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Itt a tél legNagyobb bulIja – Ne hagyd kI!
Február 5–8-ig 

becherovka 
Miskolci kocsonya 

Farsang!

4., 5.
oldal

11.
oldal

A Magyar Képzőművésze-
ti Egyetem látványtervező 
hallgatóinak kiállításá-
val kezdődött meg ked-
den este a harmadik SZeM 
(Színművészeti Egyetemek 
Miskolcon) fesztivál.

Megnyílt 
a harmadik 
SZeM Fesztivál

KözöS KözbiztonSági EllEnőrzéSEK

eredményes volt az összefogás a közbiztonság ér-
dekében Miskolcon. az elmúlt években jelen-
tősen csökkent a bűncselekmények száma. 
A Fidesz – KDnP képviselői terveik szerint gyak-
ran részt vesznek majd a rendészet hely-
színi ellenőrzésein.

7.
oldal

harmadik alka-
lommal rendez-
ték meg csütörtö-
kön a nagy sikerű 

avasi karnevált. az 
álarcok, jelmezek 
s persze az önfe-
ledt, jó hangulat a 
riói, velencei kar-
neválokat idézték. 

a hagyományokat 
idézve, ezúttal is 
körbehordozták a 

kiszebábot, amely-
lyel aztán a telet és 

a problémákat 
is máglyára küldték. 

Karnevállal űzték el a telet az Avason 5.
oldal
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Nyolc lépcsőházat már felújítottak az 
Otthonvédelmi Alap segítségével, további 
53-at pedig március végére fejeznek be. Az 
alapra azok a társasházak pályázhattak, 
ahol korábban úgynevezett „fészekrakók” 
laktak.

Mint arról hírt adtunk, az elnyert támoga-
tást kizárólag a lépcsőházak felújítására lehet 
felhasználni. A város ilyen módon is segíte-
ni szeretné azokat a lakóközösségeket, ame-
lyeknek korábban jelentős károkat okoztak a 
beilleszkedésre képtelen, „fészekrakós” csa-
ládok, s önerőből nem tudnák finanszírozni 
a helyreállítást. Tavaly július végéig 61 ilyen 
pályázat érkezett az önkormányzathoz. A 
lépcsőházakat össze-
sen 115 millió fo-

rintból újítják fel, több mint 10 ezer ember 
komfortérzetét javítva. Schweickhardt Gyu-
la polgármesteri biztos tájékoztatása szerint 
jelenleg 53 lépcsőházban folyik a munka. 
Nyolc esetben már befejeződött a felújítás, 
ezek közül hat esetben az elszámolás már 
meg is érkezett az önkormányzathoz.

– Az elszámolásokat a gazdálkodási főosz-
tály átküldi a városüzemeltetési főosztály-
nak, ahol megvizsgálják a műszaki teljesí-
tést. Ha ez rendben van, akkor rendelkeznek 
a támogatás kifizetéséről – mondta el a pol-
gármesteri biztos. Schweickhardt Gyula hoz-
zátette: a tavalyi törvénymódosítás után 15 
„fészekrakós” lakás ügyében a végrehajtó 
már kitűzte az eljárást, 7 eljáráshoz pedig 
már a licitet is megtette az önkormányzat. A 

„fészekrakók” kilakoltatása a moratórium 
végén tovább folytatódik.

OtthONVédelMi alap  
– jól haladnak a felújítások

Január 31-én újra megnyílt a Miskolctapolcai Barlangfürdő a háromhetes, téli karban-
tartás után. Átvizsgálták a sziklafalakat, felújították a termálkutakat és a gyógyászati 
részleg hőközpontját, emellett több medence is új világítást kapott.

A barlangfürdő többek között azért is kü-
lönleges, mert természetes képződményben 
alakították ki. Az éves karbantartás nem 
csupán javítást, hanem fejlesztést is jelentett, 
több medence új, változtatható színű vilá-
gítást kapott. Összesen 12 ilyen lámpát sze-
reltek a medencék falába, s hamarosan egy 
újabb fejlesztés is elkezdődik majd.

– Elsősorban az öltözői kapacitás növelése 
a cél – mondta el Bodnár László főmérnök. 
Az elmúlt évben előfordult, hogy be kellett 
zárni a kapukat, mert nem tudtak elég öltö-
zőszekrényt biztosítani a vendégeknek. Ezen 
próbálnak most segíteni – nemcsak cserével, 
hanem korszerűsítéssel is, a beléptető órák-

kal lehet majd ezeket az öltözőket nyitni és 
zárni. A Miskolci Turisztikai Kft. az új fej-
lesztéssel a téli időszakban 1200 fősre fogja 
növelni a barlangfürdő öltözői kapacitását.

Újra nyitva a barlangfürdő

Új szociális segélyezési rendszer indul 
márciustól Miskolcon. A város támo-
gatja a családokat, a fiatalokat és az 
időseket, de az ingyen segély rendsze-
rét megszünteti. Erről is tárgyalt pén-
teki ülésén Miskolc közgyűlése.

A segélyezési rendszer márciustól lé-
nyegesen átalakul. Egyértelműen szét-
választják az önkormányzati és az ál-
lami feladatokat. A járási hivatalok 
hatáskörébe kerül az aktív korúak ellá-
tása, azaz a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás és az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás.

Az önkormányzat pedig fenntartja 
azokat a támogatásokat, amelyek a csa-
ládokat, a tanulni akaró fiatalokat se-

gítik. Ilyen a babakötvény, a rászoruló 
gyermekek étkezési és utazási támoga-
tása, valamint a felsőoktatási intézmé-
nyekben nappali tagozaton tanuló fia-
talok ifjúságvédelmi támogatása.

Csak lakás után jár  
lakhatási támogatás

A szociálisan rászorultak ezentúl 
is kaphatnak lakásfenntartási támo-
gatást, de csak azok, akik lakásban 
élnek, a lakás céljára szolgáló, egyéb 
helyiségben élők nem. Azok sem kap-
nak támogatást, akik olyan lakásban 
élnek, ahol az egy személyre jutó la-
kótér kevesebb, mint 6 négyzetmé-
ter. Az új rendelet szerint a szociális 
alapon bérbe vett lakások bérlői sem 

kaphatnak támogatást, mert őket az 
önkormányzat azzal segíti, hogy szo-
ciális alapon, a szociális helyzetükre 
tekintettel juttat nekik kedvezményes 
bérleti díjért lakást.

Ezután csak a lakhatást leginkább 
veszélyeztető fűtési kiadásokhoz fog 
segítséget nyújtani az önkormány-
zat október és március között. A havi 
támogatás 5400 Ft lesz, amely már 
hathatós segítséget jelent a háztartá-
sok számára. A jogosultak számában 
nagyságrendi változás nem várható, 
és a támogatás összege nem aprózó-
dik szét 12 hónapra 2500 Ft összeg-
ben, hanem a magasabb fűtési szám-
lákhoz járul hozzá egy jelentősnek 
mondható segítséggel.

Az időseket is támogatja a város
Megmarad a gyógyszerköltségek ki-

adásaihoz segítséget nyújtó ellátás is 
gyógyszertámogatás néven. A jogosult-
ság jövedelmi feltételeiben nem történik 
változás, ezért azok, akik a méltányos-
sági közgyógyellátásra jogosultak vol-
tak, a továbbiakban gyógyszertámoga-
tásban részesülhetnek.

A város a tavalyi évben indított Sal-
kaházi Sára programot is viszi tovább. 
A program nagyon sikeres volt, közel 
35 ezer, 60. életévét betöltött személy 
csatlakozott hozzá. Miskolc a Salkahá-
zi programmal bizonyítja, hogy nem 
feledkezik meg azokról, akik életüket 
munkával töltötték, a városért dolgoz-
tak és most nyugdíjasok.

Kitétel a rendezett lakókörnyezet
Miskolcon kiemelten fontos a köz-

rend fenntartása – hangzott el a köz-
gyűlésen –, ezért az aktív korúak el-
látásának megállapításához előírja a 
rendelet a rendezett lakókörnyezet kö-
vetelményét. Csak az kaphat támoga-
tást, aki rendet tesz lakókörnyezetében. 
Hiába kerül az ellátás megállapítása a 
járási hivatalok hatáskörébe, a kérelmek 
elbírálásakor alkalmazni kell az önkor-
mányzati rendelet előírásait.

Kriza Ákos polgármester a vitában 
elmondta: a szegényeket továbbra 
is támogatni fogja a város, de azok, 
akik lopják az áramot és károsítják a 
közvagyont, márciustól nem kapnak 
segélyt.

Városfejlesztési kérdések
A testület hozzájárult ahhoz, hogy 

a Miskolci Apostoli Exarchátus meg-
kapja a Búza téren azt az 1400 négy-
zetméteres területet, ahol olyan temp-
lomkertet alakítanak ki, amit parkként 
használhatnának az arra járók. Döntöt-
tek arról is, hogy a Petőfi utca 23. alatti 
önkormányzati ingatlant teljes egészé-
ben átadja a város a megyei kormány-
hivatalnak.

21 millió forintból állítja helyre a jár-
dát az önkormányzat a Szántó Kovács Já-
nos úton, amihez 6,3 millió forint önrész 
szükséges, a fennmaradó részt a Belügy-
minisztériumtól kapja a város. 28 mil-
lió forintot nyújt idén az önkormányzat 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, 
hogy a Lyukóvölgyi Közösségi Házban 
folytassa a Jelenlét elnevezésű, az elszegé-
nyedő, leszakadó családokat segítő prog-
ramját. Az Avason hasonló programra 
80 millió forintot ad a máltaiaknak az 
önkormányzat. A testület hozzájárult 
ahhoz is, hogy Miskolctapolca gyógy-
hely legyen. (A közgyűlés üléséről részle-
tes tudósításunkat lásd a Miskolci Napló 
hírportálján, a www.minap.hu-n)

Miskolc véget vet az ingyen segély rendszerének

Új szOCiális  
táMOgatási  

reNdszer iNdul
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Uniós, kormányzati, és saját for-
rásból valósították meg azt a fél-
milliárdos beruházást a DIGÉP 
Hungary Kft.-nél, melynek során 
megújultak gyártócsarnokok, fel-
újítottak irodákat, szociális épü-
leteket, s gépbeszerzés is történt.

Ilyen nagyságrendű fejlesztés-
re a cég önmagában nem lett vol-
na képes. Mint megtudtuk, az 509 
millió forintos beruházási for-
rás közel fele pályázati pénz volt, 
a másik fele önerő. A projekt ke-
retében korszerű üzemi és irodai 
környezetet alakítottak ki, 50-60 
éves épületek elmaradt fejlesztéseit 
pótolták most. Felújították a gépé-
szetet, az informatikai és elektro-

mos hálózatot, a tetőszerkezetet. 
Leszigetelték az épületet, és új nyí-
lászárókat szereltek be. Összesen 
11 ezer négyzetméteres területen 
folyt a munka. A gyártócsarnok új 
burkolatot kapott, és fejlesztették 
a belső anyagmozgatási rendszert. 
A beruházás 10 új munkahelyet je-
lentett.

– Ezzel a felújítással erősödhet a 
cég autóipari beszállítói pozíció-
ja, ennek további fejlesztése távla-
ti célunk – mondta Ács András, a 
DIGÉP Hungary Kft. ügyvezetője. 
Hozzátette: éppen 100 éve, 1915-
ben kezdődött a DIGÉP építése, és 
bíznak benne, hogy a további fej-
lesztésekkel a cég ismét az ország 
egyik nehézipari központja lehet.

Tovább erősíti együttműködését az 
iparvállalatokkal a Miskolci Egye-
tem. A felsőoktatási intézmény és a 
duális öntészeti oktatást támogató 
partnertársaságok képviselői csü-
törtökön együttműködési megálla-
podást írtak alá.

Ennek értelmében az öntészeti fel-
sőoktatás fejlesztése és működtetése, 
valamint a duális járműipari szakirá-
nyos képzés létrehozása alapvetően a 
partnerek finanszírozásával valósul 
meg.

A járműgyártáshoz kapcsolódó 
öntészeti ipari termelés a többi ága-
zathoz képest is kiemelkedően fejlő-
dik, ezért fontos a megfelelő szakem-
ber-utánpótlás. A Miskolci Egyetem 
képzéséhez 22 vállalkozás csatlako-
zott, ezek közül csütörtökön 9 cég ve-
zetője írt alá együttműködési megál-
lapodást a felsőoktatási intézménnyel.

– A Miskolci Egyetem élen jár a du-
ális képzést bevezető magyarországi 

felsőoktatási intézmények 
között – emelte ki köszön-
tőjében Torma András. A 
rektor hangsúlyozta, az út-
törő szerep felvállalása ugyan 
kockázattal jár, de egyben mu-
tatja a Miskolci Egyetem innováci-
ós, megújulásra kész képességét. Az 
együttműködésben jó példával járt 
elöl a Nemak Győr Alumíniumön-
töde Kft., mely Győrben a szakmun-
kásképzést, Miskolcon az öntészeti 
szakirányos anyagmérnök-képzést 
támogatja. A cég ügyvezető igazgató-
ja összefogásra és kooperációra kérte 
a jelenlévő vállalatvezetőket. David 
Toth rámutatott, több fiatalt kell be-
vonni a szakirányos képzésbe, és eb-
ben szerepet kell vállalniuk a magyar 
cégeknek is.

A rendezvényen jelen volt Deák Csa-
ba egyetemi kancellár is, aki köszöntő-
jében méltatta a duális képzés jelentő-
ségét, a cégekkel való együttműködés 
fontosságát. Hangsúlyozta, a magyar 

gazdaság érdekeit az szolgálja legin-
kább, ha a felsőoktatás ki tudja szolgálni 
a munkaerő-piaci igényeket, a kutatási 
és fejlesztési együttműködéseket. Deák 
Csaba ismertette, 2015 szeptemberétől 
több mint ezer duális képzési helyet in-
dítanak Magyarországon, és több mint 
350 cég kapcsolódott be ebbe a rend-
szerbe. A Miskolci Egyetem pedig va-
lóban élen jár a duális rendszer beveze-
tésében, az intézményben évtizedekre 
nyúlik vissza a vállalatokkal való szoros 
együttműködés, mind a kutatás-fejlesz-
tés, mind az oktatás területén. A mos-
tani megállapodásoknak köszönhetően 
a cégek mintegy 120 millió forinttal tá-
mogatják a Műszaki Anyagtudományi 
Kar öntészeti képzését.

A megújuló energiákkal, a kör-
nyezetvédelemmel és az elmúlt 
évek fejlesztéseivel ismerkedhettek 
szakközépiskolások a napokban a 
MIHŐ Kft.-nél.

A fiatalok előadáson vehettek részt 
a társaság székhelyén, de megláto-
gatták a biomassza-kazántelepet és 
jártak a bulgárföldi kazánháznál is 

a számukra rendezett, nyílt napon. 
A diákok a Fazola Henrik Szakkép-
ző Iskolából érkeztek a nyílt napra, 
az intézményben környezetvédelmet 
és vízgazdálkodást tanulnak. Csu-
kás Mária tanár kiemelte, nagyon 
fontos, hogy azok az elméleti isme-
retek, amelyekhez a diákok szakmai 
tárgyak oktatása keretében jutnak, 
az ilyen alkalmak során gyakorla-

ti tapasztalatokkal is kiegészüljenek. 
Móricz József, a MIHŐ Kft. straté-
giai igazgatója egyebek mellett el-
mondta: az elmúlt években kiépítet-
ték az Avas és a belváros geotermikus 
hő energia-ellátását, ennek köszön-
hetően ma már nagy mennyiségű 
megújuló energiával tudják ellátni 
ezt a két hőkörzetet, egyre kevesebb 
földgázt kell felhasználniuk.

Magyarország vezető angol 
nyelvű lapja, a Budapest Busi-
ness Journal nagyszabású gála-
estjén, február 3-án díjakat is 
átadtak. Elismerésben részesült 
Javier González Pareja, a ma-
gyarországi Bosch csoport veze-
tője (felső képünkön), és Kers-
ten Bachmann, a Takata Safety 
Systems Hungary Kft. ügyveze-
tője (alsó képünkön).

Első ízben adták át „Az év kül-
földi vállalatvezetője” díjat, amit 
ebben az évben alapítottak. A 
szakértő grémium 
Javier González Pa-
rejának, a magyar-
országi Bosch cso-
port vezetőjének 
ítélte oda a meg-
tisztelő elismerést. 
A kiválasztás a ha-
zai top 200 nagy-
vállalat vezetői kö-
zül történik, a díjat 
olyan, Magyaror-
szágon élő és dol-
gozó külföldi cég-
vezetőnek ítélik 
oda, aki az évben 
kimagasló szak-
mai tudásával és 
eredményeivel a 

legtöbbet tette a ha-
zai fejlődés mellett 
a nemzetközi elis-
mertségért.

A Budapest Busi-
ness Journal gála-
estjén a Nemzeti 
Befektetési Ügy-
nökség (HIPA) kü-
löndíját Kersten 
Bachmann, a Ta-
kata Safety Sys-
tems Hungary Kft. 
ügyvezetője kap-
ta. Ésik Róbert, a 
HIPA elnöke úgy 
fogalmazott, fon-
tosnak tartják el-

ismerni azt a céget, amelyik ki-
magaslóan sokat tett azért, hogy 
minél több magyar beszállító ve-
hessen részt a termelési és a gyár-
tási folyamatokban.

A Takata 2013. november 15-én 
jelentette be, hogy Miskolcon épí-
ti meg a cég legnagyobb és legmo-
dernebb üzemét. Azóta felépült a 
60 ezer négyzetméteres gyár, ahol 
a beépülő alkatrészek gyártásá-
nak folyamatához és a kapcsoló-
dó szolgáltatásokhoz folyamato-
san növeli a magyar beszállítók 
arányát – írják közleményükben a 
szervezők.

Új ügyvezető igazgatót neveztek ki év ele-
jétől a miskolci Robert Bosch Energy and 
Body Systems Kft. gyárának élére, Jochen 
Limberger személyében.

Max Nitzsche, a miskolci gyár leköszönő 
ügyvezető igazgatója több mint négy sike-
res, Magyarországon töltött év után Német-
országban folytatja tovább pályafutását. Az 
új műszaki ügyvezető igazgató mellett Uwe 
Mang a gazdasági ügyvezető igazgatói pozí-
ciót tölti be.

– A Bosch miskolci gyártóközpontjában 
az előző évek erőteljes növekedése után a 
stabilizálást és további kompetenciák ki-
építését tekintem elsődleges feladatomnak 
– nyilatkozta Jochen Limberger. Az új gyár-
igazgató kulcsfontosságú sikertényezőként 
tekint a dolgozói létszám továbbfejlesztésé-
re és a munkavállalók további motiválására. 
– 1995 óta dolgozom a Bosch csoporton be-
lül, és korábbi pozícióimban is fokozott fi-
gyelemmel kísértem a magyarországi gyár-
tó és K+F tevékenységet. Megtiszteltetés és 
kihívás számomra a miskolci kinevezés – 
hangsúlyozta.

A 46 éves vezető 20 évvel ezelőtt kezdte 
meg munkáját a Boschnál. Szakmai indu-
lására a gépjármű-elektronikai részlegnél 

került sor a műszerfalakért felelős műsza-
ki funkciókban. Magyarországi kinevezése 
előtt a működtető motorok gyártási részle-
gének vezetője volt a németországi Buehl-
ben. Hatéves nemzetközi tapasztalatra tett 
szert Belgiumban, ahol az ablaktörlőlapátok 
nagy volumenű gyártását végző telephely 
gyártási és műszaki igazgatója volt. Kínában 
egy motorokat gyártó minigyárat épített fel 
a semmiből, azt 2000 dolgozó foglalkoztatá-
sáig fejlesztve.

Duális képzés

Úttörő szerepben 
a Miskolci egyeteM

Félmilliárdos fejlesztés

középiskolások a miskolci hőszolgáltatónál

Új műszaki gyárigazgató a bosch 
miskolci autóipari gyárában

Üzleti elisMerések beruházóknak
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Véget ért a visszaszámlálás: csütörtök délután 4 órakor elin-
dult a Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang nyitófelvonu-
lása a Városház térről a Szinva teraszig.

A felvonulást ezúttal is a világbajnok Miskolci Mazsorett 
Együttes vezette, mögöttük utánpótláskorú sportolók, művé-
szetis diákok, a Miskolci Pinczék Asztaltársasága, a Karacs Te-
réz Leánykollégium békacsapata vonult. A sort az Agyagbanda 
zenekar zárta.

Közben a Szinva teraszon mindent előkészítettek a „rekordko-
csonyához”. Zsóka Roland, a Miskolci Közintézmény-működte-
tő Központ élelmezési igazgatója három üstben több mint 800 
liter kocsonyát készít. Ehhez mintegy 300 kg kocsonyahúst, 30 
kg hagymát, 5 kg fokhagymát, 20 kg füstölt csülköt és fűszereket 
használnak fel. Idén kb. 1200 adag készül a kocsonyából, amely 
olyan nagy lesz, hogy egy tálra nem is fér majd rá. Az egyik adag 
például csaknem 2 méter átmérőjű és 11 cm vastagságú lesz.

Az üstök alatti lángot Kriza Ákos polgármester és Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő gyújtotta meg. Kriza Ákos kö-
szöntőjében kiemelte, sokan megkóstolhatják pénteken a nem 
mindennapi óriáskocsonyát. Rekordot azonban nemcsak a ko-
csonyafőzéstől várnak – reményeik szerint megdől a tavalyi 
200 ezres látogatószám is a tél legnagyobb gasztronómiai fesz-
tiválján.

A Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang idei programso-
rozatát csütörtök este nyitották meg, a városháza dísztermében.

A rendezvényen Szőcs Géza miniszterelnöki főtanácsadó rö-
vid, felolvasott esszéjét találós kérdéssel kezdte. Mi az a valami, 
ami kristályos vagy áttetsző, de akár opálos? Ez lehet akár üveg-
zseb, de természetesen minden ízében remegő kocsonya is. A 
farsang olyan alkalom, amikor ünneplünk valamit. Nos, Szőcs 
Géza itt és most az ember és sertések közötti megbonthatatlan jó 
kapcsolatra emelte poharát.

Kriza Ákos polgármester arról szólt, a kocsonyát itt is ugyan-
úgy főzik, mint bárhol másutt, de nálunk mégis nagyobb érdek-
lődés övezi, hiszen legenda kapcsolódik hozzá. Mindenki ezt 
keresi a miskolci kocsonyában. Kriza Ákos sok sikert kívánt e 
kutatáshoz, s visszautalva a tavalyi, nagysikerű rendezvényre el-
mondta: ez az első nagy program a magyar téli fesztiválok közül, 
ezért nagyon sokan várják. Miskolc utcái teli vannak, több száz 
árus települt ki, és több mint száz előadóművész számíthat nagy 
érdeklődésre.

Mosonyi Csaba, a névadó főszponzor Becherovka magyaror-
szági marketingigazgatója úgy fogalmazott: 200 éves tradíció áll 
a csehek nemzeti itala mögött, és még legalább ennyi időt kívánt 
a jövőre is. Kifejezte reményét, hogy cég és a kocsonya farsang 
kapcsolata hosszú időre megmarad. Közben a miskolci főutcán 
és színpadokon javában szólt a zene, elkezdődtek a színes, látvá-
nyos programok. Vasárnap estig a kocsonyáé, a szórakozásé lesz 
a főszerep Miskolcon.                                               (Fotók: MocsáRi L.)

ElkEzdődött a tél lEgnagyobb bulija
nE hagyd ki!

Február 5–8-ig 
becherovka 

Miskolci 
kocsonya Farsang!
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Második alkalommal rendezték meg az elmúlt 
hétvégén a Hejőcsabai disznótorost, a nagy si-
kerű gasztronómiai bemutatót és programot a 
Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

A hangulat alapozása 
már január 31-én, szomba-
ton elkezdődött. Régi ha-
gyományokat idézve, déle-
lőtt 10 órától délután 13-ig 
zenészek kíséretében vásári 
kikiáltó tudatta a csabaiak-
kal a megboldoguló sertés 
tiszteletére rendezett, más-
napi esemény programját. 
Vasárnap kora reggeltől, a 
Gárdonyi Géza Művelődé-
si Ház parkjában a vendégek részesei lehettek egy 
igazi, hagyományos disznóvágásnak, szalmával 
történő perzseléssel és mindennel, ami ilyenkor 
kell. Voltak kóstolók, ahogy illik – sült vér, toros-
káposzta, hurka, kolbász, töltött káposzta, teper-

tő, és minden, ami 
szem-szájnak ingere, 
egy igazi, étvágyger-
jesztő gasztronómiai 
bemutatóval. A böl-
lér a néhai sertés fel-

dolgozásának valamennyi részletét bemutatta, 
aki akarta, el is sajátíthatta a speciális fogásokat. 
A gasztronómiai bemutató mellett természetesen 
kulturális programok is szórakoztatták az érdek-
lődőket, hogy hangulatban se legyen hiány.  

Fogyasztóvédelmi tanácsadás
Szakmai konzultációt ren-
dezett a fogyasztóvédelem 
csütörtökön, a kocsonya far-
sangon megjelent vállalkozá-
soknak.

Horváthné Szendrei Szilvia 
fogyasztóvédelmi felügyelő-
ségvezető (képünkön közé-
pen) elmondta, ez a nagy tö-
megeket vonzó esemény jó 
lehetőséget kínál arra, hogy 
tanácsadással, tájékoztatással a 
helyszínen segítsék a közönsé-
get. A közelmúltban Fogyasz-
tóbarát településsé választott 
Miskolc vezetése a Szinva te-
raszon egy fogyasztóvédelmi 
információs stand felállításá-
val gondoskodott arról, hogy 

a város lakói, illetve a rendez-
vényre látogató turisták hasz-
nos ismeretekkel gazdagod-
hassanak.

Koszorús László, fogyasz-
tóvédelemért felelős helyettes 
államtitkár (képünkön jobb-
ról) arról szólt, hogy a konzul-
tációval is azt szeretnék jelezni: 

a hatóságok nem „inzultál-
ni” kívánják a vállalkozáso-
kat, sokkal inkább konzultálni 
akarnak velük. Ehhez viszont 
szükség van arra is, hogy a cé-
gek tisztában legyenek az aktu-
ális törvényi szabályozásokkal, 
ezért többek között ezekről is 
tájékoztatják őket.

Kiemelt partner a 105 éves dvtK
Az idén 105 éves 

DVTK kiemelt part-
nere a Becherovka 
Miskolci Kocsonya 
Farsangnak. Szűcs 
Ákos marketingve-
zető elmondta: pén-
tektől naponta más 
és más relikviákkal 
várják a rajongókat, 
olyan dolgokkal, 
amelyeket csak ott és csak akkor vásárolhat-
nak meg! A mára regionális klubbá alakult 

csapat rendezvénye-
in a DVTK egyko-
ri aranycsapata is 
képviseltette magát, 
sok-sok meglepetés-
sel. Pénteken este 19 
óra után várták a 
szurkolókat, szom-
baton és vasárnap 
pedig 10 és 16 óra 
között a gyerekek 

számára rendeznek kalandpark tematikájú, 
játékos programokat.

Hagyományos disznóvágás HejőcsabánHurka, kolbász, tepertő…

Harmadik alkalommal rendezték 
meg csütörtökön a nagy sikerű Avasi 
Karnevált. Az álarcok, jelmezek s 
persze az önfeledt szórakozás ezúttal 
is a riói, velencei karneválok hangu-
latát idézték. A hagyományok szerint 
ezúttal is körbehordozták a kiszebá-
bot, amellyel aztán a telet és a problé-
mákat is máglyára küldték.

Az avasi farsangi karnevállal min-
den évben az időszakra jellemző, a régi 
magyar hagyományokat kívánják meg-
idézni a szervezők. Délután az Agyag-
banda vezetésével indult a farsangi 
menet a Fényi Gyula térről az Avasi 
Gimnázium elé, a menet apraja-nagy-
ja jó hangulatban készült a télbúcsúzta-
tásra. A busók is feltűntek, mint ismert, 
a busójárás szokásai egészen a török 
időkig nyúlnak vissza. Később azonban 
már nem a törököt, hanem a telet ijeszt-
gették, búcsúztatták a maszkokba öltö-
zött figurák.

A gimnáziumnál körbehordozták 
a kiszebábot, amelyet aztán a szoká-
soknak megfelelően meg is gyújtot-
tak, elbúcsúztatva ezzel a telet, minden 
rosszat és betegséget. A program a gim-
názium előtti téren felállított színpadon 
folytatódott. Előbb a velencei, aztán a 
riói karnevál hangulatát idézték meg a 
színpadra lépő táncosok, majd a levegő-
be engedték a színes lufikat. – Ilyenkor 
megmozdul az Avas, bizonyítva, hogy 
itt is lehet igazi, hangulatos karnevált 
szervezni – mondta el a rendezvényen 
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. 
– Most a kocsonya farsanggal egybeköt-
ve készíthették el a gyerekek álarcaikat, 
jelmezeiket és ezeket itt be is mutathat-
ták. Elűztük a telet, és remélem, hogy az 
egész hétvégét jó han-
gulatban töltik majd 
mind az avasiak, mind 
a miskolciak – tette 
hozzá az országgyűlési 
képviselő.

5
Idén is karnevállal űzték el a telet az Avason

Fotók: F. Kaderják Csilla



6 Hirdetés Miskolci Napló

február 4–10.

VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ!
Lecsó

kolbász      
1 kg, (Kométa)

899 Ft

Eh. csontos 
csirkemell      

1 kg, február 5–10-ig 
(baromfit árusító üzletekben)

999 Ft

Eh. csontos 
sertéstarja 
1 kg, február 6–8-ig 

(tőkehúst árusító üzletekben)

999 Ft

További TErmékEk:
Farmer UHT tej  1,5%, 1 l 169 Ft
mackó sajt  200 g, egységár: 1795 Ft/kg 359 Ft
kinder hűtött tejszelet  28 g 99 Ft
olympos citromízesítő 1 l 299 Ft

...és még további termékek.

Keresse településén a legKözelebbi COOp üzletet!

CooP 
trappista 

sajt   
1 kg

1189 Ft

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

Az akció érvényes: 
2015. 02. 07-től 2015. 02. 13-ig 

Ariel mosópor, 7 kg, 743 Ft/kg  5199 Ft
Ariel mosópor, 2,8 kg, 857 Ft/kg 2399 Ft
Ariel mosókapszula, 15 db-os, 91 Ft/db 1359 Ft
Ariel mosókapszula, 32 db-os, 78 Ft/db 2499 Ft
Ariel mosógél, 2,6 l, 999 Ft/l 2599 Ft
Silkylux mosógél, 4 l, 250 Ft/l 999 Ft
Tomi mosógél 2,64 l, 795 Ft/l 2099 Ft
Tomi Compact 1,5 kg, 733 Ft/kg 1099 Ft
Persil Compact 1,6 kg, 856 Ft/kg 1369 Ft
Perwoll folyékony mosószer, 1 l 869 Ft
Perwoll folyékony mosószer, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft
Coccolino öblítő 1,9, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Vanish folteltávolító, 450 g, 2664 Ft/kg 1199 Ft
Duci székpárna 35 x 35 cm  399 Ft
Alu létrák 3-4-5-6-7-8 fokos már  7499 Ft-tól

Szegett szőnyegek több méretben és színben.

l  Kassa – Borsi:    
március 7.  – 4.500 Ft

l  Nagyvárad „tegNap és ma”:  
március 14. – 5.500 Ft

l  Budapest, te csodás  
(sörgyártúra KőBáNyáN):  
március 21. – 5.000 Ft

l  eperjes – Lőcse – szepesváraLja: 
március 21. – 6.000 Ft

l  aradoN, a törtéNeLem  
NyomáBaN:  
március 28. – 8.500 Ft

l  széKesFehérvár – Fehérvár-
csurgó – gárdoNy 
március 28. – 8.000 Ft

cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
tel.: 46/344-454

www.KorutaK.hu

ez a KupoN 
500 Ft-ot ér!  

1 útra 1 FőNeK!

"

"

SérvPANASZok
műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDi mérETrE kéSZÜLT SérvkÖTŐ, HASkÖTŐk 
TÖkéLETES  véDELmET NYÚJTANAk miNDEN SérvrE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika
2015. február 12. (csütörtök) és 2015. március 12. (csütörtök) 13.30–15.00
Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.

Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu

hulladékudvarok igénybevétele
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájé-

koztatja a Tisztelt Lakosságot a hulladékudva-
rok igénybevételének lehetőségéről és felté-
teleiről.

A hulladékudvarokat kizárólag a Miskolc 
Térségi Konzorcium 37 tagönkormányzata 
közigazgatási területén élő, bejelentett lak-
címmel rendelkező lakosok vehetik igénybe.

a hulladékudvarokban a lakosságnál 
keletkező veszélyes és nem veszélyes hul-
ladékok szakszerű gyűjtésének, kezelé-
sének biztosítása; a lakosság által leadott 
hulladékok elkülönített gyűjtése történik. 
a lakosság számára lehetőséget nyújt, 
hogy a számukra feleslegessé vált beren-
dezési, használati tárgyaikat, hulladékai-
kat ingyenesen elhelyezzék.

A háztartásokban a nem veszélyes hulladé-
kokon kívül veszélyes hulladékok is képződnek: 
elemek, akkumulátorok, gyógyszerek, növény-
védő szerek, lakkok, oldószerek, festékek, mo-
torolaj és azok göngyölegei. Ezen típusú hulla-
dékokat minden esetben kiemelten kell kezelni, 
hiszen nemcsak a környezetet károsíthatják, ha-
nem az emberi egészségben is kárt tehetnek.

A hulladékudvarokban külön edény zet-
ben tároljuk a veszélyes hulladékokat. A la-
kosság a hulladékudvarokban díjmentesen 
helyezheti el az általa összegyűjtött veszélyes 
hulladékot. 

A hulladékudvarba történő beszállításkor a 
lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi 
igazolványát a hulladékátvevőnek bemutat-
ni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díjat a közszolgálta-
tó részére megfizette.

az igazolványok és a befizetés bizo-
nyítására szolgáló dokumentumok hi-
ányában az átvételt a hatályos jogsza-
bályok előírásai értelmében meg kell 
tagadnunk!

Hulladékudvarok elérhetőségei:
3521 Miskolc, Bogáncs u. Hrsz.: 0156/22.
3527 Miskolc, József A. út 65. Hrsz.: 4752/3.
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. Hrsz.: 33783/3.

Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 10.00–18.00
Szombat: 8.00–16.00. Vasárnap: Zárva

ElérhEtőségEink:  
Ügyfélszolgálati iroda 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.

Levelezési cím: 3510 Miskolc, pf.: 509.  
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179.  

Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu
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Együtt a bűnözők ellen – ez a 
mottója annak az intézkedés-so-
rozatnak, amelyet Szécsényi Ma-
rianna önkormányzati képviselő 
indított Martin-kertvárosban és 
Szirmán.

A képviselő több kezdeményezést  
indított el annak érdekében, hogy 
javuljon a közbiztonság a két város-
részben. Elvégezték például a közte-
rületi kamerák karbantartását.

Az elmúlt időszakban több be-
törés volt a városrészben, ezért 
szórólapot készített és osztott ki 
a képviselő a környéken élőknek. 
Az „Együtt a bűnözés ellen” című 
anyagban arra kéri a lakosokat, 
hogy figyeljenek jobban egymásra. 

Bízzák ismerőseikre, rokonaikra 
lakásuk felügyeletét, ha elutaznak. 
Ha valaki idegen gépkocsit lát a la-
kása előtt, jegyezze fel a rendszá-
mát, ha pedig szükséges, értesítsék 
a rendőrséget.

Szerda délután közbiztonsági 
egyeztetést is összehívott Szécsé-
nyi Marianna, melyen Katona 
Ferenc önkormányzati képvise-
lő, Cseh László, a Bűnmegelőzési 
Centrum Polgárőr Egyesület el-
nöke, a rendőrségtől pedig Csá-
szár Viktor vett részt. Meghívták 
Répási Balázst, aki helyi lakosként 
esti járőrözést kezdeményezett. 
Szécsényi Marianna elmondta, 
céljuk, hogy visszaállítsák a pol-
gárőrséget a városrészben.

Eredményes volt az összefogás a 
közbiztonság érdekében Miskolcon. 
Az elmúlt években jelentősen csök-
kent a bűncselekmények száma. A 
még hatékonyabb munka érdekében 
a Fidesz – KDNP képviselői terve-
ik szerint minél gyakrabban részt 
vesznek az önkormányzati rendészet 
helyszíni ellenőrzésein – jelentette 
be hétfői sajtótájékoztatóján Soós 
Attila frakciószóvivő.

– Minden olyan intézkedés fontos, 
amely az itt élők komfortérzetét, biz-
tonságérzetét javítja – mondta Soós 
Attila. – A városvezetés eltökélt szán-
déka, hogy erősítse a közrendet, köz-
biztonságot. Ez egy olyan küzdelem, 
amelynek végső célja, hogy minél töb-
ben gondolják úgy: jó ebben a város-
ban élni.

– Az elmúlt időszakban látványo-
san csökkent a bűncselekmények 
száma, a tendencia folyamatos, 2012 
szeptemberétől, vagyis az önkormány-
zati rendészet és a rendőrség szorosabb 
együttműködése óta. Azóta folyama-
tosan csökkent a regisztrált bűncse-
lekmények, a közterületen elkövetett 
és a kiemelt bűncselekmények száma 
is. Az elmúlt időszak nagy horderejű 
ügyeinek gyors és hatékony felderíté-

se, mint például az erőszakoló, vagy a 
macsétás támadó elfogása jelzi, hogy 
sem a miskolci rendőrség, sem a mis-
kolci rendészet nem tétlenkedik – fo-
galmazott a frakciószóvivő.

– A közbiztonság olyan érték, me-
lyet mindenkinek óvnia kell – mondta 
Soós Attila. Utalt arra, hogy szorosabb 
kapcsolatot kell kialakítani a hatósá-
gok, a területen élők és a körzet önkor-
mányzati képviselői között.

A Fidesz – KDNP-frakció képviselői 
ennek érdekében megkezdték a járőrö-
zést a rendőrséggel és a rendészettel 
közösen.

A képviselők azt kérik, hogy a mis-
kolciak jelezzenek minden rendelle-
nességet, ami veszélyezteti életük, tes-
ti épségük, vagyonuk biztonságát. A 
Martin-kertvárosban élők jelzését ar-
ról, hogy az utóbbi időben több betörés 
is előfordult a településrészen, a kép-
viselők maguk is jelezték a miskolci 
rendészetnek, illetve a rendőrségnek. 
A városvezetés célja – összhangban a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában 
megfogalmazott elvekkel –, hogy tá-
mogasson és összehangoljon minden 
olyan törekvést, amely a helyi közbiz-
tonság színvonalát emeli.

Bűnmegelőzési előadássorozatot szervezett 
a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Szolgálat az idősek áldo-
zattá válásának elkerülése érdekében.

Az első rendezvényen Dobos László jogász, 
a B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 
kuratóriumának elnöke „Hiszékeny idősek; 
az idősekkel szemben elkövetett leggyakoribb 
bűncselekmények” címmel tartott előadást.

Február 5-én Kozmáné Veréb Anikó mentál-
higiénikus és Juhászné Koós Edit bűnmegelőzési 
referens a családon belüli erőszak áldozatául esett 
idősekről beszélt, február 12-én, 15.30-tól pedig 
Szesztai Sándor r. főtörzszászlós és Császár Viktor 
r. törzsőrmester tart majd előadást az Evangélikus 

Egyházközség gyülekezeti termében (Miskolc, 
Hunyadi u. 8.) a megelőzés lehetőségeiről, arról, 
hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást.

Hogyan védhetjük meg magunkat és értéke-
inket eredményesen a bűnözők ellen? Ezekre 
a kérdésekre adott választ a napokban tartott 
tájékoztatóján Diósgyőr közösségi rendőre.

– Tapasztalataink szerint napjainkban a va-
gyon elleni bűncselekményeket, az ettől való jo-
gos félelmet nem követi gondos védekezés. A be-
törésből, lopásból keletkezett károk egy része az 
áldozatok könnyelműségével, felelőtlenségével, 
illetve a kellő felvilágosítás hiányával magya-
rázható – mondta el Kotta-Kis Szilvia rendőr 
főtörzs őrmester, bűnmegelőzési referens.

Egyebek mellett kiemelte: ne elégedjen 
meg senki azzal, hogy az évtizedekkel ez-
előtt felszerelt zárakat használja. Ne várja 
tőlük azt, hogy az állandóan fejlődő „betö-
réstechnikával” szemben is megbízható vé-
delmet nyújtsanak.

Kotta-Kis Szilvia a bemutatón főleg sze-
mélyre szabott tanácsokat adott, hogyan 
védjük meg értékeinket. Mint megtudtuk, 
a nagy érdeklődésre való tekintettel rend-
szeres bemutatókat fognak tartani az Árpád 
utcai zárszaküzletben. Ezek időpontjairól az 
üzletben adnak felvilágosítást.

Az illegális beköltözéseket, az áramlopá-
sokat és a betöréseket szeretnék megszün-
tetni Lyukóban. Ennek érdekében rend-
szeres hatósági ellenőrzéseket tartanak a 
városrészben

Szerdán a vasgyári közösségi rendőrök 
szerveztek bejárást a területen. A polgárőrö-
kön és a Miskolci Önkormányzati Rendészet 
munkatársain kívül jelen volt a körzet önkor-
mányzati képviselője is. Deák-Bárdos Mihály 

elmondta, rendszeressé kívánja tenni a hely-
színi bejárásokat, hogy a lakók közvetlenül 
mondhassák el neki a problémáikat.

– Mindenképpen bővíteni kellene a terü-
leten a kamerarendszert. Ennek egyrészt ko-
moly szerepe lehet a megelőzésben, másrészt 
pedig, ha már megtörtént a bűncselekmény, 
akkor a térfigyelők felvételei elősegíthetik a 
gyors, eredményes felderítést – hangsúlyoz-
ta egyebek mellett Deák-Bárdos Mihály a 
bejárás során.

Szigorúan ellenőrzik a kérelmezőket
Összesen 107 feljelentést tett 2013-ban és 

2014-ben a miskolci önkormányzat azért, mert 
egyesek jogosulatlanul vettek fel segélyeket. 
Ebből 54 ügy a bíróságon ért véget. Volt olyan, 
akit 2013 végén 8 hónap fogházbüntetésre ítél-
tek – egy évre felfüggesztve – s olyan is, aki 
10 hónap szabadságvesztést kapott, ezt 3 évre 
függesztették fel.

24 esetben próbára bocsátották a visszaélő-
ket, 16 jogosulatlan igénylőnek kellett közér-
dekű munkát végezni. Ketten kaptak pénz-
bírságot, egyik 200, a másik 180 ezer forintot. 
Négyen megrovással megúszták. Ezekben az 
ügyekben nemcsak bírságot vagy büntetést 
kapnak a visszaélők, hanem vissza kell fizetni-
ük a jogosulatlanul felvett összeget is.

együtt a bűnözők ellen közöS közbiztonSági ellenőrzéSek 
miSkolcon

Szorosabb kapcsolat, eredményes összefogás

Hogyan védhetjük meg 
magunkat és értékeinket?

az időSek védelmében

lyukó biztonságáért
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A Széchenyi István utca 82–84–86. számú épületeit és a sarkon a Neu-
mann-palotát látjuk az 1914 előtt készült lépeslapon. A „Sajó cipőbolt”-ként is-
mert, s egyedi védettséget élvező földszintes ház 1899-ben épült. Az utcai portál 
a Felsőmagyarországi Áruforgalmi Rt.-t reklámozta, az udvari részekben a Sár-
tory-féle könyvnyomda és a Wahl-testvérek kárpitosüzeme működött. A mel-
lette álló egyemeletes ház szintén a XIX. század végén épült, a felirat szerint a 
„Miskolci Árucsarnok” termékei töltötték meg a kirakatot. Később a reklámok 
itt hirdették a Schweitzer-testvérek varrógépgyárának korszakos termékeit. A 
86-os szám Bródy Mór textiláru-nagykereskedő üzlet- és lakóházaként épült.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfráNy Gy. J.

akkor...

...és Most

A Pannónia Szálloda és Kávéház 
első bérlője Hipsch Nándor volt, aki 
a budapesti Pannónia szállodától 
jött Miskolcra, s itteni cégét csak pár 
nappal korábban jegyezték be, mint 
a szálloda átadását. A helyi foglal-
kozási címtár egyébként különbsé-
get tett a szállodások és a kávéháza-
sok között. 

A „Pannónia Kávéház Miskolcz” fel-
iratú képeslap egy időben készült a Bu-
dapest szálloda Abbázia kávéházának 
felvételével. Ábrahám István készítette 
1911-ben, s ekkor a Pannónia Kávéházat 
Ausländer Gyula jegyezte. Már érvény-
ben volt Széll Kálmán belügyminiszte-
ri rendelete, miszerint – olvassuk a Sza-
badság című napilap augusztus 30-ai 
számában – „kávéházi kaszirnők csakis 
olyan nők lehetnek, akik legalább negy-
ven évesek”. A rendeletet 1912-ben kiter-
jesztették a vendéglői pincérnőkre és a 
szállodai szobalányokra is. A rendeletet 
értetlenség fogadta, hiszen a kávéházak 
esti, éjszakai élete igazán eseménydús, 
élénk volt Miskolcon.

A háború előtt megszokott volt, hogy 
az avasi pincézések a belvárosi kávé-
házakban pezsgőzés után értek véget. 
Újságcikk is jelent meg erről a „furcsa 
népszokásról”, ami miatt a miskolciak 
pezsgőfogyasztása bőven meghaladta 
az országos átlagot. A háború után er-
ről nem, inkább a kávéház-bezárásokról 
olvashattunk. „A kávéházak közül csak 
a cigányzenés éjszakai kávéházak azok, 
amelyek megbotlottak a háború görön-
gyeibe. Ezeket elhallgattatta az egy órai 
záróra.” 1918 márciusában a Reggeli 
Hírlap arról tudósított, hogy „háború-
ba akarják vinni az evőeszközöket.” Az 
összeírás a kanalakra és tálcákra, „mint 
legalkalmasabb ágyúalkatrész anya-
gokra” terjedt ki. A miskolci kávésok és 

vendéglősök beadványt készítettek 
Szentpáli István polgármesternek, 
de – szemben a templomok harang-
jaival – a vendéglői tárgyak elszállí-
tására nem került sor. (Erre már nem 
volt idő a frontok összeomlása miatt.) 
1918. május 1-jén aztán bezárt a Pan-
nónia földszinti kávéháza. Ekkor úgy 
volt, hogy a kávéházat nem is nyitják 

ki többé, mert a szálloda építője (aki ké-
sőbb a tulajdonosi jogokat is megszerez-
te), a Miskolci Fillérbanknak kívánta hi-
vatali helyiségekként eladni. Ebből azért 
nem lett semmi, mert a háború után a 
szállodákat vagy a helyi katonaság, vagy 
a megszálló cseh, majd román csapatok 
parancsnoksága foglalta el. 1920 áprilisá-
ban a város 9 szállodájának 244 szobája 
közül 148-at az államrendőrség használt. 
(Legtöbbet a Budapest és a Pannónia 
szállodáktól „vettek bérbe”.)

A háborús állapotok után, de még az 
1929-es válság kitörése előtt teljesen fel-
újították az épületet: a szállodát, az étter-
met és a kávéházat.  (Folytatjuk)

Dobrossy I. (Kép: Sáfrány Gy. J.)

a veNDéGLátás 
MIskoLcI 
eMLékeI

a pannónia szálloda 
és kávéháza (2. rész) 

110 éve
1905-ben a „temetések éve” volt Mis-

kolcon. Meghalt Soltész Nagy Kálmán 
polgármester, aki 1878-ben kapta ezt a 
stallumot, s ő lett az árvíz utáni újjáépí-
tés meghatározó alakja. Bársony Jánost 
(aki a háza építésénél talált kőkori sza-
kócák névadója), a mindszenti római 
katolikus temetőben búcsúztatták. Sze-
mere Attila országgyűlési képviselő Bu-
dapesten hunyt el. 1925-ben temették 
az Avason édesapja sírboltjába. Kruspér 
István, a méterrendszer hazai bevezeté-
sének előkészítője, a platina méterrúd 
(etalon) hibájának felismerője és elhárí-
tója, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja Miskolcon született, Budapesten 
hunyt el.

100 éve
1915-ben, a „Nagy Háború” második 

évében a miskolciak a 10-es és a 65-ös 
honvédezredekben, valamint a 17. tü-
zérezredben teljesítettek szolgálatot. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia és az orosz 
birodalom katonái a Kárpátok átjáróit 
védő Przemyśl-erődnél vívták harcu-
kat. Négy és félhavi ostrom után a vár, 
benne a magyarok, megadták magu-

kat. A 10-es honvédek háborús veszte-
sége 20 000 fő körül volt, a hadifoglyoké 
több.

1915-ben „besorozták” a harango-
kat is, vagyis, amelyik nem számított 
különlegesen védettnek, vitték az ön-
tödékbe. Az avasi templomból 3, a mi-
noritából 2, a Szent Annából 2, a Búza 
tériből 3, az ortodoxból 2 harangot vit-
tek el „hadi célokra”.

1915-ben a Sajó-parton hadikórház 
működött, elsősorban a járványos be-
tegek számára. Mellette temetőt alakí-

tottak ki, de a Tetemváron is új temetőt 
nyitottak a köztemető és a református 
temető között. Ez a Hősök temetője.

90 éve
1925-ben Magyarország az ameri-

kai Speyer bankházból gazdasága kon-
szolidálására 20 évre 7,5%-os kamatra 
kölcsönt vett fel 250 millió aranykoro-
na értékben. Magyarország 48 települé-
se kapott a kölcsönből, Miskolc először 
500 000, második részletben 344 000 
dollárt kapott. Ebből 11 nagy beruházás 

valósult meg. Így a Zenepalota, a Búza 
téri vásárcsarnok, a Tizeshonvéd köz 
két sarokbérháza és – mások mellett – a 
Soltész Nagy Kálmán utcai elemi iskola.

1925-ben történt az 1857-ben átadott 
miskolci színházépület első nagy re-
konstrukciója. Vágó László tervei alap-
ján elsősorban a belső tereket moder-
nizálták. Megnőtt a befogadóképesség, 
villanyvilágítást kapott a színház. A fel-
építést márványtáblán örökítették meg.

80 éve
1935-ben országgyűlési képviselő-vá-

lasztások voltak. Miskolc két képviselőt 
választott. 1922-től biztos helye volt a 
parlamentben az ellenzéki szociálde-
mokrata Reisinger Ferencnek (1880–
1964). A kormánypárt (Nemzeti Egy-
ség Pártja) a kisgazdákkal szövetkezve 
Miskolci Egyesült Keresztény Frontot 
hozott létre. Képviselőjük, Eckhardt Ti-
bor (1888–1972) jutott a parlamentbe, 
ezt követően a városi keresztény front 
fel is oszlott.

1935-ben a Martintelep és a MÁV-te-
lep a megye közigazgatási fennhatósága 
alól Miskolchoz került. Az ekkor már 
Miskolccal teljesen összeépült, s jobbára 

vasúti dolgozóknak helyet adó város-
részben 6000 ember élt.

70 éve
1945-ben Miskolchoz csatolják Di-

ósgyőrt (Vasgyár, Újdiósgyőr, Pereces), 
Hejőcsabát és Tapolcát. (Görömböly, 
Hámor és Szirma 1950-ben csatlako-
zott.)

1945. január 4-én megalakult Miskolc 
új törvényhatósági bizottsága: Miskolc 
60, Diósgyőr 7, Újdiósgyőr-Vasgyár 11, 
Pereces és Tapolca 2-2 főt, Hejőcsaba 4 
főt delegált. (Az egyházak 8, a szakszer-
vezetek 13, az értelmiség 12 tagot dele-
gálhatott.)

1945 augusztusában elkezdődött az 
utcanév-átalakítások első része. A tele-
pülés-összevonások miatt meg kellett 
szüntetni az azonos nevű utcákat. Ek-
kor még nem volt politikai indíttatású 
változtatás. A javaslatokat a múzeum 
szakemberei dolgozták ki.

60 éve
1955-ben megalakul a Borsod Me-

gyei Állami Építőipari Vállalat. Szék-
házuk a Mindszent tér 4. szám alatt ma 
más funkciót tölt be. (Folytatjuk)

2015 – régi események, emlékek, miskolci évfordulók (3. rész)
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Miskolci Napló – A város lapja Sport

Stratégiai fejlesztésekről szá-
molt be szerdai sajtótájékozta-
tóján Illyés Miklós. A Miskolci 
Sportcentrum Kft. ügyvezetője 
arról is szólt, hogy Deák-Bárdos 
Mihályt a Magyar Birkózó Szö-
vetség elnökségi tagjává válasz-
tották.

Elhangzott, három divíziót ala
kítottak ki, ebből az egyik a sport
iskola, a másik a létesítményüze
meltetés, a harmadik, új pedig a 
rendezvényszervezés. Illyés Miklós 
hangsúlyozta, ettől a lépéstől várják 
a tömegsport, szabadidősport integ
rálása terén az áttörést. Nemcsak 
karbantartani akarják a sportléte
sítményeket, hanem programokat is 
szervezni.

Ennek a divíziónak a vezetője az 
év elejétől Benkovics Roland lett, aki 

elmondta, a két uszoda mellett az 
atlétikai centrum, az ifjúsági pálya, 
a kalandpálya és a rövidesen kiala
kítandó műfüves pályák hasznosí
tására van lehetőség. Szeretnének a 
családok egészségesebb életmódjá
hoz is hozzájárulni, de az is céljuk, 
hogy jól kihasználtak legyenek ezek 
a létesítmények. Ennek érdekében 
megkerestek cégeket, akik számára 
nemcsak családi sportnapok meg
szervezését vállalnák, hanem ked
vezményes sportolási lehetőséget is 
biztosítanának a dolgozók számára. 
Eddig a cégek részéről kedvező volt 
az ajánlat fogadtatása, tette hozzá.

A tájékoztatón Illyés Miklós arról 
is szólt, hogy a múlt heti elnökségi 
ülésen DeákBárdos Mihályt, a Mis
kolc Városi Sportiskola szakmai ve
zetőjét a Magyar Birkózó Szövetség 
elnökségi tagjává választották.

A Miskolci 
Jegesmedvék 
történelmet 
írtak: fennállá-
suk során először 
megnyerték a MOL 
Liga alapszakaszát! Ma-
joross Gergely vezetőedzővel (alsó 
képünkön balra) beszélgettünk. 

– Minek tulajdonítja az elért sikert?
– Elsősorban annak, hogy nagyon 

egyben van a csapat. Hatalmas előny 
volt, hogy már március végén tud
tam, itt fogok dolgozni, és az aktív 
munkát is korán el tudtuk kezdeni. 
Így olyan csapatot alakítottunk ki, 
amilyet szerettünk volna, amilyet el
képzeltünk a játékstílushoz. Olykor 
persze okoztam meglepetést a lépé
seimmel, de azt hiszem, látható, jó 
úton járunk.

– Jön a rájátszás, ami azért egy ki-
csit más, mint az alapszakasz volt. 
Kell-e akár szerkezetben, akár játék-
stílusban változtatni valamit?

– Mi eddig is a playoff stílust kép
viseltük, nagy energiát befektetve, 
fizikálisan jól felkészülve, célratörő 
játékkal. Ezt fogjuk képviselni a rá
játszásban is. Persze, ha kiderül, ki 

lesz az ellen
felünk, akkor 
tudatosan ké

szülünk majd 
rájuk.
– A tabellára 

nézve nem csak azt lát-
hatjuk, hogy a legtöbb pontot 

szedte össze a csapat, de azt is, hogy 
a legtöbb gólt ütötte, viszont messze 
a legkevesebbet is kapta. Ezek szerint 
támadásban és védekezésben is a leg-
jobban teljesítettek a fiúk.

– Én mindig is azt vallottam, kép
viseltem, hogy a jó támadójáték 
nyerhet mérkőzéseket, de bajnoksá
got csak a jó védekezés tud. Jó, hogy 
mi ütöttük a legtöbb gólt, de igazán 
a védekezés hatékonyságára vagyok 
büszke.

– Volt még egy „kiadó” légiós hely 
a csapatban, melyet most Conor 
O’Donnell leigazolásával betöltöttek. 
Őt tudatosan a rájátszásra igazolta a 
csapat?

– Nem volt ez tudatos, inkább csak 
most realizálódott. Nem egyszerű 
dolog egy légiós igazolása, már a baj
nokság előtt is úgy választottuk ki 
őket, hogy kifejezetten adott poszt
ra, a tervezett játékstílushoz passzoló 
játékosról legyen szó.

– Most van egy kis pihenő, hiszen 
négy csapat számára még hátravan a 
negyeddöntő, míg a Miskolc és a DAB 
már az elődöntőre készülhet. Mi a 
program?

– Hét játékos érintett a válogatott
ban, jómagam is elutazom velük. A 
többieknek hétfőtől van négy nap 
pihenőjük, pénteken indul a mun
ka egy kis fizikai edzéssel, majd ha 
visszatértem, akkor speciális hely
zeteket gyakorlunk majd, amelyekre 
eddig kisebb hangsúlyt fektettünk. 
Közben persze be kell építeni az új 
embert is a csapatba. Aztán amint 
kiderül az elődöntős ellenfelünk, el
kezdhetünk készülni rá. Az első két 
meccsünk 17én és 18án lesz hazai 
pályán.

***
Múlt pénteken, nem túl izgalmas 

mérkőzésen tették fel az ire a pontot 
a Jegesmedvék, négy góllal megver
ték az UTE csapatát, és ezzel meg
nyerték a MOL Liga alapszakaszát. 
(Miskolci Jegesmedvék – Újpesti TE 
6–2 (2–0, 1–0, 3–1). Ezen már az sem 
változtatott, hogy két nappal később, 
az erősen tartalékos miskolciak egy
gólos vereséget szenvedtek Debre
cenben. (Debreceni HK – Miskolci 
Jegesmedvék 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

Sorozatban negyedik mérkőzését 
nyerte meg múlt szombaton az Aluin
ventDVTK. Az MTK elleni találkozó 
végérvényesen akkor dőlt el, amikor 
a 3. negyedben egy 21–0ás rohamot 
mutattak be a diósgyőri lányok. Női 
kosárlabda NB I., Acsoport, 14. for

duló: AluinventDVTK – MTKBu
dapest 77–47

– A mérkőzés előtt felhívtam a lá
nyok figyelmét arra, hogy az MTK 
múlt héten Győrben is győzni tudott, 
ezért a mérkőzés végéig koncentrál
ni kell. A szabályok adta lehetősé

gen belül kemény védekezéssel kezd
tünk, és védekezésben egész végig 
kiválóan teljesítettünk, ez volt a siker 
egyik kulcsa. Támadásban nehezen 
kezdtük a mérkőzést, de utána sorra 
dobtuk a kosarakat – értékelt Maikel 
Lopez vezetőedző.

Múlt pénteken játszotta soron 
következő bajnoki mérkőzését 
az Albrecht Miskolci VSC MVSI 
női röplabdaegyüttese. A hét 
ponttal tizenegyedik helyen sze-
rénykedő vasutasok a huszonegy 
pontos, és ezzel kilencedik Jász-
berény gárdáját látták vendégül.

A találkozón elmaradt a meg
lepetés, érvényesült a papírfor
ma, nyert az erősebb, jobb csapat. 
(Albrecht Miskolci VSC MVSI 
– Jászberényi RK 0–3 (–21, –13, 
–22). Két nappal később, vasár
nap délután hosszú utazás várt a 
miskolci röplabdás hölgyekre, a 
zöldfehér alakulatot a sorsolás 
ezúttal Békéscsabára szólította, 

ahol a tavalyi bajnok várt rá. A pa
pírforma itt is bejött, a Békéscsaba 
sem kegyelmezett és magabiztos 
győzelmet aratott. (Békéscsabai 
RSE – Albrecht Miskolci VSC 
MVSI 3–0 (20, 9,11). Az MVSC 
esetében egyre aggasztóbb, hogy 
a lányok eddig valamennyi tavaszi 
mérkőzésüket elveszítették.

Sajtótájékoztatón 
mutatta be nemrégi-
ben a DVTK egyik új 
igazolását, a holland 
Julian Jennert. A kö-
zéppályás elmondta, 
célja a bajnoki cím 
megnyerése. A na-
pokban írta alá di-
ósgyőri szerződését 
Koman Vladimir is, 
(képünkön jobb-
ra), aki bízik ben-
ne, hogy dobogón 
tartja a DVTK-t és 
egyben visszakerül 
a válogatottba is.

Tapasztalt középső védőt igazolt a 
Diósgyőr, a Paksról érkező Kovács 
Gábor (képünkön balra) is aláírta 
a szerződést, és csatlakozott társai

hoz. Csütörtö
kön hajnalban ő is útra kelt a DVTK
val a törökországi edzőtáborba, ahol 
tíz napon át napi két edzéssel és há
rom felkészülési mérkőzéssel készül 

a tavaszi szezon
ra a csapat. Távo
zik viszont a Diós
győri VTK védője, 
Kádár Tamás, aki a 
lengyel élvonalbeli 
Lech Poznannal írt 
alá szerződést. Elek 
Ákos után most újra 
transzferdíj ellené
ben távozott egy já
tékos Diósgyőrből, 
ráadásul ismét kül
földi klub a vevő.

Az idén 105 éves 
DVTK az idei Mis
kolci Kocsonya Far

sangnak is egyik kiemelt partnere. A 
klub a fesztivál négy napja alatt sa
ját standdal, legendás sportolóival és 
meglepetésekkel várja a rendezvény 
látogatóit a Szent István téren.

Sorozatban negyedszer nyertek a kosarasok

Érvényesült 
a papírforma

Új igazoláSok, hírek a DVTk háza Tájáról

Stratégiai fejlesztések

TörTÉnelmeT 
írTak 

a macik!

Futsalpálya, focisuli, és télennyá
ron használható korcsolyapálya is 
lesz a DVTK Szabadidőparkban. 
A lillafüredi szórakoztató centrum 
több mint 700 millió forintból épül 
– ennek fele uniós támogatás – és 50 
embernek ad majd munkát.

Most még gépek dolgoznak a terü
leten, de pár hét múlva már birtokba 
vehetik a látogatók a komplexumot – 
számolt be a napokban Makkai Or

solya marketingigazgató és Szabó 
Tamás, a DFC Kft. ügyvezető igazga
tója. Az egykori lillafüredi laktanya 
helyén egyebek mellett DVTKját
szótér, kalandpark, az erdőből lez
úduló esővizet összegyűjtő tó várja 
majd a turistákat. Az autóval érkező 
turistáknak új hidat, 100 férőhelyes 
parkolót építenek. A Miskolc Kár
tyával, vagy DVTKbérlettel érkezők 
kedvezményeket kapnak majd.

egyedi lesz 
a szabadidőpark
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Apróhirdetés
A Miskolci Otthon Segítünk Ala-
pítvány ingyenes segítséget nyújt 
kisgyermeket nevelő anyukáknak. 
Önkéntes nagymama segít együtt 
főzni, sétálni, játszani, akivel beszél-
getni lehet és tapasztalataival segít 
a mindennapokban. Tájékozódjon 
a www.miskolc.imami.hu honlapról, 
tel.: 06-30/905-8113.

Németjuhász felnőtt és kölyökku-
tyák eladók. Üzletek, lakások, objek-
tumok, személyek védelmére. Nyug-
díjasoknak házőrzésre, védő, jelző 
kutyának. Rendszeres az idős em-
berek elleni támadás. Nemzetközi 
adatok bizonyítják, ahol kutyát tar-
tanak, kevesebb a lopás, betörés, az 
élet elleni bűncselekmény. Gondol-
jon a szü lei re, családtagjaira. Vásárol-
jon részük re hű társat +  biztonságot. 
Ajándék ba szakkönyv + póráz. Ár:  
30-40-60 E Ft. Érd.: 20/411-2526.

2015. március 7., 19.00 
DiÓsGYŐri Vár
LOVAGTErEm
NőNapi KoNcert a diósgyőri várbaN

Miskolci szimfonikus Zenekar
Ének: ács gabriella és Murvai dénes
Közreműködik: soós gábor – hegedű

Vezényel: cser ádám

nőnapi
VÁR-SZEREnÁD

JEgyinfoRmÁció:
Jegyek 1500 Ft-os áron kaphatók a Miskolci Kulturális Központ központi jegyirodájában (3525 Miskolc, Rákóczi utca 2.,  
telefon: 36-46/508-844) és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. irodájában (3525 Miskolc, Kossuth utca 3.,  
telefon: 36-46/505-656), valamint a Diósgyőri vár jegypénztárában (3534 Miskolc, Vár u. 24., telefon: 36-46/533-355).

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

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: rikkancsmiskolc@gmail.com, 
illetve a 30/244-3033-as telefonszámon.

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

Brikettet, merített papírt, 
kecskesajtot készítenek, 
ajándéktasakot és selyem-
sálat terveznek a miskol-
ci Szimbiózis Alapítvány 
gondozottjai. Az alapítvány 
által szervezett sajtóreggelin 
képet kaphattunk az autiz-
mussal élők bevonásával ké-
szített piacképes termékek és 
szolgáltatások köréről.

Jakubinyi László, az alapít-
vány elnöke a 2014-es eszten-
dő értékelésével kezdte. A fog-
lalkoztatást illetően elmondta, 
sikeres projektjeiknek köszön-
hetően tavaly 22 fővel emelke-
dett a dolgozói létszámuk. Év 

végére a munka-rehabilitáción 
résztvevőkkel együtt összesen 
212 embernek adtak munkát. 
A Szimbiózis Alapítvány ösz-
szességében rendkívül sikeres 
esztendőt zárt tavaly, 24 be-
nyújtott pályázatukból mind-
össze egy lett eredménytelen. 
Ennek köszönhetően bővíteni 
tudták telephelyeiket, és szá-
mos új rehabilitációs prog-
rammal jelentkeztek. Decem-
berben megnyílt a komplex 
szolgáltatásokat nyújtó, orszá-
gosan is egyedülálló Batyu-té-
ka, és egyre nagyobb sikerrel 
működtetik diósgyőri rehabi-
litációs övezetüket, a Barát-
hegyi Majorságot is. Ide nem-

régiben alpakák érkeztek, a 
dél-amerikai tevefélét a mis-
kolci alapítvány terápiás célra 
használja, amely hazánkban 
egyedülálló kezdeményezés.

Az új programok mellett 
új termékekkel is jelentkezett 
az alapítvány 2014-ben. Már 
gyártás alatt van a sérült em-
berek bevonásával készült 
fabrikett, egyedi ajándékta-
sak, merített papír, melyekkel 
várhatóan hamarosan piacra 
is lépnek. A Diósgyőri Papír-
gyár hosszú évek óta haszná-
laton kívüli, ám jó állapotban 
levő berendezéseit vásárolta 
meg az alapítvány a merített 
papír készítéséhez.

Jelentős beruházások való-
sulnak meg az alapítványnál 
idén is, a tervek szerint csak-
nem 200 millió forint érték-
ben. Ilyen lesz például a vár-
hatóan júniusra elkészülő 
Interaktív Diósgyőri Játszó-
vár, s a Baráthegyi Manufak-
túra új sajtüzeme is, amely a 
jelenleginél ötször nagyobb 
és lényegesen korszerűbb lesz. 
Ugyancsak a Baráthegyen 
épül meg az új gombatermesz-
tő-zöldségtároló, illetve terve-
zik egy új lakóotthon és zöld-
ségfeldolgozó létrehozását is, 
ami a Martin-kertvárosban 
kap majd helyet.

KéGl I.

SzIMbIózIS  
AlApítváNy: 

egyre színesebb 
a paletta

Hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Remy karrier 
We Start the World……and Keep It Running

A világ egyik vezető, autó-indítómotorokat és generátorokat gyártó és felújító vállalata 
munkatársat keres:

l Gyártás fejlesztő mérnök
l termékmérnök
l termeléstervező 
l Munkatárs könyvelési  adminisztráció támogatására (határozott idő 4 hónap) 
l Logisztikus       

Küldje el pályázatát  az office@remyinc.hu e-mail címre!

Ha: 
Ø képes a gyors döntésekre, 
Ø  meg akarja  változtatni a folyamatokat és elkötelezett a fejlődés,
    fejlesztés iránt,
Ø egy vidám, kreatív és lendületes csapat tagja akar lenni.

A munkakörök betöltésére pályakezdők jelentkezését is várjuk.                                                            
A munkavégzés helye: Miskolc, Zsigmondy u. 42. 
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programajánló
program/közélet

Február 8-án 16 órától mocorgós szentmise lesz a minorita 
rendház ebédlőjében, a kisgyermekes családoknak. A szentmi-
séken Balázs-áldásban részesítik a híveket.

Február 9-én, 18.30 órai kezdettel, Kalna Zsolt minorita tar-
tományfőnök tart előadást a minorita rendről a Kolping-házban.

Február 11-én, a betegek világnapján a megyei kórház kápolná-
jában 10 órától Palánki Ferenc egri segédpüspök mutat be szent-
misét a miskolci katolikus papság részvételével. Ezen a napon az 
esti szentmiséken kiszolgáltatják a betegek kenetét.

Szécsényi marianna és Katona Tamás önkormányza-
ti képviselők lakossági fogadóórát tartanak 2015. február 
17-én (kedden), 16.30–18.00 óra között, a Tompa Mihály 
Könyvtárban (Gyöngyösi u. 1. sz.).

Szécsényi marianna önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart 2015. február 18-án (szerdán), 16.30–18.00 
óra között Szirmán, a Református Kultúrházban (Erkel F. 
u. 5. sz.).

harang-híreK

laKoSSágI Fogadóóra

mIndenKIT érheT jogeSeT

Február 7. | szombat SZEM 
2015 – A KASTÉLY 17.00 
| NAGYSZÍNHÁZI SZÍN-
PAD ArtEZ Toneelschool 
Arnhem, Amsterdam, Hol-
landia – Jegyvásárlás

SZEM 2015 – A FEHÉR 
FELHŐ 17.00 | JÁTÉKSZÍN 
Kaposvári Egyetem, Művé-
szeti kar – Jegyvásárlás

SZEM 2015 – A KASTÉLY 
20.00 | NAGYSZÍNHÁZI 
SZÍNPAD ArtEZ Toneel-
school Arnhem, Amsterdam, 
Hollandia – Jegyvásárlás

SZEM 2015 – A FEHÉR 
FELHŐ 20.00 | JÁTÉKSZÍN 
Kaposvári Egyetem, Művé-
szeti kar – Jegyvásárlás

Február 8. | vasárnap MY 
FAIR LAdY, musical két rész-
ben 17.00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet – Jegyvásárlás 

C’EST LA vIE, zenés 
parfé életre-halálra 17.00 | 
JÁTÉKSZÍN – Jegyvásárlás

Február 10. | kedd Cseh 
Tamás–Bereményi Géza: 
FRoNTáTvoNuLáS. Pes-
ti mese három felolvasóra és 
hangszerekre 19.00 | JÁTÉK-
SZÍN „HA MAjd újRA 
ANgYALoK LESZüNK” – 
Jegyvásárlás

Február 11. | szerda A 
TITKoS HáZASSág, víg-
opera 19.00 | KAMARA 
Lehár Arany, Ezüst bérlet – 
Jegyvásárlás

Február 12. | csütörtök 
ILLATSZERTáR, vígjá-
ték két felvonásban 16.30 | 
NAGYSZÍNHÁZ Zrínyi ifj. 
bérlet – Jegyvásárlás

EgY ÓRA vERSEK KÖZT 
MŰvÉSZEINK TáRSASá
gáBAN 17.00 | JÁTÉKSZÍN 
– Jegyvásárlás

AZ ÉN ERdÉLYEM 18.00 
| CSARNOK Keszég László 
rendező a készülő előadásról

PARASZToPERA – pa-
rasztopera egy felvonásban 
19.00 | KAMARA Madách 
Arany, Ezüst bérlet – Jegy-
vásárlás

Február 13. | péntek IL
LATSZERTáR, vígjáték két 
felvonásban 19.00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Földes ifj. bérlet 
– Jegyvásárlás

BáCSKAI juLI PSZICHo
SZÍNHáZA. Hangu lat- és 
kapcsolatjavító vándorszín-
ház 19.00 | JÁTÉKSZÍN SoK 
HŰHÓ, S MIÉRT? NÉHA 
ELTúLoZZuK A doLgo-
KAT... Jegyvásárlás 

SzínházműSor (február 7–13.)

Herman Ottó Múzeum, papszeri ki-
állító épület

Február 11.,  17 óra. „ÁRPÁD NÉPE – 
GYULA NÉPE”

A honfoglaló magyarok emlékanyaga 
a Közép-Tisza vidéken című kiállítás 
megnyitója.

Rákóczi-ház
Február 12., 17 óra. JUHÁSZ MIKLÓS, Cso-

konai-díjas fotóművész életmű-kiállí-
tásának megnyitója. Beszédet mond: 
Patrus Sándor, a Magyar Fotóművé-
szek Világszövetségének elnöke

Február 14., 10 óra GYERMEKFOGLAL-
KOZÁS

Feledy-ház
Február 13., 17 óra. IRODALMI FONÓ
Téma: Utazás a koponyám körül – Karin-

thy Frigyes írásaiból
Zenepalota
Február 11., 18 óra. Belvárosi Zenei Esték
A HÁROM TENOR – a Bécsi Állami Opera-

ház művészei (LŐKÖS DÁNIEL, ROMAN 

LAUDER, WONCHEOL SONG). Közre-
működik a MISKOLCI SZALONZENE-
KAR. A belépés díjtalan.

Petőfi Sándor Könyvtár
Február 12., 16.30 óra. Kühne Kata-

lin Eső a homokra című könyvének 
bemutatója. Közreműködnek Vitéz 
Kardos Katalin és Kocsisné Heiler Éva 
előadóművészek.

Művészetek Háza
Február 12-én 18 órától a miskolci Művé-

szetek Házában tartja a Lévay József 
Református Gimnázium a Szólj, ötá-
gú síp című rendezvénysorozatának 
gálaestjét, melynek idei vendégei a 
Nagyberegi Református Líceum és a 
Nagydobronyi Református Líceum.

Február 13., 19 óra LAJKÓ FÉLIX ÉS ZENE-
KARA MARATON

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Február 10., 17 óra. JÓSLÁS KÁRTYÁBÓL. 

Közreműködik: Julika jósnő és Tóth 
János tarotmester.

A mISKoLC TeLeVízIÓ műSorA
február 9. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 

Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma ism. 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Szabadegyetem/A tu-
domány mindenkié 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárás-jelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 
20.30–06.00 Képújság.

Február 10. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 
Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Idő-
járás-jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

Február 11. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Honvéd7 19.00 Miskolc Ma ism. 
19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Helyzetkép 20.30 Miskolc Ma ism. 
20.47 Időjárás-jelentés 20.48 Sporthírek 20.53 ProgramPont 21.00–06.00 Képújság.

Február 12. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió 
kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárás-jelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 
20.30–06.00 Képújság.

Február 13. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Egészségpercek19.00 Miskolc Ma 
ism. 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Miskolci Napló ism. 20.00 Mis-
kolc Ma ism. 20.17 Időjárás-jelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Február 14. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.17 Időjárás-jelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárás-jelentés 19.25 Sport-
percek ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárás-jelentés 20.30 Film 21.30–07.00 Képújság.

Február 15. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mérkőzés 18.00 Kró-
nika, heti hírösszefoglaló 18.25 Ulrik atya vasárnapi gondolatai 18.28 Hívő Szó, egyházi magazin 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Helyzetkép ism. 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55–07.00 Képújság.

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

Levélírónk azt kér
dezi, mit tehet, ha 
munkaviszonyát a 
munkáltatója kö
zös megegyezés
sel kívánja meg
szüntetni, s nem 
akar neki végkielé
gítést fizetni?

Végkielégítés illeti meg a 
munkavállalót, ha a munka-
viszonyát a munkáltató fel-
mondással szünteti meg. A 
végkielégítésre való jogosult-
ság feltétele azonban ebben 
az esetben az, hogy a mun-
kaviszony, a felmondás köz-
lésének az időpontjában, a 
törvényben meghatározott 
tartamban fennálljon. Ez, a 
jelenlegi jogszabályok sze-
rint, minimum három év. 
Nem jár azonban végkielégí-
tés, ha a munkavállaló a fel-
mondás közlésének időpont-
jában nyugdíjasnak minősül.

Akkor sem jár a végkielé-
gítés, ha a felek a munkavi-
szonyt közös megegyezéssel 
kívánják megszüntetni – még 
a munkaviszony törvényben 
meghatározott időtartamá-
nak fennállása esetén sem.

Nem kizárt azonban, hogy 
a felek a közös megegyezés-
ben megállapodjanak bizo-
nyos összeg kifizetésében, 

mely a dolgozót megilleti. 
Ha azonban a felek ilyen-

ben nem állapod-
nak meg, a mun-
kavállaló közös 

megegyezés ese-
tén végkielégítésre nem 
tarthat igényt. Rend-

kívül körültekintő-
en kell tehát eljárni a 

munkaviszony közös meg-
egyezéssel történő megszün-
tetése esetén, mert jelentős 
joghátrány érheti a dolgozót.

Más a jogi helyzet, ha a 
munkaviszonyt a munkálta-
tó azonnali hatállyal szün-
teti meg. Erre akkor kerül-
het sor, ha a munkavállaló a 
munkaviszonyból származó 
lényeges kötelezettségét szán-
dékosan vagy súlyos gondat-
lansággal jelentős mértékben 
megszegi, vagy olyan maga-
tartást tanúsít, amely a mun-
kaviszony fenntartását lehe-
tetlenné teszi. Mivel ebben az 
esetben az „elbocsátás” indo-
ka a dolgozó jogsértő maga-
tartása, végkielégítés nem jár.

Ha a dolgozót a munkavi-
szony megszüntetése körében 
sérelem éri, igényét az illeté-
kes Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróság előtti perben ér-
vényesítheti.

STrASSburger gyuLA
ügyvéd

a jogáSz válaSzol

végkielégítés

A Magyar Képzőművésze
ti Egyetem látványtervező 
hallgatóinak kiállításával 
kezdődött meg kedden este a 
harmadik SZEM (Színművé
szeti Egyetemek Miskolcon) 
fesztivál. A Kamaraszínház
ban a Karnyóné című musical 
volt a nyitóelőadás.

A Nagyszínház nézőtéri tár-
salgójában megnyílt tárlaton a 
mesterképzésen részt vevő két 
évfolyam hallgatói mutatják be 
félévük vizsgamunkáit. Az el-
sőévesek Shakespeare: Szent-
ivánéji álom című darabjához, 
míg a diploma előtt álló má-
sodévesek Csehov: Sirály és Há-
rom nővér című drámájához 
alkottak díszlet- és jelmezterve-
ket. Izgalmas makettek is látha-
tók voltak, melyeket Térnyelvi 
tanulmányok nevű kurzusuk 
során készítettek a hallgatók, 
Georg Büchner: Woyzeck című 
drámáját elemezve. A képzés 
során a bábtervezés is hangsú-
lyos szerepet kap, ezért a kiál-
lításon Carlo Gozzi: A három 

narancs szerelmese című mesé-
jéhez készült bábokat is láthatja 
a közönség.

Rákay Tamás másodéves 
hallgató – aki a diploma-
szerzés után Miskolcon kez-
di pályafutását – elmondta: a 
dísz let és jelmeztervek fiktív 
tervezések, így kvázi rende-
zőként is helyt kellett állniuk. 
Ezért színes a skála, minden-
ki szabad kezet kapott ahhoz, 

hogy bemutassa, hogyan kép-
zeli el Csehov világát a XXI. 
században. – Amikor felmegy 
a függöny, először mindig a 
dísz let látványa fogja meg a né-
zőt, ezért nem mindegy, milyen 
miliőt rendezünk be számá-
ra – hangsúlyozta Kiss Csaba, 
a Miskolci Nemzeti Színház 
igazgatója. – Számomra na-
gyon fontos, hogy a látványban 
rejlő üzenetet a néző számára 

akár az előadástól függetlenül is 
megfogalmazzuk – tette hozzá.

Erre most lehetőség nyílik, a 
miskolci nézők megismerked-
ve a tervekkel, némi betekintést 
nyerhetnek, mennyire bonyo-
lult a színházi művészet, milyen 
sok összetevő szükséges, míg 
összeáll egy előadás. A megnyi-
tó után a Kamaraszínházban a 
Karnyóné musicallel a fesztivál 
előadásai is elkezdődtek.

díszletek, jelmezek, bábok
látványtervekkel nyílt meg a Szem Fesztivál

Szentmise a Fráter györgy Katolikus gimnázium di
ákjai számára február 1jén a minorita templomban 
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Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta a jeruzsálemi templomban a gyermekét, akit a nemzetek meg-
világosítására szolgáló világosságnak nevezett. Innen ered a gyertyaszentelés szokása. Régen a szentelt gyertyát, Jézus egyik 
legrégebbi jelképét az újszülöttek mellett tartották a rontó szellemek távol tartására a keresztelés napjáig. Szentelt gyertyát 
égettek jégeső, vihar, villámlás, illetve krónikus betegek és halottak mellett is – volt, ahol a haldoklók kezébe helyezték. Ma-
gyarországon máig megmaradt az ünnep régi neve: Gyertyaszentelő Boldogasszony. Fotó: F. KaderjáK Cs.

Négy lakót költöztettek ki

Tűzhelyen hagyott ételről terjedt át a tűz a berendezési tárgyakra 
január 29-én este egy négyemeletes lakóház egyik lakásában, a Lo-
rántffy Zsuzsanna utcában. A földszinti lakás konyhájában berende-
zési tárgyak égtek. A tüzet a miskolci hivatásos tűzoltók kiérkezésé-
ig a lakók eloltották, azonban az épület lépcsőházában felgyülemlett 
füst miatt a szellőztetés és utómunkálatok idejére harminc embernek 
ideiglenesen el kellett hagyni az otthonát. A lángok a konyhából nem 
terjedtek tovább, viszont a lakás lakhatatlanná vált, ezért négy lakó-
nak rokonokhoz kellett költöznie. A tűz során senki nem sérült meg, 
az esettel kapcsolatban polgári védelmi helyszíni szemlét folytattak le. 

Vécébe dobta a lopott árut
A Miskolci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás vétség elkö-

vetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást K. Zsolt 
30 éves sajóbábonyi lakossal szemben, aki a nyomozás adatai szerint 
január 28-án este, egy avasi bevásárlóközpontban szétszerelte az áru-
védelmi széfert, és eltulajdonított egy mobiltelefont. Az áruház bizton-
sági őre felfigyelt a tolvajra, és visszatartotta a rendőrök kiérkezéséig. 
K. Zsolt közben kikéredzkedett a mosdóba, ahol megpróbálta lehúzni 
a vécében a lopott mobiltelefont. Így sem sikerült azonban megszaba-
dulnia a terhelő bizonyítéktól, mivel az fennakadt a lefolyóban.

Vigyázzunk az alkalmi munkavállalókkal!
Bíróság elé állítást javasol a Szerencsi Rendőrkapitányság azzal 

az öt román állampolgárral szemben, akik alaposan becsaptak 
egy 82 éves asszonyt, és mintegy félmilliós kárt okoztak neki. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékeny-

ség-irányítási Központjá-
nak január 26-án, dél kö-
rül jelezte egy asszony, hogy 
Szerencsen élő, idős édes-
anyja csalás áldozata lett. 

A 82 éves sértett a kiérkező járőröknek elmondta: öt férfi jelent 
meg nála, s felajánlották, hogy kicserélik háza ereszcsatornáját. A 
munkát mintegy fél óra alatt el is végezték, ezt követően azonban 
az előre megbeszélt ár csaknem harmincötszörösét követelték az 
idős megrendelőtől, aki ezt ki is fizette. A rendőrök a bejelentést 
követően, alig 40 percen belül elfogták a bűncselekmény elköveté-
sével megalapozottan gyanúsítható román állampolgárokat, akik 
budapesti tartózkodási hellyel rendelkeztek. A nyomozók a csalás 
bűntett kísérlet elkövetése miatt indított büntetőeljárásban gyanú-
sítottként hallgatták ki a 36 éves M. Dumitrut, a 40 éves B. Istvánt, 
a 25 éves Sz. Mihait, a 33 éves G. Rupint és a 41 éves M. Stefant, 
akiktől több mint 600 ezer forint készpénzt is lefoglaltak.

A Vörösmarty kereszteződésében csattantak
Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn este Miskolc belvárosá-

ban, a Vörösmarty és a Corvin utca kereszteződésében. Helyszíni in-
formációink szerint este kilenc óra előtt egy, a Corvin utcára kanya-
rodni szándékozó Renault személyautó nem adta meg az elsőbbséget 
a vele szemben a Vörösmarty utcán érkező, és egyenesen továbbha-
ladni szándékozó Seat gépjárműnek. Az ütközés következtében a 
Seat vezetője megsérült, kórházba szállították. Az anyagi kár jelentős. 
A kereszteződés egyike Miskolc azon neuralgikus pontjainak, ahol 
sajnos gyakran történnek hasonló balesetek.

Visszatekintés

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az elmúlt év 
néhány fontos eseményét rejtettük el. Kérjük, a megfejtése-
ket együtt, legkésőbb 2015. február 18-án éjfélig juttas-
sák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) 
vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtést 
beküldők között egy-egy 2015-ös Miskolci Kalendáriu-
mot sorsolunk ki.
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Heti HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Ez a hét a munkáról szól, hajlamos lehet 
rá, hogy túl sok feladatot vállaljon el. Üzleti útra is sor kerülhet. 
Próbáljon azért magára is időt fordítani, a kimerültség a koncent-

rálóképesség és a minőségi munka rovására mehet.

Bika (04. 21–05. 21.) Szívét-lelkét beleadja a munkába, látszik, 
hogy hivatásának tekinti. Ez segíti abban, hogy sikereket érjen el. 
De vigyázzon, ne vegye magára mások terheit, sokan kihasznál-

hatják lelkiismeretességét. A héten van esély egy új kapcsolat kialakulására.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Személyes varázsával mindenkit lenyű-
göz, és ezt ki is használja. Könnyedén alakítja kapcsolatait, mun-
kahelyén is sikeres, még feletteseit is sokszor meggyőzi igazáról. 

Jobban kedveli az egyszerű kalandokat, szívesen hangoztatja függetlenségét.

Rák (06. 22–07. 22.) Pesszimista hangulatban van a héten, úgy 
érzi, mások sokkal szerencsésebbek önnél. Valóban adódhatnak 
egzisztenciális problémái, de ne aggódjon, idővel minden jóra 

fordul. Jelenleg legjobb, ha várakozó állásponton marad.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Pénzügyi téren rendkívül sikeres időszak 
következik, akár más pénzével is foglalkozhat, befektetései gyümöl-
csöznek. Munkahelyén is sikeres, kollégái elismerik és számítanak 

önre. Szerelmi életében változást hozhat egy múltbeli kedves felbukkanása.

Szűz (08. 24–09. 23.) Mélyponton érzi magát, hiábavalónak tűn-
nek tettei, de az önsajnálattal csak tovább ront a helyzeten. Üzleti 
ügyekben legyen óvatos, amit csak lehet, hagyja a jövő hétre. Ma-

gánéletében sem felhőtlen a boldogság, tisztáznivalóik vannak párjával.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Személyiségéből adódóan mindig az 
egyensúlyra törekszik, ezen a héten különösen törekednie kell rá. 
Kollégáival összetűzésbe kerülhet, mérlegelnie kell, kivel meddig 

mehet el. Anyagi helyzete nem alakul túl kedvezően, támogatást is hiába vár.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Munkahelyi változások vannak kilátás-
ban, a felelősségét nem tudja másokra hárítani. Próbáljon meg 
kevésbé ragaszkodni a megszokott dolgokhoz, nyisson az újdon-

ságok felé. Kedvese régi ígéreteket kérhet számon öntől.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Ráférne egy kis pihenés, a munkájára 
is kihat már fáradtsága. Egy pár nap szabadság után bizonyára 
szemléletet váltana. Ha végképp nem sikerül kikapcsolódnia, 

legalább próbáljon valamivel diplomatikusabban tárgyalni feletteseivel.

Bak (12. 22–01. 20.) Munkahelyi kapcsolatai ápolásra szorul-
nak, jobban oda kellene figyelnie arra, ahogy a kollégáival beszél. 
Magánéletében viszont változások lehetnek, egy váratlan talál-

kozás erősen felkavarhatja érzéseit, mivel egyáltalán nem számított rá.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Lehet, hogy túl sok kötelezettséget 
vállalt, ez visszavetheti teljesítményét. Kollégáinak is szemet 
szúr túlterheltsége, szívesen besegítenek a teendőibe. Magán-

életében annyira elégedett, hogy kész szentesíteni is kapcsolatát.

Halak (02. 20–03. 20.) Felmerül egy új állás vagy kinevezés 
lehetősége, ez megoldás lehet a mostanában felmerült anyagi 
problémáira. Családjában túlságosan megértő, pedig nekik kö-

szönheti, hogy szinte csődbe jutott, legyen kicsit határozottabb.

Árnyékát figyeli (de nem látja) február 2-án a miskolci állatkert egyik 
lakója, tehát valószínűleg rövid lesz a tél. A néphiedelem szerint ugyan-
is, ha ezen a napon a medve meglátja árnyékát – szép, napos idő van 
– akkor visszamegy aludni, mert újra hideg érkezik. Ha viszont nincs 
árnyéka, akkor kint marad, mert tudja, hogy hamarosan enyhül az idő.

Fotó: VégH Cs.

Fotó: MoCsári l.

Medveárnyék

a  hét fotója
MoCsári l. FelVétele

GyertyAszentelő BoldoGAsszony

szőke szerelem
Egy fiú szerelmet vall egy szőke lánynak:
– Ha hozzám jössz feleségül, a tenyeremen hordozlak 

majd!
– Miért, autód nincs?!

x  x  x
Finom célzás

A főnök odahajol titkárnője füléhez, és súgva kérdezi:
– Mondja, Pirike, van valami programja ma estére?
– Nincs, főnök úr – válaszolja elpirulva Pirike.
– Akkor, kérem, feküdjön le korán, mert már nagyon 

unom, hogy minden reggel elkésik!

Gyertyaszentelés a mindszenti templomban

HUMORZSÁK


