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Lakatos Miklós állításai 
teljes mértékben ab-
szurdak – hangsúlyozta 
sajtótájékoztatóján Kri-
za Ákos polgármester. 
Mint mondta, nem isme-
ri ezt az embert, a mis-
kolci önkormányzatnak 
pedig nem volt, nincs és 
nem is lesz semmiféle 
fekete kasszája.

Január 28-31. között négy napon át várja a látogatókat a Beche-

rovka Miskolci Kocsonya Farsang. Idén is új helyszínekkel, 

gasztronómiai élvezetekkel és olyan fellépőkkel, mint a Hoo-

ligans, Nagy Feró és a Beatrice, az Ismerős arcok, a Paddy and 

the Rats vagy a Magashegyi Underground.

ÚJRA MISKOLCI 
KOCSONYA 
FARSANG!

2016. január 28-31.

NINCS FeKete KASSzA!
Kriza Ákos:

SzÁRNYAL 
A vÁROS 
GAzdASÁGA! 3.

oldal

Lehetne csűrni-csavarni a szót. 
A tény, attól tény marad: Miskolc 
Megyei Jogú város gazdasága való-
ságos szárnyalásba kezdett 2014-től 
– mondta el pénteki sajtótájékoz-
tatóján Soós Attila, a Fidesz városi 
frakcióvezetője.

MIskoLc MagasaBB osztáLyBa LéPHet 
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Lakatos Miklós nyíregyházi vállalkozó (ké-
pünkön) nemrégiben azt nyilatkozta a Job-
bikhoz köthető N1 TV-nek, hogy a 2014-es 
választási kampányban Miskolc fideszes ve-
zetését segítette, költségeit pedig az önkor-
mányzat „fekete kasszájából” fizették. 

Azt állította, a facebook-on ajánlotta fel szol-
gálatait Kriza Ákosnak. Mint mondta, később 
gyakori vendég volt a városházán, Kovács 
Zsolt, az akkori kabinetvezető-helyet-
tes volt a kapcsolattartója. A választás 
napján munkatársaival romákat szál-
lítottak szavazni és azzal is megbíz-
ták, hogy juttasson el a sajtóhoz 
egy Pásztor Albert baloldali 
polgármester-jelöltet 
kompromittáló fo-
tót. Cserébe azt 
kérte, hogy az ő 
cége kapja meg 
a stadion bon-
tási munkáit, 
amit állítása 
szerint meg is ígértek neki. Ez azonban nem 
teljesült, mint mondta, ezért áll most a nyilvá-
nosság elé. 

Mint ismert, a 2014-es választási kampány 
idején a pestisracok.hu portál hozta nyilvános-
ságra az említett fényképet, s egy hangfelvételt 
is, amelyen Lakatos Pásztor Alberttel beszél, s 
kompromittáló fotókkal fenyegeti. Pásztor Al-
bert akkor úgy nyilatkozott, a vállalkozó va-
lamilyen pozíciót akart tőle kizsarolni, nemré-
giben pedig a Hír TV-nek elmondta, a magát 
Lakatos Miklósnak nevező férfival szemben 
még tavaly ősszel tett két büntetőfeljelentést, az 
eljárások folyamatban vannak. 

A Magyar Idők napilap a héten arról írt, hogy 
Lakatos Miklós részéről egyáltalán nem új kele-

tű ez a fajta vádaskodás. A vállalkozó 2003. no-
vemberében szintén azt állította, hogy tizenegy 
autóval szállították a romákat szavazni és ezek-
kel a szavazatokkal nyerték meg Demecserben 
a választást az MSZP–SZDSZ által támogatott 
Kiss Gyulának. Lakatos ekkor szintén hasonló 
„háttéralkut” emlegetett: állítása szerint a segít-
ségért cserébe azt ajánlották neki, hogy a Ma-
gyarországi Cigányszervezetek Fóruma részt 

vehet egy olyan közhasznú társaság alapí-
tásában, amely romákat alkalmazott 

volna különböző nagyberuházásokon, 
az ígéretet azonban nem váltották be. 

Azt is megtudtuk, 2010-ben azért tett 
feljelentetést a nyíregyházi ön-

kormányzat ellen, mert egy 
építési törmelék megsem-

misítését nem ők végez-
hették el, hanem egy 

másik cég, Laka-
tos szerint ötszö-

rös áron. Ek-
kor a Magyar 
Nemzetnek azt 

nyilatkozta: „2006-ban is az MSZP-nek kam-
pányoltam, gyűjtöttem a kopogtatócédulá-
kat Csabai Lászlóné polgármester asszonynak 
és Veres János megyei elnöknek is. Attól, hogy 
most csalódtam bennük, továbbra sem leszek 
jobboldali”.

***
A Jobbik szerint ezzel az üggyel kérdéses-

sé vált a választás tisztasága és a városvezetés 
legitimitása. A párt – a Demokratikus Koalí-
cióhoz hasonlóan – feljelentést tett választási 
csalás gyanújával. – Azt gondolom, nem a köz-
véleménynek, hanem a hatóságnak kell kiderí-
tenie, hogy van-e a miskolci Fidesznek „feke-
te kasszája” – nyilatkozta Jakab Péter, a Jobbik 
miskolci önkormányzati képviselője.

– Az önkormányzatnak nem 
volt, nincs és nem is lesz  
a polgármesterségem ide-
je alatt semmiféle fekete 
kasszája, fekete bőröndje – 
hangsúlyozta hétfői, rendkí-
vüli sajtótájékoztatóján Kri-
za Ákos polgármester, aki 
beszámolt a Lakatos Miklós 
vádaskodása kapcsán elindí-
tott belső vizsgálat eredmé - 
nyeiről is.

Mint mondta, a nyíregyhá-
zi roma vállalkozó súlyos vá-
dakkal illette, a 2014-es vá-
lasztási kampány kapcsán. 
Mivel Lakatos Miklós az ön-
kormányzatot is fókuszba ál-
lította, vizsgálatot rendelt el 
a hivatalban. – Elsőként néz-
zük, milyen kapcsolatba ke-
rülhettem a vállalkozóval, aki 
a közösségi oldalamon 2014. 
július 26-án 19 óra 17 perckor 
jelentkezett be. Nálunk van 
ennek egy rendje, egy kollé-
gám kezeli a facebook-oldalt, 
aki a szokásos sablonválaszt 
adta – ismertette Miskolc pol-
gármestere, kiemelve, hogy 
ő személyesen soha nem ta-
lálkozott Lakatos Miklóssal, 
s nem is beszélt vele. Sem ő, 
sem az önkormányzat nem 
volt soha és nincs is semmiféle 
jogviszonyban a nyíregyházi 
vállalkozóval.

– A vállalkozó állításai teljes 
mértékben abszurdak! Újból 
kijelentem, a miskolci önkor-
mányzatnak nem volt, nincs 
és nem is lesz a polgármester-
ségem ideje alatt semmiféle fe-
kete kasszája, fekete bőröndje – 
szögezte le határozottan Kriza 
Ákos. A polgármester a belső 
vizsgálattal kapcsolatban el-
mondta, nagyon könnyű elle-
nőrizni a hivatali autóhaszná-
latot. Kiderült, hogy ilyen nevű 
személy soha nem használta a 
Miskolc város tulajdonában 
lévő autóparkot. Az önkor-
mányzat pénzt sem adott soha 
Lakatos Miklósnak – hangsú-
lyozta a polgármester.

Hozzátette, az is kiderült, 
hogy Kovács Zsolt – aki kabi-

netvezető-helyettesként dol-
gozott az önkormányzatnál 
és döntően romaügyekkel, il-
letve a romák munkába állá-
sának segítésével foglalkozott 
–, feladatköre kapcsán talál-
kozhatott Lakatos Miklóssal 
az önkormányzat épületében.

– Kérem a média munkatár-
sait, nézzenek utána az illető 
hitelességének, mert a politi-
kai életbe notóriusan visszatérő 
személlyel állunk szemben, aki 
annak idején részt vett Veres Já-
nos és Csabai Lászlóné szocia-
lista politikusok kampányában 
is. Jelen pillanatban – amiről 
tudok – három feljelentés van 
ellene. Ma reggel én tettem a ne-
gyediket, rágalmazásért – zárta 
szavait Kriza Ákos.

Kovács Zsolt éveken át dolgozott a 
miskolci önkormányzat kabinet-
vezető-helyetteseként, munkájá-
val összefüggésben többek között 
roma vállalkozókkal is kapcsolatot 
tartott. Lakatos Miklós őt is sú-
lyos vádakkal illette, erre reagálva 
adott exkluzív interjút a Miskolc 
Televíziónak.

– Miért vállalta ezt a beszélgetést?
– Bár már hónapok óta nem dol-

gozom a miskolci önkormányza-
ti hivatalban, magánemberként 
rendkívül felháborítottak a Laka-
tos Miklós által nagy nyilvános-
ság előtt elmondottak. Szeretném 
leszögezni, hogy Lakatosnak soha, 
semmikor, semmilyen önkormány-
zati pénzt nem fizettem, sem nyil-
vánosan, sem feketén. Hivatali kö-
telezettségemnél fogva tartottam 
kapcsolatot vele és más roma veze-
tőkkel, roma vállalkozókkal. A hi-
vatalban ugyanis az volt a legfonto-
sabb feladatom, hogy összefogjam 
a roma foglalkoztatási programot, 
s minden létező eszközzel segítsem 
a romák munkába állását. Ismerik 
a sajátos miskolci helyzetet, ez ne-
künk nagyon fontos program. La-
katossal és társaival is így találkoz-
tam, facebookos bejelentkezésük 
után.

– Lakatos azt mondta, a mostani 
polgármestert akarta segíteni, ezért 
jelentkezett.

– Igen, a polgármester face-
book-oldalán írta, hogy szívesen se-
gít. Rögtön az elején Pásztor Alber-
tet kompromittáló fényképpel akart 
kereskedni, pénzt akart hiteltelen 
fényképekért. Nem voltam rá vevő. 
Mint kiderült – ezt maga mondta el 
– aztán elvitte Pásztorhoz. Őt bezsa-
rolta vele. Én ilyenbe nem akartam 
belemenni. Lakatossal ezért kezdet-
től fogva a romák egyéb ügyeiről tár-
gyaltunk. Voltak ötletei, például, a 
romák ingyenes gyógyszerhez jutta-
tásáról. Össze is hoztam az önkor-

mányzat épületében a gyógyszerész 
kamara illetékesével, aki a megbe-
szélés után azt mondta, az ötlet nem 
jó, nem kivitelezhető.  

– Tehát ezek szerint valóban járt a 
hivatalban?

– Igen, én hívtam magamhoz és 
szerveztem neki egyéb találkozó-
kat is. Örültem, hogy végre találtam 
olyan roma vállalkozót, aki sikeres 
az építőiparban és talán megbízható 
is. Ez azért volt fontos, mert zajlott a 
volt fészekrakós lépcsőházak felújí-
tása, jó lett volna oda bevonni roma 
vállalkozókat is, hogy érdekeltté te-
gyük a közösséget a rendteremtés-
ben. Be is adtak egy árajánlatot, de 

kiderült, hogy használhatatlan. Erről 
maga az otthonteremtési program 
vezetője értesített. Meg is kapta az 
elutasítást, hiszen egy fecni alapján 
akart munkát vállalni.

– Önnek állítólag közös cége volt 
Lakatossal, erről is beszélt.

– Lakatos ügyvédje javasolta, hogy 
legyek én az úgynevezett bizalmi kéz 
a cégben, aki garantálja, hogy nem 
lopnak ki semmit onnan.  A cég fel-
adata az lett volna, hogy az elvállalt 
munkákat munkanélküli roma kő-
művesek, segédmunkások, iparosok 
végezzék el. Ez a törekvés sem járt si-
kerrel, ezért el is adtam a tulajdon-
részemet, kiváltam a cégből még a 
2014-es év vége előtt. Megjegyez-
ném, hogy a cégben egyetlen egy fil-
lér közpénz nem forgott.

– Ezek szerint több hónapon ke-
resztül kapcsolatban volt Lakatossal?

– Igen, többször voltam Nyíregy-
házán náluk és ő is többször volt a 
hivatalban kollégáival. Ezt bizonyít-
hatja megannyi email, telefon és sms 
is. 

– Akkor miben vett részt konkrétan 
Lakatos? A kampányban?

– Na, ez az, amit ő szépen össze-
mos. Én, nem titkoltan fideszes va-
gyok, immár több mint húsz éve, és 
természetes, hogy segítettem a kam-
pányt, de ehhez senki semmilyen 

önkormányzati pénzt nem adhatott 
és nem is adott. A kampányt a párt 
szervezte, ebben Lakatosék is sze-
repet vállaltak, hiszen ő maga is azt 
nyilatkozta, hogy a jelenlegi polgár-
mestert akarta a támogatni Pásztor-
ral szemben. Az, hogy ő nyerte meg 
Krizának a választást, hazugság, hi-
szen legfeljebb néhány tucat embert 
mozgósíthatott, Kriza Ákos pedig 
több mint 10 százalékkal nyert. Mis-
kolcon a választás rendben zajlott, 
ezt akkoriban senki, sem politikai 
erő, sem civil tényező nem kifogásol-
ta. A választások után ennyi idővel 
most előállni légből kapott vádakkal, 
nevetséges.

– Ön szerint Lakatos miért most 
jött elő ezekkel az állításokkal?

– Nem most jött elő. Már hónapok 
óta megpróbál mindenkit megzsarol-
ni, aki az útjába kerül. Úgy tudom, az 
önkormányzatnál is többször jelent-
kezett, de egyéb állami hivatalokat, 
sajtóorgánumot is fölhívott. Senki 
nem vette komolyan, kivéve a Job-
bik tévéjét. Ezek után azt tanácsolom 
mindenkinek, aki ennek az embernek 
a hazugságait komolyan veszi, hogy 
számoljon a következményekkel. A 
magam részéről csatlakozom azok-
hoz, akik már feljelentették Lakatost, 
büntető feljelentést teszek, rágalma-
zás miatt.

Demecser és Nyíregyháza után 
most Miskolcon támad Lakatos

„Az önkormányzatnak 
NeM voLt, NiNcs és NeM is Lesz  
seMMiféLe feKete KAsszájA”

KrizA áKos
2

„rendkívül felháborítottak a Lakatos Miklós által elmondottak”



Lehetne csűrni-csavarni a szót. A 
tény, attól tény marad: Miskolc Me-
gyei Jogú Város gazdasága valóságos 
szárnyalásba kezdett 2014-től – kezd-
te pénteki sajtótájékoztatóját Soós At-
tila, a Fidesz városi frakcióvezetője. 

– Lássuk a szikár adatokat! – han-
goztatta a politikus. - Városunk 2012. 
évi iparűzési adóbevételei 6,2 milliárd 
forintot tettek ki, ez az összeg 2014-ben 
7,4 milliárd forintra, a 2015-ös tavalyi 
esztendőben pedig 8,9 milliárd forint-
ra nőttek. Tehát még egyszer: 2014 és 
2015 között Miskolc iparűzési adóbevé-
telei, egy év leforgása alatt, 1,5 milliárd 
forinttal, azaz több, mint 20 százalékkal 
nőttek! – hangsúlyozta Soós Attila. 

A frakcióvezető úgy fogalmazott, ez 
egészen elképesztő lendület. - De mi 
is az iparűzési adó, hogyan számolják, 
növekedése minek a bizonyítéka? – tette 
fel a kérdést. 

Mint elhangzott, a helyi adókról szó-
ló 1990. évi törvény rendelkezései sze-
rint, adóköteles iparűzési tevékenység 
az, amelyet a vállalkozó nyereség-, ille-
tőleg jövedelemszerzés céljából végez. 
Az iparűzési adó mértéke pedig az adó-
alap 2 százaléka.

Soós Attila jelezte, hogy az adóalap 
nem teljesen azonos a vállalkozások 

nettó árbevételével. Néhány tételt, pél-
dául az eladott áruk beszerzési értékét 
le kell vonni belőle. De mégis: a közgaz-
dászok megegyeznek abban, hogy a vál-
lalkozások nettó árbevételének növeke-
dése növeli az adóalapot, egyértelműen 
mutatva a gazdaság erősödését. És Mis-
kolc esetében is erről van szó! A város-
ban működő kis és nagyobb vállalkozá-
sok éppen árbevételük növekedése, azaz 

gazdasági erejük növekedése miatt fi-
zetnek évről – évre több iparűzési adót! 
– emelte ki a Fidesz városi frakcióveze-
tője.  – A következtetés egyszerű – tette 
hozzá. Ha erősödnek Miskolc vállalko-
zásai, akkor erősödik a város egész gaz-
dasága. Annak minden további követ-
kezményével együtt! Például csökken a 
munkanélküliség, több pénz marad az 
emberek zsebében és így tovább, élén-
kül a város gazdasági élete.

Ezekről a tényekről, örömteli helyi 
gazdasági eseményekről, Miskolcnak 
a városok közötti versenyben elfoglalt 
egyre javuló pozícióiról, a következő 
napokban folyamatosan tájékoztatjuk a 
miskolci közvéleményt! – zárta pénteki 
tájékoztatóját Soós Attila. 

Kinevezéssel indult az év a 
miskolci Robert Bosch Power 
Tool Elektromos Szerszám-
gyártó Kft.-nél, ahol januártól 
a gyárigazgatói teendőket Fükő 
László, a vállalat egyik koráb-
bi osztályvezetője vette át. Az új 
gyárigazgató Ansgar Lengeling 
munkáját segíti, aki a Home&-
Garden üzletág gyártási elnök-
helyettese és egyben a Robert 
Bosch Power Tool Elektromos 
Szerszámgyártó Kft. ügyvezető 
igazgatója marad.

Fükő László jól ismeri a Boscht, 
ahol 2000-től lát el különböző pozí-
ciókat. Pályafutását minőségbizto-
sítási mérnökként kezdte a hatvani 
Robert Bosch Elektronika Kft.-nél, 
két évvel később már minőségbiz-
tosítási csoportvezető volt a mis-
kolci kéziszerszámgyárban. Szak-
mai karriere során számos pozíciót 
töltött be a minőségbiztosítás te-
rületén a németországi Sebnitzben 
és a miskolci kéziszerszámgyárban 
több területen. 2012-ben átnyergelt 
az autóiparba: osztályvezető és ér-
tékáram menedzser lett a szintén 
miskolci Robert Bosch Energy and 

Body Systems Kft. elektromos meg-
hajtások üzletágán. 2014-től újra a 
professzionális kéziszerszámokért 
felelt, mint osztályvezető és értéká-
ram menedzser. 

„Vezetőként az egyik legfonto-
sabb feladatomnak tartom a mun-
katársak fejlesztését és a bennük 
rejlő lehetőségek felszínre emelését. 
Karrierem építése során nagyon 
sok tréning, coaching és mentor-
ing támogatást kaptam a Boschtól. 
Ezért én is nagy hangsúlyt fordítok 
arra, hogy a kollégáim szakmai és 
karrierfejlődése biztosított legyen, 
ugyanis ez nemcsak a kollégák, ha-
nem a vállalat érdeke is” – mondta 
el az új gyárigazgató.
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a Bosch-Ban

– Az MVK Zrt. 2016. 
január 19-én, az elvár-
ható határidőn belül vá-
laszolt a szakszerveze-
teknek – írta szerdai 
közleményében a közle-
kedési vállalat. Mint fo-
galmaznak, a levélben 
az érdekképviseletek 
tájékoztatást kaptak 
arról, hogy sztrájkról 
ugyan még nem 
beszélhetünk, de 
a vállalat továbbra 
is kész egyeztetni 
az esetleges mun-
kabeszüntetés ide-
jén felmerülő vitás kér-
désekben. Ehhez azonban az szükséges, hogy 
a sztrájkbizottság a tagságáról, működéséről, 
a tervezett munkabeszüntetés megkezdésének 
időpontjáról, helyéről és az érintett munkavál-
lalói körről tájékoztatást adjon, a munka tör-
vénykönyvének megfelelően. Mindezekre azért 
van szükség, mert a vállalat a sztrájk alatti me-
netrendet csak akkor tudja kidolgozni, ha pon-
tosan ismeri, hogy a sztrájkban mely dolgozók 
vesznek részt. A vállalat továbbra is a miskolci 
utazóközönség érdekeit tekinti a legfontosabb-
nak, ezért a közlekedés- és utasbiztonság érde-

kében – figyelembe véve a jelenlegi rendkívül 
hideg téli időjárást is – a 88%-os szolgáltatást 
tartja elfogadhatónak sztrájk esetén.

– Azt pedig, hogy a szakszervezetek a bíróság-
hoz fordultak az elégséges szolgáltatások meg-
határozása ügyében, puszta időhúzásnak, csúsz-
tatásnak és hangulatkeltésnek tartjuk, hiszen a 
sztrájkjog világosan szabályozza a helyzetet. A 
fentiek alapján a szakszervezetek cselekedetei 
arra engednek következtetni, hogy a sztrájkkal 
való fenyegetés már nem a dolgozók pénzéről 
szól – fogalmaz az MVK közleménye. 

Január 19-től ismét birtok-
ba vehették a felső-majlát-
hi végállomás területét az 
utasok és az autóbuszok. A 
felszállóhelyen fedett utas-
várók épültek, azok bizton-
ságosan megközelíthetők 
és hamarosan beüzemelik a 
valós idejű utastájékoztatás 
digitális kijelzőit is. 

A megújult végállomáson 
új helyre kerültek a felszál-
lóhelyek, ezeket az alábbi 

képen szemléltetjük:
1-es kocsiállás: a Bagoly-

vár épülete előtt található; az 
1-es autóbusz megállóhelye a 
Majális-park irányába (a Ti-
szai pályaudvar irányába az 
1-es járat megállóhelye vál-
tozatlan); a helyközi járatok 
megállóhelye.

2-es kocsiállás: a villamos 
leszállóhellyel párhuzamo-
san, az attól számított első 
járdasziget elején található; 
az 54-es és VP (villamospót-
ló) járatok felszállóhelye. 

3-as kocsiállás: a villamos 
leszállóhellyel párhuzamo-
san, az attól számított első 
járdasziget végén található, 
a 2-es leszállóhely mögött; a 
69-es járat felszállóhelye.

4-es kocsiállás: a villa-
mos felszállóhellyel párhu-
zamosan, az attól számított 
második járdasziget végén 
található; a 15-ös és a ZOO 
járatok felszállóhelye.

5-ös kocsiállás: a villa-
mos felszállóhellyel párhu-
zamosan, az attól számított 
második járdasziget elején 

található;  az 5-ös járat fel-
szállóhelye.

A Bagolyvárban még bel-
sőépítészeti munkák zajla-
nak, az átadást követően az 
épületben kap helyet a bér-
letpénztár, a végállomási 
menetirányítás, de lesz pihe-
nőhelyiség a járművezetők, 
illetve váróhelyiség mosdók-
kal az utasok, turisták ré-
szére. Az épületben a tervek 
szerint helyet kap büfé és az 
épület előtt a MIBIKE névre 
keresztelt kerékpárkölcsön-
ző is.

Az MVK szerint ez már nem a dolgozók pénzéről szól
sztrájkfenyeGetés Újraindult a buszforgalom  

Felső-Majláth végállomáson

Új élőírás az őstermelőknél
Változott a mezőgazdasági őstermelői 

tevékenységet szabályozó rendelet. Új elő-
írásként jelentkezik, hogy 2016. évtől a ter-
mék értékesítésének helyszínén a mező-
gazdasági őstermelő köteles az igazolvány 
száma mellett az őstermelői termékét vagy 
az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői 
tevékenységből származó termék” felirat-
tal a vásárló tájékoztatására alkalmas mó-
don ellátni.

ebek láncon tartása
2016. január 1-jétől tilos ebeket tartósan ki-

kötve tartani. A rendelettel kapcsolatban sok 
a félreértés. Helytelen például az az értelme-
zés, mely szerint a kutyákat mostantól egyál-
talán nem lehet láncon tartani. Szintén fontos 
tisztázni, hogy az, aki vét a rendelet ellen, nem 
követ el bűncselekményt, mivel az előírás nem 
esik a Btk. hatálya alá. Probléma esetén nem a 
rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósá-
gi állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie.

Kormányhivatali hírek

Miskolc magasabb osztályba léphet 
Szárnyal a város gazdasága!
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A Civil Összefogás Fórum miskol-
ci klubjának meghívására, váro-
sunkba látogatott múlt pénteken 
Nógrádi György biztonságpoliti-
kai szakértő. Az ITC-székházban 
rendezett fórumon jelen volt és 
előadást tartott Csizmadia László, 
a Civil Összefogás Fórum (CÖF) 
alapító elnöke is.

- A tényleges menekülteket befo-
gadjuk, gazdasági bevándorlókra 
azonban nincs szükségünk. Az ille-
gális határátlépőket úgy tekintjük, 
mint aki bűncselekményt követett el 
– ismertette a CÖF álláspontját Csiz-
madia László. Mint mondta, népese-
dési gondjainkat a magyar családok 
összefogásával, országhatárokon be-
lül kívánjuk megoldani. - Biztosan 
tudjuk, hogy Európa külső határait 
saját magunknak kell megvédenünk, 

ebben hiányoljuk egyelőre a NATO 
szerepét, ami pontosan azért jött lét-
re, hogy megvédje a szövetségeseit 
– hangoztatta az elnök. Hozzátette: 
osztjuk Orbán Viktor véleményét, 
hogy Európa gazdag, de gyenge. A 
CÖF álláspontja szerint nem Török-
országot kell „megvenni” és felkérni 
Európa védelmére, hanem az euró-
pai polgárok adójából, közös akarat-
ból, közös erővel létrehozott védel-
met kell biztosítani.

Nógrádi György előadásának ele-
jén az általa erőközpontoknak neve-
zett nagyhatalmakról - Kínáról, az 
Egyesült Államokról és Oroszor-
szágról - beszélt. Szólt ezen orszá-
gok gazdasági, hatalmi törekvése-
iről, ennek hátteréről. Előadásából 
nem hagyott ki egyetlen, a mai 
történések szempontjából fon-
tos államot, geopolitikai törté-

nést sem. Elemezte az orosz-ukrán 
konfliktust, a Szaúd-Arábia és Irán 
között fennálló, több mint diplomá-
ciai háborúskodást, és az Iszlám Ál-
lam jelentette veszélyforrásokat is. 

- Kilenc nappal hamarabb mond-
tam, mint a kormány, hogy falat kell 
építeni – emelte ki, a migránsokról 
szólva. – Ma is egyetértek vele, en-
nek köszönhetően mi megúsztuk a 
migránsrohamot. A horvát minisz-
terelnök azt mondta, felkészültek a 
migránsok fogadására, majd 24 óra 
alatt összeomlott Horvátország – 
tette hozzá Nógrádi György, más or-
szágok példáit említve. 

- Nézzék meg a német belpoliti-
kát, ahol a lakosság 48 százaléka azt 
mondja, hogy kétszázezer embernél 
nem lehet többet befogadni és már 
csak 44 százalék áll Merkel mögött. 
Nekem óriási csalódás, hogy a német 
sajtó hazudott - többek közt a kölni 
események kapcsán és végül oda-
dobtak áldozatnak egy szerencsétlen 
rendőrkapitányt – emelte ki a bizton-
ságpolitikai szakértő. Mint mondta, 
nagyon sajnálja, hogy ez megtörtén-
hetett Németországban. Merkelnek 
nagyot csökkent a népszerűsége és 
pártjáé, a CDU-é (Christlich De-
mokratische Union Deutschlands) 

is. Márciusban három német tarto-
mányban választást tartanak, meg-
látjuk mi lesz – fogalmazott.

Hallgatói kérdésre Nógrádi György 
elmondta, a migránsok minimális 
számban vannak jelen Magyarorszá-
gon, három-négyszáz emberről le-
het szó. A határ zárva van, a magyar 
külügy és a magyar kormány állás-
pontja is az, hogy nem vagyunk haj-
landóak visszafogadni azokat, akik 
eltávoztak innen, mert nem nálunk 
léptek be az Európai Unió területére. 
Napi terrorveszély nincs, de jelenleg 
olyan világban élünk, ahol abszolút 
biztonság sincs – tette hozzá.  

Református lelkipásztorok, gond-
nokok, presbiterek, intézményve-
zetők és politikusok találkoztak 
nemrégiben Miskolcon.

A megyeháza dísztermében ren-
dezett első református találkozón 
Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő, a találkozó háziasszonya kö-
szöntőjében elmondta: régi elképze-
lés, hogy találkozót szervezzenek a 
miskolci és környékbeli reformátu-
sok számára. – Az a cél, hogy tud-
junk egymásról, ismerjük meg egy-
mást és mutassuk meg, hogy létezik 
ez a közösség. Mutassuk meg, hogy 
összetartozunk és hogy számítha-

tunk egymásra – 
hangsúlyozta.

 „Eljött már a világba az igazi vi-
lágosság, amely megvilágosít min-
den embert” – olvasta fel az igét Já-
nos evangéliumából Szőnyi Tamás. 
A Borsod-gömöri egyházmegye es-
perese kifejtette, a régi bölcsek kö-
zül voltak, akik úgy magyarázták: 
világos akkor van, amikor a másik 
embert megismerjük. Az igazi vilá-

gosság azonban az, amikor a másik 
emberben a testvért is meglátjuk.

 – Kívánom, hogy a mai este során 
az embert, de kiváltképp a testvért 
ismerjük és találjuk meg egymásban 
– zárta köszöntőjét az esperes.

Hangóné Birtha Melinda, a Mis-
kolc-avasi református egyházköz-
ség lelkipásztora Pál apostol üzene-
tét idézte, Timóteusnak írt leveléből: 
„Mert nem a félelemnek lelkét adta 
nekünk az Isten, hanem az erő, a 

szeretet és a józanság lel-
két.” – Ma, amikor arra 
készülünk, hogy visz-
szaemlékezünk a refor-
máció 500 évvel ezelőtti 
eseményeire, nekünk is 
üzen Isten igéje: figyel-
meztet, bátorít és erőt 
ad – fogalmazott a lel-
kipásztor, utalva arra, 
hogy 2017-ben ünnepel-

jük a reformáció kezdetének 500. év-
fordulóját.

Az I. Református Találkozó kap-
csán Hangóné Birtha Melinda így 
fogalmazott: „azért vagyunk most 
itt, hogy együtt gondolkodjunk, és 
együtt tudjunk egy nagyot előrelép-
ni. S hogy összefogjunk és méltókép-
pen tudjunk majd megemlékezni.”

Több mint félmillió forint gyűlt 
össze a cserkészek által tavaly ősz-
szel közzétett felhívásnak köszön-
hetően, az „Együtt Kárpátaljáért” 
program számlájára – mondta el 
Jernei Péter, II. Észak-magyaror-
szági Cserkészkerület elnöke.

A gyűjtés célja a kárpátaljai ma-
gyar cserkészek támogatása volt, 
hiszen a háború sújtotta országban 
nemhogy a helyi ifjúsági közös-
ségek finanszírozására, de még az 
alapvető élelmiszerek beszerzésére 
sincs pénzük az embereknek. Az 
adományt 2015. december 16-án 
vitték el Munkácsra a II. Észak-ma-
gyarországi Cserkészkerület kép-
viselői és Popovics Pálnak a Kár-
pátaljai Magyar Cserkészszövetség 
elnökének adták át. A Magyar Cser-
készszövetség hét új, 10 személyes 
sátrat is felajánlott a Kárpátaljai 
Magyar Cserkészszövetség számá-
ra, a nyári táboroztatásokhoz.

– A kárpátaljai cserkészekkel való 
beszélgetésünk során döbbentünk 
rá, hogy ez az összeg mekkora segít-
séget jelent a közösség számára, hi-
szen egy havi átlagnyugdíj 20 ezer 
Ft, egy átlagos fizetés 35 ezer Ft körül 
mozog, a gázárak pedig hatszorosra 
emelkedtek. Ilyen reménytelen anya-
gi helyzetben a szülők nem tudnak a 
cserkész foglalkozásokhoz, táboro-
zások, kirándulások költségeihez 
hozzájárulni – hangoztatta Jernei 
Péter. Kiemelte, az együttműködés 
itt nem ér véget, sok közös progra-
mot fognak még majd megvalósíta-
ni. Köszönik a nyíregyházi Kárpátok 
Egyesület támogatását, akik a kiuta-
zás költségeit állták, a miskolci Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium segítsé-
gét, akik a mikrobuszt ajánlották fel 
a szállításhoz, köszönik a cserkész-
kerületek sátor felajánlásait, illetve 
a sok-sok cserkész és nem cserkész 
anyagi támogatását, akik többnyire 
ismeretlenül álltak az ügy mellé.

„Európa külső határait saját 
MaguNKNaK Kell MegvédeNüNK”

Civil Összefogás Fórum Miskolcon, az itC-székházban

támogatás a kárpátaljai 
cserkészeknek „Mutassuk meg, hogy összetartozunk és számíthatunk egymásra”

rEForMátus találkozó MiskolCon

Ökumenikus imaest: rásegítő járatokat indít az MVk 
Január 23-án, szombaton a Miskolci Egyetem főépületében 16-17 óra között az Ökumenikus Imahét miskolci 

imaestjére az MVK Zrt. rásegítő járatokat indít. A Repülőtérről 15:11-kor és 15:31-kor induló 20-as járatok az 
Egyetemváros végállomás érintésével közlekednek. A Centrumtól 15:15-kor és 15:35-kor mentesítő 22-es járatok 
indulnak az Egyetemváros végállomásra. A rendezvény befejezéséhez igazodva, a Miskolctapolcáról 16:57-kor és 
17:17-kor induló 20-as járatok az Egyetemváros végállomás érintésével közlekednek. Az Egyetemvárostól ameny-
nyiben szükséges, további 22-es járatokat indít a közlekedési vállalat.
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Január 27-én (szerdán) este a Kocsonya Farsang előkészítő munkálatai 
miatt az 1-es villamos vonalán villamospótló autóbuszok közlekednek, 
a villamosra érvényes menetrend szerint. Az utolsó 1-es villamos Fel-
ső-Majláthról 20:24-kor, a Tiszai pályaudvarról 20:48-kor, az első villa-
mospótló járat, Felső-Majláthról 20:35-kor, a Tiszai pályaudvarról 21:05-
kor indul. Az előkészület a 2-es villamos közlekedését is érinti, az utolsó 
kettes villamos a Vasgyárból 20:28-kor, a Tiszai pályaudvarról 20:42-kor 
indul. Ezt követően a villamospótlás idején a Vasgyár irányába az Új-
győri főtérről induló 9, 19, 21, 29, 67 és 68 jelzésű autóbuszok vehetők 
igénybe. 

Január 28- 29-én (csütörtökön és pénteken) napközben a Tiszai pálya-
udvar - Malomszög között villamospótló autóbuszok, a Malomszög utca 
– Felső-Majláth, illetve a Malomszög utca – Vasgyár között továbbra is 
villamosok közlekednek. Éjszaka a teljes villamospályán villamospót-
ló autóbuszok közlekednek. Január 30– 31-én, (szombat, vasárnap) a tel-
jes villamos vonalon villamospótló autóbuszok közlekednek a villamosra 
érvényes menetrend szerint. Február 1-jén, (hétfőn) hajnalban visszaáll a 
munkanapi menetrend. A Tiszai pályaudvarról az első 1-es villamos 03:37-
kor, az első 2-es villamos 04:27-kor indul. Felső-Majláthról az első 1-es sze-
relvény 04:15–kor, a Vasgyárból az első 2-es villamos 04:55-kor indul.

Ebben az évben már január utolsó 
hétvégéjén elindul a Becherovka 
Miskolci Kocsonya Farsang! Janu-
ár 28-31. között négy napon át vár-
ják a látogatókat különleges gaszt-
ronómiai élvezetekkel és olyan 
fellépőkkel, mint a Hooligans, 
Nagy Feró és a Beatrice, az Ismerős 
arcok, a Paddy and the Rats vagy a 
Magashegyi Underground.

Rekordokban idén sem lesz hiány, eb-
ben az évben Miskolcon készül el Ma-
gyarország legnagyobb, négyemeletes 
kocsonyatortája. 

A gasztronómiai, népművészeti és 
kézműves kínálaton túlmenően a fellé-
pő művészek összetétele és kínálata szin-
te valamennyi könnyűzenei stílust lefedi 
majd annak érdekében, hogy mindenki 
megtalálja a számára legvonzóbb, legér-
dekesebb programokat. 

Ezek továbbra is Miskolc belváro-
sában lesznek három színpadon, szá-
mos újdonsággal. Az előző két évhez 

hasonlóan a Becherovka Miskolci Ko-
csonya Farsang idén is az egész belvá-
roson végigmenő felvonulással indul 
- mazsorettekkel, „békalányokkal”. Az 
első napon olyan zenekarok lépnek fel, 
mint a Thunder Jack, a Pataky Művek, 
az Ismerős arcok, a Takács Tamás Blues 
Band és a Belga. A négynapos forgatag-
ban olyan eredetileg miskolci csapatok 
is színpadra állnak, mint a Miskolci Il-
lés Emlékzenekar, a Bíborszél, a Mis-
kolc Dixiland Band és a Paddy and the 
Rats. Pénteken többek között találkoz-

hatunk a Magashegyi Underground-
dal, Nagy Feróval és a Beatrice-vel, 
Aradszky Lászlóval, a Cloud 9+-al és 
a Sky Fanatic-kal. A szombati nap ki-
emelkedő fellépői a már említett Pad-
dy and the Rats-en kívül a Hooligans, 
Vörös István és a Prognózis, az In his 
Steps, valamint Deniz lesznek. Vasár-
nap sem unatkozhatnak mindazok, 
akik még mindig bírják a mulatást, hi-
szen a korábban felsorolt miskolci csa-
patokon kívül Tamás Gábor és a Reflex 
rajongói találkozhatnak kedvenceikkel. 

Ezen kívül lesznek filmvetítések, gyer-
mekműsorok és természetesen olyan 
gasztronómiai programok mint példá-
ul az ízkocsonya verseny. A Becherovka 
Miskolci Kocsonya Farsang valamennyi 
szabadtéri programja ingyenes!

A hagyományokhoz híven 
idén megkoszorúzták Kölcsey 
Ferenc emléktábláját Mis-

kolcon, a Széchenyi utcán, 
a magyar kultúra napja 
alkalmából. 

A tábla – felirata szerint 
– annak állít emléket, 
hogy a Himnusz költője 
1830-ban Miskolcon la-
kott, Kraud Sándor János 

görög kereskedő házában. 
Kiss Gábor alpolgármester 

az ünnepről szólva kiemelte, 
a kultúrát gyakorlatban kell 
ápolni. – A kultúra értékeket 
teremt, értékeket hordoz. Ez 
azonban nem elég: tennünk 
is kell azért, hogy ezek az ér-
tékek megmaradjanak. Ehhez 
pedig hagyományokat kell lét-
rehoznunk, jó példa erre a Ma-
zsaroff-díj átadása is – han-
goztatta az alpolgármester. Az 
ünnepségen a Lévay József Re-
formátus Gimnázium tanulói 
adtak műsort. 

Idén is a magyar kultúra napjához kapcso-
lódóan adták át a Mazsaroff-díjat Miskol-
con. 2016-ban Lenkey-Tóth Péter festőmű-
vész részesül ebben az elismerésben. 

A díjat Mazsaroff Miklós özvegye, Nikola-
eva Mária (képünkön középen) alapította és ő is 
adja át. Célja, hogy a Miskolcon vagy a régióban 
élő, ide szorosan kötődő alkotókat elismerjék, s 
az anyagi támogatás mellett számukra kiállítási 
lehetőséget biztosítson a galéria. A díjat szakmai 

kuratórium ítéli oda 
minden évben.

A díjhoz kapcsolódik a Miskolci Galé-
ria csütörtökön megnyílt tárlata is, a 2015. 
évi Mazsaroff-díj nyertese, Horváth Kinga 
grafikusművész (képünkön balról) alkotá-
saiból nyílt. A kiállítás résztvevőit Olga Po-
pova, a budapesti Bolgár Kulturális Intézet 
igazgatója köszöntötte. Mint mondta, isme-
ri Miskolc gazdag és pezsgő kulturális életét. 
Ehhez és a magyar kultúra napi programso-
rozathoz is gratulált a város vezetőinek.

Kortárs kárpátaljai képzőművészek alkotá-
saiból nyílt kiállítás - „Keresztmetszet” cím-
mel - csütörtök délután a Miskolci Galéria 
Rákóczi-házában.

 – Ez egy olyan válogatás, melyben a magyar 
mellett ruszin és ukrán alkotók művei is meg-
találhatók. Ők napjaink kultúrájának alkotói, 
formálói, nélkülük nem lehet magyar és egye-
temes művészetről beszélni – hangoztatta a 
megnyitón Kiss Gábor alpolgármester, aki há-
zigazdaként köszöntötte a jelen lévő kárpátal-
jai közéleti embereket, művészeket, akik eljöt-
tek, hogy a magyar kultúra napja alkalmából 
közösen ünnepeljenek a miskolciakkal.

Jurij Hleba, a Kárpátalja Megyei Államigaz-
gatási Hivatal Kulturális Osztályának vezetője 
hangsúlyozta, a tárlat ékes bizonyítéka annak, 
hogy közös a történelmünk és a kultúránk, hi-
szen – mint fogalmazott – „egy több száz éves 
közös történelem által kialakított kultúra nem 
osztható két részre”.

Buhajla József, Magyarország ungvári fő-
konzulja (képünkön) elmondta, a kárpátaljai 
festők tárlatát az Ungvári Magyar Főkonzu-
látus szervezésében láthatják a miskolciak, az 
országban elsőként. A több mint 70 festményt 
magába foglaló „Keresztmetszet” anyagát a 
tervek szerint más magyar nagyvárosokban is 
megtekinthetik majd az érdeklődők.

„Tennünk kell azért, hogy a kultúra értékei megmaradjanak”

Lenkey-TóTh PéTer fesTőművész 
az idei mazsaroff-díjas

„A magyar kultúra ünnepe 
túlmutat a határokon”

változik 
a közlekedés 

Újra Becherovka 
miskoLci kocsonya 
FArsAng!

2016. január 28-31. 5
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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!



„Anyagtudományi school-túra” néven, látványos kísérletekkel egybe-
kötött bemutatót tartott múlt pénteken a Miskolci Egyetem Műszaki 
Anyagtudományi Kara a miskolci középiskolások számára a Zenepalotá-
ban. A bemutató keretében tájékoztató előadás hangzott el a duális for-
mában (is) induló anyagmérnök alapképzésről, a partnervállalatok egy 
részével közösen. 

Palotás Árpád Bence dékán el-
mondta, rendszeresen szerveznek 
ilyen bemutatókat középiskolások 
számára, hogy betekintést nyújtsa-
nak számukra a tudomány világába. 
Érdekes kísérletekkel is szeretnék 

„elcsábítani” a középiskolásokat. A 
dékán hangsúlyozta, a miskolci Mű-
szaki Anyagtudományi Kar orszá-
gosan az elsők között, az egyik leg-
nagyobb partnervállalati számmal 
kapcsolódott be a duális képzésbe.

Érdeklődőkben most sem volt hi-
ány. Hardi Alexandra, a Kossuth 
Lajos Evangélikus Gimnázium ta-
nulója kérdésünkre elmondta, so-
káig gondolkodott, hogy gépész-
mérnök vagy anyagmérnök szakra 
jelentkezzen-e, de végül az utóbbi 
mellett döntött. Molnár Dánielt, a 
Diósgyőri Gimnázium diákját a fi-
zika érdekelte, különösen a hangtan. 
Mint mondta, nagyon szereti a ze-
nét, s most azt is megtudta, hogyan 
működik, képződik a hang.

Oktatás2016. január 23. | 3. hét | XIII. évfolyam 3. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Miskolc öt középiskolájának 82 di-
ákja jelentkezett az önkormányzat 
új, egy éves programjára, a kortárs-
képzésre. A diákok drogprevenci-
ós, bűnmegelőzési és konfliktus-
kezelési képzéseken vesznek részt, 
hogy később segítséget nyújthas-
sanak majd rászoruló társaiknak 
ezeken a területeken. 

A kurzus keretében tehát bűnmeg-
előzési, alternatív konfliktuskeze-
lési technikákra tanítják meg a kö-
zépiskolásokat. A legfontosabb téma 
azonban a drogprevenció. Ez a prob-
léma érinti leginkább a fiatalságot 
és itt lehet igazán nagy jelentősége a 
kortársak segítségének.

– Minden közösség, minden tár-
sadalom küzd a drog, a drogkeres-

kedelem ellen, s ennek a küzdelem-
nek összetettnek, komplexnek kell 
lennie – mondta el egyebek mellett a 
kezdeményezésről Kiss János alpol-
gármester a program decemberi ren-
dezvényén. Kiemelte, Zacher Gábor 
toxikológussal is felvették a kapcsola-
tot, aki vállalta, hogy előadásokat tart 
majd a diákoknak, annak érdekében, 
hogy a drogellenes képzést minél 
magasabb színvonalra tudja emelni 
a város. 

A fiatalok több csoportban járnak 
majd a kurzusokra. Az idei évben el-
látogatnak többek között a börtönbe, 
részt vesznek bűnmegelőzési rendez-
vényeken. Egy év múlva pedig ők is 
„kortársképzőkké” válnak és élet-
vezetési tanácsokat adhatnak tár-
saiknak.

Drogprevenciós, 
bűnmegelőzési képzés
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Az Egészségügyi Kar hallgatóinak 
gyakorlati képzését segíti az a kihe-
lyezett tanszék, amelyet a megyei kór-
házban hoznak létre. Egyebek mellett 
ezt is tartalmazza a Miskolci Egyetem 
és a kórház megújított együttműkö-
dési megállapodása, amit kedden ír-
tak alá az intézményvezetők.

A miskolci székhellyel működő 
egészségtudományi képzésnek a me-
gyei kórház csaknem 30 éve gyakor-
ló bázisa. A szoros kapcsolatot időről 
időre együttműködési megállapodás-
sal szentesítették. Nem előzmények 
nélküli tehát a mostani aláírás: a két 
intézmény tíz éve kötött megállapo-

dást, számos projektet valósítottak 
meg közösen. 

A megállapodást azért újították most 
meg, hogy fokozzák a gyakorlatorien-
tált képzések hatékonyságát, s létrehoz-
zák az Egészségügyi Kar Alkalmazott 
Egészségtudományi Intézetének kihe-
lyezett tanszékét a megyei kórházban.

Torma András rektor elmondta, ez 
hasonlít az iparban sikerrel alkalma-
zott duális képzéshez. Az iskolai elmé-
leti oktatás mellett nagy hangsúlyt kap 
a gyakorlati képzés egy iskolán kívüli, 
kórházi környezetben.

Csiba Gábor, a megyei kórház főigaz-
gató-főorvosa kiemelte, intézményük 
egy kitűnően felszerelt 60 fős oktatóter-

met és egy laboratóriumot is biztosít a 
hallgatók számára. Ugyanakkor szinte 
az egész kórház „gyakorló terület”, hi-
szen oktatókórházként is működnek. 

Kiss-Tóth Emőke, az Egészségügyi 
Kar dékánja elmondta, jelenleg több 
mint 800 hallgatója van a karnak – kö-
zülük évente legalább 600-an megfor-
dulnak a kórházban évközi és nyári 
gyakorlat során. Az egészségtudományi 
képzési terület mind a négy alapszakján 
rendelkezik a kar akkreditált alapkép-
zéssel. 2016. szeptemberétől egy egészen 
új képzési formát, a felsőoktatási szak-
képzés keretében a labordiagnosztikai 
asszisztens képzést is elindítják (február 
15-éig lehet rá jelentkez- ni).

Kihelyezett tanszék a megyei 
kórházban

Duális jellegű egészségügyi Képzés 

AnyAgtuDományi „school-túrA”

Az Igazságügyi Minisztérium 
(IM) 2016. január 1-jétől jogász-
képzés színvonalát emelő prog-
ramokat indított, s két új ösztön-
díj alapú támogatási formát 
hozott létre. A program 
részleteiről, a Miskol-
ci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Ka-
rának dékánját, 
Farkas Ákost kér-
deztük.

Mint mondta, 
azon középiskolai diákok, akik sike-
resen felvételiznek a Miskolci Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Kará-
nak nappali tagozatos jogász szakára, 
már az első évfolyam első félévében 
megkaphatják az IM Nemzeti Kivá-
lósági Jogászösztöndíjat vagy az IM 
Tanulmányi Jogászösztöndíjat. A fel-
vételi pontszám lesz majd a meghatá-
rozó az ösztöndíj odaítélésénél. Azon 
joghallgatók, akik nem kapják meg az 

IM Nemzeti Kiválósági Ösz-
töndíját, elnyerhetik a kar 
Primus 
Ösz-

töndíját, az 5 hónapon keresztül havi 
20 000 Ft összegű támogatást.

A Nemzeti Ki-
válósági Jogá-

szösztöndíjra 
nappali ta-

gozatos jogászhallgatók pályázhatnak. 
Ez a támogatás nemcsak az államilag 
finanszírozott, hanem az önköltséges 
képzésben részt vevő diákok számá-
ra is nyitva áll. Minden évfolyamon a 
legkiválóbb hallgatók kaphatják meg a 

félévente elnyer-
hető juttatást. 
Alapfeltétele az 
adott félévben 

a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő 
kreditindex elérése. Emellett pl. a nyelv-
vizsgákra, tudományos diákköri tevé-
kenységre, perbeszédversenyen, egyéb 
versenyeken való részvételre is kap pon-
tot a pályázó. Az I. évfolyam I. féléve 
esetében a felvételi pontszám lesz mérv-
adó a rangsor felállításánál. A Kiválósá-
gi Jogászösztöndíj 5 hónapon keresztül 
havi 50 000 Ft összegű juttatást jelent.  

A Tanulmányi Jogászösztöndíjat ki-
zárólag az önköltséges nappali tagoza-
tos jogászhallgatók számára hirdetik 
meg, ha legalább a 3,51-es tanulmányi 
átlagnak megfelelő kreditindexet el-
érik és nem kaptak Nemzeti Kiválósági 
Ösztöndíjat. Miskolcon erre a támoga-
tási formára nem kell külön pályázatot 
benyújtani. A hallgatói rangsort a kre-
ditindex alapján a Jogi Kar állítja fel. A 
támogatás összege 10 000 és 30 000 Ft 
között fog alakulni. Az ösztöndíjprog-
ramokról további információ a miskolci 
jogi kar honlapján és Facebook oldalán 
lesz elérhető.

minisztériumi program a jogászhallgatók támogatására



Múlt és jelen Miskolci Napló8

Nyolcadik alkalommal hirdeti 
meg a várostörténeti vetélkedőt, 
a miskolci általános és középisko-
lás diákok számára Fodor Zoltán 
önkormányzati képviselő és a 
MIKOM Kft. 

Az első kérdéssor a január 30-ai 
Miskolci Naplóban jelenik meg, a 
többi pedig a minap.hu portálon. 
A korábbi vetélkedők kérdéseit a 
nemrégiben elhunyt Dobrossy Ist-
ván történész állította össze. Az 
idei vetélkedőt Fodor Zoltán ötlet-
gazda az ő emlékének ajánlja. 

A miskolci általános és közép-
iskolák három-három csapattal 

vehetnek részt a versenyen. Egy 
csapat három főből állhat. A vála-
szokat a megjelenéstől számított 
15 napon belül kell leadni a MI-
KOM-nál (3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.) személyesen vagy postai 
úton. A megfejtéseket a minap.hu 
portálon tesszük közzé. A bekül-

dött válaszokon mindig szerepeljen 
a csapat és az iskola neve. A 13+1 –
es totó tíz héten át fog megjelenni. 

Ezt követően 15 napon belül kihir-
detjük az elért pontszámokat és he-
lyezéseket. A döntőbe jutott csapatok 
külön értesítést kapnak. Előfordulhat, 
hogy nagyon sok megfejtés érkezik, 
így középdöntőt is kell tartani.  Er-
ről a csapatok szintén külön értesítést 
kapnak. Közzétesszük azon könyvek, 
folyóiratok listáját, amelyekből a vá-
laszokat ki kell keresni. Ha beküldött 
válaszok nem egyeznek meg a szak-
irodalomban leírtakkal, nem kerül-
nek elfogadásra. További informáci-
ók: Fodor Zoltán (30/6789- 533). 

Kováts Ágoston, a Fidelitas 
Észak-magyarországi regionális 
igazgatója az ifjúsági szervezet csü-
törtöki sajtótájékoztatóján elmond-
ta, Miskolcon nagy hagyománya 
van a történelem versenyeknek. 

A vetélkedő elsődleges célja lehető-
séget teremtetni a tanulók számára, 
hogy alaposabban is megismerjék a 
magyar történelem dicső korszakait.– 
Kiemelt szerepet szánunk a forráse-
lemzésnek, a kreativitásnak és a kom-
munikációs készségek fejlesztésének 
– emelte ki a regionális elnök. A diákok 

szóban és írásban is ösz-
szemérhetik tudásukat. 
Idén IV. Béla uralkodá-
sa és az ország tatárjárást 
követő újjáépítése kerül 
terítékre. A „Dicsőséges 
magyar múltunk” című 
megmérettetésre – mely-
nek védnöke Bánné Gál 
Boglárka, a megyei köz-
gyűlés alelnöke – 10., 11. és 12. évfolya-
mos diákok jelentkezését várják. Egy 
iskolából több csapat is indulhat, ne-
vezési díj nincs, viszont értékes könyv-
nyereményekért és belépőjegyekért fo-

lyik majd a versengés – hangsúlyozta 
Hojnyák Dávid, a Fidelitas miskolci 
elnöke. Jelentkezni február 5-éig lehet. 
A versenyt március 4-én a megyeháza 
dísztermében rendezik meg.

A legelső városháza Miskolcon egyszerű építmény volt, de már az is a 
mostani telken állt a 17. század közepén. Az újabb városháza 1762–1763-
ban épült fel. Ez 80 évig állt, majd az 1843-as földrengés és tűzvész miatt al-
kalmatlanná vált funkciója ellátására. Losonczi Farkas Károly főbíró, majd 
polgármester, 1868-ban javasolta új városháza építését. Az építkezést 1870-
ben kezdték el, a terveket Czakó Lajos városi főmérnök készítette, építő-
mestere Klein Ede volt. Az épületet 1871. január 16-án adták át. Később a 
városháza a szomszédos épületeket (mai Városház tér 10. és 12. szám) is 
átvette. A saroképület eredetileg bérháznak és a MÁV hivatalai számára ké-
szült. Működött itt a városi rendőrség, a dohánytőzsde, katonai parancs-
nokság és 1919-től 1944-ig a Miskolci Jogakadémia is. A városháztömb épí-
tészeti átalakítására a 2000-es évek első évtizedének végén fogadták el az új 
koncepciót. Az épületeket a Hunyadi utca felől nyitották meg, toronnyal, 
reprezentatív bejárattal. A Viszlai József tervei szerint megújított, kibővített 
épületet 2012-ben vették használatba.                           fotó: Mocsári LászLó

Akkor...

...és Most

Miskolc értékei (3.)

Az elmúlt évben 11 újabb helyi ér-
ték került be a Miskolci Települési 
Értéktárba, amely így már össze-
sen 38 elemmel rendelkezik. Eze-
ket cikksorozatban mutatjuk be.

A miskolctapolcai Jézus szíve szik-
lakápolnát 1935-ben szentelték fel. 
Előtte egy évvel járt itt egy ferences 
rendi szerzetes, páter Szabó Pius er-
délyi származású esperes barátjá-
nál, Pataky Rudolfnál, aki a miskolci 
képviselő-testületnek volt tagja. Az ő 
tulajdonában volt a Verebes-tanyán 
lévő, tufába vágott két barlang, ame-
lyet birkaakolnak használtak. Az es-
peresnek megtetszett a hely, a kilátás, 
és azt javasolta, hogy a Tapolcán 
üdülők számára alakítsanak ki 
a barlangokból egy kis kápolnát. 
Pataky Rudolf fel is ajánlott a cél-
ra 650 négyszögölnyi területet. A 
terveket Menner László miskolci 
építész készítette, a meglévő üre-
geket megnagyobbították (erede-
ti alapterületük 6×8 méter volt, 
magasságuk nem érte el a 2 mé-
tert sem), alkalmassá tették a cél-
ra. A főbejáratot 9 méter magas és 
18 méter széles támfalba illesztet-
ték. „A barlang belsejét egymásba 
fonódó vájárok, tagozatok teszik 
művészivé, a kőzet megjelenését 
díszessé” – írta Iglói Gyula a bel-
sőről. A csillagboltozatot Kun Jó-
zsef szobrászművész, a szentképet 
Meilinger Dezső festőművész ké-
szítette (mindketten híres miskolci 
művészek voltak). Az eredeti tervek 
szerint az oltár mögött három te-
metkezési helyet is kialakítottak vol-

na (Szabó Piusz, Pataky Rudolf és a 
Menner-család számára), de ez nem 
valósult meg. A templom szobrait 
Máriahegyi János budapesti szobrász 

készítette és ajándékozta a temp-
lomnak. A támfal tetején álló mű-
kőkereszt szintén Kun József mun-
kája, a harangok Szlezák László 
budapesti harangöntő műhelyéből 
kerültek ki. A díszes kaput Süveges 
Árpád lakatosmester készítette.

A templom boltozatos kialakítá-
sú főhajója 25 méter hosszú, jobb 
oldalon mellékoltár, bal oldalt a 
kórus, az előcsarnokban szobrok 
számára alakítottak ki helyet. A 
kápolna átadása után tovább folyt 
az építkezés (bányászat), a hajót 
teljesen körbevájták, 1940-re el-
készült a kápolnát övező körfo-
lyosó.

A kápolna a háborúban súlyo-
san megsérült, újjáépítése 1965-

ben fejeződött be, majd 1995-ben 
ismét renoválták. Ekkor készült a ká-
polna bejáratát képező székely kapu, 
Szabó Pius emlékére.

Miskolc város vezetése, tiszteletének, elismerésének jeléül, rendszeresen 
felköszönti születésnapjukon városunk szépkorú polgárait. Január 7-én 
a kilencvenéves Oszlánczi Flóriánnét, január 18-án pedig az ugyanennyi 
idős Goda Irént köszöntötte az önkormányzat nevében Óvári Zsuzsanna, 
a Polgármesteri Hivatal Humán Stratégiai Osztályának vezetője.

A „szuperdédi”
Oszlánczi Flórián-

né felvette a modern 
kor ritmusát, mindig 
a fülén van a mobil-
telefon és internete-
zik is. Nem csoda, 
ha egyik dédunokája 
„szuperdédinek” ne-
vezte el. Erdőtelken 
született, majd Pestre 
került, később Pécsett 
is élt. Miskolcra Egerből jött, több mint ötven évvel ezelőtt. Harminchat évesen ve-
szítette el a férjét, akitől öt gyermeke született. Dolgozott konyhán kollégiumban és 
a MÁV-nál is. Családja mára tizenegy unokával és tizenegy dédunokával bővült.

„Munkával mindent el lehet érni” 
Goda Irén Szerencsen és Sátoraljaújhelyen járt iskolába, leérettségizett, 

majd elvitték a Szovjetunióba „málenkij robotra”. – Három évet töltöttünk 
ott, harmincnyolc kilósan tértem haza egy szál ruhában. Aztán ahogy ösz-
szeszedtem magam, jelentkeztem a MÁV-hoz dolgozni. Mivel vallásos csa-
ládban nőtt fel, nehezen akarták felvenni. Mint elmondta, bármit elvégzett a 

munkahelyén. Dolgozott 
könyvelőként, de akár ta-
karított is, ha azt kellett. 
– A munka adott erőt ne-
kem. Munkával mindent 
el lehet érni – mondta. – 
Mindenhol ott voltam, 
vállaltam mellékest. Gé-
pelésért volt, hogy nem 
pénzt adtak, hanem ebé-
det. Nem számított, az is 
jól jött – hangoztatta.

A MiskoLctApoLcAi szikLAkápoLNA

törtéNeLeM verseNyt szervez  
MiskoLcoN A fideLitAs

BoLdog szüLetésNApot!

VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 2016
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Az Európa Kupa sikereket követően, 
a haza bajnokságban is győzelmeket 
aratott az Aluinvent DVTK. Múlt 
vasárnap este, magabiztos győzel-
met arattak a diósgyőri lányok a 
sereghajtó BEAC otthonában. 

A bajnokin Maikel Lopez veze-
tőedző igyekezett a keret minden 
tagját pályára küldeni és a 12 bene-
vezett játékosából 11-en kosarak-
kal járultak hozzá a végül 105 – 52 
arányú DVTK sikerhez. A mérkő-
zés legeredményesebb játékosa 18 
ponttal a Diósgyőr amerikai légió-
sa, Tayler Hill volt. A lányok az idei 
bajnokságban már harmadszor ju-
tottak száz pont fölé. A találkozót 
mintegy 100 néző előtt játszották. 
(ELTE-BEAC Újbuda - Aluinvent 

DVTK Miskolc 52-102)

Szerdán Ceglédre látogatott az Alu-
invent DVTK. A lányok sikeresen 
vágtak vissza az őszi hazai veresé-
gért és már csak egy pontra vannak 
lemaradva a listavezető és szomba-
ton este Miskolcra érkező Sopron 
mögött. (Ceglédi EKK - Aluinvent 
DVTK Miskolc 68-78) A találkozó 
legeredményesebb játékosa 25 pont-
tal a DVTK amerikai légiósa, Alyssia 
Brewer volt, aki a támadások befeje-
zése mellett nyolc védőlepattanóval a 
védekezésből is jócskán kivette a ré-
szét. A mérkőzésen közel két tucat pi-
ros-fehér szurkoló biztatta a csapatot.

A sorozatos fantasztikus eredmé-
nyek miatt óriási az érdeklődés a lá-
nyok következő bajnoki mérkőzése, a 
szombati Sopron elleni rangadó iránt. 
Szombaton a Generali Aréna pénztá-
rai 17:30-kor nyitnak.

Jövőre is a divízió I-es csoportban 
játszik a magyar női U18-as jégko-
rong-válogatott, miután a miskolci 
világbajnokság záró mérkőzésén 3 – 0 
arányban legyőzte Dániát. Az A cso-
portba Japán jutott fel. 

Teljesítette a célt női U18-as jégko-
rong-válogatottunk a miskolci divízió 
I-es világbajnokságon: megtartotta tag-
ságát a csoportban. Buzás Norbert szö-
vetségi edző szerint az ellenfelek leg-
inkább abban járnak előttünk, hogy 
sokkal több játékosból válogathatnak.

– A legnagyobb nehézséget az okozta, 
hogy az utolsó mérkőzésig rengeteg gólt 
kaptunk, miközben csak egyet lőttünk 
és így nehéz önbizalommal felmenni a 
jégre – nyilatkozta Buzás Norbert szö-
vetségi edző. – A játékosoknak tovább-

ra is hinniük kellett abban, 
hogy az a játékrendszer, ame-
lyet az elmúlt fél évben gyako-
roltunk, eredményre vezet. Ez 
a magasabb színvonalon álló 
ellenfelekkel szemben kevésbé 
valósult meg, a dánok viszont 
hasonló erőt képviseltek.

A következő egy évben azon dolgo-
zik a magyar válogatott, hogy a jövő évi 
divízió I-es világbajnokságon olyan csa-
patot alkosson, amely továbbra is ebben 
a csoportban tartja Magyarországot. 
Buzás szerint nem lesz egyszerű dolguk, 
hiszen a feljutó osztrákoknak remek 
együttesük van, ráadásul az 1999-2000-
es születésű korosztályban sokkal több 
játékos közül válogathatnak.

– Természetesen az a célunk, hogy fej-
lődjön a lányok játéka és a későbbiekben 

minél többen a felnőtt válogatottban is 
bemutatkozzanak. Ebben persze fontos 
szerepük van a klubedzőknek is, hiszen 
év közben ők formálják a játékosokat. 
Ezt szeretném nekik megköszönni, mint 
ahogy a miskolci szervezőknek is, hogy 
mindent megadtak nekünk és a szurko-
lóknak, akik végig biztatták a csapatot.

Női U18-AS divízió I-es világbajnok-
ság, Miskolc: A végeredmény: 1. Japán 
15 pont, 2. Németország 11, 3. Szlovákia 
10, 4. Norvégia 6, 5. Magyarország 3, 6. 
Dánia 0. 

Az idei alapszakasz utolsó debreceni mérkőzé-
sét játszották a Jegesmedvék január 15-én este és a 
rengeteg kiállítást hozó találkozón végül elhozták a 
három pontot. (Debreceni HK - DVTK Jegesmed-
vék 1-3). Január 17-én este a Dunaújvárost fogadták 
a Macik, és újabb magabiztos győzelmet arattak. 
(DVTK Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák 
7-1). Két nappal később, a MAC ellen már nem 

ment ilyen simán, a Macik az utolsó pillanatokban 
szerzett góllal győztek 4-3-ra, a a jégkorong MOL 
Liga keddi rangadóján, Kaposváron. a DVTK jég-
korong csapata még a rájátszás megkezdése előtt új 
játékost szerződtetett. Garrett Clarke 2011-ben részt 
vett a Toronto Maple Leafs újoncoknak tartott tábo-
rában. A 23 éves hokis pozícióját tekintve védő játé-
kos. Pénteken csatlakozott a csapathoz.

Gödöllői siker Miskolcon
Igazolva a papírformát, győzelemmel zárta múlt hétvégén miskolci fellépését a Gödöllő a 

női röplabda NB 1 hétvégi mérkőzésén. Bár minden szettet jól kezdett az MVSC, a folyta-
tásban már nem tudták tartani a lépést ellenfelükkel, így 3-0 arányú vendégsiker lett a vége 
a mérkőzésnek. 

A pályán lévő MVSC játékosok fegyelmezetten, tulajdonképpen csere nélkül játszották vé-
gig a találkozót. A hazai szurkolók számára valóban tetszetős megoldásokkal indult a mér-
kőzés - és tulajdonképpen minden szett a mérkőzésen - ám a szettek második felében már 
rendre kiütközött az ellenfél nagyobb játékereje. A két korábbi miskolci játékossal szereplő 
vendégcsapat győzelmével a hatodik a tabellán, míg az MVSC a 12. pozíciót foglalja el. 

Második felkészülési mérkőzését is megnyerte idehaza január 16-án 
a Diósgyőr (Budaörs SC 1924 - DVTK 0-2). Ezt követően külföldi edző-
táborba utaztak a játékosok, január 18-án érkeztek meg a törökországi 
Belekbe, ahol tíz napon át készülnek a bajnokság folytatására és három 

felkészülési mérkőzést is játszanak. Az első nem volt túl sikeres, január 
20-án a DVTK 4-0-ás vereséget szenvedett az azeri Qarabağ FK csapatától. 

Idehaza közben eldőlt, hogy egy év kínai légióskodást követően újra magára 
öltheti a DVTK piros-fehér szerelését Elek Ákos (képünkön). A magyar válo-
gatott oszlopos tagjával hosszú távra szóló szerződést kötött a diósgyőri klub. 
Elek Ákos 2012 és 2014 között is a DVTK játékosa volt. Diósgyőri évei alatt 
Ligakupát nyert, Magyar Kupa döntőt játszott, a csapattal együtt menetelt az 
Európa Ligában is. Teljesítménye elismeréseként a DVTK labdarúgójaként 13 
alkalommal lépett pályára a magyar válogatottban. 

Egygólos vereséget szenvedett a hétfő esti 
edzőmeccsen a PannErgy-MVLC vízilab-
da csapata Kanada válogatottjától Miskol-
con, a Kemény Dénes Sportuszodában.

Az MVLC hivatalos nemzetközi barátsá-
gos mérkőzést játszott Kanada felnőtt válo-
gatottjával. Eredmény: PannErgy-MVLC – 
Kanada: 5 - 6. Góljainkat Somlai (2), Gros 
(2) és Milicic szerezték.

A Miskolci Vízilabda Club rangos ellenfelek-
kel készül a bajnokság mérkőzéseire. Január ele-
jén a magyar junior válogatott érkezett Miskolc-
ra, edzőtáborba, hétfőn pedig Kanada felnőtt 
válogatottjával csaptak össze a miskolci pólósok.

Mint ismert, az OB I-újonc MVLC az ötödik 
helyről várja a folytatást. Január 30-án a BVSC 
otthonában kezdi meg bajnokijait a miskolci 
csapat, majd a Szentes és a Tatabánya érkezik a 
Kemény Dénes Sportuszodába.

                     Törökországi
edzőtáborban a DVTK

EGyGólos VErEséG KanaDáTól
ToVábbra is 
TarolnaK a MaciK

a hazai bajnokságban 
is győztek

U18-as női 
jéGKoronG- 
ViláGbajnoKsáG

Teljesítette a célkitűzést a magyar válogatott
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Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to nozás, lambé
riázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és 
egyéb famunkák készíté
se; Velux ablakok beépí
tése, cseréje; íves fedések 
és hajlatok készítése; te
tők szellőztetése. www.ke
rekgyartoacs.hu. Tel.: 06
20/4606775.
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.

január 20-tól 26-ig

ÚJABB NAGYSZABÁSÚ AKCIÓ
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN! 

Baromfit árusító üzletekben: Tepsis csirke 1 kg 479 Ft 
COOP Vödrös tejföl 12%, 850 g, egységár: 434 Ft/kg 369 Ft
Silan Morning Sun, Sensitive öblítő, 1 l 499 Ft

LEGYEN 2016-BAN IS TörZSVÁSÁrLÓNK!

Tento eü.papír                
3 rét., 16 tek., egységár: 50 Ft/tek 

Csak COOP ABC, COOP Szuper   

799 Ft/kg

Eh. sertéscomb                
1 kg

5% ÁFÁVAL 
CSAK 899 Ft/kg

Hétvégi akció jaNuÁr 21–23-ig

Eh. sertés lapocka               
1 kg

5% ÁFÁVAL 
CSAK 829 Ft/kg

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

Az akció érvényes: 

2016. 01. 23-tól 2016. 01. 29-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

ÁLLÁSLEHEtŐSég
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

ÜgYFéLSZOLgÁLati MuNkatÁrS
Feladatok:

•  Ügyfelekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés
• Beérkezett megkeresések kezelése, szóban és írásban
• Számlázás
• Adatszolgáltatás készítés
• Kapcsolattartás külső partnerekkel 

Elvárások:
•  Középfokú végzettség
• Önállóság, pontosság, precizitás, csapatszellem
•  Magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,  

Excel, Word magas szintű ismerete
• Jó kommunikációs készség szóban és írásban

Előny:
• Ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Állandó jövedelem
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Kellemes munkahelyi környezet

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,  3527 Miskolc, József Attila út 53.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon:  +36 46/200-178,  

+36 46/200-179
Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu
Web: www.mirehukoz.hu 

Újabb diplomát adó képzés  
a Miskolci Egyetem Egészségügyi karán!

A Magyarországon első
ként induló Balneoterápia 
szakirányú továbbképzés 
másoddiplomát ad. Az egye-
dülálló speciális képzés 

indokoltságát a rohamosan fejlődő gyógyturizmus és 
egészségturizmus adta lehetőségek és igények erősítik, 
hiszen hazánk köztudottan gyógyvíznagyhatalom, mely 
adottság kiaknázásához megfelelő szakemberek hiány
pótló interdiszciplináris képzése szükséges. Célunk tehát 
olyan korszerű balneoterápiai szakember képzése, aki tá
maszkodva orvos és egészségtudományi végzettségé
re tágabb kontextusban lát rá az ásvány és gyógyvízzel 
történő gyógyító, megelőző és rehabilitációs tevékenysé
gekre. 

A másoddiplomát adó képzés elvégzésével az új is
meretek birtokában a balneoterápiai szakember képessé 
válik balneoterápiát tervezni és kivitelezni, gyógymódo
kat összehangolni, infrastrukturális átalakításban, minő
ségfejlesztésben részt venni, valamint önálló kutatást 
végezni. A hallgató a képzés által kutatásmódszertani 
tanulmányokkal, marketing és jogi ismeretekkel ötvözve 
a hazai gyógyászatban egyedülálló és praktikus fizio- és 
balneoterápiás szaktudással gazdagodik, amelyet minő-
ségi oktatóktól sajátíthatnak el. 

a 3 féléves képzés 2016. februárban indul,  
a jelentkezési határidő: 2016. január 31.

Bővebb információ: http://ek.uni-miskolc.hu/

Apróhirdetés
a Nyitott ajtó Baptista óvoda 
azonnali kezdéssel pályázatot 
hirdet óvónői állás betöltésére. 
Bővebb információ: 46/530-020 
vagy baptistaiskola@gmail.com

ikrei vannak és jó volna még 
két kéz? A Miskolci Otthon Segí
tünk Alapítvány önkéntes anyu
kái ingyenes segítséget nyújta

nak. Több infó: miskolc.imami.
hu, tel.: 30/905-8113.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs
kapuk cseréje óriási kedvezmény
nyel, teljeskörű árnyékolástechni
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.



A Miskolci Szimfonikus 
Zenekar fontos küldetésé-
nek tekinti, hogy a zenében 
rejlő élményt minden kor-
osztállyal megismertesse. A 
Ciróka babakoncerteken a 
zenekar művészei és barátai, 
Zim-züm, a méhecske, Fán-
csi, a kiselefánt és Cirmike, 
a kiscica kalandos felfedező 
útra hívják az apróságokat, a 
néhány hónapos karon ülők-
től, az izgő-mozgó egy-há-

rom éves kisbabákig. A mű-
sorok szakmai programjának 
kialakításán zenepedagó-
gusok, zenészek és gyakor-
ló szülők dolgoztak, akik fi-
gyelembe vették a gyerekek 
speciális igényeit. Helyszín: 
Művészetek Háza, Galéria. 
Forgatókönyvíró és műsorve-
zető: Bukáné Kaskötő Mari-
ett. Időpontok: január 24. va-
sárnap 11 és 16 óra, április 24. 
vasárnap 11 és 16 óra. 
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programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Január 25. hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-

kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, 
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 
19.30 Aluinvent DVTK-Sopron női kosárlabda mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 
Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

január 26. kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmed-
vék –Brassó MOL Liga jégkorong mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásje-
lentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

január 27. 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 Tudomány a hét-
köznapokban – Dr. Marikás György: Az uniós jog és Magyarország 20.00 Miskolc Ma 
ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30-05.00 Képújság

január 28. 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 
19.30 Miskolci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 Prog-
ramPont 20.30-05.00 Képújság

január 29. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 Programpont 18.30 Egészségpercek 
19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Ez Miskolc! 
20.00 Miskolc Ma 20.30–07.00 Képújság

január 30. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hírpont 
18.10 No Comment 18.30 Promenád 19.00 Hírpont 19.10 No Comment 19.30 Sport-
percek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment 20.30 Film 22.30–07.00 Képújság

január 31. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.30 Hívőszó, egyházi műsor 19.00 Krónika, hírösz-
szefoglaló 19.30 Tudomány a hétköznapokban ism. 20.00 Krónika, heti hírösszefog-
laló 20.30-05.00 Képújság 

Városunkban immár ha-
gyomány, hogy a pályán 
eltöltött esztendők, a ki-
emelkedő munka elis-
meréseként ünnepélyes 
keretek között köszöntik 
a díszoklevélben részesülő 
pedagógusokat.

Miskolc polgármesteri hi-
vatala felhívja a tanár –, ta-
nító – és óvónőképző inté-
zetekben végzettek figyelmét 
arra, hogy a felsőoktatá-
si intézmények 2016-ban is 
adományozhatnak arany, 
gyémánt, vas, illetve rubin 
díszoklevelet azoknak, akik 
oklevelüket 50, 60, 65, vagy 

70 éve szerezték. A díszok-
leveleket az érdekelteknek 
kell igényelni, de az adomá-
nyozást a pedagógus utolsó 
munkahelye és a társadalmi 
szervek is kezdeményezhe-
tik. A kitöltött kérelmeket, 
a csatolt dokumentumokkal 
együtt Miskolc Polgármeste-
ri Hivatalának Humán Stra-
tégiai Osztálya részére kell 
beküldeni, legkésőbb 2016. 
február 19-ig. (3525 Mis-
kolc, Városháztér 8. sz.) A 
kitöltendő nyomtatvány le-
tölthető a város honlapjáról. 
További információt Soós 
Nórától kérhetnek a 46/512-
704-es telefonszámon. 

A jövő héten igazi különlegességgel várják a látogatókat a 
Szinva teraszon, ahol megfőzik az ország egyik legnagyobb, 
szabadtéren elkészített 4 emeletes „kocsonyatortáját”.

Az 1000 adagos kocso-
nya, a megnyitó ünnepsé-
get követően, január 28-án, 
csütörtök délutántól (16.30-
tól) rotyog majd a Szinva te-
raszon. Január 29-én 16 órá-
tól, az előzetesen igényelt 

kupon birtokában lehet 
majd megkóstolni a finom-
ságot. Kupon igényelhető 
január 25-től 27-ig a Művé-
szetek Háza jegypénztárá-
ban, illetve a Miskolci Galé-
ria épületében. 

Fogadó napot tart a lakosság részére Bogyay Ferenc, Mis-
kolc rendőrkapitánya 2016. január 25-én (hétfőn) 9 órától 
12 óráig a Miskolci Rendőrkapitányságon (3525 Miskolc, 
Fábián kapu 4. sz.) Előzetes bejelentkezés: a 46/514-511/ 27-
29-es telefonszámon, 2016. január 22-én 12 óráig. A megje-
lölt időpontot követően nem fogadnak jelentkezőket. 

Vassné Papp Nóra közrendvédelmi referens fogadó órát 
tart 2016. január 25-én, 8 – 10 óráig, a Bűnmegelőzési 
Centrumban (Miskolc Széchenyi utca 12/b). 

Keresztény IrodalmI szalon „Január jeles napjai” cím-
mel, verses-zenés műsorral várja az érdeklődőket az Éltető Lé-
lek Irodalmi Kör Egyesület 2016. január 31-én (vasárnap) 17 
órai kezdettel a mindszenti plébánia millenniumi termében. 

Miskolci Egyetem, Díszaula
Január 23. 16 óra. Az Ökumenikus Ima-

hét miskolci imaestjeinek kiemelt 
alkalma. A hívek négy történelmi 
egyház püspökeivel közösen fohász-
kodnak az egységért, békéért. Igét 
hirdetnek: Ternyák Csaba egri érsek, 
Csomós József református püspök, 
Orosz Atanáz megyéspüspök, Fabiny 
Tamás evangélikus püspök. 

Diósgyőri vár
Január 23. 18 órától. Újra feltárulnak a 

Diósgyőri vár éjszakai titkai, ezúttal 
egy reneszánsz mulatság hangulatát 
élhetjük át a fűtött termekben és be-
leshetünk a báli készülődés kulisszái 
mögé is. Az este hangulatáért bolond 
lovagok, velencei gólyalábasok és kö-
zépkori szerencsejáték is gondosko-
dik, a hölgyek pedig a királynék szép-
ségtitkait is elleshetik.

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház
Január 23. Kézműves foglalkozással egy-

bekötött Gyermek és Felnőtt Táncház. 
Program: 17.30-19.30 Kézműves fog-
lalkozással egybekötött táncház 
gyermekeknek – tánctanítás, népi 
mondókák, népi játékok. 20:00: Ma-
gyar Táncház a nagyoknak.

Művészetek Háza
Január 23. 10 óra. Bóbita bábszínház: 

Fehérlófia. 
Január 24. 10:30 és 16 órai kezdettel. 

Ciróka. Interaktív koncert a 0-3 éves 
korosztály számára bababarát kör-
nyezetben. Forgatókönyvíró és mű-
sorvezető: Bukáné Kaskötő Marietta. 

Január 25. 19 óra. Kodály Filharmoniku-
sok Debrecen – Filharmónia szezon-
bérlet. Vezényel: Kovács László. Szó-
lista: Czakó Péter – altszaxofon. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Január 26. 9.30–11 óráig. Biblioterápiás 

foglalkozás álláskeresőknek A cso-
portot vezeti: Bereiné Vasas Andrea 
képződő biblioterapeuta, könyvtáros.

Zenepalota, Bartók terem
Január 27. 18 óra. Belvárosi Zenei Esték. 

Színes műsor-összeállítás vidám, far-
sangi hangulatban. 

Január 29. 18 óra. Dumaszínház. Belül 
semmi (kabaré).  Fellépők: Mogács 
Dániel, Janklovics Péter, Kőhalmi Zol-
tán, Szomszédnéni Produkciós Iroda

ITC-székház, Rákóczi terem
Január 29. 18 óra. Győzelem az aktív problé-

mák fölött. Előadó: Zsiga Attila. Szervező: 
Életmóddal az Egészségért Alapítvány.

Miskolc Bolt és Café 
Január 30. 13-14 óra között: gyerekeknek 

lufi hajtogatás a kávézó bejáratánál. 
13-16 óra között: kézműves szobrász 
bemutató „Válts natúrra az egészsé-
gedért” címmel natúr szappan-krém 
készítés és kozmetikai tanácsadás. 

Január 31. 13-16 óra között a Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark kisállat bemu-
tatója és simogatója. Békák, hüllők, 
madarak társaságában.

Fráter György Katolikus Gimnázium 
és Kollégium

Január 30-31. Makettfesztivál Miskolc 
2016. és a III. Győzelem Pajzsa Baj-
nokság. 

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

novák józsefné önkormányzati képviselő, 2016. 
január 29-én 17 órától fogadó órát tart az Ady E. 
Művelődési Házban (Miskolc, Árpád u. 4. sz.). 
Vendég: Balázs Csaba Alfonz, körzeti rendész.

KÉPVISELŐI FOGADÓ ÓRÁK 

FOGADÓ nAPOT TART A REnDŐRKAPITÁny

REFEREnSI FOGADÓ ÓRA
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január 24. vasárnap  
KAKAÓKONCERT Be-
avató kamarakoncert 11:00 
| NÉZŐTÉRI TÁRSALGÓ 
A Miskolci Nemzeti Szín-
ház zenekarának műsora 
Jegyvásárlás

KILÉPŐ 17:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás Egyasz-
szony-Orlai produkciós Iro-
da és FÜGE produkció 19:00 
| KAMARA Jegyvásárlás

január 27. szerda ZOR-
BA, A GÖRÖG Musical 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Lehár (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás

január 28. csütörtök 
ZORBA, A GÖRÖG Mu-
sical 16:30 | NAGYSZÍN-
HÁZ Zrínyi ifj. bérlet Jegy-
vásárlás

január 29. péntek ZOR-
BA, A GÖRÖG Musical 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Upor (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás

MINdENT A KERTBE! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Bemutató (Arany) bérlet 
Jegyvásárlás

január 30. szombat  
ZORBA, A GÖRÖG Mu-
sical 15:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás

MINdENT A KERTBE! 
színmű 17:00 | KAMARA 
Csiky (Arany) bérlet Jegyvá-
sárlás

ZORBA, A GÖRÖG Mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Katona (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

a mIsKolcI nemzetI 
S Z Í n h Á Z  M Ű S O R A 
január 24. – január 30. 

Vasárnap, 24-én, a diósgyőri plébániatemp-
lomban a fél 12 órai szentmisén kerül sor a Vin-
ce-napi szőlővessző-szentelésre. Kedden, 26-án 
a KÉSZ rendezésében a Fráter György Katolikus 
Gimnázium dísztermében tart előadást 17 órai 
kezdettel Forrai Tamás jezsuita tartományfőnök 
„A szerzetesek éve” címmel. Csütörtökön, 28-án 
Kelemen Didák boldoggá avatásáért mutatnak 
be szentmisét a minorita templomban 18 órától.

Német nyelvű misét mutatott be január 20-án Pákozdy István  
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkésze a minorita templomban. 

dÍszoKleVél Igénylése

Farsangi óriáskocsonya  

egyházI hÍreK, eseményeK

cIróKa KoncerteK



Kidőlt fa miatt riasztották 
a tűzoltókat a Kassai 
utcában

Fakidőlés okozott riadalmat január 15-én reggel Miskolcon, a 
Kassai utcában. A hatalmas – és mint utóbb kiderült, igencsak 
elkorhadt – fa valószínűleg a hóterhelés miatt dőlt ki, szeren-
csére a jelzett időpontban senki nem járt arra és anyagi kár sem 
keletkezett. A kidőlt fát a tűzoltók és a Városgazda Kft. munka-
társai darabolták fel, majd elszállították.

Verekedés egy miskolci bevásárlóközpontban
Mintegy húsz személy ve-

rekedett össze múlt szomba-
ton, január 16-án délután egy 
óra körül a Szinvapark bevá-
sárlóközpontban – közölte a 
rendőrség. A bejelentést köve-
tően, a helyszínre érkező ren-
dőrök megkezdték a tanúk ki-
hallgatását, a kamerafelvételek 
elemzését, a bűncselekmény 
elkövetőinek azonosítását és 
elfogását. Mint megtudtuk, a bevásárlóközpont második eme-
letén lévő közösségi térben estek egymásnak a fiatalok, külön-
féle eszközökkel ütötték, dobálták egymást. A Miskolci Rendőr-
kapitányság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság 
bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást, 
lapzártánkig hat személyt gyanúsítottként, négyet pedig tanú-
ként hallgattak ki.

Hamar elfogták a  
rendőrök a miskolci  
útonállót

Hamar elfogták a ren-
dőrök azt a miskolci férfit, 

aki vasárnap kora este bántalmazott majd kirabolt egy járókelőt a 
Szent István úton. Dobi Tamás megyei rendőrségi szóvivő tájékoz-
tatása szerint V. Csaba 44 éves helyi lakos január 17-én 18 óra kö-
rül Miskolcon, a Szent István úton megszólított, majd megütött egy 
férfit, akitől erőszakkal elvett pár ezer forintot. A lakossági bejelen-
tést követően a rendőrök két órán belül azonosították, elfogták, majd 
a rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható férfit. V. Csaba ellen rablás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. 

Rendészek fékezték meg az agresszív utast 
Az önkormányzati rendészek siettek a segítségére január 13-án 

délután az MVK jegyellenőreinek, akik le szerettek volna szállí-
tani a villamosról egy jegy nélkül utazó, hangoskodó és agresszí-
ven viselkedő férfit. A potyázó utas az intézkedő rendészeknek is 
nekitámadt, egyiküket meg akarta fejelni. Agresszív viselkedése 
miatt kénytelenek voltak megbilincselni, így adták át a Városház 
téri megállóban a kiérkező rendőröknek. Az idősödő rendbon-
tó nem sok jóra számíthat, az általa kezdeményezett közelharc 
ugyanis hivatalos személy elleni erőszaknak minősül.

Hármas ütközés a csúszós úton
Számos baleset történt megyénk és Miskolc útjain is múlt 

pénteken, a hirtelen jött havazás miatt csúszóssá vált utakon. A 
Kis-Hunyad utcán három autó ütközött egymásnak január 15-
én, kora délután Miskolcon – a karambolban egy Skoda Superb, 
egy Suzuki Swift és egy Volkswagen Passat személyautó sérült 
meg, kisebb-nagyobb mértékben. Információink szerint a bale-
set ben nem történt személyi sérülés.

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) Meg kell húznia a határt, mert 
ha nem teszi, mások könnyen megpróbálhatják kihasználni. 
Legyen fair mindenkivel, de önmagával is. Ezen a héten nem 

tud szabadulni a munka gondolatától. Sok a kihívás, de az elismerés is.

Bika (április 21 – május 20) Azt remélte, simábban men-
nek majd a dolgok, de az eredmény így is kielégítő lesz. Ne 
hagyja, hogy valami elrontsa az örömét. Nehéz a munkára fi-

gyelni, ha máshol járnak a gondolatai, állítson fel a fontossági sorrendet.

Ikrek (május 21 – június 21) Meg kell találnia azokat a kö-
rülményeket, amelyek a legjobban működnek. Ez kell ahhoz, 
hogy az élete minden területén megfelelően tudjon funkcio-

nálni. Próbáljon rugalmas lenni a munkahelyi ügyekben.

Rák (június 22 – július 22) Nem alakul minden a számításai 
szerint, de azért nincs oka az elkeseredésre. Próbáljon lépést 
tartani a terveivel és akkor a siker is megtalálja. Most fonto-

sak lehetnek a részletek, ne hagyja elvonni a figyelmét.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Új társaságokat, érde-
kes embereket ismerhet meg a héten és ez mind segít, hogy 
egy kicsit önmagát is jobban megértse. Ne gondolkodjon túlsá-

gosan előre, most a jelen kihívásait kell megoldania, lépésről lépésre.  

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Hajlamos az utolsó 
pillanatra hagyni a dolgokat, de ez nem baj, ha megfelelően 
felkészül. A ráhangolódás azonban most már nem várhat to-

vább. Nem árt, ha az újításokra is nyitott marad ezen a héten

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Valami még mindig 
nem tökéletes, de határozott javulást ért el benne és ez elége-
dettséggel tölti el. Próbáljon a dolgok jó oldalára koncentrálni. 

Lehet, hogy most túl sokat vállal, tartsa tiszteletben a saját határait.

Skorpió (október 24 – november 22) Ne mondjon igent 
olyasmire, amire igazából nem akar és ne vállaljon el olyat, amit 
nem fog bírni. Ha önmagával is őszinte, azzal sokk kellemet-

lenséget megspórolhat magának. Érdemes néha egy lépést hátrafelé tenni. 

Nyilas (november 23 – december 21) Biztos a dolgában és 
ez segít, hogy másokat is a maga oldalára állítson. Ne veszít-
se el ezt az önbizalmát, mert a segítségére lehet. Viszont ha 

most pihenőt enged magának, a fejére nőhetnek a dolgok. 

Bak (december 22 – január 20) Azt remélte, hogy jobban 
fog állni a teendőivel, de ez a hét remek lehetőséget teremt 
arra, hogy bepótolja a lemaradását. Vigyázzon, valami meg-

zavarhatja, és ha kiesik a ritmusból, nehéz lesz visszatalálni. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Szeretné kimutatni vala-
kinek, hogyan érez, de nem tudja, hogyan tehetné ezt meg. 
Próbáljon egyszerű és őszinte lenni, azzal nem lőhet mellé. 

Fogadja el, hogy néha nem értenek egyet, tartsa ezt tiszteletben. 

Halak (február 20 – március 20) Ne hagyja, hogy az utolsó 
pillanatban valaki lesöpörje a színről. Álljon ki az igaza mellett, 
legfőképpen azért, mert már sokat dolgozott érte. Csak arra 

ügyeljen, hogy olyan emberhez forduljon, akiben maximálisan megbízik.
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Különleges reneszánsz ruhákból nyílt kiállítás múlt szombaton a Diósgyőri vár lovagtermében. A kiállításon szereplő öltözé-
keket XV. század végi, XVI. század eleji itáliai festők képei alapján készítette a gyűjtemény tulajdonosa, Menner Judit. Tervezésük 
során fontos szempont volt a korhűség megőrzése. A ruharekonstrukciók egy tánccsoport számára készültek, így az is lényeges 
volt, hogy könnyen lehessen bennük mozogni. A minél jobb színpadi hatás érdekében a tervező színes, változatos fazonú ruhákat 
álmodott meg, hogy a korabeli zenékkel és tánckoreográfiákkal kiegészítve, a lehető leghitelesebben idézzék meg a reneszánsz 
kort. A különleges reneszánsz ruhákból nyílt kiállítást február 7-ig tekinthetik meg az érdeklődők.                     Fotó: juHász áKos

FoRRó NyoMoN

Az év első hónapja
2

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. Elő-
ző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Mennyből az angyal; 

2. A kis Jézus megszületett; 3. Csendes éj; 4. Hull a pelyhes fehér hó. Nyertesek: 
Tóth Péter, Miskolc, Gesztenyés u., Szűcs Ferenc, Miskolc, Csipkés utca.
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Idén sem volt hiány finom falatokból, tüzes itókákból a hatodik 
alkalommal megrendezett, görömbölyi forralt bor- és tepertőfesz-
tiválon. A színes színpadi programok, ismert fellépők mellett kü-
lönleges forralt borokat, házias tepertőt és disznótoros ételeket kós-
tolhattak az ínyencek. Nem maradt el a kirakodóvásár és a népi 
játszóház sem, a görömbölyi pincesoron pedig borkóstolással, be-
mutatókkal, kiállításokkal, előadásokkal várták a látogatókat. 

„Véres hurka,  
májas hurka…”

KözépKoRi diVAtbeMutAtó 

A hét fotója
juHász áKos   

FelVétele


