
Hatékonyság és új tartalom
Jelentős változásokat hozott az 

elmúlt év a kultúra területén 
Miskolcon, a DVTK pedig az 

utóbbi időszak legnagyobb sike-
rét könyvelhette el. Zsiga Mar-

cell alpolgármester évértékelőjé-
ben úgy fogalmazott: egy év alatt 
nem lehet csodákat tenni, de el-
indultak egy úton, kijelölték az 

irányokat, s ennek máris látható-
ak az eredményei.

» részletek az 5. oldalon

Válogatott erősítések
Két válogatott játékossal 
erősödött a Miskolci Jeges-
medvék jégkorongcsapa-
ta. A 22 éves támadó, Nagy 
Gergő a Sapa Fehérvár 
AV19-től, míg az A csopor-
tos világbajnoki meccseket 
is megjárt hátvéd, Svasznek 
Bence Újpestről érkezett. 

» részletek az 5. oldalon
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Miskolci Napló
az időjárás 
kutatója
a meteorológus nem azonos a 
híradókat követő időjárás-jelen-
tések főszereplőivel.  
mozaik | 8. oldal

Biztonságos 
szakaszok
pályázati forrásokból zajlanak a 
mederrekonstrukciók az újabb 
katasztrófák megelőzésére.  
a város | 3. oldal

hitelről és 
Biztosítékról
a fejlesztési hitelekhez szükség lesz 
ingatlanfedezetre – de az nem az 
uszoda, és nem a barlangfürdő lesz.  
a város | 3. oldal

Táncpremier
Két, egyfelvonásos táncművet 

mutatott be a Miskolci Táncműhely 
pénteken este a Miskolci Nemzeti 

Színház Csarnokában. 
Kozma Attila koreográfiája, a Lu-
das eM a közismert Fazekas-mű 

mai változata. Hőse mai fiatalem-
ber, akinek meggyűlik a baja mai 

Döbrögijével. A másik egyfelvoná-
sos Krámer György Mesterkurzus 

című darabja, amelynek ihletője J. S. 
Bach csellóra komponált, hat szóló 
szvitjéből összeállított zenei anyag. 

Képünkön: jelenet a Ludas eM 
című darabból. | (fotó: Juhász Á.)

Zöld Nyíl: hétfőtől Felső-Majláth a végállomás
A miskolci villamosközleke-
dés több mint százéves tör-
ténetébe bizonyára fontos 
dátumként kerül be 2012. 
január 16. Ezen a napon – 
tehát jövő hétfőn – indul el 
az első menetrend szerin-
ti járat az uniós támogatás-
sal felújított és meghosszab-
bított villamospálya teljes 
hosszában.

A régi pálya felújítása és az új sza-
kasz építése rengeteg kellemetlen-
séggel járt, amit a miskolciak hol 
türelmesebben, hol kevésbé meg-
értően viseltek, de ezeknek most 
vége. Még eltart egy ideig, hogy 
megszokjuk az új közlekedési ren-
det, a most már nem csupán né-
hány hétre, hanem remélhetően 
hosszabb távra szóló változásokat 
– és hozzáigazítsuk azokhoz saját 
szokásainkat.

A projekt ezzel még nem ért vé-
get – a pálya mentén tartanak még 
az építkezések, nem készültek el 

végleges formájukban a megállók, 
és hátra van egy döntő lépés: az új 
villamosok beszerzése. A jogor-

voslati eljárásokban várhatóan ja-
nuárban megszületik a döntés.

» részletek a 3. oldalon

Új perspektíva a villamosvezető székéből – hétfőtől már menetrend szerint | fotó: mocsári László

Változatlan díj
Nem emelkedett január elsejétől a 
hulladékszállítás díja Miskolcon.

Molnár Attila, az AVE Miskolc Kft. 
ügyvezető igazgatója elmondta, 
december 30-án jelent meg a Ma-
gyar Közlönyben a jelenleg érvény-
ben lévő hulladékgazdálkodási tör-
vénynek a módosítása, amely egyik 
cikkelye úgy rendelkezik, hogy a 
szolgáltatóknak 2012. január 1-jétől 
továbbra is a 2011-ben érvényben 
volt díjtételeket kell alkalmazniuk. 

A miskolci díjak változására az 
új hulladékgazdálkodási törvény 
megszületése után kell számíta-
nunk.

Villamostender
A Közbeszerzési Döntőbizott-
ság hétfői határozatával elké-
settség miatt megszüntette a 
spanyol CAF járműgyártó cég 
második jogorvoslati kérelmét 
is, amelyet az új villamosok be-
szerzésére kiírt tender eredmé-
nye ellen nyújtott be. 

A spanyol CAF két kifogást 
nyújtott be a döntéssel kap-
csolatban, és az olasz Ansaldo 
is jogorvoslati kérelemmel élt. 
Az utóbbi ügyben január 16-
án döntenek. Amennyiben az 
olaszok kérelmét is elutasítják, 
akár már februárban megköt-
hetik a szerződést a nyertes 
ajánlattevővel, a Ganz-Skoda 
Közlekedési Zrt.-vel.

Barlangfürdő: karbantartás után német turisták
Nem látogatható a Barlangfürdő ja-
nuár 16. és 27. között, ekkor végzik 
ugyanis el a szokásos éves karban-
tartási munkákat a barlangjára-
tokban és a medencékben. A kar-
bantartást követően január 28-ától 
ismét a megszokott rendben tart 
nyitva a Barlangfürdő.

Szintén a fürdőhöz kapcsolódó 
hír, hogy előremutató tárgyalá-
sokat folytat a Miskolci Turisz-
tikai Kft. Németországból Mis-
kolcra látogató, gyógyulni vágyó 
vendégek érkezéséről. Az egyez-
tetések eredményeként hamaro-
san egy német team kap helyet 
a Barlangfürdőben, akik segítik 
majd az országukból érkezők el-
igazítását. A rendszer március-
ban indul.

– A németek üzleti terve szerint 
hetente 200 német, gyógyulni vágyó 
turista érkezhetne hozzánk. A mi ré-
szünkről nincs akadály, mindent 

meg fogunk tenni annak érdekében, 
hogy rendben működjön a rendszer 
– mondta Czinkné Sztán Anikó, a 
Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetője.

Segítik a lakástűz károsultjait. Pénzt gyűjtött, emel-
lett önkormányzati bérlakással és bútorokkal is segített a miskol-
ci polgármesteri hivatal annak a családnak, amelynek hétfőn le-
égett a háza a Kőporos úton, és a tűzben legkisebb lányukat is 
elvesztették. Az adományokat és a lakás kulcsát Pfliegler Péter al-
polgármester és Csiszár Miklós jegyző adta át pénteken a káro-
sultaknak.                                                                  » cikkünk a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Csöbör Katalin | B.-A.-Z. megye 1. számú választókerületének országgyűlési 
képviselője fogadóórát tart 2012. január 23-án, hétfőn délután 4 és 6 óra között a mis-
kolci Fidesz-irodán. (3525 Miskolc, Kossuth u. 16.) Előzetes bejelentkezés a 06-20/405-
6113-as telefonszámon!

» Seresné Horváth Zsuzsanna | a 18. sz. választókerület önkormányzati 
képviselője lakossági fogadóórát tart január 24-én, kedden 17-től 19 óráig a Tóth Árpád 
utcai 21. Sz. Általános Iskolában.

» Kovács László | a 20. sz. választókerület képviselője 2012. január 27-én, pénte-
ken 17 órától fogadóórát tart az Ady Endre Művelődési Házban. 

képviselői fogadóórák ››››››››››››

A magyar kultúra napja és a XXI. 
Miskolci Téli Tárlat programjai
Január 20. | péntek
10.00  | A magyar kultúra napja. Szép magyar ver-

sek. A Bárdolatlanok zenekar zenés irodalmi összeál-
lítása. Miskolci Kulturális Központ, Ifjúsági Ház.

10.00 | Koszorúzás Kölcsey Ferenc emlék-
táblájánál a magyar kultúra napja alkal-
mából. Széchenyi u. 38.

19.00 | Miskolci Múzsa-díj átadása a ma-
gyar kultúra napja alkalmából. Miskolci 
Nemzeti Színház, Nagyszínház.

19.00 | Magyar rapszódia. A Magyar Állami 
Népi Együttes ünnepi műsora a magyar kultúra 
napja alkalmából. Művészetek Háza.

Január 21. | szombat
11.00 | XXI. Miskolci Téli Tárlat. Köszöntőt 

mond Kriza Ákos polgármester, a kiállítást Hol-
ló Csaba építőmérnök, műpártoló nyitja meg. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

11.30 | Sütő Róbert festőművész kiállítá-
sának megnyitója. A Mazsaroff-díjas alkotó 
tárlatát Kákóczki András, a Kulturális, Idegen-

forgalmi és Városmarketing Osztály vezető-
je nyitja meg. Az eseményen Nikolaeva Mária, 
Mazsaroff Miklós festőművész özvegye átad-
ja a 2012. évi Mazsaroff-díjat. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

14.00 | Színházbejárás a magyar kultúra 
napja alkalmából. Kulcsár Imre színművész 
vezetésével. Miskolci Nemzeti Színház.

15.00 | Egy óra versek között. Különkiadás 
a magyar kultúra napja alkalmából. Miskolci 
Nemzeti Színház, Játékszín.

16.00 | Keszekusza varázsló. A Pódium Szín-
ház gyermekműsora a magyar kultúra napja 
alkalmából. Művészetek Háza.

16.00 | Pennaháborúk. A magyar kultúra nap-
ja alkalmából a Montázs Drámapedagógi-
ai Egyesület színjátszóinak, zenészeinek írásai. 
Miskolci Kulturális Központ, Ifjúsági Ház.

Január 22. | vasárnap
10.00 – 12.00 | Családi nap. Színháztörténeti 

és Színészmúzeum.

Várostörténeti vetélkedő
Ismét, immár negyedszer, város-
történeti vetélkedőt hirdet álta-
lános és középiskolás diákoknak 
Fodor Zoltán önkormányzati kép-
viselő és a Miskolci Kommunikáci-
ós Nonprofit Kft. (MIKOM).

Háromfős csapatok jelentkezé-
sét várjuk, egy iskola maximum 
öt csapatot indíthat. A vetélkedő 
első fordulója írásos, tíz héten át 
tart totó formájában. Az első fel-
adat a Miskolci Naplóban a jövő 
héten jelenik meg, a további ki-
lencet pedig a minap.hu-n tesz-
szük közzé. A kinyomtatott és 
kitöltött feladatlapokat a csapat 
nevének és az iskola címének 
megjelölésével a MIKOM titkár-
ságára, a Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. szám alá kell beküldeni. A le-
adási határidő a megjelenéstől 
számított két hét.  

A második forduló maga a 
döntő 2012 áprilisában, amely-
ről a döntőbe jutott 6-6 csapat 
külön értesítést kap. A döntőről 
a Miskolc Városi Televízió részle-

tesen beszámol. A nyertes általá-
nos iskolai és középiskolai csapat 
és egy-egy felkészítő pedagógus 
fődíjként háromnapos brüsz-
szeli utat nyer, teljes ellátással. A 
programban szerepel az Európai 
Parlament megtekintése idegen-
vezetéssel, valamint városnézés 
is. A további helyezettek értékes 
műszaki cikkeket nyerhetnek. 

A kérdéseket Dobrossy Ist-
ván történész állítja össze. A fel-
merülő kérdésekkel Fodor Zol-
tán ötletgazdát lehet keresni a 
30/6789-533-as telefonon.

Valentin-ünnep kilencedszer
Kilencedik alkalommal rende-
zik meg február 12-én vasár-
nap este 6 órától a Nagy Valen-
tin-ünnepet a Miskolc Városi 
Szabadidőközpontban. A ren-
dezvényen a hagyományosnak 
számító V-Tech élő koncert-
je mellett fellép Fenyő Miklós, 
Kocsis Tibor, Vastag Csaba és  
Fluor Tomi is.

Kecskés Tibor, a rendezvény szer-
vezője érdeklődésünkre elmond-
ta, a fellépők közös produkciók-
ban is fellépnek, de önállóan is 
adnak elő dalokat.

– A koncerten minden korosz-
tály megtalálja a számítását, az új 

generáció fellépői mellett, a ki-
lencvenes években felnőtteknek 
a V-tech, az idősebbeknek pe-
dig Fenyő Miklós biztosítja majd 
a nosztalgiát – mondta Kecskés 
Tibor.

Kecskés Tibor elmondta, a kon-
cert évről évre telházas, és re-
ményeik szerint idén sem lesz 
ez másképp. Akinek felkeltet-
te érdeklődését a IX. Nagy Va-
lentin-ünnep, az jegyet elővétel-
ben február 6-áig, 2500 forintért 
tud venni, 7-étől pedig 2900 fo-
rintos áron a Dzsungel Játékbolt-
ban (a színházzal szemben), a Ma-
ugli játékboltban (az Ady-hídnál), 
a Cora üzletsoron (Bagira játék-

bolt), a Tesco-üzletsoron a Szent-
péteri kapuban és a sportcsarnok 
pénztárában.

(X)

HIrDeTéS

Apróhirdetés
Csótány, hangya, molylepke, polos-
ka, menjen a pokolba, egér, patkány utá-
na. rovar-, rágcsálóirtást vállalok a HACCP 
programon belül. Teljes objektumirtásnál 
garanciával. Telefon: 20/225-2241; 30/473-
0268; 70/506-7889.

Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók 
beépítve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. érdeklődni: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu. Bemuta-
tóterem: Miskolc, Bükk áruház, I. emelet. 
Nyitva: h–p: 11–15 óráig.

Garázs az Avas-délen a nagyposta mögöt-
ti társasház alatt, felújított állapotban, üresen 
eladó vagy kiadó. Telefon: 20/525-5645.

Eladó minőségi kemény tűzifa, szál-
lítással együtt, 1 m x 1 m x 1 m, kalodás: 
12 500 Ft/üzemi  m3; 1 m x 1 m x 1,70 m, 
kalodás: 22 800 Ft/erdei m3; méteresben:  
18 300 Ft/erdei m3. érdeklődni: 70/510-
46-05.

Meghosszabbított érvényesség. 
Eredetileg hétfőn járt volna le a 2011-
es parkolóbérletek érvényességére vo-
natkozó türelmi idő, a Régió Park Kft. 
azonban meghosszabbította a tavalyi 
bérletek érvényességét. Ez azt jelenti, 
hogy aki mostanáig még nem vásárol-
ta meg az idei szelvényeket, január 20-ig 
plusz tíz nap haladékot kap azok beszer-
zésére – addig érvényesek maradnak az 
előző évi matricák.

Telefonügyeleteseket képeznek. A 
Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálat 
felvételt hirdet és díjmentes tanfolyamot 
indít leendő telefonügyeletesek részé-
re Jelentkezni lehet a következő elér-
hetőségen: 30/365-2576, molerzsok@
citromail.hu

Barlangfürdő: hétfőtől zárva. Nem 
látogatható a Barlangfürdő január 16. 
és 27. között, ekkor végzik ugyanis el a 
szokásos éves karbantartási munkákat 
a barlangjáratokban és a medencékben. 
Az éves tervezett leállás során, a me-
dencék leengedését követően átvizsgál-
ják a barlangfalat, elvégzik a gépházak, 
az elektromos hálózat, a vízforgatók, ka-
zánok, bojlerek, vizesblokkok, valamint 
a töltő-ürítő vezetékek teljes vizsgálatát, 
és szükség esetén javítását. A karban-
tartást követően január 28-ától ismét a 
megszokott rendben tart nyitva a Bar-
langfürdő.

Csatárlánc. Újabb  jótékonysági kon-
certet szervez a Csatárlánc a Bükkben 
található szentléleki pálos kolostorrom 
megmentéséért. 2012 szeptemberé-
ig havonta két jótékonysági koncertet 
szerveznek, legközelebb január 15-én, 
vasárnap délután 5 órakor a Deszka-
templomban. 

röviden ››››››››››››

» Nemdohányzók védelméről szó-
ló törvény. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatá-
si Szervének munkatársai 2012. január 2-ától elő-
re meghatározott ütemterv szerint megkezdték és 
folyamatosan végzik a nemdohányzók védelméről 
szóló 1999. évi XLII. törvényben előírtak betartásá-
nak ellenőrzését. A jogszabályban biztosított türelmi 
idő alatt – 2012. január 1. és 2012. március 31. között 
– elsősorban a felvilágosításra és a segítségadás-
ra törekszik a hatóság. A jogszabály alkalmazásával 
kapcsolatos lakossági tájékoztató elérhető az aláb-
bi linken: http://efrira1.antsz.hu/borsod/index.htm. 

» Halászjegyek kiadása. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
Igazgatósága értesíti az érintetteket, hogy az állami 
halászjegyek kiadása minden hét hétfőjén az igazga-
tóság Miskolc, Dóczy József út 6. szám alatti irodájá-

ban történik. Más napokon csak Balogh Viktor halá-
szati felügyelővel történő előzetes egyeztetés alapján 
adnak ki halászjegyet. Telefon: 06-46/515-743.

» Társadalmi egyeztetés. 15 járásra osz-
taná a megyét a Közigazgatási Minisztérium új já-
rási koncepciója. Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest 
megyékben lenne a legtöbb, 15-15 járás. A kormány-
hivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a 
megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő ál-
lamigazgatási feladatok ellátása lesz, minden ál-
lampolgár számára elérhető közelségben. A járá-
sok és járási (körzeti) kormányhivatalok a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 
kezdhetik meg működésüket 2013. január 1-jével. 
Az Országgyűlés elé várhatóan 2012 februárjában 
kerül a törvényjavaslat, a járási székhelyeket és ille-
tékességi területet meghatározó kormányrendeletet 
pedig várhatóan június végén fogadja el a kormány.

kormányhivatali hírek ››››››››››››››››

Nyerteseink
A Célváros. Kétrészes kvízjátékunkban 
egy-egy fotót adtunk közre, azt kellett 
kitalálni, hol készült. A helyesen vála-
szolók között A Célváros kiadványt sor-
soltuk ki! Második fotónk a Széchenyi 
u. páros oldalán, a Sötét kapuról készült. 
Nyertesünk Molnár Dalma, akinek gra-
tulálunk! Nyereményét kiadónk titkár-
ságán (Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) ve-
heti át munkaidőben. 

Gyereksarok. Mi-csoda – gyereksa-
rok mellékletünk legutóbbi játékának 
nyertese Torma Júlia (Miskolc, Kőpo-
ros u., 12 éves), aki kiadónk, a MIKOM 
könyvajándékát kapja. Nyereményed 
szerkesztőségünkben veheted át. Fel-
hívjuk gyermek és felnőtt olvasóink fi-
gyelmét is, hogy tekintettel átmeneti 
nyolcoldalas terjedelmünkre, a Gyerek-
sarok rovatunkat szüneteltetjük!

Meggyanúsított fészekrakók
Befejeződött az avasi „mega” Fé-
szekrakó-ügy nyomozása, ame-
lyet követően a B.-A.-Z. Megyei 
Főügyészség vádat emelt 132 ingat-
lannal kapcsolatban, 520 oldal terje-
delemben, 278 személy ellen. 

A nyomozás során 40 ezer ol-
dal irat keletkezett! A bűncselek-
mény-sorozat méretére és jelentő-
ségére tekintettel Borsodi György, 
megyei főügyészhelyettes szemé-
lyesen ismertette a vádiratot csü-
törtök délelőtt. 2005–2008 között 
Miskolcon, az Avason nagy szám-
ban jelentek meg vidékről érkező, 
elesett, nem megfelelő jövedelem-
mel rendelkező személyek. Idővel 
rossz körülményeket teremtettek, 
a higiéniával nem törődtek, napi-

renden voltak a rendőri intézke-
dések italozás, kötözködés miatt. 
A konkrét cselekmény egy ügyvé-
di iroda körül szerveződött. A jog-
szabályi lehetőségeket kihasznál-
va az ügyvédi irodának bedolgozó 
két felhajtó személy a vevőket ösz-
szehozta az eladókkal, majd ezt kö-
vetően a vevőket az ügyvédhez vit-
ték, ahol az adásvételi szerződésben 
a vételárnál magasabb összeget ír-
tak. A különbözet az esetek jelen-
tős részében a szociálpolitikai tá-
mogatás volt, vagy még magasabb 
összeg. Először eladókat kerestek, 
majd sokgyerekes, vidéki „vásár-
lókat”. Előfordult, hogy ezek az in-
gyen lakás mellé még 100-200 ezer 
forint „berendezési pénzt” is kap-
tak. Mivel szociális segélyből élők-

ről volt szó, ezért fiktív munkáltatói, 
kereseti igazolást kellett beszerez-
ni, továbbá szükség volt a hitelinté-
zet illetékes ügyintézőjének a köz-
reműködésére, aki az ellenőrzést 
végezte, valamint az értékbecslőre, 
aki a valós összegnél magasabban 
állapította meg az ingatlan értékét, 
a különbözeten pedig osztoztak. A 
főkolomposok 5–15 év közötti sza-
badságvesztésre számíthatnak. Az 
ügy kezdetén több személy volt elő-
zetesben, például az elsőrendű vád-
lott ügyvédnő is, azonban a ténysze-
rű beismerő vallomásokat követően 
enyhítettek a kényszerintézkedé-
sen, egy ideig lakhelyelhagyási ti-
lalom vonatkozott rájuk. Tehát je-
lenleg szabadlábon védekeznek. Az 
egyik, ismeretlen helyen tartózkodó 
felhajtó ellen pedig nemzetközi el-
fogatóparancs van érvényben.

Január 7. | szombat

Erkély égett. Tűz volt szombat délelőtt 
egy Király utcai panelházban. A tűzol-
tóság tájékoztatása szerint egy negyedik 
emeleti garzonlakás erkélye gyulladt ki. 
Egészen pontosan az ott található búto-
rok, papírok, hulladékok kaptak lángra. 
14 tűzoltó 2 gépjárműfecskendővel vo-
nult ki a helyszínre, ahol gyorsan, pár 
perc alatt eloltották a lángokat. Szemé-
lyi sérülés nem történt.

Január 8. | vasárnap

Felszentelték a felsőzsolcai körgá-
tat. Ünnepélyes keretek között szentel-
ték fel vasárnap délután a Felsőzsolcát 
védő körgátat, melyet a múlt év má-
sodik felében adtak át. Az eseményen 
a Miskolc melletti kisváros közönsége 
mellett részt vett és ünnepi köszöntőt 
mondott Tóth Lajos, Felsőzsolca pol-
gármestere és Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő is.

Január 10. | kedd

Nehéz évre számítanak a vállalko-
zók. Eddig nem tapasztalt, rendkívül 
kemény időszakot hoz majd ez az év, 
amely vízválasztó lesz a kis- és közép-
vállalkozások fennmaradása szempont-
jából – hangzott el a BOKIK immár 
sokéves hagyománynak számító, újévi 
köszöntőjén. A rendezvényen többen is 
mondtak évindító köszöntőt. A szóno-
kok hitet, erőt, és nem utolsósorban jó 
együttműködést kívántak a különböző 
ágazatok vezetőinek. Hangsúlyozták azt 

is, hogy most különösen fontos az ösz-
szefogás, mert együttműködve eredmé-
nyesebben lehet megvívni a küzdelmet 
a fennmaradásért.

Január 11. | szerda

Százéves. A századik születésnap-
ját ünneplő Farkas Jánosnét otthoná-
ban köszöntötte Zsiga Marcell alpolgár-
mester és Kovács Józsefné Budai Mária 
önkormányzati képviselő. Marika néni 
lánya, unokája és három dédunokája je-
lenlétében egy virágcsokor mellett Or-
bán Viktor miniszterelnök köszöntő le-
velét is átvehette.

A Szimbiózisról pró és kontra. 
A Szimbiózis Alapítvány jövője mi-
att aggódik a Jobbik miskolci szerve-
zete. Szegedi Márton elnök-frakcióve-
zető szerint a kényszerű elbocsátások 
miatt nehéz helyzetbe került a szerve-
zet, ezért a politikus párbeszédet sür-
get a város és az alapítvány között. A 
Jobbik önkormányzati képviselője, Ja-
kab Péter kiemelte, ötmillió forint tá-
mogatásra lenne szüksége évente az ala-
pítványnak a biztonságos működéshez, 
ezt pedig szerinte például áfa-visszatérí-
tésből lehetne fedezni. Dobos Tímea, a 
polgármesteri hivatal szóvivője érdek-
lődésünkre elmondta, már az ünnepek 
előtt is hangsúlyozták, a városnak fonto-
sak az alapítványok, és már akkor ígére-
tet tettek arra, találkoznak a szervezetek, 
így a Szimbiózis képviselőivel. Az ünne-
pek miatt csúszott a kapcsolatfelvétel, de 

Kriza Ákos polgármester jövő héten ta-
lálkozik az ügyben a Szimbiózis Alapít-
vány vezetőivel.

Január 12. | csütörtök 

A karácsonyi vásárról pró és kont-
ra. Kinek a „boltja” volt a karácsonyi vá-
sár?  – ezzel a címmel tartott csütörtö-
kön sajtótájékoztatót Földesi Norbert, 
az MSZP önkormányzati frakcióveze-
tő-helyettese. A képviselő megkérdője-
lezte, hogy szükséges volt-e külső céget 
megbízni a szervezési munkákkal. Föl-
desi Norbert szerint Miskolchoz mél-
tatlan volt a karácsonyi vásár színvona-
la, amire nem mentség a mostani válság 
sem, hiszen – mint leszögezte – Egerben 
a korábbi évekhez hasonlóan most is 
jobb volt a vásár. Némedi Varga Zoltán, 
a Miskolci Kulturális Szövetség Nonpro-
fit Kft. ügyvezetője szerint a frakcióveze-
tő-helyettes nem lehetett kint a vásáron, 
mert ott sok miskolci jól érezte magát. 
Miskolc és a Miskolci Kulturális Szövet-
ség több helyen szervezett programokat 
a belvárosban. A karácsonyi vásár ren-
dezéséből befolyt összeget a másik két 
ingyenes rendezvény megvalósítására 
költötték. Hozzátette, az érintett céggel 
több éves az együttműködés.

Január 13. | péntek

Megalakult a megyei MIK. Janu-
ár 1-jével alakult meg a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Intézményfenntartó 
Központ (MIK). A részletekről Deme-
ter Ervin kormánymegbízott és Nagy 
András, a központ vezetője tájékozta-
tott. A MIK minden korábbi alkalma-
zottat átvett, az intézményvezetői posz-
tokra pedig pályázatot írtak ki. 2013-tól 
a települési önkormányzatoktól az ál-
lamhoz kerülő oktatási intézményeket 
is a Megyei Intézményfenntartó Köz-
pont kezeli majd. A részletekről követ-
kező számunkban írunk.
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Hétfőtől Felső-Majláth a végállomás
Felső-Majláthig jár hétfőtől 
az 1-es villamos. 

A meghosszabbítás szakaszán már 
december közepe óta közlekedtek 
próbajáratok, a január 9-i bejárást 
követően pedig az MVK Zrt. és a 
kivitelező szakemberei megállapí-
tották, immár az újonnan épült pá-
lyán is elhárult minden akadály a 
menetrend szerinti villamosforga-
lom elől.

– Az első villamos, amely már a 
teljes szakaszon, Felső-Majláthig 
közlekedik, január 16-án, hétfőn 0 
óra 10 perckor indul a Tiszai pálya-
udvarról – mondta Csontos Ágnes, 
az MVk Zrt. PR-főmunkatársa.

A villamosok a Diósgyőr vá-
rosrész megálló után a Bölcs utca, 
Alsó-Majláth (Köln utca) megál-
lókban és a Felső-Majláth végállo-
más előtti ideiglenes megállóban 

(lásd a térképen) állnak meg, mi-
vel az új végállomás végső kialakítá-
sa még folyamatban van. Emiatt az 
5-ös, 15-ös és 69-es autóbuszok to-
vábbra is Diósgyőrből indulnak, a 
végleges indító végállomásuk azon-
ban ezeknek a járatoknak is a felső-

majláthi végállomás lesz. A válto-
zással módosul a 2-es villamosok 
menetrendje is. Ezzel párhuzamo-
san a villamosbérletek január 16-
ától nem vehetők igénybe az 1-es, 
1A-s autóbuszokon a Diósgyőr és 
Felső-Majláth közötti utazáshoz.

Az 1-es és 2-es villamosok új in-
dulási időpontját tartalmazó me-
netrendi betétlapok január 13-ától 
átvehetők a bérletpénztárakban, il-
letve megtalálhatók az MVK Zrt. 
honlapján is.

Tajthy Ákos

Szinva-meder: egyre több a biztonságos szakasz
Az elmúlt években súlyos 
gondokat okoztak az áradá-
sok a Szinván és más városi 
vízfolyásoknál. Különböző 
pályázati lehetőségek igény-
bevételével, folyamatosan 
zajlanak a beruházások, me-
derrekonstrukciók az újabb 
katasztrófák megelőzésére.

A héten hivatalosan is lezárult az a 
projekt, amelyhez – sikeres ÉMOP-
pályázaton – 194 millió forintos tá-
mogatást sikerült elnyerni a Szinva 
árvizes szakaszainak rendezésé-
re. A 2011 áprilisától no vemberig 
tartó munkálatok során a víz-
kár szempontjából legveszélyezte-
tettebb mederszakaszokat építet-
ték át, összesen 678 folyóméteren. 
Ilyen volt a patak Márton bíró, il-
letve Papír utcai szakasza, ahol 
mederrendezés, mederburkolás 
történt. A Pálma utcánál szenny-
vízátemelő gépházat alakítottak ki.

Pfliegler Péter alpolgármester 
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik közreműködtek a pályá-
zat sikerében, a kivitelezésben. Ki-
emelte, hogy a Szinva különleges 
értéke a városnak. Vizének tiszta-
sága, medrének rendezettsége, az 

árvízi veszély elhárítása közös ér-
dek, kiemelt célkitűzése a város ve-
zetésének is. – Remélhetőleg nagy-
mértékben sikerült elhárítani a 
területen az épített környezetet, la-
kóingatlanokat fenyegető vízkáro-
kat, és az ivóvízhálózatot fenyegető 
szennyezéseket is – hangsúlyozta 
az alpolgármester.

Kovács László és Bartha György, 
az érintett területek önkormányza-
ti képviselői ugyancsak örömüket 
fejezték ki a sikeres együttműkö-
désben megvalósult projekt ered-
ményeit illetően.

Sebestyén László, a választóke-
rület országgyűlési képviselője a 
munkák jelentőségéről szólva el-

mondta: mindannyian emlékez-
hetünk a 2010-es árvizekre, ame-
lyek rendkívüli megpróbáltatást 
jelentettek az itt élőknek, s amelyek 
kialakulásához nagymértékben 
hozzájárult a patakmeder egyes 
szakaszainak rendezetlen, elhanya-
golt volta. – Hosszú ideig nem for-
dítottak erre kellő figyelmet, ezt a 
hibát még egyszer nem szabad el-
követni, s nem is fogjuk – emelte ki 
a képviselő, hangsúlyozva, hogy fi-
gyelemmel kísérik a Szinva állapo-
tát, rendszeresen konzultál a teen-
dőkről a helyi képviselőkkel és a 
városvezetéssel is.

Balogh Gábor, a polgármesteri 
hivatal vízügyi szakreferense úgy 

tájékoztatott, a Belügyminisztéri-
um vis maior-pályázatain is ered-
ménnyel vett részt az önkormány-
zat, csaknem 670 millió forintot 
sikerült már elnyerni az árvízkárok 
rendezésére, megelőzésére Miskol-
con. A kárelhárítási munkák már 
2010 őszén elkezdődtek a Szinva-
patakon – mederkotrással, meder-
szelvény-helyreállítással, illetve a 
beszakadt medertámfalak helyre-
állításával.

Múlt év őszén további mun-
kák kezdődtek a Szinván, a Kiss 
Ernő, Petőfi, Nagyváthy, Vasgyá-
ri, Acél és Rigó, valamint a Vasgyá-
ri zsilip, Csóka, VII., VIII. utcákat 
érintően is. A Pereces-patakon, a 
Köpüsvölgyi-pataknál, a Lyukó-
pataknál, a Pecérvölgyi és a Tatár 
árkoknál is végeztek helyreállítást, 
mederkotrást, árokburkolást.

– Az árvizek után szükségessé 
vált a Köztársaság út mögötti, illet-
ve a Vár úti közlekedési híd közöt-
ti patakmeder rekonstrukciója is, 
ezért az önkormányzat újabb pá-
lyázatot nyújtott be a Szinva-patak 
árvizes szakaszainak rendezése, II. 
ütem címmel – mondta el Balogh 
Gábor. – Ezúttal 100 millió forintot 
sikerült elnyerni, a kiviteli munkák 
a támogatási szerződés megkötése 
és a közbeszerzési eljárás lebonyo-
lítása után indulhatnak, előrelátha-
tólag 2012 tavaszán.                    Sz. S. 

Halálos tűzeset – sokan segítenek
A rendőrség tájékoztatása 
szerint a szakszerűtlenül ki-
alakított elektromos hálózat 
hibája miatt következhetett 
be a Kőporos utcai, halálos 
áldozatot követelő tűzeset. 
A károsultak megsegítésére 
több kezdeményezés indult, 
az önkormányzat pedig bér-
lakást utalt ki a számukra. 

Hétfőn, a déli órákban ütött ki 
tűz a Győri kapuban található 
Kőporos utca egyik családi há-
zában. Egy másfél éves kislány 
életét vesztette, a másik, otthon 
tartózkodó gyermeket, egy négy-
éves kislányt ki tudta menteni az 
édesanya. Az igazságügyi tűz-
szakértő bevonásával elvégzett 
szemle adatai alapján felmerült a 

gyanú, hogy a tűz a szakszerűtle-
nül kialakított elektromos háló-
zat hibája miatt következhetett be. 
– A megyei rendőr-főkapitány-
ság bűnügyi osztálya halált oko-
zó, foglalkozás körében elkövetett 
gondatlan veszélyeztetés vétségé-
nek gyanúja miatt rendelt el nyo-
mozást – tájékoztatott Gaskó Ber-
talan rendőrségi szóvivő.

A károsultak megsegítésére több 
kezdeményezés indult. A Család-
segítő Szolgálat ügyeik intézésében 
nyújtott segítséget, a polgármesteri 
hivatal pedig azonnali átmeneti se-
gélyt és rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást folyósított a családnak. 
A polgármesteri hivatalban gyűj-
tésbe is kezdtek a család megsegíté-
sére. Az összegyűjtött pénzt és a ki-

utalt bérlakás kulcsát január 13-án, 
pénteken adták át a családnak.

Gyors adományokkal – több zsák 
ruhával, és mintegy negyvenezer 
forint értékű élelmiszer-csomag-
gal segített a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat, és gyűjtésbe kezdtek a 
„Van, akinek felesleg, van, akinek 
érték” elnevezésű segélyprogram 
keretében is, amelyet 2011 áprilisá-
ban indított a miskolci polgármes-
teri hivatal és a Családsegítő Szolgá-
lat a rászorulók megsegítésére.

– Kérjük a városlakókat, hogy 
közösen, együtt, jó állapotú, hasz-
nálható bútorokkal, műszaki cik-
kekkel segítsük újraépíteni a ká-
rosult család életét, leendő új 
otthonukat – mondta el Dobos Tí-
mea városházi szóvivő.

A gyűjtést Takács Gábor, a 
polgármesteri hivatal társadal-
mi felzárkózásért felelős referen-
se koordinálja. Kérik, hogy a fel-
ajánlásokról lehetőség szerint 
küldjenek fényképet a takacsg@
miskolcph.hu címre, vagy hívják a 
70/450-9728-as telefonszámot.

Selyemrét: épülnek a medencék
Mára látványos szakaszába ért a 
Selyemréti Strandfürdő bővítése. 
A közel egymilliárd forint értékű 
fejlesztéssel a tervek szerint nyár 
elejére végeznek.

A Selyemréten egy öt egység-
ből álló termálvizes, feszített víz-
tükrű, vízvisszaforgató-szűrő 

rendszerű, összesen 1728 négy-
zetméter vízfelületű medence-
csoport épül – dögönyöző-me-
dencével, ülőmedencével, egy 
25 méteres úszómedencével, 
csúszdákkal, csúszdameden-
cével és egy három részből álló 
gyermekmedencével (138 négy-
zetméter).

Téli munkák a közterületeken
A napi takarításon túl az őszi lomb 
folyamatos gyűjtését is végzik 
azok a közmunkások, akiket a Vá-
rosgazda Kft. alkalmazott múlt év 
végén, a Munkaügyi Központ tá-
mogatásával, eredetileg főként 
hóeltakarításra, síkosság-mente-
sítésre. 

Az összegyűjtött lombot folya-
matosan szállítják el, eddig mint-
egy 300 tonnát vittek ki a kom-
posztáló telepre – tájékoztatott 
Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője.

Az enyhe, csapadékmen-
tes időjárásnak köszönhetően 
hóeltakarítási munkákra eddig 
nem volt szükség, a lombgyűj-
tésben naponta mintegy 150-en 
vesznek részt. További 100 fog-
lalkoztatott végez takarítást, sze-
métszedést, gyűjtést a város kü-
lönböző területein.

Pásztor Imre arról is szólt, 
hogy a Városgazda Kft. és az 
AVE Miskolc között jelenleg ér-
vényes szerződés értelmében 
a kézi és gépi síktalanításhoz 
szükséges szóróanyagot az AVE 
biztosítja, a szükséglet függvé-
nyében.

– Fagypont alatt úgynevezett 
„őrjárat” útvonalon megy végig 
egy szórógép a hajnali órákban, 
fokozottan ügyelve a frekventál-
tabb helyszínekre – mondta el a 
kommunikációs vezető. Az idő-
járás miatt többször volt szükség 
őrjáraton kívüli munkavégzésre 
is Bükkszentlászlón, Ómassán, 
Perecesen, Tapolcán és néhány-
szor a teljes tömegközlekedési 
útvonalhálózaton. Eddig mint-
egy 280 tonna szóró- és érdesítő 
anyagot használtak fel, a környe-
zetvédelmi előírásoknak megfe-
lelően.                                                     Sz. S. 

Tárgyalnak a biztosítékokról
Az 1,2 milliárd forintos állami tá-
mogatásnak köszönhetően nincs 
szüksége működési hitel felvéte-
lére a miskolci önkormányzatnak. 
A Barlangfürdő és a Kemény Dé-
nes uszoda ingatlan-jelzálog célú 
felhasználása soha nem vetődött 
fel – tájékoztatott Farkasné Had-
házi Ildikó, a polgármesteri hiva-
tal gazdálkodási főosztályveze-
tője, egyes, sajtóban megjelent 
híresztelésekre reagálva.

A tavalyi, 2011. évi költségve-
tés elfogadásával a közgyűlés jó-
váhagyta a beruházási, fejlesz-
tési feladatokat, melyekhez az 
önerő biztosítása miatt 3,1 mil-
liárd forintos külső forrás, azaz 
hitel tartozik – részletezte a fő-
osztályvezető, elmondva, hogy 
a fejlesztések, beruházások és 
így a hiteligény döntő hányada 
még a 2011 előtt indult beruhá-
zásokhoz kapcsolódik. Mint fo-
galmazott: nem lett volna szük-
ség hitelfelvételre, ha a korábbi 
években az önkormányzat az 
elindított projektekhez megte-
remti a forrást, sajnos azonban 
ez nem így történt.

Ezért a tavalyi beruházások-
hoz, fejlesztésekhez kapcsoló-
dó forrás megteremtése érdeké-
ben, múlt év áprilisában kiírták 
a hitel közbeszerzését. Részaján-

latként 544 millió forintos ke-
reskedelmi banki hitelre kapott 
ajánlatot az önkormányzat, erre 
meg is kötötték a szerződést. 
– Az önkormányzat ekkor nem 
ajánlott fel ingatlanfedezetet, a 
jelentkező bank nem is kért ilyet 
– szögezte le Farkasné Hadhá-
zi Ildikó.

A fennmaradó összegre, 2,6 
milliárd forintra múlt év nov-
emberében ismét kiírták a hi-
tel közbeszerzést. – A részvételi 
szakasz lebonyolódott, jelenleg 
ajánlattételi szakasz van folya-
matban, 1,8 milliárd forintos, 
infrastrukturális hitel vonatko-
zásában. Tény, hogy a hitelhez 
már ingatlan-jelzálog fedezetet 
is kér a bank. Ez azonban biz-
tos, hogy nem a Barlangfürdő és 
nem is a Kemény Dénes uszoda. 
A banki biztosítékok köre jelen-
leg tárgyalás alatt áll – hangsú-
lyozta a főosztályvezető.

A témát legközelebb akkor 
veszi napirendjére a közgyűlés, 
amikor a tárgyalások során már 
minden fontos feltétel tisztázó-
dik – ekkor kerülhet a grémium 
elé a banki biztosítékok tételes 
köre is. Mint elhangzott, en-
nek pontos időpontját még nem 
tudják, mert ez a banktól, a köz-
beszerzési eljárástól és a tárgya-
lásoktól függ.                               Sz. S. 
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Hatékony, gazdaságos működés, új tartalom
Jelentős változásokat hozott az elmúlt év a kultúra területén 
Miskolcon, a DVTK pedig az utóbbi időszak legnagyobb si-
kerét könyvelhette el. Zsiga Marcell alpolgármester évérté-
kelőjében úgy fogalmazott: egy év alatt nem lehet csodákat 
tenni, de elindultak egy úton, kijelölték az irányokat, s ennek 
máris láthatóak az eredményei.

– Amikor egy éve beszélgettünk, 
jórészt még az örökség számba-
vétele, a tervezés zajlott. Milyen 
tapasztalatokra tett szert azóta?
– Bizonyára nem mondok vele 

újat, hogy nagyon terhes örök-
séget vettünk át. Az elmúlt nyolc 
évben az eladósítás, a jövő felélé-
se zajlott: nehéz úgy építkezni, ha 
közben a romokat is el kell takarí-
tani. Újra kellett gondolni, hatéko-
nyabb, ugyanakkor gazdaságosabb 
alapokra kellett helyezni például a 
kulturális intézményrendszer mű-
ködését: ennek érdekében von-
tuk össze az Ady Endre Kulturális 
és Szabadidő Központot az Ifjú-
sági és Szabadidő Házzal, Miskol-
ci Kulturális Központ néven. A 
két intézmény között számos sze-
mélyi, szakmai párhuzam, átfedés 
volt – előfordult, hogy egymástól 
béreltek technikát, helyiségeket. A 
közös irányítás, a tevékenységek 
összehangolása nyilvánvalóan ta-
karékosabb, ugyanakkor hatéko-
nyabb működést biztosít. 

– Az Operafesztivál Kft. neve, 
tevékenysége is átalakult.
– Igen, Miskolci Kulturális Szö-

vetség Nonprofit Kft.-ként mű-
ködik tovább. A társaság ezen túl 
nem kizárólag az operafesztivál le-
bonyolításával foglalkozik, hanem 
számos más rendezvény szervezé-
sével is. A Miskolci Kulturális Szö-
vetség – mint a neve is mutatja – 
megpróbálja összefogni a város 
kulturális szereplőit. A közös pro-
jektmenedzselés gazdaságilag is je-
lentősen tehermentesíti az önkor-
mányzatot.

Véleményem szerint több, mél-
tán híres és népszerű rendezvé-

nyünk rászorul, hogy kicsit erősít-
sük, új tartalommal töltsük meg. 
Ide tartozik például az operafesz-
tivál, de ide tartoznak nemzeti ün-
nepeink is. Szeretnénk, ha ezeket a 
miskolci emberek és családok va-
lóban a sajátjuknak éreznék, ha 
valóban a magyarság összetarto-
zásáról, egyetemes értékeiről szól-
nának. Úgy érzem, szép példája 
volt ennek a törekvésnek a közaka-
ratból, közadakozásból ismét felál-
lított miskolci országzászló is, me-
lyet augusztus 20-án szenteltek fel. 

– Nagy vitát váltott ki a kul-
turális intézmények gazdasági 
társasággá alakítása, és a költ-
ségvetési zárolás.
– Nehéz szakítani a régi be-

idegződésekkel, s noha szakmai 
szempontból kétségtelenül szük-
ség van bizonyos állandóságra, 
úgy ma már semmilyen terüle-
ten nem lehet versenyképessé vál-
ni, ha minden a megszokott sémák 
alapján működik. A gazdasági tár-
sasági forma sokkal tágabb moz-
gásteret jelent, motiváltabbak a 
dolgozók, az intézményvezetők, 
lehetőség nyílik egyéni elképzelé-
sek, hasznos, kreatív ötletek meg-
valósítására. Ugyanakkor hang-
súlyozni szeretném: a városi 
normatív támogatás sem szűnik 
meg, ezt a továbbiakban is bizto-
sítjuk. A gazdasági környezetben 
viszont megnyílik az út pluszfor-
rások, pályázati pénzek, szponzori 
támogatások bevonására is. 

A zárolás gazdasági kényszer, il-
letve biztonsági intézkedés volt, 
de sehol nem okozott működé-
si fennakadást, nem halmozód-
tak fel tartozások. Három kulturá-

lis intézménynél – a színháznál, a 
szimfonikus zenekarnál és a báb-
színháznál – már fel is oldottuk. 
Visszamenőleges hatállyal meg-
kapják a forrásokat, s így hozzájut-
hatnak az állami támogatáshoz is. 

– Az oktatás területén néhány 
intézmény egyházi kézbe adá-
sának volt a legnagyobb vissz-
hangja.
– Nagyon kedvezőek ezzel kap-

csolatban a szülői visszajelzések, 
még azokon a helyeken is, ahol elő-
zőleg voltak bizonyos kételyek. Az 
egyházi fenntartású intézmények-
ben nem csupán oktatás, hanem 
a szó igazi értelmében vett neve-
lés is zajlik. A fiatalok olyan erköl-
csi alapokra tehetnek szert, ame-
lyek egész életükben elkísérik őket, 
az egész társadalomban nagy szük-
ség van erre a megújulásra. Az, 
hogy iskoláinkban ne csak oktas-
sanak, hanem neveljenek is, egyik 
fő célkitűzése az új köznevelési tör-
vénynek is. Egy olyan társadalom-
politika alapjait szeretnénk lerak-
ni, amely segíti a családalapítást, a 
gyermekvállalást, s fontos, hogy a 
gyermekeket komfortos, korsze-
rű intézményekben készítsék fel az 
életre. Sok teendőnk van az intéz-
ményi felújítások terén – részben 
az elődeink mulasztásából – sok 
bölcsőde korszerűsítését sikerült 

elvégezni tavaly, és folyamatosak 
az óvodai, iskolai felújítások is. 

– Milyen változásokat hozhat, 
ha az oktatási intézmények ál-
lami kézbe kerülnek?
– Ez egyelőre még nem egy ki-

forrott koncepció. Ha az intézmé-
nyek fenntartása az államhoz ke-
rül, az jelentősen tehermentesíti 
az önkormányzatot, a működtető 
azonban továbbra is a város ma-
rad, meglesznek a szakmai kom-
petenciái. Én úgy gondolom, ezen 
a területen is sikerül majd megfe-
lelő együttműködést kialakítani a 
kormányhivatallal.

– Nagy sikert hozott a 2011-es 
év a DVTK-nak, Miskolcnak 
pedig rég nem látott, egységes 
örömet, lelkesedést. 
– Valóban nehéz elfelejte-

ni a bajnoki cím elnyerését köve-
tő örömünnepet a stadionban és a 
Városház téren. Sikerült megfelelő 
tulajdonosi, szakmai hátteret biz-
tosítani a csapat számára, amely a 
remek edzői munkával, a sikeres 
igazolásokkal – és persze a szur-
kolók szűnni nem akaró lelkese-
désével – együtt meghozta az ered-
ményt. A tradicionális diósgyőri 
foci végre ismét kezd a méltó he-
lyére kerülni, a magunk részéről 
mindent el fogunk követni, hogy 
a sikersorozat a következő években 
is folytatódjon. 

S ha már a sportnál tartunk: na-
gyon jól szerepelt idén Miskolc 
jégkorongcsapata is, emellett sike-
rült újjáéleszteni a helyi, élvonal-
beli kosárlabdát. Több, nemzetkö-
zi sportverseny megrendezésével 
sikerült öregbíteni a város hírne-
vét, vendégeket, turisztikai bevé-
telt hozni a városba. Ezen a terüle-
ten is a felelős gazdálkodást tartjuk 
szem előtt, erre tettünk ígéretet a 
választóknak: azokat a sportága-
kat kívánjuk támogatni, amelyek 
valóban tömegekhez szólnak, tö-
megeket tudnak megmozgatni, és 
megfelelő eredményeket tudnak 
felmutatni.                            Szepesi S. 
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sport
Január 14. | szombat » Asztalitenisz: NB I Keleti cs., férfi: Borsod Vo-

lán I – Borsod Volán II. Miskolc, hejőcsabai sportcsarnok, 11.00. » Kézilab-
da: Avas Kupa nemzetközi férfitorna. Felsőzsolca, városi sportcsarnok, 10.00. 
» Floorball: Diákolimpia I., II., III., IV., V., VI. korcsoport Országos Döntő, Miskolc, 
Egyetemi Körcsarnok, 9.00.

Január 15. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci JJSE – Corona 
Fenestela Brasov, Miskolci Jégcsarnok, 18.00. » Labdarúgás: Emléktorna. 
Résztvevők: Abaújszántó SE, Diósgyőri VTK, Erdőbénye SE, Kazincbarcikai SC, 
Szerencs VSE, Tállya SE. Szerencs, Kulcsár Anita Sportcsarnok, 9.00. » DVTK 
nemzetközi U-15 teremtorna. Résztvevők: DVTK, Ózdi FC, Sátoraljaújhelyi TC, 
Kazincbarcika, Borsod Volán, Kassa. Miskolc, Generáli Aréna, 9.00.  » Floorball: 
Diákolimpia I., II., III., IV., V., VI. korcsoport országos döntő, Miskolc, Egyetemi 
Körcsarnok, 9.00. » Kézilabda: Avas Kupa nemzetközi férfitorna. Felsőzsolca, 
városi sportcsarnok, 10 óra.

Január 20. | péntek » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci JJSE – Ferencvárosi 
TC, Miskolci Jégcsarnok, 18.30.

Január 21. | szombat » Kosárlabda: Női NB I A cs., DKSK-MISI – UNIQA-
Euroleasing Sopron, Generali Aréna, 18.00. » Futsal: Női NB I, Miskolci Vénusz 
– MVFC Berettyóújfalu, Generali Aréna, 14.30. » Floorball: OB 2 felsőházi ráját-
szás, Miskolci SzFSE – Kinizsi TTK, Generali Aréna, 11.00. » Labdarúgás: Elők. 
mérk., DVTK – Kazincbarcikai SC. Diósgyőr, 14.00. » Röplabda: NB I női, Alb-
recht-Miskolci VSC MISI – Békéscsabai RSE. Miskolc, Csokonai u. csarnok, 17.00.

sportműsor ››››››››››››Svasznek és Nagy – válogatott erősítések a Maciknál
Két válogatott játékossal erő-
södött az alapszakasz utol-
só három mérkőzése előtt a 
Miskolci Jegesmedvék jég-
korongcsapata.

A 22 éves támadó, Nagy Gergő a 
Sapa Fehérvár AV19-től, míg az A 
csoportos világbajnoki meccseket 
is megjárt hátvéd, Svasznek Ben-
ce Újpestről érkezik. A két, a nem-
zeti csapatban is meghatározó jég-
korongos egyelőre a szezon végéig 
kötött szerződést a Miskolci Jeges-
medvékkel. Egri István, a sport-
egyesület elnöke lapunknak el- mondta, a cél a keret megerősítése 

a rájátszás előtt.
– Nagyon kiegyenlített a MOL 

Liga mezőnye, megjósolhatatlan, 
hogy mely csapatok jutnak a négy 
közé, majd a döntőbe. Elég rövid a 
kispadunk, így nagyon jól jön Nagy 
és Svasznek leigazolása, hiszen cé-
lunk a tavalyi évhez hasonlóan ez-
úttal is az éremszerzés – emelte ki 
Egri István.

A klubvezető hozzátette, büszke 
arra, hogy mindkét játékosnál Mis-
kolc neve merült fel először a klub-
váltás kapcsán, mert itt minden fel-
tétel adott a minőségi jégkorongra. 
Svasznek Bence és Nagy Gergő 

neve egyébként már korábban is 
szóba jött a fekete-sárgáknál: előb-
bi a nyáron családi okok miatt nem 
igazolt a borsodi megyeszékhelyre, 
utóbbi pedig az osztrák jégkorong-
bajnokságban, az EBEL-ben bonto-
gatta szárnyait a Sapa Fehérvárral.

– Szerettem volna többet játszani, 
ezért is nagyon jó választás Miskolc, 
ahol remek körülmények fogadtak. 
A beilleszkedésre kell egy kis idő, de 
vannak páran az együttesből, aki-
ket ismerek régebbről vagy a válo-
gatottból. Azért vagyok itt, hogy jól 
teljesítsek, kihozzam magamból a 
maximumot. Négy MOL Liga mér-
kőzést játszottam a Volán farmcsa-

patában ebben a szezonban, így is-
merem az erőviszonyokat. Célom, 
hogy döntőbe jussak a Jegesmed-
vékkel, ott pedig bármi megtörtén-
het – mondta a csatár.

Svasznek Bence személyében ru-
tinos hátvéd érkezett.

– Egy-két dologban többre szá-
mítottam az Újpesttel, amely most 
az utolsó helyen szerénykedik. En-
nek ellenére békében váltunk el. 
Döntő szerepet szeretnék játszani, 
a lehető legtovább jutni a ligában 
és a bajnokságban is. Meg kell még 
ismernem a csapatot, a társakat, a 
taktikát, begyakorolni azt, felvenni 
a ritmust, aztán jöhetnek a sikerek 
– hangzott a válogatottal az A cso-
portot is megjárt jégkorongos be-
mutatkozása.

A dunaújvárosi születésű Nagy 
Gergő a Székesfehérvár mellett ját-
szott az osztrák EC Salzburg színe-
iben is; a Fejér megyeiekkel közös 
megegyezéssel bontott szerződést 
a fiatal hokis. Svasznek Bencét ta-
lán felesleges bemutatni, a 36 éves 
védő részese volt a „sapporói csodá-
nak”, amikor is 2008-ban a magyar 
válogatottal feljutott az A csoport-
ba. Svasznek korábban megfordult 
a Ferencvárosban, az Alba Volán-
nál, a Budapest Starsban, most pe-
dig az Újpesttől érkezik.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Közveszélyokozás vagy 
életmentés?
Nagy vihart kavart, amikor 2010 tavaszán, a sorozatos esőzéseket köve-
tő Szinva-áradás nyomán Diósgyőrben átvágták a kisvasút töltését, s a 
résen át a családi házak felől a panelépületek felé zúdult a víz.

Az ügyben nyomozás indult, előbb rongálás, majd később 
közveszélyokozás gyanújával vizsgálódott a rendőrség. Az aktákat 
már átadták az ügyészségnek, várhatóan a hónap végére kiderül: 
lesz-e vádemelés – és aztán tárgyalás, ítélet, büntetés?

Az egyik panelház lakója írt levelet a szerkesztőségnek: ő a laká-
sából nézte végig a történéseket, és nagy igazságtalanságnak tartja, 
hogy azokat az embereket hurcolják most meg, akik senkinek nem 
akartak ártani. Kényszerhelyzetben cselekedtek, mert más nem se-
gített rajtuk.

A történtek után most először szólalt meg a főszereplő, aki el-
mondta: azért döntöttek a töltés átvágása mellett, mert a vízzel kör-
bevett házban súlyos betegen fekvő, kórházi ápolásra szoruló édes-
anyjához nem tudott bemenni a mentő. Az is kiderült most, hogy a 
paneleket már az átvágás előtt körbevette a víz – talán ez is magya-
rázza, hogy több oldalon sorakoznak a támogató aláírások. Azoké, 
akik – a családi házakból és a panelekből – nem elmarasztalják, de 
éppen megértésükről, egyetértésükről biztosítják a férfit, aki abban a 
krtitkus helyzetben elszánta magát a döntő lépésre.

Az ügyről hosszabb riportot olvashatnak honlapunkon, a minap.hu-n, 
ahol megtekinthetik a Miskolc Televízió Kilátó című műsorában hétfőn 
adásba került riportfilmet is.

Ez a kép még az átvágás előtt készült: jól látszik, hogy vízben áll a par-
koló, a panelt már körbeveszi a víz

HIrdetés
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2011. december végén sikere-
sen befejeződött egy új megkö-
zelítésű informatikai keretrend-
szer kidolgozása Mis  kolcon a 
Capture Zrt. által.

A Capture Informatika és Tanács-
adó Zrt. – mely az Ongroman Kft. jog-
utódja – egy dinamikusan növekvő 
informatikai és tanácsadó cég, mely 
a közép-európai nagyvállalati ügyfe-
lek támogatására fókuszál és külde-
tése a működés hatékonyabbá tétele 
a megfelelő módszerek, folyamatok 
és támogató eszközök alkalmazásá-
val, mely ezáltal transzparensebb, 
optimálisabban működő és ver-
senyképesebb lesz, így közvetlenül 
hozzájárulva az egész vállalat üzleti 
eredményének növeléséhez.

A Capture Zrt. a Miskolci Egye-
temmel közösen egy olyan szoftver 
kifejlesztését dolgozta ki a miskol-
ci irodájában, amely komplex, nagy 
tömegű adatintegrációt, adatfeldol-
gozást és adattisztítást igénylő fel-
adatok elvégzésére alkalmas keret-
rendszert biztosít.

A keretrendszert az alábbi terüle-
teken lehet felhasználni:
n  Üzleti alkalmazásokba beépített 

adatfeldolgozó algoritmusok
n  Jelentéskészítő és döntéstá-

mogató rendszerek
n  Adattisztítás
n  Adatbányászat

Felhasználási példák:
n  BASEL II kockázatkezelési és tőke-

megfelelési mutatók kiszámítása
n  Napzárási folyamatok
n  Kedvezmény- és jutalékszámítás

A szoftver sok tulajdonsága az ún. 
ETL (Extract, Transform, Load) né-
ven illetett szoftverek közé sorolja, 
de azokon több elemében túlmutat.

A projekt a GOP-1.1.1-09/1-2009-
0011 számú pályázat alapján az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

Bővebb információ:  
http://www.capture.hu

Lezárult a Tiszáninneni Református Egyházke-
rület egészséges életmódra nevelő prevenciós 
programja. 

A tavaly decemberben indult projekt keretében olyan 
programokat és foglalkozásokat szer vez tek, amelyek 
az oktatási intézményekkel kapcsolatban álló sze-
mélyek egészségkultúrájának fejlesztését, testi-lel-
ki egészségvédelmének elősegítését, a család mint vé-
delmi rendszer megerősítését, valamint a hátrányos 
helyzetű csoportok alapvető és szükséges egészségvé-
delmének kialakítását célozták meg. A megvalósításra 
9 306 375 forintot nyert az egyházkerület európai uni-
ós forrásból, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával. 
A program során kiemelt szerepet kapott az egészsé-
ges táplálkozás, a dohányzás, az alkohol- és drogfo-

gyasztás megelőzése, a lelki egészség védelme, az ön-
gondoskodás képességének fejlesztése, a családi életre 
való felkészítés, a biztonságos szexuális életre való ne-
velés, valamint egészségfejlesztési tervek kidolgozása 
– tájékoztatott ifj. Csomós József projektmenedzser. 
Hozzátette: a program különleges értéke az volt, hogy 
a Tiszáninneni Református Egyházkerület a pályá-
zat keretében nemcsak egyházi intézményeket célzott 
meg, hanem szolgáltatásaival igyekezett elérni a régió-
ban működő civil szervezeteket, önkormányzati intéz-
ményeket és iskolákat is. Csomós József hangsúlyozta: 
a közös munka során olyan kapcsolatrendszer jött lét-
re, amely később fontos szerepet játszhat az intézmé-
nyi egészségtervek aktualizálásában, illetve további 
prevenciós programok szervezésében.

Kojsza Péter
fotó: Rácsok András

Projekt címe: „A Tiszáninneni Református Egyházkerület egészséges  
életmódra nevelő és prevenciós programjai”
Azonosító szám: TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0479
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

AGYKONTROLL 
gyerekeknek  

februárban Miskolcon. 

Tel.: 06-30/598-64-68  
www.egyrejobban.mindenkilapja.hu

Kattints nagyi, papi!
Kedvezményes internet-tanfolyam  
indul Miskolcon és Kazincbarcikán  

50 év felettieknek.
Ha szeretne egy jó hangulatú oktatáson,  
saját korosztályában tanulni, és minden 

kérdésére választ kapni, jelentkezzen most! 

Felvilágosítás, helyfoglalás: 70/263-8607

A BorNívó munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

l eladó
l üzletvezető
l cégvezető

Fényképes önéletrajzokat január 31-ig várjuk  
a bornivo@bornivo.hu címre.

Kérjük jelentkezéskor a betölteni kívánt pozíció megjelölését.



programajánló ›››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Január 16. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, házépítők műsora 

(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A férfi, aki a Ritzben lakott, 1. rész, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Január 17. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód magazin 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 MJJSE – Brassó jégkorong-mérkőzés, köz-
vetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A férfi, aki a Ritzben lakott, 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Január 18. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum – A szántóföldtől 
a terített asztalig (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Jefferson Párizsban, amerikai–angol film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Január 19. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, közéleti 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Kissinger és Nixon, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 20. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Hálózat TV) 
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 A félszemű Jack, amerikai film  (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 21. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Novum – A szántóföldtől 
a terített asztalig (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix Attilá-
val (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei műsor 23.00–07.00 Képújság.

Január 22. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Háló-
zat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Országúti bunyós, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság. 

» Vasárnap, január 15-én kezdődik meg az ökumenikus imahét. A belvárosi körzet hely-
színei a következők lesznek (szombat kivételével minden nap 17 órai kezdettel). Vasárnap: bel-
városi evangélikus templom (Hunyadi u.); hétfő: minorita templom; kedd: belvárosi református 
templom (Kossuth u.); szerda: mindszenti templom; csütörtök: református Deszkatemplom; pén-
tek: belvárosi görög katolikus templom (Búza tér). Szombaton a Miskolci Egyetem díszaulájában 
délután 4 órakor kezdődik a hivatalos záró imanap, amelyen Palánki Ferenc egri segédpüspök, Cso-
mós József református, Fabiny Tamás evangélikus és Orosz Atanáz görög katolikus püspök vezeti a 
szertartást. Vasárnap, 22-én 17 órakor az avasi református templomban, hétfőn pedig az ortodox 
templomban (Battyhány u.) lesz imaóra.

» A KÉSZ miskolci csoportja csütörtökön, 19-én 17.30 órai kezdettel bibliaismereti ve-
télkedőt rendez valamennyi miskolci egyházközség, egyházi oktatási intézmény 3–3 fős csapatai 
és minden érdeklődő (családok csapatai is indulhatnak) számára a Fráter György Katolikus Gimná-
ziumban. Jelentkezni a helyszínen is lehet. 

Harang-Hírek ››››››››

Hirdetés

Hirdetés

Január 12–18. | 17.00 Happy, Happy; feliratos norvég vígjáték, kísérőfilm: 
Till Attila: Csicska | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Alkonyat: Hajnalhasadás 1.; 
feliratos amerikai fantasy | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Texas gyilkos földjén; 
feliratos amerikai krimi | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Egy nap; feliratos amerikai 
romantikus dráma | 12 | (Uránia-terem).

Január 19–25. | 17.00 East side stories; magyar film | 12 | (Béke-terem) | 
17.30 Finánc a pácban; feliratos francia vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 
Szűz vonalban; feliratos amerikai–holland romantikus vígjáték | 16 | (Béke-
terem) | 20.00 Válogatott gyilkosok; feliratos amerikai–ausztrál akcióthril-
ler | 16 | (Uránia-terem).

art mozi, művészetek Háza ››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Muppets (MB premier) | KN | 10.45 
(szombat–vasárnap), 13.00, 15.15, 
17.30, 19.45–22.00 (péntek–
szombat)
Sherlock Holmes 2. (MB) | 16 | 
10.00, 12.30 (szombat–vasárnap), 
15.00, 17.30, 20.00–22.30 (pén-
tek–szombat)
Jack és Jill (MB) | 12 | 12.00 (szom-
bat–vasárnap), 14.15, 16.15, 
18.15, 20.30–22.30 (péntek–
szombat)
Géppisztolyos prédikátor (MB) 
| 16 | 14.15–21.15 (péntek–szom-
bat)
Táncoló talpak 2. (MB digitális 
3d) | KN | 10.30, 12.30 (szombat–
vasárnap), 14.30, 16.30, 18.30
Fifti-fifti (F) | BA | 19.30
S.O.S. Love (MB) | 15.15, 20.15–
22.15 (péntek–szombat)
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 
11.45, 13.45, 15.45, 17.45
Mission Impossible: Fantom 
protokoll (MB) | 16 | 17.15, 19.45–
22.15 (péntek–szombat)
Szilveszter éjjel (MB) | 12 | 18.00, 
20.15–22.30 (péntek–szombat)
Csizmás, a kandúr (MB digitális 
3d) | 12 | 10.15, 12.15 (szombat–
vasárnap), 14.00, 16.00
Csizmás, a kandúr (MB) | 12 | 
11.15 (szombat–vasárnap), 13.15
A legsötétebb óra (MB digitális 
3d) | 16 | 16.45, 18.45, 20.30–22.30 
(péntek–szombat)
Karácsony Artúr (MB digitális 
3d) | KN | 10.00 (szombat–vasár-
nap)
Alkonyat: Hajnalhasadás 1 (F) | 
12 | 11.45 (szombat–vasárnap)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besoro-
lás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak szom-
batra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak péntekre 
és szombatra vonatkoznak!

cinema city, plaza  
– január 12–18. ›››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  Őrült munkatempót diktál ezen a héten, ami főként annak köszönhető, hogy 
most nemcsak egy, hanem több területen is kipróbálhatja magát. Lelkes lesz és megbízható, felettesei 
örömmel veszik majd ötleteit. Ha eddig nem volt munkája, most valaki állást ajánl. Párkapcsolati téren, ami 

a legnagyobb problémát okozza Önnek: nem mer lépni, így ki kell várnia, amíg a másik fél kezdeményez…

bika (04. 21–05. 21.) Mindent meg kell tennie munkahelyén, talán erőn felül is kell vállalnia, 
hogy pénzügyi helyzete változatlan maradjon, vagy anyagilag egy kicsit gyarapodhasson. Mivel ezen a hé-
ten minden a függetlenség körül forog, nem kizárt, hogy ráébred arra, hogy a partnere kolonc a nyakán, és 

ideje lenne búcsút mondani neki. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Nem vágyik arra, hogy még a mostaninál is több munkája legyen, pedig 
hosszú távon ez lenne a célravezető. Főleg, ha főnökváltás volt-lesz a cégnél. A múlt héten még csak szerel-
mes volt. Most már engedi érvényesülni az óvatosságát és a gyakorlatiasságát is. Jobb lenne, ha most életé-

nek egyéb területeire koncentrálna. Hétvégén például rakjon rendet maga körül!

rák (06. 22–07. 22.) A hét elején nem úgy lát a feladatokhoz, ahogy szokott, és lelkesedést sem 
igazán mutat. Pedig nem ártana jobban odafigyelnie a munkájára, mert valaki titkon az Ön helyére pályá-
zik, és a hibáira vár. Még ha párkapcsolatban él is, úgy érzi, meg kell találnia az igazit, bármi áron. Legyen tü-

relmes, akkor minden kialakul majd. Mindenki az Ön vállán akarja kisírni magát, és ezt még egy békés Rák is megsokallja… 

oroszlán (07. 23–08. 23.) A héten, akár tetszik, akár nem, vissza kell utasítania néhány 
meghívást, hogy a karrierjével foglalkozhasson. Szerencséje lesz azonban: még munka közben is felragyog 
a románc, így a sok feladat is elviselhetőbb lesz. Ha szemet vetett valakire, ezen a héten lesz alkalma kifejez-

ni az érzéseit. De ne várja, hogy a kapcsolat mintegy varázsütésre kivirágzik, ehhez kell még egy kis idő.

szűz (08. 24–09. 23.) Munkatársai áskálódása ellen vegye elő nagyvonalúságát, hiszen semmi-
re sem megy a sértettséggel. Ne indítson hadjáratot ellenük, higgye el, minden magától oldódik majd meg. 
Vad szenvedélyre vágyik, de álmait nem meri bevinni a hétköznapokba, kedvese pedig nem gondolatolva-

só. Ábrándozás helyett lépjen a tettek mezejére, partnere nem ijed meg semmilyen újdonságtól. 

mérleg (09. 24–10. 23.) A héten úgy érzi, csak akkor megy jól a munka, ha kellemes légkörben 
dolgozhat. Épp ezért mindent meg is tesz, hogy kedves és vicces legyen a kollégáival, ám ők kimondottan 
barátságtalan hangulatban vannak. Sikeres hétre számíthat viszont a szerelemben: ez a legjobb időszak 

arra, hogy mindent egy lapra tegyen fel, és belevágjon valami olyasmibe, amitől eddig nagyon tartott. Legyen optimista! 

skorpió (10. 24–11. 22.) Mindent megtesz, hogy végre a kezébe vehesse az irányítást a mun-
kahelyén, még a főnökével szemben is „felveszi a kesztyűt”. Ha nem viszi túlzásba, ennek meg is lesz az ered-
ménye. Ne gondolja, hogy élete végéig hálásnak kell lennie annak, aki Ön mellett állt a bajban. Megköszön-

te ezt már mindenféle módon, és ha úgy érzi, más mellett szívesebben élne, hát váltson! Mindenkinek jobb lesz így…

nyilas (11. 23–12. 21.) Mielőtt vad lázadásba kezdene a munkahelyén, érdemes lenne tuda-
tosítania magában a tényt, hogy főnökének sincs könnyű dolga. Jobb volna inkább együttműködni vele. 
Szeret kiöltözni, a környezetében csillogni-villogni, most erre különösen vevő a környezete. Érthető, hogy 

párja féltékeny, még a széltől is óvja, nemhogy a kíváncsi tekintetek elől. 

bak (12. 22–01. 20.) Ha munkahelyén éppen változások vannak folyamatban, akkor előnyösen 
tud lavírozni, ki tudja használni mindezt a saját boldogulása érdekében. Ehhez csak az ösztöneire kell hall-
gatnia, azok megsúgják, melyik a legjobb pillanat az egyezkedésre. A héten valaki szabályosan kikezd Ön-

nel, olyan az illető, akár egy kullancs. Még ha vonzó is az illető, legjobb, ha igyekszik őt távol tartani magától. 

vízöntő (01. 21–02. 19.) Most nagyon fontos az őszinte kommunikáció a kollégáival, de leg-
inkább a főnökével. Attól óvakodjon, hogy bármilyen módon is zsarolja felettesét. Ha mégis ezt teszi, akkor 
a viszony végleg ellenségessé válhat. Jó alkalmat kínál arra a hét, hogy párjával tisztázzák nézeteltéréseiket, 

megbékéljenek egymással. Ebben ne vegye tekintetbe sem a családja, sem az ismerősei véleményét, ez az Ön sorsa. 

halak (02. 20–03. 20.) Nagyon lelkes a munkájában, de úgy érzi, folyton akadályokba ütközik. 
Ha kevés az információja arról, mit vár el Öntől a főnöke, egyeztessen vele! Találgatások helyett most többre 
mehet nyílt kérdésekkel. Rendezheti párkapcsolatát, örömteli napok következnek most a hosszú távú kap-

csolatokban élő Halaknál. A friss kapcsolatokban élők most annyira szerelmesek, hogy még a világot is szebbnek látják. 

a város lapja
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Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

MagyaR KultúRa napi RendezvénysoRozat
MagyaR ÁllaMi népi együttes  
beMutatJa ünnepi MûsoRÁt:  

MagyaR Rapszódia
2012. január 20., péntek, 19.00 óra 

Jegyár: 1900 Ft

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

MagyaR KultúRa napi RendezvénysoRozat
a pódiuM színHÁz beMutatJa:

KeszeKusza vaRÁzsló
zenés mesejáték

2012. január 21., szombat, 16 óra 
Jegyár: 600 Ft

Január 14. | szombat
09.00 | Közeli helyeken – Téli szirtek és barlan-

gok. Túra Garadnára. 15-ös busz végállomása.
10.00 | X. Miskolci Esküvő Kiállítás és Vásár. 

ITC-székház.
15.00 | Zumba Maraton. Diósgyőri Református Ál-

talános Iskola.
16.00 | Koncert a könyvtárért. Jótékonysági kon-

cert az iskolai könyvtár fejlesztésére. Bem József Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény.

16.00 | Misi Mókus Ovis Klub. Nyilas Misi Ház.
19.00 | Miskolc hangjai. Művészetek Háza, kávézó.
19.00 | Kiálts a szeretetért. 4 Dance Tánc Stúdió jó-

tékonysági előadása Matisz Barbara javára. Musi-
cal-opera Teréz anya életéről. Művészetek Háza.

Január 15. | vasárnap
10.30 | A csillagszemű juhász. Huzella Péterrel. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház.

Január 16. | hétfő
18.00 | Báb. Málik Roland verseskötetének bemuta-

tója. Máger-szalon.
19.00 | A Miskolci Szimfonikus Zenekar kon-

certje. Műsoron Haydn, Mozart és Beethoven mű-
vei. A szezonbérletes előadásban közreműködik 
Győri Noémi (fuvola), vezényel: Vásáry Tamás. Mű-
vészetek Háza.

Január 17. | kedd
17.00 | A Miskolci Fotóklub tagjainak fotókiállí-

tása. Miskolci Kulturális Központ, Ifjúsági Ház.

Január 18. | szerda
18.00 | Világjárók Társasága, Barangolás Szlo-

véniában. Karlowits-Juhász Orchidea vetítéses 
előadása. Miskolci Kulturális Központ, Ifjúsági Ház.

18.00 | A magyar Lettre Internationale folyó-
irat estje. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Január 19. | csütörtök
15.00 | Mesekuckó. Téli mesedélután. Tompa Mi-

hály Könyvtár.
17.00 | Rozsdazóna. Kiss Tanne István könyvének 

bemutatója, kiállítás. A könyvet Némethi Lajos köl-
tő mutatja be. Miskolci Galéria, Kós-ház.

20.00 | Dixie- és Jazzklub. A Miskolc Dixieland 
Band koncertje. Miskolci Kulturális Központ, If-
júsági Ház.

Január 20. | péntek
16.00 | Modellezők találkozója. József Atti-

la Könyvtár.
16.00 | Operaklub. Massenet: Manon. A klub veze-

tője Bócz Sándor zenetörténeti tanár. Miskolci Cso-
damalom Bábszínház.

Január 21. | szombat
09.00 | Énekverseny. Miskolci Kulturális Központ, 

Ady Endre Művelődési Ház.
10.00 | Nyelvtanulás gátak nélkül. Játszóházi 

foglalkozás. Hámori Waldorf Iskola.

Január 22. | vasárnap
10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Miskolci Csodama-

lom Bábszínház.

Inter@net@tan 
Ingyenes ismeretterjesztő előadások a megyei könyvtárban 

2012. január 16-tól folyamatosan. 
ismerje meg a számítógép-kezelés és szövegszerkesztés alapjait,  

keressen információt és kommunikáljon a neten!
Érdeklődjön a 46/503-120 telefonszámon és jelentkezzen személyesen  

a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban  
(3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. sz.), a földszinti Tájolóban!



a város lapja

MiNap

2012. január 14. | 2. hét | II. (IX.) évfolyam 2. szám

8  mozaik

Újévi koncert
Három nagysikerű hangver-

senyt is tartott a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar az elmúlt hét 

végén. Az újévköszöntő koncert 
már 28 éve hagyomány az együt-
tesnél. A program népszerűsége 
évről évre töretlen, a jegyek már 

most is jóval a koncertek előtt el-
fogytak. Az idei műsorban hí-

res nyitányok, keringők, polkák 
és operettáriák mellett ismer-

tebb musicaldallamok is felcsen-
dültek. Bordás Barbara és Dolhai 

Attila voltak az est vendégéne-
kesei. A koncerten fellépett még 

Jambrik Lilla és 
Angyal András táncos.

(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Nagy családkönyv
Vekerdy Tamás könyve olyan nagy for-
mátumú, összegző alkotás, amelyből vá-
laszt kaphatnak a szülők, nagyszülők a 
gyermekneveléssel kapcsolatban felmerü-
lő kérdéseikre. A Nők Lapja gyermekpszi-
chológusa alaposan és részletgazdagon ra-
gadja meg a témát. A családban felmerülő 
szokatlan helyzetektől a nevelési problé-
mákon át mindenre van tanácsa. A cse-
csemőkori gondok, az iskolai és kamasz-

kori furcsaságok, a válás és az eltávozás folytán felmerülő kétségek 
sem okoznak problémát a kötet elolvasása után.

Kokology: Fedezd fel önmagad 
Japán sikerkönyv
A Kokology egy világszerte ismert, japán 
pszichológus munkája, melynek központ-
jában a kokoro, azaz a szellem tanulmá-
nyozása áll. Egyszerű kérdések, jelentékte-
lennek tűnő témákban. A válaszok pedig 
többet árulnak el rólunk, mint azt hin-
nénk. A hiteles pszichológiai alapon nyug-
vó játék egyedülálló lehetőséget nyújt ab-
ban, hogy megismerjük önmagunkat, 
egymást. Úgy, ahogyan eddig még soha. 

GéNiusz KöNyváruház
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

East side stories 
A tizenkét részből álló Hajónap-
ló-sorozat négy epizódja alkotja 
az East Side Stories című játékfil-
met. Négy rendező, négy kisfilm-
je válik egységes egésszé. 

Bollók Csaba The sunny side-
ja a századelő és az új világ korá-
ban meséli el Gavro és Gina szerelmének történetét. Török Ferenc a 
The flip side című kisfilmjével csatlakozott, Bodzsár Márk pedig The 
other side című alkotásával, amelyben a terv a fogyás. A negyedik 
a The wild side, Hajdu Szabolcs rendezésében. A negyedik „oldal” 
(side=oldal) középpontjában Magyarország áll és a férfi, aki Romá-
niából érkezett. Az ígéret földje helyett azonban kilátástalan, nyomo-
rúságos életet él, a menedék pedig az alkohol.

magyar film, korhatár 12 év
Művészetek háza, Béke-terem. Január 19–25.,17.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… Kormeghatározó az Avas tetőn álló fa kilátó 
(a kép bal szélén látszik a tornya), amelyet 1934-ben, az első Miskolci 
Héten avattak fel, s Rákóczi-kilátóként élt a köztudatban 1956-ig, ami-
kor leégett. A kép kompozíciójába illeszkedik az Erzsébet fürdő sarok-
épülete, amely egykor a Toronyalja utca „nyitó” épülete volt. Ádler Ká-
roly tervei alapján épült, s 1893-ban vették használatba a miskolciak. 
A Szinva hídja egyidős a fürdővel, s azt a tér összes öntvény díszével 
a miskolci Hercz gépgyár- és öntödében készítették. A Szinvát 1975-
ben fedték le, s 2009/2010-ben nyitották fel a medrét ismét. Az új át-
vezető híd Miskolc egykor legszebb hídjára emlékeztet, amely annak 
idején a Rákóczi utcánál vezetett át a Sötétkapu felé. (1944-ben sem-
misült meg.) Az Erzsébet térnek és a belvárosnak Barabits Fülöp sze-
mélyében külön főkertésze volt, aki gondoskodott a fákról és a tér nö-
vényzetéről. Tapolcán sétány őrzi nevét.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; 
Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek házior-
vosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobil-
ról is hívható): 116-123, (csak vonalasról): 80/116-123. áldozatsegítő vonal: 
80/225-225. MihŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MivÍz központi ügyelet: 
46/519-339. éMász-hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-felügyelet: 
46/502-579. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 46/353-
909, 30/677-7958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelen-
tése): 46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű ››››››››››››

86 éve, 1926. január 8-án vette át Miskolc város tanácsa a felújított, 
átalakított színházat. Vágó László volt a tervező, Árva Pál és Szent-
györgyi Gyula építészek a kivitelezők. Hodobay Sándor polgármes-
ter még Bethlen István miniszterelnököt is meghívta a másnapi 
megnyitóra, ahol Herczeg Ferenc: Híd című darabját adta elő Sebes-
tyén Géza direktor társulata. (A színház irányítását még ebben az év-
ben öccse, Sebestyén Mihály vette át.)

687 éve, 1325. január 11-én Széchy Miklós fiai (Péter és Dénes) 
Fülöp királyi nádor jelenlétében felmérették miskolci birtokuk ha-
tárát. Az oklevélben létező és már elpusztult települések, s legkoráb-
bi határ- és dűlőneveink olvashatók (Lyukó-hegy, Mélyvölgy, Nyí-
res, Galya stb.).

Hétforduló ››››››››››››

Névadó – Bihari János 
A Vörösmarty Mihály 

utcával párhuzamos, ke-
let-nyugat irányú utca, 
amely a Bocskai István 
utcából nyílik, s a bér-
házak között bejáratot 
biztosít a Szabó Lőrinc 
Általános Iskolába. 

Világhírű zenész, „ci-
gánykirály”, akinek már 
15 éves korában saját zene-
kara volt. 1802-ben költözött Pest-
re, s a főúri rendezvények ünne-
pelt zenésze volt, aki bandájával 
együtt különleges viseletben lépett 

fel. Verbunkosai mind di-
cső elődeinknek, Rákó-

czinak, Bercsényinek, 
„Hadik óbester”-nek, 
a huszároknak, a sar-
kantyúsoknak szóltak. 
Hallatlan ünneplésé-
nek és gazdagságának 

egy szerencsétlen bal-
eset vetett véget. 1824-ben 

eltört a bal keze, „néma mu-
zsikus” lett. 1769–1828 között élt, 
a ferencvárosi sírkertben temették 
el, de 1896-ban sírhelye már isme-
retlen volt.                                          D. I.

Az időjós
A meteorológusokat job-
bára a híradók utáni idő-
járás-jelentésből ismerjük 
s ítéljük meg. A szakma 
azonban korántsem olyan 
egyszerű, amilyennek mi, 
nézők gondolhatjuk. 

– Első találkozásom a meteo-
rológiával nem volt különleges 
– mondja a miskolci állomáson 
dolgozó Erdődiné Molnár Zsó-
fia meteorológus. – Én is az idő-
járás-jelentésből tudtam, hogy 
egyáltalán létezik egy ilyen szak-
ma. 17 éves koromban döntöt-
tem el, hogy meteorológus sze-
retnék lenni. Jobban vonzott a 
matematika, a fizika, a termé-
szettudományok, mint a humán 
tárgyak.

Az Országos Meteorológi-
ai Szolgálat Miskolci Regionális 
Központjában, az Avason figye-
lik, hogyan változik az idő, mi 
várható. Sokrétű, összetett mun-
káról van szó, hiszen Miskolcon 
a mérések mellett elemzéseket, 

jelentéseket is készítenek külön-
böző cégek számára.

– A magyar meteorológus 
társadalom elég zárt közösség, 
nem vagyunk túl sokan. Talán 
épp ezért barátságos ez a közeg, 
itt, Miskolcon pedig különösen, 
hiszen több dologgal is foglal-
kozunk, változatos munkát vég-
zünk. A meteorológia sokkal 
többet jelent, mint amit abból a 
televízióban látni lehet. Gyak-
ran felelősségteljes döntéseket 
kell hoznunk: amikor kiadunk 
egy-egy viharjelzést, akkor az-
zal, hogy észleljük és jelezzük a 
bajt, életeket menthetünk meg 
– vagy ha tévedünk, azzal ép-
pen embereket sodorhatunk ve-
szélybe.           Kiss J. | fotó: Juhász Á.

KöztünK élneK ››››››››››››

Ismeri Ön a DVTK
korábbi játékosait?

Tisztelt Olvasó! Megjelent Varga Lajos: A futball-labda diósgyőri útja című 
könyve, melyben a klub történetéről, a régi játékosokról ír. De vajon ismeri 
Ön a DVTK korábbi játékosait? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejt-
vény-játékunkban a korábbi labdarúgók nevét rejtettük el! A megfejtése-
ket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb 2012. január 19-e éjfélig jut-
tassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes meg-
fejtők között A futball-labda diósgyőri útja című könyveket, és a Szer-
viz Iroda (Miskolc, Mártírok útja 1.) jóvoltából strandtáskát sorsolunk ki.

Ha jogi természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, 
küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk: 
info@mikom.hu. Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tu-
lipán Péter ügyvédek írásos válaszukkal állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››


