
Múzsa-díj a fiataloknak
A miskolci Fazekas Általános Is-
kola gyermekkara érdemelte ki 
Miskolc rangos kulturális elisme-
rését, a Múzsa-díjat 2011-ben. 
Az elismerést a magyar kultúra 
napja alkalmából, pénteken este 
adták át a több évtizedes múlt-
tal rendelkező gyermekkarnak a 
Miskolci Nemzeti Színházban.
» részletek az 5. oldalon

A legnagyobb lakótelep
Miskolc egyik legfi-
atalabb és legsűrűb-
ben lakott városrésze 
az Avas. De nemcsak 
sok ember él egy he-
lyen egymás mellett, 
hanem ennek meg-
felelően bőven talá-
lunk itt intézményeket is, miközben némi családi házas övezet és 
zöldterületek is kiegészítik. Az avasi lakótelepen belül is a legfiata-
labb rész az úgynevezett hármas ütem, amely – mint a nevéből is ki-
derül – utoljára épült meg.                                       » részletek a 4. oldalon
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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
színház: 
két pályázó
a színház vezetői posztjára pá-
lyázók egészen másként látják a 
miskolci nemzeti jövőjét.  
a város | 5. oldal

Csillagpont 
– bejárás
jó ütemben halad a csillagpont 
építése, derült ki az országgyű-
lési képviselői bejáráson.  
a város | 3. oldal

Van is pénz, 
meg ninCs is
a tao révén jelentős összeghez jut 
az Mvsc, ebből azonban nem fizet-
hetik ki a számlákat.  
sport | 5. oldal

A kultúra napjai
A Kölcsey Ferenc-emléktábla megkoszo-
rúzásával vette kezdetét a magyar kultú-
ra napja alkalmából rendezett program-
sorozat pénteken. Az önkormányzat és a 
kultúra kedvelői is lerótták kegyeletüket a 
Himnusz szerzője előtt. Szerte a városban 
zajlottak és zajlanak a programok. A ki-
emelkedő pillanatok közé tartozik a 
Múzsa-díj péntek esti átadása (a kitünte-
tett Fazekas kórus vezetőjével az 5. oldalon 
beszélgetünk), a Téli Tárlat szombati meg-
nyitója (díjazottak a 2. oldalon), valamint a 
Mazsaroff-díj ugyancsak szombati átadá-
sa is. (fotó: m. L.)

Új villamos, új szakasz, új cégvezetők 
Talán nem túlzás kijelenteni, 
hogy a közösségi közlekedés, 
de egész Miskolc szempont-
jából is kiemelt jelentőségű 
hetet zárunk; megköthető 
a szerződés a 31 új villa-
mos szállításáról a Ganz-
Skoda Közlekedési Zrt.-vel, 
menetrend szerint közle-
kedik az 1-es villamos Felső-
Majláthig és új vezetőket vá-
lasztottak az MVK Zrt. élére.

Már a múlt hét közepétől köztu-
dott volt – írt róla a Miskolci Napló 
is –, hogy hétfőn éjféltől megindul 
a menetrend szerinti villamosfor-
galom a meghosszabbítás szaka-
szán. Ez így is történt, január 16-án 
a 0.10-kor a Tiszai pályaudvarról 
induló villamossal mi is végigutaz-
tunk egészen Felső-Majláthig.

Szintén hétfőn jelentette be az 
MVK Zrt., hogy Kókai Ernő sze-

mélyében új vezérigazgatója van 
a cégnek, Grieger Ernő forgalmi 
igazgatóként és a Zöld Nyíl megbí-
zott projektigazgatójaként dolgo-
zik tovább.

Szerdán nyilvánosságra hoz-
ta a Közbeszerzési Döntőbizott-
ság, hogy elutasították az olasz 
AnsaldoBreda jogorvoslati kérel-
mét is, így megköthető a szerződés 

a november 24-én a járműtender 
nyerteseként kihirdetett Ganz-
Skoda Közlekedési Zrt.-vel.

(fotó: mocsári László)
» cikkeink a 3. oldalon

Indul a vetélkedő
Ebben az évben is – immár ne-
gyedik alkalommal – meghirde-
ti a tíz héten át tartó várostörténeti 
vetélkedőt általános és középis-
kolás diákok számára Fodor Zol-
tán önkormányzati képviselő és a 
MIKOM Nonprofit Kft. 

Ahogy azt előző számunkban 
megírtuk: az első kérdéssort kö-
zöljük a MiNapban, a továbbiakat 
pedig a minap.hu hírportálon ta-
lálják majd meg a versenyzők. A 
válaszokat a megjelenéstől számí-
tott tizenöt napon belül kell leadni 
a MIKOM-nál (Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.).

35 feljelentés, 7 áramlopás
Átfogó ellenőrzést tartottak a 
közterület-felügyeleti és ren-
dészeti osztály, az ÉMÁSZ, az 
egészségügyi és szociális osz-
tály, valamint a rendőrség mun-
katársai január 17-én az Áfonyás 
utca 1–7. és a Szilvás utca 19–21. 
számú társasházban. Reggel fél 
9-kor gyülekeztek az átfogó el-
lenőrzés résztvevői, akiket Ko-
vács László Csaba, a közterület-
felügyeleti és rendészeti osztály 
vezetője igazított el. Mint elhang-
zott, az önkormányzat 2010-ben 
elfogadott, a közösségi együttélés 
szabályairól és a lakóépületek há-
zirendjéről szóló rendeletében 
foglaltak ellenőrzése volt a fő cél.

» folytatás a 3. oldalon

A bűn ellen indulnak csatába

A Miskolci Rendészeti Szakközép-
iskola keresztévfolyamán végzett 
119 fő a sikeres záróvizsga után a 
pénteki kibocsátó ünnepségen kö-
szönt el a kiképzőbázistól és őr-

mesterként, illetve a legkiválóbbak 
törzsőrmesterként kezdik meg az 
ország különböző részén a rendőri 
szolgálatot.

(fotó: Juhász Á.) 

Edzőmeccs, játékosmozgás
Második helyen zárt a 
szerencsi teremtornán a 
DVTK labdarúgócsapata 
a Kazincbarcika mögött, 
mellyel ismét összecsap 
szombaton, immár nagy-
pályán.

A döntőig menetelt a DVTK a 
múlt hétvégén a Kulcsár Anita 
Sportcsarnokban megrendezett, 
Bodnár László, Juhász Tibor, 
Lippai Lajos, Trombitás István 
előtt tisztelgő VII. Teremlab-
darúgó Emléktornán. Benczés 
Miklós fiai a csoportban a Sze-

rencset 9–0-ra, az Abaújszán-
tót pedig 5–2-re verték, majd az 
elődöntőben az Erdőbénye el-
len is sikerrel vették az akadályt 
(11–4), a fináléban azonban a 
Kazincbarcika bizonyult jobb-
nak (3–5).

» folytatás az 5. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Csöbör Katalin (Fidesz) | az 1. számú választókerület országgyűlési képvise-
lője fogadóórát tart január 23-án, hétfőn délután 4–6 óra között a belvárosi Fidesz-iro-
dában (Kossuth u. 16.). Bejelentkezés a 20/4056-113-as telefonon.

» Sebestyén László (Fidesz) | a 4. számú választókerület országgyűlési kép-
viselője, Miskolc Fidesz-elnöke képviselői fogadóórát tart minden hónap első csütörtö-
kén délután 4-től 6 óráig a Vasas Művelődési Központban lévő Fidesz-irodában. Beje-
lentkezés: a 20/484-5090-es telefonon vagy a sebestyenlaszlo.fogadoora@gmail.com 
email címen.

» Varga Gergő (MSZP) | a 6. számú választókerület önkormányzati képviselő-
je fogadóórát tart január 24-én, kedden délután 5 órától a Munkácsy Mihály Általános 
Iskolában (Szilvás u. 38.).

» Benczés Miklós (Fidesz) | a 15. sz. választókerület önkormányzati képvi-
selője január 26-án, csütörtökön délután 5 órától lakossági fogadóórát tart a Nyitnikék 
Óvodában (Andrássy út 53/A).

» Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) | a 18. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselője lakossági fogadóórát tart január 24-én, kedden délután 5–7 óráig 
a Tóth Árpád utcai 21. Számú Általános Iskolában.

» Kovács László (KDNP) | a 20. sz. választókerület önkormányzati képviselő-
je lakossági fogadóórát tart január 27-én, pénteken délután 5 órától az Ady Endre Mű-
velődési Házban.

fogadóórák ››››››››››››

Kérdés a Simon-telekügyben:   
kié a kerítés?
Levélben kért választ a miskolci 
jegyzőtől Nánási-Kocsis Norbert 
fideszes önkormányzati képvise-
lő: történt-e hatósági intézkedés 
Simon Gábor MSZP-képviselő ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan 
elkerítése tárgyában, amelyre a 
közgyűlésen és helyszíni sajtótá-
jékoztatón is felhívta már a figyel-
met. (Lásd korábbi írásainkat.)

Nánási-Kocsis Norbert lapunk-
nak nyilatkozva elmondta: meg-
választott önkormányzati kép-
viselőként kötelességének érzi, 
hogy eljárjon a törvénytisztelő 
miskolci polgárok jogainak ér-
vényesítése érdekében. 

– Ha Simon Gábor egy városi 
terület elkerítésével korlátoz-
za a lakókat a városi közterüle-
tek használatát érintő jogaikban, 
mindent el fogok követni, hogy 
ez a törvénysértő állapot meg-
szűnjön – hangsúlyozta a kép-
viselő. 

Az ügyben megkerestük Csi-
szár Miklós jegyzőt is, aki az 
alábbi választ adta: „Simon Gá-
bor és az önkormányzat között 
valóban folyamatban van ön-
kormányzati ingatlan elkerítése 
tárgyában egy eljárás, melyben 
már felszólítottuk az ügyfelet, 
hogy nyilatkozzon arról: az ön-
kormányzati ingatlanon létesí-
tett kerítés, valamint tujasor az 
ő tulajdonát képezi-e. Arra is 
felszólítottuk, amennyiben az ő 
tulajdona, a kerítést bontsa el, 
ezzel biztosítva az önkormány-
zatnak a saját ingatlanához való 
hozzáférés lehetőségét.

Amennyiben a nyilatkozat-
tételnek, illetve a felszólításnak 
határidőben nem tesz eleget, 
az önkormányzatnak lehető-
sége van egyéb jogi eszközök 
alkalmazására, például bir-
tokvédelmi eljárást kezdemé-
nyezhet” – tájékoztatott Csi-
szár Miklós.

Valentin-ünnep Fenyő Miklóssal
Rövid, de annál tartalmasabb 
fellépésre készül az egyko-
ri Hungária együttes frontem-
bere, Fenyő Miklós a február 
12-ei, vasárnapi Nagy Valen-
tin-ünnepen, melyet immár 
kilencedik alkalommal ren-
deznek meg a Miskolc Városi 
Szabadidőközpontban.

Mint az énekes egy rövid telefonbe-
szélgetés során elmondta, az ünne-
pi koncerten a már jól ismert Hun-
gária-dalok csendülnek fel, melyek 
között kétségtelenül találhatók 
olyan dalok is, melyek a szerelem-
ről szólnak, tehát könnyen tudnak 
kapcsolódni az ünnep témájához.

– Olyan időben szocializálódtam, 
amikor még nem volt divat Valentin 
napját ünnepelni, így én sem tartot-
tam – emlékezett vissza az énekes, 
de hozzátette: fellépések alkalmá-
val és családi-baráti körében szíve-
sen lesz részese az ünneplésnek.

Fenyő Miklós, ha nem is fel-
tétlenül Valentin napján, de né-
hány évtizedes pályafutása alatt 
már többször fellépett Miskolcon, 
ahová mindig szívesen tér vissza. 
Diósgyőrben rengeteg alkalom-
mal zenélt, főleg pályája elején, 
de ismerős számára az Avas is.

– Kiismerem magam a város-
ban – tette hozzá az emlékeken 
mosolyogva az énekes.

A fellépések és az emlékek 
mellett ma már más miatt is szí-
vesen gondol a megyeszékhely-
re: a Miskolci Nemzeti Színház-
ban rendszeresen játsszák a Hotel 
Menthol című musicalt, melynek 
zenéjét ő szerezte.

(X)

HIrDeTéS

» Érettségi jelentkezés. A május-jú-
niusi érettségi vizsgákra január 17-étől feb-
ruár 15-éig lehet jelentkezni. A tanulói jogvi-
szonnyal rendelkezők a saját iskolájukban, a 
jogviszonnyal nem rendelkezők a megyei kor-
mányhivatal oktatási főosztályán is megtehe-
tik ezt. Ezzel párhuzamosan zajlik a felsőfokú 
felvételi eljárásra történő regisztráció, mely-
nek határideje szintén február 15. Jelentkezni 
a www.felvi.hu honlapon lehet. Az internet-
elérhetőséggel nem rendelkezők ingyenesen, 

de korlátozott számban felvételi jelentkezé-
si lapot kaphatnak a kormányhivatal oktatá-
si főosztályán. 

» Középfokú felvételi. Január 20-án 
kezdődik meg a középfokú felvételi eljárás. A 
hat- és nyolcosztályos gimnáziumba jelentke-
zők a központi feladatlapokat január 20-án, 
pénteken délután, míg a nyolcadikos tanulók 
21-én, szombaton írják. Az eredményeket tar-
talmazó értékelőlapokat a középiskolák névre 
szólóan juttatják el a tanulókhoz.

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

Várostörténeti vetélkedő
1. Az Ákos és Miskolc nemzetség területeinek az 1312. évi rozgonyi csatavesztés után ki lett az új birtokosa?
 a) Csák Máté b) Károly Róbert c) Szécsy Miklós

2. Melyik uralkodó adományozta városunknak a ma is használt címerét?
 a) Nagy Lajos b) Luxemburgi Zsigmond c) I. Ferenc József

3.  Klír Vencel (1746?–1809) építész számos középületünkön hagyta keze munkáját (pl. múzeum a Papszeren). A Szemere utcai Fehér Holló 
gyógyszertár épületét is neki tulajdonítjuk. Hol volt a ma már nem létező barokk lakóháza?

 a) Szemere B. u. 22–24. szám b) Az 1794-ben megnyitott Kazinczy utcán c) Mindszent község területén

4.  A Herman Ottó Múzeum történeti anyagának egyik legszebb darabja a varga céh kívül-belül faragott-festett irattartója, vagyis céhládá-
ja. Mikor készült felirata szerint ez a remekmű?

 a) 1790 b) 1800 c) 1823

5.  1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc (1790–1838) a Himnusz című művét. Egy főutcai ház homlokzatán tábla emlékeztet arra, hogy eb-
ben a házban Kölcsey Ferenc is napokat töltött. (1989-től ez a dátum a magyar kultúra napja.) Melyik házon látható az emléktábla?

 a) Széchenyi I. u. 38. sz. b) Széchenyi I. u. 33. sz. c) Kazinczy F. u. 2. sz.

6. Ki volt az a miskolci politikus, aki „a haza háláját kiérdemelte”?
 a) Bizony Ákos b) Palóczy László c) Szentpáli István

7.   Miskolc történetébe két görög közösség, szórvány is beírta nevét, értékeit. Az egyik XVIII. századi eredetű volt, a második a XX. század közepének évei alatt ér-
kezett Miskolcra. Diósgyőrben a Torontáli és a Tátra utca közötti téren 2008-ban emlékművet állítottak tiszteletükre. Ki a tér névadója (aki pedagógus volt)?

 a) Gyika Naum b) Apostolovics János c) Jennakis Ferenc

8. Kun József (1879–1946) jeles miskolci szobrász és éremművész volt. Melyik alkotás köthető a nevéhez?
 a) Mikszáth Kálmán főispán emlékplakettje b) Korona szálloda homlokzati városcímere c) Tapolcai Sziklakápolna homlokzati alakjai

9.  A XIX. század végén volt Széchenyihez címzett kávéházunk, majd a XX. század első felében ez szálloda és kávéházként működött. Bejárata 
előtt gróf Széchenyi István mellszobra állt. Melyik épület volt ez?

a) Széchenyi I. u. 60. sz. b) Széchenyi I. u. 105. sz. c) Széchenyi I. u. 76. sz.

10. Melyik biztosító működött az 1940-es évekig a Vadnay–Szeremley házban? (Városház tér 5. sz.)
 a) Adria Biztosító Társulat b) Duna Általános Biztosító Társaság c) Kelet-európai Biztosító

11. 1910. július 7-én adták át a Miskolc – Hejőcsaba közötti villamosvonalat. Mikor szűnt meg ez a közlekedési forma?
 a) 1950. augusztus 1. b) 1960. augusztus 19. c)1971. október 1.

12. Kossuth Lajos (1802–1894) Miskolc város első díszpolgára volt. A város nevében ki búcsúzott tőle a temetésen?
 a) Soltész Nagy Kálmán b) Bizony Ákos c) Herman Ottó

13. 2004-ben indult Miskolcon a fiatal filmesek bemutatkozását szolgáló CineFest. Hol tartják a filmek bemutatóját?
 a) Miskolci Galéria b) Művészetek Háza c) Miskolci Nemzeti Színház

13+1. Nagy Lajos király 1355-ben először említett vadasparkjának „jogutódja” a Miskolci Állatkert és Kultúrpark. Mikor nyílt meg az egyko-
ri település nevét is őrző területen (Chenik=Csanyik)?
 a) 1973 b) 1983 c) 1987

(Ajánlott irodalom: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben c. könyvsorozat; Dobrossy István: Miskolc, az önálló törvényhatósági joggal felruházott vá-
ros; Barna György–Dobrossy István: Miskolc belvárosa. Házak, emberek, történetek; Miskolci Kalendárium 2012. A kiadványok megtekinthetők és olvashatók 
a Lézerpont Stúdió és Látványtárban. Előzetes egyeztetés szükséges!)

Miskolc 2012 l 1. forduló

Díszoklevél igénylése
A város hagyományainak megfele-
lően a pályán eltöltött esztendők, a 
kiemelkedő munka elismeréseként 
ünnepélyes keretek között köszön-
tik a díszoklevélben részesülő pe-
dagógusokat. A város polgármes-
teri hivatala ezért felhívja a tanár-, 
tanító- és óvónőképző intézetek-
ben végzettek figyelmét arra, hogy 
a felsőoktatási intézmények ez év-
ben is adományozhatnak arany, 
gyémánt, vas, illetve rubin díszok-
levelet azoknak, akik oklevelüket 
50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték, és 
életpályájuk alapján közmegbecsü-
lésre méltóak.

A díszokleveleket az érdekeltek-
nek kell igényelni, de az adományo-
zást a pedagógus utolsó munkahelye 
és a társadalmi szervek is kezdemé-
nyezhetik. A kitöltött kérelmeket a 
polgármesteri hivatal Közoktatási 
és Sport Osztályára (3525 Miskolc, 
Palóczy u. 1.) kell beküldeni, legké-
sőbb február 28-áig.

Polgármesteri köszönet az áldozatkészségért 
Hivatalában köszöntötte Kriza Ákos polgármester 
Csontó Sándort, a közterület-felügyelet mezőőrét.

Csontó Sándor a múlt héten a Kőporos utcai lakás-
tűz során segített a bajba jutott családnak. A házban 
részt vett a mentésben, a gáz elzárásával pedig egy 
nagyobb tragédiát akadályozott meg.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere köszönetet 
mondott Csontó Sándornak, hogy veszélyhelyzet-
ben példamutató magatartást tanúsított, munkáját 
oklevéllel, emlékéremmel és egy 20 ezer forintos vá-
sárlási utalvánnyal köszönte meg.
– Aki példaértékű magatartást tanúsít, azt díjazni kell. 
Szerencsére egyre többen gondolkoznak hasonlóan, 

a városban kisközösségek alakulnak, akik segítenek 
egymásnak – hangsúlyozta Kriza Ákos. Hozzátette, 
Miskolc minden segítséget megad a szerencsétlenül 
járt családnak, hosszú távon is.  T. Á. | fotó: M. L.

napról napra ››››››››››››
január 14. | szombat

Nyílt nap. A felvételi jelentkezési határ-
idő előtti utolsó összegyetemi informá-
ciós napját tartotta a Miskolci Egyetem. 
A családi nyílt napon a középiskolások 
a felvételivel kapcsolatban felmerülő 
minden kérdésre választ kaphattak.

január 15. | vasárnap

Szentmise a doni hősökért. A Don-
kanyarban hősi halált halt magyar ka-
tonák és a világháború hősei, áldoza-
tai emléke előtt tisztelegve szentmisét 
tartottak a Szent Anna-templomban. 
Mester István, a Doni Bajtársak miskol-
ci elnöke elmondta, 1992-ben, amikor 
megkezdték tevékenységüket, még 64 
olyan tagjuk volt, aki megjárta a Don-
kanyart, az idő előre haladtával viszont 
már csak ketten maradtak!

A kolostorért koncerteztek. A szent-
léleki pálos kolostorrom megmenté-
séért tartottak jótékonysági koncertet 
a Deszkatemplomban. A jótékonysági 
rendezvénysorozat tovább folytatódik.

január 16. | hétfő

Új megyei főügyész. Mészáros János, 
a megyei főügyészség főügyésze a múlt 
év végén nyugalomba vonult. Polt Pé-

ter legfőbb ügyész január 15-ével Pa-
nyi Béla megyei főügyész-helyettest bíz-
ta meg a főügyészi teendők ellátásával.

január 17. | kedd

Az idősek foglalkoztatásáról. A mis-
kolci Aranykor Idősek Otthona előtt 
tartott sajtótájékoztatót Szegedi Márton, 
a Jobbik miskolci elnök-frakcióvezető-
je és Jakab Péter, a párt önkormányza-
ti képviselője. Az ellenzéki politikusok 
azt a közgyűlési előterjesztést bírálták, 
amely „a fiatalok munkavállalásának 
elősegítése helyett, az időskorúakat kí-
vánja visszavezetni a munka világába.”

Ki fejlesztett? „Plagizálással” vádolja a 
városvezetést Mokrai Mihály, az MSZP 
önkormányzati képviselője, aki a na-
pokban megjelent „Miskolcnak épül – 
Milliárdok a városnak” című kiadvány 
tartalma miatt tartott sajtótájékoztatót. 
A szocialista politikus kiemelte, az em-
lített fejlesztések még az előző ciklusban 
indultak, erről azonban nem szól a lap.

január 19. | csütörtök

Élelmiszerrel segít a Máltai. Nyolc-
van családnak oszt szét egy-egy, egyen-
ként 3500 forint értékű, tartós élelmi-
szert tartalmazó csomagot a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Miskolcon. A 
rászoruló, nehéz anyagi helyzetben lé-
vők mellett a Kőporos utcán kárt szen-
vedett család is kapott az adományból.

Anne Frankról. Anne Frank – törté-
nelem a mának címmel nyílt kiállítás a 
Diósgyőri Gimnáziumban. A tárlat az 
adott történelmi korba ágyazva, a nap-
lója alapján mutatja be Anne Frank élet-
történetét, az előítéletekkel szembeni fel-
lépésre is figyelmeztetve a látogatókat. 

január 20. | péntek

Tapolcai fejlesztés. Új szállodai 
szárnnyal és konferenciateremmel bő-
vült az idén huszadik születésnapját ün-
neplő miskolctapolcai Bástya Wellness 
Hotel. Az ünnepélyes átadáson Kriza 
Ákos polgármester köszöntőjében örö-
mét fejezte ki, hogy a város turisztikai 
életében kiemelt jelentőséggel bíró Mis-
kolctapolcán újabb fejlesztést hajtottak 
végre. A közel 560 millió forintos beru-
házás mintegy  226 millió forintos pá-
lyázati támogatást kapott.

Kitüntetések: várják  
a javaslatokat
Ez évben is Miskolc Város Napja al-
kalmából adják át az önkormány-
zat által alapított elismeréseket. A 
városi közösségek, intézmények, 
gazdálkodó és egyéb szervezetek, 
szakmai szövetségek, érdekképvi-
seletek, egyházak és magánszemé-
lyek részletesen indokolt javaslatu-
kat a kitüntető cím megjelölésével 
január 31-éig juttathatják el a követ-
kező címre: Kriza Ákos polgármes-
ter, Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala, 3525 Miskolc, 
Városház tér 8., vagy e-mailben a 
nebline@miskolcph.hu címre. Az 
adatlap a Miskolc.hu honlap „aktu-
ális” menüpontja alatt található.

21. Téli Tárlat
Szombattól látható a legna-
gyobb múltra visszatekintő 
miskolci kiállítás-sorozat, a 
Téli Tárlat a Miskolci Galéria 
Rákóczi-házában. A sereg-
szemlére 95 alkotó 166 művét 
választotta ki  a zsűri – ezek 
fele miskolci művész alkotása. 
A díjazottak:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata: 
Lenkey-Tóth Péter. Eger Megyei Jogú Vá-
ros: Borgó. Miskolc Megyei Jogú Város Ok-
tatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága: Verebics Ágnes. Műépítész 
Kft.: Birkás Babett. Apsus Pénzügyi Zrt.: 
Szepessy Béla. Rónaszéki László: Csontos 
Lajos. FK Raszter Építő Zrt.: Láng Eszter. 
Szemere Bertalan Szakközépiskola Szakis-
kola és Kollégium ösztöndíja: Lóránt János 
és Lous Stujfzand. Spanyolnátha Művésze-
ti Folyóirat online kiállítás: Lukács Róbert.
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Ismét Kocsonyafesztivál
Tizenkettedik alkalommal rende-
zik meg a Kocsonyafesztivált feb-
ruár 24. és 26. között Miskolcon. 

A fesztivál újdonságairól tar-
tott sajtótájékoztatón a részle-
tes programról egyelőre keve-
set árultak el, annyi már biztos, 
hogy Mád és Abaúj-Hegyalja 
térsége díszvendégként szerepel 
a rendezvényen. 

Az idén 22. születésnapját ün-
neplő Republic együttes nagy-
koncertet ad. Rózsa Edit, a fesz-

tivál alapító-tulajdonosa arról is 
szólt, hogy idén debütál a Korty 
néven elhíresült fesztiválital még 
különlegesebb változata: ezúttal 
aszús hordóban érlelik a toka-
ji aszú és Hernád-völgyi maláta 
házasításából, miskolci karsztvíz 
hozzáadásával készülő sört.

A másik újdonság idén a 
még magasabb színvonalú kéz-
művesvásár lesz, a harmadik pe-
dig egy virtuális, a fesztivál ide-
je alatt kedvezményre jogosító 
klub alapítása.

Tovább vitatkoznak a DIGÉP-ben
A DIGÉP osztatlan közös ingatlan-
tulajdonosai közgyűlést tartottak 
szerdán, amelyen megállapodtak 
az ingatlanmegosztás folyamatá-
nak a beindításáról.

Az egyedi közmű-vételezési le-
hetőség kiépítésével kapcsolatos 
szolgalmi joggal kapcsolatban 
gyakorlatilag mindenki egyet-
értett, azonban felmerült több 
probléma, amiért a döntést a kö-
vetkező közgyűlésre halasztot-
ták. Ezt követően csütörtökön 
jelezte szerkesztőségünknek 
Ablonczy Attila, az Ablonczy 
Kft. vezetője, hogy két vállalko-

zás még mindig nem kap villa-
mos áramot. 

– A DIGÉP Ipari Park Kft. tu-
lajdonosai hajlandóak meghosz-
szabbítani január 26-áig a szolgál-
tatási szerződések megkötésének 
a határidejét. A folyamatban lévő 
tárgyalások, viták lezárását vár-
ják. A tárgyalópartnerek számá-
ra biztosítják a szolgáltatásokat a 
tavalyi feltételek mellett. Ameny-
nyiben elmulasztja vagy elutasítja 
valaki január 26-áig az új szolgál-
tatási szerződés aláírását, annak 
január 27-étől nem tudunk szol-
gáltatni – jelentette ki Zaciera 
Lech igazgatósági megbízott.

Közlekedési koncepció készül
Elkezdődött Miskolcon csütörtö-
kön az a fórumsorozat, melynek 
a célja, hogy kialakuljon Miskolc 
város fenntartható városi közle-
kedési koncepciója.

Az MVK Zrt. központjában 
tartották meg az ATTAC pro-
jekt (Atractive urban public 
transport for accessible cities – 
vonzó városi közösségi közle-
kedés az elérhetőbb városokért) 

mobility fórumsorozatának első 
rendezvényét. A meghívott cé-
gek, intézmények, civil szer-
vezetek képviselőivel közösen 
elindult a műhelymunka, mely-
nek végén kialakul majd Mis-
kolc fenntartható városi közle-
kedési koncepciója. A fórumot 
három éven belül még öt követi, 
de a résztvevők ezek közt is fo-
lyamatosan csiszolják a kialaku-
ló koncepciót.                             H. I.

Az MVK új vezetői

Kókai Ernő, az MVK Zrt. új vezér-
igazgatója, valamint Grieger Ernő 
új forgalmi igazgató csütörtökön 
mutatkozott be hivatalosan.

Kókai Ernő terveiről, az elvárá-
sokról és „előéletéről” beszélt.

– Rendezett, fegyelmezett 
szervezet, valamint olyan köz-
lekedési rendszer kialakítása és 
üzemeltetése a célom, mely az 
utazóknak és a városvezetésnek 
is megfelel. Mindent, amit teszek 
az MVK Zrt. vezérigazgatója-
ként, azt Miskolcért fogom ten-
ni – hangsúlyozta Kókai Ernő. 
Elmondta, közlekedésmérnöki 
végzettsége van, korábban dol-
gozott a Magyar Honvédség Ka-
tonai Közlekedési Központjának 
parancsnokaként is.

– Jelentős sikereket tudha-
tok magam mögött, tevékeny-
kedtem a közlekedés minden le-
hetséges területén, úton, sínen, 
vízben és levegőben is – hang-
súlyozta. Hozzátette, van átfedés 
a katonai irányítás és egy „civil” 
közlekedési vállalat vezetése kö-
zött, a közlekedés ugyanis alap-
vetően egységes szerkezetű.

Grieger Ernő forgalmi igaz-
gató, az MVK Zöld Nyíl pro-
jektigazgatóságának megbízott 
vezetője hozzátette, nagy felada-
tok előtt áll a cég, de mindketten 
azon lesznek, hogy helytálljanak 
ebben, az utazóközönség legna-
gyobb megelégedésére, és a vá-
ros gazdasági elvárásainak meg-
felelve.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Képviselői bejárás a Csillagpont területén
Jó ütemben halad a Miskolci 
Csillagpont Kórház építése. 
A beruházást szerdán meg-
tekintették Miskolc és tér-
sége országgyűlési képvise-
lői is: Csöbör Katalint, Zsiga 
Marcellt, Nagy Kálmánt és 
Sebestyén Lászlót Csiba Gá-
bor főigazgató főorvos, pro-
jektgazda tájékoztatta a ter-
vekről, a kivitelezés állásáról.

A beruházás már szeptember vé-
gén elkezdődött, az új épülettömb 
alapkövét hivatalosan december 
16-án rakták le Szócska Miklós, 
egészségügyért felelős államtitkár 
jelenlétében. A szerdai, helyszí-
ni bejárás előtt Csiba Gábor fel-
elevenítette a Csillagpont projekt 
célkitűzéseit, majd válaszolt az or-
szággyűlési képviselők és a saj-
tó munkatársainak kérdéseire is. 
Mint mondta, a mintegy 12 milli-

árdos fejlesztésnek köszönhetően 
az intézmény a régió progresszív 
ellátási centrumává válik, a jelen-
legi pavilonrendszerűből gazdasá-
gosabban, célszerűbben működő, 
modern tömbkórház jön létre. 

Csöbör Katalin örömét fejezte 
ki, hogy egy ilyen léptékű és fon-
tosságú beruházás valósulhat meg 
Miskolcon, ebben a nehéz időszak-
ban. Mint mondta, ő külön is érin-
tett, hiszen választókerületében 

épül a Csillagpont, és a lakossági 
visszajelzések is igazolják, milyen 
megkülönböztetett figyelmet él-
vez a megfelelő betegellátás, meny-
nyire fontos, hogy ezt ma korszerű, 
modern létesítményekben végez-
zék. Zsiga Marcell arról szólt, hogy 
a „tömbösített” ellátás sokkal keve-
sebb törődésnek, viszontagságnak 
teszi ki majd ki a betegeket, mint 
a régebbi, pavilonos rendszerű, s ő 
is a beruházás jelentőségét méltat-

ta, amely nem csupán a régió, ha-
nem Miskolc életében is kiemelt 
fontosságú. 

Sebestyén László ugyancsak 
örömét fejezte ki, hogy a beruhá-
zás, amely sokáig tervezési fázis-
ban volt, végre a megvalósulás sza-
kaszába lépett. A korszerű ellátás 
mellett bizonyára jelentős megta-
karítást is magával hozva, hiszen 
összességében mintegy négyezer 
négyzetméterrel kisebb területen 
folyik majd a gyógyítás – viszont 
sokkal hatékonyabb és korszerűbb 
körülmények között. Nagy Kál-
mán kiemelte, hogy a Csillagpont 
nem egyedi fejlesztés, hanem egy 
olyan átgondolt egészségpolitikai 
koncepció része, csúcspontja az in-
tézményben, amely országosan is 
egyedülállónak, példamutatónak 
számít. 

Csiba Gábor a felmerülő kér-
désekre válaszolva egyebek mel-
lett elmondta: a megyei kórházban 
évente mintegy 800 ezer fekvő-, és 
1 millió 200 ezer járóbeteget ápol-
nak, a beruházástól pedig 8-10 szá-
zalékos működési megtakarítást 
remélnek.

Szepesi S. 

Harmincöt feljelentés, hét áramlopás az Avason
Átfogó ellenőrzést tartot-
tak a közterület-felügyele-
ti és rendészeti osztály, az 
ÉMÁSZ, az egészségügyi és 
szociális osztály, valamint a 
rendőrség munkatársai ja-
nuár 17-én az Áfonyás utca 
1–7. és a Szilvás utca 19–21. 
számú társasházban.

» folytatás az 1. oldalról
Négy lépcsőházban indult el egy-
szerre a szisztematikus akció. Min-
den lakásba becsengettek, elkérték 
a személyi igazolványt és lakcím-
kártyákat, ellenőrizték, hogy nem 
tartózkodik-e otthon iskoláskorú 
gyerek. De azt is megnézték, hogy 

a lépcsőházakban van-e kihelye-
zett bútor, szemét, vannak-e rova-
rok, fertőzöttek-e az ingatlanok. 
Mindeközben az áramszolgáltató 
szakemberei a villanyórákat ellen-
őrizték, aminek meg is lett az ered-
ménye. Az egyik helyen például az 
ÉMÁSZ által leplombázott órá-
ról eltávolították a hatósági pecsé-
teket és plombát, míg a másik he-
lyen rajta hagyták ugyan, de egy 
vezetékkel a lépcsőház hálózatáról 
vételeztek szabálytalanul és persze 
jogtalanul áramot. 

Találkoztak lakcím-bejelenté-
si kötelezettség elmulasztásával, 
szemétledobókban, villanyóra-
szekrényekben papírral, hulladék-
kal, egyéb „ledepózott” holmikkal, 
ezekről feljegyzés készült. Ahogy 
minden lakás ellenőrzéséről, ak-
kor is, ha mindent rendben talál-

tak. Az egyik lépcsőházban drog-
használók nyomaira is bukkantak 
(használt fecskendők, tűk), az ügy-
ben a rendőrség teszi majd meg a 
szükséges lépéseket.

A közterület-felügyelet munka-
társai összesen 6 lépcsőházban 156 
lakást ellenőriztek. 118 esetben 
nem történt szabálysértés. Lakcím-

bejelentési kötelezettség elmu-
lasztása miatt viszont 35 feljelen-
tés született. Áramlopás észlelése, 
de nem tettenérése miatt egy átirat 
készült. Figyelmeztetés határidőn 
belüli lakcím-bejelentési kötele-
zettségre szintén egy esetben tör-
tént – tájékoztatott Dobos Tímea, 
a polgármesteri hivatal szóvivője.

Az ÉMÁSZ Nyrt. munkatársai 
azonnal intézkedtek két illegális 
áramvételezés ügyében, és eljárást 
kezdeményeztek, négy esetben ké-
sőbb intézkednek, mivel az ellen-
őrzés időpontjában nem tudtak 
bejutni a lakásba. Kovács Lász-
ló Csaba elmondta, a jövőben 
is folyamatos és meglepetéssze-
rű lesz az ellenőrzés az Avason, 
ahogy például a Bábonyibércen és 
Lyukóban is. 

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Zöld Nyíl: új szakasz, új villamosok
Talán nem túlzás kijelenteni, 
hogy a közösségi közlekedés, 
de egész Miskolc szempont-
jából is kiemelt jelentőségű 
hetet zárunk: megköthető 
a szerződés a 31 új villamos 
szállításával kapcsolatban 
a Ganz-Skoda Közlekedé-
si Zrt.-vel, és menetrend sze-
rint közlekedik az 1-es villa-
mos Felső-Majláthig.

2012. január 16.: éjfél után néhány 
perccel elindult az első villamos, 
amely már a teljes, megújult és az 
újonnan épített pályaszakaszon is 
menetrend szerint, utasokkal ha-
ladt végig. Bár erre az évre maradt 
még munka bőven Felső-Majlát-
hon és a már korábban létező pá-
lya mellett is (beleértve a belvárosi 
burkolatcserét), az azért kijelenthe-
tő: a 2010 májusa óta tartó fejlesztés 
egyik leglátványosabb momentuma 
volt a hétfői.

A többség örül a villamosnak
A Miskolci Napló tapasztalatai sze-
rint szinte nem volt utas, aki ne 
örült volna annak, hogy az új sza-
kaszon is jár a villamos. Pozitívum-

ként leginkább azt hozták fel a kör-
nyéken élők, hogy átszállás nélkül 
tudnak eljutni a belvárosba. Kérdé-
sünkre – hallják-e esténként a villa-
most, és zavarja-e őket? – legtöbben 
azt felelték, hogy nem hallják, de ha 
hallják is, megszokható. 

Azzal a panasszal, hogy csikorog 
a majláthi hurokban a villamos, mi 
is találkoztunk. Csontos Ágnes, az 
MVK Zrt. PR-főmunkatársa el-
mondta, a jelenség abból adódhat, 
hogy az új sínprofiloknak és a régi 
járművek kerékprofiljainak össze 
kell kopniuk. Az új szerelvények 
azonban már úgynevezett kerék-
nyomkarima-kenő berendezés-
sel lesznek felszerelve, így nem lesz 
nyikorgó hang.

Jöhetnek a Ganz-Skodák!
És úgy tűnik, az új villamosok gyár-
tása is elkezdődhet rövid időn be-
lül, elutasította ugyanis a Közbe-
szerzési Döntőbizottság (KDB) az 
olasz AnsaldoBreda járműgyár-
tó cég jogorvoslati kérelmét is. A 
kozbeszerzes.hu-n szerda óta meg-
tekinthető dokumentum szerint a 
KDB kilenc kérelmi elem tekinteté-
ben nem tartotta megalapozottnak 
az AnsaldoBreda S.p.A. jogorvoslati 
kérelmét, míg egy kérelmi elem ese-
tében, annak elkésettsége okán, ér-
demi vizsgálat nélkül szüntette meg 
a jogorvoslati eljárást.

Pintérné Gyuricza Ágnes közbe-
szerzési tanácsadó a Miskolci Nap-
lónak elmondta, mindez azt jelen-

ti, eredményesen zárult a negyedik 
járműtender, melynek keretében 
31 darab új járművet szereznek 
be. Megköthető tehát a szerződés 
a november 24-én, a tender máso-
dik eredményhirdetésén győztes-
ként kihirdetett Ganz-Skoda Közle-
kedési Zrt.-vel (mely összességében 
a legelőnyösebb ajánlatot tette). A 
szerződéskötés immár annak függ-
vénye, hogy a Ganz-Skoda mikor-
ra bocsátja rendelkezésre (a szerző-
déskötés feltételét képező) teljesítési 
biztosítékot.

Természetesen az AnsaldoBreda 
bírósági felülvizsgálatot kérhet, ez 
azonban a szerződés megkötésének 
időpontjára nincs halasztó hatállyal.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.
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HIrdetés

A város legnagyobb lakótelepe
Miskolc egyik legfiatalabb és leg-
sűrűbben lakott városrésze az 
Avas. De nemcsak sok ember él 
egy helyen egymás mellett, hanem 
ennek megfelelően bőven találunk 
itt intézményeket is, miközben 
némi családi házas övezet és zöld-
területek is kiegészítik.

Az avasi lakótelepen belül is a legfiatalabb 
rész az úgynevezett hármas ütem, amely – 
mint a nevéből is kiderül – utoljára épült 
meg. Persze, ez sem tegnap történt már, 
így bőven akad munka és felújítani való, 
amiről a legtöbbet Fodor Zoltán, a terü-
let önkormányzati képviselője tud mesélni. 

Problémákat okoz például, éppen ezért 
nagy hangsúlyt fektet a képviselő az elbur-
jánzott fák és növények megvágására. A Jó-
sika utca 2–18. mögötti területen történt 
például tavaly a legnagyobb területrende-
zés, összesen hatvan teherautónyi hulladé-

kot szállítottak el. De a városrész egyéb te-
rületein is folyamatos a munka. Sok helyen 
a növényzet körbenőtte a közterületi vilá-
gítóeszközöket is, a Jósika utcán az ősz fo-
lyamán elkezdődött ezek vágása, a lakossá-
gi észrevételek alapján ezen is folyamatosan 
dolgoznak. A Jósika u. 18. melletti parkoló-
ban viszont éppen az okozott gondot, hogy 
nem volt éjszakai közvilágítása, a sötétben 
pedig lopások történtek. Ennek megakadá-
lyozására új világítótesteket helyeztek ki la-
kossági kérésre. A városrészben – mint ál-
talában a lakótelepi részeken, itt azonban 
hatványozottan – gondot okoz a parkolás, 
az építéskor ugyanis nem számoltak ennyi 
autóval. Ezen mindenképpen szeretne se-
gíteni Fodor Zoltán, és dolgozik a terveken, 
elképzeléseken, hogy újabb parkolók épül-
hessenek, méghozzá úgy, hogy a meglévő 
zöldterületek ne károsodjanak.

Mint a városban mindenhol, úgy az 
Avason is folyamatosan megjelennek a ká-
tyúk, tavaly a városrész szinte valameny-
nyi utcáján sikerült ezeket a Miskolci Vá-
rosgazda Kft. segítségével felszámolni, a 

tél okozta meghibásodásokat pedig a ta-
vasz és a nyár folyamán ismételten kijavít-
ják majd. Az elmúlt évtizedek alatt a lép-
csők is megrongálódtak, ezek felújítása 
elkezdődött már tavaly, és tavasszal foly-
tatódik. Ugyanez a helyzet a járdákkal is, 
a tönkrement aszfaltfelület felújítása több 
helyen elkezdődött és a tél elmúltával foly-
tatódni fog.

Több, nagyobb beruházás is készülhe-
tett a közelmúltban a városrészben, ezek 
közül a képviselő különösen büszke a Pat-
tantyús utcai játszótérre, amely ugyan 
már hat éve épült, de a múlt évben sike-
rült teljeskörűen felújítani, hogy hosszú tá-
von is biztonságosan tudjon működni. A 
játszótér mellett szalonnasütőt, ivókutat és 
mobil vécét is felállítottak, így a városban 
egyedülálló módon tudja a kisgyerekes 
családok igényét kielégíteni. A Hajós ut-
cai óvoda területén a gyerekeknek – a ké-
résnek és igénynek megfelelően – egy 10 x 
20 m-es füvesített focipályát alakítottak ki. 

Fodor Zoltán hangsúlyozta, Kodály 
Zoltánhoz hasonlóan vallja, minden em-
ber annyit ér, amennyit embertársainak 
használni, hazájának szolgálni tud. Ezért 
is tartja fontosnak az olyan emberközeli 
beruházásokat, mint amilyen például az, 
hogy az elmúlt egy év alatt a városrészben 
született 55 gyermek egy-egy emlékfát ka-
pott, amit a szülőkkel közösen ültettek el. 
Idén ősszel újabb ligetet szeretne kialakíta-
ni az újabb fák ültetésével.

A képviselői keret függvényében nyújt 
a képviselő támogatást a különböző intéz-
ményeknek, rendezvényeknek. Így támo-
gatja például az Avasi Polgárőr Egyesületet, 
a fiatalok egészséges fejlődése érdekében a 
Kiss Tibor által vezetett Avasi Judo Egye-
sületet, a több mint 20 éve megrendezett 
egykori legendás DVTK-futballistáról el-
nevezett Fekete László-emléktornát, az 
Ősz az Avason és a Mozdul az Avas ren-

dezvénysorozatot, a Nívó-díjas Twist Oli-
vér Kórust.

Negyedik alkalommal szervezte meg a 
várostörténeti vetélkedőt általános és kö-
zépiskolások számára, az idei vetélke-
dő győztes csapatait, valamint a felkészítő 
tanárokat Brüsszelbe, az Európai Parla-
mentbe viszi el. 2011-et az ENSZ a kémia 
évének nyilvánította, Madame Curie 
1911-ben, tehát akkor 100 éve ugyanis ké-
miai Nobel-díjat kapott. Ennek tiszteletére 
Tóthné Csorba Máriával, az Avastetői Ál-
talános Iskola vezetőjével közösen a mis-
kolci általános és középiskolások számá-
ra kémiaversenyt szerveztek. Folytatódik 
az először öt éve meghirdetett szárazelem-
gyűjtési verseny a miskolci általános és kö-
zépiskolás diákok bevonásával, az AVE 
Miskolc Kft.-vel közösen.

A városrészben élők számára az Avasi 
Gimnáziummal közös szervezésben Ad-
vent az Avason címmel szerveztek rendez-
vénysorozatot, amelynek egyik állomása 
volt a 20 napon át tartó kulturális műsoron 
kívül egy adventi koszorú felállítása. Az 
Avason vegyes a lakosság összetétele, nagy 

számban vannak szépkorúak, de gyerekek 
is, így a hozzájuk kapcsolódó intézmények 
támogatását is fontosnak tartja a képvise-
lő. Rendszeresen részt vesz az idősek ren-
dezvényein, ezeket anyagilag támogatja, 
ahogy buszos kirándulásaikat is.

Az elmúlt évben az Országos Légimentő 
Szolgálat miskolci bázisán dolgozó sze-
mélyzetnek Barlangfürdő-bérletet vásá-
rolt, hogy a nehéz és fáradságos munkát 
ki tudják pihenni. Az idén szándékában áll 
számukra a Kemény Dénes Sportuszodá-
ban felhasználható bérletet biztosítani. A 
tervek között szerepel a kilátó melletti te-
rület megkezdett rendezésének folytatása, 
további támogatása a zárható szeméttáro-
lók kihelyezésének, a Haditechnikai Park 
bővítése, a játszóterek felújítása, bizton-
ságossá tétele, a kutyafuttató területen az 
ürülék összeszedéséhez segítséget nyújtó 
zacskótároló kihelyezése, egészségnapok 
szervezése, de szeretne a korábbi évekhez 
hasonlóan az Avasi Rendőrőrssel és a Ké-
szenléti Rendőrség segítségével ellenőrzé-
seket tartani.

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

Stratégiai Osztály 

osztályvezető  
munkakör betöltésére.

(Főépítészi Főosztály)

A köztisztviselői jogviszony időtartama:
l Határozatlan idejű jogviszony.

A munkakörbe tartozó feladatok:
l  Fejlesztési programok, akciótervek 

készítésében és véleményezésében, 
valamint a városfejlesztési projektek 
előkészítésére vonatkozó  
javaslatokban való közreműködés. 

l Főépítésszel való együttműködés.
l  Koordinálja és közreműködik  

a pályázatok kiírásában és  
értékelésében, a tervezési  
programok összeállításában.

l  Közreműködik a vezetői döntések 
előkészítésében az önkormányzat 
városfejlesztési programjaihoz,  
projektjeihez kapcsolódóan.

l  Gondoskodik és koordinálja  
a feladatait érintő közgyűlési  
döntések végrehajtását.

l  Közreműködik a gazdasági prog-
ram-tervezetek kidolgozásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:
l  A jogállásra, az illetmény megállapítá-

sára és a juttatásokra a  „Köztisztvise-
lők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
l  Jogi és/vagy egyetemi  

közgazdasági végzettség.
l  Min. 10 év szakmai tapasztalat.

l  Min. 3 év vezetői gyakorlat.
l  Pályázatok lebonyolításában,  

végrehajtásában, elszámolásában 
szerzett jártasság.

l   Felhasználói szintű Ms Office gyakorlat.
l B kategóriás jogosítvány.
l Magyar állampolgárság.
l  Büntetlen előélet – érvényes erkölcsi 

bizonyítvány.
l  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás  

lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
l Jogi területen való jártasság.
l Közigazgatásban eltöltött gyakorlat.
l  Angol nyelv társalgási szintű  

ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó  
igazolások:
l  részletes, magyar–angol szakmai 

önéletrajz és motivációs levél.
l  A pályázat elbírálásához szükséges 

végzettséget igazoló okiratok  
másolata.

l  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagát/személyes adatait 
a pályázat elbírálásában részt vevők 
megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének  
időpontja:
l  A munkakör a pályázatok elbírálását 

követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. február 5.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton kell a pályázatot benyújtani 1 pél-
dányban, a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, emberi erőforrás Me-
nedzsment Csoport címére  (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: „stratégiai Osztály, osztályvezető”

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 11.

Részletes pályázati kiírás megtekinthető: www.miskolc.hu  
és www.kozigallas.gov.hu oldalakon.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
ked vezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc,  
Kis-Hunyad u. 9. 
Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék 
E-mail: info@mikom.hu

Apróhirdetés
Csótány, hangya, molylepke, po-
loska, menjen a pokolba, egér, pat-
kány utána. rovar-, rágcsálóirtást 
vállalok a HACCP programon belül. 
teljes objektumirtásnál garanciával. 
telefon: 20/225-2241; 30/473-0268; 
70/506-7889.
Miskolcon, a Petőfi utcában 84 nm-
es, 3 szobás, tégla, gázkonvektoros la-
kás, garázzsal és lomkamrával, szé-
pen rendbentartott társasházban 
16 M Ft-ért eladó. érdeklődni: 18 óra 
után 46/341-7714.
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, fa, alumíni-
um) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. ér-
deklődni: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu. Bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház, I. emelet. Nyit-
va: h–p: 11–15 óráig.
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; méte-
resben: 18 300 Ft/erdei m3. érdeklőd-
ni: 70/510-4605.
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sport

Január 21. | szombat » Kosárlabda: Női NB I A csoport, DKSK-MISI – UNIQA-
Euroleasing Sopron. Generali Aréna, 18.00. » Futsal: Női NB I, Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz – 
MVFC Berettyóújfalu. Generali Aréna, 14.30. » Floorball: OB 2 felsőházi rájátszás, Miskolci SzFSE – 
Kinizsi TTK. Generali Aréna, 11.00. » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés, DVTK – Kazincbarcikai 
SC. Diósgyőr, 14.00. » Röplabda: NB I női, Albrecht-Miskolci VSC MISI – Békéscsabai RSE. Miskolc, Csoko-
nai utcai csarnok, 17.00. 

Január 22. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga negyeddöntő, Miskolci JJSE – Alap-
szakasz 5. Miskolci Jégcsarnok, 18.00.

Január 23. | hétfő » Jégkorong: MOL Liga negyeddöntő, Miskolci JJSE – Alapszakasz 5. 
Miskolci Jégcsarnok, 19.00.

Január 26. | csütörtök » MOL Liga negyeddöntő, Alapszakasz 5. – Miskolci JJSE (ha 
szükséges).

Január 27. | péntek » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés, DVTK – MŠK Rimavská 
Sobota, Miskolc, 14.00.

Január 28. | szombat » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés, Mezőkövesd-Zsóry – 
DVTK, Mezőkövesd, 12.00.

Január 29. | vasárnap » Futsal: Női NB I, Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz – Kiskun-
félegyháza Fornetti, Generali Aréna, 16.30.

sportműsor ››››››››››››

Van is pénz, meg nincs is
A társasági adóról és osztalékadó-
ról szóló törvény (TAO) biztosítot-
ta lehetőséggel élve jelentős pénz-
összeghez jut a komoly anyagi 
gondokkal küszködő MVSC. 

Információnk szerint a MÁV 
Tiszavas Kft. utódja, a TS Hun-
garia Kft. jelentős összeggel tá-
mogatja az MVSC-t. A hírt meg-
erősítette Németh Attila, a klub 
ügyvezetője, ám pontosított is. 

– A látványsportágak támo-
gatására kidolgozott adókedvez-
ménnyel élve a TAO keretében 
a labdarúgóknak adott pénzt 
a cég. Nekik jól jött ez a támo-
gatás. Ez a pénz meghatározott 
sportszakmai célokra fordítható, 
nem lehet működtetésre hasz-
nálni, nekünk pedig a közüzemi 
számlákkal vannak gondjaink – 
magyarázta Németh Attila

A közelmúltban tartott köz-
gyűlés keretében átszervezték, 
racionálisabbá tették a vezetést. 

Gyakorlatilag a szponzorok és a 
sportszakma maradt benne.

– Az elnökség 6 tagú lett, plusz 
az elnök. A régiek közül négyen 
maradtak: Albrecht József, Fara-
gó Lajos, Sidlovics Sándor, Láng 
Zoltán, Németh Attila, Pusztai 
István és Illyés Miklós elnök – 
sorolta az ügyvezető.

Információnk szerint a MÁV 
vezetése a sportingatlanokat át 
kívánja adni az államnak (ön-
kormányzatoknak). Ez nem len-
ne ellenére a miskolciaknak.

– A MÁV határozatára vá-
runk. Ha Miskolchoz kerülné-
nek az ingatlanok és a város meg-
oldaná az üzemeltetést, akkor a 
szakosztályokat fenn tudnánk 
tartani – fejtegette Németh Atti-
la. Jelenleg az MVSC röplabdázói 
és a cselgáncsozói kapnak önkor-
mányzati támogatást. Ezen túl 15 
millió kellene a létesítmény mű-
ködtetésére, ami jelenleg megha-
ladja a képességeiket.               Cs. L.

Negyeddöntőznek a Macik
Negyeddöntőjéhez érkezett a 
MOL Liga – az azonban csak 
lapzártánk után derült ki, ki el-
len mérkőzhet meg a Miskolci 
Jegesmedvék jégkorongcsapa-
ta (papírforma szerint ez a Fradi 
lesz). A minap.hu-n viszont már 
elolvashatják, ki vár a borsodi-
akra. A legjobb négy közé jutá-
sért vasárnap és hétfőn itthon 
játszanak a Macik. A párharc két 
nyert mérkőzésig tart; amennyi-

ben nem dől el Miskolcon a to-
vábbjutás kérdése, csütörtökön 
rendezik a mindent eldöntő ta-
lálkozót – a fekete-sárgák szem-
pontjából idegenben.

Azok, akik ott voltak pénte-
ken az utolsó alapszakasz-mér-
kőzésen, illetve a vasárnapi, első 
playoff-meccsre is elmennek, a 
hétfői találkozóra ingyen mehet-
nek be. Ehhez meg kell őrizniük 
a pénteki és a vasárnapi jegyüket.

Három vénuszos a válogatottban
A Miskolci Szabadidőközpont-Vé-
nusz három játékosa is meghívót ka-
pott az oroszok ellen készülő női 
futsalválogatott keretébe. 

Idén is Magyarországra látogat az 
orosz női futsalválogatott, mely-
lyel január 25-én a Budaörsi Városi 
Sportcsarnokban, 26-án pedig Ül-
lőn mérkőznek meg a magyarok. A 
keretben három játékos is található 
a Miskolci Szabadidőközpont-Vé-
nusz csapatából: a miskolciakat Ko-
vács Alíz, Csepregi Gabriella és Ber-
náth Csilla képviseli. Frank Tamás 
szövetségi kapitány a Galaxisból 
négy játékost, az Univerzum-Ara-

misból pedig szintén hármat hí-
vott be a keretbe, így – velük együtt 
– a Vénuszé a második legnépesebb 
kontingens a nemzeti együttesben.

A Miskolci Szabadidőközpont-
Vénusz tavaly is három játékost 
adott a válogatottnak Kovács Alíz, 
Garadnai Erika és Újvári Krisztina 
személyében, akkor is az oroszok-
kal mérkőztek meg kétszer a lányok 
– telt ház előtt.

A válogatott január 23-án, hét-
főn edzőtáborba vonul, és az üllői 
futsalfészekben készül a megmére-
tésre, előtte azonban itthon vár fel-
adat szombaton a borsodi trióra az 
MVFC Berettyóújfalu ellen.         S. P.

Ezüstérem, edzőmeccs, játékosmozgás
Második helyen zárt a sze-
rencsi teremtornán a DVTK 
labdarúgócsapata a Kazinc-
barcika mögött, mellyel is-
mét összecsap szombaton, 
immár nagypályán.

» folytatás az 1. oldalról
A diósgyőriek vezetőedzője szerint 
több célt is szolgált a Szerencsen 
megrendezett kupa.

– A hagyományőrzés, megemlé-
kezés mellett fontos, hogy népsze-
rűsítsük a klubot szerte a megyé-
ben. A szakmai célokról azt tudom 
mondani, a legfontosabb, hogy 
olyan sportemberi magatartást ta-
núsítsunk, mellyel méltóan képvi-
seljük a DVTK-t. Amit nagypályán 
meg szeretnénk valósítani, azt kis-
pályára is át lehet ültetni, így példá-

ul a letámadást – árulta el Benczés 
Miklós. A tréner a felkészülés kap-
csán elmondta, nagyot léptek előre, 
hiszen új műfüves pályán készül-
hetnek – ez az utánpótlásképzés 
hasznára is válik –, és törökországi 
edzőtáborba is elutaznak idén, te-
hát a körülmények adottak.

A tornán pályára lépett a jelen-
leg a kerettel készülő két próbajáté-
kos, a jobb és bal szélső védőként 
egyaránt bevethető Vági András és 
a brazil bal oldali hátvéd-középpá-
lyás, Bernardo is. Örömmel tölthe-
ti el a szurkolókat, hogy a középpá-
lya fontos láncszeme, Mohamadou 

Abdouraman is csatlakozott hét-
főn a társakhoz, miután megol-
dódtak útlevél-problémái.

A távozók oldalán is felfedez-
hettük az első nevet: a szakvezetés 
úgy döntött, Enrique Carreño tel-
jesítménye elmaradt a várakozástól, 
ezért a spanyol támadó szabadlis-
tára került. A szurkolók véleménye 
megoszlik, többen adtak volna még 
lehetőséget a csatárnak, aki bajno-
kikon adós maradt a gólokkal, ám 
a Magyar Kupában kétszer betalált.

Apropó, drukkerek! Kétezer-
egyszáz felett jár az eladott bérle-
tek száma, ennyien tehát már biz-
tosan kint lesznek tavasszal a csapat 
hazai mérkőzésein. A futballéh-
ségüket csillapítandó, szombaton 
nagypályán láthatják kedvencei-
ket edzőmérkőzésen – idén először: 
a piros-fehérek délután 2 órától 
visszavághatnak a Kazincbarciká-
nak a szerencsi vereségért. Az új 
igazolásokkal kapcsolatban azon-
ban még egy kis türelemre lesz 
szükségük.      Soós P. | fotó: Juhász Á.

Az új műfüves pálya jó körülményeket biztosít a felkészüléshez Seydiéknek

Színház: két pályázó nagyon más programmal
Mint hírül adtuk, Kiss Csa-
ba és Koltay Gábor pályáz-
ta meg a Miskolci Nemzeti 
Színház vezetői posztját. 

Kedden a két aspiráns a társulat 
előtt ismertette elképzeléseit, a szín-
háziak pedig titkos szimpátiaszava-
zással döntöttek arról, kit látnának 
szívesebben a vezetői székben. Ez 
alapján az ő javasoltjuk Koltay Gá-
bor, éppúgy, mint a szerdán, Buda-
pesten összeült szakmai grémiumé. 
A színház vezetőjéről azonban a 
legközelebbi városi közgyűlés dönt.

A két pályázó elképzeléseikről la-
punknak is beszélt, a teljes interjúk a 
minap.hu-n olvashatók.

Kiss Csaba, Jászai Mari-díjas ren-
dező, drámaíró, egyetemi adjunktus 
többfős csapattal a háta mögött pá-
lyázta meg a posztot. 

– Fontos, hogy ne átutazó ven-
dégekkel dolgozzak. Személyes-
sé szeretném tenni a nézőkkel való 
kapcsolatot – hangsúlyozta. A vele 
érkező művészek – Rusznyák Gá-
bor, Szőcs Artúr, Szabó Máté, 
Keszég László, Béres Attila rende-
zők, illetve Rácz Attila és Ari-Nagy 
Barbara dramaturg, valamint Silló 

István zenei vezető – nem csupán a 
színházi munka mindennapjaiban 
vállalnának nagy szerepet, hanem 
egyéb rendezvényeken is. 

– A miskolci országos szinten az 
egyik legfogékonyabb publikum. 
Egy több napos rendezvényt hoz-
nánk a városba a határon túli ma-
gyar nyelvű színházak részvételével, 
azt követően pedig az európai szín-
házi akadémiák vizsgaelőadásai-
nak egyhetes szemléjét szerveznénk 
meg – nyilatkozta Kiss Csaba. Pá-
lyázatában kiemelte: erősítené, kéz-
zelfogható, valódi tartalmat adna a 
nemzeti színházi titulusnak – ehhez 
kapcsolódna Az évad kortárs drá-
maírója és drámája programsoro-
zat –, emellett fontosnak tartja a fia-
tal generáció felé nyitást, közvetlen, 
személyes kapcsolat kiépítésével.

A társulat előtti bemutatkozáson 
is hangsúlyozta: vannak nagyon te-
hetséges művészek a társulatban, 
de 8-10 színészt szeretne Miskolc-
ra hozni, illetve 4-5, főiskoláról ki-
kerülő kezdőt, akik innen kezdhe-
tik a pályájukat. 

A József Attila-díjas drámaíró 
kortársait is előtérbe helyezné, új 
drámákat mutatna be. Ő maga pe-
dig a Vágy villamosa vagy a Hamlet 
című alkotás rendezésével mutat-
kozna be a miskolci közönségnek.

Koltay Gábor a szellemi értékte-
remtésre, a korszerű nemzettudat 
kialakításának elősegítésére helyez-
te pályázatában a hangsúlyt, vala-
mint az emberekre: a legszélesebb 
értelemben vett társulatra és kö-
zönségre. A Balázs Béla-díjas film-
rendező Kelemen Csaba színház-

rendezővel számít közös munkára, 
nincs nagyobb csapat mögötte.

– Szerencsés esetben olyan veze-
tő áll a teátrum élén, aki határozott 
elképzeléssel rendelkezik, de külön-
böző jó szándékú elképzeléseket is 
integrálni tud. Ha hat szerződtetett 
rendező évente két darabot jegyez, 
másnak nincs lehetősége. Műfa-
jokhoz, a darab tartalmához, az el-
képzelt színpadi megvalósításhoz 
legjobban értő, elismert művésze-
ket szeretnék a színházba hívni – 
hangsúlyozta Koltay Gábor, aki nyi-
tott színházat képzel el. Olyat, ahol 
csak a minőség számít. Szeretné, ha 
a társulat művészei minél több film-
ben, televíziós műsorban szerepel-
nének. A filmrendező pályázatában 
is fontos szerepet kap a fiatalság, ám 
a közönségre mint egységre tekint.

– A fiatalok kitüntetett helyen 
szerepelnek, hiszen a következő 
évtizedek színházi közönségét le-
het belőlük kinevelni. Elsősor-
ban zenés darabokkal lehet meg-
nyerni az ifjabb generációt. Hiszek 
abban, hogy katartikus színpadi 
pillanatokkal a sokszor felületes ál-
talánosítás áldozatává váló fiatalok 
érzéseire, gondolataira is lehet hat-
ni – mondta. Igazi családi színházat 
terveznek, amelyet több generáció 
együtt látogathat.                         Kiss J.

A magyar kultúra napja programjai
Január 21. | szombat
11.00 | XXI. Miskolci Téli Tárlat megnyitója. Mis-

kolci Galéria.
11.30 | Sütő Róbert festőművész kiállításának 

megnyitója, a 2012-es Mazsaroff-díj átadá-
sa. Miskolci Galéria.

14.00 | Színházbejárás Kulcsár Imrével. Színház.

15.00 | Egy óra versek között. Színház.
16.00, 17.00 | Keszekusza varázsló. MűHa.
16.00 | Pennaháborúk. Ifjúsági Ház.

Január 22. | vasárnap
14:00 | Déryné. Előadás, majd a Déryné című film 

vetítése. Csodamalom Bábszínház.

Január 23. | hétfő
10.00 | A hulladék is lehet érték? Interak-

tív foglalkozás. II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár.

16.30 | A 2011-es év új szerzeményeit mutat-
ja be Pusztai Tamás igazgató. Herman Ottó 
Múzeum.

17.00 | Tájak, népek, kapcsolatok öröksége. 
Viga Gyula előadása. Herman Ottó Múzeum.

Január 24. | kedd
14.00 | Isten, áldd meg a magyart. Megemléke-

zés a magyar kultúra napja alkalmából. VOKE Vö-
rösmarty Mihály Művelődési Ház.

17.00 | Nyújts feléje védő kart. Mizser Attila köl-
tővel, a Palócföld főszerkesztőjével Mózes Huba iro-
dalomtörténész beszélget. Református egyházke-
rületi székház.

» részletes programajánló a minap.hu-n

Múzsa-díj a fiataloknak
A magyar kultúra napja alkalmá-
ból, pénteken este adták át a Mú-
zsa-díjat a miskolci Fazekas Álta-
lános Iskola gyermekkarának a 
Miskolci Nemzeti Színházban.

A Fazekas Gyermekkar 1970 óta 
működik. Több nemzetközi elis-
merést zsebeltek már be, de a cél 
mindig ugyanaz: találkozni a ze-
nével, a közönséggel.

– Reményi János karnagy 
1985-ig vezette a gyermekkart, 
majd Halmainé Újvári Mária 
vette át a karmesteri pálcát, egé-
szen 2008-ig, amikor nyugdíjba 
ment. Azóta én állok a kórus élén 
– mondta Balázsné Molnár Ildi-
kó, akit elődje ajánlott a feladatra. 

– Egy felnőttkart, a Forrás 
Kamarakórust vezetem 25 éve, 
emellett 2000 óta foglalkozom a 
Fazekas alsósaival is – tette hoz-
zá a vezető. 

A nagy múltú Fazekas Gyer-
mekkar sikeréhez nagyban járult 
hozzá Reményi János munkája. 
Hazánkban és az országhatáron 
túl is szép sikereket ért el a kó-

rus. Az elismerés kiérdemlésé-
ben pedig meghatározó a vezető 
szakmai felkészültsége. Balázs-
né Molnár Ildikó kiemelte, fon-
tos a tudás átadása mellett az is, 
hogy olyan műveket válasszanak 
a gyermekkar számára, amelyek 
méltók egy-egy nemzetközi ver-
seny színvonalához. 

– Kiemelt szerepe van a kórus-
vezetőnek, ám az érdem mégis 
a gyerekeké. A kezdetek óta vá-
logatott, felső tagozatos fiatalok 
kerülhettek a gyermekkarba. A 
felvételi során zenei osztályokba 
soroljuk a gyerekeket. A kórus 
tagjai emelt óraszámban tanul-
ják az éneket, ez heti 4-5 alkalmat 
jelent. Ez alatt az intenzív tanu-
lási idő alatt remek kottaolvasá-
si készségeket szereznek. Több 
elméleti tudáshoz jutnak, s vá-
laszthatnak maguknak hangszert 
is, amin játszani fognak – magya-
rázza a karvezető.

Azt, hogy ezúttal a gyermek-
karnak ítélték a kulturális elisme-
rést, leírhatatlan érzésnek nevezte 
a vezető. Hangsúlyozta, csodála-
tos, hogy a jövő nemzedéke kap-
ta a miskolci Múzsa-díjat.

– Két szempontból is hatal-
mas dolog ez a díj számunkra. 
Elismerték a gyermekkar múlt-
ját, a több évtizedes munkát, 
ami a Fazekas Gyermekkarban 
nyugszik, és bizalmat szavaztak 
a felnövekvő generációnak. Én 
pedig azért vagyok, hogy segít-
sek nekik megvalósítani álmai-
kat – tette hozzá Balázsné Mol-
nár Ildikó.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.
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6  hirdetés

Kor- és típusfüggetlen haszongépjármű-szerviz 
átadása az FK-TRANSZ Kft. telephelyén!
A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség Észak-magyarországi Ope-
ratív Program keretén belül az 
FK-TRANSZ Kft. „Korszerű teher-
gépjármű-szerviz kialakítása az 
FK-Transz Kft. telephelyén” cím-
mel projektjavaslatot nyújtott be, 
mely javaslat sikeres elbírálásban 
részesült.

A beruházás keretén belül épített új, 
egyhajós csarnoképületben elhelye-
zésre került 3 darab, egymással párhu-
zamos szerelőakna, melyek fölött két 
hosszabb és egy rövidebb jármű helyez-
hető el, így a cég profilbővítésével lehe-
tőség nyílik a saját járműparkján kívül 

más cégek kor- és típusfüggetlen ha-
szongépjárműveinek szervizelésére is. 
Az épületben helyet kapott még drót-
hálóval elválasztott raktár, illetve az itt 
dolgozók részére szociális helység. 
A beruházás finanszírozása az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg, az Európai Unió és 
a Magyar Állam által nyújtott támoga-
tás összege 21 212 900 Ft.
Pályázati azonosító:  
ÉMOP-1.1.1/F-10-2010-0047

Épületgépész  
műszaki ellenőrt  

keresünk.
Az önéletrajzokat  

az epuletgepeszmiskolc@gmail.com címre várjuk.

Akció! Akció!

2012-ben is „öt nap, öt termék” akció 
január 18–22-ig!

Búza finomliszt 1 kg Szatmári  105 Ft
coop szarvacska 4 toj. 500 g száraztészta  169 Ft

Egységár: 338 Ft/kg

coop fodros nagykocka 4 toj. 500 g száraztészta  169 Ft
Egységár: 338 Ft/kg

coop citromízesítô 1 l  169 Ft
krajcáros papírzsebkendô 100 db  75 Ft

Egységár: 0,75 Ft/db

Újabb nagyszabású akció várja vásárlóinkat január 19–30-ig!  
Az ajánlatból:

Lili „B” rizs 1 kg  209 Ft
coop napraforgó étolaj 1 l  389 Ft
coop morzsolt majoranna 10 g  29 Ft
Wiener Extra ôrölt vák. kávé 1 kg  1499 Ft
Negro classic 100 g  189 Ft

Egységár: 1890 Ft/kg

Biopon takarékos mosópor 2 kg 799 Ft
Egységár: 399,5 Ft/kg

Ha még nem tartozik törzsvásárlóink közé,  
regisztráltassa magát az új évben.  
kérje munkatársaink segítségét!



programajánló ››››››››› a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Január 23. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Magyarország: 

Cegléd (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió ar-
chívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A tévedés áldozata, amerikai film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 24. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód ma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc 
Televízió archívumából 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Csapdában, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 
Képújság.

Január 25. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 2. rész: Válság-
kezelési útmutató (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 Szabadegyetem: előadások 
Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lángoló tenger, amerikai film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 26. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Ma-
gyarország: Hajdúböszörmény (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 
Miskolc TV programajánlója 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 Égető borzalom, amerikai film (Háló-
zat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 27. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dokumentum Műhely: 
Több mint egy hegy (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.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Hóbortos nagybácsi, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 28. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Euróra 2. rész: Vál-
ságkezelési útmutató (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei műsor 
23.00–07.00 Képújság.

Január 29. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális maga-
zin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A szeretet ereje, kanadai–amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
07.00 Képújság.

» Az ökumenikus imahéten 
szombaton, 21-én, a Miskolci Egyetem dísz-
aulájában délután 4 órakor kezdődik a hiva-
talos záró imanap, amelyen Palánki Ferenc 
egri segédpüspök, Csomós József reformá-
tus, Fabiny Tamás evangélikus és Orosz Ata-
náz görög katolikus püspök vezeti a szer-
tartást. 

» Vasárnap, 22-én délután 5 órakor 
az avasi református templomban, hétfőn az 
ortodox templomban lesz imaóra.

» Január 28-án, szombaton, az 
este 6 órai szentmisét Kelemen Didák bol-
doggá avatásáért mutatják be a minorita 
templomban.

Harang-Hírek ››››››››

Hirdetés

Hirdetés

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–hol-
land romantikus vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 
20.00 Válogatott gyilkosok; feliratos amerikai–
ausztrál akcióthriller | 16 | (Uránia-terem).

Január 26–február 1. | 17.00 Még egy 
év; feliratos angol vígjáték | 12 | (Béke-terem) 
| 17.30, 20.00 Mission Impossible – Fantom 
protokoll; amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-te-
rem) | 19.00 A rend őre; feliratos izraeli film-
dráma | 16 | (Béke-terem).

művészetek Háza ›››››››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  Ne vállaljon többet a kelleténél! Túlterheli magát, és képtelen lesz 
megfelelni az elvárásoknak. Túlságosan érzékenyen reagál néhány dologra. Úgy érezheti, minden-
ki csak kötekedik, és a hibákat keresi. Anyagi kilátásai viszont ígéretesek. Ha borúlátó gondolatai tá-

madnának, tudja: a sötét felhők csak átmenetiek, sokkal hosszabb ideig süt majd a nap. 

bika (04. 21–05. 21.) Önbizalma jelentősen erősödhet, jó hangulatának köszönhetően 
olyan barátokkal gazdagodhat, akik között rövidesen megtalálja új életének igazi párját is. Ha már 
van párja, és átvészelik a problémákat, akkor ezután sokkal harmonikusabb lesz kapcsolatuk. A hi-

vatásában ötletei kivitelezéséhez nyugodt lelkiállapotra és koncentrációra lesz szüksége.

ikrek (05. 22–06. 21.) Anyagi helyzete csak akkor válik biztonságossá, ha túlköltekezési 
vágyait sikerül lehűtenie, és kizárólag arra koncentrál, hogy tartalékai ne csorbuljanak. Munkahe-
lyén vagy az iskolában mostantól kicsit felszabadulhat, sőt, már kezdhet készülni a tavaszi pihenés-

re is. Szerelem terén a hétvége hozhat érdekes fordulatot.

rák (06. 22–07. 22.) Kedvesével kevés időt töltenek együtt. Ne érezze magát vétkesnek, 
inkább a jövőben próbáljon meg több időt szakítani rá! Jót tehet kapcsolatuknak, ha valamit vál-
toztatnak otthonukon, esetleg átrendezik a lakást. A szingliknek egyik pillanatról a másikra új sze-

relem léphet az életükbe. A munkában a legjobb, ami történhet, a mostani változatlanság.

oroszlán (07. 23–08. 23.) A hét elején valaki nagyon felbosszanthatja, de ne hagy-
ja, hogy ez az egész hetét tönkretegye! Fel a fejjel, önnek lesz igaza, az igazság előbb-utóbb kide-
rül. A napokban megnő a vonzereje az ellenkező neműek szemében. Ha nem is keveredik szívfájdí-

tó szituációkba, mégis gondot okozhat partnerének megmagyarázni a váratlan ajándékokat. 

szűz (08. 24–09. 23.) Időszerű lenne elvégeznie azokat a feladatokat, melyeket már he-
tek óta halogat. A legtöbb teendő lassan idejétmúlt, de attól még megoldásra vár! Ügyeljen arra, 
hogy elfoglaltságai közben se feledkezzen meg azokról, akik segítettek önnek. Ha nem vezeti le a 

felgyülemlett feszültséget, influenzaszerű megbetegedésre vagy kisebb balesetre számíthat.

mérleg (09. 24–10. 23.) Sokat intézkedik, lót-fut, és ennek köszönhetően szinte ész-
revétlenül megközelítheti vagy akár el is érheti versenysúlyát. Ha mostanában munkahelyváltáson 
törte a fejét, akkor itt az idő! A lehetőségeket most tálcán kínálja az élet, szinte csak ki kell választa-

nia a leginkább megfelelőt. Ha most jól dönt, anyagi problémái is megoldódhatnak.

skorpió (10. 24–11. 22.) Az, hogy nem sikerül minden, amibe belekezd, még nem je-
lenti azt, hogy rosszul mennének a dolgai. Lehet, hogy fontos problémáit meg kellene osztania va-
lakivel, hátha jó tanácsot kap. Soha ne gondoljon arra, hogy nincs elég pénze, mert akkor valóban 

nem lesz. Inkább szabaduljon meg a kacatoktól, ez jót tesz majd a lelkének.

nyilas (11. 23–12. 21.) Jó híreket kaphat ezen a héten. Egy utazás, egy költözés, egy új 
munka vagy vállalkozás lehetősége teljesen felvillanyozza, de ne feledkezzen el kötelezettségeiről 
és ígéreteiről sem! És ne vesse magát gondolkodás nélkül az ismeretlenbe. Nem szokta terveit kife-

csegni, most mégis lehet, hogy épp a legrosszabb helyen szólja el magát.

bak (12. 22–01. 20.) Ez a pihenés hete is lehetne önnek, de ha munkára, a karrierje épí-
tésére vagy akár tanulásra szánja az időt, akkor sem kell túlhajszolnia magát. Olyan tevékenységek-
re is kell időt hagynia, melyeket hetek óta csak halogat, pedig mind időszerű lenne. Itt az ideje pár-

kapcsolatát is kimozdítania az unalmas hétköznapokból. A szingliknek nem kedvez ez a hét.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Ha valamilyen újszerű elképzelése van a jövőt illetően, ez a 
hét kiválóan alkalmas arra, hogy elkezdje megvalósítani. Hosszú távon alapozhatja meg jövőjét, ha 
most ügyesen cselekszik, és a babérokat is hamar learathatja. A magánéletében folytatódik a sze-

rencsés időszak. Lehet, hogy hiúságának ez hízeleg, de partnerét nyugtalanítja. 

halak (02. 20–03. 20.) Tanácsos lenne több vasat tartani a tűzben, pályázatokat bead-
ni, mert elképzelhető, hogy váratlanul sokkal kedvezőbb álláshoz jut, mint amilyen a mostani vagy 
a korábbi volt. Az átrendeződések miatt rövid ideig sok szabadideje lehet. Ekkor tanácsos lenne 

szervezete regenerálódásával felkészülnie a jövőre. Szerelmi életében a szombat hozhat áttörést.
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Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

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

A DuMAszínHáz beMutAtJA:
Kiss áDáM és HAJDú bAlázs  

MÛsoRát
2012. február 21., kedd, 19.00 óra 

Jegyár: 2500 és 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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
A tetovált lány (MB premier) | 
18 | 10.00 (szo), 11.00 (v), 13.00, 
16.00, 19.00 (p–szo), 14.00, 17.00, 
20.00 (v–cs), 22.00 (p–szo)
Sherlock Holmes nevében (MB 
premier előtt) | 12 | 14.45
Muppets (MB) | KN | 10.45 
(szo–v), 13.00, 15.15, 17.30
Sherlock Holmes 2. (MB) | 16 | 
10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 
20.00 – 22.30 (p–szo)

Jack és Jill (MB) | 12 | 10.00, 12.00 
(szo–v), 14.15, 16.15, 18.15, 20.15 
– 22.15 (p–szo)
Géppisztolyos prédikátor (MB) 
| 16 | 21.30 (p–szo)
Táncoló talpak 2. (MB digitá-
lis 3d) | KN | 10.30, 12.30 (szo–v), 
14.30, 16.30, 18.30
S. O. S. Love (MB) | 12 | 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 
11.45 (szo–v), 13.45, 15.45, 17.45
Mission Impossible: Fantom 
protokoll (MB) | 16 | 12.15 (szo–v), 
17.15, 19.45 – 22.15 (p–szo)

Szilveszter éjjel (MB) |12 | 10.00 
(szo–v), 14.45 (kivéve szo–v), 
19.45 – 22.00 (p–szo)
Csizmás, a kandúr (MB digitális 
3d) | 12 | 11.15 (szo–v), 15.00, 16.45
Csizmás, a kandúr (MB) | 12 | 
13.15, 19.30
A legsötétebb óra (MB digitális 
3d) | 16 | 18.45, 20.30 – 22.30 (p–szo)

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

cinema city, plaza  – január 19–25. ››››››››››››››››››››››››››››››

Január 21. | szombat
09.00 | Énekverseny. Ady Művelődési Ház.
10.00 | II. Görömbölyi forraltbor- és tepertő-

nap. Görömböly, közösségi ház előtti tér.
17.00 | Pótszilveszter. VOKE Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház.

Január 22. | vasárnap
10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Csodamalom Báb-

színház.
17.00 | Randevú klub. Vörösmarty Művelődési Ház.
17.00 | Ars Nostra, kiállítás. Kiállítók: Dunai Beá-

ta, Fejes Adrienne és Ostorházi Erika. Diósgyőri Ady 
Endre Kulturális és Szabadidő Központ.

Január 23. | hétfő
19.00 | Népszerű zenei esték. A Miskolci Szimfoni-

kus Zenekar koncertjén közreműködik az ELTE Bar-
tók Béla Énekkar. Művészetek Háza.

Január 24. | kedd
17.00 | A Műút a könyvtárba vezet. Garaczi Lász-

lóval beszélget Jenei László. Megyei Könyvtár.

Január 26. | csütörtök
15.00 | A török világ Magyarországon. Vargáné 

Balogh Judit előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.
17.00 | Kosztüm-mesék. Laczó Henriette jelmez-

tervező művész kiállítása. Színészmúzeum.

Január 27. | péntek
18.00 | Űrturista: fizető vendég az űrben. Szabó 

Gyula Bemutató Csillagvizsgáló.

Január 28. | szombat
08.00 | Díszgalamb-kiállítás. Központi Leány-

kollégium.
09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.

Január 29. | vasárnap
08.00 | Díszgalamb-kiállítás. Központi Leány-

kollégium.
10.30 | Meseláda. Csodamalom Bábszínház.

» részletes programajánló: minap.hu

A BorNívó borismerettel rendelkező  
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.

mkk ady endre művelődési ház
február 4., szombat, este 7 óra

Jegyelővétel: ady, ifiház, fehér fotó, művészetek háza, egyetem diákiroda



a város lapja

MiNap

2012. január 21. | 3. hét | II. (IX.) évfolyam 3. szám

8  mozaik

Száraz lábbal
Szorgos munkások lepték el a 

miskolctapolcai barlangfürdőt: a 
leállást kihasználva az éves kar-
bantartást végzik. Egyúttal bő-

vítik a szaunát – Miskolc leg-
nagyobb, 26 személyes finn 

szaunájával várják majd a ven-
dégeket –, átépítik az éttermet. 
Átvizsgálják a sziklákat, ha in-

stabil részeket találnak, akkor el-
távolítják azokat. A gépészeti ré-

szeken is folyik a karbantartás, 
ahol szükséges, a csöveket is ki-
cserélik. Végezetül majd a kutat 
is átvizsgálják, hogy 28-án újra 

megnyithassák a fürdőt a nagy-
közönség előtt. (fotó: Juhász Ákos)

bestseller ›››››››››››››

Az elfeledett kert
Kate Morton alkotásában egy kislányt hagy-
nak magára 1913-ban egy Ausztráliába tar-
tó hajón. Nincs nála semmi, csupán egy 
bőrönd néhány ruhadarabbal és egy mese-
könyv. A gyereket befogadja a kikötőmester 
és felesége, s felnevelik saját gyermekükként.

Huszonegyedik születésnapján meg-
tudja az igazságot. Összedől minden, úgy 
érzi, kicsúszott lába alól a talaj. Elhatároz-
za, megtudja, ki is ő valójában. A kutatás so-

rán eljut a Comwall partján álló Blackhurs udvarházba, s kideríti a 
Mountrachet család titkait. A kirakós összes darabja azonban csu-
pán halála után áll össze, mert a kutatást unokája folytatja.

Heat Wave (Hőhullám)
Egy New York-i ingatlanmágnás zu-
han a mélybe, hal meg az utcán. Felesé-
ge egy hajszállal él túl egy támadást. Azok 
a pénzemberek és maffiózók, akiknek lett 
volna indítékuk megölni a mágnást, biz-
tos alibivel rendelkeznek. A nyomozás 
során olyan titkok kerülnek a felszínre, 
amelyek végzetesek lehetnek.

Richard Castle minden eladási rekordot 
megdöntött. A Hőhullámban mutatja be 
új hősét, a New York-i rendőrség gyilkos-
sági nyomozóját, Nikki Heatet. A szexi és 
vérprofi Heat szenvedélyesen keresi az igazságot, főnöke pedig nyaká-
ra ülteti a bulvármagazinok sztárújságíróját, Jameson Rookot, aki cik-
ket ír New York elitjéről. Közösen igyekeznek összegyűjteni a szálakat, 
a nyomozás során pedig egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

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

Mission impossible 
– Fantom protokoll
A Fantom protokoll nem 
csupán egy újabb lehetet-
len küldetés. Az Impossible 
Mission Force-ot leállítják, 
mert felmerül a gyanú, hogy közük van egy globális terrorista össze-
esküvéshez. A Fantom protokoll beindul. Segítség nincs, összekötők 
nincsenek. A küldetés Ethen Huntnak és csapatának nem lehetetlen, 
ám minden eddigiek közül ez a legdurvább és a legintenzívebb.

színes amerikai akciófilm, korhatár 16 év
Művészetek Háza, uránia-terem; január 26–február 1., 17.30, 20.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… Miskolc látképe a mai Bortanya környéké-
ről 1912-ben. A kép bal sarkában a református templom s az Erzsé-
bet tér látszik a Kossuth-szoborral. A főutca meghatározó épületei 
– az Almássy-kúria, a Korona Szálloda, a Pannónia Szálloda – egyér-
telműen azonosíthatók. A kép jobb-középső részén feltűnő két torony 
a Weidlich-palotáé, amelyet Miskolc első áruházaként 1912-ben ad-
tak át, illetve vettek birtokba a vásárlók. A Pannónia Szálloda és a re-
formátus templom kirajzolja a Kossuth utca vonalát. Azonosítható a 
Palóczy utcai zsinagóga, az ortodox templom. A minorita templom-
mal szemben a felsőkereskedelmi iskola nyugati szárnya látszik. Tőle 
keletre a mai Hősök tere még teljesen beépített, majd a postapalota 
építésekor, az 1930-as években bontják le az itt épült lakóházakat. A 
minorita templom mellett már azonosítható a katolikus gimnázium. 
(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 ››››››››››››

228 éve, 1784. január 16-án lépett be Kazinczy Ferenc Miskolcon 
1781-ben „Az erényes vándorok” szabadkőműves páholyba. Itt vá-
lasztotta az Orpheus nevet. Tag volt későbbi apósa, gróf Török Lajos is.

143 éve, 1869. január 18-án Pesten elhunyt Szemere Bertalan. A 
vármegye közgyűlése Magyarország miniszterelnökének rendelke-
zését tudomásul véve, a budai sírkertből hamvait 1871-ben hazaho-
zatta, s az avasi domb oldalában újratemette. 

363 éve, 1649. január 19-én a Szendrőben tartott megyegyűlésen 
a török alatt elnéptelenedett, s önállóságát vesztett Csongrád várme-
gyét a „pecsételő szék” Borsod vármegyével egyesítette. Így évtize-
deken át Borsod és Csongrád törvényesen egyesült vármegye volt.

Hétforduló ››››››››››››

Névadó – Jászai Mari 
Újdiósgyőrben a Gózon La-
jos és a Kerpely Antal ut-
cák között északnyugat-
délkelet irányú utca. 
(A név Miskolc térké-
pén Miskolc-Diósgyőr 
1945-ben történt egye-
sítésétől követhető nyo-
mon, környezetében né-
hány utcanév megváltozott.) 

„A nemzet csalogányaként” is-
mert színésznő Rimaszombaton 
született. A XIX. század végétől a 
népszínművek híres primadonná-
ja, 1901-től a Nemzeti Színház örö-
kös tagja. Miskolcon számos alka-
lommal megfordult, alkalmanként 

háromszor-négyszer lépett 
színpadra. 1908-ban Eg-

ressy Gábor születésé-
nek centenáriumán a 
miskolci színház szín-
padán a Himnuszt 
szavalta, majd a Bánk 

bánban lépett fel Gert-
rudis szerepében.
(Az 1850–1926 között élt 

tragikát Budapesten temették el. 
1893-tól naplót vezetett, innen tud-
juk, hogy Herman Ottó „gyűrűs 
menyasszonya” volt. Ezt megerősí-
ti Szűcs Sámuel miskolci naplóíró, 
akinek később Herman Ottó sógo-
ra lett.)       D. I.

Élet a jégen
A tökéletes téli siklás élmé-
nyéhez tökéletes pálya is 
kell. A Miskolci Szabadidő-
központ jégpályáinak felü-
letét Csernyák István gon-
dozza, naponta többször, 
hogy a korisok tökéletes fe-
lületen csúszhassanak.

A közel 20 éve a miskolci jégpá-
lyákon dolgozó Csernyák István 
úgy, mint a legtöbben, gyermek-
ként ismerkedett meg a korcso-
lyázás örömével. Ma már aktí-
van nem sportol, ám továbbra is 
egyik kedvenc miliője a jég.

– Világéletemben kedveltem 
a sportot, a Jegesmedvék mecs-
cseit is meg szoktam nézni, de a 
jégkorong helyett inkább a foci 
az, amiben mindig naprakész 
vagyok – mondja a hűtőgépész, 
aki leginkább magányosan rója 
a köröket a pályán.

A sport szerelmesei csupán 
annyit érzékelnek, hogy a kásás, 
„szétkorizott” jég hirtelen újra 
sima, fényes és tökéletes állapotú 
lesz. Ezt többek között Csernyák 

Istvánnak köszönhetik, aki a jég-
felújító géppel összeszedi a jégká-
sát, és a pályára engedi a vizet.

– Hűtőgépész végzettséggel 
rendelkezem. Kezdetben segéd-
gépészként kerültem a szabad-
időközpontba, aztán érdekelni 
kezdett a hűtéstechnika, így pa-
pírt szereztem róla és ma már 
szinte mindent mi csinálunk a 
pálya körül. Nem szeretem a be-
zártságot, a monotonitást, itt vi-
szont, ha valami feladat adódik, 
akkor megyünk és megoldjuk. 
Változatos munka, ezért nagyon 
szeretem – emeli ki Csernyák 
István, aki a benti pályán napon-
ta több mint tíz alkalommal si-
mítja el a jeget. 

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

KöztünK élneK ››››››››››››

Ismeri Ön megyénk látnivalóit?

Tisztelt Olvasó! Borsod-Abaúj-Zemplén nem szűkölködik látnivalókban, egyedi természeti je-
lenségekben. De vajon ismeri Ön megyénk látnivalóit? Hamarosan kiderül! Négyrészes kereszt-
rejtvény-játékunkban látnivalók nevét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon 
legkésőbb február 16-a éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők kö-
zött a MIKOM felajánlásában könyveket, és a Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok útja 1.) jóvoltából 
strandtáskát sorsolunk ki. Előző játékunk helyes megfejtései: 1. Zentai András, 2. Martis Ferenc, 
3. Káplár László, 4. Fekete Zoltán. A futball-labda diósgyőri útja című könyvet nyert Nagy Hajnal-
ka Miskolc, Majláth u., Nagy Róbert Miskolc, Kondor Béla u., strandtáskát nyert Varga Gábor-
né, Miskolc, Világ u. Nyereményüket szerkesztőségünkben, illetve a Szerviz Irodában vehetik át.

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 ››››››››››››


