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Miskolcról indul a magyar TeenStar program

BECHEROVKA MISKOLCI FARSANG!

GYERE EL  
TE IS!

Miskolci ünnep  
a jégcsarnokban

A MAGYAR KULTÚRÁT ÜNNEPELTÜK

Megemlékezésekkel, díjátadókkal, színes rendezvé-
nyekkel ünnepelte Miskolc a magyar kultúra napját. 

Hagyomány

Buli

Gasztronómia



„Jó, hogy a TeenStar nem 
moralizál; nem tiltás, hanem 
lehetőségek felkínálása!” – 
idézte egy, fiatal gondolatait 
Ékes Ilona, a ERGO Európai 
Regionális Szervezet elnöke 
a Teenstar program hazai 
bemutatkozó konferenciáján 
Miskolcon. 

A TeenSTAR egy személyi-
ségfejlesztő szexuálpedagógiai 
program fiatalok számára. A 
szexualitást a test, érzelmek, ér-
telem, kapcsolatok, környezet, 
lélek/szellem által alkotott egy-
ségként közelíti meg. Mivel a 
TeenSTAR tanfolyam a pozitív 
testképen és a saját termékeny-
ségek megfigyelésén alapul, 
ezért az érettségi szintnek és az 
életkornak megfelelően törté-
nik az ismeretek átadása, ami 
megkönnyíti a személyiségbe 
való beépülését. Így jutnak el a 
fiatalok a nemi identitásukhoz 
és a szexualitásuk felelősségtel-
jes megéléséhez.

A program nem gyorstal-
paló: lényeges, hogy elegendő 
időt kapjanak a fiatalok a kér-
déseik megfogalmazására és a 

saját válaszaik megtalálására. 
Mindezért a programban részt-
vevő szervezetek, szakemberek 
hosszú időn keresztül támo-
gatják a tanfolyam résztvevő-
it. Az ERGO Európai Regioná-
lis Szervezet 2016 óta dolgozik 
azon, hogy a főleg német nyelv-
területen jelentős eredménye-
ket elérő – a szülők és a diákok 
körében egyaránt nagy népsze-
rűségnek örvendő – TeenSTAR 
nemzetközi szexuálpedagógi-
ai személyiségfejlesztő képzés 
tananyaga a Kárpát-medence 
magyar fiataljai számára is el-
érhetővé váljon. Idén januárban 
elindul A TeenSTAR-módszer-
tan meghonosítása Magyar-
országon című, nemzetközi 
összefogással megvalósuló há-
roméves program.  Az ERGO 
Európai Regionális Szerve-
zet olyan partnerszervezetek-
kel dolgozik majd együtt, mint 
a TeenSTAR Ausztriából, az 
Offensive Junger Christen, Né-
metországból, a Vita Humana 
Felvidékről, és a Csíki Anyák 
Egyesülete Erdélyből. 

A projekt nyitórendezvényén, 
január 25-én, Miskolcon, a vá-

rosháza dísztermében Novák 
Katalin család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkár úgy fogal-
mazott: a második Orbán-kor-
mány soha nem látott mérték-
ben támogatja a családokat, de 
ez a támogatás nem csak anya-
giakban testesül meg. Az ál-
lamnak felelőssége van azon a 
téren is, hogy a gyerekek milyen 
üzenetekkel találkoznak az ok-
tatás során. A család értékei pe-
dig akár a matematika példák-
ban is megjelenhetnek. 

A TeenStar programról az 
államtitkár úgy fogalmazott: 

nagy szükség van egy olyan 
kezdeményezésre, amikor a 
gyerekek saját nyelvén, az ér-
zelmi hátteret is bemutatva is-
merkednek a szexualitással. Az 
külön öröm, hogy a program 
a szülőket is bevonja – nem is 
lehet őket kizárni, csak velük 
összefogva lehet elérni, hogy 

a gyerekek szexuális felfogása 
egészséges legyen, hogy ne csak 
jól tájékozottak, hanem felké-
szültek is legyenek.

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere örömét fejezte ki, hogy 
a magyar TeenStar program 
Miskolcról indul.  Ez a prog-
ram olyan témákkal foglalko-

zik, amely támogatást nyújt a 
személyes és intim kérdéseik-
re választ kereső fiataloknak, 
segítséget, ha sántít a felnőttek 
és a gyermekek közötti őszinte 
kapcsolat. A generációk közötti 
párbeszéd kialakításának alapja 
a bizalom, hogy a legkényesebb 
és legszemélyesebb témákról is 
beszélni tudjunk. Példát, mintát 
tudjunk mutatni ahhoz, hogy 
az ifjúság a saját életét is fele-
lősséggel kezelje. Érezzék a fe-
lelősséget egymás iránt – legyen 
szó a családjukról, a párkapcso-
latukról, a baráti viszonyaik-
ról vagy a közösségi életükről. 
Minden kezdeményezés tá-
mogatandó, ami ennek a cél-
nak az eléréséhez hozzájárul és 
hozzásegíti fiataljainkat ahhoz, 
hogy egészséges szemléletű és 
gondolkodású felnőttekké vál-
janak – hangsúlyozta a város-
vezető. 

TeenSTAR-program indul Magyarországon
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Hagyományteremtő céllal 
rendezte meg első évköszön-
tőjét a Korona Takarék Taka-
rékszövetkezet a Művészetek 
Házában. 2018 elejére vala-
mennyi egyesülés befejező-
dött a takarékszövetkezeti 
szektorban, aminek eredmé-
nyeként immár 12 regioná-
lis szövetkezeti hitelintézet 
– köztük a Korona Takarék– 
működik az országban. 

Alakszainé Oláh Annamá-
ria, a Korona Takarék Takarék-
szövetkezet elnök-ügyvezetője 
köszöntőjében az integráció-
ra utalva úgy fogalmazott: ha-
talmasat kellett ugraniuk, de 
most egy új élet kezdődik az új 
takarékszövetkezetben.  – Sze-
retnénk a magyar tulajdonú, 
több mint 3800 magánszemély 
tulajdonában álló regionális 
pénzintézetünket megtarta-
ni és erősíteni. Ez az egyetlen 
olyan hitelintézet, amelynek 
Miskolcon van a székhelye. Ez 
óriási előnyökkel jár az ügyfe-
lek számára, hiszen a dönté-
seket mi itt, helyben hozzuk 
– tette hozzá Alakszainé Oláh 
Annamária, kihangsúlyozva: 
az első év a tanulás időszaka. 
Ezt azonban az ügyfelek nem 
érezhetik meg, azt kell látni-
uk, hogy folyamatosan növek-

vő színvonalú szolgáltatásokat 
nyújtanak a számukra.

– Rengeteg feladat vár még 
ránk, a startgombot már meg-
nyomták. S hogy mi mindent 
tervezünk erre az évre? Sok 
munkát, sok tanulást, a jöve-
delmek emelését, jó oktatáso-
kat, hogy jó karrierlehetőséget 
biztosítsunk, főleg a fiatalok-
nak. Sok-sok jó tervünk van; 
közösségi és szakmai tervek 
egyaránt – húzta alá az el-
nök-ügyvezető.

Szabó László, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Pos-

taügyekért és Nemzeti Pénz-
ügyi Szolgáltatásokért Felelős 
Kormánybiztosság szövetke-
zeti-hitelintézeti ügyekben 
illetékes vezető munkatár-
sa köszöntőjében elmondta, 
olyan a munkára, mint amit a 
12 egyesült takarékszövetke-
zet végbe vitt a magyar bank-
piacon, az elmúlt 20-25 évben 
nem volt példa. Magyaror-
szág negyedik legnagyobb 
bankjáról van szó – még ha 
önálló jogi személyként is 
működnek a takarékszövet-
kezetek.

– Az integráció egy olyan 
erős kapocs közöttük, ami 
szétszedhetetlen. Mind az 
ügyfelek, mind a tulajdonosok 
számára óriási garanciát jelent. 
Nem beszélve arról a tőkéről, 
amit az állam biztosított az in-
tegrációhoz – húzta alá Szabó 
László.

Novák Katalin: „A családoknak nyújtott állami támogatás 
nem csak anyagiakban testesül meg”

A program szervezői. Miskolc önkormányzata részéről Kriza Ákos 
polgármester és Hubay György önkormányzati képviselő volt jelen. 

„FONTOS, HOGY AZ IFJÚSÁG A SAJÁT ÉLETÉT IS  
FELELŐSSÉGGEL KEZELJE”

Évköszöntő rendezvényt tartott Miskolcon 
a Korona Takarék 

Példás összefogással újabb, 
klimatizált baba-mama 
kórtermeket alakítottak ki 
a megyei központi kórház 
gyermeksebészeti osztályán. 
A több mint 15 millió fo-
rintos beruházás az osztály 
alapítványa, az intézmény, 
számos cég és magánsze-
mély együttműködésével 
valósult meg.

Jelentős állomáshoz érkez-
tünk osztályunk történetében 
– mondta el Papp János főor-
vos, megemlítve, hogy először 
2010-ben merült fel a korszerű 
baba-mama kórtermek kiala-
kításának ötlete.

– Magunk is tapasztaltuk, 
hogy megváltoztak a látogatá-
si szokások, a szülők igényei: 
ma már természetes, hogy 
szeretnének állandóan a be-
teg gyermekük mellett lenni. 
Mi is azt valljuk: a szülőknek 
a gyermekük mellett 
van a helye! – húzta 
alá a főorvos. Az első 
baba-mama kórter-
meket még 2011-ben 
alakította ki az osztály 
alapítványa, ezek azó-
ta is nagy sikerrel mű-
ködnek. Olyannyira, 
hogy gyakran a terve-
zett műtétek időpontja 

is a kórterem szabad helyeihez 
igazodik. A tapasztalatok, va-
lamint a szülők véleménye és 
igényei alapján úgy döntöttek, 
hogy további baba-mama kór-
termeket alakítanak ki.

– Az új kórtermekben hat 
beteget tudunk elhelyezni a 
szülőkkel – ismertette a főor-
vos. – Megújult egy fürdő-
szoba, kialakítottunk egy kü-
lön fürdőszobával rendelkező 
egyágyas kórtermet, amely-
ben szintén el tudjuk helyezni 

a szülőt. Felújítottuk a részle-
gen található teakonyhát és ke-
zelőt is. 

A miskolci gyermeksebé-
szeti, traumatológiai és égési 
osztály az ország legnagyobb 
gyermeksebészeti osztálya, a 
régió 0-18 éves korosztályá-
nak csaknem valamennyi se-
bészeti jellegű ellátását végzi. 
A gyermekek gyógyításának, 
utókezelésének elősegíté-
se céljából jött létre 1995-ben 
az Alapítvány a Gyermekse-

bészeti Betegekért. A 
szervezet számos nagy 
értékű műszer, vala-
mint szakkönyvek, fo-
lyóiratok beszerzését 
tette lehetővé. Emellett 
az osztály dolgozóinak 
szakmai továbbképzé-
séhez is jelentős anya-
gi támogatással járult 
hozzá.

„A SZÜLŐNEK A GYERMEK MELLETT A HELYE”
Újabb baba-mama kórtermek a megyei kórházban
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Mindhárom délután farsangi fánkkal és meleg teával kedveskedünk a Szinva te-
raszra érkező miskolci nyugdíjasoknak! Szeretettel várjuk Önöket!      Hubay György   

programigazgató

Amikor már mindenki vé-
gigjárta a fabódékat, meg-
ízlelte a forró teák és forralt 
borok sokaságát, majd vé-
gigkóstolta a forgatag gaszt-
ronómiai kínálatát, eljött 
az ideje, hogy végigtombol-
ja a jobbnál jobb előadók 
koncertjét. A fellépők közül 
sokan már visszatérő ven-
dégek, és saját bevallásuk 
szerint mindig nagy öröm-
mel jönnek vissza erre az 
eseményre, ahol a szíves ven-
déglátás, a hangulat - és per-
sze a fűtött színpad - mindig 
feledteti velük a hideget. 

Az Erzsébet téren és a Vá-
rosház téren lévő Becherovka 
Nagyszínpadon igazi sztár-
eső lesz, hiszen olyan előadók 
adnak koncertet, mint Char-
lie, az Ismerős Arcok, a Ta-
káts Tamás Blues Band, Varga 
Miklós, Vastag Csaba, a Pad-
dy and the Rats, Zalatnay Sa-
rolta és a Reflex, a Kozmix, 
Ferenczi György és az 1ső 
Pesti Rackák. Emellett itt lesz 
farsangon a P. Mobil, a Miste-
ry Gang, a Ladánybene 27, a 

Miskolci Művek, a Kiss Kata 
Zenekar, a The Sign, az Audi-
oshake, a The Memphis, a Ke-
rekes Band, a Hamvai P.G., a 
JAMrepublik Cover Band, az 
Állatok, a Viharmadarak ze-
nekar, László Attila, a Miskol-
ci Illés EmlékZenekar és ter-
mészetesen városunk szülötte, 
Pál Dénes is.  

Paddy (azaz Oravecz Kristóf, 
(Paddy and 
the Rats): „A 
zenekar éle-
tében min-
dig kiemelt 
szerepe van 
Miskolcnak, 

hiszen ez a város az ottho-
nunk, ahol felnőttünk, úgy-
hogy nyilván van bennünk 
egy plusz drukk, amikor ide 
jövünk fellépni”

Vastag Csa-
ba: „Miskol-
con mindig 
irgalmatlan 
nagy buli van, 
alig várom, 
hogy vissza-
jöhessek ide. Nagyon sok mis-
kolci élményem van, sokszor 
jártam már itt. Volt itt klipfor-
gatásom és színházi előadásom 
is. Miskolcra effektíve hazajá-
runk!”

KONCERTEK, BULIK, SZTÁROK!

Február első hétvégéjén ismét 
betöltik Miskolc főutcáját a 
finom illatok, a hömpölygő 
tömeg, a fabódék sokasága és 
a színpadok felől dübörgő rit-
musok. A hamisítatlan karne-
váli hangulatról több tucatnyi 
koncert, számos gyermek- és 
családi program, kiállítások 
és a farsangi felvonulás gon-
doskodik. 

Február 2-án jelmezes, ze-
nés felvonulással veszi kezde-
tét a vasárnapig tartó vigas-
ság. Koncertek, kézműves és 
gasztronómiai vásár, vendég-
látó egységek, őstermelői piac 
és népművészeti vásár várja a 
vendégeket a főutcán. Febru-

ár 2-4. között a hideg sem lehet 
akadály, hiszen a forralt bor és 
forró tea mindenkit átmelegít, 
legyen akár napsütéses délután 
vagy késő este. 

A rendezvényen meghirde-
tik, a „farsangi fánkok” verse-
nyét, amit február 2-án rendez-
nek. A versenyre klasszikus és 
különleges fánk kategóriákban 
lehet nevezni. 

Az eredményt 19.00-kor a 
Pannónia Hotel különtermé-
ben hirdetik majd 
ki, ahol az okleve-
lek és ajándékcso-
magok átadására is 
sor kerül. Az első 
helyezettek okleve-
let kapnak és lehe-
tőséget arra, hogy 
faházaikon elhe-
lyezett plakáttal je-
lezzék: itt kapható 
a Becherovka Mis-
kolci Farsang legfi-
nomabb terméke! 

Nem csak fánkok versenyé-
nek lehetünk azonban szem-
tanúi a mulatságon – részesei 
lehetünk a farsangi forgatag 
jelmezversenyének is! Szólj ba-
rátaidnak, osztálytársaidnak, 
munkatársaidnak. Ötletes, 
tréfás, csodálatos vagy éppen 
hátborzongató jelmezben sé-
táljatok el a Városház térre (Szé-

chenyi István-szobor) február 
3-án 10.30 órakor! A jelmezes 
felvonulást követően értékes 
díjak várnak a nyertesekre az 
Erzsébet tér színpadán. Az osz-
tályok, baráti társaságok, mun-
kahelyi csoportok regisztráció-
ját 2018. január 29-én 12 óráig 
a farsang@miskolcifarsang.hu 
emailcímen várják, osztályok 
10-40 fővel, baráti és munkahe-
lyi csoportok 4-10 fővel jelent-
kezhetnek. 

Ha pedig egyedül szeretnél 
bezsebelni nyereményeket, ak-
kor egyéni jelmezversenyre is 
nevezhetsz! Ne késlekedj! Öltsd 
magadra a jelmezt, gyere ki a 
Becherovka Miskolci Farsang-
ra február 2-án, 3-án, 4-én! Ke-
resd a fotófalat a Kossuth utca 
elején az emlékműnél és készíts 
magadról egy képet ezzel a hát-

térben! Tölsd fel a 
facebookra vagy az 
Instagramra  #mis-
kolcifarsang hash-

taggel! Legyél te a legszebb vagy 
a legviccesebb és vidd haza az 
értékes nyeremények egyikét: 
egy páros belépőjegyet a Tom-
peti és barátai koncertre (feb-
ruár 25-én a Művészetek Há-
zában), vagy szintén egy páros 
belépőt a Csík zenekar koncert-
jére (február 24-én a Művésze-
tek Házában).

Becherovka Miskolci Farsang – február 2-4.

Hagyomány, buli, asztronómia –
gyere te is!



Január 28-án, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában a 
Miskolc- Alsóvárosi Refor-
mátus Egyházközség temp-
lomából közvetítenek Isten-
tiszteletet.  Igét hirdet: Orosz 
István református lelkész

Vasárnap, 28-án a mino-
rita templomban a 18 órai 
szentmisét Kelemen Didák 
boldoggáavatásáért mu-
tatják be. Pénteken, febru-
ár 2-án Gyertyaszentelő 
Boldogasszony, más néven 
Urunk bemutatása ünnepe, 
egyúttal a megszentelt élet, 
a szerzetesek ünnepe lesz. 
A mindszenti templomban 
délelőtt 10 órakor is lesz 
szentmise, gyertyaszentelés-
sel. Szombaton Szent Balázs 
ünnepe lesz. Ezen a napon 
és vasárnap minden szent-
mise végén Balázs-áldás lesz 
a templomokban. A mino-

rita templomban pénteken 
kezdődik a lourdes-i kilen-
ced, hétköznapokon 17.40, 
szombaton és vasárnap 
17.20 órai kezdettel. Vasár-
nap, 4-én 15 órától a Fráter 
György Katolikus Gimnázi-
um diákjainak szentmiséje a 
minorita templomban lesz.

Az ökumenikus imahét 
keretében, január 28-án az 
avasi református templom-
ban lesz rendezvény, igét 
hirdet Kovács Zoltán meto-
dista lelkipásztor. Ugyan-
ezen a napon, 16 órától 
az újgyőri görögkatolikus 
templomban Mikolai Vin-
ce plébános mutat be szent-
misét.  Az ökumenikus ima-
hét kiemelkedő eseményére 
szombaton, január 27-én a 
Miskolci Egyetem aulájában 
kerül sor 16 órától. Igét hir-
detnek a történelmi egyhá-
zak püspökei.  

A miskolci kormányablakok nyitvatartása 2018. febru-
ár 1-től, az alábbiak szerint módosul: Hétfő: 7:00-17:00 óráig; 
Kedd: 8:00-18:00 óráig; Szerda: 8:00-18:00 óráig; Csütörtök: 
8:00-18:00 óráig; Péntek: 8:00-18:00 óráig. 

A CÖF Klub Miskolc 2018. 
február 1-jén 17 órakor az 
ITC székházba várja az 
érdeklődőket Bayer Zsolt 
előadására, amely után 
- főleg írásban, tömören 
megfogalmazott – kérdé-
sekre is válaszolunk.  

A CÖF Klub Miskolc prog-
ramjai egy évre előre terve-
zettek, Bayer Zsolttal 2018 
első hónapjaiban szándé-
koztunk találkozni. Hiszen 
a „Sorkérdések” sorozatunk-
ban olyan jelenségeket vizs-
gáltunk és vizsgálunk, ame-
lyeknek mikéntje várhatóan 
2018-ban eldől. Annak elle-
nére eldől Európa sorsa, hogy 
az EU agymosott vezetői még 
mindig nem ébrednek. Pedig 
a terror, az erőszak áldozata-
inak vére a kezükhöz tapad, 
amint a tengerbe veszettek 
lelke is kísértheti Őket. Paul 
Weston, angol szakértő 2016-
os álláspontja szerint Svéd-
országnak 5 éve van és ösz-
szeomlik, Angliának még 
talán tíz éve. Sajnos, már 2 év 
eltelt politikai csatározások-
kal, kézzelfogható eredmény 
nélkül. A Civil Összefogás 
Fórum ezért szervezi az eu-
rópai civil összefogást, mert a 

politikai harc Magyarország 
vezérletével a V4-ek és az EU 
között is - utóbbiak miatt - el-
húzódó játszma, miközben 
Európa összedől, az európai 
keresztény kultúra felszámo-
lódik. Bayer Zsoltnak a Szel-
lemi Honvédők 2018. janu-
ár 19-i találkozójára küldött 
üzenetében megfogalmazott 
álláspontja szerint is 2018-
ban újra sorsdöntő időszak-
ban kerül sor a választásra 
hazánkban, amellyel talán 
örökre eldőlhet Magyaror-
szág sorsa. A közép-európai 
ellenállás vezető ereje Ma-
gyarország, a magyar kor-
mány és a magyar minisz-
terelnök, emlékeztetett az 
újságíró. A vezető erőnek pe-
dig szüksége van olyan civil 
támogatásra, mint a békeme-
netek voltak. 

LENGYEL ATTILA

Az Idősügyi Infokommuni-
kációs Programban ötezer 
65 év feletti szépkorú szá-
mára biztosítanak laptopot, 
internet-szolgáltatást és az 
alapfokú digitális kom-
petenciák elsajátításához 
szükséges oktatást. Szerdán, 
Sajókeresztúron és Arnóton 
történt meg a számítógépek 
átadása.

Jeneiné Rubovszky Csilla mi-
niszteri biztos, a program fele-
lőse a helyszínen úgy fogalma-
zott: a kormány célja, hogy a 
korszerű infokommunikációs 
eszközök hozzájáruljanak az 

idősek életminőségének javítá-
sához, a családtagok terheinek 
csökkentéséhez, munkavál-
lalásuk elősegítéséhez, a szo-
ciális és egészségügyi ellátó-
rendszer tehermentesítéséhez, 
valamint új munkahelyek lét-
rehozásához is. 

A miniszteri biztos kiemel-
te, hetvenezer idős embert 
kérdeztek meg fő problémáik-
ról. Mint kiderült, leginkább 
egészségük romlásától, az el-
lenük irányuló bűncselekmé-
nyektől és a magánytól tarta-
nak. 

Az érintett településeken 
először egy infokommuniká-

ciós modellprogram valósult 
meg, melynek során többféle 
infokommunikációs eszközt 
teszteltek. A rendszer mű-
ködtetése a települési disz-
pécserszolgálatok feladata 
lesz, amelynek munkatársai 
Skype-on keresztül naponta, 
személyesen pedig heti gya-
korisággal tartják a kapcso-
latot a résztvevőkkel, hogy 
enyhítsék az idősek magá-
nyérzetét. 

A bűnmegelőzésben szin-
tén nagy szerepet kap az idő-
sek számára ingyenesen biz-
tosított számítógép és internet 
elérés. Ezen eszközök segítsé-
gével részt vehetnek az ORFK 
által tartott online bűnmeg-

előzési skype-konferenciá-
kon. Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő az átadáson 
úgy fogalmazott: tisztelegve 
tekintünk az időskorra. 

– Kötelességünk mindent 
megtenni, hogy megteremt-
sük a méltóságteljes időskor 
feltételeit. Más pártok, előző 
kormányok számára nem volt 
fontos a szépkorúak helyzete, 
mi azonban azt valljuk, hogy 
nemzetünk idős polgárai ki-
emelt figyelmet érdemelnek. 

Ezek a számítógépek nem 
csupán „bonyolult kütyük” 
– olyanok, mint egy kulcs, 
amely a digitális világ ajtaját 
nyitja – emelte ki az ország-
gyű lési képviselő. 

Varga László országgyűlési képviselő utcai fo-
gadóórákat tart Miskolcon, az alábbi helyszí-
neken és időpontokban: január 29-én (hétfőn) 
15:30-16:30 óráig Miskolcon, a Hegyalja út 4. szám előtt, 
január 31-én (szerdán) 15:20-16:20 óráig a Kuruc utca 46/a 
szám előtt, február 3-án (szombaton) 11:20-12:20 óráig 
az Andrássy Gyula út 104. mellett, február 5-én (hétfőn) 
15:20-16:20 óráig a Köztársaság utca 66. előtt.
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„Hymnus, a’ Magyar nép zi-
vataros századaiból” – sokat 
emlegettük az elmúlt héten Köl-
csey művét, nemzeti imánkat 
a magyar kultúra napja alkal-
mából. Hát voltak ilyenek bő-
ven (zivataros századaink) ha 
megnézzük a történelmünket, 
gyakorlatilag alig-alig voltak 
másfélék. Rabló mongol, török 
rabiga, testvérharc, széthúzás… 
Kölcsey 1823-ban tisztázta le a 
Himnusz sorait, fohászkodott 
kegyelemért („Szánd meg, Is-
ten, a magyart, Kit vészek há-
nyának,”) ezek azonban sajnos, 
később sem veszítettek aktuali-
tásukból. Ezután következtek a 
vérbe fojtott 1848-as, 1956-os 
szabadságharcok, az aradi ki-
végzések, a vesztes világhábo-
rúk, Trianon, a negyvenéves 
szovjet megszállás… Mintha a 
tragikus magyar sors önmagát 
ismételné, mintha mindig visz-
szatartana tőle valami (vagy 
mi egymást), hogy belépjünk 
az „élet kapuján”, amikor oda-
érünk a küszöbhöz. 

Az élet kapuja – ez a címe 
Herczeg Ferenc egyik remek 
történelmi kisregényének is, 
amelyet háromszor jelöltek No-
bel-díjra, s amelyben az író ha-
sonló kérdésekre keresi a vá-
laszt. A cselekmény 1513-ban, 
Rómában játszódik, amikor II. 
Gyula pápa halálát követően, 
tényleg karnyújtásnyira vol-
tunk attól, hogy Bakócz Tamás 
esztergomi érsek, konstantiná-
polyi pátriárka személyében, 
magyar ember kerüljön Szent 
Péter trónjára. 

Bakócz tisztában volt a Ma-
gyarországot fenyegető oszmán 
veszéllyel, s nem csinált belőle 
titkot, hogy amennyiben ő lesz a 
pápa, a nyugati keresztény világ 

minden szóba jöhető erőforrá-
sát a török elleni harcra kíván-
ja mozgósítani. Nos, az akkori 
nyugati világ vezetőinek ez va-
lószínűleg nem különösebben 
tetszett (inkább gyarmatszer-
zésre, illetve ezek kifosztására 
használták az erőforrásaikat) és 
noha korábban Bakóczot tar-

tották a legesélyesebbnek, végül 
nem őt választották pápává. A 
regény egyik szereplője mondja, 
a pápaválasztás előtt: „Azt lehet-
ne mondani, a magyarok ma az 
Élet Kapujában ülnek. A kapun 
túl van az ő nemzeti jövendőjük, 
a kapun innen a rabság, a nyo-
morúság, a pusztulás.” S úgy is 
lett. Jött a török, az 1526-os mo-
hácsi csata, majd a 150 éves osz-
mán megszállás, amely kb. két-
szer ennyi idővel vetette vissza 
az ország fejlődését. 

A történetnek nagyon sok át-
hallása van – a regény közép-
kori Rómában játszódó cselek-
ménye, a pápaválasztás körüli 
cselszövések talán nem csak a 
történeti érdeklődésű emberek 
számára idézik fel valameny-
nyire a mai brüsszeli politikát. 
A magyar kormány küzdel-
mét, amely Bakóczhoz hasonló-
an, tisztán látja az újabb keleti 
áradat felől fenyegető veszélyt, 
s a képmutató nyugati vezető-
ket, akik mindent alárendelnek 
az újkori, multinacionális gyar-
matosítók kiszolgálásának.  

Valahol, valakik eldöntötték, 
hogy Európa népei ezentúl nem 
élhetnek úgy, azon nemzeti ke-
retek között, azon erkölcsi, val-
lási normák szerint, ahogy ed-

dig. Egyesült Európát akarnak, 
kevert lakossággal, s mindeh-
hez a migránsokat használják 
fel, akiket valójában még any-
nyira sem becsülnek, mint egy-
egy statisztikai adatot. Ki tudja 
követni azoknak a kiszolgálta-
tott szerencsétleneknek a sorsát, 
akiket százezrével küldtek rá 

Európára Közel-Keletről vagy 
Afrikából, mindenféle személy-
azonosító okmány nélkül? Ki 
tudja, hányan végzik közülük 
prostituáltként, bűnözői hálóza-
tok rabszolgáiként – vagy éppen 
hányat „tüntetnek el” közülük 
a terrorcselekményektől rette-
gő német vagy francia falusiak? 
Sehol nincsenek nyilvántartva, 
nincsenek papírjaik, nem keresi 
őket senki. A liberális világmédia 
természetesen hallgat ezekről a 
horror-történetekről, mint ahogy 
a kölni erőszakoskodásokat is 
megpróbálták agyonhallgatni. 
Szinte már hátborzongató ciniz-
mus, hogy éppen azok szónokol-
nak folyamatosan az emberi jo-
gokról, akik a hatalmi érdekeik 
miatt, mindezt előidézték. 

A magyar kormány elejétől 
fogva két dolgot vállalt: meg-
állítja az ország határainál az 
illegális migránsok áradatát, 
és elutasítja a brüsszeli kvótát. 
Mindkettőt teljesítette és teljesíti. 
Magyarország útjain, települé-
sein nem kószálnak százával il-
legális, ellenőrizetlen bevándor-
lók, mint tőlünk nyugatabbra. 
Olyat viszont a kormány soha 
nem állított, hogy felmondja 
az ezzel kapcsolatos, igen rég-
óta hatályban lévő nemzetkö-

zi egyezményeket, a genfi kon-
venciót, és ezentúl már azokkal 
sem áll szóba, akik hivatalosan, 
a törvények betartásával mene-
kült-státusért folyamodnak. A 
balliberálisok óbégattak volna a 
leghangosabban, ha ilyet tesz – 
mint ahogy most is azon ellen-
zék kiabál a legjobban az 1300 
oltalmazotti státust kapott me-
nekült miatt, amelyik korábban 
telekürtölte Európát a magyar 
kormány „embertelenségével”, 
amiért kitoloncolja az illegális 
migránsokat és kerítést épít az 
útjukba. 

A magyar kormány nem em-
bertelen, betartja a nemzetközi 
kötelezettségeket, viszont megvé-
di az országot. Hónapokkal ez-
előtt megjósoltuk ezeken a hasá-
bokon, hogy bármit mondanak, 
Brüsszel nyomására előbb-utóbb 
megint összeáll majd Németor-
szágban a Merkel-Schulz nagy-
koalíció. Merkel korábbi beván-
dorlás-politikája az anarchia, 
a kormányozhatatlanság szélé-
re sodorta az országot - el lehet 
képzelni, mi lesz majd, ha mind-
ezt még megtámogatja Mar-
tin Schulz SPD-je, akik nyíltan 
eltörölnék a betelepítések felső 
határát. („Nincs felső határ Né-
metországban a menekültek be-
fogadásában, ha a Német Szoci-
áldemokrata Párt (SPD) ismét 
kormányra lép” – mondta pár 
napja Martin Schulz.) Ez pe-
dig nagyjából azt jelenti, hogy a 
brüsszeli kvótában sem lesz fel-
ső határ, bármit hazudnak ad-
dig. Áprilisban Magyarországon 
is választások lesznek. Megint 
egyszer ott állunk majd a kü-
szöbnél, és megint tőlünk függ, 
át tudunk-e lépni rajta. Az élet 
kapuján. 

SZEPESI SÁNDOR

AZ ÉLET KAPUJA

A szerkesztőtől

Változik a nyitvatartás

Sorsdöntő időszak

EGYHÁZI HÍREK Számítógépek az életminőség javításáért
Idősügyi Infokommunikációs Program: 



Január 20-án adták át a 2017. 
évi Miskolci Múzsa Díjat, 
melyet Dobrik István, a Mis-
kolci Galéria nyugalmazott 
igazgatója vehetett át a Mis-
kolci Nemzeti Színházban 
rendezett ünnepségen.

Kiss János alpolgármes-
ter köszöntőjében kiemelte: a 
kultúra egyre nagyobb teret 
kap Miskolcon, majd meg-
említett néhány olyan in-
tézményt, építményt, amely 
nagy jelentőséggel bírt a vá-
ros kultúrájának kialakulá-
sában. – A miskolci kultúra 
azonban nem csupán tárgya-
kat jelent, hanem kiváló szí-
nészeket, zenészeket, tanáro-
kat, képzőművészeket, írókat, 
eredményes sportolókat is. Ők 
„városunk jó szellemei”, ők 
segítettek minket ahhoz, hogy 
27 év után először, az elmúlt 
évben Miskolcnak nem volt 
elvándorlási vesztesége – han-
goztatta az alpolgármester. 

Torma András egyetemi 
rektor, a Múzsa Díj Alapítvány 
kuratóriumának elnöke Dob-
rik István munkásságát mél-

tatta.  Az 1948-ban Szikszón 
született biológia-rajzszakos 
tanár 1984-ben az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetemen 
szerzett bölcsészdoktori dip-
lomát, tíz évvel később pedig 
a Miskolci Galéria igazgatója 
lett. Ezt a feladatot 13 éven ke-
resztül látta el, több díjjal, el-
ismeréssel is jutalmazták (Ki-
váló Népművelő, Pro Urbe díj, 
Széchenyi Ferenc-díj, Megyei 
Príma-díj, Miskolc Város Dí-
szpolgára). – Ezúttal sem volt 
könnyű a döntés, hat jelölt kö-
zül kellett választanunk, ami 
mutatja, mennyire gazdag 
Miskolc kulturális élete. Végül 
egyhangúan, Dobrik Istvánra 
esett a választásunk. Rendkí-
vül színes, sokrétű munkássá-
ga mellett mindig szem előtt 
tartotta a miskolci kultúrát, 
annak támogatását – hangsú-
lyozta a rektor. 
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A magyar kultúra napját 
1989 óta ünnepeljük január 
22-én. A fellelhető kézirat 
szerint ugyanis Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon 
fejezte be a Himnusz meg-
írását Szatmárcsekén.

A Hymnus, a' Magyar nép zi-
vataros századaiból (röviden, 
mai helyesírással Himnusz) 
Kölcsey Ferenc költeménye, 
amely Magyarország alaptör-

vénybe iktatott állami himnu-
sza. A „Hymnus” a költő legna-
gyobb hatású verse, 1823-ban 
a nemzeti újjászületés hajnalán 
írta szatmárcsekei magányában. 

A magyarságnak a 19. századig 
nem volt önálló nemzeti himnu-

sza, mind a katoli-
kusoknak, mind a 
reformátusoknak 
saját néphimnuszuk 
volt. Kölcsey mint-
egy 30 nyelvre le-
fordított és Erkel Fe-
renc által 1844-ben 
megzenésített, össz-
nemzeti imádság-
gá váló műve, több 
próbálkozás után 
végül 1989-ben ke-
rült jogszabályi vé-
delem alá, ekkor lett 
az alkotmány szöve-
gének a része.

A Himnusz szö-
vegének születés-
napja, január 22. 
egyben a magyar 
kultúra napja is. Ma-
gyarország 2012. ja-
nuár 1-jén életbe 
lépett Alaptörvényé-

nek preambuluma a Himnusz 
modernizált első sorával kezdő-
dik: „Isten, áldd meg a magyart!”

A magyar kultúra napja alkal-
mából országszerte kiállításokat, 

koncerteket szerveznek, könyv-
bemutatókat, irodalmi esteket, 
színházi előadásokat tartanak.  
Ehhez a naphoz kapcsolódva 
adják át a magyar kultúrával, to-
vábbá – 1993 óta – az oktatással, 
pedagógiai munkával kapcso-
latos díjakat. A magyar kultú-
ra napja megünneplésének 
ötlete Fasang Árpád 
zongoraművész-
hez köthető, aki 
1985-ben ve-
tette ezt fel. 
A Hazafi-
as Népfront 
Országos Ta-
nácsa 1989 
januárjában 
szervezte meg 
az első évfor-
dulós rendez-
vénysorozatot és 
azóta évente megün-
nepeljük ezt a napot.

Miskolcon mindig számos 
könyvtári programmal, beszél-
getésekkel, ingyen filmvetítés-
sel és ünnepi koszorúzással ün-
neplik a magyar kultúra napját. 
Az önkormányzat 2018. január 
22-én, hétfőn délelőtt koszorú-
zási ünnepséget tartott Kölcsey 
Ferenc emléktáblájánál a ma-
gyar kultúra napja alkalmából.

– Végtelenül boldog vagyok 
és büszke arra, hogy van magyar 

kultúra nap-
ja – mond-
ta el az em-
léktáblánál 
Papp Ferenc 

kulturális főta-
nácsos. – Ahogy 

egymással beszé-
lünk, ahogy kezet fo-

gunk, ahogy levesszük a 
kalapunkat, ha belépünk egy 
épületbe - az mind-mind a kul-
túránk része. Büszke vagyok rá, 
hogy van magyar kultúra napja, 
hiszen ez a mi nemzetünk, a mi 
hazánk, itt érezzük jól magun-
kat – hangsúlyozta. Papp Ferenc 
kiemelte, szeretné, hogy ne csak 
egy nap legyen a kultúra napja, 
hanem az év 365 napja.

Az ünnepségen közreműkö-
dött a Lévay József Református 

Gimnázium és Diákotthon kó-
rusa, Farkasné Sajó Márta kar-
nagy vezetésével. Mint megtud-
tuk, Kölcsey művének megírása 
előtt is voltak himnuszok ma-
gyar földön. A református ma-
gyarságnál a Tebenned bíztunk, 
elejétől fogva (90. Zsoltár), míg 
a katolikusoknál a Boldogasz-
szony Anyánk és az Ah, hol vagy 
magyarok tündöklő csillaga 
kezdetű ének számított például 
ilyennek. Népszerű volt a – ha-
tóságok által többször betiltott – 
úgynevezett Rákóczi-nóta is. Ez 
utóbbit Hector Berlioz és Liszt 
Ferenc is megzenésítette.

Az Erkel Ferenc által megze-
nésített Hymnust a budapesti 
Nemzeti Színház 1844-ben mu-
tatta be, azonban csak 1903-ban 
lett az ország törvényileg elfoga-

dott Himnusza. A szocializmus 
idején Rákosi Mátyás megbízta 
Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt 
egy másik, „szocialista” himnusz 
megalkotásával. Kodály Zoltán 
megjegyzése azonban erre csak 
annyi volt: „Minek új? Jó nekünk 
a régi himnusz.” Ezzel az „új him-
nusz” témája le is került a napi-
rendről.

Együttműködési megál-
lapodást írtak alá a több 
városi intézmény vezetői 
január 22-én, a magyar 
kultúra napján a II. Rá-
kóczi Ferenc Könyvtár ze-
nemű- és médiatárában, a 
zene népszerűsítéséért.

Nem csak könyvek sora-
koznak ugyanis a II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtár polcain. Az 
intézmény média- és zene-
műtárában dvd-k, cd-k, és ze-
nei hanganyagok is megtalál-

hatók. – Nagy kincset jelent a 
több mint tízezer darabos kot-
tagyűjteményünk is – mond-
ta el Prokai Margit könyvtár-
igazgató. Kiemelte, nem csak 
a művészek felől van hatalmas 

érdeklődés, hanem a tanulók, 
a diákok, a zeneiskolába járók 
részéről is. 

Csabay Csilla, a Miskol-
ci Egressy Béni – Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Is-

kola intézményvezetője úgy 
fogalmazott, nagy szükség 
van rá, hogy a város kultu-
rális intézményei formáli-
san is kifejezzék összefogá-
sukat, hiszen a gyakorlatban 
már régóta együttműködnek 
a könyvtárral, illetve a zene-
műtárral. 

A megállapodást a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar Non-
profit Kft., a Miskolci Egressy 
Béni – Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Miskol-
ci Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény, valamint a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár vezetői látták el kéz-
jegyükkel. 

Tizedik alkalommal adták 
át kedden este a Mazsaroff 
Miklós-díjat, amely már 
nem csak a Miskolcon, ha-
nem országosan is egyre na-
gyobb elismerésnek örvend. 

Az alapító Nikolaeva Má-
riától, a díj névadójának öz-
vegyétől idén Miklós Gábor 
képzőművész vehette át az el-
ismerést a Miskolci Galériá-
ban. Az ünnepség résztvevőit 
Kákócz ki András művészettör-
ténész, a Miskolci Galéria igaz-
gatója üdvözölte. Köszöntőjé-
ben kiemelte, a kultúrához nem 
csak az írott szó, hanem a festett 

kép is hozzátartozik. Ezt köve-
tően Orosz Csaba képzőművész 
nyitotta meg Lukács Róbert 
„Asztronauta” című kiállítását.

„Űrhajós vagyok!” – írta Lu-
kács Róbert Orosz Csabának 
első üzenetváltásukban, kiállí-
tásáról. A képzőművész véle-
ménye szerint, ez a kijelentés 
az alkotói lét szinonimájaként 
értelmezendő. – A művész élő 
szkennerként rögzíti azt, amit 
lát vagy megért és mindezt ki-
vetíti az anyagba - fogalmazott.

Mint ismeretes, a Ma-
zsaroff-díjat Mazsaroff Miklós 
özvegye, Nikolaeva Mária ala-
pította 2009-ben, hogy ilyen 

módon is elismerjék a Miskol-
con vagy a régióban élő, ide 
szorosan kötődő alkotókat. A 
díjat szakmai kuratórium íté-
li oda minden évben, a ma-
gyar kultúra napja alkalmából. 
Idén Miklós Gábor képzőmű-
vész vehette át az elismerést. 

Nikolaeva Mária az átadóün-
nepségen örömét fejezte ki, 
hogy a fiatal művészeknek le-
hetőségük van a Miskolci Ga-
lériában bemutatni saját alko-
tásaikat, s reményét fejezte ki, 
hogy még sok más városban is 
megmutathatják műveiket. 

„Hymnus, a' Magyar nép zivataros századaiból”

„BÜSZKE VAGYOK RÁ, HOGY VAN MAGYAR KULTÚRA NAPJA”

Együttműködési megállapodás:  
„Legyen a zene mindenkié!”

Miklós Gábor kapta az idei Mazsaroff-díjat

„Egy életmű előtt  
tisztelgünk”

„A kultúrához nem csak az írott szó, hanem a festett kép is hozzátartozik”
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JANUÁR 30-IG TARTÓ 
AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

Coccolino öblítő          
(Blue Splash, Sensitive)  
1 l

Delikát ételízesítő                                                            
(Klasszikus) 75 g,  
egységár: 2387 Ft/kg

999 Ft 499 Ft179 Ft

Nádudvari  
csemege szalonna                                                       
1 kg  

Kristálycukor 1 kg 189 Ft
Oké! Rudi Natúr 23 g, egységár: 2130 Ft/kg  49 Ft
Baba tusfürdő (Lanolin) 400 ml, egységár: 1423 Ft/l  569 Ft

KERESSE TOVÁBBI AKCIÓS TERMÉKEINKET!

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfolyam in-
dul  kezdőknek, hétköznap délutánonként 
Miskolcon. Korhatár 65 év.  Érdeklődni: 06-
46/742-485; 06-30/876-6646. Ügyfélfoga-
dás: H-P 10.00-18.00. Pannon Educatio Kft. 
E–001594/2017.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to no-
zás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerí-
tések, kerti házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; tetők szellőz-
tetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN minden hétfőn 
és csütörtökön 18 órától a Görömbölyi Mű-
velődési Házban. Négy éves kortól, kezdő-
ket és haladókat egyaránt várunk. Tel.: 06-
20/460-6775.
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2018. 01. 27-től 2018. 02. 02-ig 

Taft hajlakk, 250 ml, 3116 Ft/l 779 Ft

Palette Creme, color hajfesték 799 Ft

Domestos power 5, WC illatosító 389 Ft

Perwol folyékony mosószer, 3 l, 699 Ft/l 2099 Ft

Lenor öblítő, 780 ml-930 ml 599 Ft

Colgate fogkefe, 1+1 569 Ft

Listerine szájvíz, 500 ml, 2798 Ft/l  1399 Ft

Dosia mosópor, 300 g, 596 Ft/kg 179 Ft 

Dosia mosógél, 1 l 199 Ft

Ultra Daisy mosogatószer, 500 ml, 398 Ft/l 199 Ft

Viola mosópor, 3 kg, 299 Ft/kg 899 Ft

Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft

Hélia D koffeines sampon, 250 ml, 7596 Ft/l 1899 Ft

Viaszos vászon asztalterítő, 140 cm széles 799 Ft/fm 

 „Az igazat mondd, ne csak 
a valódit” – ezzel a címmel 
tartott irodalmi-zenés estet 
Eperjes Károly Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színművész 
hétfőn este a Művészetek Há-
zában. A programot – melyen 
Négyessy Katalin gordon-
kaművész működött közre – a 
magyar kultúra napja alkal-
mából rendezte meg Miskolc 
önkormányzata.

A város 
s z á m t a l a n 
rendezvén�-
n�el ünnepel-
te a mag�ar 
kultúra nap-
ját, az eg�ik 
kiemelt esemén� volt a hétfői 
irodalmi-zenés est. – Miskolcot 
bátran nevezhetjük a kultúra 
városának és ennek a minden-
napjainkban is érvén�esülnie 
kell. Ez persze kötelezettségeket 
is jelent, az élet számos területén, 
biztosítanunk kell a kulturált 
szórakozási lehetőségeket – n�i-
latkozta az előadás előtt Pfliegler 
Péter alpolgármester.  

Kiss János alpolgármester ar-
ról szólt, fontos, hog� tanuljunk 

abból a kultú-
rából, amel� 
a várost több 
száz éve jel-
lemzi. 1823-
ban például 
a miskolciak 

kiálltak amellett, hog� mag�ar 
n�elven játszanak a város kő-
színházában. Miskolc történe-
tében számtalan ol�an példát 
találunk tehát, amel� nag� kul-
turális értéket, hag�omán�t je-
lent. Nekünk ezt a mércét kell 
a szemünk előtt tartanunk – 
hangsúl�ozta. 

Eperjes Károly előadását nem 
először láthatta a miskolci kö-
zönség, a színművész már több-
ször járt városunkban az iro-
dalmi zenés esttel. Elmondása 
szerint ez eg� összeállítás a XX. 
századi, Istent kereső mag�ar 
költők – Babits Mihál�, Ad� 
Endre, József Attila, Pilinszk� 

János és mások – műveiből. A 
műsor formája Latinovits Zol-
tán Balassi estjének a szerkezeté-
ből táplálkozik, valamint Men-
sáros László A XX. század című 
legendás műsorából, amel�ek 

hasonló céllal kerültek a közön-
ség elé. – Ha nincs bennem eg� 
lelki fordulat több mint 20 év-
vel ezelőtt, akkor ezzel az esttel 
sem mertem volna kiállni. So-
kat foglalkoztam az an�aggal, 

éveken keresztül érlelődött ben-
nem – fogalmazott a művész, a 
műsorról szólva. Kiemelte, a fent 
említett elődök ol�an mércét ál-
lítottak, amel� alá nem szabad és 
nem érdemes menni. – Én pedig 
ig�ekszem szerén�en követni 
őket, a magam eszközeivel – fo-
galmazott Eperjes Károl�. 

Az előadásnak három része 
van, létünk három fő pillérét kö-
vetve: az első a szabad akarat; e 
szerint döntünk jó és rossz kö-
zött, Isten mellett vag� Isten-
nel szemben. A második rész a 
megtérésről, a szellemi-lelki for-
dulatról szól, a harmadik pedig a 
hazatérésről, a megérkezésről, a 
találkozásról Istennel, a lét végső 
értelméről.

Január 23-án este avatták 
fel a Miskolci Zeneművé-
szek emléktábláját a Múzsák 
kertjében. 2009. novem-
berében alakították ki a 
Feledy-ház udvarán, s azóta 
folyamatosan bővülő, művé-
szeti emlékhellyé vált.

Balázs István, a Múzsák 
Kertje Alapítván� kuratóriu-
mi elnöke ünnepi beszédében 
elmondta, ötven alkotó van 
megemlítve az emléktáblán, 
szakmai ajánlások alapján. Az 
építőművészet, a képzőmű-
vészet és az irodalmárok em-
léktáblája után, ez a neg�edik 
g�űjtőtábla a falon, az eg�éni 
táblák mellett. – Rendkívül 
nag� közösségi összefogással 
jött létre – tette hozzá Balázs 
István.

– Ez az ötven név is tanúsít-
hatja, menn�ire büszke lehet 
a miskolci zenész-társadalom 
az elődök munkásságára – er-
ről Sziklavári Károly zenetör-

ténész beszélt (felső képün-
kön). Mint mondta, azoknak 
a művészeknek a neve szere-
pel a táblán, akik értékterem-
tő munkájukkal meghatározó 
módon gazdagították Miskolc 
város szellemi és tárg�i örök-
ségét. A zenetörténész arról is 
szólt, ki és miért került fel az 
emléktáblára. – Köszönet illeti 
Sir Lászlót, a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar n�ugalmazott 
igazgatóját, akitől az emlék-
tábla gondolata származott, 
valamint Balázs Istvánt, aki 
kulcsszerepet vállalt a tábla 
létrehozásában – hangoztatta.

Emléktáblát kaptak a 
miskolci zeneművészek

Eperjes Károly irodalmi estje Miskolcon



Pereces település története a XIX. században kezdődött, amikor 
a koronauradalmi területeken, főleg az erdőkben kialakuló ma-
nufakturális ipar (hamuzsírégetés, üveggyártás, vasolvasztás) 
mellett megjelent az ipari szintű vasgyártás és termék-előállítás. 

Nevét többféleképpen magya-
rázzák, egyesek szerint a telepü-
lést perec alakban körülölelő he-
gyekről származik. Egy anekdota 
szerint viszont a település kiala-
kulásakor nagyon kedvelt volt a 
sós perec. Az itt lakó bányászok 
minden héten rúdra fűzött pe-
recszállítmánnyal tértek haza a 
miskolci vásárról, ezért a vas-
gyáriak pereceseknek nevezték 
őket. A Pereces környéki szén-
bányák munkásainak lakhelyéül 
kialakítandó bányásztelep alapí-
tó rendeletében már azt is meg-
határozták, hogy a bányamun-
kások részére lakásokat és egyéb 
kommunális létesítményeket kell 

építeni. Az első 38 vendégmun-
kás 1871-ben érkezett Perecesre 
Tiszolcról. Az 1950-es években 
210 lakásos, emeletes házakból 

álló lakótelep épült az Új-telep-
től délnyugatra eső hegyoldalon. 
1953-ban megépült az Annabá-
nya és Mártabánya közös ter-
melés koncentrálására Erenyő-
bánya üzeme, amely biztosította 
a lakosság szén igényét. Pereces 
lakossága a kolónia megalakulá-
sától kezdve folyamatosan növe-
kedett. 1910-ben, már több mint 
2300 fő élt a településen. Nem-
zetiségi megoszlásukat tekintve 
magyar, német, szlovák, cseh, 
lengyel, román anyanyelvűek al-
kották a település lakosságát. 

Újdiósgyőr kialakulása és 
némileg Diósgyőrtől való kü-
lön élete szervesen összeforrt 
a Vasgyár történetével. Újdiós-
győr, a vasgyári kolónia a vas-
gyár munkásainak települé-
se volt, kialakulása után szinte 
azonnal olyan infrastruktúrával, 

közegészségügyi szolgáltató há-
lózattal, amelynek segítségével 
külön településként is működ-
ni tudott. Az újdiósgyőri koló-
nia tudatos, tervszerű építkezés 
eredménye, eklektikus stílu-
sú, derékszögű utcarendszerrel 
rendelkező telep, kertvárosi jel-
leggel. A kolónia 1868-ban Di-
ósgyőr közigazgatási területén, 
annak egyéb lakott részeként 
alakult ki. Igazgatását a gyár-
hoz tartozó egyéb területekkel, 
a Pocogóval, Perecessel együtt a 
helyettes bíró irányította. A ko-
lónia így Diósgyőr szerves ré-
szeként 1945-ben kapcsolódott 
közigazgatásilag Miskolchoz. 

Mindszent a mai Miskolcot 
alkotó egykori különálló telepü-
lések között a legrövidebb önál-
ló élettel rendelkezett. A község 
egykori területe a XIII. század 
elején létesült tapolcai ben-
cés apátságnak volt – több más 
adománnyal és szerzeménnyel 
együtt – a birtoka. A XVI. szá-
zadban Miskolcról kitelepült né-
hány családdal együtt Mindszent 
néven önálló települést szervez-
tek. Miskolctól való elszakadá-
sukban szerepet játszott az el-
lenreformáció is. A mindössze 
két utcából álló község lakossá-
ga főként zsellérekből állt. A tele-
pülés 1724-től 1880-ig, tehát 156 
évig élte Miskolctól közigazgatá-

silag független életét. 1879-ben a 
mindszentiek tiltakozása ellené-
re a belügyminiszter megszün-
tette Mindszent önállóságát. A 
Miskolchoz való csatolás indoka 
az volt, hogy a város ekkorra már 
körbeépítette a községet, telepü-
lésszerkezeti értelemben „beke-
belezte”. A határozat végrehajtá-
sára 1880. január 3-án került sor. 

Martintelepen (Martin-kert-
vá ros) a XIX. század végi térké-
pek itt lakatlan földterületeket 
tüntettek fel, olyan dűlőnevekkel, 
amelyek közül egy-kettőt a tele-
pülésrész ma is utcanévként őriz. 
így pl. a Kis- és Nagy-Fövényszer 
határrész, utca és házak nélkül 
tűnik fel a térképen, a kettő kö-
zött vezet Szirmára az országút. 
A környéken már elkezdődött a 
rendező pályaudvar építése és az, 
hogy a Szinva patak és a pályaud-
var készülő épülete között már 
alakul a kolónia közel negyed-

száz épülettel. A XX. század első 
évtizedében mindössze 20 épü-
let készült el. Az 1930-as években 
már 200 telkes ház lakóit tüntette 
föl Miskolc lakói névjegyzéke. Az 
itt élők elsősorban vasúti alkal-
mazottak voltak, s ahogy épül-
tek, bővültek a vasúti műhelyek, 
munkát adó helyek, úgy gyarapo-
dott a telep lakossága. 1935-ben a 
Martintelepet már városrésznek 
tekintették, lakossága pedig 6000 
főből állt. A telepnek ez a fejlődé-
se különleges viszonyt alakított 
ki Hejőcsabával és Miskolccal is. 
Miskolc ugyanis önálló törvény-
hatósági joggal felruházott város, 
míg Hejőcsaba és Martintelep 
közigazgatásilag a vármegyének 
volt alárendelve. A településrész 
nevét Martin Józsefről a város 
egyik leggazdagabb kereskedőjé-
ről kapta. (Folytatjuk)

SOMORJAI LEHEL
FŐLEVÉLTÁROS
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Városi visszatekintő

A mindszenti településrész

Nagy-Miskolc településrészeinek története (2. rész)

Hirdetés

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával, a pályázni kívánt  
munkakör megjelölésével az mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre  

vagy a 3530 Miskolc, Petőfi S. u. 1-3. címre várunk 2018. február 5-ig.

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
a MIHŐ Kft.-hez az alábbi munkakörbe:

MŰSZAKI ELŐADÓ
A leendő munkatárs feladatai:

•   műszaki koncepciók kidolgozása,
•  méretezések, hidraulikai  

számítások elkészítése;
•  épületgépész szakági tervek,  

költségvetések és árajánlatkérések 
összeállítása;

•  tervezési munkák elvégzése,  
koordinálása;

• kivitelezési munkák ellenőrzése,
•  távhőszolgáltatói rendszerek  

diagnosztikai vizsgálata.

A pályázókkal szemben támasztott  
elvárások:

•  felsőfokú szakirányú végzettség 
(épületgépész mérnök/energetikai 
szakmérnök);

•  minőségi munka iránti  
elkötelezettség,

•  pontos, precíz munkavégzés  
önállóan és csapatban egyaránt;

•  felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek (Office, AutoCad,  
költségvetés készítő program).

Előnyt jelent:
•  Magyar Mérnöki Kamara  

épületgépész tagság,
•  hőenergetikai építmények  

tervezésében való jártasság,
•  tervezői/felelős műszaki vezetői/

műszaki ellenőri jogosultság  
megléte,

• 3D tervező program ismerete.

Ajánlatunk:
•  stabil háttér, szakmai fejlődési  

lehetőség;
• felelősségteljes munkavégzés,
• kellemes munkahelyi környezet,
• béren kívüli juttatások.

Munkavégzés helye: 
 Mihő Kft. 3534  
Miskolc, Gagarin u. 52.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával, a pályázni kívánt  
munkakör megjelölésével az mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre  

vagy a 3530 Miskolc, Petőfi S. u. 1-3. címre várunk 2018. február 5-ig.

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
a MIHŐ Kft.-hez az alábbi munkakörbe:

ADMINISZTRÁTOR
A pozíció betöltésére megváltozott munkaképességű  

munkavállaló jelentkezését várjuk!

A leendő munkatárs feladatai:
•   a gazdasági vezető munkájának támogatása,
• iktatási feladatok ellátása,
• levelezések, postázás bonyolítása,
•  telefonhívások kezelése, kapcsolattartás az ügyfelekkel,
•  egyéb adminisztratív jellegű feladatok ellátása.

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• középfokú közgazdasági végzettség,
• ügyfélközpontúság,
• jó kommunikációs képesség,
•  felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
• pontos, precíz munkavégzés.

Ajánlatunk:
• stabil háttér, szakmai fejlődési lehetőség,
• kellemes munkahelyi környezet
• béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: 
Mihő Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
A munkavégzés helye részben akadálymentesített.



A DVTK Jegesmedvék csa-
pata nyerte a jégkorong Ma-
gyar Kupát, miután a múlt 
szombati döntőben 4-0-ra 
diadalmaskodott a vendég 
Újpest felett. A miskolci csa-
pat 2015 után másodszor lett 
MK-győztes.

A döntőt játszó csapatokat 
telt ház, 2100 néző várta szom-
baton délután a Miskolci Jég-
csarnokban. Az első játékrész 
derekán az erősen kezdő di-
ósgyőriek Magosi Bálint ré-
vén másfél perc alatt kétszer is 
eredményesek voltak. A foly-

tatásban kétszer is létszámfö-
lényhez jutottak az újpestiek, 
ám nem tudtak faragni hát-
rányukból, a DVTK végig fö-
lényben játszott. Aztán amikor 
kiegészültek a Macik, Galanisz 
Nikandrosz – aki korábban 
már két gólpasszt adott – szin-

tén betalált, tovább növelve a 
diósgyőri előnyt. 

A záró játékrész eleje sok ki-
állítást hozott, ebből is a Jeges-
medvék kerültek ki jobban, akik 
szemlátomást nem „ültek rá” az 
eredményre, és tovább támad-
tak: a 45. percben Anssi Rantan-

en emberelőnyben nem hibázott, 
az újabb diósgyőri góllal beállí-
totta a 4–0-ás végeredményt. A 
mérkőzést követően pedig kez-
dődhetett az ünneplés, az arany-
érmek és a kupa átadása.

Mikael Tisell, a DVTK Je-
gesmedvék vezetőedzője úgy 
nyilatkozott: a látszat ellenére 
egyáltalán nem volt könnyű 
a mérkőzés. – Szerencsére két 
gyönyörű gólt sikerült lőni és a 
védekezés is jól ment. Sikerült 
két hátrányt is kivédekeznünk, 
ami nagy tartást adott a csa-
patnak. A harmadik gól után 
már felszabadultak voltunk és 
tudtunk a saját játékunkra fi-
gyelni, kezünkben volt a mér-

kőzés. Nagyon örülök a ma 
esti győzelemnek - mondta el. 
(Magyar Kupa, döntő: DVTK 
Jegesmedvék-Újpest 4-0).

Miskolci ünnep a jégcsarnokban

A nyári felkészülési időszak-
hoz hasonlóan az orvosi vizs-
gálatok és néhány nap közös 
munka után ezúttal is futó-
táborba vonultak a DVTK 
labdarúgói. A csapat múlt va-
sárnap délután rendben meg-
érkezett a Magas-Tátrába, 
ahol Bódog Tamás vezérleté-
vel kezdetét is vette a munka. 

A korábban érkezett három 
próbajátékos közül Iago Bor-
jes és Bruno Sellanes a héten 
DVTK tartalék csapatával ké-
szült, ahol labdás gyakorla-
tokat végeztek Sütő Szilárd 
vezérletével. Hursán György 
vírusos megbetegedés miatt 
sajnos napokig nem tudott a 
szakmai stáb rendelkezésé-
re állni, így őt még visszavár-
ják egy későbbi időpontban. A 

labdarúgók napjai a szlováki-
ai Csorba-tó mellett vasárnap 
délután és hétfőn erdei futással 
teltek. Minden nap jelenésük 
volt a konditeremben, a regge-
li futóedzéseket követően ked-
den sífutás, szerdán pedig sílö-
vészet szerepelt a programban.

Kedden délelőtt tehát komoly 
terhelést kaptak a DVTK labda-
rúgói, akik a reggeli futást köve-
tően most sífutó edzésen vettek 
részt a szlovákiai első téli edző-
táborban. Bár a játékosok ele-
inte kissé nehezen ismerked-
tek meg a számukra némiképp 
szokatlan sportággal, a tréning 
végére egészen belelendültek. A 
keddi nap reggel ismét egy fél 
órás futással indult a Csorba-tó 
körül, majd a reggelit követően 
9 órakor már mindenki lábán 
ott volt a síléc. A nap további 

részében ismét tó körüli futás, 
valamint konditerem szerepelt 
a programban. 

Szerdán sílövészettel zárult 
a szlovákiai edzőtábor. A ko-
rábbiakhoz hasonlóan a szlo-
vákiai edzőtábor utolsó napja 
is kora reggeli tó körüli futás-
sal indult, majd a reggelit kö-

vetően a sífutásban már jártas 
labdarúgók biatlonban is ki-
próbálhatták magukat. Kisebb 
csapatokra bontva mérkőztek 
meg egymással a játékosok, 
majd az ebédet követően elin-
dultak hazafelé.
 (Forrás: dvtk.eu. Fotó: Szabó 
Krisztián)

Miskolc lesz a házigazdája február 10-
én és február 14-én a női kosárlabda vá-
logatott két következő Európa-bajnoki se-
lejtező mérkőzésének. A találkozókon az 
Aluinvent DVTK három játékosa, Zelei 
Dorina, Szabó Fanni és Raksányi Kriszti-
na is pályára léphet. Litvániában jól rajtolt 

Székely Norbert csapata, legutóbb Albánia 
ellen pedig fölényesen, 89 ponttal győztek 
a magyarok. A keret február 4-én kezdi 
meg a felkészülést a következő két mérkő-
zésre, a győriek és a szekszárdiak később 
csatlakoznak, mert éppen ezen a napon 
játszanak egymás ellen bajnoki mérkőzést. 

Téli felkészülés

A Jegesmedvék csapata nyerte a jégkorong Magyar Kupát!

Szlovákiai edzőtáborban a DVTK labdarúgói

Három diósgyőri a válogatott keretében
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A Magyar Kupa után ked-
den újabb trófeát nyerhetett 
volna a DVTK Jegesmedvék 
csapata. A Visegrád Kupa 
döntőjének első mérkőzését 
Miskolcon a Macik nyerték 
meg 4–2-re a szlovák Ext-
raligából érkezett HK Nitra 
együttese ellen. A január 23-
ai, nyitrai visszavágón ezt ki-
egyenlítette a szlovák csapat, 
az összesítésben kialakult dön-
tetlen a hosszabbításban sem 
változott. Hatalmas küzdelem 

után, büntetők következtek, s 
végletekig kiélezett izgalmak 
után, itt is sokáig maradt az 
egál, végül a nyolcadik bün-
tető döntött a nyitrai csapat 
javára. A DVTK-nak nem 
sikerült elhódítania a Viseg-
rád Kupát, viszont teljesítmé-
nyével alaposan letette a név-
jegyét a nemzetközi porondon 
is. (Visegrád Kupa döntő, 2. 
mérkőzés: HK Nitra – DVTK 
Jegesmedvék 5-2 – szétlövés-
sel).

Hajszálon múlt  
a Visegrád Kupa

Ferencváros, vagy Mis-
kolc? Az Euro Kupa szer-
dai elődöntőjének egyik 
nagy kérdése volt, melyik 
magyar csapat menetel-
het a második legnagyobb 
nemzetközi kupasorozat 
fináléjába. Az első felvo-
nást hatalmas csatában, 
13-9-re a Ferencváros 
nyerte a Komjádi-uszodá-
ban.

A meccs sokáig egálban 
zajlott, a borsodiak nem 
engedték meglépni főváro-
si riválisukat. Az utolsó fel-
vonásra maradt a döntés és 
a negyedik negyedben na-
gyon beindult a ferencvá-
rosi gyors, míg a túloldalon 
rendre kimaradtak a hely-
zetek. Varga Zsolt, az FTC 
mestere a győzelem ellenére 
sem volt megelégedve csa-
patával: „A hétvégi, UVSE 
elleni bajnokinkon is láttam, 
hogy nem vagyunk még já-
tékban, ráadásul a Miskolc 
masszív, erős, jól összera-
kott csapat. Három negyedig 
nem játszottunk jól, vannak 

ilyen napok. Kicsit sokallom 
a kilenc kapott gólt, a véde-
kezésen dolgozunk, amely a 
végére azért összeállt.” 

Sike József így értékelt: 
„Megmutattuk, hogy nem 
véletlenül jutottunk elődön-
tőbe, de a bombaerős Fe-
rencváros ellen ennyi jött 
ki. Azért hibáztunk többet, 
mert remek ellenfél ellen ját-
szottunk, fizikailag rettentő 
kemény igénybevétel volt a 
mérkőzés. Elégedett vagyok, 
emelt fővel távozhatunk, de 
a négygólos hátrány sok.” 

Férfi Euro Kupa, Elődön-
tő, 1. mérkőzés: FTC-PQS 
Waterpolo–PannErgy-Mis-
kolc 13-9 (3-3, 3-2, 2-2, 5-2) 
A visszavágót február 28-án 
rendezik, a miskolci Kemény 
Dénes Sportuszodában.

Előnyből várhatja  
a visszavágót a Fradi

Euro Kupa



Miskolci Napló10 Hirdetés



Koncertekkel, finomabbnál 
finomabb borokkal és ha-
gyományos, ízletes teper-
tőkkel ünnepeltek az elmúlt 
hétvégén, Görömbölyön. 
Idén már nyolcadik alka-
lommal gyűltek össze a ma-
gyaros gasztronómia ked-
velői a Görömbölyi Forralt 
Bor és Tepertő Fesztiválon.

A rendezvény csaknem 
tíz éves múltra tekint vissza 
Görömbölyön, a gasztrofesz-
tivál a Görömbölyi Művelő-
dési Ház előtti téren várta az 
érdeklődőket.

Hagyomány ilyenkor, hogy 
a történelmi egyházak kép-
viselői megszentelik a szőlő-
vesszőket, hogy gazdag és íz-
letes termést hozzanak majd a 
helyi borászoknak. Idén, a re-
formáció ötszázadik évfordu-
lója alkalmából ötszáz vesszőt 
szenteltek meg. A megnyitón 
köszöntötték a Görömbölyi 

Borbarátok és Hagyományőr-
ző Egyesület tagjait, a város 
elöljáróit – mások mellett Kri-
za Ákos polgármestert, Pfli-
egler Péter alpolgármestert és 
Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselőt, az esemény fővéd-
nökét, valamint a történelmi 
egyházak képviselőit. 

– Nagyon örülök, hogy már 
nyolcadik alkalommal lehetek 
itt és, hogy a születésnapomra 
esik ez az esemény – mondta 
el köszöntőjében Csöbör Ka-
talin, aki köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik a rendez-
vény megszervezésében és lét-
rehozásában közreműködtek.

– Mindenkinek példát mu-
tathatnak ezzel a göröm-
bölyi emberek, hiszen ez a 
rendezvény összehozza a kö-
zösséget. Örülhetünk annak, 
hogy együtt vagyunk, for-
ralt bort készítünk, tepertőt 
kóstolunk, és boldogságban 
vagyunk – hangsúlyozta a 

képviselő, majd Böjte Csaba 
szerzetes egyik idézetét osz-
totta meg a résztvevőkkel: 
„Folyamatos félrevert haran-
gok mellett nem lehet csa-
ládot alapítani, munkát vál-
lalni, gyereket szülni. Abba 
kellene, hagyjuk az állandó 
pánikolást, nyafogást, sirán-
kozást és merjük kimonda-
ni a gyerekeink, fiataljaink 
előtt, hogy ennyi cipőnk, ru-
hánk soha nem volt, és őse-
inknek sem volt az elmúlt 

ezer év alatt, és azt is mond-
juk el, hogy ilyen mennyi-
ségű élelmiszer, információ, 
luxuscikk soha nem volt még 
a Kárpát-medencében. Nehéz 
a magyar ember sorsa? Igen, 
vagy 10-20 kilóval átlagban 
valóban nehezebb a kelle-
ténél, és ezért kell fogyókú-
rázzunk. Ennyi kövér ember, 
megműveletlen föld, leszüre-
teletlen almafa, megkapálat-
lan szőlőtőke soha nem volt 
itt a Kárpát-medencében!”

Milyen tápanyagokra van szüksége szerve-
zetünknek a téli hónapokban? A miskolc-
tapolcai Avalon Ristorante executive chef-
je elárulja!

Albók Gyula nagy utat járt be, mire meg-
találta a tökéletes helyet konyhaművészeté-
nek és kreativitásának kibontakoztatására. 
Utazásai során rengeteg tapasztalattal gaz-
dagodott, melyeket immáron az Avalon Park 
olasz éttermében kamatoztat. A Ristoranté-
ban megvalósította élete egyik legnagyobb 
álmát: a hobbijának él, miközben nap, mint 
nap vendégek százait kápráztatja el nem 
mindennapi ételkülönlegességeivel.

Segítségével megtudhatjuk, milyen kuli-
náris megoldásokat vethetünk be a leghide-
gebb évszak okozta fáradékonyság ellen. 

„Ahogyan a nyári hőségben is igényli szer-
vezetünk a megfelelő mennyiségű vitamin-
bevitelt, úgy a téli időszakban is szükségünk 
van vitalitást és lendületet adó tápanyagokra. 
Sokszor legyengültnek, fáradékonynak érez-
hetjük magunkat a hideg idő beköszöntével, 
azonban különböző praktikákkal és egy kis 
odafigyeléssel elkerülhetjük a téli levertséget. 

Az egyik legjobb módja egészségünk meg-
őrzésének, ha a nyarat követő hónapokban 
zsírosabb, lehetőség szerint állati zsiradékkal 
készített ételekkel egészítjük ki étrendünket. 
Amennyiben ezeket a kiadós ételeket termé-
szetes sóval és hideg érleléssel savanyított 
zöldségfélékkel társítjuk, garantáltan elűz-
hetjük mindennapjainkból a kimerültség ér-
zését. 

Természetesen van megoldás azok számá-
ra is, akik mellőzik a húsos ételek fogyasz-
tását, hisz egy nyersen lereszelt céklás alma-
saláta sóval és citromlével ízesítve szintén 
vitalizáló hatású. Nem árulok el nagy titkot 

azzal, hogy a magyarok többsége a sertés 
szalonnára esküszik, mely nem csak finom, 
de órákon át tartó energiát is ad. Hazánk-
ban tehát kedvelt hungarikumunk képezi téli 
étrendünk egyes fogásait, azonban a világ 
minden táján más és más ínyencség kerül a 
terítékre. 

Távolabbi vizekre evezve, az angolszász ré-
giókban például a káposztafélék malac vagy 
kagylóhússal történő párosításával pótol-
ják a szénhidrát- és fehérjebevitelt. Az Ava-
lon Ristorante épp a változatos és szezonális 
menüsorai miatt különleges, hiszen étter-
münkben egész évben az évszakhoz illően 
álmodjuk meg fogásainkat, kiemelt figyel-
met szentelve vendégeink egészségének meg-
óvására.” 
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„EZ A RENDEZVÉNY ÖSSZEHOZZA A KÖZÖSSÉGET”

Pótolták az Avason azokat a fákat, amelyeket korábban 
az újszülöttek tiszteletére ültettek, de valamilyen okból 
kiszáradtak. Világítást kapott a Pattantyús utcai játszó-
tér mögötti kutyafuttató is. 

Fodor Zoltán, a városrész 
önkormányzati képviselője 
elmondta, hat éve határoz-
ták el, hogy a választóke-
rületében született gyerme-
kek tiszteletére, a szülőkkel 
együtt, egy-egy emlékfát ül-
tetnek.  Idén májusban már 
a hatodik „újszülöttek park-
ját” avatták fel. 

Ezekbe a parkokba közel 
négyszáz fát ültettek el. Saj-
nos azonban némelyik ki-
száradt, volt, amit vandálok 
törtek ki, vagy közmű-meg-
hibásodás miatt kellett ki-
emelni, s már nem lehetett 
újra elültetni. 

– Határozott célom, hogy 
megtartsam a szülőknek 
tett ígéretemet, vagyis ha 
egy fa kiszárad vagy kitörik, 
akkor azt pótolom – így tör-
tént ez most is. Húsz fát pó-

toltunk az elmúlt év végén, 
a Városgazda Kft. kertésze-
ti dolgozóinak segítségével, 
mivel az időjárás is kedve-
zett ennek. Természetesen, 
ha tavasszal, a rügyfakadás-
kor találunk még elszáradt 
vagy kifagyott fákat, azokat 
szintén pótolni fogom. Azt 
szeretném, ha minden kis-
gyereknek élő fája lenne – 
hangoztatta a képviselő.

Fodor Zoltán kiemel-
te, hogy világítást kapott 
a Pattantyús utcai játszó-
tér mögötti kutyafuttató 
az Avasi lakótelepen. Mint 
mondta, a régi DVTK Sta-
dion bontásából szerzett be 
ehhez villanyoszlopokat, 
ezek erős fényű, LED vilá-
gítással teszik beláthatób-
bá, biztonságosabbá a terü-
letet.

Forralt Bor  és Tepertő Fesztivál

Miskolci Nemzeti Színház
Január 27. 11 óra. KAKAÓKONCERT 

- beavató kamarakoncert. Nagy-
színház Nézőtéri Társalgó A Mis-
kolci Nemzeti Színház zenekarának 
műsora Jegyvásárlás. 19 óra. RUY 
BLAS – színmű. JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás. 19 óra. MARICA GRÓFNŐ - 
operett két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Egressy (Alap, Arany, Ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás.

Január 30. 18 óra. Egy disznótor pon-
tos leírása. JÁTÉKSZÍN Jegyvásár-
lás. 19 óra. FURCSA PÁR – vígjáték. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Látás 
-és hallássérültek számára érzéke-
nyített előadás Jegyvásárlás. 

Január 31. 19 óra. RUY BLAS – színmű. 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. 
Aranyozás - költők Arany Jánosról. 
NAGYSZÍNHÁZ Az Örkény Színház 
vendégjátéka Jegyvásárlás. 

Február 1. 18 óra. A VARÁZSFUVOLA 
– opera. NAGYSZÍNHÁZ Herman 
ifj. bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. RUY 
BLAS – színmű. JÁTÉKSZÍN Jegyvá-
sárlás. 

Február 2. 19 óra. FURCSA PÁR – víg-
játék. NAGYSZÍNHÁZ Vörösmarty 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet Jegy-
vásárlás. 19 óra. HÓHÉROK - feke-
te komédia. KAMARA Bemutató 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Február 3. 15 óra. HÓHÉROK - fekete 
komédia. KAMARA Déryné (Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
A VARÁZSFUVOLA – opera. NAGY-
SZÍNHÁZ Katona (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
RUY BLAS – színmű. JÁTÉKSZÍN Bő-
sze György bérlet Jegyvásárlás. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Január 30. 17 óra. A Műút a könyvtár-

ba vezet. Vendég Balázs Imre József 
József Attila-díjas író, költő, iroda-
lomtörténész, a kolozsvári Korunk 
folyóirat főszerkesztő-helyettese. A 
beszélgetést vezeti: Jenei László író, 
a Műút folyóirat szerkesztője. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Február 2. 16.30 óra. A Szamárfültől 

a Marhalevélig. Balázs István vers-
mondó válogatása Romhányi József 
verseiből. A farsangnál nincs is jobb 
idő a szerelmes marha, a nyúliskola 
rakoncátlan kisdiákja, a karrierista 
bolha és a többi kópé megidézésére!

Tompa Mihály Könyvtár
Február 1. 13.30 óra. A Mátyás ki-

rály-emlékév alkalmából megemlé-
kezés Hunyadi Mátyás születésének 
575. és trónra lépésének 560. évfor-
dulójáról. Mesék Mátyás királyról 
– Egyszer volt Budán kutyavásár c. 
mese bemutatása. Vetítéses foglal-
kozás általános iskolás tanulóknak. 
A program kézműves foglalkozással 
zárul: Hunyadi pajzs készítése. 

Miskolci Galéria - RÁKÓCZI-HÁZ 
Január 11 – február 11. CaffArt Kép-

zőművészeti Egyesület kiállítása.
Január 23 – március 25. LUKÁCS RÓ-

BERT festőművész a 2017. évi Ma-
zsaroff-díj kitüntetettjének tárlata. 

Február 1 – március 4.  LÁNG ESZTER 
debreceni képzőművész egyéni ju-
bileumi tárlata. 

SZÍNÉSZMÚZEUM – Thália-ház 
Január 12. - március 11. NYITRAY DÁ-

NIEL színházi munkái. 
Január 30. 17 óra. komPOZÍCIÓ - Összmű-

vészeti estek a Színészmúzeumban. 

Szurasenkó Dániel és barátai népszerű 
dallamok kíséretében járnak körbe iz-
galmas művészeti témaköröket.

Február 6. 17 óra. Operettklub. Anek-
doták, színháztörténeti érdekes-
ségek, irodalmi alkotások, mű-
vészportrék és különleges zenés 
felvételek az operett világából.

Zenepalota
Január 31. 18 óra. BELVÁROSI ZENEI ES-

TÉK - KLARINÉT KVINTETTEK. Előadók 
Szitka Rudolf – klarinét Pulzus Vo-
nósnégyes Pilz János – hegedű Les-
ták-Bedő Eszter – hegedű Raincsák 
István – brácsa Mahdi Kousay – csel-
ló. A Budapesti Fesztiválzenekar mű-
vészei Műsor Brahms: h-moll klarinét 
quintett op.115 Weber: B-dúr klarinét 
quintett op.34 ajánló. 

Diósgyőr, Vár u. 20. emléktábla
Január 28. 11 óra. Málenkij robot 

megemlékezés. 
Miskolci Egyetem, aula
Január 27. 16 óra. Az ökumenikus imahét 

kiemelkedő eseménye. Igét hirdetnek 
a történelmi egyházak püspökei. 

Művészetek Háza
Január 29. 19 óra. SZEZONBÉRLET 4. 

KODÁLY FILHARMONIKUSOK, DEB-
RECEN. Vezényel: Kovács László. 
Műsor Bartók: Magyar képek Liszt: 
Esz-dúr zongoraverseny Kodály: 
Nyári este Kodály: Concerto ajánló

Február 1. 19 óra. HA LENNE MÁS IS… 
AVAGY A FÉRFI ÉS A NŐ DALBAN.  
GUBÁS GABI ÉS SZABÓ GYŐZŐ ze-
nés estje az Éjszakai Nesz Zenekar 
kíséretével. 

Február 2. 19 óra. ÚJRA VÁR A BALA-
TONI NYÁR. A KFT együttes kon-
certje. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Pótolták a kiszáradt  
fákat az Avason

AVALON gasztro-kaland



Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, 
jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 óra között.
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Villamos ütközött  
a Centrumnál 

Nem adott elsőbbséget az MVK egyik menetrend szerint közleke-
dő villamosának egy személyautó január 19-én este a Széchenyi és a 
Corvin utcák kereszteződésében. Az ütközés következtében torlódás 
alakult ki. Helyszíni információink szerint a Corvin utca irányából 
érkező személyautó nem adta meg az elsőbbséget a Széchenyi utcán, 
a Tiszai pályaudvar felé haladó villamosnak, és a kereszteződésben 
nekiütközött. A karambolban a szerelvény hátsó része sérült meg, 
úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt. Az érintett útszakaszon 
körülbelül egy óra múlva állt helyre a közlekedés.

Rendészek ismerték fel a dohánybolti betörőt
Miskolcon, egy belvárosi 

dohányboltot próbált meg 
kirabolni az a 15 éves fiatal, 
akit rendőrök január 19-én 
este, a körzeti rendészek 
közreműködésével fogtak 
el. A gyanúsított január 
16-án tört be egy belvárosi 
dohányboltba. Az üzlet ri-

asztó-rendszere működésbe lépett, így a betörő semmit sem vitt el 
a boltból, hanem elmenekült. A bűncselekmény elkövetésével gya-
núsítható, 15 éves K. R.-t a körzeti rendészek csütörtökön este felis-
merték a belvárosban. Ráirányíttatták a térfigyelő kamerát, követni 
kezdték, illetve értesítették a rendőrséget, mivel tudtak róla, hogy ke-
resik. A rendészek és a kiérkező rendőrök végül a Centrumnál, egy 
étteremben fogták el a gyanúsítottat. A 15 éves fiú kihallgatása során 
részletes beismerő vallomást tett. 

Tíz évig zsarolta áldozatát az uzsorás 
Január 17-én, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei fogták 

el azt a miskolci férfit, aki csaknem tíz éven át, heti rendszerességgel 
követelt vissza súlyos kamatokkal megnövelt kölcsönösszeget egy he-

lyi férfitól. H. István 2008-
ban adott kölcsön csaknem 
egymillió forint készpénzt 
egy helyi férfinak. A sértett 
a kölcsönt a megbeszéltek 

szerint visszafizette, ám ekkor szembesült vele, hogy – hitelezője sze-
rint – a megfizetett összeg mindössze a kamat volt és a „tőketartozás” 
továbbra is fennáll. Később a sértett nem tudta a korábban megbe-
széltek szerint a törlesztéseket teljesíteni, így a gyanúsított további ka-
matokkal növelte meg a véleménye szerint fennálló tartozást – súlyos 
fenyegetések és bántalmazások kilátásba helyezésével. H. Istvánt a 
Terrorelhárítási Központ műveleti egységei fogták el Miskolcon 2018. 
január 17-én. Kihallgatása során tagadta a terhére rótt bűncselekmé-
nyek elkövetését. A Mis-
kolci Rendőrkapitányság 
bűnügyi őrizetbe vette és a 
nyomozók előterjesztéssel 
élnek előzetes letartóztatá-
sának indítványozására is 
az ügyészségen.

Felborult a hótoló a Baráthegyen 
Felborult egy hótoló jármű január 22-én Miskolcon, a Baráthe-

gyen. Szabó Csilla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, a baleset hétfőn 
délután 14 óra után történt. Az eddigi információk szerint egy hótoló 
túl meredek terepen próbált felmenni munka közben a Baráthegyre. 
A rajta tárolt szóróanyag súlya miatt eközben kibillent az egyensú-
lyából, és az oldalára borult. Úgy tudni, személyi sérülés nem történt.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

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 szinte 

nem tud szabadulni a munka gondolatától. Sok lesz a kihívás. 

Bika (április 21 – május 20) Azt remélte, hogy gördüléke-
nyebben mennek majd a dolgok, de a végeredmény így is ki-
elégítő lesz. Ne hagyja, hogy valami elrontsa az örömét. Ha el 

akarják vonni a figyelmét, állítson fel a fontossági sorrendet.

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

funkcionálni. Próbáljon rugalmas lenni a feladatokban.

Rák (június 22 – július 22) Nem alakul minden a számításai 
szerint, de azért még nincs oka arra, hogy elkeseredjen. Próbál-
jon lépést tartani a terveivel, és akkor a siker is megtalálja. Ne 

hagyja, hogy valami megzavarja a koncentrációban.

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, ezekben a napokban a jelen kihívásait kell megoldania. 

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

vább, emellett az sem árt, ha az újításokra is nyitott marad.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Valami még mindig 
nem tökéletes, de határozott javulást ért el benne. Megpróbál 
egyedi megoldásokat keresni valamire, de lehet, hogy most túl 

sokat vállal. Tartsa tiszteletben a saját határait.

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

séget megspórolhat. Néha nem árt hátrafelé tenni egy lépést. 

Nyilas (november 23 – december 21) Biztos a dolgában, és 
ez segít, hogy másokat is a saját oldalára állítson. Ne veszítse el 
ezt az önbizalmat, mert most igazán a segítségére lehet. Köny-

nyen a fejére nőhetnek a dolgok, tartsa kézben az eseményeket.

Bak (december 22 – január 20) Azt remélte, jobban fog állni 
a teendőivel, de ez a hét lehetőséget teremt, hogy bepótolja 
a lemaradásait. Jól alakulhatnak dolgok, de valami megzavar-

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

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

lemetlen lehet, ha nem egy irányba eveznek a csónakban. 

Halak (február 20 – március 20) Ne hagyja, hogy az utolsó 
pillanatban valaki lesöpörjön a színről. Álljon ki az igaza mel-
lett, főképpen azért, mert már sokat dolgozott érte. Csak olyan 

embert vonjon be ebbe, akiben maximálisan megbízik. 

FORRÓ NYOMON

A hagyományokhoz hűen, idén is megrendezték a Vince nap-
hoz köthető Vice vessző vágást és szentelést a diósgyőri római 
katolikus templomban. Az István Nádor Borlovagrend közre-
működésével zajló szertartás után, a megszentelt szőlővesszőket 
ezúttal is a híveknek ajándékozták, akik ezeket vízbe rakva ki-
hajtatják és elültetik.

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ    

FELVÉTELE

Vasárnap délután a belvárosi református templomban kezdődtek, majd hétfőn a Búza téri görögkatolikus székesegyházban 
folytatódtak a miskolci ökumenikus imahét rendezvényei, a belvárosi körzetben. Az imahét idei bibliai mottója a kivonulás 
könyvében található: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől.” Az imahét anyagát a karibi keresztények készítették, központi témája a 
küzdelem, az emberi méltóságtól való megfosztottság és a rabszolgaság. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és 
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) közös programsorozatának kezdőnapja 2018-tól egyben az üldö-
zött keresztényekért imádkozás vasárnapja is.                                                                                                                FOTÓ: VÉGH CSABA

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 

Vice vessző

Téli versek
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben 
néhány ismert téli költemény címeit rejtettük 
el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben 
vagy e-mailben, legkésőbb 2018. január 31-
én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.
hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket be-

küldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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