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2 Közélet
ÚJ ELNÖK, ÚJ IRÁNYVONAL?
Jakab Péter a Jobbikról és az ellenzéki összefogásról
„Az ellenzéki összefogás egy nagyon érzékeny pókháló,
óvatosan kell szövögetni” – mondja Jakab Péter, a párt új elnöke. A Jobbik miskolci országgyűlési képviselője szerint a
Fideszből kiábrándult szavazókat meg tudják szólítani. Van
véleménye Gyurcsány Ferencről is, ugyanakkor konstruktívnak nevezi a miskolci önkormányzati munkát, ahol különböző világlátású emberek képesek az együttműködésre. Szerinte ez nem kitaposott ösvény, de jól haladnak.
– Mit jelent a párt irányvonalait,
gondolkodásmódját
tekintve az ön elnöki megválasztása? Merrefelé megy mostantól a Jobbik?
– Nagyon erős felhatalmazást kapott a Jobbik új elnöksége abban a tekintetben,
hogy meghatározza a párt
irányvonalát. A kongresszuson is elmondtam a párt tagságának, hogy jómagam egy
érdemelvű, emberközpontú
néppártot szeretnék felépíteni, ami azt jelenti, hogy miközben magunkat jobbközép
pártként határozzuk meg,
nem ezt tartjuk az emberek
felé a legfontosabb tényezőnek, hanem sokkal inkább
azt, hogy megoldást találjunk az emberek hétköznapi
problémáira. Én nem akarom
megmondani a magyar embereknek, mit gondoljanak a
világról. Azt gondolom, nem
ez a feladata egy képviselőnek

és egy pártnak, hanem legfőképp az, hogy megoldást találjunk a megélhetési válságra, a
nyugdíjasok problémáira, az
egészségügy, az oktatás helyzetét rendbe tudjuk tenni,
ezek létkérdések. Lehet ideologizálni boldog békeidőben,
de akkor, amikor mi magyarok vagyunk az Európai Unió
második legszegényebb nemzete, és évente 38 ezer ember
hal meg, mert nincs rendbe
téve az egészségügy, akkor azt
gondolom, hogy a problémákra, nem pedig az ideológiákra kell elsősorban fókuszálni. Hozzáteszem ugyanakkor,
hogy jobbközép pártként azok
számára is alternatívát tudunk nyújtani, akik mondjuk kiábrándultak a Fideszből.
Az elmúlt negyedévben nagyságrendileg félmillió szavazó
hagyta ott a kormánypártot,
és azt gondolom, hogy őket
nem szabad elveszíteni.

– Az ellenzéki összefogás lesz
mostantól a Jobbik gondolkodásának középpontjában?
– Az ellenzéki összefogás
kapcsán nagyon fontos tisztázni, hogy Gyurcsány Ferenc
képes-e arra, hogy megszólítsa
ezt a félmilliós – Fideszből kiábrándult – tábort. Én azt gondolom, hogy nem. Mi ezt meg
tudjuk tenni, és erre a táborra
óriási szükség lesz ahhoz, hogy
ezt a rezsimet le tudjuk váltani.
Az ellenzéki összefogás egy nagyon érzékeny pókháló, óvatosan kell szövögetni, legfőképp
a tárgyalóasztalnál.
– Mi az, amit markánsan
képviselne ebben az összefogásban a Jobbik? Miről szólnak
most a tárgyalások?
– Tőlünk a szavazóink is azt
várják, de legfőképpen az ország érdeke azt követeli meg,
hogy úgy vezessük el ezt az országot 2022-höz, hogy ne jussunk vissza 2010-hez. A 2010
előtti világra ugyanis annyira nemet mondtak az emberek, hogy képesek voltak kétharmadot adni a Fidesznek.
Ez soha többé nem fordulhat
elő. Akkor, amikor a régi világ
szimbolikus szereplői Facebook-posztokat tesznek közzé az ellenzéki együttműkö-

Jakab Pétert választották a Jobbik elnökévé. Mellette Z. Kárpát Dániel és Potocskáné Kőrösi Anita
alelnök. Fotó: Soós Lajos, MTI

dés mikéntjéről, akkor tőlük
én épp az együttműködés érdekében legfőképpen önmérsékletet kérek. Az ugyanakkor
nem képezheti vita tárgyát,
hogy az egyéni választókerületekben egy az egy ellen kell
felállni a Fidesszel szemben.
– Eltelt néhány hónap a választások óta, mi a konkrét
tapasztalata azokon a településeken, ahol az ellenzéki ös�szefogás nyert?
– Azt látom, hogy konstruktív munka folyik. Hang-

EGYEZTETÉS KEZDŐDIK
AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL
Veres Pál levélben fordult dr.
Kásler Miklóshoz, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának vezetőjéhez, amelyben
kérte, hogy az állam is vegyen részt a színház fenntartásában.
Az idei évtől a tulajdonosnak, vagyis Miskolc esetében
is az önkormányzatnak kell
biztosítania a művészeti intézmények, színházak, bábszínházak működtetését és
fenntartását. A korábbi állami
támogatás mostantól nem automatikus, vagyis a fenntartónak kell azt kérnie. Eddig 1,1
milliárd forint volt a teljes költségvetése a Miskolci Nemzeti Színháznak, amelynek nem
sokkal több mint felét a város
adta. Az állami támogatás 525
millió forint volt, ehhez társult
még a TAO-támogatás átalakult rendszere – ami most ös�szeépül –, vagyis összesen 650
millió állami támogatással
egészült ki az önrész az előző
költségvetési évben.
–
Reményeink szerint az eredeti művészeti
koncepciónak
megfelelően,
eredeti költségvetéssel indulhat a munka – mondta Veres Pál polgármester. – A jövő héten lesz
egy egyeztetés a szaktárcánál,

súlyozom, ez nem egy kitaposott ösvény. Nagyon sokan azt
mondták, hogy különböző világlátású emberek nem képesek együttműködni, a rendszer
életképtelen lesz, a vezetés pedig
kudarcra ítéli magát. Én pont az
ellenkezőjét látom: konstruktív együttműködés alakult ki,
nincsenek „vérengzések”, nincsenek tömeges, brutális leváltások, minden nagyon ésszerűen és kulturáltan zajlik. Így
van ez szerintem Miskolcon is.
Azt tapasztalom, hogy nagyon

megfontoltan megy előre a városvezetés. Nyilván, amikor
lényegében egy csődtömeget
örökölt az önkormányzat, akkor nem könnyű egyről a kettőre jutni. Egyelőre a romeltakarításnak, a kárfelmérésnek
van itt az ideje, utána indulhat
az építkezés, ehhez türelemre is
szükség van, hiszen tíz év károkozást vett nyakába a városvezetés, de azt gondolom, hogy
a tisztesség útján haladva csak
előre juthatunk.
NOR

Szerződést bontanak

A takarékosság jegyében
megkezdte több tucat, még
az előző városvezetés által
kötött szerződés felmondását a Miskolci Önkormányzat és a Miskolc Holding
Zrt. Ezen kötelezettségvállalások többnyire budapesti vagy főváros környéki
cégekkel köttettek.

A szerződések több esetben érintenek projektekhez
kapcsolódó marketing és
kommunikációs területeket, tevékenységeket, illetve
egyéb tanácsadói, ügyvédi
megbízásokat. A felmondás

oka a takarékosság mellett
az, hogy ezen feladatok elvégzésére van humán erőforrása a Miskolci Önkormányzatnak és a Miskolc
Holdingnak is. Munkavállalóik jelenleg is végeznek
olyan munkát, amelyek az
előző városvezetés által jegyzett
kötelezettségvállalásokban meg voltak jelölve.
Ezen szerződések felmondásával több tízmillió forintot
takarít meg a jelenlegi városvezetés, amellett, hogy a
munkafolyamatok párhuzamosságait, átfedéseit is megszüntetik.

Egyházakkal együttműködve
A Miskolci Nemzeti Színház szeretné a meglévő művészeti színvonalat fenntartani. Fotó:
Mocsári László

hogy milyen feltételek mentén
és milyen összegben van lehetőség a két színház támogatására, illetve hozzájárulnak-e a
fenntartásukhoz. Mi beterveztük a korábbi összeget, annak
ellenére, hogy takarékos városi
költségvetést készítettünk. Ezzel is szeretnénk megmutatni,
hogy nekünk fontos a kulturális és a művészeti intézmények
fenntartása. Az arányokból jól
látszik, hogyha nem kapunk
segítséget, akkor a következő
évadot nagyon nehezen tudjuk elkezdeni.
Január első napjaiban Veres
Pál levélben fordult dr. Kásler
Miklóshoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumának veze-
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tőjéhez, amelyben kérte, hogy
az állam is vegyen részt a színház fenntartásában, mert közösen szeretnék működtetni a
színházat és a bábszínházat is.
A kérvények benyújtásának a
határideje egyébként március
31-e. – Azért foglalkoztunk ezzel már az év első napjaiban is,
mert az előzetes tárgyalásokat
szerettük volna minél hamarabb elkezdeni. Hiszen a mostani évadot úgy kell befejezni,
a következőt pedig úgy tudjuk
tervezni, hogyha látjuk, mi a
kormányzati szándék – részletezte a polgármester. Hozzátette: – Szeretnénk a meglévő
művészeti színvonalat is fenntartani, ez a város kulturális

élete szempontjából meghatározó. Közel 150 ezer nézővel
számolunk minden évadban a
Miskolci Nemzeti Színház kapcsán. Olyan produkciók vannak itt, amelyekért még Budapestről is idelátogatnak, hogy
megnézzék. Példaként említhetem többek között a Hegedűs a háztetőn és a Feketeszárú
cseresznye című előadásokat,
amelyek szintén országos hírnévre tettek szert. Bízom abban, hogy a kormányzat nem
engedi el az ilyen nívójú intézmények kezét, és meglesznek
a források arra, hogy ugyanolyan jól működhessenek, mint
korábban – hangsúlyozta a városvezető.
NOR

A történelmi egyházak vezetőit fogadta Veres Pál polgármester és Varga Andrea alpolgármester a városházán.
Veres Pál köszöntőjében kifejtette: szeretné, ha az eddigi gyakorlatnak megfelelően
az önkormányzat és a Miskolcon működő egyházak szorosan együttműködve végeznék város- és közösségépítő
munkájukat. A megbeszélésen
részt vett: Csomós József püspök, Ábrám Tibor főgondnok,

Rácsok András püspöki titkár
a református egyház részéről,
Dr. Orosz Atanáz görögkatolikus püspök, Mikolai Vince
római katolikus plébános, főesperes, Buday Barnabás evangélikus esperes, Krank József
ortodox parókus, Markovics
Zsolt főrabbi, Szlukovinyi Péter a Miskolci Zsidó Hitközség
képviseletében, valamint Fuchs
Joshua rabbi, Fuchs Eszter és
Tóth Gábor kabinetfőnök az
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség részéről.
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Színház finanszírozás, Tiszti klub határidőmódosítás

A miskolci közgyűlés januári ülésén összesen 12 előterjesztést
tárgyaltak a képviselők. Az előterjesztések között szerepelt a
színház működtetésének ügye, a volt Tiszti klub sorsa és az Integrált Területi Program módosítása is.

Az egyik komolyabb vitát a Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom Bábszínház finanszírozása váltotta ki. Miskolc önkormányzata ugyanis – élve az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény adta lehetőséggel –
közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjesztett elő a magyar kormány részére. A közgyűlési napirendi pont tulajdonképpen egy beszámoló volt arról, hogy a város segítséget kér, és ebben már lépéseket is
tett Veres Pál polgármester. Ezen túl a városatyák megtárgyaltak több,
technikai jellegű előterjesztést is, szó volt az Integrált Területi Program módosításáról, és utólagoson tájékoztatást kaptak a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben hozott polgármesteri döntésekről is.
A közgyűlés elé került a Csengey Gusztáv utca 3. szám alatti épület – ahogy a miskolciak többsége ismeri, a volt Tiszti klub – sorsa
is. Az ingatlant a miskolci önkormányzat 2014-ben adta el a Magyar
Cserkészszövetségnek azzal a kikötéssel, hogy a romos házat felújítják. Ennek határidejét 2017-ben egyszer már meghosszabbították,
az előterjesztés most újabb módosításra, hosszabbításra tett javaslatot. A közgyűlésről élő tudósítást olvashatnak a minap.hu-n.

A közgyűlés elé került a volt Tiszti klub sorsa is. Fotó: Végh Csaba

A közgyűlésről a frakciók vezetői a következőket nyilatkozták lapunknak:
SIMON GÁBOR
(Velünk a Város, frakcióvezető)

BADÁNY LAJOS
(Velünk a Város, frakcióvezető-helyettes)

ALAKSZAI ZOLTÁN
(Fidesz, frakcióvezető)

MOLNÁR PÉTER
(KDNP, frakcióvezető)

A színház közös üzemeltetése meglátásunk
szerint illeszkedik abba
a rendszerbe, hogy az
önkormányzati jogokat
a törvény erejénél fogva folyamatosan leépítik. Gondoljunk csak
arra, amikor állami
fenntartásúvá váltak oktatási intézmények
vagy elvették Miskolc kórházait. Mivel a
város önmagában nem tudja a színházát
fenntartani, ezért kénytelen volt beadni az
igényét a közös üzemeltetésre. Ennek – álláspontunk szerint – csak egy célja lehet: az,
hogy a kormány a színház tevékenységébe
bele tudjon szólni, valamilyen ráhatása legyen arra. A pénzügyi kontroll érve nem
igaz, hiszen ez eddig is megvolt, például az
önkormányzat mellett az Állami Számvevőszék is gyakorolja ezt.
Ebbe a folyamatba illeszkedik be az is,
hogy az építésügyi hatósági jogköröket elvették a várostól, és átkerültek a kormányhivatalhoz. Egyszerűen fogalmazva: abba,
hogy mi épül Miskolcon, többé – építéshatósági vonatkozásban – nem szólhat bele a
város. Átveszik a dolgozókat, de még a bútorokat és a szolgálati autókat is. Azt látjuk
tehát, hogy lépésről lépésre leépítik az önkormányzatiságot, amivel abszolút nem tudunk egyetérteni.
A Magyar Cserkészszövetség kész tények
elé állított minket. Nem lett volna szükség
a mostani döntésre, ha betartják a szerződésben vállaltakat cserkész becsület szóra,
azaz, hogy 2018-ra felújítják a Tiszti klub
épületét. Előbb kettő, aztán újabb kettő, végül további három év hosszabbítást kértek
erre a feladatra. Miskolc belvárosa tele van
sebekkel, amikkel az előző 9 évben nem
foglalkoztak, vagy érdemben nem tudtak
előrelépni. Minden miskolci azt szeretné,
ha a város egyik éke lenne az épület. Az
épület kálváriája azonban arra intett minket, hogy óvatosan járjunk el a kérdésben.
Ezért gondoltuk, hogy a további 5 évre szóló döntést jogilag körülbástyázzuk. A városnak nagyobb ráhatása kell hogy legyen
arra, hogy a cserkészek az általuk vállalt beruházást elvégezzék.
A szociális tűzifáról folytatott vita egészen szürreális volt, hiszen az elmúlt években folyamatosan azt hallottuk az akkori
városvezetéstől, hogy minden rendben van,
a város csodálatosan fejlődik. Most pedig
érdekes volt hallani, hogy nem a smartcity
a fontos kérdés Miskolcon, hanem hogy a
sok száz rászoruló család szociális tűzifából
hogyan részesül. Mi a módosított szociális
rendeletünkben azt mondtuk, hogy a szociális tűzifa természetbeni ellátási forma legyen, és rendeletbe foglalt szabályrendszer
figyelembe vételével lehessen osztani.

A kormányzat ez év
januárjától a színházak
fenntartását az önkormányzatok feladatkörébe utalta. Ez a döntés –
a közösségi közlekedés
fenntartási kötelezettségén túl – újabb terheket
ró az elmúlt évek gazdaságpolitikája által pénzügyileg kivéreztetett
városunkra is. Nyilvánvaló, hogy az állami támogatások megszüntetésével a 14 milliárdos
adóssággal küzdő Miskolc önerőből nem fogja
tudni biztosítani az intézmények fenntartását,
hiszen ez további költségvetési megszorításokat eredményezne. Ezért a törvény felkínál
egy lehetőséget, mely szerint az önkormányzat
kezdeményezheti ezen intézmények állammal
történő közös fenntartását és működtetését.
De mit jelent ez valójában? Ha visszaemlékszünk, két hónappal ezelőtt került nyilvánosságra egy törvényjavaslat, amellyel a kormányzat azt tervezte elérni, hogy állami jóváhagyás
legyen szükséges a színházigazgatók kinevezéséhez. Akkor ez országos felháborodást és tiltakozássorozatot indított el. Végül a sérelmezett passzust kivették a törvényjavaslatból. Úgy
látom, hogy a mostani törvénymódosítás újból veszélyezteti a kulturális intézmények autonómiáját. A pénzügyi nehézségekkel küzdő
önkormányzatok ugyanis kénytelenek lesznek
kezdeményezni a közös működtetésre vonatkozó megállapodás megkötését, ha biztosítani akarják a színházi élet megmaradását városukban. Érthetően így cselekedett Miskolc
vezetése is, s arra törekszünk, hogy a közös
fenntartás esetén biztosított központi forrás
fedezze a korábbi támogatások és pályázatok
összegét. Ami kételyt ébreszt bennem az az,
hogy a közös működtetés jogcímén az állam
esetleg közvetlen beleszólásra is igényt tarthat
az intézmények operatív irányításába. S ezáltal burkoltan vissza is térhetünk a decemberben tiltakozási hullámot kiváltó törvényjavaslathoz. Meggyőződésem, hogy a kultúra nem
válhat a nagypolitikai játszmák vesztesévé.
Ahogy színházigazgató úr is mondta, egy város valódi értékét nem a gazdagsága, hanem
a kultúrája határozza meg. Ez biztosítja az ország színházainak sokszínűségét, az egyes intézmények sajátos arculatát. Ezt erkölcsi kötelességünk megőrizni, megtartani Miskolc
kulturális önállóságát és azt a jogát, hogy maga
határozhassa meg milyen jellegű programokat
kíván városunk közönsége számára biztosítani. Az önkormányzati mozgástér csökkentésére irányuló kormányzati szándék szintén
tetten érhető azon törvényi szabályozásban,
amely az építési engedélyek kiadását önkormányzati hatáskörből a kormányhivatalokhoz
telepíti. Ennek következtében már nem az önkormányzat saját szervei fognak dönteni arról,
hogy a területükön milyen építmény megvalósítására adnak ki hatósági engedélyt.

Ahogy
2015-ben,
úgy most is támogatjuk,
hogy a Magyar Cserkésszövetség a kormány
támogatásával
felújíthassa és élettel tölthesse
meg a Csengey Gusztáv
utcán található épületet.
A közgyűlésen az ehhez
szükséges döntések meghozatalát támogattuk,
azt azonban nem, hogy az utolsó pillanatban
olyan módosító indítvány került a közgyűlés
elé, amelynek tartalma nem volt leegyeztetve
a cserkészekkel. Ez az eljárás nem elfogadható.
Ha a városvezetés és a polgármester együttműködésre törekszik mindenkivel, akkor ennek a
gyakorlatban is meg kell mutatkoznia. Így nem
tudjuk, mi lesz a szerződéshosszabbítás és az
épület sorsa, bízunk benne, hogy hamar elkezdődhet a munka.
Ami a Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom Bábszínház további finanszírozásával
összefüggő előterjesztést illeti: nem értettük,
miért került most napirendre, idő előttinek
tartjuk. Ezekről a kérdésekről akkor kell beszélni, amikor már ismerjük a konkrétumokat. Egy általános, kultúrpolitikáról folytatott
politikai vita a közgyűlésben nem szolgálja azt
a célt, hogy a város vezetése minél hamarabb
megállapodásra jusson a kormánnyal, politikai hangulatkeltésnek viszont kiváló, a várost
vezető jobbikos és szocialista képviselőktől ezt
már lassan megszokjuk. Mindenesetre támogattuk és tudomásul vettük a kapcsolatfelvételt.
A szociális tűzifa kérdése egy rendkívül kellemetlen ügy, láthatóan a városvezetést is zavarba
hozta. Az elmúlt évek konszenzusos gyakorlata
változott most meg. Korábban valamennyi megválasztott önkormányzati képviselő élhetett a javaslattétel jogával, hiszen egy megválasztott képviselő ismeri a területét, pontosan tudja, melyik
család szorul rá ilyen segítségre. A Fidesz megválasztott képviselőit ezúttal senki nem kérdezte meg. Többek között ez a körülmény vezetett
oda, hogy idén a tavalyi számhoz képest jelentősen kevesebb fát osztott ki a Veres Pál vezette
önkormányzat. Marketingben viszont kiválóak!
Bár az adventi adományfa-állítás szimbolikusnak szánt gesztusa például enyhén szólva drága
lett. Ennek közel 17 millió forintos költsége az
állítólag nehéz pénzügyi helyzetben lévő Miskolc Holding Zrt.-t terhelte úgy, hogy mindös�sze 1,3 millió forint értékű fát tartalmazott. Több
mint száz nap után azt kérjük a városvezetéstől,
hogy marketing helyett vezessék Miskolcot.
Az egyik előterjesztés lehetővé teszi, hogy az
előző városvezetés által elindított gazdaságfejlesztési folyamat eredményeként a Lufthansa
gigaberuházásának Miskolcra települése megvalósulhat. Ez a beruházás része annak a gazdaságfejlesztési folyamatnak, amely 2010-ben
kezdődött, és közel 200 milliárd forint működő tőkét hozott Miskolcra. Ez tehát az előző városvezetés érdeme, büszkék vagyunk rá.

A cserkészek – világszerte és hazánkban
is – egy nagyon fontos alapsejtjét képezik a társadalomnak.
Úgy gondoljuk, 2015ben jó döntést hozott a
közgyűlés azzal, hogy
az egykori, már akkor
is évek óta kihasználatlanul álló és egyre
romló állagú Tiszti klub épületét eladtuk
a Magyar Cserkészszövetségnek. Ők egy
civilházat szerettek volna ott létrehozni,
azonban rajtuk kívül álló, operatív okok
miatt eddig nem tudták megvalósítani a
beruházást. Mi a közgyűlésen támogattuk, hogy kapjanak határidő-módosítást.
A kormány által nyújtott támogatások rendelkezésre állnak, így bízunk abban, hogy
minél hamarabb megvalósul a beruházás.
A közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának módosító indítványával kapcsolatban
azonban szkeptikusak voltunk, mert erről
előzetesen nem egyeztettek a cserkészekkel. Szerintünk nem helyes egy kész helyzet elé állítani őket.
A Miskolci Nemzeti Színházzal, valamint
a Csodamalom Bábszínházzal kapcsolatban szeretném leszögezni, hogy ha megnézzük a költségvetésüket, azt látjuk, hogy
előbbi mintegy 550 millió, utóbbi közel 50
millió forint támogatást kap az államtól. Így
aztán azt gondoljuk, hogy a mostani vitát
fölöslegesen generálták. Felelős döntésnek
gondoljuk, hogy ha a magyar állam közpénzt fordít valamire, akkor szeretné látni, hogy az összeget mire fordítják. Azzal el
kell tudni számolni. Biztosak vagyunk abban, hogy a magyar állam támogatni fogja őket, hiszen mindkét intézmény nagyon
fontos a helyi közösség számára.
A tűzifaosztásról az a véleményünk, hogy
az önkormányzatnak támogatnia kell a szociálisan rászorulókat. Nem igaz, hogy az
elmúlt években mi ebből kampányt csináltunk. Nem gondoljuk ugyanakkor azt sem,
hogy 17 millió forintból fel kell állítani egy
adományfát a Városház téren, miközben
a benne lévő fa értéke alig éri az 1 milliót. Nem ilyen „látványdolgokra”, hanem
tényleges segítségnyújtásra van szükség. A
MESZEGYI szociális szakembereinek és az
önkormányzati képviselőknek közös véleménye: szigorúan szakmai alapon kell dönteni arról, hogy ki kaphat tűzifát.
És bár vita nem volt belőle, de szeretném
kiemelni még a településszerkezeti terv
módosítását, amit a Lufthansa idetelepülése indokolt. A 43 milliárd forintos beruházásról szóló döntés még tavaly, az előző
városvezetés idején született meg. Egy nagyon következetes gazdaságpolitikának köszönhető, hogy egy ilyen nagy cég Miskolcon települ le.
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A MISKOLCI KERESKEDELEM ÚTTÖRŐJE

Sorozatunk második tagjaként ma egy olyan férfi kerül bemutatásra, akinek életútja, kereskedelmi szemlélete példaként szolgálhat az utókor számára. Weidlich Pál 1862-ben
született Vas megyében, egy jómódú család 11. (!) gyermekeként. A kis Pál iskoláit Szombathelyen végezte, ahol kereskedőnek tanult. Kisvártatva Bécsbe került, ahol Josef Voigt
Mariahilferstrassén lévő „zum Schwarzen Hund” (a Fekete
Kutyához) csemegeüzletében töltötte szakmai gyakorlatát.
Hogy a sors keze
volt-e, azt ma már
nehéz megítélni, de amikor
a 19 éves, ambiciózus fiatalember először
került
v á ro s u n kb a ,
a Máhr Károly
által 1756 óta
üzemeltetett, szintén Fekete Kutya nevet viselő fűszerüzletben
lett üzletvezető. 9 évvel később,
egy ösztöndíj keretében - kis
túlzással - a fél világot bebarangolta: Európa mediterrán
országai után Ázsiába utazott,
hogy tapasztalatokat szerezzen,
kapcsolatokat építsen ki. Mint
láthatjuk, Weidlich Pál tudatosan építette karrierjét, aminek
később meg is lett a gyümölcse.
Utazásaiból hazatérve sem
tétlenkedett. Átvette a Fekete
Kutya irányítását, és eljegyezte
a város tekintélyes kereskedőjének, Fűrész Ferencnek a lányát,
Idát. A boltban saját termékeit
is forgalmazni kezdte. Országos

ismertségre tett szert,
amikor az 1896-os
millenniumi kiállításon érmet
nyert
Tokaji
borával. Négy
évre rá, a párizsi világkiállításról hazánk
képviseletében
díszoklevéllel tért
haza. Saját példáján
felbuzdulva ösztöndíjat alapított, hogy segíthesse
azokat a fiatal miskolci kereskedőket, akik szintén külföldön
szerettek volna üzleti kapcsolatokat építeni.
A fűszer- és csemegeüzlet
Üzlete eleinte a Széchenyi
utca 35. szám alatt működött,
ahol a régi értékek megtartása
mellett felhasználta a külföldi
útjai során tapasztaltakat, sikerét is ennek köszönhette. Olyan,
korát megelőző megoldásokat
alkalmazott, amik addig nem
voltak jellemzőek a város üzleteire. A szellőztetőrendszer a pince
hűvösségét használta fel, odalent

A Weidlich-villa a Hámori tó partján

pedig síneken futó csillék segítségével végezték az árufeltöltést.
Egész Európában egyedülálló
tea- és kávétartályok tartották
frissen a csemegéket. Már a bolt
berendezése is párját ritkította.
A polcok mögé beépített tükrök
kettős célt szolgáltak: vizuális illúzióként hatott a vevőkre, valamint így az üzletvezető minden
irányból szemmel tarthatta alkalmazottait.
Ez alapján hihetnénk azt is,
hogy Weidlich Pál sikere zsarnoki magatartásának volt köszönhető, holott ennek pontosan az
ellenkezője adta meg a Fekete
Kutya esszenciáját. A tulajdonos a távozóban lévőktől – még
az egy-két apróságot vásárlóktól is – megkérdezte, miközben
kinyitotta előttük az ajtót, hogy
megkaptak-e mindent, elégedettek-e, s hozzátette, hogy legyen
máskor is szerencséjük. A vevőre itt vendégként tekintettek, ez
a mentalitás pedig nemcsak akkor, hanem ma is megmelengeti
egy vásárló szívét.
A Weidlich-palota
Így nem csoda, hogy szakmai
elismertsége mellett vagyona
is nőtt. Olyannyira, hogy 1911ben Weidlich Pál élete legnagyobb vállalkozásába kezdett
azzal, hogy felépítette a város
első nagyobb üzletházát a Széchenyi utca 19. szám alatt. De
nem csak ebben járt élen a kereskedő palotája, hiszen itt üzemelt a város első filmszínháza
(Apolló néven) és liftje is. Az
impozáns épület tervezője az ország első olimpiai bajnokaként
is ismert Hajós Alfréd cége volt.
A késő szecessziós stílusú épület
abban az időben a város legnagyobb bérháza volt, amelyben
24 üzlethelyiséget és 30 lakást
alakítottak ki. Frontjának két üzlethelyiségében – nem meglepő módon – a megújult Fekete
Kutya, valamint a Fehér Galamb

nevű divatkereskedés kapott helyet. De az üzletház választéka
nem volt ennyire fekete vagy
fehér: a teljesség igénye nélkül
volt itt bútorkereskedő, biztosító, pékség, borbély, mosoda, mészáros, női divatáru, dohánybolt,
tejivó és zongorakészítő műhely
is. Nem túlzás azt állítani, hogy
státuszszimbólumnak számított
a korban a Weidlich-udvarban
üzletet bérelni.
Villa Lillafüreden
Ha már a státuszszimbólumokat említettük, arra a cikk főszereplője is bőven adott. A századforduló környékén kezdte el
felfedezni a közvélemény a festői
szépségű Lillafüredet, ahol a város legtehetősebb polgárai építettek nyaralókat a korban, így
Weidlich Pál is. Az 1906-ban elkészült villában kapcsolódott
ki a család. A vendégek mind a
harmonikus családi légkört és az
egymás iránti szeretetet hangsúlyozzák az ekkor íródott emlékkönyvben. A világ minden tájáról érkező, befolyásos üzletfelek
és barátok társaságában tartottak
itt vigasságokat. Volt, aki egyenesen a Palotaszállóból érkezett

Pál, hogy sikerült a Palotaszálló
építésének első tervét egymaga
megvétóznia, hiszen azt épp a villa helyére kívánták felépíteni. Így

Weidlich üzlete még a régi helyén

egy-egy ilyen eseményre. Apropó
befolyás és Palotaszálló. A helyi
folklór szerint olyan fontos helyet foglalt el a város társadalmi
ranglétráján ekkor már Weidlich

került végül a szálló a mostani
helyére, közvetlenül a villa mellé.
Ennek fényében nem meglepő,
hogy az épület ma is áll, egy étterem üzemel benne.

Ufók az Avas Szállóban

A Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Nők a Lengyel-Magyar
Történelemben címmel
rendezett kiállítást.

Az Avas Szálló kerthelyisége a múlt században
fedeztük a lapkiadás növekvő
veszteségét.
Végül az igazi nagy dobás
az ufókiállítás volt a Vörös
teremben. Egy magyar származású amerikai szenátor,
aki egész életét a földönkívüliek kutatására tette fel, egy
teljes anyagot küldött. Fotókkal és az állítólagos repülő
csészealjak maradványaival
megspékelt kiállítás előkészítésén még a nyitás előtti éjszaka is dolgoztunk Török Ferenc
barátommal. Feliratoztuk a

tablókat, s kiraktuk a magnókazettákat, amelyen az amerikai kutató egy gyújtóhangú
beszédet mond a kongres�szusban a földönkívüliek lehetséges támadásáról. Végül
csaknem tízezer látogatónk
volt, közülük sokan teleírták a
máig is őrzött vendégkönyvet.
Sokan a saját, harmadik típusú találkozásaikat jegyezték.
Már abban az időben, amikor
mindez még kényes tabutéma
volt, nemcsak nekem, másoknak is lehettek ilyen élményei.

Az üzlet alkonya
Az első világháború és az azt
követő évek okozta pénzügyi
válságot a Fekete Kutya is komolyan megsínylette. 1937-ben
Pál átadta az üzletvezetést fiának, Lászlónak, majd 1939-ben
a tulajdonjogot is. 1943. május
6-án a Weidlich-cég megszűnt.
A miskolci kereskedelmi élet
úttörője 1946. október 25-én
hunyt el, a Mindszenti temetőben helyezték végső nyugalomra, sírja azonban megsemmisült, minden valószínűség
szerint rátemetkeztek. Emlékét
mára már nem csak a nevét viselő épület őrzi, hanem tavaly
óta egy nívódíj is, amelyet a város leginnovatívabb szemléletű
vállalkozóinak ítélnek oda. A
díj stílusosan egy fekete kutyát
ábrázoló szobor.
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Nők a lengyel-magyar
történelemben

Jegyzet

A megyeszékhelyek szebb
napokat látott, luxus nagyszállói rendre lepusztultak a
rendszerváltást követően. A
pécsi Nádor s a híres debreceni Aranybika felett is eljárt az
idő, elmúlt az aranykor. Hasonló sorsra jutott a miskolci
Avas Szálló is, városunk egyik
legemblematikusabb épülete.
Szívem elszorul, amikor látom
a bedeszkázott főutcai ablakokat s a romos hátsó traktust.
Erről a Hunguest Hotel idejekorán lemondott a város javára. Többen is pályáztak rá
komolytalan
ajánlatokkal.
Egy éjszakán egy rejtélyes kínai befektetővel is bejártuk a
már patkányoktól hemzsegő
épületet. Az étterem konyháját, a Fapadost és a Vörös termet. Végül a Déli Hírlap kft.
kapta meg hasznosításra. Így
lett ez Miskolc első bevásárlóközpontja. Bérelhető vásári
pavilonokkal csaknem két évig
sikerült életet lehelni a Fehér
terembe, s osztozhattunk a bevételen az önkormányzattal.
Volt egy élelmiszerüzlet és sok
divatárus stand. A bérletéből

Az 1910-es évek elejének utcaképéből kimagaslott az újonnan
épült Weidlich-palota

Mi az utolsó napig a lakásunkon tároltuk a kiállítási
anyagot. Majd az elszállítás
előtti éjszaka arra ébredtünk,
hogy járkálnak a házban.
Hallottuk a robosztus lépteket, s mindannyian erre riadtunk fel. Ám az infrariasztó
sorompó senkit, semmit nem
jelzett. Máig hiszem: ők, a
messzi idegenek voltak az első
látogatóink. Kíváncsiak voltak, milyen zöldségekkel állunk elő róluk.
SZÁNTÓ ISTVÁN

Királynők,
uralkodók,
hercegnők sorakoznak a
polgármesteri hivatal aulájában. A tárlaton nemcsak
egykori méltóságok hanem
a lengyel származású kiválóság a többszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta is
helyet kapott. A tárlat megnyitóját kedden délután tartották, ahol a kiállított anyagot Varga Andrea, Miskolc

alpolgármestere ajánlotta az
érdeklődők figyelmébe.
– A kiállítás Budapestről érkezett hozzánk a Lengyel Kutatóintézet és Múzeumtól. A
kiállítás olyan híres nőket mutat be, akik mind Lengyelország mind Magyarország történetébe arany betűkkel írták
be magukat. Már eddig is sokat
hallottunk róluk, és most van
alkalom arra, hogy még többet
tudjunk meg róluk - fogalmazott Bárcziné Sowa Halina, a
Miskolci Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke. A vándor kiállítás február közepéig
marad Miskolcon.

Fotó: Mocsári László
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Kétmilliárd kellene
Mintegy kétmilliárd forintra lenne szükség a
Herman Ottó Múzeum
papszeri kiállítási épületének felújításához.
A múzeum annyira rossz
állapotba került, hogy lassan
egy éve sem vendégek fogadására, sem kiállítások bemutatására nem alkalmas. A
felújítás elengedhetetlenné
vált. – A pincétől a padlásig
bőven találni hibákat – nyilatkozta az intézmény megbízott igazgatója. – A pincében elsősorban a vizesedés,
ami alkalmatlanná teszi,
hogy bármiféle műtárgyat
ott tároljunk. Az első és második emeleten elsősorban a
nyílászárókkal van probléma,
a vizesblokkokkal. Az épület
fűtése már gazdaságtalan, és
teljes felújítást igényel a födém és a padlástér is.
Szolyák Péter hozzátette,
számos ötletet szeretnének
megvalósítani. – Lenne egy
közösségi tér a múzeumban,
ahol a hetvenes, nyolcvanas

évekre hangolva mutatnánk
meg Miskolc történetét. Aztán lenne gyerekmúzeum,
tárgyalóhely és közösségi tér.
Ezt kávézóval együtt szeretnénk megvalósítani.
A műszaki felmérések és
becslések azt mutatják, hogy
a teljes felújítás mintegy kétmilliárd forintba kerülne. A
pénzügyi forrás biztosítása
érdekében pályázatokra van
szükség.
Borkúti László, Miskolc
közművelődési és civiltanácsnoka úgy fogalmazott, jelenleg nem állnak rendelkezésre
olyan kormányzati források,
ahova a teljes összeg erejéig pályázni lehetne. – Idén
egy energetikai pályázaton
való eredményes szerepléssel kezdhetjük el a felújítási
munkákat. Ha ezt sikerülne
elnyerni, az 7-800 millió forintot biztosítana, ami fedezné a nyílászárók cseréjét.
Ha a helyreállítás idén
elkezdődne, akkor talán
2022-től vehetné birtokba a
miskolci közönség.

Fotó: Juhász Ákos

A JAZZTANSZAKÉ A MÚZSA DÍJ
A 2019-es év díjazottja a
miskolci Bartók Béla Zene–
és Táncművészeti Szakgimnázium 20 éves jazztanszaka. A díjátadón – idén
először – Múzsa-reménységek-elismerést vehetett át
három tehetséges fiatal.
A Miskolci Múzsa díjat minden évben a magyar kultúra napja alkalmából adja át az e célból
életre hívott civil kulturális alapítvány kuratóriuma. A díjátadón
Miskolc polgármestere mondott
köszöntő beszédet. Veres Pál arról szólt, hogy a kuratórium megkeresésére nagy örömmel vállalta
el a tagságot, hiszen magas színvonalú szellemi műhelyre talált
benne. A tagok azonosak Miskolc szeretetében, lokálpatriotizmusukban, a művészet iránti tiszteletükben és az értékek
elismerésében, fogalmazott. –
Sok jelölt volt a díjra, jó volt látni,
Miskolcon milyen sokan vannak,
akik kiérdemlik a kitüntető figyelmet – hangoztatta a városvezető, hozzátéve: legyünk büszkék
a városra, értékeire.
A Múzsa díj Alapítvány kuratóriumának elnöke emlékeztetett, a díjat a miskolci kulturális,
művészeti élet maradandó értékeinek megőrzésére hozták létre. Torma András rektor ismertette: a kuratórium új tagja lett
Veres Pál mellett Borkúti László,
Gecse Attila, Máger Ágnes és Merényi Dániel. Kiemelte: az alapítványnak sokkal aktívabban kell
jelen lennie Miskolc kulturális és
közéletében. Ezért aztán alapítottak egy Múzsa díj Pódiumot.

– Sikerült már kipihenni a tavaly év végi jubileumi hajtást?
– Amúgy is hajtom a népet,
tehát a zenekar nem unatkozott eddig sem a 15 év alatt.
Szerintem háromszor an�nyi mindent csináltunk, mint
kéne egy normális rockzenekarnak. De nagyon jól bírják
a fiúk, most már teljesen strapabíróak lettek a show-bizniszben. De a tavalyi év valóban felért másik hárommal.
Elképesztő, hogy mi mindent
találtam ki, és ők csont nélkül
mindent megvalósítottak. Ha
visszagondolok rá, hogy miken mentünk keresztül, pontosabban miken rángattam a

fiúkat keresztül, akkor egyrészt mosolygok és borzasztóan büszke vagyok, másrészt
elfáradok csak abban, ha végiggondolom. Nem szabad
azért ezeket a hajtásokat olyan
nagyon kipihenni, nem szabad nagyon megállni, mert ha
az ember megáll, rájön, hogy
240-nel ment eddig, és elkezd
fékezni, aztán az nem annyira biztonságos. Úgyhogy mi
inkább 240-nel megyünk tovább. Nekem már az is elég
pihenés, ha tudok néhány órát
aludni, meg olvasni, szöszölni,
gyerekekkel játszóházban lenni. De már nagyjából kipihentük magunkat, úgyhogy me-

A „kipihent és az új albummal érkező tinédzser” zenekar érkezik Miskolcra. Fotó: Beregi László

hetünk tovább: zeneéhségünk
van.
– Pár hónappal ezelőtt azt
nyilatkoztad, hogy most már
„rendes, tökös, letisztult rockzenekarrá” értetek? Mit jelent
ez pontosan?
– Nagyon is rockzenekar
voltunk eddig is, de útkeresésben. Tehát volt nekünk
hiphop, alter, különböző régi
vágású rockirányultságunk
is, és mostanra igazából egy
karakteres, 21. századi útját, hangnemét és hangvételét megtalált zenekar lettünk.
Hihetetlen, hogy hangszeresen is milyen szintre ért
el mindenki. Például a billentyűsünk telerakja a Müpát
egyedül, szóló estjével, aztán
Simiből hihetetlen producer lett, nem mellesleg pedig
virtuóz a saját hangszerén, és
fantasztikus énekes. Mindenki nagyon kinyílt a zenekarban. Van egy új tagunk, Balasi Ádám, a dobosunk, aki
a maga 26 évével olyan dolgokat hozott a zenekarba,
ami tényleg elemelte az előző szintről a bandát. Abszolút
megtaláltuk a saját hangvételünket, és nagyon erőteljesen
csapódott ehhez az új összetételhez az új album anyaga is,
ami nyers, őszinte, és szívből
csöpögő vérigazságokat üvölt.
MUNTYÁN BERNADETT
Bővebben:

Az ünnepélyes díjátadót a Miskolci Nemzeti Színházban tartották. Fotó: Juhász Ákos

Nyitni kell a fiatalok felé is, meg
kell tudni őket is szólítani. Ezért
alapították a Múzsa-reménységek-elismerést. A kuratóriumi
elnök bejelentette: egyöntetűen
úgy ítélték meg, hogy ezúttal a
Bartók Béla Zene– és Táncművészeti Szakgimnázium jazztanszaka kapja a díjat.
A díjazott intézmény igazgatója ismertette: a környező megyék mellett a Felvidékről, Kárpátaljáról és Észak-Erdélyből is
gyűjtik a legtehetségesebb növendékeket. Fejér Zsolt hozzátette: két táncos szakon, négy
zenei szakmai csoportban, 32
szakon készülhetnek fel a diákok az érettségire, a szakképesítő vizsgára és a felsőoktatási
felvételire. A kezdetektől arra
törekedtek, hogy a képzés mellett szakmai műhely is legyen
az intézmény.
A gálaműsorban többek között fellépett Müller Péter Sziámi, Bágyi Balázs és Pocsai
Krisztina, a Miskolc Dixieland
Band, a ClaxoTon Quartett és a
Tálas Áron Trió.
KI

MÚZSA-REMÉNYSÉGEK
Idén először adták át a Múzsa-reménységek elismerést három
fiatal miskolci tehetségnek.
Bognár Lili Janka énekesnő, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért
ösztöndíj részese, Miskolcon járta ki iskoláit, többek között a
most nyertes Bartók Béla Zene– és Táncművészet Szakgimnáziumban. A New York University Abu Dhabi Campusán tanult,
most ugyanezen egyetem sanghaji campusán folytatja tanulmányait, rendszeresen fellép a Sanghaji Szimfonikus Zenekarral. Számos hazai díj tulajdonosa, 2012 óta énekel a Holdviola
együttesben.
Siklósi Kristóf a zenébe született, szülei mindketten a Miskolci Szimfonikusok művészei. Miskolcon végezte iskoláit, jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterképzésére jár.
Zeneszerző és fuvolista, mindkét területen számos díj tulajdonosa. Együttesével rendszeresen koncerteznek. Öt éve tanít gyerekeket, és játszik szimfonikus zenekarokban is. Örökös taggá
választották a Bartók Konzervatórium Új zenei projektjében.
Siklósi Kristóf igazi reneszánsz egyéniség, soha nem apadnak
el energiái.
Gál Klaudia Miskolcon született, fiatal alkalmazottgrafikus-tehetség. A tervezőgrafika számára egy eszköz, amellyel életünk problémáira keres jó választ, innovatív tankönyvet és alkalmazást alkotott. A Hangfestés című festménysorozatában a
képeit digitálisan beolvasva hanggá alakította. Külföldön töltött
évek után egy nemzetközi cégnél dolgozva a design, az adatvizualizáció a szakterülete.

Olyanok ők – a mindennapjaink
részévé vált a Bagossy

A LEGJOBB ANNA
AND THE BARBIEST KAPJUK
Az Anna and the Barbies énekesnője volt már táncos, színésznő, koreográfus, dalszövegíró, zsűri tehetségkutatóban, és mindezek mellett édesanya is. A zenekar február
14-én érkezik Miskolcra, a Kocsonyafesztiválra. Pásztor
Annával beszélgettünk.
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A Miskolci Kocsonyafesztivál második napján, szombaton, mondhatjuk fő műsoridőben lép fel a Bagossy
Brothers Company. Viszonylag friss repertoárral
készülnek a srácok, árulta
el Tatár Attila, a zenekar
gitárosa. Interjú.
A gyergyószentmiklósi, öttagú Bagossy Brothers Company az indie, az alternatív és
a folk zenei stílusokat ötvözi. 2013 májusában alakultak,
tagjai azonban előtte több éve
zenéltek együtt más formációkban. Először Erdélyben
koncerteztek, majd fokozatosan kezdték el játszani számaikat magyarországi rádióadók
is. 2019-ben elnyerték az év
akusztikus koncertje díjat a Petőfi Zenei Díjon.
– Telt házas lemezbemutató-koncertek, fesztiválmeghívások, klipjeiteken többmilliós
megtekintések a zenemegosztó
csatornákon – megérkeztetek,
helyben vagytok?
– Tudatosan készültünk
erre az útra. Úgy fogalmaznék, hogy elértünk egy olyan
célt, ameddig valamelyest elláttunk még az elején: sokan
követik a zenekart, az emberek hétköznapjainak részévé
váltunk. Viszont mindig is azt
gondoltuk, hogy korántsem
ez lesz a vége. Éppen ezért innen válik igazán izgalmassá a

A zenekar február 15-én lép fel a Kocsonyafesztiválon. Fotó:
Mocsári László

történetünk. Nem feltétlenül
törünk az élre, nem akarunk
mindig az elsők lenni, inkább
arra figyelünk, hogy megőrizzük a körülöttünk kialakult atmoszférát, hangulatot.
– Vannak olyan időszakok
az ember életében, amikor
minden megy magától, sínen
vannak a dolgok. Ebben a stádiumban vagytok?
– A sín, az út létezik, de a
hangsúlyt odatenném, hogy
„járnunk kell” rajta. Csúnya
szóval: úton lenni a fontos.
Persze ez nehéz. Közhelyes,
de annyira felgyorsult a világ, hogy folyamatosan újdonságokkal kell előrukkolni.
Ez egy nyomás, ami azonban
nem feltétlenül rossz, hiszen
motivál minket. Nem enged
hátradőlni. Fiatalok vagyunk,
frissek, nem fásultunk bele,
nagyon élvezzük a mostani helyzetet. Megtehetnénk,

hogy néhány évig az eddigi sikereink farvizén elevickélünk,
majd jöhet a süllyesztő. Mint
az egyslágeres zenekarok. Szóval sok az információ, a hatás,
az inger, és mindezek között
oda kell „férni” az emberekhez. Ez nem kis kihívás.
– Szóval elégedettnek maradni múló állapot…
– Ezt azért nem mondanám, sőt! Meg kell élni, ha
célt érünk. Esetünkben ez
azt jelenti például, hogy első
telt házas klubkoncert, aztán
ugyanez, de már Budapesten,
majd egy fellépés a Művészetek Palotájában és így tovább.
Ez az elégedettség motivál is,
amellett, hogy jó visszajelzés
arról, hogy jó úton járunk. És
igenis, megéljük ezeket a pillanatokat.
KUJAN ISTVÁN
Bővebben:
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Reszket, remeg, rezeg – Miskolcon pedig pislog is
A kocsonya egy tradicionális téli étel, a magyar konyha egyik
legnagyobb remekműve. Karácsony, illetve szilveszter közeledtével pedig gyakrabban előkerül nagyanyáink receptje. A
miskolciaknak pedig nem kell bemutatnunk a kocsonyát: ha
valaki, akkor mi tudjuk, milyen az igazán jó kocsonya. Több
formában fennmaradt az a legenda, mely felírta Miskolcot
a kocsonyatérképre, és amely nyomán elterjedt a mondás:
„Pislog, mint a miskolci kocsonyában a béka”.
A kocsonya egy hagyományos, minden európai nép
konyhájában fellelhető hideg
étel, amely sajátos „kocsonyás”
állagát a megdermedt, zselatint
tartalmazó levének köszönheti.
Első írott receptje Franciaországban maradt fenn. Guillaume Tirel (Taillevent) Viandier
című receptkönyvében – ami
Európa legrégebbi, 1395-re datált gyűjteménye – már szerepel
a kocsonya receptje. Az első, kocsonyával kapcsolatos magyar
írásos emlék 1544-ből való.
A házisertés kevésbé nemes,
zsíros, porcos, csontos részeit (fej, farok, bőrke, köröm)
zöldségekkel, fűszerekkel főzik meg nagyon lassú tűzön.
A zselatin alapjául szolgáló
kollagén eközben kioldódik a
szaruképletekből. Miután elkészült hűlni hagyják, leszűrik, a
húsokat tányérokba adagolják,
zsírtalanított levét rámerik.
Hideg helyre teszik, így kihűlés
után zselésedik, megszilárdul.
Hidegen fogyasztható. Borjúból vagy halból is készülhet.

Néhány jó tanács a miskolci séfektől
„Türelem, türelem, türelem”
– hangzik Komáromi József, a
Népkerti Vigadó és Söröző üzletvezetőjének, séfjének kocsonyafőzési tanácsa. Igazából az
előkészítéssel van munka, majd
miután feltettük főni, órákig
nincs vele dolgunk: – A körmöt
meg kell perzselni, le kell sikálni
hófehérre, elő kell készíteni. A lényeg, hogy kristálytiszta legyen,
miután leszűrtük. „Van, aki főz
bele tojást, van, aki csemegeuborkát kockáz bele, és van, aki
tormát is tesz a kocsonyájába.”
Mint mondja, ő személy szerint
sertésből vagy borjúból szereti
elkészíteni ezt a téli ételt.
„Sokan azért nem eszik,
mert nem szeretik a sertést,
de ugyanúgy marhainakból és
marhabőrből is lehet kocsonyát
készíteni, csak arra kell figyelni,
hogy elég kollagént tartalmazzon” – tanácsolja Albók Gyula,
az Avalon Ristorante executive
chefje. Vagy lehet kombinálni úgy, hogy „félúton” csirkét is

A kocsonya sajátos állagát a megdermedt, zselatint tartalmazó
levének köszönheti. Fotó: Juhász Ákos

tesz bele, és tálaláskor a sertést
kihagyja belőle – folytatja. „Az
emberek mindig túlizgulják a
kocsonyát, pedig szinte ugyanúgy készül, mint egy húsleves,
csak dupla hozzávalóval. A lényeg, hogy elég ideig pihentessük, nem szabad vele rohanni,
lehet várni vele 1 órát is főzés
után, úgyis másnapra dermed
ki szépen a kocsonya.” A miskolci kocsonya legendájából
okulva olyan helyre tegyük hűlni, ahol nem ólálkodik sem háziállat, sem béka – teszi hozzá
nevetve. „Én a fűszerezésnél is
teszek bele köménymagot, és
egy pici fűszerpaprikát is teszek bele. A legfontosabb, hogy
főzzük kedvünk szerint, ne úgy,
ahogy a szomszéd elvárja.”
„Én úgy készítem, ahogy azt
édesapámtól tanultam: mi felraktuk a kocsonyát reggel, és este,
amikor mentünk aludni, akkor
tálaltuk ki, szűrtük le” – fogalmaz
Laczkó József, az Öreg Miskolcz
Hotel & Étterem konyhafőnöke,
majd hozzáteszi: de úgy tanítják, 5-6 órát kell főzni. Véleménye szerint az igazán jó kocsonya
titka a sok vegyes hús.– Teszek
még bele füstölt húst, bőrt, fület,
csirkelábat is – sorolja. „Van, aki
szokott bele rakni egy kis paradicsomlevet is a színe miatt, de én
inkább a sáfrányos, sárga színű
kocsonyát szeretem.”
„Pislog, mint a miskolci
kocsonyában a béka”
Egyes források szerint a
miskolci kocsonya legendájának eredetét a 18-19. században kell keresnünk. Akkoriban a piacokon és vásárokon
házi készítésű ételként eladásra is kínálták. Az első írásos
emlék róla egy 1790-es tanúkihallgatási jegyzőkönyv részlete: ,,Hallotta másoktúl, hogy
midőn Kőmíves József lármázott házának feltöréséért, akkor Víg Mária odahaza nem
volt, hanem a piaczon árult

kocsonyát." (Dobrossy István: A
miskolci vendéglátás és vendégfogadók története 1745-1945,
129. oldal)
A miskolci közmondások közül országosan ismertté vált a
„Pislog, mint a miskolci kocsonyában a béka”, vagy a „Reszket,
remeg, rezeg, mint a miskolci
kocsonyában a béka” – melyek
eredetét a következő legenda
adja: „Egy felső gömöri tót fur-

a ház alatti pincéből felhozott
egy tányérral. Elibe tette a vendégnek. A tót atyafi takarékos
étvággyal neki lát a vacsorának és először is a tányér közepéből kikandikáló húst akarja
konzulmálni. De egyszer csak
ijedten ejti el a villát és így kiált:
– Jáj, jáj Kocsmárosné, annak
a kocsonyának szeme is van,
s csak úgy hunyorgat felim!
Potyka Kati asszony odaboká-

Február 14-16. között várja az érdeklődőket a Miskolci
Kocsonyafesztivál. Fotó: Mocsári László

mányos is a „Magyar Huszárba” tévedt be napszálltakor. Vacsorát kért a kocsmárosnétől,
mégpedig kocsonyát. Az as�szonyka, kit a népnyelv fantáziája bizonyos szemmel látható tekintetekkel fogva „Potyka
Kati” becéző névvel ruházott
fel, mindjárt sarkon fordult és

zott és elhűlve konstatálta, hogy
igazat szólt a vendég. Az izmos
termetű béka, mely majdnem
derékig a kocsonyába volt fagy
va, esdeklő pillantásokat vetett
feléjük a szabadításáért. – Na
ennek pechje volt – mondá Kati
és a tűzhelynél kiengesztelte a
jószágot.” (Dobrossy István: A

miskolci vendéglátás és vendégfogadók története 1745-1945,
130. oldal)
A hagyomány szerint többször is megtörtént az eset Miskolc kocsmáiban, fogadóiban és
nemcsak fuvarosokkal, hanem
országgyűlési képviselőkkel is.
A 20. században a híres Korona Szállóban és a Három Rózsa
vendéglőben is. Emlékét őrzi a
porcelánból készített kocsonyás
tál, amit a vásárokon árulnak.
„1848-ban egy itthon járt képviselőnek az egyik avasi pince
előterében kocsonyát tálalt vendéglátója. A hideg ételre jobban
csúszik a bor – mondta valaki. A
kocsonyát a hordók mellől egy
tégláról vette fel, annakelőtte ott
fagyasztotta azt. Az alkonyi félhomályban a képviselő evőeszközével megbökte a húsdarabot
(cupákot) s rémülten, undorral látta, hogy egy kocsonyába
fagyott béka, mert a húsdarab
pislogni kezdett.” (Dobrossy István: A miskolci vendéglátás és
vendégfogadók története 17451945, 132. oldal)
2000 óta Miskolc minden év
februárjában Kocsonyafesztivált rendez: idén február 14étől 16-áig töltik meg a főutcát
a finom illatok, a hömpölygő
tömeg, a fergeteges hangulat, a
fabódék sokasága és a színpadok felől dübörgő ritmusok.
MUNTYÁN BERNADETT

Megvan a régiségvásár új szervezője

HEGYVIDÉK AZ ALFÖLDÖN

Miskolc Önkormányzata január közepén tett közzé nyílt
pályázati felhívást a Miskolci Régiségvásár üzemeltetésére. A kiírásra összesen négy pályázat érkezett, ebből hármat miskolci jelentkezők adtak be.

Fürdők, erdei és barlangtúrák, fesztiválok – ezek voltak a leggyakoribb témák a
Miskolc-pultnál Debrecenben az év első turisztikai
vásárán.

A szakmai anyagokat szakértői testület bírálta el, amelynek
Miskolc város jegyzője mellett
tagjai voltak többek között a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve – a vásár miatti
esetleges forgalomkorlátozások
okán – az MVK Zrt. munka-

társai is. A pályázatok elbírálásánál kiemelt fontossággal bírt
a költséghatékonyság, a vásár
miatt keletkező szemét kezelésének és elszállításának szakszerű elvégzése, a megfelelő
referenciák, azaz a korábbi, hasonló rendezvények szervezésében szerzett tapasztalatok

megléte, és annak biztosítása,
hogy a Miskolci Régiségvásár
megfelelő, magas színvonalon
várja az érdeklődőket. Mindezeket mérlegelve, a beérkező
pályázatok részletes megismerése és elemzése után, a testület egyöntetűen az Erka Art Városszervező, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság pályázatát ítélte a legjobbnak, így a
jövőben – már február 2-án, vasárnap is – ez a cég szervezheti
a Miskolci Régiségvásárt.

Négyen pályáztak a régiségvásár üzemeltetésére. Fotó: Mocsári László

A múlt hét végi háromnapos rendezvényre a Kölcsey Központban várták az
érdeklődőket a kiállítók. A
jubileumi XXX. Debreceni
Utazási Vásáron Miskolc önálló pulttal, a Mátra – Bükk
turisztikai régió standján
mutatta be aktuális idegenforgalmi kínálatát. A várost
és a legfontosabb attrakciókat, látnivalókat bemutató kiadványok mellett sokan kerestek térképet és éves
programajánlót is.
Mivel az Alföld, azon belül Debrecen és környéke az
egyik legfontosabb küldőterülete Miskolcnak és a bükki településeknek, fontos az
ottani megjelenés. Az érdeklődők többsége visszatérő vendég, sokan ismerik
már Miskolc legfontosabb
látnivalóit, így nyitottak az
új ajánlatokra. A közelgő
Kocsonyafesztivál és más

Lillafüred is népszerű úticél. Fotó: Juhász Ákos

nagy rendezvények is komoly vonzerőt jelentenek a
számukra.
A Miskolc-pultnál a város turisztikai szervezete, a
MIDMAR képviselője látta el
információval az érdeklődőket. Szombaton, a közönség
által leglátogatottabb napon,
a Miskolctapolca Barlangfürdő munkatársai is várták
az érdeklődőket – kiadványokkal, apró ajándékokkal
és masszázzsal. A rendezvényen, a hagyományokhoz híven, nyereménysorsolást is
tartottak, ahol miskolci aján-

dékcsomagot is nyerhettek a
szerencsés résztvevők. A hasonló vásárok kiváló lehetőséget biztosítanak a turisztikai
szakemberek számára nemcsak a potenciális vendégekkel való találkozásra, hanem a
szakmai partnerekkel történő
megbeszélésekre is; így szakmai kirándulások, study tourok és egyéb együttműködési lehetőség egyeztetésére is.
Legközelebb február végén a
budapesti Utazás kiállításon
mutatkozik be Miskolc turisztikai kínálata a szakma és a
nagyközönség előtt.
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A világ a 100. Super Bowlra készül
A Super Bowlban benne van
minden, ami Amerika: nagy
felhajtás, látvány, show, dráma, óriási küzdelem és semmi megalkuvás. Ha ezek a
srácok megindulnak, ott kő
kövön nem marad!
Az NFL döntője az USAban kisebbfajta nemzeti ünnepnek számít. Rengetegen
nézik a televízióban, de Európában is milliók állítják be az
ébresztőt a hajnali kezdésre. A
rajongásnak megvan az oka:
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akció akciót követ, látványos
passzok, irtózatos összefeszülések jellemzik az amerikai
focit, ahol gepárd gyorsaságú futók, bivaly erejű védők
és sebészi pontosságú irányítók varázsolják el a nézőt. Az
amerikai foci hazánkban is
egyre népszerűbb – miskolci játékosokat, szakembereket
kérdeztünk arról, mit várnak
a hétfő éjjeli, 100. Super Bowltól, ahol a Kansas City Chiefs
és a San Fransisco 49ers csap
össze.
KUJAN ISTVÁN

Aggod Péter, a Miskolc Steelers
szakosztályvezetője, elnökségi
tagja
A draft-rendszernek is köszönhetően egy gyengébb csapat is tud
jól építkezni, pont ez a szép az
NFL-ben. A két döntős gárda is
„alulról” jött fel, rengeteg fiatal játékosuk van, jól igazoltak. A San
Francisconak nagyon erős a futójátéka, ezzel tudják „égetni” az
időt, így a padon tarthatják az ellenfél sztárirányítóját. Védekezésnél pedig óriási nyomás alá helyezik majd Patrick Mahomest. A
Chiefsnél pont az a kérdés, hogy
irányítójuk zsenialitása kijön-e,
és hogy a futójáték ellen felépített védelmük mennyire lesz hatékony. Szinte biztos, hogy mindkét
csapat húsz pont fölé fog jutni, és
nem tartom kizártnak a hosszabbítást sem. A futójáték és a mindenkit szétblokkoló támadófal
miatt a 49-esek nyernek.

Károly Máté, a Miskolc Steelers
támadófalembere
Idén a Niners rendesen odatette
magát. A Chiefs azért már pár éve
épül, irányítójuk borította a Madden-átkot (ha valaki a videojáték
borítójára kerül, akkor a következő szezonja rosszul sikerül, vis�szaesik vagy megsérül – a szerző),
kimagaslóan teljesített. Neves főedzők irányítják a döntősöket, komoly csapatmunka a sikerük titka.
Sokpontos, jó meccs lesz, már csak
azért is, mert két fiatal, ereje teljében lévő irányító lép pályára. A
Főnökök támadóegysége sok trükkös játékkal lepi meg az ellenfeleit, nagyon gyors futóik vannak,
de most egy olyan védelemmel
találják szemben magukat, akik
kegyetlenül leparancsolnak mindenkit a pályáról. Összességében
Chiefs győzelemre számítok, ezt
szeretném, de nehéz lesz, hiszen a
Super Bowlt a védelem nyeri meg,
és ebben erősebbek a 49-esek.

Venczel Tibor, a Miskolci Renegades alelnöke
A Főnökök a döcögős évkezdés
után nagyon magabiztosan, élesen játszanak. A Niners döntőbe
kerülésére kevesen számítottak
idén, de nagyon összeállt a védőfaluk, majd a futójáték is egészen
briliáns volt a rájátszásban. Nehéz megmondani, ki nyeri a Super
Bowlt, én mindenesetre arra számítok, hogy sok pontot tesznek fel
a csapatok a pályára. Nagyon jók
ugyanis mindkét oldalon a támadósorok. A Frisco-védelem azért
meg fogja nehezíteni Mahomesék
dolgát. Előkerülhet azonban a
zsenifaktor, Mahomes korszakos
tehetség, sokan a legendás Tom
Brady utódjának tartják. Rá nem
lehet készülni, ráadásul van egy
komoly csapat előtte, ami még inkább megnehezíti a rájuk való felkészülést. Szerintem Chiefs-győzelem lesz a vége.

Kovács Antal, a Miskolc Renegades linebackere
Egy nagyon kiegyenlített Super
Bowlt várok, mert mindkét csapat erős a játék minden elemében,
kevés hibával és gyenge ponttal. A
San Francisco a kreatív futójátékával képes lesz az órát is kontrollálni, folyamatosan előre haladni és
pontszerzéssel befejezni a támadásait. A Chiefs ezzel szemben kevesebb, de annál nagyobb játékokkal
veszélyes, egy-két playből képesek
touchdownt elérni, bármely pontjáról is indulnak a pályának. Közhely, de a pillanatnyi forma dönthet, illetve az, hogy melyik edzői
gárda tud egy lépéssel a másik elé
kerülni. A San Francisconak szurkolok, és őket várom győztesnek,
mert bár kevesebb kiemelkedő
egyéni teljesítményre lehet számítani náluk, csapat szinten szerintem egy hajszállal jobban tudnak
működni.

Faragó Richárd, a Sport TV
kommentátora
Az amerikaifoci-szakértő már
napok óta Miamiban, a Super
Bowl helyszínén tartózkodik a
csatorna stábjával, de mi azért
megkerestük levelünkkel, egy kis
esélylatolgatásra kérve. Az ismert szpíkertől megtudtuk, hogy
egyre több ilyen felkérést kap, de
a televíziós feladatai mellett képtelenség mindennek megfelelni.
Reggeltől estig forgatják az anyagokat, majd küldik azokat haza.
„Örülök persze, hogy foglalkoztok a Super Bowllal. És egyáltalán nem zavar, hogy a 49ersnek
szurkolsz, a montanás időszak
miatt én is szeretem őket” – írta
válaszul e cikk szerzőjének, aki
„provokálni” próbálta a bevallottan Chiefs-drukker szakkommentátort.

Öt Jegesmedve is harcba indul
az olimpiáért

MÁR VÁRJÁK
A NEVEZÉSEKET

Olimpiai előselejtezőn vesz
részt a jövő héten a magyar
férfi jégkorong-válogatott, a
keretben pedig öt Jegesmedve-játékos is helyet kapott.

Idén április 18-én rendezik meg a Kassa-Miskolc
Ultramaratont, a futóversenyre a nevezés már elkezdődött.

Az olimpiai részvételért
száll harcba a magyar férfi
jégkorong-válogatott, amely
első lépésként Angliában,
Nottinghamben vesz részt
egy előselejtező tornán. A
magyar csapat Észtország,
Románia, majd végül a házigazda Nagy-Britannia leg-

jobbjaival méri össze tudását.
A csoportgyőztes augusztus
végén Szlovákia, Fehéroroszország és Ausztria ellenében
vívhatja ki az olimpiai részvétel jogát.
Már az első feladat is keménynek ígérkezik, hiszen
például Nagy-Britannia két
évvel ezelőtt éppen Budapesten előzte meg a magyar
nemzeti csapatot a divízió
1/A világbajnokságon, és azóta is a legjobbak között szerepel. A magyar válogatott

Jegesmedvék is bekerültek a keretbe. Fotó: Beregi László

szövetségi kapitánya, Jarmo
Tolvanen kijelölte a nottinghami tornára utazó keretet,
amelyben a DVTK Jegesmedvék öt játékosa is szere-

pel: Rajna Miklós, Szirányi
Bence, Jesse Dudas, Galanisz
Nikandrosz és Magosi Bálint. Lesz tehát kiért szurkolni a jövő héten.

ILYEN MÉG NEM VOLT MISKOLCON
Nem akármilyen asztalitenisz-hétvége elé nézhetnek
a miskolci és környékbeli
sportbarátok.
Mint azt Holdi Lászlótól, a
MEAFC asztalitenisz-szakosztályának vezetőjétől megtudtuk, február 2-án, vasárnap, a Miskolci Egyetem
E/4-es kollégiumának tornatermében 11 órai kezdéssel, egymással párhuzamosan, három nemzeti bajnoki
csapatmérkőzést rendeznek
meg.
– Tudomásom szerint Miskolcon nem volt még példa arra, hogy egy napon, egy
helyszínen, egy időben egyszerre három nemzeti bajnoki csapatmérkőzést ren-

dezzenek – fogalmazott az
egyetemiek szakvezetője. – A
Bari Csaba és Kővári Barna
nevével fémjelzett – jelenleg a harmadik helyen tanyá-

zó DVTK NB I-es – gárdája
játszik a listavezető, sokszoros válogatott és magyar bajnok Pázsi Ferencet is soraiban tudó fővárosi KSI ellen.

A három bajnoki találkozót két-két asztalon bonyolítják le

A MEAFC NB II-es csapata a
Debrecennel kiesési rangadót
vív, melyen úgy gondolom,
hogy mi vagyunk az esélyesebbek.
Bízunk benne, hogy a nemrégen leigazolt Szűcs József
mellett a többiek is kitesznek
magukért! A MEAFC NB IIIban harmadik gárdája az első
helyen jegyzett Ózddal mérkőzik meg. Nem elfelejtve,
hogy vendégeinknél játszik az
eddig 100 %-os teljesítményt
nyújtó Oláh Krisztián, szeretnénk sikerrel venni ezt az
akadályt. A három különböző
bajnoki besorolású találkozót
két-két asztalon bonyolítjuk
le. A sportág kedvelőit, a szurkolókat szeretettel várjuk, a
belépés díjtalan.

Tavaly, húszéves Csipkerózsika álmából felkeltve, nagy
sikerrel rendezték meg ismét a Kassa-Miskolc Ultramaraton futóversenyt. A két
testvérváros, a két megye és
az érintett települések példás összefogása garancia volt
arra, hogy a következő ilyen
erőpróbáig nem kell újabb
két évtizedet várni. Így is lett,
április 18-án jöhet az idei
115 km-es felvonás, melynek rajtja Miskolcon, célja pedig Kassán lesz. A mezőny a Városház térről rajtol
el, majd Sajóvámost, Szikszót,
Hernádkércset, Abaújszántót, Vizsolyt, Göncöt, Kékedet, Nyizna Mislát és Krasnát
érintve érkeznek meg a sportolók Kassára, a dóm mellett
kijelölt célba.

A III. Kassa-Miskolc Ultramaratonnal a hazai és
külföldi hosszútávfutó társadalom számára kínálnak
remek megméretési lehetőséget. A két testvérváros közötti 115 km-es távot egyéni futók, illetve az 5 és 10
tagú férfi, illetve mixváltók
teljesíthetik. Ez utóbbi két
kategória jó alkalom csapatépítésre, munkahelyi, egyesületi, baráti közösségek
erősítésére is. A nevezés már
megy a rendező miskolci
Marathon Club honlapján,
a
www.maratonclubmiskolc.hu oldalon, ahol az érdeklődők a magyar mellett
szlovák és angol nyelven is
regisztrálhatnak, illetve a
versenykiírásból, pályaleírásból hasznos információkhoz juthatnak. Február
25-éig tart a legkedvezményesebb regisztráció. A jelentkezésre legkésőbb március 31-éig van lehetőség,
helyszíni nevezés nincs.

Húszéves kihagyás után, tavaly rendezték meg újra
a futóversenyt. Fotó: Végh Csaba
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MISKOLC VALÓDI
ISKOLAVÁROS

A középiskolai felvételi jelentkezésről beszélgetnek
intézményvezetők a Miskolci
Napló legújabb adásában. A
Miskolc Tv hétfőn 19:25-kor
kezdődő műsorában megszólal a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja,
a Lévay József Református
Gimnázium és Diákotthon,
a Miskolci Bartók Béla Zeneés Táncművészeti Szakgimnázium és a Miskolci Magister Gimnázium igazgatója.
A középiskolák központi
írásbeli felvételijét január 18-án
tartották. A Lévay József Református Gimnáziumban mintegy hétszázhatvanan írták meg
idén a vizsgát. Ábrám Tibor, az
intézmény igazgatója elmondta,
hogy hat- és négyosztályos iskolájukban széles szakmai kínálatot nyújtanak. – Kilenc tagozat
közül választhatnak a hozzánk
jelentkezők: angol, német, magyar, történelem, média, kémia,
biológia, matematika és fizika.
Minden iskola életre is nevel,

a miénk a református értékek
mentén az örök életre is – hangsúlyozta.
A környező hat megyéből, valamint Észak-Erdélyből, Kárpátaljáról és Felvidékről is befogadják a legtehetségesebbeket a
Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumba – ös�szegezte tevékenységüket Fejér
Zsolt György, az iskola igazgatója. – Négy zenei és két táncművészeti szakmacsoportban: klas�szikuszene-tagozatra, dzsessz-,
nép- és egyházzeneire, továbbá
kortárstánc- és moderntánc-,
valamint néptánctagozatra jelentkezhetnek a növendékek. Az
intézményben három oktatási
formában tanítanak: nappalin,
szakképesítő vizsgára felkészítve
és felnőttoktatásban. A felvételi
vizsgákat a Zenepalotában és a
színházban tartják február 24én és 25-én.
A Miskolci Magister Gimnázium alternatívát jelent a felvételizők számára. – Második
esélyként jelenünk meg a köztudatban. Nálunk időt kap a

gyerek ahhoz a döntéshez, hogy
milyen tanulmányokat folytasson a jövőjéhez. Hisszük, hogy
a tehetség mindenhol utat tör
magának – forgalmazott Zemlényi Attila intézményvezető.
A Miskolci Szakképző Centrumban idén szeptembertől
hetvenöt szakmai képzés közül
választhatnak a diákok. – Országosan ez a szám százhetvennégy, Miskolc tehát valódi iskolaváros – hangsúlyozta Kiss
Gábor kancellár. Tizennégy iskolájukban azt az alapelvet követik, hogy tanulóik karrierben
gondolkozzanak. Duális képzést nyújtanak, tehát a diákok
az elméletet az iskolában, a gyakorlatot vállalati környezetben
tanulják, emellett szakképzési
ösztöndíjat is tudnak kínálni.
A fiatalok február 19-éig
dönthetik el, hogy hová jelentkeznek, március közepén pedig még változtathatnak a sorrenden. A szakemberek szerint
mindenképp érdemes több intézményt is megjelölni a jelentkezési lapon.

INNOVATÍV TUDÁS –
BIZTOS ÉRTÉKREND – ÉLŐ KÖZÖSSÉG

Mit kínál a Lévay a 2020/2021. tanévre?
– Családok ezrei állnak ezekben a hetekben a pályaválasztás nem könnyű feladata
előtt. Hiszen több szempontú, fontos döntést kell meghozniuk.
Közgazdasági értelemben befektetésről
döntenek, a gyermekeik tálentumainak kamatoztatásáról. Hiszen köztudott az, hogy
hatékonyabban tanul az a gyermek, akit innovatívan és hatékonyan tanítanak. Melyik
szülő ne azt keresné, hogy gyarapodhat a
legtöbbet a gyermeke?
Gyermekük személyiségformálása tekintetében arról a közösségről döntenek, ahol
kialakul és megszilárdul a gyermekük értékrendje és jelleme. Így a továbbtanulási döntés értékrendi és közösségi döntéssé is válik.
A kétfajta döntés ötvözeteként születik meg
a középiskola megválasztása.
A középiskolák körében erőteljes kínálati
piac van, ami kedvez a szülőknek és tanulóknak, de így is felelősségteljes döntés, és
izgalmas időszak után nyugodhatnak csak
meg szülők és tanulók: oda vették fel őket,
ahol számukra a legjobb.

Biztos értékrend és élő közösség
Valljuk azt, hogy az értékvezérelt tudás, az
ismeret és erkölcs együttese jelenthet hos�szútávú, biztos alapot a fiatalok számára az
életben. Ezért a Lévayban fontos a szociális
kompetenciák fejlesztése, a keresztyén értékrend megerősítése és a közösségek fontosságának megélése (család, iskola, gyülekezet, nemzet). Minden tevékenységnek
(amiből nem kevés van) meghatározott célja van, és azt szolgálják, hogy a Lévayból továbbtanuló fiatalok felelős keresztyén felnőtté válhassanak.

A Lévay József Református Gimnázium és
Diákotthon a 2020/2021. tanévre megújított
pedagógiai kínálattal, jól felkészült és motivált nevelőtestülettel, és teljes, korszerű infrastruktúrával várja azokat a tanulókat, akiknek a szülei gyermekeik számára az alkalmas
helynek a Lévayt tartják és választják.

Kiemelkedő eredmények
a digitális pedagógiában
Az intézmény az elmúlt négy évben egységes digitális pedagógiai környezetet hozott létre. Az Office 365 vállalati verziójának
használata hatékony kommunikációt tesz
lehetővé a pedagógus, tanuló, szülő között,
valamint egységesíti az intézményen belüli
információáramlást is. Egyúttal biztosítja a
feltételeit a digitális pedagógiai módszerek
alkalmazásának. A tanulók ugyanazt a tananyagot tanulják, de digitális módszerekkel.
A hatévfolyamos képzés keretei között
egy osztály indul. Harmadik éve digitális, tehetséggondozó osztályként működik angol,
valamint matematika-informatika tagozatokkal.

A Lévay Sportközpont uszodája a reggeli és esti órákban a nagyközönség számára is
nyitva áll

Tanulóink és kollégánk a Microsoft ENVISION FORUM-on
A négyévfolyamos képzésben pedig – a NAT
előrevetítéseként– már most meghirdettük az
informatika – digitális technológia emelt óraszámú képzést, amelyben a klasszikus informatikai ismeretek mellett 15 legórobot és néhány
drón programozásával, 3D nyomtatási technológia megismerésével, valamint a virtuális valóság (VR) oktatási alkalmazásával fejlesztjük
tanulóink digitális kompetenciáit is.
Zajlik egy digitális tudásközpont kialakítása a Lévayban. A nyár folyamán „makerspace”
(digitális közösségi alkotóműhely), két informatika-digitálistechnológia-szakterem, valamint egy digitális médiastúdió került kialakításra és felszerelésre.
Intézményünk nemzetközi Microsoft mintaiskola, tanulóink és pedagógusunk a 2019.
novemberi Microsoft Envision Forum-on a főelőadások között számolt be fejlesztéseinkről.

Bővülő négyévfolyamos kínálat
Három osztályban összesen 9 képzési formát kínálunk. A nyelvi osztályban angol, német
és általános tagozattal, a társadalomtudományi osztályban magyar, történelem és média
emeltszintű képzéssel, a természettudományos
osztályban matematika-fizika, biológia-kémia,
informatika-digitális technológia emelt szintű
képzésre jelentkezhetnek a tanulók.
A Csorba György Komplex Természettudományos Laboratóriumi központunk jó szakmai
hátteret biztosít a természettudományos képzések számára.
A 9 képzési kínálat közül négyet digitális
osztályként (természettudományos osztály)
és csoportként (médiaképzés) indítunk. Azaz
bármilyen érdeklődésű tanuló, ha közösségként a Lévayt választja, megtalálhatja a számára legmegfelelőbb képzési formát.

Kiváló infrastruktúra
– mások számára is elérhető
A jó megközelíthetőség, a kompakt épületszerkezet a mindennapi tevékenységekben
jelent előnyt. A saját kollégiumunkba a Lévay
diákjai mellett a szabad helyeinket felkínáljuk
azoknak a tanulóknak, akik jóllehet nem a Lévayba járnak, de családjuk ezt a rendet és nevelési gyakorlatot látják jónak számukra.
Az új Lévay Sportközpont pedig kinyitotta a sportolás, szabadidő és rekreáció lehetőségét. Az ötsávos, 25 méteres
uszoda nemcsak saját tanulóink számára
nyitott, de más miskolci intézmények is
használják; a reggeli és esti órákban pedig az uszoda nyitott a nagyközönség előtt
is. Tájékozódjanak erről a honlapunkon:
www.levaygimnazium.hu.
Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Alapos tájékozódást, bölcs mérlegelést és megfelelő
döntést kívánunk!

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
www.levaygimnazium.hu, titkarsag@levaygimnazium.hu
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Kétszáz új hallgató az egyetemen

VISSZAKÖLTÖZHETTEK
AZ AVASI OVIBA
Ismét fogadja a gyerekeket
a Miskolci Avastetői Óvoda
Leszih Utcai tagintézménye,
amit 138 millió forint uniós
pályázati pénzből újítottak fel.
Az intézményben nyolc
csoport működik, a gyerekek
az átépítés ideje alatt a Szilvás
utcai óvodaépületbe jártak.
Pongrácz Józsefné, a tagintézmény vezetője elmondta, a felújítás 2019 júliusában kezdődött. – December 18-án volt
az átadás, a felújítás gyakorlatilag öt hónapot vett igénybe.
A falakat és a tetőt hőszigetelték, napelemeket telepítettek
az épület tetejére, valamint
okosfűtési rendszerrel gazda-

godtunk. Még mozgáskorlátozott-mosdót is kialakítottak
– mondta a vezető. Emellett
az intézmény külső nyílászáróit korszerű hőtechnikai
jellemzőkkel rendelkezőkre
cserélték, felújították a teljes
villamoshálózatot, és akadálymentes parkolót is kialakítottak. A kivitelezést követően
önkormányzati támogatásból
valósult meg a csoportszobák
tisztasági festése.
Több mint 800 millió forintos uniós támogatásból újították fel a Százszorszép, a Belvárosi, a Diósgyőri, a Mesevár,
a Leszih Andor utcai óvodát,
míg a Napraforgó Óvodában
még tartanak a munkálatok.

Kétszázöten kezdhetik meg
tanulmányaikat februárban
az idei keresztféléves felvételik után a Miskolci Egyetemen. Ez a tavalyihoz képest
17 százalékkal több hallgatót
jelent. A legtöbb jelentkezőt a
Gépészmérnöki és Informatikai Kar képzéseire vették fel, a
Bölcsészettudományi Kar pedig először indít keresztféléves
képzést.
Több mint háromszázan jelentkeztek a Miskolci Egyetem
keresztféléves képzéseire, közülük kétszázöten nyertek felvételt.
Az egyetem számára stratégiai
kérdés, hogy hányan jelentkeznek mesterképzésre.
– Tekintettel arra, hogy az
osztott képzésben alapképzéssel rendelkező, végzett hallgatók már el tudnak helyezkedni
a munkaerőpiacon, nem szívesen folytatják tanulmányaikat mesterképzésben. Pontosan
ezért van üzenete annak, hogy
most emelkedett a népszerűség
a keresztféléves eljárásban, hiszen 17 százalékkal több hallgatót vettünk föl, mint tavaly
– nyilatkozta dr. Jakab Nóra.
Az intézmény oktatásfejlesz-

tési és minőségbiztosítási rektorhelyettese elmondta, hogy a
campus népszerűségét növelte
az is, hogy az őszi felvételinél
nőtt az alapképzésben felvehető
hallgatók száma, továbbá több
állami ösztöndíjas tanuló lesz
és új szakokat is indítottak. A
kommunikáció, nemzetközi tanulmányok és nemzetközi gazdálkodás szakon 400 pont lesz
a bejutási küszöb, jogászoknál
pedig 440 pontról 350 pontra
csökken az alsó határ.
A keresztféléves felvételiben a műszaki és informatikai
képzések közül a gépész, a logisztikai, a mechatronikai, a
villamosmérnöki, valamint a
mérnökinformatikus mesterképzést választhatták a jelentkezők. A gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési
szakon angol nyelvű képzésre is
lehetett jelentkezni. - Keresztfélévben kizárólag csak mesterképzés indul, hat szakon kínáltunk
felvételi lehetőséget. Ebből öt indult be, kilencvenegy hallgatót
vettünk fel. Örvendetes, hogy
harmincöt nappali mesterképzési szakos hallgató tud a februári tanévvel elindulni – tájékoztatott dr. Árvai-Homolya Szilvia,

Sajtótájékoztatót tartottak a Miskolci Egyetem karainak képviselői. Fotó: Mocsári László

az egyetem Gépészmérnöki és
Informatikai Karának dékánhelyettese.
A Bölcsészettudományi Kar
először indít keresztféléves képzést. Gyógypedagógia alapszakra és mérnöktanár szakra vettek
fel hallgatókat. – A gyógypedagógia alapszakon a 2019-20-as
tanévben hatalmas jelentkezői
létszámot tudhatunk magunkénak. Több mint háromszázan jelentkeztek, és mintegy 160

hallgatót vettünk fel levelezőre
és 18-at nappali tagozatra, ezért
gondoltuk, hogy keresztfélévben
is elindítjuk a képzést – mondta dr. Illésné dr. Kovács Mária, a
kar dékánja.
A 2020-2021-es tanévre a jelentkezési határidő február 15.,
ami után legkésőbb öt nap múlva lehet hitelesíteni azt. A sorrend július 9-éig módosítható, a
ponthatárok kihirdetése pedig
július 23-án lesz.

EMELETET IS KAP A JÓKAI
Ráépítenek egy emeletet a
Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola B épületére.
A terjeszkedésre azért volt
szükség, mert az iskola két
tannyelvű oktatása számos
csoportbontást igényelt.
A bővítést még a két tannyelvű oktatás kezdetén tervezték,
a kivitelezést azonban csak egy
éve kezdték meg. – Nyolc tanterem, kiszolgálóhelyiségek,
két zsibongó és öltözők lesznek

kialakítva – mondta el Vadasné Joó Katalin, az iskola igazgatója. – A B épületben eredetileg három tanterem és egy
tornaterem foglalt helyet. Az
építkezés ideje alatt a mindennapos testnevelést többnyire az
udvaron és az aulában tartjuk,
valamint korcsolya- és úszás
oktatással oldjuk meg a gyerekek foglalkoztatását. Az első-másodikosok korcsolyázni
járnak, az alsó tagozatosok egy
része a városi uszodába megy,
a felsősök pedig évfolyamon-

ként heti két órában látogatják a Lévay József Református
Gimnázium új uszodáját – sorolta az igazgató.
Az építkezés befejezéséig tizenkét konténert telepítettek
az udvarra, ezekben négy nagy
és két kisebb tantermet alakítottak ki. A felújítás a tervezett
költségvetés szerint 350 millió
forintba kerül, a teljes összeget a
Tiszáninneni Református Egyházkerület biztosítja hitelként.
Az átadást 2020. szeptember
1-jére datálják.
RO

Hirdetés

Földes Ferenc
Gimnázium
(029379)
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.
Telefon: 46/508-459
Honlap: www.ffg.hu
E-mail: ffg@ffg.sulinet.hu

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakgimnázium
(Intézményi OM azonosító: 203391)

A HATÉVFOLYAMOS KÉPZÉSÜNKBEN
2020-BAN IS KÉT OSZTÁLYT INDÍTUNK.
Tagozataink a 2020/2021. tanévben:

Minőségi oktatással az egészséges holnapért!

Felvehető létszám:

Hatévfolyamos általános tagozat
Hatévfolyamos speciális matematika tagozat
Nyelvi előkészítő (angol nyelv) – öt évfolyamos
Arany János Tehetséggondozó Program – ötévfolyamos
Négyévfolyamos emelt szintű fizika tantervű
Négyévfolyamos emelt szintű kémia tantervű
Négyévfolyamos emelt szintű biológia tantervű
Négyévfolyamos speciális matematika tagozat

32 fő
32 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő

Újdonság, hogy a speciális matematika tagozatos
diákjaink a 10. évfolyamtól kezdődően emelt
óraszámú informatikaorientációt is választhatnak.

KÉPZÉSI KÍNÁLATA
NAPPALI SZAKGIMNÁZIUM
(TECHNIKUM) KÉPZÉS
(8. ÉVFOLYAMOSOK SZÁMÁRA)
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT
5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉS
l 0110 – Egészségügyi asszisztens,
1 osztály (szakmairány: gyógyszertári asszisztens)
l 0440 – Gyakorló ápoló, 2 osztály
(szakmairány: felnőttbeteg-ápoló,
mentőápoló)
l 0550 – Rehabilitációs terapeuta, 1 osztály (szakmairány: gyógymasszőr)
SZOCIÁLIS ÁGAZATI
5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉS
l 0880 – Kisgyermekgondozó,
-nevelő, 1 osztály

ÉRETTSÉGI UTÁNI
SZAKKÉPESÍTÉSEINK
(18-25. ÉV KÖZÖTTIEK SZÁMÁRA)
l Gyakorló ápoló

l Gyakorló csecsemő-

és gyermekápoló
l Gyógyszertári asszisztens
l Gyógymasszőr
l Fogászati asszisztens
l Gyakorló mentőápoló
l Radiográfiai asszisztens
l Kisgyermekgondozó, -nevelő
(Egészségügyi, szociális ágazati
érettségivel a képzési idő 1 év)

Valamennyi képzésben az általános iskolai eredmények,
a központi írásbeli és a gimnáziumi szóbeli felvételi
eredménye alapján készítjük el a felvételi rangsort.

MUNKANÉLKÜLIEK! FIGYELEM!
INGYENES OKJ KÉPZÉS –
ÉLELMISZER-, VEGYIÁRU ELADÓ

(OKJ 31 341 05, E-000561/2014/A012)
(GINOP-5.1.4-17-2019-00036 – Mi esélyt adunk-Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása program keretében)
UTOLSÓ LEHETŐSÉG! 2021. január 1-jétől az OKJ-s képzések 2 éves időtartamúak lesznek, ez az utolsó lehetőségek
egyike a szakképesítés megszerzésére.
Amit kínálunk:
l képzés teljes időtartamára megélhetési támogatás

(bruttó 96 600 Ft/fő/hó),
tankönyv, munkaruha, utazási támogatás
folyamatos mentori szolgáltatás
ingyenes részvétel a „Munka és magánélet” tréningen
a program ideje alatt havi 15 napot alkalmi munkavállalóként is dolgozhat
l a sikeres vizsgázóknak szakiránynak megfelelő álláslehetőség, minimum 6 hónapos foglalkoztatás biztosítása
l
l
l
l

Ha van olyan munkanélküli státuszban lévő családtagja, ismerőse, akinek szívesen ajánlaná az ingyenes képzést, akkor várjuk jelentkezését.

JÓ SZAKMA – BIZTOS MEGÉLHETÉS

A szóbeli felvételi vizsgák időpontjai:
2020. február 29. (szombat) 8 óra
2020. március 7. (szombat) 8 óra
Képzéseink részletes leírását, a felvételi követelményeit,
a felvételi pontok számításának módját megtalálhatják
a gimnázium honlapján.

Felnőttképzési engedély nyilvántartásba vételi száma: E-000561/2014

Várjuk jelentkezéseiket!
Érdeklődni az iskola titkárságán, a 06-46/508-095 telefonszámon, illetve
a www.ferenczi.hu honlapon és mail@ferenczi.hu e-mail-címen lehet!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
BAZ MEGYEI KISOSZ –
3526 MISKOLC,
Szentpéteri kapu 80. I/9.
TEL. 46/508-895,
30/967-7025 –
8.00-16.00 óra között
E-mail:
borsod.kisosz@
t-online.hu
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Miskolci áldozatok
után kutatnak
A Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat megbízásából
immár harmadik éve folytatnak
kutatást a málenkij robot miskolci áldozatai után.
A munka végéhez közeledve több
száz személy történetére derült fény,
de a levéltári iratokból nem ismerhető meg minden egyes elhurcolt
személye. Ezért is fordulnak most
felhívással az érintettek hozzátartozóihoz. A kutatók most azok jelentkezését várják, akiknek birtokában van bármilyen dokumentum
– legyen az irat, tárgy, vagy fénykép – édesapjuk, édesanyjuk, vagy
nagyszüleik elhurcolásáról. „Azért

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2020. 02. 01-től 2020. 02. 08-ig
ÓRIÁSI FEBRUÁRI AKCIÓ A BORSODCOLORBAN!
Dosia mosópor, 300 g, 663,33 Ft/kg
Floopy nedves törlőkendő, 70 db-os, 2,84 Ft/db
Garden légfrissítő, 300 ml, 829 Ft/l
Signál fogkrém, 75 ml, 3986 Ft/l
Amodent fogkrém, 100 ml, 2999 Ft/l
Domestos 750 ml, 532 Ft/l
Biopon áztató mosópor, 500 g, 1078 Ft/kg
Lenor öblítő, 780-930 l, 766,72-640,93 Ft/l
Brait légfrissítő, 425 g, 1644 Ft/kg
Perfex WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/db
Lenor öblítő, 2,905 l, 481,58 Ft/l
Ariel mosókapszula, 28 db-os, 71,39 Ft/db

219 Ft
219 Ft
299 Ft
349 Ft
319 Ft
499 Ft
599 Ft
629 Ft
769 Ft
1099 Ft
1599 Ft
2499 Ft

199 Ft
199 Ft
249 Ft
299 Ft
299 Ft
399 Ft
539 Ft
599 Ft
699 Ft
999 Ft
1399 Ft
1999 Ft

is tartjuk fontosnak a hozzátartozók
jelentkezését, mert tudjuk, hogy a
jelenleg rendelkezésre álló levéltári iratok alapján nem lehet minden
egyes áldozat személyét megismerni, vagy történetét feltárni. Azt reméljük és várjuk, hogy az elhurcoltak leszármazottai, hozzátartozóik
rendelkezhetnek olyan adatokkal,
ismeretekkel, amelyek kiegészíthetik jelenlegi tudásunkat” – írja közleményében Kis József történész, a
megyei levéltár igazgatója.
Elérhetőségek:
telefon: 20/391-6035,
e-mail: kis.jozsef@gmail.com,
kunt.gergely@gmail.com

Apróhirdetés
Fakitermelő (OKJ: 31 623 01,
Eng.sz.: E-000683/2014/A026)
OKJ tanfolyam indul miskolci helyszínen 2020. februárjában a Dekra Akademie Kft.
szervezésében.

Érdeklődni:

30/768-1234, 30/452-6465.

Aranykalászos
gazda
(OKJ: 31 621 02, Eng.sz.:
E-000683/2014/A005)
OKJ
tanfolyam indul miskolci helyszínen 2020. februárjában a
Dekra Akademie Kft. szervezésében. Érdeklődni: 30/7681234, 30/452-6465.
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PROGRAMOK
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza: Uránia-terem:
Január 30., csütörtök-február 5., szerda,
naponta 15:30 és 17:30 Ne játssz a tűzzel |
20:00 Úriemberek
Művészetek Háza: Béke-terem:
Január 30., csütörtök-február 5., szerda, naponta
18:00 Richard Jewell balladája | 20:15 1917
Február 3., hétfő-5., szerda, naponta 16:00
Az elfeledett karácsony
Február 1., szombat, 16:00 Lumière!
Február 2., vasárnap, 16:00 Bergman: 100
CINEMA CITY:
Január 30., csütörtök-február 5., szerda, naponta
több időpontban – 1917 | Árok (csak
szombaton) | Az aszfalt királyai (csak szerdán)
| Az átok háza (csak szombaton) | Bad Boys –
Mindörökké | Botrány (csak kedden) | Dolittle
| Jégvarázs 2. | Jojo Nyuszi | Jumanji – a
következő szint | Kémesítve (csak hétvégén)
| Kisasszonyok | Mancs őrjárat: Vigyázz, kész,
mancs! | Ne játssz a tűzzel | Richard Jewell
balladája (csak hétvégén) | Star Wars: Skywalker
kora (csak hétvégén) | Tőrbe ejtve | Úriemberek |
Volt egyszer egy Hollywood (csak vasárnap)
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Február 1., szombat, 10:30-tól: Kipp-kopp
Február 2., vasárnap, 10:30-tól: Mosó Masa
mosodája
Február 9., vasárnap, 10:30-tól: Mazsola
KONCERT:
Február 6., csütörtök, 19:00 Hangforrás 3.
Művészetek Háza
Február 7., péntek, 20:00 Karthago-koncert,
Ady Endre Művelődési Ház
Február 8., 19:00 Veréb Tamás-koncert,
Művészetek Háza
EGYÉB:
Február 1., szombat, 13:00 Önuralom –
FeLugossy László filmjének vetítése,
Miskolci Galéria
20:00 Retro party – nem csak húszéveseknek,
Collins Club
22:00 Táncőrület - Dj Kamennyal, Stamp Club
Február 2., vasárnap 9:00-13:00 óráig:
Régiségvásár, főutca
16:00 Csipkerózsika – mesejáték, Művészetek
Háza

Február 4., kedd, 18:00-19:30-ig: Ingyenes
angol nyelvtanfolyam kezdőknek, Ifjúsági
és Szabadidő Ház
Február 5., szerda, 16:00 Miskolc mindig
várni fog – könyvbemutató, József Attila
Könyvtár
17:00 Talkshow a felelősségről, Tudomány és
Technika Háza
Február 6., csütörtök, 15:30-tól: Álarckészítés
a Lurkótanyán, József Attila Könyvtár
Február 7., péntek, 10:00 Angol baba-mama
klub, Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
17:00-20:00 óráig: Furmint Február, miskolci
Városháza
Február 8., szombat, 9:00-15:00 óráig: II.
Győri kapui disznótor, Ifjúsági Sporttelep
22:00 Disco’s Hit Legends, Rockwell Klub
Február 8., szombat és 9., vasárnap, naponta
10:00-18:00 óráig: Óriásjátékok, Miskolci
Egyetem Körcsarnok
KIÁLLÍTÁS:
Február 7-ig, péntekig Angyali érintések az
üvegen, Művészetek Háza
Február 8-ig, szombatig Az évkör képei –
Kertész Zsolt kiállításmegnyitója, II.
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Február 8-ig, szombatig Kínai festészet és
kalligráfia, Tudomány és Technika Háza
SZURKOLÁS:
Február 1., szombat, 17:00 DVTK – Kaposvár,
DVTK Stadion
18:30-tól: DVTK Fux – Gödöllő, Generali Aréna
Február 2., vasárnap, 16:00 Miskolci Vénusz –
Budaörs, Generali Aréna
Február 8., szombat,17:00 DVTK – DVSC,
Diósgyőri Stadion
18:00 Miskolci Vénusz – Agenta Girls
Szekszárd FC, Generali Aréna
MOZGÁS:
Február 1., szombat, 10:00-13:00 óráig,
18:00-21:00 óráig és február 2., vasárnap,
10:00-13:00 óráig: Közönségkorcsolya,
2-es jégpálya
Február 3., hétfő, 17:30-tól: Ingyenes vital
tornaóra, Ady Endre Művelődési Ház
Február 4., kedd, 18:30-tól: Ingyenes latin
fitnessóra, Ifjúsági és Szabadidő Ház

ÚJRA NYITVA
Február 1-jétől újra várja a
fürdőzőket Barlangfürdő.
Közel két héten át tartott
zárva a Barlangfürdő Miskolctapolcán. Az üzemeltető
a szokásos éves karbantartási munkálatokat végezte, így
alpintechnikai módszerekkel
ellenőrizték a barlangi rész
sziklafalazatát, a szükséges
helyeken javították azokat.
Évről évre visszatérő feladat

az elmozdulások ellenőrzése
és mérése, melynek eredményeit a szakemberek össze
hasonlítják az előző évek
adataival, ebből következtetnek, volt-e mozgása a hegynek és a barlangnak. A fürdő
területén lévő termálkút karbantartása is megtörténik. A
Miskolctapolca Barlangfürdő február 1-jén 9:00 órától
újra teljes nyitvatartással várja a fürdőző vendégeket.

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA
Dr. Simon Gábor önkormányzati képviselő fogadóórát tart február 4-én, kedden 16.00 órától
18.00 óráig az Ifjúsági és Szabadidő Házban.
Szopkó Tibor önkormányzati képviselő fogadóórát tart február 5-én, szerdán 16.00 órától a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskolában.
Varga Andrea Klára, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere fogadóórát tart február 5-én,
14.00 órától a Városháza alpolgármesteri tárgyalójában. Sorszámosztás február 3-án, 8.00 órától a
Polgármesteri Hivatal portáján.
Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő fogadóórát tart február 6-án, csütörtökön 17.00 órától a Jókai Mór Református Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolában.
Révész Péter önkormányzati képviselő fogadóórát tart február 6-án, csütörtökön 17.00 órától a
Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolában.
Szarka Dénes önkormányzati képviselő fogadóórát tart február 11-én, kedden 17.00 órától a
Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Badány Lajos és dr. Mokrai Mihály önkormányzati képviselők fogadóórát tartanak február 6-án 17.00 órától a Miskolci Magister Gimnáziumban.

HAZATÉR AZ ÁLLÓCSILLAG
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Miskolc város díszpolgára újra
hazatér: Demjén Ferenc március 7-én a Generali Arénában
ad koncertet. A diósgyőri származású Kossuth-díjas énekes
és dalszövegíró 2020-as „Indulj, új csodákat látni…” című
turnéjának első állomása lesz a
miskolci koncert.
Demjén Ferenc 1970 szilveszterén vált országosan ismertté,
amikor éjfél előtt pár perccel a
Bergendy együttessel előadta a
„Mindig ugyanúgy” című dalt.
Ez kereken ötven éve volt. A
Bergendy lemezeladási példányszámokat döngetve számtalan
– azóta is élő – slágerrel ajándékozta meg a közönséget: mint
például a „Sajtból van a Hold”,
a „Jöjj vissza vándor”, vagy a
„Love”. A Bergendy együttest
követően Demjén Rózsi szólólemezt készített, amelyről a címadó „Fújom a dalt”, valamint a
„Sohase félj” és a „Mikor elindul
a vonat” című dal számtalan rádióállomás – azóta is játszott –
népszerű slágere lett.
Ezt követte a nyolcvanas években a V’Moto-rock-korszak,
amely korát megelőző progres�-

Március 7-én Miskolcon lép fel Demjén Ferenc
szív zenekarként ontotta magából a generáció slágereit (Gyertyák, Jégszív, El kell hogy engedj,
Fekszem az ágyon, stb.). Ebben
az időben a V’Moto-rock négy
film címadó dalával is tarolta a hazai könnyűzenei piacot:
„Szerelem első vérig”, „Szerelem
második vérig”, „Moziklip” és
„Honfoglalás”. Ebből a formációból Menyhárt János zeneszerző, gitáros a 80-as évek végén
kezdődő Demjén-szólókarrier
meghatározó szereplőjévé vált.

A korszak kezdetét a „Szabadság
vándorai” című lemez fémjelezte. Demjén lemezeinek eladási
száma több millióra, koncertjei
pedig több ezerre tehetők, melynek csúcspontjaként minden
év december 30-án a Budapest
Arénát tölti meg. Munkássága
elismeréseként számtalan szakmai és állami kitüntetést kapott.
A 2019-es év azonban
nem úgy indult, hogy ennek a zseniális zeneszerző-
énekes-előadóművésznek a

karrierje tovább folytatódik.
Combnyaktörés és agyérgörcs
után minden koncertjét lemondta. Egy kivétel volt, a december 30-ai Aréna- koncert,
amire hála Istennek felépült,
és a koncert egy eufórikus népünnepéllyé változott. Ezt a
hangulatot szeretné a 2020as Demjén-turnéra átültetni,
amelynek „Indulj új csodákat
látni…” a címe, és amelynek
első helyszíne a március 7-ei
miskolci koncert lesz.

Karthago az Adyban
A Karthago zenekar február 7-én Miskolcon, az Ady
Művelődési Házban lép fel.
A Karthago együttes ma
Magyarországon és Közép-Európában is az egyetlen
olyan élő, igazi rocklegenda,
amelynek tagjai az 1979-es
megalakulásuktól kezdődően
a mai napig is aktívan együtt
muzsikálnak. A zenekar töretlen népszerűsége, elképesztő ereje, energiája és igazi
értéke a több mint 40 éve eredeti, változatlan felállásban
működő öt kiváló muzsikus
karizmatikus egyéniségében,

ismertségében, zenei tudásában, magabiztosságában,
összeszokottságában, humorában és nem utolsósorban a
remekül megírt, slágerjellegű,
dallamos, de mégis kemény
rock dalokban, lírai balladákban rejlik.
A Karthago 2019. április 13-án ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját, melynek apropójából az
„Együtt 40 Éve!!” című óriáskoncert teljes telt házzal
zajlott a Budapest Arénában,
azaz csaknem 12 ezer rajongó élvezte végig az estét, és
az együttes azonos című új

EGYHÁZI HÍREK
Urunk
bemutatásának,
Gyertyaszentelő Boldogas�szonynak ünnepe február 2-án, vasárnap lesz. A
meghirdetett időpontban,
a szentmise elején gyertyaszentelést és gyertyás körmenetet tartanak. Ez a nap
egyben a szerzetesi hivatásokért való könyörgés világnapja, és minden szent-

mise végén Balázs-áldás is
lesz. Február 11-én, kedden
a Lourdes-i megjelenés emléknapján – amely a betegek
világnapja is egyben – minden katolikus templomban
kiszolgáltatják a betegek
szentségét. Több templomban kilencedet tartanak az
ünnepre, amely már most,
2-án megkezdődik.

SZÍNHÁZI MŰSOR
Február 1 – február 8.
FEBRUÁR 1., SZOMBAT, 17:00
HEGEDŰS A HÁZTETŐN,
Csiky (Alap, Arany, Ezüst)
bérlet, Nagyszínház
19:00 BETÖRŐ AZ
ALBÉRLŐM, Latinovits
(Arany, Ezüst) bérlet, Kamara
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín
FEBRUÁR 5., SZERDA, 19:00
PÉTERFY-NOVÁK ÉVA:
A RÓZSASZÍN RUHA –
FELOLVASÓEST, Játékszín
FEBRUÁR 6., CSÜTÖRTÖK,
17:00 EGY ÓRA VERSEK
KÖZT, Játékszín

18:00 DON CARLOS,
Jezsuita ifj. bérlet,
Nagyszínház
FEBRUÁR 7., PÉNTEK, 19:00
DON CARLOS, bemutató
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet,
Nagyszínház
FEBRUÁR 8., SZOMBAT, 19:00
ÖRDÖGÖK, bemutató
(Arany, Ezüst) bérlet,
Kamara
DON CARLOS, Egressy
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet,
Nagyszínház

Szigeti Ferenc a zenekar vezetője.
Fotó: Menyó Ferenc
albuma már a koncert előtti
napokban aranylemez lett. A
KARTHAGO 2019-as nyári turnéján 46 nagy sikerű
koncertet tartott Magyarországon, Erdélyben és Szlová-

kiában, a fellépéseket pedig
összesen csaknem kétszázezren látták. A Karthago február 7-én, pénteken, 20:00
órától az Ady Művelődési
Házban ad koncertet.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Február 3., hétfő 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30
Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Miskolci Napló (közéleti
magazin), 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20
Programpont ism., 19:25 Miskolci Napló (közéleti magazin), 20:00 Híradó ism.,
20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 Képújság
Február 4., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó,
18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Sportpercek,
19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism., 19:25 Mérkőzés DVTK – Kaposvár labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:17 Időjárás-jelentés, 21:20 Programpont ism., 21:25 Képújság
Február 5., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó.
18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Egészségpercek
(egészségügyi magazin), 18:45 Egészségére, 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés ism., 19:20 Programpont ism., 19:25 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm),
20:10 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 Képújság
Február 6., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Promenád
(kulturális magazin), 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont
ism., 19:25 Miskolc Napló (közéleti magazin), 20:10 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 21:20 Programpont ism., 21:25 Képújság
Február 7., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont, 18:25 Gasztrokaland ism., 18:45
Köztünk élnek, 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism.,
19:25 Mérkőzés Puskás Akadémia – DVTK labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Híradó ism.,
21:17 Időjárás-jelentés, 21:20 Programpont ism., 20:25 Képújság
Február 8., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:30 Kedvenceink ism., 19:00 Krónika (heti hírösszefoglaló, ism.), 19:30 Sportpercek (sportmagazin, ism.), 20:00 Krónika (heti hírösszefoglaló, ism.), 20:25 Képújság
Február 9., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 18:00
Miskolci Napló (közéleti magazin, ism.), 18:30 Hívőszó (vallási magazin), 19:00
Promenád (kulturális magazin, ism.), 19:30 Egy nap a világ (útifilm-sorozat), 20:00
Testközelből ism., 20:30 Képújság
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Miskolci Napló
A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS
FELVÉTELE

Nyílt napot tartottak

FESTMÉNYEK IFJÚ
ALKOTÓKTÓL A VÁROSNAK

Szombaton 126. alkalommal tartottak nyílt napot a Fonoda utcán
található Miskolci Állategészségügyi Telepen. Üdítővel és némi nassolnivalóval vártak minden kutyabarátot egy felemelő, simogatással
egybekötött sétára, ami tökéletes alkalom arra, hogy megismerjék a
telep állatait. Jelenleg egyébként 72 kutyáról és 4 cicáról gondoskodnak itt. Aki volt már ilyen nyílt napon, az pontosan tudja: a látogatói
szeretettől, figyelemtől az állatok nagyon sokat fejlődnek, számukra
a legnagyobb ajándék a simogatás és a séta – így minden résztvevő jól
érzi magát a közös időtöltés során.

OLIMPIAI HELYSZÍNEK
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Miskolc jellegzetes épületei kaptak helyet azon a két festményen, amelyet a Herman Ottó Általános Iskola művészetis diákjai készítettek a városnak. A képek a városháza tárgyalójában kaptak helyet, így a Miskolcra látogató delegációk tagjai mostantól a város
jellegzetes középületeit és szobrait is láthatják a gyerekek által készített festményeken. Helyet kapott az alkotásokon többek között
a színház, a vár, az Avasi Kilátó és a templom, a pincesor, a Mancs-szobor és a miskolci béka is. Ünnepélyes keretek között adták át
a fiatal alkotók és tanáraik a képeket Miskolc alpolgármesterének, Varga Andreának és Veres Pál polgármesternek a városháza tárgyalójában. Az akriltechnikával vászonra készült festmények mostantól a városháza falát díszítik, az iskola pedig szeretne ebből hagyományt teremteni, így lehet, hogy jövő karácsonyra is meglepik majd hasonló alkotással a várost.
FOTÓ: VÉGH CSABA
megpróbálta visszakérni
jogos tulajdonát, de az elkövetők ekkor több alkalommal megütötték, majd
elszaladtak a helyszínről.
A rendőrök – értesítésüket követően – a szomszédos utcában öt
percen belül elfogták a rablókat, akiket előállítottak a Miskolci
Rendőrkapitányságra, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket.

FORRÓ NYOMON

Ajtóstul rontottak ki
Négy ajtót is ellopott
Tiszakeszin az a helybéli férfi és fiatalkorú társa,
akiket a rendőrök rövid
idő alatt elfogtak. A 25 éves és 16 éves elkövetőkkel szemben
lopás miatt folyik büntetőeljárás. A gyanúsítottak január 27-e
előtt lefeszítettek, majd eltulajdonítottak négy ajtót egy – a helyi
önkormányzat tulajdonában álló – épületről. A bejelentést követően a rendőrök rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd
előállították a férfit és társát. A rendőrök megtalálták és lefoglalták az ajtókat, amelyek egy részét már feldarabolták a tettüket beismerő tolvajok.
Inzultus a buszon

Volán mögül őrizetbe
Bíróság elé állítási javaslattal tervezi befejezni a rendőrség annak az ittas sofőrnek az ügyét, akit közúti ellenőrzés során szűrtek ki a forgalomból a miskolci rendőrök. S. Máté 43 éves lakossal szemben járművezetés ittas állapotban vétség miatt folyik
eljárás. A férfit január 26-án kora este, közúti ellenőrzés során
szűrték ki a forgalomból. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket mutatott, a rendőrjárőrök pedig előállították őt a rendőrkapitányságra és őrizetbe vették.
Megjelölte az édesburgonyát
Egy miskolci áruház zöldségespultjánál könnyített magán
egy férfi, aki közel 160 kilogramm zöldséget tett eladhatatlanná. A 20 éves helyi fiatallal szemben rongálás miatt folyik büntetőeljárás. A gyanúsított január 18-án délután egy miskolci
élelmiszerboltban a zöldségespultnál könnyített magán. Dolga végeztével 60 kilogramm kelkáposztát, 50 kilogramm fejes
káposztát, 30 kilogramm sárga burgonyát, 12 kilogramm édesburgonyát és 5 kilogramm céklát tett eladhatatlanná.

Ellenőrökre támadt Miskolcon egy agresszív utas, a férfit
gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség. Az 58 éves felsőzsolcai férfival szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
miatt folyik büntetőeljárás. A gyanúsított január 27-én délután
inzultálta az utasokat, illetve szidalmazta a munkájukat végző
jegyellenőröket, egyiküket meg is ütötte. A bejelentést követően
a járőrök a férfit elfogták és előállították.
Öt percen belül elfogták
A rendőrök elfogták azokat a rablókat, akik Miskolc belvárosában egy férfitől elvették mobiltelefonját. A 23 éves kisgyőri
férfival és társával, egy 17 éves arlói lánnyal szemben rablás miatt folyik büntetőeljárás. A gyanúsítottak január 26-án délelőtt
a Szeles utcában megállítottak egy férfit, beszélgetést kezdeményeztek vele, majd kikapták kezéből a mobiltelefonját. A sértett

Megfenyegette iskolatársát
Kényszerítés hatósági eljárásban, személyi szabadság megsértése és könnyű testi sértés miatt folytatott büntetőeljárást a
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egy 17 éves sajólászlófalvai
fiúval szemben. A gyanúsított szerelmi csalódása miatt tavaly,
egy júniusi délutánon a kazincbarcikai kiserdőbe csalta 16 éves
iskolatársát, akit szerelmi vetélytársának vélt. A fiatalkorú fiú
egyből rátámadt a sértettre, akit többször megütött. A támadó
végül bocsánatkérésre, és térdre kényszerítette áldozatát, egyben megfenyegette, ha szólni mer a rendőröknek, akkor a családját is baj érheti. A nyomozás vizsgálati szakaszában a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a szükséges eljárást lefolytatta,
és az iratokat átadta az ügyészségnek.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal az olimpiai játékok helyszíneinek nevét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén,
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési határ
idő: 2020. február 5. E-mail-cím: info@mikom.
hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt a 46/503-501-es (100-as mellék), üzenetrögzítős
telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21–04. 20.) Olyan beosztásban van, amelyben képes bizalmat ébreszteni maga iránt a főnökeiben és a kollégáiban is. De olyasmire vágyik, amiről ezt még egyelőre
nem mondhatja el magáról. Ráérez társa érzékeny pontjaira.

Rák (06. 22–07. 22.) Egy különleges esemény tartja izgalomban. A kedvesével kapcsolatban készül valamire, talán a
Valentin napot igyekszik előkészíteni. Ne feledkezzen meg a
családja többi tagjáról sem!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Végre visszatért az önbizalma, hisz
a képességeiben. Na és persze ez rögtön meg is látszik önön.
Akik eddig észre sem vették, most felfigyelhetnek önre.
Használja ki a helyzeti előnyt, ami ebből adódik!

Bak (12. 22–01. 20.) Szüksége lehet némi erődemonstrációra, ha haladást akar elérni a karrierje terén. Ez azonban csak
akkor fog sikerülni, ha az otthonában is minden rendben van.
Ellenkező esetben, ahogy mondani szokás, homokra építkezik.

Bika (04. 21–05. 21.) Sok kellemetlenség éri, ezt még tetézhet egy lelki válság is. A meditáció hasznos, főleg, ha a társát
is bele tudja vonni. De a közös sport, lelki gyakorlatok, vagy
mindez együtt: a természetjárás is segíthet.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) A munkahely házában járó szerelembolygónak hála valamelyik munkatársa különös szemekkel kacsingat mostanában önre. Vigyázat: az afférnak lehetnek kellemetlen mellékhatásai is! Persze nem feltétlenül.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Jobb lenne, ha a jövője felé tekingetne. Ha folyton a múlt hibáin rágódik, az elveszi öntől az
energiát, hogy a jövő felé nézhessen. Ha folyton csak a múlt
csalódásaira gondol, akkor a végén senkiben nem lesz képes bízni.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Kiváló időszak áll ön előtt most
arra, hogy elmélyült eszmecseréket folytasson valakivel. A
munkáját csak akkor fogja élvezetesnek találni, ha azt a valódi hivatásának is érzi. Fontolgatja a továbbtanulást is.

Ikrek (05. 22–06. 21.) A pénz és a szerelem furcsán összefonódik most az életében. Előfordulhat, hogy erről nem is tehet.
A szerelem nem köthető semmiféle haszonelvűséghez, mert
akkor elveszti éteri jellegét, inkább üzletté lesz.

Szűz (08. 24–09. 23.) A munkahelyén és a magánéletében is
ragyogó teljesítményekre lehet képes. A kettő önnél esetleg
különös módon találkozhat is: talán azáltal, hogy többet dolgozhat az otthonából. Kevesebbet kell utazgatnia.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Ön okos, önzetlen és tehetséges is,
de ha mégis úgy érzi, hogy az adottságai nem kapnak megfelelő terepet a kibontakoztatásra, akkor mutassa meg a főnökének is, hogy mire képes. Jó hét ez a beszélgetésre.

Halak (02. 20–03. 20.) Szüksége van szövetségesekre, ha
tartani akarja a hatalmi pozícióját a munkahelyén! Ha nem
így tesz, könnyen találhatja légüres térben magát. Ugyan a
helyén van, de már nincs mit csinálnia, nincs kivel beszélnie.

