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A JÖVŐ TELEVÍZIÓJA MISKOLCON,  
MÁRCIUS 15-ÉTŐL VADONATÚJ DIZÁJNNAL

A jövő televíziója Miskolcon is. FULL HD felbon-
tás, intelligens képalkotó rendszer, QR kód ve-
zérlés, 4K stúdió kamerák, digitális fejlesztés  

 – csak címszavakban az új Miskolc Televízióról. 

Miskolc pozíciói folyamatosan javulnak a magyarországi  
nagyvárosok közötti versenyben. Ismét hazánk egyik  

legdinamikusabban fejlődő ipari régiós központja lett. 

3.
oldal

NEMZETKÖZI PARTNERSÉG AZ „OKOS” MISKOLCÉRT

Az elmúlt napokban Miskolc adott otthont a 
tíz európai város együttműködésében meg-
valósuló SmartImpact elnevezésű, nemzet-

közi projekt harmadik találkozójának. Koráb-
ban Dublinban és Stockholmban találkoztak 

a projektben részt vevő városok képviselői. 
Akkor az önkormányzati szabályozások és 

ösztönzők témakörét beszélték át. 
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l Megújult a lillafüredi Palotaszálló alat-
ti függőkert. A 265 millió forintos beruházás a 
Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és öko-
turisztikai fejlesztése című projekt része, 2013 
őszén adták át.
l 2014 őszén vehették birtokba a látogatók a 

megújított Diósgyőri várat, amelyet első ütem-
ben 2 milliárd 714 millió forintos beruházásban 
rekonstruáltak.
l Több mint tíz év után ismét lehet strandol-

ni Miskolctapolcán. A csaknem hárommilliárd 

forintból újjáépült létesítményt 2015 tavaszán 
adták át.
l Csaknem egymilliárd forintból újult meg 

2013 nyarára a Selyemréti Strandfürdő.
l 2015. augusztusában adták át a vár mellett a 

977 millió forintból épült Lovagi Tornák Terét.
Az egyre bővülő attrakciós kínálatnak kö-

szönhetően, folyamatosan nő az érdeklődés 
Miskolc iránt. A 2016-os év a tervezettnél sok-
kal sikeresebben alakult turisztikai szempont-
ból. Már múlt év szeptember végére elérte a vá-
ros azokat a célokat, amelyeket egész évre tűzött 
ki Miskolc turisztikai szervezete. A vendégek 
száma 10,7 százalékkal, a vendégéjszakáké 12,7 
százalékkal nőtt, a kereskedelmi szálláshelyek 
bruttó szállásdíj bevétele pedig szeptember vé-
gére meghaladta a 2,2 milliárd forintot. Ez kö-
zel félmilliárd forintos bevételnövekedést je-
lentett a korábbi évhez képest. A tavalyi évben 
elsősorban a szolgáltatásfejlesztésre és a minő-
ségfejlesztésre fókuszáltak. 2017-ben a szolgálta-
tókkal közös turisztikai kampányok tervezésén 
dolgoznak, amelyek célja elsősorban az elő- és 
az utószezoni, valamint téli időszakok forgal-
mának további növelése.

Turisztikai beruházások
Soós Attila, a városgaz-

dálkodási és üzemelteté-
si bizottság elnöke: – Lehet, 
sokan meglepődnek a kije-
lentésen, Miskolc a kádári 
szocializmus szürke acélvá-
rosa, a későbbi válságrégió 
válságfővárosa mára a me-
gyei jogú városok között zaj-
ló verseny élvonalába tartozó 
település lett. A Magyar Tu-
dományos Akadémia regio-
nális kutatásokkal foglakozó 
szakemberei a rendszervál-

tozás első évtizedének végén 
górcső alá vették a magyar 
nagyvárosok versenyképes-
ségét. Ekkor Miskolc a 22 
megyei jogú város közül a 
különféle mutatók, így az 
iparűzési adóbevételek ala-
kulását tekintve, a rendszer-
változás súlyosan vesztes vá-
rosai között volt, a maga 17. 
helyezésével. Ma pedig mi-
énk az ország negyedik leg-
nagyobb iparűzési adóbevé-
tellel rendelkező városa.

A vesztesek közül az élmezőnybe

n 2013. november. Orbán Viktor minisz-
terelnök és Stefan Stocker, a japán Takata cég 
elnöke Budapesten, a Parlamentben bejelen-
tették, hogy a járműipari beszállító vállalat 
gyárat épít Miskolcon. A Takata-vállalat be-
fektetésének értéke több mint 20 milliárd fo-
rint, ez volt akkor a legnagyobb, új befektető 
által megvalósított zöldmezős beruházás Ma-
gyarországon. 
n 2015. szeptember. Budapesten, a Külgazda-

sági és Külügyminisztériumban bejelentették, 
hogy újabb jelentős, 9,3 milliárd forint összértékű 
beruházást valósít meg a miskolci a Robert Bosch 

Energy and Body Systems Kft., amit a kormány 
1,4 milliárd forinttal támogat. 
n 2016. június. Százmillió forintos nagyság-

rendben kezdődnek fejlesztések az autóipar-
ban érdekelt japán Shinwa konszern miskolci 
gyárában, amelynek termékei immár ameri-
kai gyártmányú gépkocsikban is megjelennek 
– közölte a nyolcszáz, köztük japán és maláj 
szakembert foglalkoztató Shinwa Magyaror-
szág Precíziós Kft. 
n 2016. november. A francia érdekeltségű Sa-

nofi Aventis Zrt. ötmilliárd forintból fejleszti 
miskolci gyárát, a gyógyszeripari társaság egy 
nagysebességű fecskendőtöltő és -átnéző gépsort 
telepít üzemébe – jelentette be Philippe Luscan a 
cégcsoport alelnöke Miskolcon.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc pozíciói folyamatosan javul-
nak a magyarországi nagyvárosok 
közötti versenyben. Ismét hazánk 
egyik legdinamikusabban fejlődő 
ipari régiós központja lett. 

Miskolc 2010-ben, amikor a Fi-
desz-KDNP átvette a város irányítását, 
nettó 36 milliárd forintos adóssággal 
rendelkezett. Ennek a törlesztése évi 3-4 
milliárd forintot igényelt volna, ami le-
hetetlen feladatnak tűnt. A kormány 
Miskolc esetében is átvállalta az adós-
ságot, a város tiszta lappal indulhatott.

A helyi gazdaság a 2010-es évek elejé-
től hamarosan elképesztő dinamizmust 
kezdett mutatni. A városba települt óri-
ásvállalatok – Bosch, Takata, Shinwa – 
hatalmas ipari beruházásokba kezdtek. 
A munkanélküliség hat év alatt a felére 
csökkent. Míg 2010-ben Miskolcon 11,5 
százalékos volt a munkanélküliek ará-
nya, addig 2016 végén már csupán 5.8 
százalék.

Az idegenforgalmi fejlesztések Lilla-
füreden, Miskolctapolcán, vagy éppen 
a Diósgyőri várban egy-egy hosszú hét-
végére rendszeresen az ország három 
leglátogatottabb turisztikai célpontjai-
nak egyikévé emelik Miskolcot. 2008-
ban, a város kereskedelmi szálláshe-
lyit 107280-an keresték fel. 2016-ban, a 
miskolci látnivalókra, attrakciókra már 
több mint 156 ezren voltak kíváncsiak. 

2010-ben a város összadóbevétele 9,4 
milliárd forint volt. 2016-ra ugyanez a 
szám meghaladta a 13 milliárd forin-
tot. A növekedés dinamikája 42 szá za-
lékos, amely átlagban évi 7 százalékos 
fejlődést jelent. A város iparűzési adó-
bevétele a 22 megyei jogú város közül 
bő fél évtized alatt a harmadik-negye-
dik legnagyobb lett. 2012-ben a város 
iparűzési adóbevétele 6,2 milliárd volt, 

míg 2015-ben elérte a 8,9 milliárd fo-
rintot. A fejlődés üteme 2016-ban sem 
lassult, Miskolcon tavaly a gazdasá-
gi élet szereplői körülbelül 10 száza-
lékpontnyi adótöbbletet produkál-
tak 2015-höz képest. A vállalkozások 
nettó árbevételének növekedése ma-
gával vonzza az adóalap növekedést, 
egyértelműen mutatva a helyi gazda-

ság erősödését. A városban működő 
nagyvállalatok mellett kis és nagyobb 
vállalkozások árbevétele is emelkedik, 
azaz gazdasági erejük növekedése miatt 
fizetnek évről-évre több iparűzési adót. 
Ha pedig erősödnek Miskolc vállalko-
zásai, akkor erősödik a város egész gaz-
dasága. Annak minden további pozitív 
következményével együtt. Csökken a 

munkanélküliség, több pénz marad az 
emberek zsebében, nő a vásárlóerő, to-
vább élénkül a város egész gazdasága.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) kimutatása szerint, Miskolchoz 
kötődik a legnagyobb mértékű bérnö-
vekedés az országban. 2015-ben, az elő-
ző évhez képest, 6,7 százalékkal keres-
tek többet az emberek. Ennél nagyobb 
értékű bérnövekedést egyik nagyváros 
sem mondhat a magáénak. Ez nem azt 
jelenti, hogy Miskolcon keresnek a leg-
többet az országban. Az adat azt mutat-
ja, hogy ahhoz képest, ahonnan a város 
indult, a gazdaság erősödésének köszön-
hetően, országosan a legnagyobb mér-
tékű bérnövekedést sikerült produkálni.

Orbán Viktor miniszterelnök 2016. 
februári látogatása során úgy nyilat-
kozott, Miskolc a vállalkozások városa 
lett. Olyan település, amely a kormány-

zat megkülönböztetett figyelmét és 
közreműködését élvezve, újabb nagy-
szabású fejlesztések küszöbére érkezett. 
– Az a megkülönböztetett figyelem, 
amely kormányzati szinten most már 
teljesen egyértelműen tapasztalható irá-
nyunkban, közös erőfeszítéseink ered-
ménye.  A miniszterelnöki találkozó 
után, ha lehet, még optimistább vagyok 
és azt mondom, Miskolc lendületbe jött 
– fogalmazott nemrégiben Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere.

Tekintettel a város gazdasági helyze-
tében bekövetkezett, kedvező fordulat-
ra, információink szerint Miskolc Me-
gyei Jogú Város polgármestere február 
7-én megtartandó évértékelőjében nagy 
horderejű bejelentésre készül. Erről és 
Kriza Ákos évértékelőjéről természe-
tesen részletesen beszámolunk olvasó-
inknak.

MISKOLC: VÁLSÁGVÁROS HELYETT ÉLTANULÓ!



Az elmúlt napokban Miskolc adott 
otthont a tíz európai város együtt
működésében megvalósuló Smart
Impact elnevezésű, nemzetközi 
projekt harmadik találkozójának. 
Korábban Dublinban és Stock
holmban találkoztak a projektben 
részt vevő városok képviselői, akik 
ott, akkor az önkormányzati sza
bályozások és ösztönzők témakörét 
beszélték át.

A SmartImpact központi kérdése, 
hogyan lehet felkészíteni egy várost 
arra, hogy „okos” legyen. Miskol-
con az irányításra koncentráltak a 
találkozó résztvevői, a megbeszélé-
seknek, előadásoknak, műhelymun-
káknak is ez volt a központi témája. 
A projekt célja, hogy olyan szerveze-
ti és városirányítási modellt alakít-
son ki a partnertelepülések számára, 
amelyek a városok „smart” átalakí-
tásának megtervezését, finanszíro-

zását és mindennapi működtetetését 
segítik.

A kétnapos konferencia résztvevőit 
Pfliegler Péter alpolgármester köszön-
tötte. Mint mondta, Európában egy-
re több város fordul az olyan „okos” 
technológiai megoldások felé, amelyek 
jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy a 21. századi települések sokkal 
inkább az állampolgárok igényeinek 
megfelelő szolgáltatásokat nyújtsa-
nak, időt takarítsanak meg számukra 
és növeljék a lakosság komfortszint-
jét. A SmartImpact vezető szakértője, 
Alanus von Radecki (kis képünkön) 
kiemelte, az Európai Bizottság külön 

pénzügyi for-
rásokat nyitott 
ezeknek a tech-
nológiai megol-
dásoknak a fi-
nanszírozására.  
– Már rövid idő 
alatt, látványosan 

javítani lehet a környezeti fenntartha-
tóságot és az életminőséget ezáltal – 
fűzte hozzá a szakember.

A technológiát szállító vállalatok 
egyre jobb minőségű megoldások-
kal jelennek meg a piacon. A városi 
adminisztrációnak, az önkormány-
zatoknak kell innováció-orientált-
tá válniuk, hogy maguk legyenek a 
városmegújítási folyamat katalizáto-
rai – húzta alá Alanus von Radecki. 
Hozzátette, ez a típusú tudás Euró-
pában azonban általában még hiány-
zik a városi adminisztrációból.   – A 
projektünk éppen arra hivatott, hogy 
Európában elsőként foglalkozzon 
azokkal az önkormányzati, szerveze-
ti kérdésekkel, amikre ha minél ha-
marabb képes megadni a jó választ 
egy város, annál hamarabb válhat 
valóban „okos” várossá – ismertette 
a vezető szakértő.

Kiemelte, a SmartImpactnek kö-
szönhetően Miskolc képessé válik 
arra, hogy hatékonyabban működjön 
együtt a helyi cégekkel, a lakossággal 
az „okos város” tervének kidolgozásá-
ban. Mivel ebben a témakörben Mis-

kolc pilot-város, ezért a többi magyar 
település tanulhat példájából. Miskolc 
olyan partnervárosokkal dolgozhat 
ezen tervén, mint Manchester, Dublin, 
Eindhoven, Porto, Stockholm, Zágráb, 
Guadalajara, Smolyan és Suceava.
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Új tanszéket alapítottak a Miskol
ci Egyetem Műszaki Földtudomá
nyi Karán. Ezzel bővülnek a kar 
hallgatóinak gyakorlati és kutatá
si lehetőségei, emellett az egyetem 
és a Magyar Földtani és Geofizi
kai Intézet (MFGI) több közös ha
zai és nemzetközi kutatási pályá
zatot is be kíván nyújtani.

Nagyobb és erőteljesebb fokozat-
ba kívánjuk kapcsolni a Műszaki 
Földtudományi Kar és az intézet 
több évtizedes kapcsolatait, ennek 
eredménye az új tanszék létrehozá-
sa – mondta el Szűcs Péter dékán. 
Ezt a MOL Tanszék mintájára ala-
kítják ki és ahhoz hasonlóan szin-
tén az ipari kapcsolatok erősítése 
az egyik cél.

Az MFGI Európa egyik legré-
gebbi, földtani-geofizikai kuta-
tásokat végző és államigazgatási 
feladatokat is ellátó szolgálata. Az 
intézet igazgatója, Fancsik Tamás 
köszöntőjében elmondta, hogy a 
két intézmény olyan szinergiát ké-
pes kialakítani egymással, ahol a 

tudomány, az innováció, illetve 
annak alkalmazása lényeges inf-
rastrukturális és színvonalbeli 
emelkedést eredményezhet. – Szá-
munkra nagyon fontos az után-
pótlás és ezt a kartól megkapjuk. 
Azzal, hogy szervesen integrá-
lódhatunk az oktatásba, nemcsak 
a nálunk felhalmozott gyakorlati 
tapasztalatokat, kihívásokat tud-
juk közvetíteni a hallgatók szá-
mára, hanem jól képzett szakem-
bereket is kapunk – húzta alá az 
intézetigazgató.

Torma András rektor kiemelte, 
az együttműködések jogokat és kö-
telezettségeket egyaránt jelentenek 
a felek számára. Fontos azonban, 
hogy ezek szinkronban legyenek. 
– Úgy gondolom, ezúttal is kölcsö-
nösen előnyös megállapodást kö-
töttünk – tette hozzá.

Az MFGI Intézeti Tanszék első 
tanszékvezetője, Plank Zsuzsanna 
– az MFGI tudományos főmunka-
társa – a sajtótájékoztató után ve-
hette át tanszékvezetői megbízatá-
sát Szűcs Péter dékántól.

Új tanszék az egyetemen
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Tervezés, finanszírozás, mindennapi működtetetés

NEMZETKÖZI PARTNERSÉG AZ „OKOS” MISKOLCÉRT

A jövő televíziója Miskolcon is március 15étől va
donatúj dizájnnal. FULL HD felbontás, intelligens 
képalkotó rendszer, QR kód vezérlés, 4 K stúdió ka
merák, digitális fejlesztés – csak címszavakban az új 
Miskolc Televízióról. 

Február 1-jétől a Miskolc Televízió már HD minőségben 
sugározza adását. Az előfizetők az ezzel kapcsolatos infor-
mációkért a szolgáltatóknál tájékozódhatnak. A egész na-
pos műsor mostantól magas minőségben juthat el a nézők-
höz. Híradóval minden este 18, 19 és 20 órakor jelentkezik 
a televízió, amit másnap reggel 6-tól 13 óráig megismé-
telnek, így a nézők biztosan nem maradhatnak le sem-
miről, ami a városban és környékén történt. Napközben 
a képújság jelentkezik, amelyben aktuális információkat, 
és a képernyő alján futó, folyamatosan frissülő híreket ol-
vashatnak. A televízió munkatársai azon dolgoznak, hogy 

hamarosan a modern kor igényeinek megfelelő vadonatúj 
képi világ várja a csatorna nézőit: március 15-étől új stú-
dióképek, új műsorok, innovatív megoldások. Hangoljon a 
Miskolc Televízióra!

A JÖVŐ TELEVÍZIÓJA MISKOLCON!

Miskolcra látogatott 
szerdán a Chilei Köz
társaság nagykövete. 
Verónica Chahin Sa
rah, a városházán Pfli
egler Péter alpolgár
mesterrel találkozott.

Pfliegler Péter a meg-
beszélésen vázolta Mis-
kolc történelmét, bemu-
tatta jelenlegi helyzetét, 
jövőképét, iparfejlesz-
tési törekvéseit, turisz-
tikai erőforrásait. Elmondta, váro-
sunkban jelentős, főként ipari cégek 
és ezek által alkotott klaszterek mű-
ködnek. Távoli országok hasonló 
vállalkozásaival is keresik a kapcso-
latokat a kölcsönös előnyök kiakná-

zása érdekében.  Verónica Chahin 
Sarah tájékoztatott, hogy budapesti 
missziójának középpontjában a fi-
atalok oktatása áll, ezért tartja fon-
tosnak magyar fiatalok részvételét 
chilei startup programokban. Ki-

emelte a Munka és Üdülés Prog-
ramról szóló egyezmény aláírá-
sát, amely lehetővé teszi chilei és 
magyar fiatalok számára, hogy 
közvetlen tapasztalato'kat sze-
rezzenek egymás országairól. 
Mint mondta, keresi a magyar 
és chilei egyetemek közötti, új 
ösztöndíjak létesítésének, a meg-
lévőek jobb kiaknázásának le-
hetőségeit. Végiglátogatja Ma-
gyarország vezető egyetemeit, 
egyeztetéseket folytat a szakem-
berekkel. A városházára a Mis-

kolci Egyetemről érkezett, amelyet 
az ország egyik legnagyobb presztíz-
sű, történelmi egyetemének tart és 
reményét fejezte ki, hogy be tud majd 
kapcsolódni az e területen formáló-
dó chilei-magyar együttműködésbe.

Miskolcon járt a chilei nagykövet



Minőségi és minden korosztályt 
megszólító programok, a régi idők 
hangulatát megidéző söröző és ét-
terem – az épület új tulajdonosa, 
Barkóczi István közel 100 millió 
forintból újíttatja fel a népkerti Vi-
gadót, ami egyszerre lesz patinás és 
modern.

1896-ban merült fel egy korszerű 
szórakozóhely építésének a gondolata a 
Népkertben. Soltész Nagy Kálmán pol-
gármester bizottságot hívott össze az 
ügyben, s megállapodtak az építendő 
ház feladatáról, méreteiről, melyet végül 
1903-ban adtak át. Az épület 1927-ben 
nyerte el mai külső megjelenését. 1995-
től kezdődően, Puskás Péter tervei sze-
rint felújították az épületet.

1997. január 30-án avatták újra a 
miskolciak régi, kedvelt szórakozó-
helyét a Népkertben. Azóta számos 
rendezvénynek, fogadásnak és más 
programnak adott otthont a patinás 
épület. Nemrégiben Barkóczi Ist-
ván, a FUX kábelgyár és a City Ho-
tel Miskolc tulajdonosa úgy döntött, 
hogy megvásárolja a Vigadó épüle-
tét, a BAE Holding cégén keresztül.  
– Mindig nosztalgiával gondoltam 
erre a helyre. Itt cseperedtem fel a 
közelben, de később is rengeteg al-
kalommal jártam a Vigadóban. Min-
dig elbűvölt a hely hangulata, amely 
meggyőződésem szerint meghatáro-
zó vendéglátó egysége Miskolcnak. 

Ilyen adottságokkal rendelkező he-
lyet nem nagyon lehet találni a belvá-
rosban – mondta el az új tulajdonos.

Az épület belső felújítását, „ránc-
felvarrását”, korszerűsítését, ener-
getikai megújítását úgy fogják elvé-
gezni, hogy közben a programokat 
is megtartják – tehát a folyamatos 
üzemeltetés mellett oldják meg a fel-
újítást. – Várhatóan a jövő évi báli 
szezon kezdetére az épület vissza-

nyeri régi patináját, ugyanakkor meg 
fog felelni a mai kor követelményei-
nek is. A felújítás összege 100 milliós 
nagyságrendű – nyilatkozta Barkó-
czi István. A tervek között szerepel 
egy állandóan nyitva tartó, népkerti 
söröző, sörkert kialakítása is – úgy, 
ahogy az annak idején létezett. A 
régi hangulatot szeretnék vissza-
hozni a Népkertbe, ahol újra pezseg 
majd az élet.

Kárpátalján és Erdélyben vendég-
szerepel a miskolci Herman Ottó 
Múzeum amely két, a határon 
túli magyar közösségek érdeklő-
désére is számot tartó kiállítást 
nyitott nemrégiben, a magyar 
kultúra napja alkalmából. 

Január 20-án Ungváron a Kár-
pátaljai Szabadtéri Népi Építésze-
ti Múzeumban (az ungvári vár 
melletti Skanzenben) nyílt meg a 
„Kárpát-medence népviseleteiből” 
című vándorkiállítás. 

A tárlat nagy felbontású fotókon, 
másfélszeres életnagyságú, kétol-
dalas molinókon mutatja be Barna 
György gyűjteményének húsz leg-
szebb népviseletét. Az ungvári és 

a miskolci múzeum együttműkö-
dése keretében eredeti viseletek is 
láthatók, hazai és kárpátaljai nép-
csoportok jellegzetes öltözeteiből. 
A kiállítás korábban Ukrajna belső 
területein, a történelmi Bukoviná-
ban is megfordult, Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusának tá-
mogatásával. Egy Miskolcot nép-
szerűsítő turisztikai bemutató is 
kapcsolódott a rendezvényhez, a 
MIDMAR Kft. jóvoltából.

Székelyföldön pedig a második 
helyszínen, a gyergyószentmiklósi 
Tarisznyás Márton Múzeumban 
január 24-én nyílt meg a „Szász 
Endre művészete Erdélyben” című 
vándorkiállítás. 

Leaszfaltozzák a szirmai 
Kassák Lajos és a Babits 
Mihály utcákat, a költsé-
geket abból az egymilliárd 
forintból fedezik, amelyet az 
államtól kap a miskolci ön-
kormányzat, az utak felújítá-
sára. A vissza nem térítendő 
támogatásból idén még ki-
lenc utat, illetve útszakaszt és 
egy hidat újítanak fel.

A Kassák Lajos és a Babits 
Mihály utcában eddig zú-
zott köves volt az út. Esőben a 
nagy sár, száraz időben pedig 
a hatalmas por nehezítette a 
közlekedést. Az utóbbi évek-
ben sok fiatal választotta Szir-
mát lakhelyéül, de a régeb-
ben itt élők is régóta kérték az 
utak rendbetételét – mondta 

el Szécsényi Marianna, a vá-
rosrész önkormányzati kép-
viselője. A Kassák és a Ba-
bits Mihály utcák bekerültek 
a kormányzati támogatásból 
megvalósuló, útfelújítási fej-
lesztések közé. – Kiépül a nyílt 

vízelvezető árok, az utakat 
leaszfaltozzák, illetve járda-
szakaszt is kialakítunk – rész-
letezte a képviselő, hozzátéve, 
hogy a két szirmai út aszfalto-
zását várhatóan tavasszal tud-
ják elkezdeni.

A MIHŐ Kft. felhívja a táv-
hőszolgáltatást igénybe vevők 
figyelmét, hogy Miskolcon 
2017. január hónap külső át-
laghőmérséklete az előző 10 
év átlagához viszonyítva 5,6 
°C-al volt alacsonyabb, azaz 
hidegebb. A rendkívüli hi-
deg miatt 2016. december hó-
naphoz képest is nagyjából 
30%-al több hőenergia került 
felhasználásra a lakások fűté-
sénél. Ebből adódóan a havi 

fűtéselszámolást választóknál 
a 2017. február hónapban kéz-
besített számlán a hődíj össze-
ge várhatóan 30%-al több lesz, 
mint december hónapban volt 
– hangsúlyozza közleményé-
ben a távhőszolgáltató. 

A MIHŐ Kft. az ilyen rend-
kívüli szélsőséges időjárásból 
származó magas fűtésszám-
lák elkerülésére 2017. júni-
us 1-től tervezi bevezetni az 
egyenletes, 12 hónapra elosz-

tott díjfizetés általánossá té-
telét. Aki nem az egyenletes 
díjfizetést választja, az a tár-
sasház kérelme alapján to-
vábbra is a jelenlegi, aktuá-
lis hőfogyasztás szerinti, havi 
elszámoláson alapuló számla 
összegét fizetheti. Az egyenle-
tes díjfizetés lehetőségéről – a 
társasházak fűtési megbízott-
jait és közös képviselőit is be-
vonva – a későbbiekben rész-
letes tájékoztatást adnak.
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Utak újulnak meg a szirmai városrészben

MIHŐ: rendkívüli hideg, magasabb  
távhőszámla

Miskolci kiállítások  
a határon túl

RÉGI NÉV,  
ÚJ TULAJDONOS ÉS TARTALOM 

Megújul a Vigadó a Népkertben

gÁRDONYi gÉZA
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Miskolc-Hejőcsaba, Sütő János u. 42.

A TOKÁTÓL…
2017. február 11-én reggel 8 órakor

megtörténik a szegény disznó kivégzése!
Miután vérét adta a miskolciakért, jóféle szúrópálinkával tisztelgünk előtte.

A továbbiakban a vendégek részesei lehetnek egy hagyományos disznóvágásnak, a szalmával való perzseléstől a teljes feldolgozásig,
aminek a böllér minden részletét bemutatja. • Hurkatöltő verseny, disznótoros totó! • Gasztronómiai bemutató, és disznótoros étkek fogyasztása: 

hagymás sült vér, hurka, kolbász, pecsenyék, párolt káposzta • Boncsér Gábor és Jeczenyik Sándor húzza a talpalávalót!

9:30 Kalamajka Bábszínház Pósa bácsi meséi, magyar népmese • 11:00 Magyar nóták Gáspár Anni és Jóna László előadásában
12:00 Avas Néptáncegyüttes • 12:30 Charlie • 14:00 Brass Dance fúvós zenekar show műsora

15:00 Operett Eperjesi Erika, Kriston Milán ének- és színművészek előadásában

…A BOKÁig: Táncház hajnalig!
20 órától az Avas Néptáncegyüttes és a Gárdonyi Művelődési Ház Táncházba hívja a tisztelt vendégeket.

Fővédnök: Dr. Kriza Ákos Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

Köszöntőt mond: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
Házigazdák: Dr. Kiss Ákosné gonda Erika intézményvezető, Barta gábor önkormányzati képviselő
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Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata



Emléktáblát avattak kedden a Zsol-
cai kapuban az 1945-ben Miskolc-
ról „málenkij robotra” hurcolt 
civilek tiszteletére. 

Emléktáblát avat-
tak kedden a Zsol-
cai kapuban az 
1945-ben Miskolcról 
„málenkij robotra” 
hurcolt civilek tisz-
teletére. 

– A háborús jóvá-
tétel jelszavával tö-
megesen, sok esetben 
az utcáról találomra 
elhurcolt ártatlanok 
évekig tartó szenve-
dése, jórészt tragikus halála egyik, 
de nem egyetlen eltörölhetetlen bűne 
a sztálini rendszernek és egyáltalán: 
a kommunizmusnak – fogalmazott 
beszédében Pfliegler Péter alpolgár-
mester. Ez az eszmerendszer meg-
mérgezte a 20. századot. Bűneit év-
tizedekig elhallgatták, mintha meg 
sem történtek volna az elhurcolások 
sem.  – Nekünk azonban kötelessé-
günk beszélni róla és emlékezni az 
áldozatokra – hangoztatta Pfliegler 
Péter.

A Miskolcról és környékéről elhur-
coltak száma ma sem ismert pontosan. 
Annyi azonban bizonyos, hogy többsé-
gük ártatlan, magyar származású vagy 
több évszázada Magyarországon élő, 
német gyökerű, de magát régen ma-
gyarnak valló civil polgár volt.  – Ez a 
tábla legyen örök mementója ennek a 
sötét korszaknak és hirdesse azt, hogy 
ilyen sohasem történhet meg még egy-
szer! Emlékeztessen az elhurcoltakra, 
az embertelen körülmények között el-
hunytakra és a lelkükben megnyomo-

rított honfitársainkra 
– fogalmazott az al-
polgármester. 

Lange László, a 
Miskolci Német Nem-
zetiségi Önkormány-
zat elnöke kiemelte, a 
szovjet „mozgósítási 
parancsban” nem né-
met állampolgárok-
ról, nem német nem-
zetiségűekről és nem 
is német anyanyelvű-

ekről van szó, hanem német szárma-
zásúakról. – Tehát nem az elkövetett 
bűnök és nem is a saját választott iden-
titás vagy az anyanyelv volt az alapja a 
kényszermunkára hurcolásnak, hanem 
a demokratikus világ és a Szovjetunió 
által, legalábbis szavakban elítélt, a náci 
Németország részéről alkalmazott faji 
alapú megkülönböztetés – mutatott rá. 
A deportálásra összefogott embereket 
a megyéből Miskolcra, a Zsolcai ka-
pui épületbe gyűjtötték össze, 15 napi 
munka ürügyén.

Minősített könyvtár lett a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Város Könyv-
tár. Az elismerést a magyar kultúra 
napján adta át Budapesten, a Vi-
gadóban Hoppál Péter kultúráért 
felelős államtitkár az intézmény 
igazgatójának. 

A könyvtárban 2013 óta működik a 
minőségirányítási tanács és kidolgoz-
ták a minőségi munkához szükséges 
követelményeket is. Tavaly pályázatot 
nyújtottak be, amivel sikeresen elnyer-
ték a minősített könyvtár elismerést. 
- Ez számos kötelezettséget is jelent a 
jövőre nézve. Valamennyi kollégánk-
tól elvárjuk, hogy elkötelezett legyen a 

minőségi szolgáltatások irányába, s ez 
természetesen nem csupán a vezetők-
re, hanem a munkatársakra is vonat-
kozik. A minősített státusz folyama-
tos javítást, fejlesztést igényel azokon 

a területeken, ahol az olvasókkal ta-
lálkozunk a szolgáltatások területén – 
mondta el a Miskolc Televíziónak Pro-
kai Margit, II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár igazgatója. 

2017. január 14. | 2. hét | XIV. évfolyam 2. szám
Miskolci Napló – A város lapja Kultúra 5

A Mindszent Karizma Közösség február 11-én, 
szombaton rendezi meg a regionális karizmatikus ta-
lálkozót a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános 
Iskolában. A rendezvényen való részvétel előzetes re-
gisztrációhoz kötött!  Ezen a napon tartják a betegek 
világnapját. A szentmisék végén minden templomban 
lehetőség lesz a betegek szentségének felvételére a szo-

kott feltételek mellett. A minorita templomban az esti 
szentmise előtt kezdődik a Lourdes-i kilenced.

Február 5-én, 17 órától, a Miskolc Televízió „Hívő-
Szó” című műsorában a mindszenti templom vasár-
nap (február 5.) délelőtti szentmiséjét közvetítik fel-
vételről. A misét Lipcsák János plébániai kormányzó 
celebrálja. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Interaktív előadáson vehettek 
részt, akik múlt vasárnap dél-
után ellátogattak a görömbölyi 
Grál Pincébe. 

Ott a Vizsolyi Biblianyomta-
tó Műhely Élménymúzeumának 
igazgatója rendhagyó módon – 
a névhez illően, „élményszerű-
en” – mondta el a Vizsolyi Biblia 
nyomtatásának történetét, hogy 
maradandó élményt nyújtson kö-
zönségének.

Szomorú dolog, ha egy érdekes 
témáról, a történelmünk kiemelke-
dő eseményéről monoton ismerte-
tőt kapunk – vallja Daruka Mihály, 
a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely 
Élménymúzeum igazgatója. – A 
mai emberek vizuális ingerekhez 
vannak szoktatva, egy előadást egy 

gyerek körülbelül két percig, egy 
felnőtt esetleg öt percig hallgat fi-
gyelmesen, majd megunja. Ha vi-
szont érdekessé tesszük, mesélve és 
együttjátszva látják történetként, 
akkor nagyon hamar megtanulják 
– nyilatkozta a szakember.

Monodrámájában a szereplők a 
közönség soraiból kerültek ki. Vol-
tak primadonnák, hősszerelmesek 
és balerinák. Eljátszották, hogyan 
készült el az első, magyar nyelvre 
fordított Biblia, milyen volt a tör-
ténelmi és technikai háttere. Meg-
érthették kicsik és nagyok is, hogy 
miért Vizsolyban készült el a kor 
legnagyobb nyomdatörténeti bra-
vúrja, pedig Vizsolyban soha nem 
volt nyomda. A jelenlévők végül Já-
nos evangéliumának első két olda-
lát ki is nyomtatták.

A szorgalmi időszak kezdetével az 
MVK Zrt. növeli a Miskolci Egyetem-
re közlekedő járatai számát. Ez azt je-
lenti, hogy a Repülőtér és az Egyetem-
város között közlekedő 12-es busz, 
valamint az egyetemen a kollégiu-
moknál és az Olajkutatónál megálló 
20-as autóbusz mellett, január 29-étől, 
vasárnaptól ismét indul az ME gyors-

járat a Tiszai pályaudvar és a Miskol-
ci Egyetem között a Búza tér érintésé-
vel. Január 30-án, hétfőtől közlekedik 
a 22-es autóbusz munkanapokon, a 
2-es autóbuszok közül a menetrend-
ben aláhúzással jelölt járatok betérnek 
az Egyetemvárosba (és Miskolctapol-
ca irányába nem érintik a Csermőkei 
u. megállóhelyet). A 29-es járat me-

netrendjében aláhúzással jelölt járatok 
szintén betérnek az Egyetemvárosba a 
szorgalmi időszak alatt. A 20-as bu-
szok esetében a bekeretezett járatok 
érintik Egyetemváros végállomást.        

Február 1-től az áruház kérésére 
megszűnik az általa finanszírozott, 
az Avas kilátó és a Tesco Avas kö-
zött közlekedő ingyenes járat.

A budapesti független színházi 
műhely, a K2 Színház két fiatal 
rendezője, Benkó Bence és Fábi-
án Péter első kőszínházi bemu-
tatóját tartották Miskolcon. Az 
„Elza, vagy a világvége” című 
előadást február 3-án láthatta a 
közönség a Játékszínben.

A két rendező elárulta, sokáig 
gondolkodtak azon, mi legyen az a 
téma, amiről fontos beszélni, míg 
végül eljutottak Babits Mihály Elza 
pilóta, vagy a tökéletes társadalom 
című disztópikus regényéig, amely 
sci-fi elemeket sem nélkülözve írja 
le az örök háború korát. – A hábo-
rú és a kultúra viszonyát boncolgatja 
az előadás, azt, hogy mi lesz a köny-
vekkel, a művészetekkel és mi lesz 
azokkal, akik hisznek abban, hogy 
az ember több mint csupán egy gyil-
kológép – mondták a készülő előa-
dásról. – A regény maga nagyon fi-

lozofikus, ezért nagy munka volt 
színpadra adaptálni, a szereplőket 
kitalálni, megírni és történetet sző-
ni köréjük. Az előadás két felvoná-
sa nagyon különböző, mint ahogy a 
regény is két jól elkülöníthető rész-
ből áll. Van egy fősztori, ami Elza 
történetén keresztül mutatja be – az 
előadásban abszurd elemekkel fű-
szerezve – a háborús társadalom ér-
telmetlenségét, ahol alapvetés, hogy 
háború van, senki nem igényli a bé-
két és nem kérdez rá, hogy miért há-
borúzunk. A második rész egy tu-
dományos-fantasztikus elmélkedés 
kis földekről, relativitás-elméletről, 
amelyben egyfajta huncutság is fel-
sejlik: mindenkiről kiderül, hogy 
mégsem az, aki és egy intergalakti-
kus történet bontakozik ki előttünk 
– tették hozzá.

Benkó Bence és Fábián Péter iga-
zi kísérletező színházat ígér a né-
zőknek, tele sci-fi elemekkel. 
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Vizsolyi Biblia nyomtatás  
– élményszerűen

„Elza, vagy a világvége” „Ez az eszmerendszer 
megmérgezte a 20. századot”

MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR LETT  
A II. RÁKÓCZI FERENC 

Több járat közlekedik az Egyetemvárosba

A MÁLENKIJ ROBOT  
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK



Hirdetés Miskolci Napló6
Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2017. 02. 04-től 2017. 02. 10-ig 

Palette Color Creme hajfesték 799 Ft

Amodent fogkrém, 100 ml, 2490 Ft/l 249 Ft

Signal fogrém, 75 ml, 3722 Ft/l 279 Ft

Dove tusfürdő, 250 ml, 2556 Ft/l 639 Ft

Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Ariel mosópor, 3 kg, 766 Ft/kg 2299 Ft

Ariel mosópor, 1,5 kg, 799 Ft/kg 1199 Ft

Ariel mosógél, 1,3 l, 922 Ft/l 1199 Ft

Tomi foly. mosógél, 1,32 l, 757 Ft/l  999 Ft

Persil mosógél, 1,46 l, 752 Ft/l 1099 Ft

Ajax általátos lemosó, 1 l 599 Ft

Domestos White & Shine Fert., 750 ml, 665 Ft/l 499 Ft 

Bref power aktiv, blue aktiv, duo pack, 299 Ft/db 599 Ft

Baby nedves törlőkendő, 72 db/cs, 2,8 Ft/db 199 Ft

Apróhirdetés
Avas-délen Sályi utca 14. sz. 
alatt, garázs eladó. Érdeklődni: tel: 
46/741-181, 30/622 9420.

Bábkészítő foglalkozás kisgyer-
mekes anyukáknak és a gyerekek-
nek. Hétfőnként 10 órától a Me-
gyei könyvtárban. Amíg a bábok 
készülnek a gyerekekre önkéntes 

felügyeletével játszhatnak. jelent-
kezés miskolciotthonsegitunk@
gmail.com.

A Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítvány önkénteseket ke-
res, képzésre jelentkezni a 06-
30/905-8113 számon lehet.

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. Nyitva: 
h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to nozás, lambé riázás, filagó-
riák, elő tetők, kerítések, kerti há-
zak és egyéb famunkák készítése; 

Velux ablakok beépítése, cseréje; 
íves fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.ke-
rekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-
6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mellett 
dolgozó segédmunkást keresek 
Miskolc és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.



A szeptemberben induló régész 
alapszak hallgatói a Herman 
Ottó Múzeumban tölthetik gya-
korlati idejüket. Az együttműkö-
dés a múzeum számára is fontos, 
hiszen a hallgatók nem csupán 
tanulnak majd, hanem segítik is 
az intézmény munkáját. Az erről 
szóló együttműködési megállapo-
dást kedden írták alá.

A régészeti képzés önálló szak-
ként indul szeptembertől, koráb-
ban a történelem alapszak szakirá-
nya volt.  – Az együttműködés nem 
csupán abból áll, hogy kimennek a 
hallgatók ásatásra, terepre. Bizonyos 
órákat a múzeummal közösen, hely-
ben fogunk megtartani – mondta el 
Horváth Zita, a Miskolci Egyetem 

általános rektorhelyettese. Pusztai 
Tamás múzeumigazgató hozzátet-
te, a tavalyi évben több olyan feltá-
rásuk is volt, ahol az egyetem bese-
gített a terepen. Ennek adnak most 
egy hivatalos keretet. Közös kutatá-

saik során sikerült meghatározniuk 
a dél-borsodi bronzkori települések 
sajátos rendszerét, az ennek ered-
ményeit bemutató kiállítás jelenleg 
Varsóban, februártól pedig Krakkó-
ban látható.

Január 27-én a kortárs lengyel drá-
maíró művét „A mi osztályunk” 
című színdarabot mutatta be a 
Miskolci Nemzeti Színház. 

Nyolcvan év történelme jelenik 
meg a színen, 1925-től egészen a két-
ezres évekig. Egy osztály – tíz lengyel 
és zsidó diák – személyes elbeszélése, 
visszaemlékezése világít rá azokra a 
borzalmakra, amelyek velük, szüle-
ikkel, nagyszüleikkel történtek. Bé-
res Attila szerint a huszadik század 
egyik legfontosabb színdarabja „A 
mi osztályunk". – Az előadás rideg, 
tényszerű szembenézés a múlt szá-
zad kegyetlen történelmi eseményei-
vel és az okokkal, melyek ezekhez ve-
zettek. Nem keresünk felmentést ez 
alól a nyolcvan év alól. 

Bűnként ábrázoljuk a bűnt, de nem 
ítélkezünk. Arra keresünk választ, 
miként jutnak el az emberek odáig, 
hogy ezt megtegyék. A saját gyarló-
ságunkkal, megfelelési vágyunkkal 
szembesít minket, hiszen legtöbb-

ször személyes sérelmek vezetnek 
szörnyű bűnökhöz, gyilkossághoz. 
Ahogy változik a rendszer, úgy lesz 
üldözőből üldözött, áldozatból el-
nyomó és fordítva – mondta a ren-
dező.

Üveget törtek puszta kézzel, lángot 
táncoltattak a Carmen dallamaira, 
konzervdobozt robbantottak - lát-
ványos és interaktív kísérletekkel 
mutatkozott be a napokban, a Ze-
nepalotában középiskolásoknak a 
Miskolci Egyetem Műszaki Anyag-
tudományi Kara.

Az Anyagtudományi „School-Tú-
ra” programon csaknem hatvan, pá-
lyaválasztás előtt álló diák tájékozód-
hatott, juthatott természettudományi 
ismeretekhez. Palotás Árpád, a kar 
dékánja rámutatott, a fiatalok sze-
retik a kísérleteket, még akkor is, ha 
maga a tantárgy nyilván nem pusztán 
erről szól majd. A látványos és inter-
aktív bemutatók mellett a kar képzési 
sokszínűségével, illetve az ebből adó-
dó elhelyezkedési lehetőségekkel is 
megismerkedhettek a fiatalok. Nagy 

hangsúlyt kapott a duális képzés, több 
partnercég is képviseltette magát. 
Mende Tamás dékánhelyettes kiemel-
te, nagyon fontos a diákok számára 
az is, hogy ennek köszönhetően plusz 
kereseti lehetőséghez jutnak.  – Akár 
70 ezer forint havi juttatást kapnak a 
cégtől, akkor is, amikor az iskolapad-
ban ülnek – fűzte hozzá. – További 
előnye a duális képzésnek, hogy szak-
mai tapasztalatokat is szerezhetnek a 
diploma mellé. A Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtudományi Karának 
programjára, a miskolciak mellett Ti-
szaújvárosból, Egerből és Sátoraljaúj-
helyből is érkeztek középiskolások. 
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Új épületet nyitott meg a napok-
ban a Szimbiózis Alapítvány a 
Baráthegyi Majorságban. A Szent 
Mihály Házba tizenketten költöz-
hetnek be, így az alapítvány már 
több mint ötven fogyatékkal élő-
nek tud lakhatást biztosítani.

Az alsó szint-
re nyolcan köl-
tözhetnek be, 
a felső szintre 
pedig négyen. 
Mindenkinek 
külön szoba jár. 
A megnyitóün-
nepségen el-
hangzott, az új 
otthon komoly 
összefogásnak 
köszönhetően épülhetett fel.  – Ez 
az együttműködés, ami a Szimbiózis 
Alapítvánnyal megvalósult, példa-
értékű tevékenység az autizmussal 
élők megsegítésére. A továbbiak-
ban is szeretnénk támogatni őket – 
hangsúlyozta köszöntőjében Pflieg-
ler Péter alpolgármester.

A Szimbiózis Alapítvány nem csu-
pán lakhatást biztosít a fogyatékkal 
élőknek, hanem munkát is biztosít 

számukra - az 
alapítvány mű-
helyeiben dol-
gozhatnak. Czi-
bere Károly, a 
szociális ügye-
kért és társadal-
mi felzárkózásért 

felelős államtitkár kiemelte, ez azért 
nagyon fontos, mert korábban évti-
zedekig az volt az elfogadott, hogy a 
fogyatékkal élő embereket a társa-
dalmon kívül kell segíteni.  – A fo-
gyatékkal élő embereket be kell hív-
ni társadalomba, be kell hívni a saját 
közösségeinkbe, mert együtt tudunk 
összetartó, az integrációt elősegítő 
társadalmat építeni – hangsúlyozta 
az államtitkár. Czibere Károly sze-

rint a Szimbiózis Alapítvány mun-
kája a kormányzat számára modell-
értékű, rengeteg tanulságot nyújt a 
számukra. A fogyatékkal élők nap-
közben az alapítvány műhelyeiben 
dolgoznak, így értékteremtő helyi 
lakosokká válnak.

A Szimbiózis Alapítvány ottho-
naiban már több mint ötvenen él-
nek, de továbbra is hosszú a vára-
kozási lista. A nemzeti színű szalag 
átvágása után leleplezték a Szent 
Mihály ikont, köré pedig csillagok 
kerültek, rajtuk azoknak a támoga-
tó szervezeteknek a neveivel, akik 
sokat segítettek a ház felépítésében 
és berendezésében. Többek között 
Miskolc város önkormányzatának 
csillaga is felkerült a ház falára.

Új otthont nyitott a Szimbiózis 
Alapítvány

„School-túra”  
a Zenepalotában

Február 9-11. között ismét a ha-
táron túli kultúráé lesz a fősze-
rep a Miskolci Nemzeti Színház-
ban. Három napon át Nagyvárad 
három művészeti ága színháza, 
képzőművészete és az irodalma 
mutatkozik be Miskolcon a Határ-
talan Napok rendezvénysorozaton.

A 2013-ban útjára indított Határ-
talan Napok fesztivál meghatáro-
zó szerepet tölt be a magyarorszá-
gi színházi és a határon túli magyar 
színházi élet közti kapcsolat fenn-
tartásában és erősítésében. A Mis-
kolci Nemzeti Színház céljának 
tekinti, hogy pusztán előadás-cent-
rikus fesztivál helyett egy össz-
művészeti, egész Miskolc számára 
jelentős eseményt hozzon létre – 
hogy egy hídfő legyen, mely össze-
köti a határinneni és túli színháza-
kat, városokat, magyarokat.

Idén a nagyváradi Szigligeti Szín-
ház (képünkön) vendégszerepel 
Miskolcon minden profilját bemu-
tatva. A Szigligeti Társulat reper-
toárjából Székely Csaba „Bányavi-
rág” című tragikomédiáját láthatja 

a közönség a Játékszínben valamint 
Csiky Gergely: „Buborékok” című 
vígjátékát a Nagyszínházban. 

A Nagyvárad Táncegyüttes az 
„Ütközések” című táncjátékkal 
érkezik, a Liliput Társulat pedig – 
amely a gyermek- és ifjúsági szín-
házi előadásokra specializálódott 

– 1880-2020/Idő-óda / címmel 
adja elő klipszínház, filmkoncert 
és digitális rituálé műfaji megne-
vezésű produkcióját. A határon 
túli képzőművészet és irodalom 
is képviselteti magát a hagyomá-
nyokhoz híven. 

A Nagyszínház nézőtéri társalgó-
jában Deák Árpád szobrászművész 
kiállítása nyílik, valamint  „Ven-
dégségben a Törzsasztal” címmel a 
Várad folyóirat beszélgetéssoroza-
tának különkiadására kerül sor. A 
Játékszínben a nagyváradi Sziglige-
ti Színház és a Várad folyóirat kö-
zös produkciója is bemutatkozik. A 
könnyed hangulatú előadáson min-
denféle műfaj megmutatkozik. Az 
összművészeti performansz aktu-
ális témája: határon innen és turul.

HATÁRTALAN NAPOK  
A SZÍNHÁZBAN

Egyetemi hallgatók a múzeumban 

A MI OSZTÁLYUNK:  
SZEMBENÉZÉS A TÖRTÉNELMÜNKKEL 
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Győrbe látogatott múlt 
vasárnap délután az Alu-
invent DVTK női kosár-
labda csapata a bajnok-
ság 15. fordulójában. 

A piros-fehérek vé-
gig kézben tartották a 
mérkőzést, nagy tempót 
diktáltak és bár a vége 
szorosra sikerült, megér-

demelt győzelmet arattak 
a tabella második helye-
zettjének otthonában.

Kétszáz szurkoló előtt 
rendezték a találkozót, 
a Diósgyőrt három tu-
cat drukker kísérte el. A 
két csapat legutóbbi ta-
lálkozóján az Aluinvent 
DVTK nagy csatában 
79-75 arányban diadal-
maskodott és ezúttal is 
győzelmi reményekkel 
léptek pályára a piros-fe-
hérek – nem is hiába! – 
Egy nagyon kemény, jó 
mérkőzés volt egy harcos 
csapat ellen. Úgy érzem, 
hogy kézben tartottuk a 
meccset, akkor is, ami-

kor az ellenfél átvette a 
vezetést. Az edzéseken 
gyakoroltak visszakö-
szöntek a mérkőzésen. 
Voltak olyan periódusok, 
amikor más megítélés alá 
kerültek bizonyos szituá-
ciók, ennek ellenére meg 
tudtuk nyerni a mérkő-
zést, ezért gratulálok az 
egész csapatnak. Nagyot 
küzdöttek és nagyon fe-
gyelmezetten játszot-
tak a lányok. Köszönjük, 
hogy ilyen sokan elkísér-
tek bennünket – értékelt 
Maikel López vezető-
edző. (CMB Cargo UNI 
Győr – Aluinvent DVTK 
63-64))
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A Miskolc Városi Jégcsarnok 
adott otthont a Jégkorong Ma-
gyar Kupa döntőjének múlt szom-
baton este. A DVTK Jegesmedvék 
teltház előtt fogadták a MAC Bu-
dapestet. A találkozót szinte a sír-
ból hozták vissza a piros-fehérek, 
egyenlíteni és fordítani azonban 
már nem sikerült. 

Hatalmas tempóban indult a mér-
kőzés, a játékrész első 10 percében a 
csodálatos hazai közönség támogatá-
sát élvező DVTK Jegesmedvék domi-
náltak. A harmad felére kiegyenlítet-
tebbé vált a játék, a kapusok jó napot 
fogtak ki. A vezetést végül a vendég-
csapat szerezte meg, 
amikor Jubinville bele-
tette az ütőjét egy távoli 
lövésbe.

A második harmad-
ban próbáltuk meg-
szerezni az egyenlítő 
találatot, ennek ellené-
re a vendégek növelték 
tovább az előnyüket. 
Az egyik sorunk hosz-
szú időre bent ragadt, 
és hatalmas nyomás alá 
került Adorján kapuja. 
Kapusunk háromszor 
is bravúrral védett a 
negyedik lehetőségnél azonban tehe-
tetlen volt és Nagy Gergő megszerezte 
a MAC második gólját. Ez megfogta 
a Macikat, a vendégek pedig tovább-
ra is támadásban maradtak. Ennek 
meg is lett az eredménye, Booras egy 
kipattanót vágott be éles szögből. A 
gyorsan bekapott két gól még jobban 

visszavetette csapatunkat, Adorján 
bravúrjaira volt szükség, hogy ne nő-
jön tovább a különbség.

A záró játékrészre azonban össze-
szedték magukat a Jegesmedvék. A 
csapat szinte szárnyalva kezdett és a 
sérüléséből visszatérő Jarkko Leppa-

nen hamarosan szépített. Hatalmas 
nyomást kezdtünk gyakorolni a MAC 
kapujára. Még 15 perc volt hátra, ami-
kor 1 gólosra csökkent a különbség. 
Egy emberelőnyt támadhattunk vé-
gig, amit még nehezen kivédekezett 
a vendégcsapat, de néhány pillanattal 
később addig harcoltunk a kapu előtt, 

amíg Gőz Balázs be nem tudta présel-
ni a korongot Bálizs kapujába. Ezt kö-
vetően hatalmas erőket mozgósítottak 
a Jegesmedvék. Helyzet helyzetet kö-
vetett, de az egyenlítő gól nem akart 
megszületni, így a MAC Budapest 
csapata nyerte a Jégkorong Magyar 

Kupát. A Jegesmedvék 
a vereség ellenére min-
den dicséretet megérde-
melnek, hiszen ez volt 
zsinórban a harmadik 
kupadöntőjük. (Jég-
korong Magyar Kupa 
döntő: DVTK Jeges-
medvék - MAC Buda-
pest 2-3 (0-1, 0-2, 2-0) - 
Sajnos nem játszottunk 
jól, de büszke vagyok a 
csapatra és gratulálok 
a MAC-nak. Nem vol-
tak meg a helyzeteink 
és a meglévőket sem 

tudtuk kihasználni. Az utolsó húsz 
percre visszajöttünk a mérkőzésbe, 
hajtottunk, de ez sajnos nem volt elég - 
értékelt Doug Bradley vezetőedző. 

Február 1-jén, a MOL Liga alap-
szakasz soron következő mérkőzé-
sén a Jegesmedvék 5-2-re győzték le 
a Dunaújvárosi Acélbikákat. 

Szerda hajnalban Barcelona és 
Budapest érintésével hazaindult a 
DVTK Spanyolországban edzőtá-
borozó csapata. 

Az edzőtáborban összesen négy 
mérkőzést játszottak a diósgyőriek, 
ebből hármat megnyertek. Az első 
mérkőzésen, a spanyol CD Castellón 
csapata ellen 1-0-ra nyertek, majd 
január 27-én, 2-1 arányban diadal-
maskodtak, a lengyel Ruch Chorzów 
ellen. A jó iramú, élvezetes mérkő-
zésen Diego Vela egy góllal és egy 
gólpasszal vette ki a részét a győze-
lemből, emellett Novothny Soma is 
betalált. Január 29-én, a spanyolor-
szági edzőtábor harmadik felkészü-
lési mérkőzésén a lengyel élvonalbeli 
Górnik Łęczna ellen lépett pályá-
ra a DVTK, a találkozó két pontrú-
gást követően gyakorlatilag az elején 

eldőlt, a lengyel csapat 3-0-s győzel-
met aratott. Január 31-én, az edzőtá-
bor utolsó mérkőzésén a spanyol él-
vonalbeli Villarreal fiatalokból álló 

csapatát győzte le 6-2-re a DVTK. 
A spanyol együttesben többnyire az 
utánpótlás-csapathoz tartozó játé-
kosok kaptak lehetőséget. Novothny 
Soma duplázott, de betalált Ugrai 
Roland, Nono, Szarka Ákos és Ma-
halek Marcell is. 

A diósgyőri focisták a tíznapos 
edzőtábor után csütörtökre szabadna-
pot kaptak, pénteken 16 órától azon-
ban már újra edzettek. Szombaton 14 
órától pedig idei utolsó felkészülési 
mérkőzésén lép pályára a DVTK. A 
mérkőzés a DVTK edzőközpont terü-
letén zajló építkezések miatt zárkapus, 
a kerítésen kívülről azonban megte-
kinthető. (Forrás, fotó: dvtk.eu)

A DVTK korosztályos labdarúgó-
ival felálló Diósgyőri Gimnázium 
nyerte meg a múlt hétvégén Mis-
kolcon megrendezett Futsal Diák-
olimpia középiskolások számára 
megrendezett országos döntőjét. A 
diósgyőriek 367 csapat közül bizo-
nyultak a legjobbnak.

Az idei tanévben nem csak a bajnoki 
címért folyt a küzdelem. A győztes csa-
pat indulási jogot szerzett a 2018. évi 
ISF FUTSAL Iskolai Világbajnokság-
ra, melyet 2018 márciusában rendez-
nek Izraelben, Ramat Gan városában. 

Az V-VI. korcsoportos, tehát kö-
zépiskolások országos futsal döntője 
a Magyar Diáksport Szövetség szer-
vezésében a B.-A.-Z. Megyei Diák-
sport és Szabadidő Egyesület közre-
működésével január 28-29-én került 
megrendezésre, az ország minden ré-

széből a legtehetségesebb teremlab-
darúgók részvételével.

A küzdelmek szombaton reggel 
kezdődtek Generáli Arénában. A 
másik helyszín a Rendészeti Szak-
középiskola tornacsarnoka volt. Az 
idei évben rekord számú csapat - 367 
együttes - küzdött meg a megyei/bu-
dapesti előversenyek során az orszá-
gos döntőbe jutásért. Végeredmény: 
1. Diósgyőri Gimnázium (Miskolc); 
2. Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola és Gimnázium (Kaposvár); 3. 
Deák Ferenc Gimnázium (Szeged). 

Különdíjak: legjobb mezőnyjáté-
kos: Kitl Krisztián (Diósgyőri Gim-
názium); legjobb kapus: Nagy Gergő 
(Szegedi Deák Ferenc Gimnázium); 
gólkirály: Sidló Áron (Gyöngyösi 
Berze Nagy János Gimnázium) 8 gól-
lal. A bajnokcsapat felkészítője: Bor-
bély Péter. (Forrás: dvtk.eu)

A harmadik helyen álló 
PannErgy Miskolci VLC 
a második FTC ellen 
vívta szerdán este a férfi 
vízilabda ob I B-csoport-
jának rangadóját a Ke-
mény Dénes Uszodában. 

A csapatok nem bír-
tak egymással, az ember-
előnyeit rendre rosszul 
kihasználó zöld-fehérek-
nek – nyolc lehetőségből 
mindössze egy gól – meg 

kellett elégedniük az egy 
ponttal. (Eredmény: Pan-
nErgy Miskolci VLC – 
FTC PQS Waterpolo 7–7 
(2–1, 3–3, 1–2, 1–1))

– A felsőházba kerülés 
nemcsak jogosultságot, 
hanem kötelezettséget is 
jelent a számunkra. Ez 
azt jelenti, hogy megfele-
lő partnerei akarunk len-
ni az elit mezőnynek. Tu-
dom, hogy a Ferencváros 
jobb csapat, mint mi va-

gyunk, de ezúttal az em-
berhátrányos védekezé-
sünk kiválóan működött. 
Amit Budapesten nem 
sikerült belőni, azt most 

értékesítettük. Sok sikert 
kívánok a Ferencváros-
nak a nemzetközi poron-
don – értékelt Sike József 
vezetőedző. 

Ezüstérem a Magyar Kupában

A végére támadtak fel a MacikHAZAÉRKEZTEK A FOCISTÁK 
AZ EDZŐTÁBORBÓL

Diósgyőri győzelem  
a diákolimpián

Egyetlen ponttal, de legyőzte a Győrt a DVTK

Kiharcolta a döntetlent az MVLC
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FOLYAMATOS AZ ÚJ KOMMUNÁLIS HULLADÉK-
GYŰJTŐ EDÉNYEK OSZTÁSA A MIREHUKÖZ 

NONPROFIT KFT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN 
A MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint a tér-

ség közszolgáltatója a tavalyi évben meg-
kezdte a Miskolc Térségi Konzorcium által 
KEOP forrásból megnyert kommunális 
hulladékgyűjtő edények osztását. Az osz-
tás során a konzorciumot alkotó 37 tele-
pülés valamennyi lakossági felhasználó-
ként nyilvántartott ingatlanhasználója 
térítésmentesen kap új hulladékgyűjtő 
edényt.

Amennyiben Ön eddig saját tulajdonú 
edényében gyűjtötte a kommunális hul-
ladékot, a feleslegessé váló edényeket a 
jövőben felhasználhatja a zöldhulladék 
gyűjtésére – amennyiben az új edény át-
vétele során igényel rá ZÖLDHULLADÉK 
feliratú matricát –, ezzel kiváltva az eddig 
alkalmazott zsákot. 

A miskolci lakossági felhasználóként 
nyilvántartott ügyfelek részére is folyama-
tos az edények kiosztása. Az edényosz-
tás a város körzetekre történő bontásá-
val előre kijelölt gyűjtőpontokon valósul 
meg, melyről a lakosság postai úton idő-
ben tájékoztatást kap.

Azon ügyfelek részére, akik nem szeret-
nék megvárni a lakókörzetükben történő 

edényosztást, illetve a körzetükben foly-
tatott edényosztás alkalmával akadályoz-
tatva voltak új edényük átvételében, lehe-
tőségük van a MiReHuKöz Nonprofit Kft. 
Miskolc, József Attila utca 53. alatti ügy-
félszolgálatának ügyfélfogadási napja-
in az edények személyes átvételére.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.30 – 

16.30, szerda: 8.00 – 20.00
Az edények átvételéhez szükséges 

dokumentumok:
– a személyes adatait igazoló (elsősor-

ban személyi igazolvány és lakcímkártya) 
okmányok,

– meghatalmazás az edény átvételére, 
ha nem az értesítésben feltüntetett sze-
mély az átvevő,

– a postai úton megkapott értesítés 
és jegyzőkönyvek mindkét példánya 
(amennyiben az Ön körzetében már lezaj-
lott az osztás és kapott erre vonatkozó ér-
tesítést).

Az új edények kiosztását követően ki-
zárólag a rendszeresített gyűjtőedénynek 
minősülő, chippel ellátott edényeket ürí-
tik ki munkatársaink.

COOP vastagkolbász csemege, paprikás, 1 kg  1999 Ft
Negro cukorka classic, méz, 159 g,  egységár: 1818 Ft/kg 289 Ft 
Balaton ét- és tejbev. márt. ostya 30 g+20% 85 Ft

LEGYEN TELEPÜLÉSÉN A LEGKÖZELEBBI UNIÓ COOP ZRT. 
COOP ÜZLETÉNEK TÖRZSVÁSÁRLÓJA!

349 Ft

Eh. csontos csirkemell                                 
1 kg,  
(baromfit  
árus. üzl.)     

Pick sertés párizsi                                      
1 kg

1399 Ft

Eh. csirkecomb farrésszel     
1 kg,  
(baromfit  
árus. üzl.)     

799 Ft

KEZDŐDJÖN A FARSANGI ÁRKARNEVÁL  
FEBRUÁR 1–7-IG!

Miskolc. Az Otthon Segítünk Alapítvány önkén-
tesekből álló csapata, egy hagyományos értelem-
ben vett nagycsalád szerepét tölti be. Olyan kis-
gyermekes szülők kérhetik a segítségüket, akik 
mögül hiányzik a támogatás. Saját szülői, sőt 
nagyszülői tapasztalattal rendelkező, felkészített 
önkéntesek keresik fel rendszeresen otthonuk-
ban őket, természetesen ingyenesen. 

Sok kisgyermeket nevelő szülő időnként úgy érzi, 
hogy túlzottan kimerült, és erőit meghaladják a kis-
gyermek nevelésével járó nehézségek. A Szolgálat 
segítsége különösen olyan szülőknek lehet haszná-
ra, akik gyermeküket egyedül nevelik, akik több, még 
nem iskoláskorú gyermeket nevelnek, esetleg lehan-
goltsággal vagy egészségügyi akadályokkal küzde-
nek, vagy nem olyan régen telepedtek le a környéken.

Az önkéntes rendszeresen (pl. minden héten, ked-
den 10-től 12-ig) meglátogatja a családot, idejét és ba-
rátságát kínálja fel a családnak. Nem helyettük végzi 
a feladatokat, hanem velük együtt. Sok-sok beszélge-
tés, közös séta, közösen végzett házimunka, hivatali 
ügyek közös intézése, más közös tevékenységek so-
rán az önkéntes célja, hogy megerősítse a szülőt saját 

szülői szerepében. Fontos, hogy meg-
értéssel és elfogadással közeledik a 
családhoz. A tapasztalat és a barát-
ság mellett elsősorban derűt próbál 
vinni a család életébe. 

Az önkénteseket képzett szervező 
fogja össze. Az ő feladata a felkészítés 
megszervezése, majd a segítő munka során a rend-
szeres kapcsolattartás, rendszeres havi találkozások 
levezetése. Ő fogadja a segítséget kérő családok tele-
fonjait, meglátogatja Őket és elkíséri a segítő Önkén-
test a családhoz. A szervező, Oláhné Lajtos Julianna 
várja a segítséget kérő családok jelentkezését. 

Az önkéntesnek jelentkezőket személyes beszél-
getésre invitálja, majd egy ingyenes felkészítő tan-
folyam elvégzése után lehetnek az önkéntes csoport 
baráti közösségének a tagjai, illetve részt  vehetnek a 
segítő munkában. 

Február közepén indul az önkénteseket felkészítő 
tanfolyam, melyre jelentkezéseket még elfogadnak. 
Várják a jelentkezését a sok szabadidővel rendelkező 
anyukáknak, nagymamáknak!

Elérhetőség: e-mailen: miskolciotthonsegitunk@
gmail.com, telefonon: 30/905-8113.

Önkéntes képzésre lehet jelentkezni



KÉPEKKEL IS GYÓGYÍTJÁK A BETEGEKET A MISEK-BEN

Tari Annamária szakpszi-
chológus tartott előadást 
iskolásoknak nemrégi-
ben, a „Legyen eszed, hogy 
eszed legyen” drogpreven-
ciós programsorozat része-
ként Miskolcon, a Művésze-
tek Háza nagytermében.

Az idei tanévben az önkor-
mányzat ismét útjára indítot-
ta a drogprevenciós közösségi 
szolgálat programsorozatát. 
Ennek keretében szervezték 
meg ezt az előadást is, ahol 
az online tér veszélyeiről be-
szélgethettek a diákok Tari 
Annamária pszichológussal. 
A város vezetése évek óta ki-
emelt figyelmet fordít arra, 
hogy olyan ismeretekkel és 
tudással vértezzék fel a mis-
kolci diákokat, amelyek segí-
tik egészséges „énképük” ki-
alakítását, személyiségük és 

önértékelésük fejlődését.  – A 
célunk az, hogy a fiatalok kö-
vetkezetesen és határozottan 
tudják visszautasítani azo-
kat a negatív és gyakran ve-
szélyes hatásokat, melyekkel 
bármikor szembesülhetnek 
– mondta el Batta Angéla, a 

polgármesteri hivatal, humán 
startégiai osztályvezetője.

Tari Annamária előadása 
elején az információs társada-
lom kialakulásának történe-
tébe avatta be hallgatóságát, 
majd felhívta figyelmüket a 

fogyasztói társadalom visz-
szásságaira és a közösségi mé-
dia által sugárzott virtuális 
valóság veszélyeire. Változatos 
példákkal szemléltette, hogy 

a kibertér milyen módon vál-
toztatta meg az emberek gon-
dolkodását, ingerküszöbét.

Tari Annamária első dip-
lomáját gyógypedagógusként 
szerezte és a főiskola utolsó 
évében már felvételizett az 

ELTE-re, pszichológia szak-
ra. Eleinte nehezen kezelhető 
gyerekekkel foglalkozott egy 
fiúnevelő otthonban, aztán 
intézetből kikerült gyerekek 
utógondozásával folytatta, 
majd öt évig volt fiatalkorú 
bűnelkövetők hivatásos párt-
fogó-felügyelője Kőbányán. 
Ezután képezte át magát kli-
nikai szakpszichológussá, 
majd megszerezte a pszicho-
terapeuta és pszichoanaliti-
kus címet. Rendszeresen hív-
ták tanácsot adni az MTV 
Repeta című magazinmű-
sorába, sokan ismerhetik az 
RTL Klub Reggeli című mű-
sorából, illetve a Viva zenei 
csatorna „Intim szféra” című 
műsorából. Szerepelt a Ma-
gyar Rádió, a Klubrádió és a 
Radiocafé adásaiban is.2003-
ban jelent meg első könyve 
„Intim szféra” címmel, mely a 
17-25 éves korosztály proble-
matikájával foglalkozik. 

A Vakok és Gyengénlátók 
B.-A.-Z. Megyei Egyesü-
lete a Fogyatékos Szemé-
lyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
által támogatott „Ismerj 
meg és sportoljunk együtt 
egy egészségesebb életért!” 
című projekt nyitórendez-
vényét tartotta szombaton. 

A rendezvénynek a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár adott otthont. Mint 
elhangzott, az akció során in-
tegrált szabadidős- és sport-
programot valósítanak meg, 
látássérült és épen látó szemé-
lyek részvételével, együttmű-
ködő partnerek bevonásával 
januártól egészen áprilisig. 

A projekt – sok más mellett 
– olyan elemeket is tarto-
gat, mint a társastánc-okta-
tás, Etka-jóga foglalkozások, 
úszásoktatás, teke sport be-
mutatók, gyalogtúrák vagy 
éppen tandem kerékpározás. 
A szombati rendezvényen 

ezek közül többet is kipró-
bálhattak az érdeklődők. A 
program a Fogyatékos Sze-
mélyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. és 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatásával 
valósul meg.

Harmónia és szépség szerepel azoknak a lenyomatoknak 
a középpontjában, amelyeket a MISEK kapott ajándékba 
nemrégiben a Sri Chinmoy Alapítványtól. A tizenkét kép 
az I. Belgyógyászati Osztály C részlegének társalgójában és 
a Gasztroenterológiai Ambulancián tekinthető meg.

A Sri Chinmoy Alapít-
vány célja a névadó spirituá-
lis mester filozófiájának ter-
jesztése, festményei által is. 

Ez a filozófia összekapcsolja 
a keleti belső békét a nyu-
gati külső dinamikával. Az 
alapítvány tagjai közé tarto-

zik Repka Sándor is, aki ro-
kona egy, a MISEK-ben ke-
zelt betegnek. Ő ajánlotta 
fel azt a tizenkét lenyomatot, 
amelyeken a Bangladesben 
született hindu guru művei 
láthatóak. Az átadó ünnep-
ségen Pap Tibor orvosigaz-
gató mondott beszédet, a je-
lenlévők megismerhették Sri 

Chinmoy életét és munkás-
ságát. Mint kiderült, találko-
zott többek között II. János 
Pál pápával, Teréz anyával és 
Nelson Mandelával is. Fes-
tett, verseket és más költe-
ményeket alkotott, emellett 
számtalan béke-maraton fu-
tást szervezett, szerte a vi-
lágban.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

Miskolci Nemzeti Színház
Február 5. 19 óra. Anna Karenina - ro-

mantikus táncjáték. KAMARA Szigli-
geti (arany, ezüst) Jegyvásárlás. 

Február 7. 19 óra. CSÁNYI SÁNDOR ÖN-
ÁLLÓ ESTJE - Avagy miért ne próbál-
juk megérteni a nőket? NAGYSZÍNHÁZ 
Jegyvásárlás. 19 óra. Elza, vagy a vi-
lág vége (16) - hadművelet két rész-
ben. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Február 8. 14 óra. Csipike az óriástörpe - ze-
nés mesejáték. KAMARA Papageno bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet. Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Bakkhánsnők (18) - zenés 
bacchanália. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Február 9. 14 óra. Csipike az óriástörpe 
- zenés mesejáték. KAMARA Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Az ember tragédiája – 
dráma. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 19 óra. Bányavirág - A 
nagyváradi Szigligeti Színház előadá-
sa – tragikomédia. JÁTÉKSZÍN. 

Február 10. 17 óra. Határon innen és tu-
rul - A nagyváradi Szigligeti Színház 
és a Várad folyóirat közös produkciója. 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. Bubo-
rékok - A nagyváradi Szigligeti Szín-
ház előadása - vígjáték. NAGYSZÍNHÁZ 
Jegyvásárlás. 19 óra. Kivilágos Kivir-
radtig - Istvánnap két részben. KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásárlás. 

Február 11. 17 óra. 1880-2020 Idő-óda - 
Klipszínház, filmkoncert és digitális 
rituálé A nagyváradi Lilliput Társulat 
előadása (16). JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 
19 óra. Ütközések- A Nagyvárad Tánc-
együttes előadása. KAMARA Jegy-
vásárlás. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Katona (alap, arany, 
ezüst) bérlet. Jegyvásárlás. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Február 7. 16.30 óra. Biblioterápiás foglalko-

zás. Aktuális témákról beszélgethetnek a 

résztvevők Bereiné Vasas Andrea könyv-
táros, bibilioterapeuta vezetésével.

Február 9. 16.30 óra. A Műút a könyvtár-
ba vezet. Vendég: Szvoren Edina író-
nő. Beszélgetőtárs: Jenei László író, a 
Műút szerkesztője. 

Kaffka Margit Könyvtár
Február 6. 16 óra. Nosztalgia KFT. (Ké-

pek, Filmek, Történetek) klubfog-
lalkozás. Meghívott vendég: Darázs 
Richárd kulturális antropológus, az 
Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tu-
dományos Egyesület elnöke.

Herman Ottó Múzeum, Papszeri Ki-
állítási Épület

Február 7. 17 óra. A „Málenkij robot”, avagy 
ártatlanul, ítélet nélkül kényszermun-
kán a Szovjetunióban című vándorkiál-
lítás megnyitója. 

Február 10. 15 óra. Álmodj & Tervezz! 
Kiállítás-megnyitó és ünnepélyes dí-
játadó a Herman Ottó Múzeum kre-
atív hagyományőrző divattervezési 
pályázatára érkezett pályaművekből. 

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
Február 9. 17 óra. Jézus élete.Kiállítók: 

Aknay János, ef Zámbó István és Tá-
bori Csaba festőművészek. Köszöntőt 
mond: Kiss János alpolgármestere, 
Kákóczki András, a Herman Ottó Mú-
zeum tagintézményvezetője, Pecsuk 
Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitká-
ra, Ócsai Tamás, a Hetednapi Adven-
tista Egyház elnöke. A kiállítást meg-
nyitja: Flach Antal csembalóművész. 

Művészetek Háza
Február 4. 17 óra. A 35 ÉVES REMÉNYI 

EDE KAMARAZENEKAR LEMEZBEMU-
TATÓ KONCERTJE

Február 6. 19 óra. TŰZVARÁZS BÉRLET 
IV. MŰSOR: Wagner: Rienzi – nyitány; 
Brahms: a-moll kettősverseny Op. 
102; Brahms: III. (F-dúr) szimfónia Op. 
90. VEZÉNYEL: Gál Tamás. 

11
„Drog és internet nélkül is van élet”
Tari Annamária előadása a Művészetek Házában

Szilágyi Domokos: „Öre-
gek könyve” című alkotá-
sából adott elő részleteket 
a napokban a B.-A.-Z. Me-
gyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet színjátszó csoport-
ja, a miskolci színház Já-
tékszínében. 

A börtön színjátszó körét 
Harsányi Attila, a Miskol-
ci Nemzeti Színház sokszo-
rosan díjazott színművésze 
hozta létre. Eredeti célja az 
volt, hogy egy plusz foglal-
kozással segítse az elítéltek 
életét.

Aztán olyan kreativitást 
és kitartást tapasztalt a bör-
tönlakók részéről, amely 
arra sarkallta, hogy előadá-
sukat a nagyközönségnek is 
megmutassák. – Eredetileg 
a „Tizenkét dühös embert” 

szerettük volna színpadra 
állítani, de mivel végül öt 
ember vett részt rendszere-
sen a próbákon, így másik 
projektet kerestünk – mond-
ta el Harsányi Attila. – Ko-
rábban Kolozsváron már 
említettem Szilágyi Domo-
kos: „Öregek könyvét”, amit 
nagyon jó versnek tartok. 

Először a Búza téri görög-
katolikus templomban lép-

tek fel az előadással, majd 
Ózdon. A napokban a Mis-
kolci Nemzeti Színház Já-
tékszínébe vitték el a da-
rabot. Vélhetően utoljára, 
ugyanis hamarosan többen 
szabadulnak az előadásban 
szereplő elítéltek közül. Har-
sányi Attila álma, hogy havi 
rendszerességgel játszó bör-
tönszínház jöhessen létre 
Miskolcon. 

Elítéltek előadása a Játékszínben ISMERJ MEG ÉS SPORTOLJUNK 
EGYÜTT! 



Szlovák kamion lángolt 
Sajóbábonynál 

Műanyag palackokat szállító, szlovák rendszámú kamion gyulladt 
ki eddig még tisztázatlan okokból január 27-én reggel a 26-os szá-
mú főúton, a sajóbábonyi elágazásnál. A balesetben személyi sérülés 
nem történt. A miskolci hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltot-
ták el az égő járművet. Az oltási munkák és a műszaki mentés idejére 
teljes szélességében lezárták a főút érintett szakaszát.

Rablás a Szilvás úton
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-

tat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság L. Krisztián 31 
éves és M. Vera 35 éves helyi lakosokkal szemben. A gyanúsítottak 
közül a férfi január 31-én 21 óra körül Miskolcon, a Szilvás úton 
az egyik társasház lépcsőházában késsel a kezében pénzt követelt 
külföldi ismerősétől, aki átadta a nála lévő pár ezer forintot. A tá-
madók ezt követően elmenekültek a helyszínről. A bejelentést kö-
vetően a nyomozók két órán belül azonosították, elfogták majd a 
rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítható férfit és társát. 

Bérgyilkossal fenyegetett rendőrt – felmentették
Bűncselekmény hiányában felmentette a Miskolci Törvényszék 

azt a nőt, aki levelében megfenyegette a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-fő-

kapitányságot. Különösen 
két rendőr volt az útjában, 
azt akarta elérni, hogy füg-
gesszék fel őket az állásuk-
ból. Azt írta, ha ez nem tör-

ténik meg, akkor megöleti őket. Hozzátette, hogy egy bérgyilkost 
is felbérelt, aki figyeli őket. A nőt terrorcselekménnyel fenyegetés-
sel vádolták meg. A bíróság szerint azonban a terrorcselekmény-
nyel fenyegetés egy speciális bűncselekmény, a megvalósulásához 
az is kell, hogy az elkövető komolyan gondolja a megvalósítását. 
Ez a komoly fenyegetés azonban hiányzott, a megfenyegetett ta-
núk sem vették komolyan, óvintézkedéseket nem tettek. Nem volt 
bizonyíték arra vonatkozóan, hogy valóban bérgyilkosok figyelték 
a rendőröket. A bíróság szerint a levél inkább figyelemfelhívás volt 
arra, hogy nem kellően foglalkoznak az ügyeivel, ezért bűncselek-
mény hiányában a nőt január 31-én végül felmentették. Az ítélet 
nem jogerős, az ügyész fellebbezést jelentett be, így az ügy a Debre-
ceni Ítélőtáblán folytatódik.

Idős férfit gázolt a villamos 
Aránylag szerencsésen megúszta a balesetet az az idős férfi, aki ja-

nuár 26-án, 11 óra körül megkísérelt átszaladni egy menetrend sze-
rint közlekedő villamos előtt Miskolcon, a Győri Kapuban. A villa-
mos elütötte, sérüléseinek fokáról nincsenek konkrét információink, 
de állítólag nem voltak életveszélyesek. A villamos hirtelen fékezésre 
kényszerült, de az utasok közül nem sérült meg senki.

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) A lelkesedés jó dolog, de ha túl-
zásba viszi, azzal csak megijeszt valakit ezen a héten. Tart-
sa tiszteletben, hogy nem vagyunk egyformák másnak talán 

több idő kell ahhoz, hogy így elköteleződjön valami mellett.

Bika (április 21 - május 20) Sokkal több támogatásra számí-
tott a környezetétől egy fontos üggyel kapcsolatban, de úgy tű-
nik, éppen azokban kell csalódnia, akikről a legkevésbé gondol-

ta volna. Ne hagyja, hogy ez most elvegye a kedvét. 

Ikrek (május 21 - június 21) Úgy érzi, itt az ideje egy kis pi-
henőnek, de nem biztos, hogy a körülmények is figyelembe 
veszik ezt. Hiába szeretne gyorsan túlesni valamin, ha folyton 

akadályokba ütközik. Kreatív megoldásokra lesz szüksége.

Rák (június 22 - július 22) Ha a helyzet megkívánja, akár 
olyan dolgokkal is megpróbálkozik, amikről nem tudja bizto-
san, hogy működni fognak. A kilépés a komfortzónából azon-

ban mindenképpen pozitív energiákat hoz majd a napjaiba.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Kicsit belefáradt valami-
be, és szeretne végre eltávolodni a dologtól legalább annyira, 
hogy ne mindig ez töltse ki a gondolatait. Ehhez azonban nem 

biztos, hogy ez a hét teremti meg a legideálisabb körülményeket.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) A környezete hozzáál-
lása a dolgokhoz ártalmasabb lehet, mint hinné. Hiába próbálja 
függetleníteni magát, a negatív energiáik elbizonytalaníthat-

ják. Ne adja fel, most a kommunikációban rejlik a megoldás.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Olyan területet szeret-
ne az irányítása alá vonni, ami sokak szerint kontrolálhatatlan. Ön 
azonban élvezi a kihívást, és arra is van ötlete, hogyan lásson neki 

a feladatnak. Ha kitartó, jelentős eredményeket érhet el.

Skorpió (október 24 - november 22) Próbál nem kifutni az 
időből, de a kapkodás nem vezet semmi jóra. Ha figyelmetlen, 
lehet, hogy olyan hibákat is elkövet, amelyeket egyébként el-

kerülhetne. A hét második felében különösen jó ötletei támadhatnak.

Nyilas (november 23 - december 21) Ne hagyja, hogy egy-
valami túlságosan lekösse a figyelmét, mert a beszűkült gon-
dolkodás miatt lehet, hogy nem a legjobb döntéseket hozza 

meg. Próbáljon az életed minden területére egyformán időt szakítani.

Bak (december 22 - január 20) Nem mindig azok kapják 
a legjobb lehetőségeket, akik igazán megérdemelnék. De ha 
efölött kesereg, azzal csak a saját idejét vesztegeti. Jobban 

teszi, ha ezen a héten arra koncentrál, amiből sikere is származhat.

Vízöntő (január 21 - február 19) A héten nagy szüksége lesz a 
türelemre, és egy kicsit mások helyébe is bele kell képzelnie ma-
gát, ha meg akarja érteni, hogy mi miért történik. Ez azért is fon-

tos, mert így megoldásokat is találhat a felmerülő problémákra.

Halak (február 20 - március 20) Fontos kérdéseknek akar a 
végére járni, de valaki mintha direkt elrejtené Ön elől azt a 
kulcsot, amire az igazság megértéséhez szüksége lenne. Ne 

hagyja ilyen könnyen lerázni magát, vállaljon be egy kis kockázatot. 
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Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett VIII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny rekordszámú nevezésének ered-
ményhirdetésére nagyszabású gálán került sor nemrégiben Lillafüreden, a Palotaszállóban. A rendezvényt Tuzson Bence, a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkárának nyitotta meg. A társadalmi zsűri sza-
vazata alapján a közönség díját a Sáppusztai Pálinkafőzde málna pálinkája nyerte. A verseny abszolút győztese az Agárdi Pá-
linkafőzde lett, míg az 1318 minta közül a nemzetközi szakma zsűri a Shiszler Pálinkafőzde Vilmoskörte pálinkáját ítélte a 
legjobbnak.

FORRÓ NYOMON
Itthon telelő madarak

4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány Magyaror-
szágon telelő madár neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. febru-
ár 15-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre A he-
lyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci 
Kalendáriumot sorsolunk ki. 

Hatodikos gyerekek látogattak a Miskolci Nemzeti Színház-
ba, ahol bepillantást nyerhettek az intézmény mindennapi éle-
tébe, valamint Kokics Péter színművésszel is beszélgethettek a 
szakmáról és személyes élményeiről. A Mathias Corvinus Col-
legium (MCC) Fiatal Tehetség (FIT) Programjának diákjai „A 
színház világa” kurzus keretében vettek részt a hétvégi színház-
látogatáson.

Színház- 
látogatás

A  hét fotója

Pálinkaverseny
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