális műtéti eljárás, sokat 
javult a gyógyulási statisztika. Így az ér-
sebészeti műtéteknél el lehet kerülni azt 
a nagy kockázatú sebészeti beavatkozást, 
amely a mellkas megnyitásával jár, s azzal, 
hogy időlegesen ki kell zárni a keringést, il-
letve átmeneti keringést biztosítani a szív, a 
hasi zsigerek és az alsó testfél között. Nem-
régiben egy balestet szenvedett fiatalember 
műtétjénél végezték el az eljárást, a sérülé-
sek olyan súlyosak voltak, hogy több szak-
ma összehangolt munkájára volt szükség. – 
A fiatalembernek – és sok hasonló betegnek, 

akiknek baleset következtében szakad szét a 
mellkasi verőere – egyidejűleg több súlyos 
sérülése is volt, ilyenkor különösen fontos ez 
az új technikai lehetőség – fűzte hozzá Csiba 
Gábor, aki szerint amióta létezik ez a speci-
ális műtéti eljárás, sokat javult a gyógyulási 
statisztika. 

Különleges műtéti eljáráshatékonyabb, energiatakarékosabb 
eszközök

Tizenegy Észak-magyarországi kórházban fejlesztették a rehabilitációs ellátórendszert. A pro-
jekt múlt év végén befejeződött, a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyei egészségügyi 
intézmények alkotta konzorcium több mint 4,8 milliárd forintot nyert el erre a célra. A projekt 
érintette a pszichiátriai, az addiktológiai, a kardiológiai, a mozgásszervi rehabilitáció, a tüdőgyó-
gyászati és légzésrehabilitáció, a csecsemő- és gyermekrehabilitáció, valamint a hospice ellátás 
szakterületét. A projekt keretében a borsodi megyei kórházban 473 millió forintos beruházás va-
lósult meg, a miskolci Semmelweis Kórházban pedig 860 milliós. 

észak-magyarországi kórházakban 
fejlesztették a rehabilitációs ellátást
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A mai Deszkatemplom helyén 
már három fatemplom állt ezelőtt, 
az első 1637-ben épült. A szájhagyo-
mány szerint 1637. szeptember 13-
án avatták fel. Az információ Bató 
István gazdag miskolci kerekedőtől 
származik, aki ezt mondta: „Hogy a 
templom 1637-ben épült, szüleink-
től, ők ismét szüleiktől, azok pedig 
1759-ben Négyesi Szepessy István 
főgondnoktól hallották.” A temp-
lomról szóló első hiteles dokumen-
tum a város 1698-as jegyzőkönyve, 
amelyben feljegyezték: „Ebben az 
esztendőben zsindelyezték meg a 
Külső Temetőben lévő Isteni szolgá-
latra rendeltetett helyet”. 

Amikor az első templom állapo-
ta nagyon leromlott, 1724-ben újat 
emeltek a helyére. Ezt Bató István 
1874-ben saját pénzén újíttatta fel  
és végrendeletében alapítványt 
is létrehozott a templom céljaira. 

„Ezen deszkatemplom tartassék 
fenn a legjobb karban időről-idő-
re mindaddig, míg Miskolcz váro-
sában helvéthitvallású protestáns 
egyházi tagok és Egyház leende-
nek... ha megégne is az, az alapjá-
ból deszkából és fából építtessék 
fel” – olvasható Bató István és neje 
1882-ben készült végrendeletében.

A felújítás ellenére a 20. század 
elején már ez a templom is ment-
hetetlenné vált, ezért lebontották és 
Szeghalmy Bálint tervei szerint új, 
monumentális, és az erdélyi, szatmá-
ri népi építészet formavilágát megje-
lenítő templomot építettek, ezt 1938. 
szeptember 19-én avatták fel. 1997-
ben felgyújtották, a mai épület – az 
eredeti formavilágát megtartva – 
közadakozásból és állami támoga-
tásból épült újjá Puskás Péter tervei 
szerint, Simon Gábor építész vezeté-
sével. 1999. május 2-án avatták fel.

Az eredetileg Szinvavölgyi Erdei 
Vasút néven ismert pályavonal ter-
vezésének ötlete az első világháború 
1917-es évében merült föl. 1918. feb-
ruárjában Stern Zsigmond és Stern 
Imre fővárosi mérnököket bízták 
meg a tervezéssel. 

1920. február 24-én engedélyez-
ték hivatalosan az építést, amelyet 
Sternék a pálya nehézsége miatt nem 
vállaltak, ezért Modrovich Ferenc 
erdőmérnök kapta a megbízást. A 
pálya Miskolcról Lillafüred érintésé-
vel a Szinva völ-
gyében vezetett, 
innen kapta az 
eredeti, korábbi 
nevet. 1920. de-
cemberére a fővo-
nalat hivatalosan 
is átadták, erede-
tileg a kisvona-
tot a kitermelt fa 
szállítására hasz-
nálták. Valójában a trianoni terüle-
telcsatolások miatt vált szükségessé 
a korábbi erdélyi és kárpátaljai faki-
termelés pótlására a bükki termelés 
bekapcsolása. Az első fával megra-
kott szerelvény 1920. november 14-
én érkezett a Fáskertbe. 1921-ben el-
készült a 25 m magas és 64 m hosszú 
mélyvölgyi viadukt, amely megfelelt 
a terhelési próbán.  A korlátolt sze-
mélyforgalom megindulását is en-
gedélyezték, az első személyszállító 
vonat 1923. augusztus 20-án indult 

el Miskolcról Lil-
lafüredre. A pa-
rasznyai szárny-
vonal 1923-ban 
készült el. A Pa-
lotaszálló meg-
építésével egy 
időben, 1927-
ben a fővona-
lat a Fáskerttől a 

Szent Anna templomig meghosszab-
bították, Lillafüreden pedig állomás 
épült, alagúttal. 

A LÁEV elnevezést 1929. májusától 
használják a Szinvavölgyi Erdei Vas-
út helyett. Ekkor az utaslétszám éven-
te elérte a 300 ezer főt. 1939-40 között 
megépült a mahócai 4 km-es szakasz.  
A második világháború idején a mis-
kolciak számára csak a LÁEV tudott 
tüzelőt szállítani. 1954 végén kapta a 
pálya az első dízelmozdonyt, ezt meg-
előzően csak gőzmozdonyok jártak a 

vonalon. A parasznyai vonalon a sze-
mélyszállítás 1963-ban indult meg. 
1972-ben megszűnt a gőzvontatás. A 
Szent Anna templom – Dorottya utca 
közti szakasz lebontására városfejlesz-
tési okok miatt 1973-78 között került 
sor. 1978. október 1-jén a Dorottya ut-
cába helyezték a város felőli végállo-
mást. 1989-ben megszűnt a teherszál-
lítás a Ládi szárnyvonalon, amelyet 
1994-ben lebontottak. 2000. áprilisától 
a felújított gőzmozdony ismét munká-
ba állt. 2003. novemberében született 
meg a Mikulásvonat ötletének meg-
valósítása. 2008-ban pályázati forrás-
ból ökoturisztikai fejlesztésekre ke-
rült sor. 2009-ben a kisvasút elnyerte 
az Észak-Magyarország Turizmusáért 
Nívódíjat. 2010. november 14-én elin-
dult a világviszonylatban egyedülálló 
hibrid mozdony, a LÁEV 90. születés-
napján.

SoMorjai LeheL

A vasgyári kórház építését 1898-ban kezdték a Kerekdomb aljában, 
a lakótelep déli szélén (addig az egyik munkásházban működött szük-
ségkórház) és 1901. december 31-én adták át. A terveket Soltész Károly 
készítette. Az első ütemben két épület készült el: egy szimmetrikus el-
rendezésű, egyemeletes főépület és egy gazdasági épület, amelyeket híd-
szerkezetre állított üvegezett folyosó kötött össze. A főépület földszint-
jén a műtő, egy tízágyas betegszoba és kisegítő helyiségek voltak, az 
emeletre újabb két kórtermet, röntgenszobát, nővérszobákat, fürdőszo-
bákat és WC-ket helyeztek el. A kórház épületei vörös téglából épültek. 
A későbbi bővítések során 1942-re megépült a szülészet-nőgyógyászat 
(Schreil Gyula és Veszely Géza tervezte), amely kőburkolattal és vakolt 
falfelületekkel készült. A kórház következő egysége a felvételi épület és 
nővérotthon volt. A további bővítésekre már a század végén került sor, 
teljesen más építészeti stílusban.                                   fotó: MocSári LáSzLó

akkor...
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Miskolc értékei Miskolc értékei

hungarikummá is válhatnak

Az elmúlt évben 11 újabb helyi ér-
ték került be a Miskolci Települési 
Értéktárba, amely így összesen 38 
elemmel rendelkezik. A Miskolci 
Települési Értéktár Bizottság két-
szer ülésezett a 2015-ös év során és 
hat nemzeti érték-kategóriában is 
bővítette a Miskolci Értéktárat.

A Miskolci Települési Értéktár Bi-
zottság 2013. december 18-án ala-
kult meg a helyi értékek gondozásá-
ra, összegyűjtésére.

– Az értéktárba került helyi nemze-
ti értékek idővel olyan gyűjteményt, 
adatbázist képezhetnek, amely nyi-
tott, folyamatosan bővíthető, napra-
kész adatokat tartalmaz. Mindenki 
által elérhető és használható tárháza 
lehet a „miskolciságnak” – nyilatkoz-
ta a kezdeményezésről Kiss Gábor al-
polgármester, a bizottság elnöke. Ez 
alapján miskolci nemzeti érték is be-
kerülhet a Magyar Értéktárba és így 
akár hungarikummá válhat.

A Miskolci Települési Értéktár Bi-
zottság a megalakulását követően 
2014-ben háromszor ülésezett. Ösz-
szesen 43 napirendet tárgyaltak meg, 
és 27 helyi értéket vettek fel a Miskol-
ci Települési Értéktárba. Ezek közül 
tizenhat a B.-A.-Z. Megyei Értéktár-
ba is bekerült, s mindegyiket javasol-
ták a Magyar Értéktárba.

A Miskolci Települési Értéktárba 
2014-ben felvett helyi értékek: Ava-
si kilátó; Deszkatemplom és temető; 
Diós győri futball hagyományok; Fele-

dy Gyula grafikus munkássága; Lévay 
József munkássága és emlékei Miskol-
con; Lillafüredi Palotaszálló és függő-
kert; Miskolci Állatkert és Kultúrpark 
– közismert nevén „Vadaspark”; Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar; Orthodox 
templom és múzeum; Palóczy Lász-
ló munkássága és emlékei Miskolcon; 
Selmeci Műemlékkönyvtár és a selme-
ci diákhagyományok.

A Miskolci Települési Értéktárba 
2014-ben felvett azon helyi értékek, 
amelyek a B.-A.-Z. Megyei Értéktár-
ba is bekerültek: Avasi református 
műemléktemplom; Barlangfürdő; 
Bársony-házi szakócák Miskolcon 
és Budapesten őrzött példányai, di-
ósgyőri ipari hagyományok és a Ko-
hászati Múzeum; Diósgyőri vár; ga-
radnai pisztrángtenyésztés, Herman 
Ottó munkássága, Herman Ottó 
Múzeum; Lillafüredi Állami Erdei 
Vasút; Lillafüredi Szinva-vízesés, 
mindszenti római katolikus temp-
lom; minorita rendház és templom, 
valamint Kelemen Didák munkássá-

ga; miskolci kocsonya; Szeleta-bar-
lang; Színháztörténeti és Színész-
múzeum; tapolcai bencés apátság, 
valamint a Miskolc nemzetség ud-
varházának és temetőkápolnáinak 
földalatti maradványai.

A 2015-ös évben újabb 11 helyi ér-
ték került be a Miskolci Települési 
Értéktárba, amely így már összesen 
38 elemmel rendelkezik. Felvették 
Miskolc nemzeti értékei közé Mancs 
mentőkutyát és tevékenységét, vala-
mint a Baráthegyi Majorságot.

Az épített környezet kategória a 
Miskolci Nemzeti Színházzal, a Mis-
kolci Vigadó és Népkerttel, a Ti-
szai pályaudvarral, a Kós-házzal, a 
miskolctapolcai sziklakápolnával, 
a Szentléleki kápolna romokkal és 
a Diósgyőri Papírgyárral bővült. A 
turizmus kategóriának két új eleme 
lett a tavalyi év során: a lillafüredi 
Anna-barlang, valamint a Szent Ist-
ván-barlang.

A miskolci értéktár elemeit cikk-
sorozatban mutatjuk be.

EgyrE bővül Miskolc tElEpülési  
értéktára 

lillafürEdi ÁllaMi ErdEi vasút a tetemvári deszkatemplom



A Diósgyőr 90–72-re nyert  
csütörtökön, hazai pályán a 
svéd Lulea ellen a női kosárlab-
da Európa-kupa nyolcaddöntő-
jének visszavágóján, így kettős 
győzelemmel jutott tovább.

Sok izgalomra nem lehetett szá-
mítani azok után, hogy a DVTK 
86–62-re nyert Svédországban – a 
papírforma érvényesült a visszavá-
gón is. Az első negyed után 20–17-re még a ven-
dégek vezettek, a második játékrészben azon-
ban húsz ponttal volt jobb a Diósgyőr, eldöntve 
ezzel a mérkőzést.

A „negyeddöntőben” a cseh Nymburk lesz a 
DVTK ellenfele. A következő körből továbbju-

tó négy csapathoz csatlakozik az Euroligából 
búcsúzó négy csapat, amelyeket vaksorsolással 
párosítanak a valódi negyeddöntőben.

Női kosárlabda Európa-kupa, nyolcaddön-
tő, visszavágó: Aluinvent-DVTK–Lulea 90–72 
(17–20, 32–12, 16–22, 25–18).

Elkezdődött a tavaszi asztalitenisz-szezon, 
múlt vasárnap Kecskemétre látogatott a bajnok-
ságot vezető DVTK-Volán csapata. Az ellenfél-
ben szerepelt az ifjúsági válogatott Balázs 
Bence és a serdülő válogatott Both Olivér. 
A szokásos, Széll, Doros, Kővári, Berec-
ki négyes állt asztalhoz. Egyéni mérkőzé-
seknél Berecki és Doros is veszített, Kővári 
nyert Both illetve Széll Fodor ellen. A má-
sodik négyesben Doros és Berecki is kika-
pott, Széll és Kővári nyert. Harmadik né-
gyesben elhúzott a vendégcsapat. Kővári 
fantasztikus játékkal verte az eddig veret-
len, volt miskolci Nemest. Doros, Széll és 
Berecki is nyert, ezzel biztossá vált a győze-
lem. Az utolsó négy mérkőzésen már csak 
a végeredmény volt kérdéses, miskolci csa-

pat újra kitett magáért, megérdemelten nyertek 
és továbbra is vezetik az NBI keleti csoportját.  
Univer-Sport Kecskemét - DVTK-Volán 5-13.

A címvédő és listavezető DVTK Je-
gesmedvék hazai pályán 2-1-re kika-
pott a Debrecentől a jégkorong MOL 
Liga január 8-i játéknapján. (DVTK 
Jegesmedvék-Debrecen 1-2) Két nap-
pal később azonban már összeszed-
ték magukat a Macik, s vasárnap ide-
genben, hosszabbításban legyőzték a 
Fehérvár második csapatát. (Fehér-
vár AV19 – DVTK Jegesmedvék 1-2 hu.)- 
Gyengén kezdtük a meccset megint, ez nagyon 
bosszantó – értékelt Jason Morgan vezetőedző. 
– Nem küzdöttünk eléggé, a Fehérvár jobb volt 
ebben, és lőttek is egy gólt. A szünetben sok-
kal keményebb munkát kértem a csapattól és 
a második harmadban már jobbak voltunk, de 
kihasználatlanul hagytunk egy hosszú embe-

relőnyt. A harmadik játékrészben sikerült 
gyorsan egyenlítenünk, de utána nagyon sok 
kiállítást kaptunk. Ekkor viszont nagyon ön-
feláldozóan játszottunk, sok lövést blokkoltak 
a srácok. Igazi csapatmunkát láttam, ahogy a 
hosszabbítás elején az emberhátrányunkban 
is. Nagyon örülök, hogy végül mi ütöttük a 
győztes gólt – tette hozzá. 
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Csaknem hatmillió forinttal tá-
mogatja ebben az évben az Alu-
invent DVTK női kosárlabda csa-
patot a Szerencsejáték Zrt.

A miskolci piros – fehérek az el-
múlt szezonban bajnoki és kupa 
ezüstöt szereztek. 2016-ban a leg-
fényesebb érmet célozták meg 
mindkét kiírásban. A célok meg-
valósítását ebben az évben új tá-
mogatóként a Szerencsejáték Zrt. is 
segíti. Az együttműködést hétfőn 
sajtótájékoztatón jelentették be. - 
Ez nagyon nagy lépés a csapatunk 
történetében. Támogatóink eddig 
nagyrészt a régióból, a megyéből, 

illetve a megyei kötődésű cégekből 
kerültek ki - nyilatkozta Szabó Ta-
más, a DVTK ügyvezetője.

A csapat teljesítményére az orszá-
gos cégek is felfigyeltek. Az egész-
ségügy, kultúra, valamint a sport 
komoly támogatójaként megjele-
nő Szerencsejáték Zrt. mostantól a 
miskolci kosárlabdacsapat műkö-
dését is segíti. - A női kosárlabda 
csapatok közül, a legnagyobb mér-
tékben az Aluinvent DVTK-t fogjuk 
segíteni. Ez bruttó 5.8 millió forin-
tot jelent ebben az évben – mond-
ta el a rendezvényen Zsiga Marcell, 
a Szerencsejáték Service Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója.

Új támogató a diósgyőri 
kosarasoknál

Egy héttel az idei munka megkez-
dése után, szerda délután a szlovák 
másodosztály keleti-csoportjának 7. 
helyezettje, a Lokomotíva Košice el-
len játszotta első felkészülési mérkő-
zését 2016-ban a Diósgyőr. Először 
ült a kispadon Egervári Sándor, a 
DVTK új vezetőedzője, valamint se-
gítője, Pisont István. A találkozót a 
DVTK Labdarúgó Edzőcentrum új 
műfüves edzőpályáján játszották. 

A bemutatkozás sikeres volt, a 
DVTK kétgólos győzelmet aratott. A 
25. percben Barczi indult meg Bog-
nár kiváló labdájával a védők mö-
gött, majd a kimozduló kapus fö-
lött 14 méterről a hálóba emelt, 1-0. 
A 79. percben Ternován passza után 
Griffiths csavart 17 méterről a kapu 
jobb oldala felé. Tiňo kapus kiütötte, 
azonban érkezett Takács, aki az üres 
kapuba lőtt, 2-0.

– Ahhoz képest, hogy a második 
hét elején vagyunk, helyenként, kü-
lönösképpen az első félidőben meg-
felelő volt a játék. Amit szerettem 
volna viszontlátni, azt a támadó és a 
védekező résztől is visszakaptam. Sok 
helyzetet dolgoztunk ki, ez már ma-
gában is pozitívum, azonban sok le-
hetőséget nem sikerült még értékesí-
teni, ami a fáradtságnak tudható be, 

hiszen délelőtt is edzettünk. Ez ter-
mészetesen nem mentség a játékosok 
számára, de nem vagyok elégedetlen. 
A mérkőzés nagy részében agresszív, 
szervezett, jó védekezést valósítot-
tunk meg és a ritmusváltásokból sok 
gólhelyzetet alakítottunk ki – értékelt 
a mérkőzés után Egervári Sándor.

Diósgyőri VTK - FK Lokomotíva 
Košice 2-0 (1-0).

Miskolcon edzőtáborozott múlt héten a 
tavaly világbajnoki bronzérmet szerzett 
junior férfi vízilabda-válogatott.

Idén az 1997-es korosztálynak Euró-
pa-bajnokságot rendeznek Hollandiában, 
míg az 1998-as csapat világbajnokságra hi-
vatalos Montenegróba. Horkai György szö-
vetségi kapitány szerint mindkét válogatott 
esélyes arra, hogy a legjobb négy közé jus-
son, amennyiben a 2015-ben bevezetett sza-

bályokra rá tud hango-
lódni a csapat.

Az U19-es válogatott az erőnléti felada-
tok mellett az OB 1-ben szereplő Pannergy 
MVLC-vel játszott felkészítő mérkőzése-
ket. Ez – Horkai György szerint – növe-
li tanítványai teljesítményét, az MVLC 
ugyanis fizikailag erősebb csapat. A fel-
készülés részeként szombaton a juniorok 
– már Budapesten – a kanadai felnőtt vá-
logatottal mérkőznek meg. Utóbbi csapat 
egyébként hétfőn érkezik Miskolcra, gya-
korló mérkőzésre.

Győzelemmel kezdte a dVtk  
a felkészülést

9

kettős sikerrel jutott  
tovább a dVtk

Újra nyert a dVtk-Volán 
asztalitenisz csapata

miskolcon  edzőtáboroztak  
a junior  
pólósok

Vereség itthon, győzelem 
idegenben



Miskolci NaplóHirdetés10

január 19-ig

MÉG AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban:
Flóra margarin  250g, egységár: 1156 Ft/kg 289 Ft 
COOP konyhakész rizs 4x125 g, egységár: 518Ft/kg 259 Ft
Ariel foly.mosószer color  20 mosás, 1,3 l, egységár: 1306,92 Ft/l helyett 922 Ft/l  1699 Ft helyett 1199 Ft

VÁRjuK 2016-BAN IS COOP ÜZLETEINKBE!

Eh. sertés lapocka               
1 kg

5% ÁFÁVAL 
CSAK 799 Ft/kg

Eh. sertéscomb                
1 kg

5% ÁFÁVAL 
CSAK 899 Ft/kg

Eh. csirkemell              
csontos, 1 kg       

999 Ft

Hétvégi akció tőkehúst árusító üzleteinkben január 14–16.:

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to nozás, lambéri
ázás, filagóriák, elő tetők, ke
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux 
ablakok beépítése, cseréje; 
íves fedések és hajlatok ké
szítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyartoacs.hu. 
Tel.: 0620/4606775.

Nem italozó, önállóan 
dolgozni tudó ácsot és ko
rábban ács mellett dolgo
zó segédmunkást kere
sek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 0620/460
6775.



 „Szín-kép” címmel nyílt 
meg január 15-én, délután 
Máger Ágnes festőművész 
kiállítása, a Művészetek 
Háza Kortárs Galériájában.  

Dobrik István művészettör-
ténész így írt az alkotóról: „a 
20. század második fele válto-
zatos és gazdag miskolci kép-
zőművészetének különleges 
értéke Máger Ágnes munkás-
sága. A művészet komplexi-
tását érzékeny 
m ű v e l t s é g g e l 
valló alkotó pá-
lyáját a kép-
z ő m ű v é s z e t , 
zene, színház, 
irodalom szin-
te egyenran-
gú érintettség-
gel formálta”. 
Máger Ágnes 
honlapján úgy 
fogalmaz: „a 
művészet folya-
matos, öröktől 
volt és mindig 
lesz. Koronként 
és minőségben, 

szubjektív megítélésünk sze-
rint változó, mint minden. A 
művészetek általában koruk-
nak megfeleltek, tükrözték 
azt. Mai, változó világunkban 
az értékek megítélésének sok-
féleségében a művész, művészi 
szabadságával élve, bármit te-
het. Önmagát, kreatívan, mű-
vekben megsokszorozza, önfe-
ledten „játszik”…” A kiállítást 
Kishonthy Zsolt művészettör-
ténész nyitotta meg, a műsor-

ban az Egressy 
Béni Zeneis-
kola tanárai 
és diákjai mű-
ködtek közre. 
Az eseményt a 
magyar kultúra 
napja alkalmá-
ból a Miskolci 
Kulturális Köz-
pont szervezte. 
A „Szín-kép”-
kiállítás a Mű-
vészetek Háza 
Kortárs Galéri-
ájában február 
4-éig látogat-
ható. 

Máger Ágnes kiállítása
Szín-kép 
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prograMajÁnló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Január 18. hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 

Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22  ProgramPont 
19.30 Aluinvent DVTK – Lulea női kosárlabda Európa Kupa mérkőzés  21.00 Miskolc 
Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22  ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

január 19. kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma ism.  19.20 
Időjárásjelentés 19.22  ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmedvék – DAB jégkorong mérkőzés 
21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

január 20. szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor  18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 Miskolci Napló 19.00 Miskolc 
Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22  ProgramPont 19.30 Nógrádi György előadása 20.00 
Miskolc Ma ism.  20.20 Időjárásjelentés 20.22 Programpont 20.30-05.00 Képújság

január 21. csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor   18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 Promenád, 
a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 
19.22  ProgramPont 19.30 Miskolci Napló (hétfői ism) 20.00 Miskolc Ma 20.20 Időjá-
rásjelentés 20.22 Programpont 20.30-05.00 Képújság

január 22. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor  18.20 Időjárásjelentés 18.30 Egészségmagazin 19.00 Miskolc Ma 
ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22  ProgramPont 19.30 Gasztro Kaland – gasztronó-
miai magazin 19.45 Kedvenceink – állatvédelmi magazin 20.00 Miskolc Ma ism. 
20.20 Időjárásjelentés 20.22  ProgramPont    20.30–07.00 Képújság

január 23. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hírpont 
18.10 No Comment 18.30 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.10 No Comment 19.30 
Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment  20.30 Film 22.30–07.00 Képújság

január 24. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.30 Miskolci Napló (szerdai ism.) 19.00 Krónika, hírösszefog-
laló 19.30 Építech magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30-05.00 Képújság 

Különleges reneszánsz 
ruhákból nyílik kiállítás 
a Diósgyőri vár lovagter-
mében január 16-án 11 
órakor. 

Az itáliai festők képei 
alapján készült, korhű ru-
harekonstrukciók Menner 
Judit gyűjteményéből szár-
maznak és február 7-ig lát-
hatóak. Reneszánsz tánc-
mesterek is hozzájárulnak 
a mulatság hangulatához, 
akik korabeli táncokat taní-
tanak, illetve mutatnak be 
a látogatóknak január 16-
án, 17-én, valamint 23-én és 
24-én. 

Január 30-án és 31-én 
Agyigó, agyigó, farsang, far-
sang...! címmel színes far-
sangi forgatag lesz a várban 
síppal, dobbal, kecskedu-
dával a néphagyományok 

bűvkörében. Lesz 
rongyosbál, gyer-
mektáncház, bo-
lond lakodalom, 
szalmamedve tán-
coltatás, télége-
tés és mindenfé-
le bolondság! Pék 
Dudás Zsuzsi és 
Nagy Izabella 
Bernadett nép-

művészek egész napos mű-
sora kicsiknek és nagyok-
nak. 

A hónap legizgalmasabb 
programja a reneszánsz 
mulatság lesz, január 23-án 
18 órától. A Dósgyőri vár 
titokzatos éjszakája prog-
ramsorozat következő ese-
ményén időutazásra vár-
ják a látogatókat Mátyás 
király mulatságába, ahol 
még a botlábúak is tüzesen 
ropják a táncot. Beatrix ki-
rályné udvarhölgyei itáli-
ai kelmékben pompáznak, 
a borozó a középkori sze-
rencsejátékoktól hangos, a 
király csillagásza pedig az 
ég titkait fürkészi. Lesznek 
még tüzes látványosságok, 
bolondozó lovagok, velen-
cei gólyalábasok és lámpás 
kalandozások is a vár fűtött 
termeiben.

Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata A 
MAGYAR KULTÚ-
RA NAPJA AL-
K A L M Á B Ó L 
2016. január 22-
én, pénteken 
10.00 órakor a 
Kölcsey Ferenc 
emléktáblánál 
(Széchenyi út 
38.) megemléke-
zést tart. 

Az ünnepségen köz-
reműködik a Lévay József 

Református Gimnázium és 
Diákotthon Kamara-

kórusa.
Felhívjuk a la-

kosság, a civil 
szervezetek és 
a pártok fi-
gyelmét, hogy 
k o s z o r ú z á s i 
s z á n d é k u k a t 

2016. január 21-
én, 15 óráig jelez-

zék, a madacsi.ag-
nes@ifihazmiskolc.hu 

e-mail címen.

Miskolci Galéria
Január 21. 17 óra. A magyar kultúra napja. 

Kárpátaljai festőművészek kiállításának 
megnyitója. Horváth Kinga kiállításá-
nak megnyitója. Mazsaroff-díj átadása.  

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
Január 21. 14 óra. A magyar kultúra nap-

ja a Mesebirodalomban. Hass, alkoss, 
gyarapíts! Kölcsey Ferenc élete képek-
ben. Diaképes előadás általános iskolá-
soknak. 

Január 21. 16.30 óra. Emberek a világ-
ból. Bánóczi László fotókiállítása a 
magyar kultúra napja tiszteletére. 

Január 22. 16.30 óra. Szőke Lídia: A mus-
tár magjai című kötetének bemutató-
ja. A szerzővel beszélget: Kriza János 
unitárius lelkész. 

Petőfi Sándor Könyvtár
Január 22. 10 óra. Irodalmi műsor a ma-

gyar kultúra napja alkalmából. Meg-
hívott vendég: Bari Gábor költő. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 
Január 21. 17 óra. Pető Csilla: Lélektánc a 

Caminon című könyvének élménybe-
számolóval egybekötött bemutatója.

MTA Miskolci Területi Bizottságának 
székháza

Január 22. 16 óra. Megújuló költői ha-
gyomány. Válogatás Kölcsey Ferenc, 
Babits Mihály, József Attila, Dsida 
Jenő, Jékely Zoltán és Kovács András 

Ferenc verseiből Kabán Annamária és 
Mózes Huba összeállításában és be-
vezetésével.

Művészetek Háza, Béke Art Mozi terem
Január 16. és február 14. között. Woody 

Allen Retrospektív Programsorozat. 
Woody Allen leghíresebb vígjátékait 
(Annie Hall, Manhattan, Hannah és 
nővérei, A Jade skorpió átka, Holly-
woodi történet) láthatják az érdeklő-
dők, eredeti 35 mm-es filmszalagról, 
este 18 órai kezdettel. 

Művészetek Háza
Január 18. 19 óra. TŰZVARÁZS BÉR-

LET - SZIKRÁTÓL A HAMUIG.  Liszt: A 
bölcsőtől a sírig – szimfonikus költe-
mény. Mahler: Egy vándorlegény da-
lai. Mahler: I. szimfónia. Közreműkö-
dik: a Miskolci Szimfonikus Zenekar. 
Ének: Halmai Katalin. Vezényel: Tho-
mas Herzog.

Miskolci Csodamalom Bábszínház
Január 17. 10:30 óra. Rigócsőr király 
Belvárosi Liget
Az idei évben is várja a környezet- és 

egészségtudatos vásárlókat a BEL-
VÁROSI BIOVÁSÁR! Miskolci biopiac 
minden pénteken 7-13 óráig a Bel-
városi Ligetben! BIO-ÉLELMISZEREK 
KÖZVETLENÜL A TERMELŐKTŐL. A 
biopiac szervezője az Észak-Magyar-
ország Flórája Faunája Alapítvány.

jakab péter és Szilágyi Szabolcs 
önkormányzati képviselők lakossági 
fórumot tartanak január 22-én (pén-
teken), 18 órától a Munkácsy M. Álta-
lános Iskolában (Szilvás u. 38.).

Deák-Bárdos Mihály önkormányzati kép-
viselő, lakossági fogadó órát tart 2016. január 
26-án (kedden), 17-18 óráig a Lyukói Közösségi 
Házban.

KÉPVISELŐI FOGADÓ ÓRÁK 
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január 17. vasárnap EGY 
CSÓK ÉS MÁS SEMMI 
zenés komédia két részben 
15:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Déryné bérlet (Alap, Arany, 
Ezüst) Jegyvásárlás

TÓTÉK tragikomédia 
két részben 19:00 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásár-
lás

január 19. kedd LÚDAS 
MATYI mesejáték két rész-
ben 15:00 | KAMARA Bér-
letszünet

VÁNYA bÁCSI szín-
mű két részben - fordította 
Makai Imre 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

január 20. szerda LÚDAS 
MATYI mesejáték két rész-
ben 15:00 | KAMARA Bér-
letszünet

EGY CSÓK ÉS MÁS 
SEMMI zenés komédia 
két részben 18:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Ferenczi ifj. bér-
let Jegyvásárlás

JÓzSEf ATTILA: SzA-
bAD öTLETEK JEGYzÉ-
KE KÉT üLÉSbEN 19:00 | 
KAMARA Előadja: Jordán 
Tamás Jegyvásárlás

január 21. csütörtök EGY 
ÓRA VERSEK KözT 
MŰVÉSzEINK TÁRSA-
SÁGÁbAN 17:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

EGY CSÓK ÉS MÁS 
SEMMI zenés komédia két 
részben 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Madách (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

január 22. péntek MIS-
KOLCI MÚzSA-DÍJ ÁT-
ADÁSA 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ

január 23. szombat fE-
NEVADAK táncdráma egy 
részben 17:00 | CSARNOK 
Jegyvásárlás

EGY CSÓK ÉS MÁS 
SEMMI zenés komédia két 
részben 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Latinovits (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

a MiSkolci neMzeti 
S Z Í n h Á Z  M Ű S O R A 
január 17. – január 23. 

Vasárnap, 17-én mocor-
gós szentmisét mutatnak be 
a Millenniumi teremben 16 
órától a kisgyermekes csa-
ládoknak. Ezen a napon 
kezdődik az ökumenikus 
imahét. A belvárosi körzet-
ben minden nap 17 órakor 
kezdődik a szertartás. Va-
sárnap, 17-én a minorita 
templomban Kovács Zoltán 
(metodista), hétfőn a Búza 
téri görög katolikus székes-
egyházban Bodáné Falucs-
kai Ilona (református), ked-
den a belvárosi evangélikus 
templomban Lipcsák János 
(római katolikus), szerdán 
a mindszenti templomban 
Szabó Sándor (református), 
csütörtökön a Deszkatemp-
lomban Papp András (gö-
rög katolikus), pénteken a 
belvárosi református temp-
lomban Sándor Frigyes 
(evangélikus), 24-én, va-
sárnap az avasi református 
templomban Kalna Zsolt 
minorita tartományfőnök 
szolgál igehirdetéssel.

A diósgyőri körzetben 
17-én, vasárnap 16 órakor 
a diósgyőri plébániatemp-
lomban Antal Mariann (re-
formátus), hétfőn 17 óra-
kor a vasgyári református 
templomban Mikolai Vin-
ce (római katolikus), ked-

den 17 órakor a diósgyőri 
evangélikus templomban 
Pehm G. Antal (római ka-
tolikus), szerdán 17 órakor 
a vasgyári plébánia közös-
ségi termében Kovács End-
re (görög katolikus), csütör-
tökön 17 órakor a Táncsics 
téri református templomban 
Balog Gyula (római katoli-
kus), pénteken 17 órakor az 
újgyőri plébániatemplom-
ban Péter András (refor-
mátus), vasárnap 16 órakor 
az újgyőri görög katolikus 
templomban Molnár József 
(evangélikus) lelkész szolgál 
igehirdetéssel.

Szombaton, 23-án a Mis-
kolci Egyetem aulájában 16 
órakor kezdődik a közös, 
Miskolc városi istentisztelet, 
az imahét záró rendezvénye, 
amelyen a felekezetek püs-
pökei Ternyák Csaba egri 
érsek, Orosz Atanáz görög 
katolikus és Csomós József 
református) szolgálnak.

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésé-
ben január 20-án, szerdán 
15 órakor a minorita temp-
lomban római katolikus li-
turgia szerinti német nyelvű 
mise kerül bemutatásra. A 
misét Pákozdy István a Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
tem lelkésze mutatja be. 

egyhÁzi hírek, eSeMények

A 2015-ös ökumenikus imahét záró 
rendezvénye a minorita templomban

koszorúzás, megemlékezés

MulatSÁgok hónapja 



Tolvajokat keres  
a rendőrség

A rendelkezésre álló 
adatok szerint 2015. de-
cember 28-án 15 óra körül 
Miskolcon, egy Szentpéteri kapui áruházából egy nő és egy férfi 
cipőket tulajdonított el, a termékeken lévő lopás gátló eszkö-
zök eltávolításával. Az áruház biztonsági kamerája által készí-
tett felvételek alapján, a Miskolci Rendőrkapitányság a lakos-
ság segítségét kéri a képeken látható nő és férfi azonosításához. 
Kérik, hogy aki felismeri őket, és kilétükről, tartózkodási he-
lyükről információval tud szolgálni, jelentkezzen személyesen 
a Miskolci Rendőrkapitányságon, vagy hivatali munkaidőben a 
46/514-511/28-93-as telefonszámon. A nap 24 órájában hívható 

a megyei rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központ-
ja is, a 06-46/514-506-os telefonszámon.

Papírgyűjtőnek adta ki magát – kilencmilliót lopott
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 

folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság R. 
Dóra 32 éves gyáli lakossal szemben. A nyomozás adatai sze-
rint a gyanúsított 2015. november 13-án papírgyűjtés ürügyén 
becsengetett egy tiszaújvárosi ingatlanba, majd a 76 éves tulaj-
donos figyelmét elterelve, közel kilencmillió forint értékben tu-
lajdonított el készpénzt, illetve ékszereket. A nyomozás eredmé-
nyeként a rendőrök azonosították, elfogták, majd a rendőrségre 
előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható nőt.

Elégett állatok, kiégett pince
Melléképületben keletkezett tűz Berentén január 10-én. A 

kazincbarcikai hivatásos tűzoltók három vízsugárral és kézi-

szerszámokkal fékezték 
meg a tüzet. Az eset so-
rán személyi sérülés nem 
történt, azonban mint-
egy száz darab baromfi 

elpusztult. Ugyanezen a napon kerítésének csapódott egy sze-
mélygépjármű Semjén-
ben, s közben megrongált 
egy gázcsonkot. A tűzol-
tók védőzónát jelöltek ki 
a szivárgás körzetében, s 
két ingatlant kiürítettek 
a veszélyelhárítás idejé-
re. Miután eltávolították 
a járművet a sérült gáz-
csonkról, a szolgáltató szakemberei megszüntették a szivárgást, 
s a lakók visszatérhettek otthonaikba. Január 11-én kigyulladt, 
majd teljes terjedelmében égni kezdett egy családi ház pincéje 
Szirmabesenyőben, a Vörösmarty utcában. A miskolci hivatá-
sos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral és kéziszerszá-
mokkal oltották el a tüzet. Két ember ideiglenes elhelyezésében 
a szomszédok nyújtottak segítséget, az anyagi kár jelentős.  

Tűz a diósgyőri kórházban
Tűz ütött ki január 7-én este, kilenc óra körül a diósgyőri kór-

házban. A miskolci tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszín-
re. Dojcsák Dávid, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, egy szeméttároló 
gyulladt meg a kórház földszintjén. A tűzoltók több autóval vo-
nultak a helyszínre, riasztották a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálatot is. A szóvivő tájékoztatása szerint a tüzet hamar el-
oltották, nem terjedt tovább. Átvizsgálták az épületet, szemé-
lyi sérülést nem tapasztaltak és egyéb égésnyomot sem. Az utó-
munkálatok nagyjából este fél tízig tartottak.

Mozaik Miskolci Napló

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdENkiT érhET jogEsET

hETi horoszkóP
Kos (március 21 - április 20) Nem kell engedélyt kérnie má-
soktól ahhoz, hogy kövesse az álmait. Ha mégis jól esne egy 
kis megerősítés, forduljon ahhoz, akiben megbízik. Csak bát-

ran, ez most olyan időszak, amikor semmi sem lehetetlen.

Bika (április 21 - május 20) Nagy terveket szőhet most, de 
ezek megvalósítása egyáltalán nem lesz egyszerű. Ez a hét 
sok kihívást tartogathat, de cserébe a jutalom sem marad 

majd el. Izgalmas feladatot kaphat, szüksége lesz önbizalomra.

Ikrek (május 21 - június 21) Válaszokat vár azokra a kérdé-
sekre, amelyek régóta foglalkoztatják, és amelyekre, úgy érzi, 
valakinek reagálnia kellene. Joga van tudni, mire számíthat, 

ha úgy érzi, veszélyben van a biztonsága, átértékelheti a dolgokat. 

Rák (június 22 - július 22) Ne hagyjon mindent az utolsó pil-
lanatra, mert néhány váratlan fordulat felboríthatja a terveit. 
Tartsa szemét a célon, és amit lehet, intézzen el jó előre. Ezen 

a héten szinte megállíthatatlanul haladhat előre.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Szüksége van egy kis 
nyugalomra, hogy elrendezze a dolgokat, de a körülmények 
nem ennek megfelelően alakulnak. Lehet, hogy lesz néhány 

dolog, amelyekről most a célok érdekében le kell mondania.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nem hiába bízták 
meg egy fontos feladattal, Ön az, akinek a tudása és az érzé-
kenysége is megvan hozzá, hogy elintézze a dolgot. A héten e 

kételkedjen a saját képességeiben, ne legyen szigorú önmagával. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Sok teendő vár most 
Önre, azzal nem segít magán, ha ez megijeszti. Ki kell tar-
tania, dolgoznia kell azért, hogy megvalósuljanak az álmai. 

Most különleges lehetőséget kínál fel valaki, jól teszi, ha élni fog vele. 

Skorpió (október 24 - november 22) Ha igazán vágyik vala-
mire, most csak a kezét kell kinyújtania érte. Ha mégis habozik, 
az csak azért lehet, mert korábban talán másképpen képzelte el 

a dolgok alakulását. Fogadja el, hogy van, amit nem lehet irányítani.

Nyilas (november 23 - december 21) egítséget kér valaki-
től, de nem azt kapja, amit vár. A nehéz helyzet azonban végül 
megacélozza és kihozza Önből a maximumot. Lehet, hogy ép-

pen erre a kis lökésre volt szüksége ahhoz, hogy elinduljon az úton.

Bak (december 22 - január 20) Komoly kell meghoznia a 
héten, olyanokat, amelyek hosszú távú hatással lehetnek az 
életére. Tartsa észben, hogy kiket szeretne maga mellett tud-

ni. Legyél őszinte magával és a környezetével, nem marad el az eredmény.

Vízöntő (január 21 - február 19) Túl sokat aggódik valami 
olyasmi miatt, ami miatt ez még korai. Gondoljon a jövőjére, 
de próbáljon meg a jelenben élni. Ne másoknak akarjon bizo-

nyítani, inkább önmagához legyen őszinte, kövesse azt az utat, amiben hisz.

Halak (február 20 - március 20) Ezen a héten többször is 
kedvez majd Önnek a szerencse, de azért ne erre építkezzen. 
Keményen meg is kell dolgoznia minden sikerért. Sokat lép-

het előre a ranglétrán, de ez nagyobb fegyelmet is követel. 
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A télies időjárás sem tudta elvenni a kedvét annak a több tucat miskolcinak, akik múlt szombaton elfogadták a Miskolci 
Nemzeti Színház invitálását és – bemelegítve a Zorba, a görög című előadásra – óriás szirtakit jártak a Szinva teraszon. Volt, 
aki Nyíregyházáról utazott Miskolcra, hogy részt vegyen a közös táncon. Az előadás címszerepét, Alexisz Zorbát megformáló 
Szegedi Dezső és Gáspár Tibor az ismert slágerekből adtak ízelítőt a Peristeri nevű görög zenekar kíséretével. Az óriás szirtaki 
eljárásában pedig a Görög Kisebbségi Önkormányzat, a Miskolci Musical és Dalszínház, a Miskolci Musical Műhely, a T-dan-
ce Tánc Centrum és a Dance elite Tánciskola tagjai voltak a résztvevők segítségére.                                    FoTó: Mocsári LászLó

Forró NyoMoN
Az év első hónapja

1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az év első hó-
napjának különféle elnevezéseit rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
2016. február 17-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-
egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Háromszoros telt házzal és vastapssal kezdte az új esztendőt 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az újévi koncerteken, janu-
ár 8-án és 9-én csodás helyszín, fantasztikus vendégművészek, 
ismert dallamok, látvány és önfeledt kikapcsolódás várta a kö-
zönséget a Miskolci Nemzeti Színházban. A jó hangulatról 
örökzöld dallamok, s olyan vendégművészek gondoskodnak, 
mint Bordás Barbara, Boncsér Gergely, Peller Anna, Peller Ká-
roly és a Miskolci Balett táncművészei. A zenekart Gál Tamás 
Liszt-díjas érdemes művész vezényelte (képünkön).

Újévi koncertek
szirTAki A sziNvA TErAszoN

A hét fotója
Mocsári LászLó  

FELvéTELE


