
www.minap.huMegjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban

II. (IX.) évfolyam, 4. szám 4. hét | 2012. január 28. TéríTésmenTes

A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
évtizedek A 
gAzdAságbAn
nyugdíjba vonult szilágyiné 
baán anna, a megyei kereske-
delmi és iparkamara titkára.  
a város | 4. oldal

Mondd, te kit 
vál AsztAnál?
Hamarosan következik a végső 
döntés: a város közgyűlése vá-
laszt a két jelölt közül.  
a város | 8. oldal

értékelnek 
A frAkciók
a közgyűlés képviselőcsoportjainak 
vezetői az elmúlt év önkormányzati 
munkájáról, a város működéséről.  
a város | 5. oldal

Cél a döntő, határ az ég

A Ferencváros elleni kettős győzelemmel bejutott a MOL Liga elődön-
tőjébe a Miskolci Jegesmedvék jégkorongcsapata, ahol az alapszakasz 
győztesével, a HSC Csíkszeredával találkozik.       » részletek a 9. oldalon

Ha felépülhetne végre...
Ágy, asztal, tv, ruhák, játék, 

edénykészlet. Többek között ez-
zel segítették Miskolc adakozó 
kedvű lakói azt a családot, aki-

nek Kőporos utcai háza égett 
le. A tragédiában kislányuk el-

hunyt, minden ingóságuk oda-
veszett, a ház pedig lakhatatlan-

ná vált. Most már az újjáépítés 
következhet – ha ahhoz is kap-

nak segítséget.
» részletek a 3. oldalon

Barlangfürdő: újra, 
hosszabban nyitva
Véget ért a karbantartás, így janu-
ár 28-án, szombaton reggel 9 órá-
tól ismét várja a fürdőzni vágyó-
kat a Barlangfürdő. A 12 napos 
leállás során átvizsgálták a falakat, 
karbantartották a gépezeteket. A 
büfé február végére készül el, ad-
dig ideiglenes büfé működik a fő-
bejáratnál. Kész van viszont az 
új, 30 fős szauna. Újdonság az is, 
hogy február elejétől a fürdő hét-
végén meghosszabbítva, este 7-ig 
tart nyitva. (fotó: J. Á.)

Ellenőrzések futószalagon, jó eredményekkel
Immár egy éve, hogy folya-
matos átfogó ellenőrzéseket 
tart a miskolci önkormány-
zat a beilleszkedni képte-
len, alapvető együttélési nor-
mákat be nem tartó lakosok 
esetében, illetve a „fészek-
rakó” csalóknál. A folyama-
tos nyomásnak már látható 
eredményei vannak.

Az új városvezetés kénytelen volt 
szembesülni azzal, hogy a város 
több pontján élnek olyanok, akik 
megkeserítik lakókörnyezetük éle-
tét, nem fizetik a közüzemi díjakat, 
vagy éppen csalással jutottak ingat-
lanjaikhoz. A „fészekrakós” csalókat 
saját hatáskörben nem tudja kirak-
ni a lakásokból, ezért döntöttek úgy, 
hogy hatósági ellenőrzéseket indíta-
nak. Ezek hatására sokan kiköltöz-
tek már a lakásokból, ugyanakkor 
a „renitens” lakókat is sikerült több 
helyen jobb belátásra bírni. A cél 

az, hogy megvédjék azokat a lakó-
kat, akik betartják az együttélés sza-
bályait, míg akik ezeket a minimá-
lis szabályokat sem tudják betartani, 

azok ellen fellép a hivatal. Miskolc 
polgármestere a folyamatos ellenőr-
zésekre, szigorú helyszíni intézkedé-
sekre, illetve a szabálysértési eljárá-

sok gyorsított lefolytatására helyezi 
a hangsúlyt. Az ellenőrzések ezért 
minden héten megismétlődnek.

» folytatás a 3. oldalon.

Pletykák a színházban

Neil Simon Pletykák című bohó-
zatát mutatták be január 27-én a 
nagyközönségnek a Kamaraszín-
házban. A nevettetés nagymeste-
rének számító Simon alkotásának 
miskolci változatában Jancsó Dóra 
és Fandl Ferenc játssza a főszere-

pet. Mellettük pedig olyan színé-
szek alakítják a történetet, mint Fa-
bók Mariann, Vida Péter és Seres 
Ildikó. A művet a Miskolci Nemze-
ti Színházban Korcsmáros György 
Jászai-díjas, érdemes művész vitte 
színre.                                        (fotó: J. Á.)

Hosszabb a hetes
Hosszabb lett – pontosabban az 
engedélyek megérkezése után 
hosszabb lesz – a 7-es busz útvo-
nala Felsőzsolcán. A 168 millió fo-
rintos, európai uniós támogatásból 
megvalósult, mintegy 1,2 kilomé-
teres új útszakasz elsősorban a tö-
megközlekedést szolgálja majd.

Az új út Felsőzsolca határában 
halad és kanyarodik vissza a város-
ba. Lehetővé teszi, hogy a 7-es kör-
járatként közlekedjen és nagyobb 
területet tudjon kiszolgálni: négy 
új megállóhellyel bővül az útvona-
la. Az új út használatával a 7-es au-
tóbusz régi fordulója megszűnik. 

Edzőmeccsekkel készül a Diósgyőr
Lejátszotta első két edzőmér-
kőzését a DVTK, amelyre a na-
pokban három újabb felkészülé-

si meccs vár. Az első találkozón 
1–0-ra megverték a Kazincbar-
cika csapatát, míg pénteken Ti-
sza Tibor mesterhármasával 
3–0-át értek el a Rimaszombat 
ellen. Ekkor egy francia-ma-
rokkói középpályás, Youssef 
Sekour  (a kép jobb szélén) is 
csatlakozott a DVTK-hoz, a 23 
éves futballista próbajátékra ér-
kezett. A piros-fehérekre továb-
bi három edzőmeccs vár a na-
pokban.                                  (fotó: m. L.)

» cikkünk a 9. oldalon

Elkötelezetten a népművészetért
Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat 
kapott Molnárné Forray Marianna, 
a Diósgyőri Kézműves Alkotóház 
igazgatója, népi iparművész.

Az állami kitüntetést a nem hi-
vatalos művészetek és a nép-
művészet területén kimagasló 
értékű tevékenységet végző al-
kotók, művészetpedagógusok, 
együttesvezetők kaphatják meg. 
Az elismerést a magyar kultúra 
napja alkalmából adta át Halász 
János, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium államtitkára.

Forray Marianna 30 évvel ez-
előtt kötelezte el magát a nép-
művészet mellett. Azóta is azo-
nos lendülettel dolgozik annak 
terjesztéséért, megőrzéséért.

– Még 2007-ben kaptam meg 
a Király Zsiga-díjat, ami szin-
tén országos elismerés. Azóta a 
szakma nem kényeztet el díjak-
kal, így nagy becsben tartom a 
Csokonai-díjat is. Megtisztelő, 
hogy a szakma elismeri a nép-
művészetért folytatott, elkötele-
zett munkámat – hangsúlyozta.
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Miskolci Napló
a város lapja

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

Képviselői fogadóóra ››››››››››››

Adósok listája. Január 1-jétől ezer fo-
rint adóhátralékkal is felkerülhet az ön-
kormányzat honlapjára, aki tíz napot 
késik egyes helyi adókötelezettségei-
vel. Erre egy tavaly meghozott, január 
1-jétől hatályos törvény ad lehetőséget. 
A lista első megjelentetése előtt a hivatal 
az érintetteket tájékoztatja. 

Meddig érvényesek a jegyek? Az 
MVK 2011. január 1-jétől forgalomba 
került elővételi és járművezetői vonal-
jegyei, gyűjtőjegyei ez év február 29-éig 
utazásra korlátozás nélkül felhasznál-
hatók, ezt követően érvényüket vesztik. 
Az érvényüket vesztett elővételi vonalje-
gyeket, valamint a hiánytalan, azaz a tíz 
darabos azonos sorszámú menetjegyet 
tartalmazó gyűjtőjegyet az értékkülön-
bözet kifizetésével kicserélik az érvény-
ben lévő jegyekre az Uitz Béla utcán ta-
lálható közönségszolgálati irodában. 

Megtekinthető dokumentáció. A 
Strabag Zrt. Kő- és Kavicsbányászat 
által a „Miskolc, Újmassa-dolomit” 
védnevű bányatelken tervezett bányá-
szati tevékenységre vonatkozó előzetes 
konzultáció alapját képező dokumen-
táció február 13-áig megtekinthető az 
Észak-magyarországi Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 
4.), valamint Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának Építé-
si és Környezetvédelmi Hatósági Osz-
tályán (Miskolc, Városház tér 8. sz., III. 
udvar I. emelet) ügyfélfogadási időben.

Polgárőr-fogadóóra. Cseh László, a 
megyei polgárőr szövetség alelnöke fo-
gadóórát tart január 30-án, hétfőn dél-
után 4 órától 6 óráig a Nagyváthy J. u. 
38. szám alatti rendőrpihenőben.

Miskolc a tévében. Miskolcon forga-
tott néhány napig az m1 Zegzugos tör-
ténetek című magazinjának stábja, a 
műsor már látható is volt a tévében, leg-
közelebb – és tudomásunk szerint egy-
előre utoljára – február 3-án, pénteken 
délelőtt vetíti az m1, de a tévé honlapján 
folyamatosan elérhető a városfilm.

HírHasáb ››››››››››››

» Elvárt emelés. A Magyar Közlöny 2011. 
évi 157. számában jelent meg a munkabé-
rek megőrzéséhez szükséges munkabéreme-
lés 2012. évi elvárt mértékéről szóló 299/2011.
(VII.22) korm. rendelet. Annak érdekében, hogy 
az érintett munkáltatók gördülékenyen alkal-
mazhassák az új szabályozást, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium útmutatót tett közzé. Az út-
mutató megtalálható a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal honlapján, a www.munka.hu elérhető-
ségen. Várhatóan a vállalkozások részére az el-
várt kompenzáció meghatározott hányadára 
pályázati úton támogatás igényelhető, melynek 
jogi szabályozása kidolgozás alatt áll.

» Közszférából magánba. Elindult a 
Karrier Híd Program a közszférából elbocsátott 
alkalmazottak magánszférában történő foglal-
koztatásának támogatására. A program kereté-
ben azon költségvetési szervnek nem minősülő 
kifizetők, akik a programban résztvevő – és er-
ről hatósági bizonyítvánnyal rendelkező – sze-
mélyt foglalkoztatnak, a szociális hozzájárulási 

adóból adókedvezményben részesülhetnek. A 
programra a résztvevőknek a megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Központjának kirendeltsé-
gein február 29-éig lehet jelentkezni. Részletes 
tájékoztató megtalálható a http://emrmk.mun-
ka.hu honlapon.

» Intézményvezetői pályázat. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 
által az elmúlt év december 31-éig működte-
tett 12 intézmény (köznevelési, kulturális, szoci-
ális és gyermekvédelmi) fenntartása és működ-
tetése január 1-jétől a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) fel-
adata. A jogszabályi előírások alapján az intéz-
mények vezetőinek megbízatása március 31-én 
lejár. Az új vezetői megbízásokra pályázat útján 
kerül sor, melynek kiírása megtörtént. Benyúj-
tási határidő: február 25. A pályázatokat 2012. 
március 31-ig bírálják el. A kinevezés (megbí-
zás) az oktatásért felelős miniszter feladata a 
MIK vezetőjének javaslata alapján a megyei kor-
mánymegbízott egyetértése mellett.

KormányHivatali HíreK ››››››››››››››››

Miskolcon lettek magyar állampolgárok
Huszonnyolcan tették le az állampolgári esküt a mis-
kolci önkormányzat házasságkötő termében csütör-
tökön, és kapták meg a magyar állampolgárságot. 

Tele volt a házasságkötő terem csütörtökön reggel, 
a honosítás iránt folyamodók és családtagjaik, is-
merőseik töltötték meg. Választhattak, hogy esküt, 
vagy fogadalmat tesznek, de mindannyian az eskü 
mellett döntöttek, melynek végén az „Isten engem 
úgy segéljen” formula hangzott el. Ezt követően ve-
hették át Kriza Ákostól, Miskolc polgármesterétől a 
honosítási okiratot. 

Kriza Ákos beszédében elmondta, örül, hogy 
együtt ünnepelhet a friss magyar állampolgárok-
kal. Fontosnak nevezte ezt az érzést, mert a ma-
gyar összetartozást, szuverenitást támadás éri mos-
tanság. A történelem is bizonyítja, hogy csak akkor 
tudnak legyőzni minket, ha megosztják a magyar-
ságot, erre volt példa Mohács, vagy Trianon is. De 

hiába szabdalták szét az országot, a magyarok lé-
lekben összetartoznak, összekapaszkodtak. Köszö-
netet mondott a megjelenteknek, hogy őrizték ma-
gyarságukat, kultúránkat, álmainkat. Kérte, hogy 
őrizzék tovább az álmaikat, mert az ember az álma-
it mindig az anyanyelvén éli meg.

H. I. | fotó: Juhász Á.

napról napra ››››››››››››

Gyurcsány háromnapos  
vendégsége Miskolcon
Gyurcsány Ferenc, koráb-
bi miniszterelnök, a De-
mokratikus Koalíció (DK) 
elnöke a hét elején három 
napra beköltözött egy ava-
si családhoz. 

Tapasztalatairól szerdán sajtó-
reggelin számolt be. Társaságá-
ban feltűnt Molnár Csaba, Vadai 
Ágnes, Szűcs Erika, a DK vezetői, 
valamint Tompa Sándor és Varga 
Gergő miskolci önkormányzati 
képviselők. Gyurcsány Ferenc a 
látogatás eredményével elégedett 
volt. A Fészekrakó-üggyel kap-
csolatban elismerte, hogy a pol-
gármester és a rendőrkapitány 
mozgástere elég szűk. Viszont az 
Avas bűnügyi statisztikája a sú-
lyos bűncselekmények tekinteté-
ben nem rosszabb, mint hason-
ló városokban, de az emberek 
közbiztonságérzete alacsonyabb 
szinten van. A gondok forrá-
sa szerinte a kulturális, magatar-
tási konfliktusoknál keresendő. 
Megoldási javaslattal is élt: ha hu-
zamosabb ideig, ismétlődő mó-

don, jelentős mértékben meg-
zavarja valaki a közösség életét, 
akkor legyen rá lehetőség, hogy 
törvényes módon kivásárolják a 
lakásából.

Emlékeztettük Gyurcsány 
Ferencet, hogy a visszaéléseket 
2005–2008 közt követték el, mi-
niszterelnöksége idején. 

– Túlságosan könnyű felvet-
ni, van-e felelőssége a kormány-
nak. Tisztességesen dolgoztunk. 
Azoknak van felelőssége, akik 
lopnak, csalnak, hazudnak – vá-
laszolta a volt miniszterelnök, 
aki kiemelte, hogy az ügy kirob-
banása után az igazságszolgálta-
tás tette a dolgát.

Az esti lakossági fórumon 
Gyurcsány Ferenc újra elmond-
ta miskolci tapasztalatait, a Fé-
szekrakó-ügy megoldásával 
kapcsolatos ötletét, amely okát 
az oktatás révén szüntetné meg. 
Gyurcsány fórumát több, nem-
zeti radikális fiatal zavarta meg 
transzparensekkel, például egy 
napszemüveges fiatal „Kilövet-
ted a szemünket!” feliratot mu-
tatott fel, ami nem a legszalon-
képesebb reakciókat váltotta ki 
az előadó híveiből...               Cs. L. 

Megszólaltak a pártok
A Fidelitas keddi közleményében arra szó-
lított fel, hogy „Ne alázzák meg az embe-
reket a DK-celebek!”. A nyugalom meg-
zavarására is alkalmas legújabb húzásuk 
– írta Zsiga Marcell, a Fidelitas alelnöke, 
országgyűlési képviselő.

A realityk történetében nem volt még 
példa arra, amit a furmányos csapat, név 
szerint VV Feri, VV Csabi, VV Laci és VV Ági 
a napokban Miskolcon művelnek – fogal-
maz a politikus, majd megállapítja: a dolog 
szépséghibája csupán annyi, hogy a DK-
celebek a hétköznapi emberek életének 
nehézségét használják fel saját politikai cél-
jaik érdekében. Hiszen 8 éven keresztül ko-
rántsem volt nekik ennyire fontos az avasi 
lakótelepen élők sorsa, mint most, amikor 
egy-két jó vágókép kedvéért bármire ké-
pesek – áll a közleményben.

VV Ferinek és csapatának azt javasol-
juk, hogy térjenek vissza jakuzzis villá-
jukba és ne alázzák meg azokat az em-
bereket, akiknek akkor, amikor erre valós 
lehetőségük volt, nem segítettek. Amúgy 
is, rég kiszavazták már őket – zárja mon-
dandóját az alelnök.

***
Ugyanakkor a Jobbik sajtótájékoztatón 
reagált Gyurcsány Ferenc miskolci tartóz-
kodására. Szegedi Márton, a párt miskol-
ci elnök-frakcióvezetője úgy fogalmazott: 
az eset hatalmas felháborodást váltott ki 
Miskolc-szerte.

A politikus rossz álomnak nevezte „a 
hívatlan vendégek betolakodását”. Vé-
leménye szerint a Fidesz mulasztása, 
hogy Gyurcsány Ferencet még nem fog-

ták perbe, sőt, új pártja képviselőivel, a 
miskolciakat provokálva igyekszik a mé-
dia figyelmét magára irányítani. Álszent 
magatartásnak nevezte, hogy a milliár-
dos Gyurcsány budai villájából azért ér-
kezik Miskolcra, hogy fűtetlen lakások-
ból, éhező nyugdíjasokból és kilakoltatás 
előtt álló tisztességes emberekből csinál-
jon showműsort, majd megmondja, ho-
gyan kell megoldani azokat a problémá-
kat, amiket ők idéztek elő.

A frakcióvezető bejelentette, a Job-
bik frakciója rendkívüli közgyűlés össze-
hívását kezdeményezi azzal a céllal, hogy 
Ivád önkormányzatának példáját követ-
ve a képviselő-testület nyilvánítsa Gyur-
csány Ferencet „persona non gratának”, 
azaz nemkívánatos személynek Miskolc 
területén.

***
Sebestyén László, a Fidesz miskolci elnö-
ke, országgyűlési képviselő szerdán, az 
Avason tartott sajtótájékoztatóján adott 
hangot azon miskolciak véleményének, 
akik nem örültek Gyurcsány Ferenc há-
romnapos látogatásának, és felszólította, 
hogy távozzon.

– Az egyik Fészekrakó-botrány még be 
sem fejeződött, máris új fészekrakóink ér-
keztek, mikor Gyurcsány Ferenc és kísé-
rete betette a lábát az avasi lakótelepre. 
Gyurcsány Ferencnek semmi keresnivaló-
ja a városunkban, ezért felszólítjuk, hogy 
ő és álbaloldali milliárdos bandája azon-
nal hagyja el városunkat! Gyurcsány Fe-
rencnek Miskolcon nincs keresnivalója – 
jelentette ki Sebestyén László.

– Nincs szükség a békés miskolciak nyu-
galmának megzavarására, azt meg vég-
képp elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a 
böszmeség főszereplője, a Fészekrakó-
gondok előidézője a miskolci nehéz hely-
zetben élőket használja fel önző politikai 
céljaihoz. Lehet, hogy Budapesten még 
páran vevők a pojácaságra, de Miskolc 
nem az a hely, ahol a gyenge színészi tel-
jesítménnyel el lehetne kápráztatni bárkit 
is – zárta tájékoztatóját Sebestyén László.

***
A fentiekre reagált az MSZP is. Gúr Nándor 
országgyűlési képviselő, a párt megyei 
szövetségének elnöke úgy fogalmazott: 
bár az MSZP-nek nem tiszte megvédeni 
Gyurcsány Ferencet, nem is szorul rá, azt 
azonban nem tűrik el, hogy a Fidesz és a 

Jobbik mondja meg, melyik magyar ál-
lampolgár melyik városba teheti be a lá-
bát. A közlemény szerint a Fidesz és a 
Jobbik ebben az ügyben is egy követ fúj, 
gyűlöletet szít Miskolcon. 

Káli Sándor országgyűlési képviselő, az 
MSZP miskolci elnöke szintén közlemény-
ben reagált arra, hogy „Miskolc jobbolda-
li és szélsőjobboldali pártjának képvise-
lői közösen tiltakoznak Magyarország volt 
miniszterelnökének miskolci látogatása el-
len”. Abban megállapítja: ez a jobboldali, 
szélsőjobboldali össztűz azt mutatja, hogy 
a demokrácia súlyos veszélyben van Ma-
gyarországon, mert hatalmi szóval akarják 
meghatározni, melyik ellenzéki politikus 
melyik városba látogathat csak el, s végez-
heti országgyűlési képviselői munkáját.

A polgármester nem támogatja  
a rendkívüli közgyűlés összehívását 
– Gyurcsány Ferenc kormányzá-
sa alatt Magyarország nyakig eladó-
sodott, az emberek elszegényed-
tek. Az Avason uralkodó állapotokat 
sem mi idéztük elő, de a mi köteles-
ségünk, hogy az elhibázott Fészekra-
kó-program örökségét helyrehozzuk, 
és újra élhetővé tegyük az Avast is – 
így kezdte Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere szerdai közleményét, amit 
Gyurcsány Ferenc miskolci tartózko-
dása, és a körülötte kialakult szóvál-
tás miatt adott.

– A miskolci önkormányzat 2010 
októbere óta azon dolgozik, hogy az 

Avason is emberhez méltó életet él-
hessenek az ott lakók. Megerősítettük 
a közterület-felügyeletet, és visszaszo-
rítottuk a bűnözést a városrészben – 
írja közleményében Kriza Ákos.

Tudjuk, hogy számtalan feladatunk 
van még, de ezt tudtuk Gyurcsány Fe-
renc öncélú, magamutogató show-
műsora nélkül is.

A Jobbik kezdeményezését a rend-
kívüli közgyűlés megtartására nem 
támogatom. Rendkívüli közgyűlést 
ünnepi vagy rendkívüli alkalmakkor 
szoktunk tartani. Ez most nem az – fo-
galmazott a polgármester.

Január 21. | szombat

Imanap az egyetemen. Az öku-
menikus imahét keretében imana-
pot rendeztek a Miskolci Egyetemen. 
A keresztény felekezetek hívei nagy 
számban vettek részt, demonstrálva 
a vallásos emberek összefogását.

Január 22. | vasárnap

Főnix mozgalom. Miskolcon is 
megalakult a Magyar Főnix Mozga-
lom alapszervezete, melynek elnöke 
Baksy Rezső lett. 

Az elhurcoltakra emlékeztek. 
A Horthy Miklós Vitézi Rend öku-
menikus imára és koszorúzásra hí-
vott mindenkit a Vár utca 20. sz. alatt 
található emléktáblához. A táblát 
1995-ben állították azok emlékére, 
akiket 1945. január 23-án elhurcol-
tak malenkij robotra a Szovjetunió-
ba, és onnan már nem tértek haza. 

Január 23. | hétfő

Búcsú a kisebbségi elnöktől. 
Végső búcsút vettek a görömbölyi te-
metőben Burján Ferenctől, akit csa-

ládja mellett barátai, kollégái is elkí-
sértek utolsó útjára. Burján Ferencet 
2010-ben választották a Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
kévé, mely feladatot haláláig ellátta. 
Burján Ferenc január 16-án, 61 éves 
korában vesztette életét.

Január 24. | kedd

Tönkretett garázsok. A Kilen-
cedik utca végén található garázsok-
nál tartott sajtótájékoztatót a Jobbik. 
A párt képviselői arra voltak kíván-
csiak, a mindenkori városvezetés 
milyen intézkedéseket tesz a garázs-
sor megvédéséért, melynek eleme-
it az évek során teljesen elhordták. 
Pakusza Zoltán, a párt önkormány-
zati képviselője elmondta, a mintegy 
harminc garázs tulajdonosa kereste 
meg, lépjenek valamit az ügyben, hi-
szen az autóbeállók mára használha-
tatlanok, alig maradt bennük anyag. 

Január 25. | szerda

Korszerű csapadékelvezetés. 
Egy év alatt 20 utcát érintő csapa-
dékvízelvezető-rendszert építettek 

ki a Győri kapuban, Miskolc 19-es 
választókerületében. A közel 500 
millió forintos projekt zárásakor 
Zsiga Marcell, a terület önkormány-
zati képviselője elmondta, a rendszer 
hossza meghaladja a 9 kilométert. 

Január 26. | csütörtök

Átvették diplomájukat. Nyilvá-
nos ünnepi egyetemi szenátusülés 
keretében vehették át diplomájukat 
a Miskolci Egyetem végzős hallga-
tói csütörtökön és pénteken az egye-
temi díszaulában. A rendezvényeken 
egyetemi kitüntetéseket, címeket és 
hallgatói díjakat is átadtak. 

Lobbi az egyetemért? Az elmúlt 
napok egyik legfontosabb orszá-
gos és miskolci témája is az egyete-
mek felvételi kereteinek a változása, 
mondta sajtótájékoztatóján Simon 
Gábor, az MSZP városi frakcióveze-
tője, aki arra kérte Kriza Ákos pol-
gármestert, hogy közösen lobbizza-
nak a Miskolci Egyetemért. Simon 
Gábor szerint egységesen kell fellép-
niük az egyetem jövőjéért. 

Elhunyt Zsámboki László
Január 25-én, életének 76. évé-
ben elhunyt Zsámboki László, a 
Miskolci Egyetem Könyvtár, Le-
véltár, Múzeumának címzetes 
könyvtári főigazgatója. 

1959-től volt az egyetem dol-
gozója, 1969-től a központi 
könyvtár főmunkatársa, majd 
levéltárvezetője, 1996-tól 2005-
ig, nyugdíjazásáig könyvtári fő-
igazgató. Nevéhez fűződik a Sel-
meci Műemlékkönyvtár teljes 
körű feltárása és tudománytör-
téneti bemutatása. 

Tudományos munkásságá-
nak és publikációinak fő te-
rületei a Selmeci Akadémia 
története és a magyarországi bá-

nyászattörténet. Megalapítója az 
egyetemi levéltárnak és múze-
umnak. 

Zsámboki Lászlót a Miskol-
ci Egyetem saját halottjának te-
kinti. Temetéséről később intéz-
kednek.



A megújuló közigazgatásról és az árvíz „utóéletéről” 
Milyen változásokat hoz a 
választókerület életében a 
jövő januártól induló járási 
rendszer létrehozása? – töb-
bek között erről a témáról is 
szó esett azon a sajtóregge-
lin, melyet Csöbör Katalin 
szervezett péntek reggelre, 
Felsőzsolcára. 

Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő a járási rendszerrel kap-
csolatban elmondta, óriási átala-

kulásnak lehetünk napjainkban 
szemtanúi Magyarország közigaz-
gatásában. 2013. január 1-jétől 
megalakulnak az új közigazgatá-
si egységek, a járások, és létrejön-
nek azok központjai, a járási szék-
helyek is.

– Az én körzetem a miskolci já-
ráshoz fog tartozni, aminek tapasz-
talataim, és az érintett települések 
polgármestereinek beszámolói sze-
rint is örülnek az itt élők, már csak 
azért is, mert eddig is többnyire 
Miskolcon intézték hivatalos ügyei-
ket – mondta Csöbör Katalin.

A sajtóreggelin szó esett arról, 
hogy az árvíz után hogyan épült 

újjá Felsőzsolca, Csöbör Katalin és 
Tóth Lajos, a város polgármestere 
köszönetét fejezte ki a kormány-

zati és a lakossági segítségért. Szó 
volt az árvíz utáni feszültségek-
ről, nehézségekről is, illetve arról, 
hogy a közösség lelki felépülésé-
ben kiemelt szerep jutott az egyhá-
zaknak és képviselőiknek, személy 
szerint Tar Sándor református lel-
kipásztornak, Gulybán Tibor gö-
rög katolikus parochusnak, illetve 
Zajacz Ernő római katolikus plé-
bánosnak. 

Tóth Lajos bejelentette azt is, 
tervben van egy emlékmű megter-
veztetése és felépítése is Felsőzsol-
cán, mellyel a 2010-es nagy árvíz-
re kívánnak emlékezni.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.
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Minden megvan, csak nincs hova tenni
Ágy, asztal, tv, ruhák, játék, edény-
készlet. Többek között ezzel segítet-
ték Miskolc adakozó kedvű lakói azt 
a családot, akinek Kőporos utcai háza 
égett le. A tragédiában kislányuk el-
hunyt, minden ingóságuk odave-
szett, a ház pedig lakhatatlanná vált. 
Most már az újjáépítés következhet – 
ha ahhoz is kapnak segítséget.

– Csütörtökön kezdtük lebontani 
a ház maradványait. A semmiből 
kellene újjáépíteni, ám ehhez sem 
pénzünk, sem építőanyagunk nin-
csen – mondta Orosz József, aki 
családjával 7-8 miskolci adományt 
vett már át, de megsegítette őket a 
Máltai Szeretetszolgálat is. A Ma-
gyar Vöröskereszttől is kaptak se-
gítő csomagot, s egy ígéretet, hogy 
a majdani fürdőszobát kialakítják.

A család számára a polgármeste-
ri hivatal szervezett gyűjtést. A több 
mint százezer forintot azóta meg 
is kapta a család. Ezen túl minden 
olyan segélyt biztosítottak számuk-
ra, amelyet ilyen esetben minden 
miskolci megkaphat. A segítség tár-

gyiasult formában is érkezett, a hi-
vatal bútorgyűjtési akciót szerve-
zett. A felhívásra számos bútor, játék 
és ruha érkezett. Minden van, ami-
re szükségük lehet, ám nincs már 
hova tenni a majd’ 50 négyzetmé-
teres lakásban, amit három hónapra 

kaptak átmeneti otthonként a MIK 
Zrt.-től. Közel három hónap múlva 
azonban vissza kellene költözniük 
régi házukba.

– Sok ígéretet kaptunk és ter-
mészetesen sok adományt is, amit 
ezúton szeretnék megköszönni, 
de már inkább a pénz és az építő-
anyag az, aminek híján vagyunk. 
Három hónap múlva lejár a szer-
ződés, hogy itt lakhatunk. Meg-
hosszabbítható, ha még akkor sem 
lesz hova hazamennünk, de már 
nagyon szeretnénk hazaköltözni – 
hangsúlyozta a családfő.

Az ígéretekből csupán egyhavi 
rezsinyi összeg gyűlt össze, ami pe-
dig a házépítéshez kevés. Gerenda, 
cserép, beton, csempe, belső bur-
koló, ilyen és ehhez hasonló épí-
tőanyagokra lenne szüksége a csa-
ládnak, hogy mindössze két hónap 
alatt újjáépíthesse egykori házát. 

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Ellenőrzések futószalagon, jó eredményekkel
Immár egy éve, hogy folya-
matos átfogó ellenőrzéseket 
tart a miskolci önkormány-
zat a beilleszkedni képte-
len, alapvető együttélési nor-
mákat be nem tartó lakosok 
esetében, illetve a „fészek-
rakó” csalóknál. A folyama-
tos nyomásnak már látható 
eredményei vannak.

» folytatás az 1. oldalról.
Ahogy arról a múlt héten beszá-
moltunk, az Áfonyás és a Szilvás ut-
cán tartottak átfogó ellenőrzést az 
önkormányzat szakemberei. Ezen 
a héten kedd reggel a közterület-fe-
lügyelők, az ÉMÁSZ, a MIHŐ és 
a MIVÍZ szakembereivel, a rend-
őrség támogatásával újra a Szilvás 
utca 2. számot vették górcső alá. 
A társasház az avasi, illetve általá-
ban a panelházakban fellépő prob-
lémák állatorvosi lova. Több fészek-
rakós csaló is megtelepedett itt, akik 
ellen folyamatban van a bírósági el-
járás, egy haláleset után az egyik la-
kást illegális beköltözők lepték meg, 
akiket az önkormányzat „tessékelt 
ki”. A lakás azóta is zár alatt, míg egy 
másikat a rendőrség zárt le kilakol-
tatás után néhány hete.

Tavaly nyáron több mint tíz la-
kásban zárták el a meleg vizet, il-
letve korlátozták az ivóvízfogyasz-
tást a hatalmas rezsitartozás miatt. 
2010-ben heti rendszerességgel ri-
asztották a rendőröket a normá-
lis életvételre képtelen lakók mi-
att, a társasház pedig a csőd szélén 
egyensúlyoz – egy éve több mint 
egy hónapig jártak gyalog a lakók, 
mert nem volt pénz a lift megjavít-
tatására.

Ellenőrzés – újra
Az ellenőrző csapat sem először 
gyülekezik a panelház előtt, 2011 
januárjában indult el az átfogó el-
lenőrzés, azóta rendszeresen visz-
sza-visszatérnek ide is. A közte-
rület-felügyelőket most is Kovács 
László Csaba, a közterület-felügye-
leti és rendészeti osztály vezető-
je igazítja el. Itt vannak az önkor-
mányzat egyéb osztályai, illetve 
az ÉMÁSZ, a MIHŐ és a MIVÍZ 
szakemberei is, akik az illegális rá-
kötéseket, illetve a korábban bekö-
tött szűkítőket ellenőrzik. Most is 
szisztematikus volt a munka, min-
den lakásba becsengettek, kérték 
a személyi igazolványokat és lak-
címkártyákat. A lakók közül sokan 
már rutinosan szedik elő a papír-
jaikat, és abban a legtöbben egyet-
értenek, hogy jó a fokozott ellen-
őrzés, aminek eredménye is van, 
többen is beszámolnak róla, hogy 
nagyobb a rend, kevesebb a ron-

gálás, mióta visszatérő vendégek 
a közterület-felügyelők a társas-
házban. Az ellenőrzés végeztével 
a Szilvás utcáról továbbindulnak a 
szakemberek a Testvérvárosokra, 
ahol újabb lépcsőházakban ismét-
lik meg az akciót.

A mérleg most: összesen 3 lépcső-
házban 170 lakást kerestek fel, ebből 
106 lakásban sikerült az ellenőrzést 
végrehajtani. Összesen 202 főt ellen-
őriztek, lakcím-bejelentési kötele-
zettség elmulasztása miatt 13 esetben 
tettek feljelentést. Az ÉMÁSZ mun-
katársai 50 mérőórán végeztek ellen-
őrzést (plombacsere, jegyzőkönyv), 
és egy megrongált mérőóra miatt in-
tézkedtek. A MIHŐ és MIVÍZ mun-
katársai egy esetben intézkedtek ivó-
víz korlátozásáról, egy előzőleg már 
kiértesített ügyfél esetében.

Nem pihentek – nem pihennek
Tavaly a közterület-felügyelők és 
a mezőőrök a város különböző 

pontjain 1275 célellenőrzést vé-
geztek, melyből 325 feljelentés szü-
letett. A szemétszállítási szerződés 
hiányát 304 esetben ellenőrizték és 
220 feljelentéssel éltek. A helyi ál-
lattartási rendeletben foglaltak el-
lenőrzésére 374 esetben került 
sor és 77 végződött feljelentés-
sel. Csendháborítás miatt 380 la-
kást kerestek fel, a társhatóságok-
kal közös ellenőrzésen pedig 384 
esetben vettek részt. A számok is 
mutatják, hogy nem sokat pihen-
tek az önkormányzat szakembe-
rei, ez pedig így marad a jövőben 
is. Szúrópróbaszerűen minden hé-
ten felbukkannak majd, nemcsak 
az Avason, hanem a város min-
den neuralgikus pontján, legyen 
szó Lyukóról, a Bábonyibércről, 
a számozott utcákról, vagy éppen 
Diósgyőrről, ahol pedig problé-
mát találnak, oda újra és újra visz-
szatérnek.

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Közfoglalkoztatás – 
kétszáz plusz négyszáz
Beindul februártól az idei közfog-
lalkoztatási program Miskolcon. 
Előbb önkormányzati támogatás-
sal 200 ember, majd állami támo-
gatással 400-an kaphatnak átme-
neti munkát. 

Februártól is szükség van köz-
munkásokra – az előző kéthóna-
pos program ekkor jár le –, ezért 
az önkormányzat több mint húsz-
millió forintos támogatásával al-
kalmaz a Miskolci Városgazda 
Kft. 100 embert két hétre, 100-at 
pedig egy hónapra. Közben indul 
el az állami támogatású program, 
melyben három ciklusban négy-
száz embert alkalmaznak, tudtuk 
meg Perecsenyi Attilától, a Mis-
kolci Városgazda Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatójától. 

Csütörtökön küldték el kérel-
müket a munkaügyi központ-

hoz, mely szerint az első ütem-
ben február 13-ától 150 embert 
alkalmaznak majd, március 
1-jétől újra 150-et, majd április 
2-ától 100-at. Mindannyiukat 
hathónapos időtartamra, napi 
nyolc órában foglalkoztatják, a 
szakmunkáson bruttó bére 92 
ezer, míg a segédmunkásoké 71 
800 forint lesz. Elsősorban vá-
rosüzemeltetési feladatokat lát-
nak majd el, parkfenntartást, 
síktalanítást, köztisztasági, kar-
bantartási munkákat végeznek. 

Az állami támogatású prog-
ramhoz húsz százalék önrészt 
kell a városnak biztosítania, az 
érdeklődők pedig a munka-
ügyi központnál jelentkezhet-
nek, ugyanis onnan közvetítik 
ki a közmunkásokat a városgaz-
dához.

H. I.

Új keretszámok, lenullázva 

Alapképzésben állami támoga-
tással csaknem 350 hallgatóval 
kevesebbet vehetnek fel idén a 
Miskolci Egyetemre, mesterkép-
zésben viszont többen részesül-
nek állami támogatásban – derült 
ki az idei egyetemi keretlétszá-
mok közzétételekor. A változás el-
sősorban a Gazdaságtudományi, 
valamint az Állam- és Jogtudomá-
nyi Kart érinti.

– Az újonnan meghatározott ál-
lami ösztöndíjas keretszám az 
előzetes adatok alapján a vártnak 
megfelelően alakult. Sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy a jelenlegi fel-
vételi rendszer konzerválja a fő-
város-vidék közti aránytalansá-
got – állt az Észak-magyarországi 
régióban vezető szerepet betöltő 
felsőoktatási intézmény rektora, 
Patkó Gyula közleményében.

Az osztatlan jogászképzés, il-
letve a gazdász alapképzés min-
den állami finanszírozású helyet 
elveszített. Megkerestük mind-
két kar dékánját, hogy mondja 
el véleményét a kialakult hely-
zetről. Szabó Miklós, az Állam- 
és Jogtudományi Kar dékán-
ja szerint annak ellenére, hogy 
megszűnt az állami támogatás, 
érdemes fontolóra venni, hogy 
egy budapesti egyetem állami-
lag finanszírozott képzése való-
ban kisebb kiadást jelent-e egy 
miskolci diák számára, mint ha 
helyben marad.

– A jogászhallgatóink többsé-
ge jelenleg is költségtérítés kép-
zésben vesz részt – hangsúlyoz-
ta a jogi kar dékánja.

A Gazdaságtudományi Ka-
ron szintén többségben voltak 
eddig is a költségtérítéses hall-
gatók, tudtuk meg Kocziszky 

Györgytől. A dékán elmondta, 
szeretnék megőrizni a kar nép-
szerűségét, ezért igyekeznek ala-
csonyan, 155 ezer forinton tar-
tani a költségtérítés összegét. 
Véleménye szerint a fővárosból 
többen akár átjelentkezésüket is 
kérhetik majd Miskolcra a fel-
merülő kiadások miatt.

– Nem érzem, hogy szűkíte-
né a mozgásterünket a keretszá-
mok változása, és ez nem kincs-
tári optimizmus a részemről. 
Reményeink szerint a módo-
sításnak nem lesz negatív kö-
vetkezménye a régió szakem-
berellátására nézve sem. A kar 
végzettjeinek mindenesetre nin-
csenek elhelyezkedési gondjai – 
emelte ki.

A régióban élők anyagi gond-
jaira is tekintettel a Miskolci 
Egyetem vezetői hangsúlyozták: 
az érintett karokon ösztöndíjak-
kal, a tanulmányi kiadások mér-
séklésével várják az önköltsé-
ges helyekre jelentkezőket, akik 
február 15-éig dönthetnek arról, 
melyik intézménybe és milyen 
képzési formára jelentkeznek.

Addig van ideje dönteni a 
Herman Ottó Gimnázium és 
a Fáy András Görög Katolikus 
Közgazdasági Szakközépisko-
la diákjainak is. Mindkét iskolá-
ban vegyes tapasztalataink vol-
tak a tanulók továbbtanulását 
illetően: van, aki a költségtérí-
tés ellenére is marad az eredeti 
elképzelésénél, de találkoztunk 
olyan diákkal is, aki inkább 
szakmát választ a diploma he-
lyett – volt, aki bevallotta, ked-
vét szegte a keretlétszámokban 
történt változás, ezért marad a 
szakközépiskola tanulója.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.
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„A kultúra közösséget épít, nyitottságra késztet”
Büszkék vagyunk arra, hogy 
Miskolc valóban sokszínű. 
Fesztiválok egész sora tarkít-
ja az évszakokat, és a kultú-
ra minden területén évszáza-
dok óta kiemelkedő alkotók 
és alkotások viszik hírét a vá-
rosnak országban-világban – 
mondta magyar kultúra napi 
köszöntőjében, a Múzsa Díj 
péntek esti átadásakor Kriza 
Ákos polgármester.

A Fazekas Gyermekkar kapta a 
2011-es Miskolci Múzsa Díjat, amit 
a hagyományoknak megfelelően 
díszünnepség keretében, a magyar 
kultúra napjához kötődve adtak át. 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
kultúra napi köszöntőjében hang-
súlyozta, a magyar kultúra mindig 
kiemelkedő szerepet töltött be, nem 
csupán Európában, hanem az egész 
világon.

–  A nemzet élete a kultúrával 
azonos, írta Wass Albert. Azt gon-
dolom, 1989-ben nem is születhe-
tett volna jobb döntés, mint hogy 
minden évben ez a nap legyen a ma-
gyar kultúra napja. A nemzeti Him-
nuszban mi, magyarok vagyunk. 
Soraiban benne van történelmünk, 
életünk, szívünk és lelkünk – hang-
súlyozta Kriza Ákos. Kiemelte, Mis-

kolc életében is kiemelt szerepet tölt 
be a kultúra, közösséget épít, tudást 
bővít, nyitottságra késztet, felpezs-
díti a mindennapokat, és a maga 
önzetlen módján mindig csak ad.

A Miskolci Múzsa Díjat tíz éve 
azoknak ítéli meg minden évben a 
kuratórium, akik Miskolc hírnevét 
országszerte és külföldön is öregbí-
tik. Művészi produkciójukkal eme-
lik a magyar kultúra rangját. Az ala-
pítvány választása alapján, a Múzsa 
csókját ezúttal a Fazekas Gyermek-
kar tagjai érezhették. 

Kriza Ákos kiemelte a több év-
tizedes múltra visszatekintő kó-

rus eredményeit, többek között az 
1977-es Tamperei Nemzetközi Kó-
rusversenyen elért 3 aranyérmes 
diplomát, emellett az írországi, az 
olaszországi, ausztriai és természe-
tesen a hazai sikereket. Köszöne-
tet mondott mindazoknak is, akik 
2002-ben úgy gondolták, hogy lét-
rehozzák a Múzsa Díjat. 

– A Fazekas Kórus kiérdemelte a 
város elismerését, hiszen nap mint 
nap, évről évre törekedett arra, hogy 
a legjobbat nyújtsa. Vigyázunk ér-
tékes kincsünkre, a Fazekas Gyer-
mekkarra – hangsúlyozta a polgár-
mester.

Patkó Gyula kuratóriumi elnök 
hangsúlyozta, a díj adományozása-
kor mindig szempont, hogy azok 
kapják, akik a város hírnevét mesz-
sze földre viszik.

A gyermekkar megalakulása óta 
számtalan tehetséges zenészt, zenei 
oktatót adott Miskolcnak, Magyar-
országnak, a világnak. Ebben nagy 
szerepük volt a karnagyoknak. Balás-
né Molnár Ildikó elődjének, Halma-
iné Újvári Máriának köszönte meg 
az áldozatos munkát, melynek során 
olyan eredményeket ért el, amely pél-
damutató mindenki számára.

Kiss Judit | fotó: Mocsári László

A Miskolci Galéria egyik legjelentősebb tárlata
Kulturális centrum, művészeti találko-
zóhely, tehetség és támogatás – többek 
között ezek voltak a XXI. Miskolci Téli 
Tárlat szombati, galériabeli megnyitó-
jának kulcsszavai.

– Alapvetően optimista ember vagyok, így a 
város nehéz anyagi helyzete miatti egyhóna-
pos csúszás helyett arról beszélek, hogy idén 
huszonegyedik alkalommal nyithatjuk meg a 
Miskolci Galéria egyik legjelentősebb tárlatát, a 
Miskolci Téli Tárlatot, rengeteg tehetséges mű-
vész munkáit bemutatva – kezdte köszöntőjét 
Bán András, a Miskolci Galéria Városi Művé-
szeti Múzeum igazgatója.

Bán András kiemelt jelentőségűnek nevez-
te, hogy jelen volt és ünnepi köszöntőt mondott 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.

– Mindez azt jelenti, hogy ebben a nehéz 
helyzetben is megkülönböztetett figyelmet él-
vez Miskolcon a kulturális élet, a művészetek – 
hangsúlyozta az igazgató.

– Akármilyen nehézséggel kell szembenéznünk, 
a kultúrára Miskolcon mindig meglesz a pénz – 
szögezte le Bán András szavaira reagálva Kriza 
Ákos. Mint mondta, ezt mutatja az is, hogy a töb-
bi ágazathoz képest a kultúrát érintette legkevésbé 

az elvonás. Kiemelte, nagyon fontos az, hogy Mis-
kolc kulturális centrum szerepét megőrizze a to-
vábbiakban is.

A Téli Tárlattal kapcsolatban elmondta, Mis-
kolc legrégebbi tárlatsorozatáról van szó, a vá-
rosban 1970 óta rendezik meg a régió legrango-
sabb képzőművészeti seregszemléjét.

– A Téli Tárlat egyben találkozóhely is, ahol 
a művészek találkozhatnak egymással, és a mű-
vészetet értő, kedvelő közönséggel is – hangsú-
lyozta a polgármester. Mint mondta, Miskolcot 
mindig egyfajta kulturális pezsgés jellemez-
te, reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így 
marad. Végül köszönetet mondott a díjalapítók-
nak, hogy a mostani nehéz gazdasági helyzet-
ben is képesek és akarnak a kultúrára szánni. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak díját idén Lenkey-Tóth Péter kapta (képün-
kön – a díjazottak névsorát a Miskolci Napló 
előző számában, illetve a minap.hu-n közöltük).

Tajthy Á. | fotó: M. L.

Több évtizeden át a gazdaságban
Az elmúlt év végén nyugdíj-
ba vonult Szilágyiné Baán 
Anna, a B.-A.-Z. Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BOKIK) titkára, aki 1998-
tól töltötte be ezt a tisztséget. 

Korára, egészségi állapotára való 
tekintettel maga kérte a nyugdí-
jazását, bízik benne, hogy ezután 
több ideje marad a családjára, a 
ház körüli elfoglaltságokra. A to-
vábbiakban elnöki tanácsadóként 
elsősorban gazdaságfejlesztési, te-
rületfejlesztési, gazdaságelemzési 
feladatokat lát majd el. 

A gazdaság területén eltöltött év-
tizedekre visszatekintve Szilágyiné 
Baán Anna úgy fogalmazott: 
Borsod-Abaúj-Zemplém megyé-
nek nagyon nehéz sors jutott osz-
tályrészül a rendszerváltozás után. 
Az ipari üzemek megszűnése, a 

nagyarányú munkanélküliség ál-
talános elszegényedéshez vezetett, 
nehéz körülmények között kellett 
talpon maradniuk a helyi vállal-
kozásoknak. Lehetőségeihez mér-
ten ebben próbál segíteni a ka-
mara, ő személy szerint mindig 
azt szorgalmazta, hogy a gazdasá-
gi fejlesztési programok kiírásánál 

vegyék figyelembe a regionális sa-
játosságokat, lehetőségeket. Mint 
fogalmazott: az nem valódi ver-
seny, amelyen az egyik induló fa-
papucsban, a másik pedig sport-
cipőben vesz részt. Megvalósult 
kezdeményezései közül kiemelte a 
Kárpátok Üzleti Akadémia létre-
jöttét: mint mondta, régóta szor-
galmazta, hogy fűzzék szorosabbra 
a kapcsolatokat a határon túli ma-
gyar vállalkozásokkal.

A térség felemelkedése szem-
pontjából Szilágyiné Baán Anna 
kiemelt fontosságúnak tartja a te-
hetséggondozást, a tehetséges fia-
talok helyben tartását, kapcsolataik 
erősítését az itteni kis- és középvál-
lalkozásokkal. Mint mondta, en-
nek előmozdítására is több megva-
lósult kezdeményezése volt.

Január 1-jétől, a B.-A.-Z. Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara titká-
ri feladatait és a BOKIK Nonprofit 
Szolgáltató Kft. ügyvezetői teendőit 
Dudás Tiborné, a BOKIK gazdasá-
gi vezetője látja el.                   Szepesi S.

Felújítják a püspöki székházat

Végéhez közeledik az új, görög 
katolikus püspöki székház felújí-
tása Miskolcon, a Szeles utcán. A 
lakásokat, irodákat, tárgyalót és 
kápolnát is magában foglaló léte-
sítményt a tervek szerint tavasz-
szal szentelik fel, adják át rendel-
tetésének.

Mint Kaulics László püspöki fő-
helynöktől megtudtuk, az egy-
szintes, korábban honvédségi 
épületet 15 éve vásárolta meg a 
görög katolikus egyház, azóta 
kisebb állagmegóvási, javítá-
si munkákat végeztek rajta. Az 
emelet-ráépítéssel egybekötött, 
mintegy százmilliós külső-belső 

rekonstrukció akkor kezdődött, 
amikor eldőlt, hogy – az ország-
ban másodikként – Miskolc is 
újra görög katolikus püspöki 
székhely lesz. Mint ismeretes, 
Orosz Atanáz püspök exarchát 
múlt év májusában szentelték fel 
a Búza téri templomban.

A felújítást a görög katolikus 
egyház saját forrásaiból, álla-
mi és külföldi egyházi támoga-
tásokból finanszírozzák, emel-
lett a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar is jelentős mértékben se-
gített. A földszinten lesznek az 
irodák, hivatali helyiségek, vala-
mint egy kápolna. Az első eme-
leten alakították ki a püspöki la-
kást egy nagy tanácsteremmel, 
egy tárgyalóval és könyvtárral, 
a második emeleten pedig titká-
ri, irodavezetői lakrészek helyez-
kednek el.

Az átalakítás során freskók is 
készültek, az épület homlokza-
tán is művészi kivitelű ikon fo-
gadja a látogatókat, melynek 
kompozíciójában Keresztelő 
Szent János, a püspökség védő-
szentje is szerepel. Kaulics Lász-
ló elmondta, a felújított püspöki 
székhelyet a tervek szerint ápri-
lis 14-én szentelik majd fel.

Szepesi S. | fotó: J. Á.

Szilágyiné Baán Anna 
Okleveles kohómérnök, illetve kohóipari gazdasági mérnök végzettséggel rendelkezik. Korábban 
technológusi, tervezői, kutatás-fejlesztési területen dolgozott. 
1993-ban lett a BOKIK nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, 1994-től területfejlesztési és 
szolgáltatási vezető, majd a kamara stratégiai főtanácsosa, később titkára. 
1995 óta szakértőként dolgozik a megyei és a regionális területfejlesztési tanácsok mellett. 2007-
ben miniszteri elismerésben részesült.
Egyebek mellett tagja a Miskolci Akadémiai Bizottság Területfejlesztési és Marketing Szakbizottsá-
gainak, valamint a MKIK Regionális Gazdaságfejlesztési Kollégiumának is. Kuratóriumi tagja, illet-
ve elnöke több kulturális, zenei és hagyományőrző alapítványnak (Pfliegler J. Ferenc Alapítvány a 
Megyei Levéltárért, A Diósgyőri Vaskohászat Hagyományaiért, Viva la Musica Diósgyőr). Férje köz-
gazdász, négy gyermeke, négy unokája van.

Bánki Ákos Mazsaroff-díja
Bánki Ákos kapta idén a 
Mazsaroff-díjat. A díjátadóval egy 
időben nyílt meg Sütő Róbert, a 
2011-es Mazsaroff-díjas festőmű-
vész Murus című kiállítása.

Bánki Ákos 1982-ben született 
Kazincbarcikán, Miskolcon vé-
gezte középfokú tanulmánya-
it, majd 2000–2006 között a 
Magyar Képzőművészeti Egye-
tem festő és tanár szakán foly-
tatta azokat. Széleskörű mű-
vészetszervezői tevékenységet 
folytat, színházi előadásokban 
és performanszokban vesz részt. 
Budapesten él, Miskolc, miskol-
ci kötődése a középiskolai éveket, 
és elsősorban a művészi kapcso-
latokat jelenti.

– Más Miskolcon kiállítani is, 
annyival mindenképpen többle-
tet jelent Budapesthez, vagy bár-
melyik vidéki városhoz képest, 
hogy ilyenkor találkozhatok a 
barátaimmal, azokkal a művész-
társaimmal, akikkel elindultam, 
láthatom a műveiket, melyeket 
évről évre összehoznak. Ilyenfaj-
ta kötődésem más városban nin-
csen. Emiatt, és a nosztalgia mi-
att mindig jobban megérint, ha 
Miskolcon mutathatom be mű-
veimet – mondta Bánki Ákos.

Az ifjú Mazsaroff-díjas mű-
vésznek legközelebb március 10-
én Seres Lászlóval nyílik közös 
kiállítása a Miskolci Galériában, 
a Rákóczi-házban.

– Ezen a tárlaton a legújabb 
műveinket mutatjuk majd be, vi-
szonylag nagyméretű, 2 x 2 mé-
teres alkotásokat, a részletekről 
azonban többet még nem szeret-
nék elárulni, akit érdekel, azt sze-
retettel várjuk a tárlatra március-
ban – mondja a festőművész.

Bánki Ákos képalkotóként 
performansz alapú fotómunká-
kat, gyakran fotó alapú grafiká-
kat és absztrakt festményeket je-
gyez. Fő témája a pszichikum és 
a kép médiuma közötti mini-
mális távolság megtalálása. Kér-
désünkre, hogy van-e kapcso-
lat művész és a közönség, illetve 

a mű és a közönség között, Bán-
ki Ákos egyértelmű igennel felel.

– Tapasztalataim szerint ab-
szolút van mindenhol egy kiala-
kult műértő és művészetszerető 
közönség, réteg. Egy-egy kiállító-
helyen – és ez például Miskolcon, 
mivel kisebb város, mint mond-
juk Budapest, jobban érződik – a 
tárlatokon találkozok visszajáró, 
ismerős arcokkal, akik vélemé-
nyezik, értékelik a műveket, po-
zitív és negatív értelemben is. Ez 
szerintem nagyon jó, jó tudni 
a közönség véleményét a mun-
kámról – vélekedett. 

És, hogy mit jelent Bánki 
Ákosnak a Mazsaroff-díj? Első-
sorban óriási elismerést, fontos 
visszajelzést, hogy figyelemmel 
kíséri a szakma a munkásságát.

– Megtisztelő, megható ezt a 
díjat magaménak tudni, többek 
között azért is, mert olyan mű-
vésztársaim, barátaim után kap-
hattam meg, akik közül min-
denkit tisztelek, nagyra értékelek. 
Másrészt pedig ez egy szakmai 
elismerés, ami nagyon fontos. 
Óriási visszajelzés ez a szakmától 
a munkásságomról – tette hozzá.

A Mazsaroff-díjat Mazsaroff 
Miklós özvegye, Nikolaeva Má-
ria alapította négy évvel ezelőtt. A 
rangos elismerést minden évben 
a magyar kultúra napján egy-egy 
miskolci, vagy a városhoz szoro-
san kötődő művész kaphatja.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.



Kiss János (Fidesz)
– A közgyűlés legnagyobb frakciójának vezetője-
ként hogyan értékeli a városi képviselő-testület 
elmúlt egyéves tevékenységét?

– A közgyűlés jóval nagyobb munkát végzett, mint az 
előző évek közgyűlései, elég, ha csak azt vizsgáljuk, hogy 
hányszor ült össze a testület. A Fidesz – KDNP frakciószö-
vetség képviselőinek nehéz örökséget kellett átvenniük, 
és a felelősségüknek megfelelően, fegyelmezetten vé-
gezték a munkájukat. De a közgyűlési munka elvégzé-
sén túlmenően továbbra is tartjuk magunkat a választási 
programunkban meghirdetett elvekhez, továbbra is fon-
tos nekünk a lakosság véleménye, és arra koncentrálunk, 
hogy a város élhető és szerethető legyen.

– Milyen fontosabb döntéseket, eredményeket 
emelne ki az elmúlt év döntéshozói tevékenysé-
géből Miskolcon?

– Megtettük az első lépéseket a munkahelyteremtés 
ügyében, jelentős ipari vállalkozások érkeztek meg a vá-
rosba. Növeltük a közterület-felügyelők létszámát, el-
kezdtük a rendszeres közbiztonsági akciókat. Csök-

kentettük a főutcán a bérleti 
díjakat, amire azért volt szük-
ség, mert a szocialisták ide-
jében a főutca mint kereske-
delmi és kulturális központ 
megszűnt létezni. Ugyancsak 
folyamatos volt a lakosság pa-

nasza amiatt, hogy a város piaca rendkívül drága, a kis 
tételben és olcsón árusító őstermelők a piacról teljesen 
kiszorultak. Ezért létrehoztuk az őstermelői piacot, hogy 
a környékbeli egészséges, jó minőségű élelmiszerek jó 
árakon ismét visszatérjenek a városba. 

– Összességében hogyan értékelné Miskolc el-
múlt egy évét?
– Egyértelműen sikeres évet zártunk. Ez az év egy 

négyéves ciklus első éve volt, amikor nagyon keményen 
bele kellett állni a munkába, miközben – egy képviselő-
társamat idézve –„tatárjárás” utáni várost kellett átvenni, 
ami recsegett-ropogott, majdnem összedőlt. Azt gondo-
lom, hogy az utolsó pillanatban tudtuk megtámasztani a 

düledező építményt, de jól tudjuk, hogy ehhez nagyon 
kellett a városlakók megértése, türelme és segítsége. 
Minden építkezés úgy kezdődik, hogy először a romokat 
takarítják el, 2011 a romeltakarítás éve volt. A munkának 
ez a része sosem látványos, de előbb alapokat kell építe-
ni ahhoz, hogy később ki lehessen tűzni a zászlót.

– Melyek a jövő évre vonatkozó legfontosabb ter-
veik, célkitűzéseik?

– A legfontosabb, hogy a pénzügyi konszolidációt to-
vább kell folytatni, és tovább kell vinni a fegyelmezett 
költségvetési politikát. Ez azért is fontos, mert egy olyan 
városba nem szívesen jönnek befektetők munkahelyet 
teremteni, amely város nem képes a saját dolgait rend-
ben tartani, és mindig csak kölcsönért szaladozik. Már-
pedig Miskolcnak munkahelyekre van szüksége, sok és 
minőségi munkahelyre. A 2012-es évben a közbizton-
ság javítása is kiemelt feladat lesz, teljesen új programo-
kat fogunk elindítani. De folytatni kell a turizmus rend-
betételét is, Miskolcot szó szerint vissza kell helyezni a 
térképre. 
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A városi frakcióvezetők évértékelője
A miskolci közgyűlés képviselőcsoportjainak vezetőit a 2011-es év önkormányzati 
munkájáról, a város múlt évi működéséről kérdeztük.  

Április 22-én választ a 2. körzet
Április 22-ére írták ki Miskolc 
2. számú egyéni választókörzeté-
ben az időközi választást. A kör-
zet önkormányzati képviselője 
2010 októberétől Giákné Bobály 
Judit volt. Decemberi halálát kö-
vetően azonban a poszt megüre-
sedett, ennek betöltésére írták 
most ki az időközi választást.

Az időközi választást a mandá-
tum megüresedésétől számított 
négy hónapon belülre kell kitűz-
ni, ez a Helyi Választási Bizott-
ság feladata. Jelölteket március 
23-áig lehet ajánlani a bizottság-
nál. Ezt követően elkezdődhet a 
kampányidőszak április 2-ától, 
és a névjegyzékbe történő felvé-
tel, amelyre március 5. és 8. kö-
zött van lehetőség.

Kampányolni egészen április 
22-éig lehet, ezt követően a szo-
kásos kampánycsend lép életbe.

A szavazást követően április 
23-áig összesítik a szavazatokat. 
Az erről készített jegyzőkönyvet 
is megnézhetik az érdeklődők 
április 25-éig.

A határozat ellen fellebbezés-
sel lehet élni, amelyre a határo-
zat megszületésétől számított 
két napig van lehetőség. Felleb-
bezni jogszabálysértésre való hi-
vatkozással, illetve a választási 
bizottság mérlegelési jogkörben 
hozott határozata ellen lehet.

Az időközi választás 
fontos határnapjai:

A választójogosultság nyil-
vántartása
A névjegyzékbe történő felvétel-
ről szóló értesítőt az ajánlószel-
vénnyel együtt március 5–már-
cius 8. között küldik ki.

A névjegyzék március 7-étől 
március 11-éig megtekinthető. 
Ugyanekkor lehet a névjegyzék-
ből való kihagyás, illetőleg törlés, 
vagy a névjegyzékbe való felvétel 
miatt kifogást benyújtani.

Igazolást személyesen vagy 
meghatalmazott útján április 20-
án délután 4 óráig, vagy az illeté-

kes helyi választási irodához leg-
később április 17-én megérkező 
ajánlott levélben lehet kérni. Iga-
zolást legkésőbb április 20-án 
délután 4 óráig lehet kiadni.

A módosított névjegyzék áp-
rilis 20-án délután 4 óráig tekint-
hető meg a polgármesteri hiva-
talban.

A választási szervek
A választási bizottság megbízott 
tagjait legkésőbb április 6-án 
délután 4 óráig lehet bejelenteni.

A választási kampány
A választási kampány április 22-
én 00.00 óráig tart.

Kampányt folytatni április 22-
én 00.00 órától este 7 óráig tilos.

A plakátot az, aki elhelyez-
te, vagy akinek érdekében elhe-
lyezték, május 22-éig köteles el-
távolítani.

A jelölés
Jelöltet ajánlani március 23-án 
délután 4 óráig lehet.

A jelöltnek, illetőleg jelö-
lő szervezetnek a be nem nyúj-
tott ajánlószelvényeket március 
26-án délután 4 óráig meg kell 
semmisítenie. Az erről készült 
jegyzőkönyvet március 29-én 
délután 4 óráig kell átadni a He-
lyi Választási Bizottságnak.

Az ajánlószelvényeket, vala-
mint a technikai nyilvántartást a 
Helyi Választási Iroda április 22-
én megsemmisíti.

5. A szavazatok összesítése
A Helyi Választási Bizottság áp-
rilis 23-áig összesíti a szavaza-
tokat, és megállapítja az ered-
ményt.

A szavazóköri jegyzőkönyvek 
egy példánya a Helyi Választási 
Irodában április 25-én délután 4 
óráig megtekinthető.

A szavazólapokat a polgár-
mesteri hivatalban július 21-éig 
kell megőrizni. Azután a jegy-
zőkönyveket át kell adni a levél-
tárnak, a többi választási iratot  
meg kell semmisíteni.

Szegedi Márton (Jobbik)
– Ez az első önkormányzati ciklus, amikor a Job-
bik képviselőcsoportja részt vesz a városi közgyű-
lés munkájában. Milyen tervekkel érkeztek, és mi-
lyen tapasztalatokat szereztek?
– A Jobbik három képviselővel érkezett a miskolci 

közgyűlésbe. A választási rendszer hibája, hogy 11 ezer 
ember szavazata csupán ennyi mandátumot ér. Elsődle-
ges feladatunk a miskolciak érdekképviselete, az, hogy 
véleményük bármi áron eljusson a városvezetés és a saj-
tónyilvánosság elé. Ez az elmúlt időszakban egyik po-
litikai erőnek sem volt célja, amit jelez, hogy az igazság 
kendőzetlen kimondásáért számtalanszor megvonták 
tőlünk a szót. Az elmúlt egy év bebizonyította számunk-
ra, hogy az MSZP és a Fidesz Miskolcon is csak a színpa-
don küzd egymással, a háttérben azonban kéz a kézben 
járnak. Ha az előterjesztéseken nem lenne ott Kriza Ákos 
aláírása, nehéz lenne eldönteni, a Fidesz – KDNP vagy az 
MSZP irányítja-e Miskolcot.

– Hogyan értékeli frakciójuk 2011-es tevékenységét?
– Frakciónk sikeresen vette fel a harcot mind az MSZP, 

mind a Fidesz – KDNP képviselőcsoportjával. A legfris-
sebb közvélemény-kutatások alapján az elmúlt egy év-

ben megdupláztuk szavazóink 
számát. A 2011-es év munká-
ját végignézve egyértelműen 
megállapítható, hogy Miskolc 
igazi problémáival egyedül a 
Jobbik képviselőcsoportja és 
szakembergárdája akar foglal-

kozni. A választási kampány elteltével már csak minket 
érdekel Miskolcon a hitel nélküli gazdálkodás, a várost 
eladósítók elszámoltatása, a „fészekrakók” eltávolítása, 
Miskolc élhetővé tétele. Választási programunk megva-
lósítása érdekében folyamatos barikádharcot folytatunk, 
ám a kormánypárt és baráti ellenzéke, az MSZP, látható 
módon nem akar radikális változást Miskolcon.

– Véleménye szerint milyen évet zár Miskolc?
– Míg a szocialisták a 32 milliárdos adósságállomány 

felhalmozásával és a város cégeinek teljes eladósításá-
val tudatosan taszították szakadék szélére városunkat, 
addig a Fidesz – KDNP hozzá nem értésből fakadóan te-
szi ugyanezt. A kormányzó pártok képtelenek szakítani 
a hitelfelvétel és a megszorítások politikájával, s közben 
nem akarják tudomásul venni, hogy ez a politika már 

megbukott akkor, amikor az emberek nemet mondtak 
a szocialisták nyolc évére. A munkahelyek megszűnése, 
a kétmilliárdos zárolás, a holding haldoklása, a város el-
zálogosítása, a munkaképes lakosság elvándorlása, a se-
gélyből élők számának emelkedése mind-mind azt üze-
ni, hogy Miskolc rossz irányba halad. 

– Képviselőcsoportjuk szerint, melyek a 2012-es 
év legfontosabb, megoldandó feladatai?
– Ugyanazok, mint 2011-ben, a Fidesz ugyanis a ki-

tűzött célokból semmit sem valósított meg. Nem jöttek 
létre új munkahelyek, sőt, a már meglévőket sem tudja 
a város megtartani. Miskolcot tömegesen hagyják el a fi-
atalok, ami felveti a kérdést: mi vár ránk 5-10 év múlva? 
Eközben a Fidesz nem hajlandó tudomást venni az etni-
kai folyamatokról, a cigányság számának és a bűnözés 
növekedésének összefüggéseiről, így a közbiztonság ja-
vulására 2012-ben sem számíthatunk. Nem történt meg 
az elszámoltatás, egyetlen miskolci szocialista sem ül 
börtönben az elmúlt nyolc év bűneiért, miközben idén 
újabb ügyek fognak elévülni, vagyis újabb politikusbű-
nözők lélegezhetnek fel: ezt is megúszták.

Szepesi S. 

Molnár Péter (KDNP)
– A várost irányító pártszövetség egyik vezetője-
ként hogyan értékeli a közgyűlés múlt évi mun-
káját?

– Kemény munkát végzett a közgyűlés 2011-ben. A fő 
cél a város működőképességének megőrzése volt, ezért 
dolgozott a hivatal és a közgyűlés is. Az Állami Számve-
vőszék jelentéséből, mely Miskolc 2007 és 2010 közöt-
ti gazdálkodásának vizsgálata után készült, világosan lát-
szik a fájdalmas tény: Miskolc – Pécs után – minden más 
magyar településnél több adósságot halmozott fel há-
rom esztendő alatt. 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben 
évente 7 milliárd Ft adósságot produkált. Emiatt nagyon 
mély gödörbe, adósságcsapdába taszították a szocialis-
ták városunkat. Ebből kell kihúznia az új vezetésnek a vá-
rost, s ezen dolgoztunk már 2011-ben is.

– A KDNP-frakció szemszögéből melyek voltak a 
legfontosabb eredmények, célkitűzések?

– Elindult az önkormányzat a konszolidáció – nem egy-
szerű és sokszor rögös – útján. Ez fontos eredmény. A 
KDNP mindig azt javasolta, az előző ciklusban is, hogy – 

egyszerűen fogalmazva a gaz-
dálkodásról – addig nyújtóz-
kodjunk, ameddig a takarónk 
ér. Fontos eredmény, hogy si-
került megállítani a város el-
adósodását. Ehhez persze nép-
szerűtlen lépéseket is fel kellett 

vállalnia a városvezetésnek, de Miskolc működőképessé-
gének megőrzése érdekében erre szükség volt. A mun-
kahelyteremtésben történtek előrelépések a városban, 
valamint fontos, hogy folyamatos konzultációban va-
gyunk a városakókkal a különböző projektekkel kapcso-
latban.

– Hogyan összegezné ez elmúlt egy év önkor-
mányzati munkáját?

– Kétségtelen: 2011 nem volt könnyű év Miskolcon, 
ahogy nem volt könnyű Európában sem, hiszen a gazda-
sági válság érezteti a negatív hatásait. Nagyon súlyos és 
terhes örökséget kapott 2010 őszén az új városvezetés. 
Közel 30 milliárdos önkormányzati hitelállományt és kö-

telezettségvállalást hagytak maguk mögött a szocialis-
ták. És a 2011 előtt elköltött pénzek nem indították be a 
város gazdaságát. A jelenlegi városvezetés megállította 
Miskolc további eladósodását és megalapozta egy ész-
szerűbb, feladatalapú gazdálkodás működtetését.

– Melyek képviselőcsoportjuk legfontosabb célki-
tűzései 2012-re?

– Szeretnénk aktívan hozzájárulni ahhoz, hogy Miskolc 
minden területen előbbre léphessen. Célunk, hogy a 
város gazdálkodása hatékonyan működjön. Partnerek 
vagyunk egy új és jó, a miskolciak és Miskolc érdeke-
it szolgáló kedvezménykártya bevezetésében, közle-
kedési munkacsoportunk egy racionális, de a lakos-
ság igényeihez igazodó buszmenetrend kialakításában 
próbál segíteni a javaslataival. Az új szakképzési, köz-
nevelési, valamint az önkormányzati törvény miatt az 
önkormányzatnak ki kell alakítania a miskolci közok-
tatási rendszerrel kapcsolatos elképzeléseit. A KDNP 
egy ésszerű és jó megoldás kialakításában maximáli-
san partner.

Simon Gábor (MSZP)
– Az MSZP nyolc év kormányzati, városirányítói 
szerep után került ellenzéki pozícióba, itt, Miskol-
con is. Mennyiben jelentett ez új feladatokat?

– A miskolci szocialisták számára a helyzet csak részben je-
lent újdonságot, hiszen mindnyájan – eskünkhöz híven 
– továbbra is felelősen és elkötelezetten dolgozunk a vá-
rosért. Sajnos azonban a városvezetés jobbító kritikáinkat, 
javaslatainkat megpróbálja figyelmen kívül hagyni és mun-
kánkat ellehetetleníteni. A közgyűlésben megszüntették 
a közérdeklődésre számot tartó, napirend előtti felszólalá-
sok lehetőségét, eltörölték az ellenzéki interpellációkat, és 
a közgyűlési vitában a mondandónkba gyakran belevág-
va megpróbálják belénk fojtani a szót. A frakció egyéni kép-
viselői a korábbi évekhez hasonlóan rendkívül nagy figyel-
met fordítottak és fordítanak választókörzetükre.

– Hogyan értékeli az MSZP-frakció 2011-es tevé-
kenységét?

– Ahhoz, hogy a város hatékonyan működjön, szükség 
van a mindenkori ellenzék véleményére, konstruktív ja-

vaslataira. Az év során számos 
módosító indítványt és napiren-
di javaslatot fogalmaztunk meg, 
érdemben azonban a városve-
zetés ezek közül semmit nem 
vett figyelembe. A frakciónk ál-
tal legfontosabbnak tartott té-

mákra még így is sikerült felhívni a figyelmet; ilyen volt az 
intézményekben a cafeteria megvonása, az iskolatej gyer-
mekektől történő elvétele, a kórház dolgozóinak bérhely-
zete, illetve tiltakoztunk a brutális díjemelések ellen is. 
Továbbra sem hagyjuk magunkat, valamennyi fontos kér-
désben kiállunk a miskolciak érdekében.

– Véleménye szerint milyen évet zár a város?
– Miskolc eddigi történetének egyik legtragikusabb évét 
zárta, amelyet gazdasági alulteljesítés, az ismerősök, ba-
rátok helyzetbe hozása, a szakértelem megszüntetése 
okozott. A fejlődés leállt, a város és a holding gazdasági 
krízisbe került. A költségvetés – amit hiába toldozgattak-

foltozgattak – összeomlott. A katasztrofális megszorítá-
sok – amelyek több milliárdos zárolásban csúcsosodtak 
ki – végveszélybe sodorták iskoláink, óvodáink működő-
képességét. A szocialista városvezetés idején elindított 
fejlesztések jelentős késedelmet szenvedtek, újak pedig 
nem indultak.

– Melyek képviselőcsoportjuk legfontosabb célki-
tűzései 2012-re?

– A városvezetés akárhányszor fojtja belénk a szót, mi 
mindig újrakezdjük. Tesszük ezt Miskolcért és a miskol-
ciakért. Minden esetben továbbra is elmondjuk vélemé-
nyünket a városvezetés súlyos hibáiról, de emellett alter-
natív javaslatokkal is élni fogunk. Továbbra is képviseljük 
a kisembereket, a saját munkájukból élőket, a nyugdíja-
sokat. Ennek érdekében megpróbáljuk elérni a vesztesé-
gek csökkentését. Az önkormányzati sikerpropaganda 
ellenére rámutatunk a város szégyenteljes működésé-
re és arra, hogy a hátrafelé mutogatással mennyire nem 
látnak előre.

HIrDETÉS

Európai Üzleti Díjak a Környezetvédelemért
Magyarország 10 éve vesz részt az 
Európai Unió Üzleti Díjak a Környe-
zetvédelemért pályázatán. A pályá-
zók 4 kategóriában indulhatnak: 
környezeti menedzsment, eljárás, 
termék, nemzetközi együttműkö-
dés a fenntartható fejlődésért.

2012-ben 7 magyar cég adta be pá-
lyázatát az európai üzleti környezet-
védelmi díjak kategóriáiban, köztük 
a Miskolc Holding Zrt. tagvállalata a 
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. is.

Társaságunk a 2011. nyarán el-
nyert HBLF által adományozott „Üzle-
ti Élet a Környezetért” Díj birtokában 
vehet részt az EU szabályzata szerint 
és az Országzsűri által jóváhagyva eb-
ben a rangos versengésben.

A MIHŐ Kft. angol nyelvű pályáza-
tát a termék – depóniagáz – kategó-
riában adta be, és vehette át az euró-
pai versenyzőket megillető oklevelet 
az Országzsűritől 2012. január 23-án. 
Az okleveleket dr. Nagy Andor, az Or-
szággyűlés Fenntartható Fejlődés Bi-
zottságának alelnöke adta át.
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„A természet figyel rád, éld meg tudato-
san a mát és a holnapot!” c. KEOP pályáza-
ton, mintegy 3,8 M forintot nyert a II. Rákó-
czi Ferenc Általános és Magyar–Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola a környezettudatos-
ság és természetvédelem hangsúlyosságára. 
A 2011. szeptemberben indult programsoro-
zat 2012. január 24-én 3. állomására érkeztek 
a bevont 4. és 7. osztályos tanulók a Gazdál-
kodj okosan programmal, ahol újrahasz-
nosítható hulladék-anyagokból eszközöket, 
tárgyakat készítettek. Választ kaptunk arra, 
hogyan lehet flakonokból pénztárcát, vagy 
apró papírdarabokból funkciójában is gaz-
dag táskát készíteni. A pazar ötletek mellett 
minden esetben az elkészített tárgyakban az 
újrahasznosítás fontosságára hívták fel a fi-
gyelmet. A projektbe bevont tanulók mun-
káit egy kiállítás keretében mutatták be az 

érdeklődők számára, ahol a tanulói ötletgaz-
dag munkák mellett a használhatóság is fon-
tos szerepet játszott. A gyerekek nagyon ak-
tívak voltak ebben a projekt-témában is, és 
örömmel kapcsolódtak be a már 3. alkalom-
mal megrendezett alprojektbe. Az interaktív 
foglalkozásokon kitöltötték az ökológiai láb-
nyom-teszteket is. A kapott eredményekből 
következtethettek arra, hogy mennyi élet-
térre van szükségük saját környezetükben. A 
foglalkozások végén a legjobb munkákat egy 
háromtagú zsűri értékelte és a számukra leg-
jobbnak értékelt pályamunkák készítői – 5 
nyertes – MP 4-es lejátszót kapott ajándék-
ba. A kreatív foglalkozások után „A hülye-
ség kora” c. filmet nézhették meg a tanulók. 
A film után a környezetvédelmi szakember-
rel oszthatták meg véleményeiket, tapaszta-
lataikat, benyomásaikat a filmről. 

JAKAB OKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KFT.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1. l www.jakaboktatas.hu l 30/315-4602

l  GÉPKEZELŐI KÉPZÉSEK  
(pl. targoncavezető)

l Óvodai dajka
l Felnőttoktató
l Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
l Kereskedő, boltvezető
l Személyügyi ügyintéző

l  Társadalombiztosítási  
és bérügyi szakelőadó

l ECDL
l  Családi napközit működtető szemé-

lyek részére szervezett tanfolyam
l  Támogatott (UMVP-s)  

mezőgazdasági képzések
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A jó hallás 
élménye
Akik jól hallanak és látnak, 
sokszor bele sem gondolnak, 
mekkora kincs birtokosai. Ha 
ugyanis nem kielégítő a hallá-
sunk, csak korlátozott kommu-
nikációt tudunk folytatni, és 
szociálisan elszigetelődünk.

Szemünket becsukhatjuk, ez-
zel mintegy készenléti állapot-
ba helyezhetjük, de a hallást 
nem lehet kikapcsolni, mindig 
„jelen van”. A hallás a legköz-
vetlenebb összeköttetés a kül-
világgal, az ember és a környe-
zete közötti legfőbb kapocs. 

Manapság teljesen termé-
szetes, hogy ha a látásunk 
nem tökéletes, szakember-
hez fordulunk. Legyen ugyan-
ilyen ter mészetes, hogy hal-
lásunkat is ellenőriztetjük, és 
szükség esetén hallókészülé-
ket hordunk. A mai készülé-
kek már tetszetősek, diszkré-
tek, sőt, több közülük teljesen 
láthatatlan. 

Az elmúlt két évben piacra 
került hallássegítő termékek a 
technika legújabb vívmánya-
it használják. A szinte észre-
vehetetlen hallókészülékekkel 
emberek milliói élnek a világ 
minden táján teljes értékű éle-
tet. Ma Magyarországon – a 
jelenleg ellátott, nagyjából 250 
ezer páciens mellett – minden 
tizedik embernek szüksége 
lenne valamilyen hallássegítő 
megoldásra. 

Ha valakinek gyakran visz-
sza kell kérdeznie, vagy zajos 
környezetben nehezen érti a 
másikat, az mindenképp fi-
gyelmeztető jel. Mivel a hal-
lásproblémák – a többi egész-
ségügyi panaszhoz hasonlóan 
– annál hatékonyabban orvo-
solhatóak, minél előbb fény 
derül rájuk, érdemes mihama-
rabb megvizsgáltatni a hallást, 
és meghallgatni egy szakem-
ber véleményét. Tehát a prob-
léma észlelése után az első 
lépés a megoldás felé egy in-
gyenes hallásvizsgálat lehet.
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Fogadalmak
Az új év mindig jó alkalom a szám-
vetésre, s arra is, hogy új terveket, el-
képzeléseket fogalmazzunk meg. 
Ezért terjedt el az újévi fogadalom – 
mára pedig a többség már azt is tud-
ja, sikerült-e az ideit betartania.

A pszichológusok véleménye 
szerint szerencsésebb az, aki a 
pozitív élményeket „leltározza” 
az év fordulóján, mert így opti-
mistábban indulhat az újév felé. 
Ez pedig fontos, hiszen a váltás 
lehetőséget kínál arra is, hogy 
életünket, magatartásunkat po-
zitívan befolyásoló fogadalmakat 
tegyünk. Teljesen személyiség-
függő, hogy ezeket csak ma-

gunknak fogalmazzuk-e meg, 
vagy esetleg a környezetünknek 
is tudomására hozzuk. Utób-
bi esetben fontos, hogy környe-
zetünk komolyan vegye, és tisz-
teletben tartsa a fogadalmunkat. 

A szakemberek szerint az is 
sokat segíthet, ha magunk elé 
tudjuk képzelni, milyenné válha-
tunk, ha betartjuk az elhatározá-
sunkat – ha mindig a szemünk 
előtt lebeg, hogy például egy fo-
gyókúrára vonatkozó fogadalom 
sikeres betartása után hogyan fo-
gunk majd kinézni. A helyi köz-
élet néhány ismert személyiségét 
megkérdeztük: szokott-e újévi 
fogadalmat tenni, sikerül-e eze-
ket betartani, és mi a véleménye 
a fogadalmakról általában?

Pusztai Tamás megyei múzeumigazgató vélemé-
nye szerint fontosak a fogadalmak, jelentős, pozitív 
változásokat eredményezhetnek, ha valaki elég erős 
akarattal rendelkezik, hogy be is tudja tartani. Mint 
mondta, ő sajnos nem tartozik ezek közé, így nem 
is szokott fogadalmakat tenni. Véleménye szerint 
azonban fontos a fokozatosság, és az is, hogy megfe-

lelő kereteket szabjunk a fogadalmainknak. Túlságosan nagy dolgokat 
kár megfogadni, hiszen ezeket valószínűleg úgysem sikerül betartani.

Bihall Tamás, a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke viszont idén is tett fogadal-
mat. Mint mondta, az üzleti életben fizikailag is na-
gyon fontos a fittség, az acélosság, s az életkor előre 
haladtával mind nagyobb figyelmet kell fordítani a 
megfelelő kondícióra. Kellő mennyiségű mozgással, 
életmódbeli váltással, az élvezeti cikkek fogyasztásá-
nak korlátozásával. Ő erre tett fogadalmat.

Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Oktató Kórház főigazgató főorvosa vi-
szont úgy fogalmazott: ő arra tett fogadalmat, hogy 
nem tesz fogadalmat, ezeket ugyanis általában nem 
sikerül betartania.

Sz. S.

Füstmentes életmódváltás
A nemdohányzók védel-
méről szóló törvény szigo-
rításának januári életbe lé-
pése életmódváltást jelent 
azoknak a dohányosoknak 
is, akik emiatt sem szoknak 
le, hiszen az új törvény a zárt 
helyeken szinte mindenhol 
megtiltja a dohányzást. A ri-
asztó adatok alapján min-
denképpen indokoltnak tű-
nik a szigorítás.

Az új törvény a zárt helyeken szin-
te mindenhol megtiltja a dohány-
zást, és a szabad levegőn is számos 
helyen korlátozzák a füstölést – így 
a játszótereken, aluljárókban, busz-
megállókban és a pályaudvarokon 
is. Az önkormányzatok emellett 
egyéb területeket – például par-
kokat – is nemdohányzó közterü-
letnek minősíthetnek. A törvény 
szigorítása január 1-jén hatály-
ba lépett, de bírságolni csak április 
1-jétől fognak.

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szervétől kapott, riasztó in-
formációk alapján mindenképpen 
indokoltnak tűnik a szigorítás. Mint 
megtudtuk, a tüdőrák okozta ha-
lálozást tekintve Magyarország vi-
lágelső, s ennek a betegségnek a 90 
százaléka a dohányzás számlájára 
írható. A KSH adatai szerint Ma-
gyarországon ma évente 28 ezer 
ember haláláért felelős a dohányzás. 

– A dohányzás az alkohol mel-
lett az egyik legjelentősebb élet-

módbeli kockázati tényező, mely 
meghatározó szerepet játszik szá-
mos betegség kialakulásában. Egy-
értelműen igazolt szerepe van a tü-
dőrák-halálozás és megbetegedés 
magas arányában, szerepet játszik 
a szájüregi, nyelőcső-, gége-, has-
nyálmirigy- és hólyagrák, a króni-
kus tüdőbetegségek, szív-érrend-
szeri betegségek kialakulásában. 
További súlyos gondokat okoz a 
terhesség alatti dohányzás, amely 
növeli az alacsony születési súly 
és egyes születési rendellenessé-
gek kialakulásának esélyét. A pasz-
szív dohányzás növeli a tüdőrák és 
a légzőszervi megbetegedések koc-
kázatát is a nemdohányzók köré-
ben – tájékoztatott Asztalos Ágnes 
megyei tiszti főorvos. 

– A dohányzás nikotinfüggő-
ség következtében kialakult szen-
vedélybetegség – emelte ki a tisz-
ti főorvos. A nikotin elhagyásakor 
megvonási tünetek jelentkeznek, 
és ennek kezelése legtöbbször or-
vosi feladat. A dohányosoknak 
csak nagyon kis százaléka – száz-
ból mindössze három fő – tud se-

gítség nélkül, saját erejéből leszok-
ni, nagyobb részüknek ez csakis 
segítséggel sikerülhet. A nemzet-
közi tapasztalatok szerint, a legha-
tékonyabb leszokást segítő mód-
szer a programozott tanácsadás, 
kiegészítve a megfelelő terápiával. 
Ennek során a dohányos orvosi ta-
nácsokat és gyógyszeres segítséget 
is kap.

Az Országos Egészségfejleszté-
si Intézet a „Leteszem a cigit” hon-
lap segítségével is támogatást nyújt 
azok számára, akik le szeretnének 
szokni a dohányzásról. A honlap 
részletesen kidolgozott, több sza-
kaszból felépülő leszokás-támoga-
tó módszert biztosít a füstmentes 
élet visszanyeréséhez. 

A honlap mellett leszokást tá-
mogató, telefonos szolgáltatás is 
rendelkezésre áll a 40/200-493-os 
kék számon. Szerte az országban és 
a megyében leszokást segítő rende-
lések is működnek, a miskolci elér-
hetősége: Tüdőgondozó, Munká-
csi Adrienn, Csabai kapu 42. Tel.: 
46/555-802.

Szepesi S. 

Kérem, tegye fel az alábbi kérdéseket magának. 

1. Ön elégedetlen a jelenlegi 
anyagi helyzetével?

2. Hajlandó tenni is valamit, 
hogy ez megváltozzon?

Ha Ön igennel válaszolt mindkét kérdésre, akkor lehet, hogy Önnek  
a megoldás a tőzsdei kereskedés. Hogy ezt eldönthesse,  

jöjjön el egy ingyenes prezentációra  
február 1-jén 17 órától az ITC-székházba.

Előzetes regisztráció szükséges a janosiferenc@t-email.hu-n!

Jánosi Ferenc 70/381-2389, janosiferenc@t-email.hu, 
www.miskolcitozsde.hu – rövidesen indul alaptanfolyamunk Miskolcon

Szolárium, FodráSzaT
KozmeTiKa, műKöröm

Akció! Hajfestés, műkörömkészítés, arctisztítás + ingyen szolárium  (0,3 EU csövek)
Megújulva várjuk vendégeinket a Széchenyi u. 67-ben (D Center udvar)

Érdeklődni: 30/9835-313

tűzifa az erdésztől!
Akác, tölgy, hasogatva, kalodába  

sorba rakva rendelhető!
13 000 ft/kaloda 

kaloda mérete: 1 m x 1,25 m x 0,80 m 
Akció: ha rendel 15 kalodával  

+1 kaloda fa  ingyen van,  
vagyis 16-ot kap!

Tel.: 06-20/529-7719
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Munkahelyén most megszabadulhat egy irigyétől, és ezzel sok-sok 
intrikától óvja meg magát. A bizonytalanságot elűzheti, ha a szívére hallgat. A szerelemben is ha-
sonlóan kell cselekednie a héten, ha úgy érzi, kedvese elfordult öntől. Legyen kreatív, így visszahó-

díthatja szíve választottját! Lehet, hogy ezért elveit feladva kezdeményeznie kell, de megéri!

BiKa (04. 21–05. 21.) Ha eddig nem szeretett volna társat vállalkozásában, jobb, ha hoz-
zászokik ehhez a gondolathoz, mert most ez hoz szerencsét. Februártól sokat fog utazni, mert kül-
földi kapcsolatai is fellendülhetnek. A szerelemmel vigyáznia kell! A hét elején Ámor célba veszi, de 

ez, ha már elkötelezett, nagyobb gondot okozhat, mint amekkora örömet. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Most képes lesz tisztán gondolkodni, használja ezt ki saját ügyei-
ben. Ha mások kérik, adhat tanácsot, de vigyázzon, nehogy kéretlenül segítsen! Legyen bölcsebb, 
és ne mérgeskedjen főnökére, önmagának csak árthat vele. És jobb, ha elfogadja: minden párkap-

csolatot az a két ember alakít, aki részt vesz benne. Bizony nem mindenben a másik a hibás. 

ráK (06. 22–07. 22.) Munkahelyén váratlan fordulat következhet be. Ha nem biztos ma-
gában, kérje ki családja véleményét. Ha nem sürgős, még nem kellene meghoznia a döntést, a 
mérlegelés alatt pedig gondolja át, kire és miben számíthat. Hamarosan felbukkan az életében a 

szerelem, ehhez azonban pontos képet kell alkotnia arról, hogy kire is van szüksége. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Egész héten pozitív gondolatok járják át. Valami megle-
petés éri, ezért boldogságot áraszt mindenki felé. Munkatársai is kedvüket lelik ebben a jókedvben, 
bár eleinte nem értik majd, mitől változott meg. Egy gondja lesz csak, hogy önnél a boldogsággal 

együtt jár a szórakozottság. Ez azonban orvosolható, ha többször sorra veszi aznapi programjait. 

szűz (08. 24–09. 23.) Itt az ideje, hogy megtegye az első lépést új karrierje építésében! 
Főnöke figyelmét sem fogja elkerülni, ha most kiemelkedő teljesítményt nyújt a munkájában, s ez-
által ön mellé állnak kollégái is. Szerelmi élete bonyolódik, ha nem kerüli el rajongóját. Ne csodál-

kozzon, ha ettől aztán ingerült és feszült lesz.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Hideg fejre lenne szüksége, mert most képes lesz elefántot 
csinálni a bolhából is. Pedig a rosszakarói ellen az a legjobb, ha nyugodt, megfontolt lépéseket tesz. 
Szerelmi életét egy álom segíti majd, mely kedd hajnalban lepi meg. Jósló erejű lesz! Nem biztos, 

hogy emlékezni fog rá, ám az érzés, melyet érzett, mikor látta, áthatja majd lelkét. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Sikert sikerre halmozhat, főleg a hét második felében. Te-
hetségét még azok is elismerhetik, akik eddig ezt nem tették, sőt, esetleg ön ellen voltak. Legyen 
rá büszke, de hallgasson a fülébe suttogóra is, aki nem engedi, hogy átlépjen az önteltségbe! A tit-

kát pedig még őrizgesse! Eljön az az idő is, amikor felfedheti, de addig legyen türelemmel.

nyilas (11. 23–12. 21.) Abban bízik, hogy ha egy önnek fontos személlyel találkozik, 
akkor jobbra fordul a sorsa. Azt azonban ne feledje el, hogy nem azonnal történnek meg a változá-
sok, s csak évek múltán lesz kihatása életére. Ebben az esetben az idő nem fontos tényező. Családi 

életét feldobhatná, ha a hétvégére szervezne egy közös családi kirándulást.

BaK (12. 22–01. 20.) Munkahelyén most könnyedén megtalálja a hangot az illetékesek-
kel, hogy megértsék újító szándékait. Változtasson, ha unalmasnak, rutinszerűnek érzi munkáját, 
hogy több kedvvel mehessen be dolgozni! Párkapcsolatában viszont most már alkalmazkodnia 

kell! Nem lehet elvárni párjától, hogy mindig ő legyen tekintettel az ön programjára és ízlésére. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nem érzi szerencsésnek magát. Azt gondolja, hogy a köte-
lezettségei túlsúlyba kerültek látható eredményeivel szemben. Bízzon Fortunában, mert lehet, 
hogy éppen ott áll ön mellett, vagy már közeledik egy kedves ember képében. Nem szabad, hogy 

a rossz pillanatok elrontsák a kedvét. Próbálják ki kedvesével a meditációt, ha még nem tették volna!

HalaK (02. 20–03. 20.) Menekülni szeretne minden elől, de inkább engedje, hogy 
megtörténjen – a jó is! A munkatársaira most nem szükséges támaszkodnia, hiszen úgyis másképp 
oldanák meg a problémákat, mint ön, ami csak további bonyodalmakat szülne. Ráadásul csupán a 

létezésével segíthet társa is: erőt adhat megoldani a kialakult helyzetet. 
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Ismeri Ön megyénk látnivalóit?

Tisztelt Olvasó! Borsod-Abaúj-Zemplén nem szűkölködik látni-
valókban, egyedi természeti jelenségekben. De vajon ismeri Ön 
megyénk látnivalóit? Hamarosan kiderül! Négyrészes kereszt-
rejtvény-játékunkban látnivalók nevét rejtettük el! A megfejté-
seket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb február 16-a éjfé-
lig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@
mikom.hu. A helyes megfejtők között a MIKOM felajánlásában 
könyvet sorsolunk ki. 

Apróhirdetés
Miskolci kirendeltségünkre keresünk kamionalkatrészek értékesítésére ta-
pasztalattal rendelkező munkatársat. Jelentkezni a következő mobilszámon le-
het: 06-30/9158-340

HIrDeTés

Hamarosan új igazgatója lesz a Miskolci Nemzeti Színháznak. Beérkez-
tek a pályázatok, a jelölteket meghallgatta – és titkos szavazással megítél-
te – a társulat, aztán a szakmai bizottság is állást foglalt, hamarosan pe-
dig következik a végső döntés: a város közgyűlése választ a két jelölt, Kiss 
Csaba és Koltay Gábor közül.

Az egyik jelölt (Kiss Csaba) nyilvánosság-
ra hozta a pályázatát, a másik (Koltay Gá-
bor) nem. De akit érdekelt az ügy, a pá-
lyázatok összevethetősége nélkül is sok 
mindent megtudhatott arról, mit gondol-
nak ők ketten a színház (jelesül: a Miskol-
ci Nemzeti Színház) feladatáról, a színház-
szervezési-színházvezetési módszerekről, 
művészeti célokról, sőt, még a műsorter-
vek is nyilvánosságot kaptak. A sajtó rend-
szeresen beszámolt az eseményekről, fejle-
ményekről, interjúk készültek a jelöltekkel 
– szóval, képben vagyunk, ahogy monda-
ni szokás.

Képben vagyunk? Talán igen, talán nem. 
Elég egyértelműen kiderült: Kiss Csa-

ba a határozott változtatások mellett köte-
lezte el magát, míg Koltay Gábor inkább a 
fontolva haladást részesíti előnyben. Kiss 
Csaba színvonalas évadbeli produkciók 
mellett két nyári fesztiválra is ígéretet tesz 
– Koltay Gábor általánosabban fogalmaz: 
művészi együttműködésre kell töreked-
ni a környékbeli és határon túli színházak-
kal, ami túllép az előadások cseréjén, annál 
szervesebb, tartalmasabb. Kiss Csaba nem 
egyedül érkezne, ötfős csapatot is hozna 
magával – hozzáférhető, „leinformálha-
tó” a rendezői lista, a zenei vezető szemé-
lye. Koltay Gábor megnevezte a művészeti 
vezetőt, de ahogy sok helyen fogalmazott: 
ő nyitottabban gondolkodik – előbb a köz-
vetítendő gondolatot kell megtalálni, az-
tán az annak közvetítésére alkalmas da-
rabot, ahhoz pedig a rendezőt. Kiss Csaba 
azt mondja: ahol a Lear királyt, a Rómeó 
és Júliát meg az Othellót nem lehet „ki-
osztani”, azzal a társulattal gond van, ott 

változtatni kell. És nem titkolja: a társulat 
8-10 tagjának nem kínálna szerződést, he-
lyettük részben fiatal tehetségeket, részben 
jónevű, már bizonyított színészeket hoz-
na Miskolcra. Koltay Gábor ezzel szemben 
azt vallja: előbb szeretné megismerni a tár-
sulatot, és ha kell, majd később változtatni. 

Képben vagyunk? Talán igen, talán nem.
Mert nézzük csak, mit mondanak az ed-

digi, számszerűsíthető „eredmények”. A tár-
sulat meghallgatta a jelölteket, majd titko-
san szavazott – 111–60 arányban Koltay 
javára. Ami nem mellékes körülmény, ám 
érdemes kissé a számok mögé nézni. Ha 
egy meglehetősen zaklatott időszakát élő 
szervezet tagjait megkérdezzük, hogy a ha-
tározott változásokra vagy a fontolva hala-
dásra szavaznának inkább, elég nagy biz-
tonsággal állíthatjuk: az esetek többségében 
az utóbbi lenne a nyerő. Érthető és megért-
hető emberi okokból – nincs is ezen mit 
magyarázni. De ezúttal van még egy másik 
körülmény, amit ugyancsak érdemes meg-
fontolni: ezúttal nem „általában” egy szer-
vezetről, intézményről beszélünk, hanem 
egy művészeti műhelyről. Aminek közön-
ség által látható teljesítményéhez a maga he-
lyén, a maga szerepében egyaránt hozzájá-
rul a primadonna és a drámai hős, a fodrász 
és az öltöztető, a díszletező és a világosító – 
és így tovább, a miskolci színház társulatá-
nak valamennyi tagja. 

De fontos kimondani – remélve, hogy 
mindenki jól, és nem félreérti ezt –, hogy 
egy színházigazgató választása sokkal in-
kább szakmai kérdés, mintsem a demok-
rácia gyakorlásának terepe. Talán nem 
tévedek, ha azt állítom: a jelöltek szakmai-

művészi elképzeléseinek megítélésében 
nem feltétlenül kell érvényesülnie az „egy 
tag – egy szavazat” elvének.

Persze, mondhatnánk, hogy nincs is ez-
zel semmi baj, a társulati szimpátiaszava-
zást a maga helyén kell kezelni – fontos, fi-
gyelemreméltó, de nem döntő információ. 
Ám ezúttal mégsem mondhatjuk. Mert a 
pályázatok értékelésére a fővárosban ösz-
szehívott szakmai bizottság két tagja a 
színházi közösség képviselője volt. Akik 
kijelentették: ők a társulat véleményét fog-
ják közvetíteni – így aztán mégiscsak felér-
tékelődött, ha úgy tetszik, szakmai rangra 
emelkedett a szimpátiaszavazás eredmé-
nye. Tegyük hozzá: kétszeres szakmai 
rangra, hiszen két voks támogatta azért 
Koltay Gábort, mert a társulat egészének 
ő volt szimpatikusabb. Ha ezt „leszámít-
juk” az 5–3-as, Koltay Gábor mellett szóló 
szakmai döntésről, akkor az valójában 3–3 
arányban eldöntetlen...

Igaz, ehhez a „szakmai döntéshez” is kí-
vánkozik még egy megjegyzés. A bizott-
ság összetétele és a szavazatok „nevesíté-
se” nem kapott nyilvánosságot – de azért 
annyit tudhatunk a híradásokból, hogy a 
„szakmát” valójában négyen képviselték 
a kilencfős testületben, a többiek a mű-
ködtető-felügyelő szervek (és amint fen-

tebb kiderült, a társulat) delegáltjai voltak. 
Hogy akkor most ezt mennyire tekinthet-
jük szakmai döntésnek, azt döntse el ki-ki 
maga...

Képben vagyunk? Most inkább mondhat-
nánk, hogy nem, mint azt, hogy igen...

Annál is inkább, mert van itt még va-
lami, amiről gyakorta megfeledkezünk – 
akárhogy is, egyelőre csupán ígéretekről 
van szó. Tegyük hozzá rögtön: nem üres 
ígéretekről. Koltay Gábor az István, a ki-
rály 1983-as ősbemutatójának rendezésé-
vel írta be nevét a színháztörténetbe, s az-
óta is számos – hol sikeresebb, hol kevésbé 
sikeres – színházi és filmes produkció fű-
ződik a nevéhez, ráadásul csaknem két év-
tizeden át vezette a Szabad Tér Színházat. 
Kiss Csabának a nevéhez ugyan nem kö-
tődik az Istvánhoz hasonlítható emblema-
tikus produkció, de két évtizedes színhá-
zi pályafutás rendezőként, drámaíróként, 
fesztiválszervezőként és színházvezetőként 
szerzett tapasztalata adhatott neki is kel-
lő muníciót a pályázat megírásához. Nem 
kétséges tehát: akár egyikük, akár másikuk 
mellett döntenek a képviselők, van mire 
alapozni a bizalmukat...

Ígéret és bizalom. Ha szerencsés a csil-
lagok állása, a bizalom hozzásegít az ígé-

retek megvalósításához – ha nem az, a 
bizalom foszladozni kezd, az ígéretek át-
fogalmazódnak, más értelmezést kapnak. 
Nem azért, mert rosszak vagyunk, hanem 
azért, mert a világ bonyolult, a helyzet vál-
tozik, ha úgy tetszik: ez a dolgok normá-
lis rendje. 

Kiss Csaba úgy fogalmazott egy nyilvá-
nos fórumon: mi szerződést ajánlottunk a 
városnak – leírtuk, mit szeretnénk, azt is, 
hogy hogyan akarjuk megvalósítani, és 
mindez számonkérhető.

Nem elhanyagolható körülmény: igen, 
számon lehet kérni a színvonalas, nézőket 
vonzó és szakmai elismerést kiváltó, felfris-
sített társulattal létrehozott produkciókat, 
a határon túli magyar nyelvű színházak és 
az európai színházi akadémiák vizsgaelő-
adásainak fesztiválját, a Miskolci Nemzeti 
Színház szellemi pezsgését, a törzsközön-
ség megtartását és új nézők, új nézőgene-
rációk meghódítását... A másik oldalon 
pedig számon lehet kérni a gondolat fon-
tosságát, az ahhoz illő darabok kiválasztá-
sát, az előadáscserén túlmutató, tartalmas 
művészi együttműködést, és ha szükséges, 
a majdani változtatásokat a társulatban.

Ahogy Koltay Gábor fogalmazott: két 
eltérő színházeszményben hisznek ők ket-
ten. Ezt már én teszem hozzá: az egyik 
gyakorlatiasabb, konkrétabb, kézzelfogha-
tóbb – a másik talán kevésbé az. 

Lelki szemeim előtt látni vélem az István, 
a király bevezető képsorait, és hallani vé-
lem Szörényi hangját-zenéjét, Bródy szö-
vegét: Valakinek holnap át kell írni a régi a 
meséket / Ó, mondd, te kit választanál? /Va-
lakinek holnap meg kell váltani ezt a világot 
/ Mondd, te kit választanál?

Mit mondjak? – én szerződéspárti, és 
a számonkérhetőség híve vagyok. Legin-
kább persze annak lennék a híve, hogy a 
miskolciak ne csupán teátrumuk 189 éves 
tradíciójára, hanem jelenére és jövőjére, 
országos és nemzetközi hírnevére lehesse-
nek büszkék.

Görömbölyi László

Mondd, te kit választanál?



a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 4. szám | 4. hét | 2012. január 28.

sport  9

Cél a döntő, határ a csillagos ég
A Ferencváros elleni ket-
tős győzelemmel bejutott a 
MOL Liga elődöntőjébe a 
Miskolci Jegesmedvék jég-
korongcsapata, ahol az alap-
szakasz győztesével, a HSC 
Csíkszeredával találkozik.

A Miskolci Jegesmedvék a negye-
dik helyen végzett a jégkorong 
MOL Liga alapszakaszában, így 
az ötödik Ferencvárossal találko-
zott a negyeddöntőben. A párharc 
az egyik fél két győzelméig tartott, 
és a Macik az első kettő, a Miskol-
ci Jégcsarnokban rendezett mérkő-
zésen el is döntötték a csatát: előbb 
6–1-re, majd 8–4-re gyűrték le a 
zöld-fehéreket.

A fináléba jutásért a Csíksze-
redával találkoznak a miskolciak, 
míg a másik ágon Dunaújváros 
– Brassó párharcot rendeznek az 
elődöntőben.

A fekete-sárgák vezetőedzője, 
Greg Lindqvist és Fodor Szabolcs 
csapatkapitány szerint is lehet esé-
lye a döntőbe jutásra, sőt, a végső 
győzelemre is a borsodi együttes-
nek.

– Természetesen örülök neki, 
hogy bejutottunk az elődöntőbe. 
Végig a kezünkben volt a zöld-fe-
hérek elleni hétfői mérkőzés, és ez 
a második harmadtól gólokban 
is megmutatkozott – értékelte az 
FTC elleni második mérkőzést a 
vezetőedző. – Ugyanakkor a Csík-
szereda elleni találkozókon még 
jobban kell teljesítenünk, hogy el-
érjük nagy álmunkat, a döntőbe 
jutást. Azzal a céllal érkeztem Mis-

kolcra, hogy a MOL Liga fináléjá-
ig meneteljünk, sőt, bajnokok le-
gyünk! Minden együttes ellen van 
esélyünk, és képesek vagyunk a 
győzelemre – főleg ilyen fantaszti-
kus közönséggel a hátunk mögött 
– tekintett a vasárnap kezdődő elő-
döntőre a svéd tréner.

Fodor Szabolcs, a Macik csatá-
ra szerint, ha kijavítják az FTC el-
len látott hibákat, bármeddig eljut-
hatnak a MOL Liga rájátszásában.

– Az első mérkőzést azzal nyer-
tük meg, hogy jól kihasználtuk az 
emberelőnyöket, és a Fradi nem 
tudott fordítani. A második talál-
kozón, úgy érzem, végig jobbak 
voltunk, viszont ezúttal nem lőttük 
be a helyzeteinket, hátul pedig buta 

hibákat vétettünk, így szorosabban 
alakult. Tipikus rájátszás-mérkő-
zés volt, megérdemelten jutottunk 
tovább – értékelt a csatár. – A há-
tul elkövetett hibákat ki kell javíta-
nunk, összeszedni a védekezést, és 
bármi előfordulhat a folytatásban – 
utalt az elődöntőre Fodor Szabolcs.

Vasárnap tehát Lindqvist mester 
csapata az erdélyi HSC Csíkszere-
dával találkozik, mely meggyőzően, 
mindössze négy vereséggel – igaz, 
a Dab.Doclerrel azonos pontszám-
mal – végzett a MOL Liga alap-
szakaszának élén. A párharc há-
rom nyert mérkőzésig tart: az első 
kettőt (vasárnap és hétfőn) a Ma-
cik szempontjából idegenben ren-
dezik, majd csütörtökön a borsodi 

megyeszékhelyen mérkőznek meg 
a felek. Amennyiben a három talál-
kozó alatt nem dőlne el a döntőbe 
jutás kérdése, pénteken ismét Mis-
kolcon csapnak össze, ha pedig ek-
kor sem jutnának dűlőre, február 
5-én, vasárnap újra Hargita megyé-
ben találkoznak – immár utoljára a 
bajnoki idény során.

Egy biztos: a rájátszásban min-
den előfordulhat, az alapszakasz 
során pedig már otthon és idegen-
ben is legyőzte soros ellenfelét az 
MJJSE. Ráadásul azóta két válo-
gatott játékossal, Svasznek Bencé-
vel és Nagy Gergővel is erősebbek 
lettek a Macik, akik közönségük 
támogatásával messzire juthatnak.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Úton a világ élvonala felé
Az év végén két elismerést is átve-
hetett Gercsák Szabina, az MVSC 
dzsúdósa, neve pedig felkerült 
a városi szabadidőközpont már-
ványfalára.

Városunk egyik legtehetsége-
sebb egyéni sportolója, remény-
sége a cselgáncsozó Gercsák 
Szabina. A tizenöt esztendős, 
korosztályos válogatott judoka 
idén győzedelmeskedett a di-
ákolimpián, két magyar baj-
nokságot nyert – egyet junior 
korosztályban, egyet pedig a sa-
játjában, vagyis az ifjúságiban. 
Emellett Európa-kupákon áll-
hatott dobogóra, s ezzel kijutott 
az Európa- és a világbajnokság-
ra, valamint az European Youth 
Olimpic Festivalra (EYOF), azaz 
az Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválra is.

– Sajnos, a három világverse-
nyen nem szerepeltem túl jól, de 
a négy Európa-kupáról érem-
mel térhettem haza. Összessé-
gében elégedett vagyok magam-
mal, bár természetesen lehetett 
volna jobb is; de majd jövőre, az 
Európa-bajnokságon megmu-
tatom, amit idén nem tudtam, 
nem jött ki belőlem. Világbaj-
nokság nem lesz a londoni olim-
pia miatt, de a kontinensviada-
lon szeretnék érmes helyezést 
elérni – értékelt Szabina.

A tehetséges sportoló hozzá-
teszi, a hazai mezőny nem elég 
erős, kevesen vannak lányok: a 
nemzetközi mezőnyben 42-en, 
míg Magyarországon, a korcso-
portban mindössze nyolcan ver-
senyeznek.

Eredményeinek elismerése-
ként először a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Diáksport Ta-
nács a 24. díjátadó ünnepségén 
az Avastetői Általános, Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Isko-
la és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény diákjaként vehetett 
át „Jó tanuló, jó sportoló” dí-
jat, egyúttal „legjobbként” neve 
Zsigmond Száva és Orosz Imre 
mellett felkerült a Miskolc Városi 

Szabadidőközpont márványtáb-
lájára. A 2011-es évet pedig kará-
csony előtt a városi díjátadón ko-
ronázta meg, ahol több mint 150 
sportoló és edző mellett őt is ju-
talmazták idei eredményeiért: 
az Európai Olimpiai RV, a diák-
olimpiai és két országos első, va-
lamint az EB és EYOF ifjúsági 
VII. helyéért.

A kiérdemelt kitünteté-
sek sora persze nem lenne tel-
jes, ha nem említenénk meg, 
még tavasszal kapta meg a Ma-
gyar Köztársaság Jó Tanulója, Jó 
Sportolója díját a Magyar Spor-
tok Házában.

Gercsák Szabina egyébként 
négyéves korában ismerke-
dett meg a sportággal. Edzője, 
Flórusz János véleménye sokat 
elmond tanítványáról, aki, ha 
kitart céljai mellett, sokra vihe-
ti, és tovább öregbítheti Miskolc 
hírnevét.

– Amennyiben ilyen szorgal-
mas marad, és átesik egy erő-
teljes fizikai fejlesztésen, akkor 
Európa-bajnoki, illetve világbaj-
noki pontszerző helyen végez-
het. Könnyű vele dolgozni, soha 
nem kell nógatni, olykor az is-
kola előtt, reggel is tartok neki 
foglalkozást. Soha nem mulaszt, 
szívesen jár az edzőtáborokba, 
szeret versenyezni, és nem riad 
meg a kihívásoktól – összegzett 
a tréner.

S. P. | fotó: Mocsári L.

Javában „tornázik” az utánpótlás
DVTK kupa 2012 elnevezéssel a he-
tekben nemzetközi utánpótlás te-
remlabdarúgó-tornákat szervez a 
piros-fehér klub.

Az U7– U15-ös csapatok kilenc 
megmérettetésen vesznek részt 
a különböző korosztályokban. A 
legidősebbek kezdték a sorozatot 
a Generali Arénában, ahol a di-

ósgyőriek a bronzérmet szerezték 
meg, míg múlt héten a Kiser Lász-
ló vezette U14-es gárda megnyerte 
a felsőzsolcai viadalt.

– A versenysorozat kiválóan il-
leszkedik az utánpótláscsapatok 
felkészülésébe. Szeretnénk elér-
ni, hogy ne csak a szülők, hanem 
a szurkolók is megtiszteljék jelenlé-
tükkel ezeket a rendezvényeket, és 

lássák a diósgyőri reménységeket – 
tudtuk meg Fuhrmann Géza után-
pótlás-szervezési igazgatótól.

A tornák rangját emeli, hogy a 
díjakat minden héten más jelen-
legi DVTK-játékos, illetve egy-egy 
diósgyőri labdarúgó-legenda adja 
át. Az első tornán a piros-fehérek 
Aranycsapatának tagja, Teodoru 
Borisz, illetve a mai csapatból Ivan 

Radoš, Savo Raković, Dobos Attila 
és Farkas Balázs, míg Felsőzsolcán 
Veréb György, Takács Péter, vala-
mint George Menougong díjazta a 
fiatal focistákat.

A következő tornát január 28-
án, szombaton rendezik az U13-
as korosztály számára a Felsőzsol-
cai Sportcsarnokban, a további hat 
küzdelemnek pedig ismét a városi 
szabadidőközpont ad majd ott-
hont az elkövetkező hetekben.

S. P.

Edzőmeccsekkel készül a Diósgyőr
Lejátszotta első két edző-
mérkőzését a DVTK, amely-
re a napokban három újabb 
felkészülési meccs vár.

Szombaton játszotta első nagypá-
lyás edzőmérkőzését idén a DVTK 
labdarúgócsapata. Az új műfüvesen 
rendezett találkozóra mintegy 1500 
néző volt kíváncsi, akik – mivel még 
nincs kész teljesen a beruházás – a 
Szinva gátjáról tekinthették meg az 
összecsapást. A piros-fehérek Ba-
csa Patrik utolsó percekben szerzett 
góljával 1–0-ra nyertek a Kazinc-
barcika ellen, visszavágva a szeren-
csi teremtorna döntőjében elszen-
vedett vereségért.

Benczés Miklós vezetőedző két 
részre osztotta a keretet, így a játé-
kosok 45-45 percet kaptak, a to-
vábbi mérkőzéseken azonban – így 
pénteken a Rimaszombat és szom-
baton a Mezőkövesd ellen – már 
90 perces meccsterhelést kapnak 
a labdarúgók. A találkozón pályá-
ra lépett Vági András és Bernardo 

Frizoni, a két próbajátékos, és a 
héten marokkói-francia Youssef 
Sekour is próbázni érkezett a klub-
hoz. Ugyanakkor Szentes Lázár sze-
retné, ha a törökországi edzőtábor-
ba már kész kerettel utazna a csapat.

–A tervek szerint megy a mun-
ka, ami a játékosokat, a csapatot il-
leti. Halad az átigazolások előké-
szítése is – ami az én feladatom –, 
de az előzetes várakozások ellenére 
nem tudjuk január 31-éig befejezni 
a keret kialakítását. Szerettük vol-
na, hogy akkorra az első helyre ki-

szemelt játékosok itt legyenek, a cél 
az, hogy február 6-áig megérkez-
zenek, és velük megerősödve tud-
jon edzőtáborba vonulni Belekbe a 
csapat – mondta a DVTK szakmai 
igazgatója.

Szentes Lázár hozzátette, felada-
tuk egy bal hátvéd, egy védekező 
középpályás, valamint egy minő-
ségi csatár megszerzése. A két pró-
bajátékos ügyében Benczés Miklós 
vezetőedzővel közösen azon az ál-
lásponton van, hogy a héten foly-
tatják a tesztelésüket.

– Várható, hogy a három tervezett 
igazolás mellett érkezhetnek pró-
bajátékosok, hiszen a piacon órá-
ról órára vetődnek fel nevek. Elő-
fordulhat az is, hogy találunk olyan 
játékost, akire előzetesen nem szá-
mítottunk – folytatta a szakember. 
– Erősítésnek szánjuk ezeket a lab-
darúgókat, többet nem mondhatok. 
A tulajdonos meghatározza, meddig 
„érhet a takarónk”, a három játékosra 
lesz fedezetünk – emelte ki Szentes.

A sportvezető kitért a szombati 
edzőmérkőzésre is, már ami a kö-
rülményeket illeti.

– Mivel nem készült még el tel-
jesen a beruházás, a kerítésen belü-
li rész munkaterületnek minősül, 
ahol különböző szabályok érvé-
nyesek. Elnézését kérem a szurko-
lóknak, amiért nem tudtuk őket 
beengedni a kerítésen belülre; a ké-
sőbbiek folyamán még többször 
előfordulhat, hogy a gátról tudják 
csak megtekinteni a mérkőzéseket 
– zárta Szentes Lázár.

A piros-fehérek szombaton dél-
ben Mezőkövesden, kedden Bu-
dapesten az MTK ellen, majd szer-
dán immár hazai környezetben 
ismét a Zsóry SE ellen lépnek pá-
lyára délután 2 órától.

S. P. | fotó: M. L.

Kettős meccs Hejőcsabán
Tizenharmadik fordulóját ren-
dezik a férfi NB I-es asztalite-
nisz-csapatbajnokságnak janu-
ár 28-án, szombaton. A sorsolás 
szeszélye folytán a Borsod Volán 
I és II csapata is élvezheti a ha-
zai környezet előnyeit, ugyanis 

az Apagy SE I, valamint a Veres-
egyház ellen is itthon küzdhet-
nek meg a bajnoki pontokért. 
Mind a két összecsapásnak a 
hejőcsabai sportcsarnok ad ott-
hont, a mérkőzések szombaton 
délelőtt 11 órakor kezdődnek.

Január 28. | szombat » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés, Mezőkövesd-Zsóry SE 
– DVTK. Mezőkövesd, 12.00; DVTK-kupa 2012 Nemzetközi teremlabdarúgó torna (U-13). Felsőzsolcai 
Sportcsarnok, 9.00; XXVII. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna, A csoport. Miskolc, Generali Aré-
na, 9.00. » Asztalitenisz: NB I férfi, Borsod Volán I – Apagy SE I. Borsod Volán II–Veresegyház 
VSK, Miskolc, hejőcsabai sportcsarnok, 11.00. 

Január 29. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, HSC Csíkszereda – Miskolci 
JJSE. Csíkszereda, 19.00. » Futsal: Női NB I, Miskolci-Szabadidőközpont-Vénusz – Kiskunfélegyháza 
Fornetti. Generali Aréna, 16.30. » Labdarúgás: XXVII. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna, 
B csoport. Miskolc, Generali Aréna, 9.00. » Túrázás: X. Téli bükki tájoló túra. Bükkszentkereszt, indí-
tás 8–9, illetve 9–11 óra között.

Január 30. | hétfő » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, HSC Csíkszereda – Miskolci JJSE. 
Csíkszereda, 19.00.

Január 31. | kedd » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés, MTK – DVTK. Budapest, 15.00.

február 1. | szerda » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés, DVTK – Mezőkövesd-Zsóry 
SE. Miskolc, 14.00.

február 2. | csütörtök » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, Miskolci JJSE – HSC Csík-
szereda. Miskolci Jégcsarnok, 18.30.

február 3. | péntek » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, Miskolci JJSE – HSC Csíkszereda. 
Miskolci Jégcsarnok, 18.30. (Amennyiben szükséges).

február 5. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, HSC Csíkszereda – Miskol-
ci JJSE. Csíkszereda, 19.00. (Amennyiben szükséges). » Labdarúgás: DVTK-kupa 2012 Nemzetkö-
zi teremlabdarúgó torna (U-11). Felsőzsolcai Sportcsarnok, 9.00. » Röplabda: NB I női, Albrecht-
Miskolci VSC MISI – Budai XI SE. Miskolc, Csokonai utcai vasutas tornacsarnok, 17.00.

sportműsor ››››››››››››



a város lapja

MiNap

2012. január 28. | 4. hét | II. (IX.) évfolyam 4. szám

10  hirdetés

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és 
képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

PÁLYÁZATOT  hirdeT
BÉrLAKÁSOK költségelven és piaci alapon 

történő BÉrBeAdÁSÁrA. 

A pályázat időtartama 2012. január 30. napjától 
2012. február 13. napjáig tart.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét továbbá, hogy a pályázati  
feltételek megváltoztak, ezért figyelmesen olvassák el a kiírást.

A pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin. 

A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap letölthető. 
További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 

(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-254, 516-251).

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 vál-
lalok a HACCP programon belül. Teljes 
objektumirtásnál garanciával. Telefon: 
20/225-2241; 30/473-0268; 70/506-
7889.
egyedül élő idős hölgy vagy házas-
pár gondozását vállalom családias kör-
nyezetben, magas színvonalon.Tel.: 06-
70/602-1834.
hi-Sec és MeGA acél biztonsági aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, fa, alumí-
nium) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Ér-
deklődni: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu. Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház, I. emelet. Nyitva: h–p: 
11–15 óráig.
eladó minőségi kemény tűzifa, szállí-
tással 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. Érdeklődni: 
70/510-4605.
Garázs, Avas-déli nagyposta mögött, 
Gesztenyés u. 1–3. társasház alatt, fel-
újítva, üresen eladó vagy kiadó. Érdek-
lődni: 20/525-5645.



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

kollégium.
09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.
10.00 | Mesterkedő. Miskolci Galéria.
17.00 | Avasi kézműves játszóház. Avasi Gimnázi-

um, színházterem előtere.

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

kollégium.
10.30 | Meseláda. Miskolci Csodamalom Báb-

színház.
17.00 | Vasárnapi randevú klub. VOKE Vörösmarty 

Mihály Művelődési Ház.

Január 30. | hétfő
16.00 | Filmslágerek. Kaffka Margit Könyvtár.

Január 31. | kedd
16.00 | Ötletelgetők klubja. Saját kézzel ké-

szíthetnek az érdeklődők kabalát. Petőfi Sán-
dor Könyvtár.

17.00 | Régi zene Magyarország templomai-
ban. Lévay-est. Kossuth utcai Református Székház.

17.00 | Belvárosi zenei esték. Miskolci Galéria, 
Kondor-terem.

február 1. | szerda
17.00 | Egészségmegőrző torna. Ady Endre Kultu-

rális és Szabadidő Központ.

február 2. | csütörtök
18.00 | A magyar festészet legnagyobb biblikus 

művei. Reisinger János művelődéstörténeti elő-
adása. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

február 3. | péntek
14.00 | Ifjúsági filmklub – Vuk. Tompa Mihály 

Könyvtár.
14.00 | Színek a természetből. Bodnár István fest-

ményei. A tárlat február 19-ig látható. VOKE Vörös-
marty Mihály Művelődési Ház.

16.00 | Operaklub. Rossini: Hamupipőke. Bócz 
Sándor előadása vetítéssel. Csodamalom Báb-
színház.

február 4. | szombat
06.30 | V. Diósgyőri Disznótoros Mulatságok. Vén 

Diófa udvar. Reggel szúrópálinka-kóstolás, hagyo-
mányos disznóvágás, reggelire sült hagymás vér. Dél-
előtt: hentesmester-bemutató, májas és véres hur-
ka készítése, Vaga Banda Gólyalábasok, Szinvavölgyi 
Néptáncműhely, a Diósgyőri Református Általános 
Iskola és az Erkel Ferenc Zeneiskola műsora. Délben: 
Disznótoros tálalás, Jó ebédhez szól a nóta, zenél Bor-
dás Zoltán és cigányzenekara. Délután: Országtor-
ta-kóstoló, diósgyőri bormustra, Miskolci Illés Emlék-

zenekar-koncert. Házi zenekar: a Számadó együttes. 
Ceremóniamester: Fekete Csaba.

19.00 | Csík zenekar koncertje. Ady Endre Kulturá-
lis és Szabadidő Központ.

február 5. | vasárnap
10.30 | Róbert Gida és barátai. Miskolci Csodama-

lom Bábszínház.
12.00 | Randevú klub. Vörösmarty Művelődési Ház.
17.00 | Ötórai tea a Miskolci Szalonzenekarral. 

Művészetek Háza.
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programajánló ››››››››› a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Január 30. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Tudomány hatá-

rok nélkül: Egyénre szabott gyógyászat (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 (Háló-
zat TV) 21.00 Zsarubőrben, holland film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 31. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, élet-
módmagazin (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 – 
Ferencváros jégkorong-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 A halál keletről érkezik, amerikai film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

február 1. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum –Tu-
dástranszfer (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 Előadások Miskolcon 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Józan karatemester, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

február 2. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Pati-
kus magazin (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 2011. 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A düh utcája, amerikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

február 3. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 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 Forró nyomon, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

február 4. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Novum – Tu-
dástranszfer (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
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 – könnyű-
zenei műsor 23.00–07.00 Képújság.

február 5. | 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 ma-
gazin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Eljátszott zálog, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 
Képújság.

» Február 1-jén, szerdán ünneplik meg a Fráter György Katolikus Gimnázium megala-
pításának, pontosabban újraindításának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból délelőtt fél 11-kor 
szentmisét mutat be a minorita templomban Ternyák Csaba egri érsek, majd az iskolában folyta-
tódik az ünnepség, ahol többek között megáldják a felújított dísztermet is.

» Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, a legtöbb katolikus 
templomban délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.

» A karizmatikus megújulási mozgalom Elizeus szolgáló csoportja tart evangeli-
zációt a minorita templomban szombaton, február 4-én, délután 1 órától.

Harang-Hírek ››››››››››››››››››››››››››››››

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

február 2–február 8. | szer-
dáig | 15.00, 17.00 Sherlock 
Holmes nevében; magyar ifjú-
sági kalandfilm | 12 | (Béke-terem) 
| 17.30 Alvin és a mókusok 3.; 
amerikai vígjáték | KN | (Uránia-
terem) | 19.30 Melankólia; felira-
tos dán–svéd–francia–német–
olasz filmdráma | 16 | (Béke-terem) 
| 20.00 A dolog; feliratos ameri-
kai–kanadai horror | 18 | (Uránia-
terem).

művészetek Háza

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
A párizsi mumus (MB digitális 3D 
premier) | KN | 10.00, 12.00 (szo–v), 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Underworld 4. – Az ébredés (MB di-
gitális 3D premier) | 18 | 13.15, 15.00, 
16.45, 18.45, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Suszter, Szabó, Barka, Kém (MB pre-
mier) | 16 | 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 
17.30, 20.00 – 22.30 (p–szo)
Sherlock Holmes nevében (MB pre-
mier) | 12 | 11.30 (szo–v), 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30

A tetovált lány (MB) | 18 | 10.00 (szom-
bat), 11.00 (vasárnap), 13.00, 16.00, 
19.00 (p–szo), 14.00, 17.00, 20.00 (csü-
törtök, vasárnap), 22.00 (p–szo)
Muppets (MB) | KN | 10.00 (szo–v), 
15.45
Sherlock Holmes 2. (MB) | 16 | 12.15 
(szo–v), 14.45, 17.15, 19.45 – 22.15 (p–
szo)
Jack és Jill (MB) | 12 | 18.15, 20.15 – 
22.15 (p–szo)
Táncoló talpak 2. (MB digitális 3D) | 
KN | 10.30, 12.30 (szo–v), 16.30

Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 
11.45 (szo–v), 13.45
Mission Impossible – Fantom pro-
tokoll (MB) | 16 | 22.00 (p–szo)
Szilveszter éjjel (MB) | 12 | 21.30 (p–
szo)
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3D) | 
12 | 11.15 (szo–v), 14.30, 18.30
A legsötétebb óra (MB digitális 3D) | 
16 | 20.30 – 22.30 (p–szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN 
– korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 13 óra 
előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 21 
óra utániak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, plaza  – január 26–február 1. ››››››››››››››››››››››››››››››

„Egyszerre sok embernek akarok adni”
A szerelmesek hagyományos talál-
kozója, a február 12-ei Nagy Valen-
tin Ünnep sztárvendégei között Vas-
tag Csaba neve is szerepel. Az egyik 
zenei tehetségkutató győztese min-
den koncertre próbál valami külön-
legességgel készülni, bízik benne, 
hogy a miskolci közönséget is meg 
tudja majd lepni.

Mint elmondta, számára az a legfonto-
sabb, hogy a közönséggel együtt érezzék 
jól magukat, hogy ők is részesei legyenek 
a koncertnek. Reményei szerint így lesz 
ez Miskolcon is, ahol egyébként nem elő-
ször lép fel.

– Nagyon örülök neki, hogy ennyi idő 
után is szeretnek itt az emberek, és vissza-
hívnak. A miskolci rajongóktól mindig na-

gyon sok szeretet kapok, és a koncertek en-
gem is feltöltenek – mondta az énekes.

A Valentin-nappal kapcsolatban elmondta, 
inkább annak a híve, hogy ne csak egyetlen na-
pon mutassuk ki az érzéseinket, hanem, ha te-
hetjük, az év 365 napján. Persze, ez egy külön-
leges nap a szerelmesek életében.

– Nagyon szeretek adni, talán jobban 
is, mint kapni, úgyhogy bármilyen ünnep-
ről is legyen szó, nekem az a fontos, hogy 
meg tudjak lepni másokat. Ezért szeretem a 
koncerteket is, mert ott egyszerre sok em-
bernek tudok adni valamit – hangsúlyozta 
Vastag Csaba.

Jegyek elővételben február 6-áig 
2200 forintos, február 7-étől 2900 forin-
tos áron válthatók a következő helyszí-
neken: Dzsungel Játékbolt (a színházzal 
szemben), Maugli játékbolt (az Ady híd-

nál), CORA (üzletsor, Bagira játékbolt), 
TESCO (Szentpéteri kapu, üzletsor, aján-
dékbolt), Sportcsarnok (pénztár).
Információ: kecskes.musoriroda@digikabel.hu

www.kecskesmusoriroda.hu
30/953-6567

HIrDetés

HIrDetés

Februári színházműsor
február 1. | szerda | N | 15.00 A 

DZsUNGeL KÖNYVe / Kerekerdő bér-
let | J | 19.00 HAt Hét, HAt tÁNC / 
Bérletszünet

február 2. | csütörtök | N | 
19.00 MeNYAssZONYtÁNC / Bérlet-
szünet | K | 19.00 POrtUGÁL / Bér-
letszünet

február 3. | péntek | N | 19.00 BO-
HéMéLet / Földes Ifj. bérlet | K | 19.00 
ANCONAI sZereLMeseK / Bérlet-
szünet 

február 4. | szombat | N | 19.00 
AZ ArANY ÁrA / Katona bérlet | K | 
15.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bér-
letszünet | CS | 17.00 LUDAseM/
MESTERKURZUS / Bérletszünet 

február 7. | kedd | K | 19.00 APÁ-
CÁK / Bérletszünet 

február 8. | szerda | K | 19.00 
BOtrÁNY AZ OPerÁBAN / Bérlet-
szünet

február 9. | csütörtök | N | 
19.00 AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Nyil-
vános főpróba | K | 19.00 PLetYKÁK 
/ Lendvai bérlet | J | 17.00 eGY ÓrA 
VerseK KÖZÖtt / Bérletszünet 

február 10. | péntek | N | 19.00 AZ 
ÜGYNÖK HALÁLA / Bemutató bérlet | 
K | 19.00 PLetYKÁK / Sárosi bérlet

február 11. | szombat | N | 19.00 
AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Csiky bér-
let | K | 19.00 PLetYKÁK / Ábrahám 
bérlet 

február 14. | kedd | K | 15.00 tÚL 
A MAsZAt-HeGYeN / Egyszervolt bér-
let | J | 19.00 tANGÓ / Bérletszünet | 
CS | 19.00 LUDAseM/MESTERKUR-
ZUS / Bérletszünet

február 15. | szerda | N | 17.00 
AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Kossuth Ifj. 
bérlet | K | 19.00 PLetYKÁK / Né-
methy bérlet 

február 16. | csütörtök | N | 
17.00 AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Zrínyi 
ifj. bérlet | K | 10.00 tÚL A MAsZAt-
HeGYeN / Bérletszünet | J | 19.00 
PrAH / Bérletszünet 

február 17. | péntek | N | 17.00 
AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Laborfalvy Ifj. 
bérlet | K | 19.00 eGY BOLOND sZÁ-
ZAt CsINÁL / Bérletszünet 

február 18. | szombat | N | 19.00 
AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Latinovits bér-
let | K | 19.00 eGY BOLOND sZÁZAt 
CsINÁL / Bérletszünet 

február 19. | vasárnap | N | 
15.00 BOHéMéLet / Déryné bérlet 

február 21. | kedd | J | 19.00 eL-
sÖtétÍtés / Nyilvános főpróba 

február 22. | szerda | J | 19.00 eL-
sÖtétÍtés / Bemutató előadás 

február 23. | csütörtök | K | 
15.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bér-
letszünet | J | 19.00 eLsÖtétÍtés / 
Bérletszünet 

február 24. | péntek | J | 17.00 
ÚJrAtÁNCeGYÜtt 24 ÓrÁs 
tÁNCIMPrOVIZÁCIÓ / Tánchétvége 
Miskolcon | CS | 19.00 AréNA – a Kö-
zép-európa táncszínház vendégjáté-
ka / Tánchétvége Miskolcon 

február 25. | szombat | K | 19.00 
ŐrÜLt NŐK KetreCe / Bérletszünet 
| CS | 10.30 sHAKesPeAre-MeséK 
– a Közép-európa táncszínház ven-
dégjátéka / Tánchétvége Miskolcon. 
20.00 ALterA PArs A Közép-európa 
táncszínház vendégjátéka / Tánchét-
vége Miskolcon

február 26. | vasárnap | CS | 
19.00 Arterror – a Közép-európa 
táncszínház vendégjátéka / Tánchét-
vége Miskolcon

február 28. | kedd | J | 19.00 AZ 
éLet MINt OLYAN / Bérletszünet

február 29. | szerda | J | 19.00 AZ 
éLet MINt OLYAN Bérletszünet

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – 
Kamaraszínház; J – Játékszín; Cs – 
Csarnok
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Forralt bor,
tepertő, jókedv

Kedvében járt az időjárás a II. 
Görömbölyi forraltbor- és teper-

tőnapnak szombaton, ugyan-
is szépen kisütött a nap és ennek 

(is) köszönhetően több százan za-
rándokoltak el a közösségi ház 
előtti térre. Falatoztak, kortyol-

tak hozzá a látogatók, miközben 
egymást váltották a programok a 
színpadon. A forralt borok verse-

nyére mintegy három tucat csa-
pat nevezett be, a szakmai zsű-
ri a MIKOM Kft. italát találta a 
legjobbnak, míg a közönségdí-

jat a Pálinka Művek Kft. nyerte el. 
(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Jethro Kloss: Gyógyító növények – 
Vissza az édenkertbe I.
Az egészséges életmódhoz és a gyógyha-
tású készítmények előállításához szük-
séges gyógynövények bemutatásának 
szentelte nagy sikerű könyvét Jethro 
Kloss. A Vissza az édenkertbe című alko-
tás sokféle gyógynövényt ismertet meg 
olvasóival. Kloss az információkat gyö-
nyörű fényképekkel illusztrálja. Részle-
tesen kifejti, hogy mely gyógynövények 

mely betegségekre hoznak enyhülést. Hitt abban, hogy a növények 
természet adta orvosságok, és minden betegségre létezik gyógyír 
gyógynövény formájában. 

Mike Dooly: 
Végtelen lehetőségek
Az illúziók világában, ahol élünk, min-
denből végtelen mennyiség áll rendelke-
zésünkre. Ebben erősít meg a Végtelen 
lehetőség című könyv. Ez pedig különö-
sen igaz a boldogságra. Határt csupán 
képzelőerőnk, képzeletünk szab. Az író 
feltűnő őszinteséggel, éleslátással osztja 
meg az olvasókkal spirituális élményeit.

Megvilágítja a vágyak mögötti igazsá-
got, az emberi természetet, az isteni in-
telligenciát, s egy kézikönyvet ad ahhoz, 
hogy megteremthesse mindenki a legjobbat a maga számára. A Vég-
telen lehetőségek az univerzum rejtélyeinek mélyére hatol. Ablako-
kat, ajtókat és váratlan utakat nyit meg egy bátor és nagyszerű élet-
szemlélet számára.

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

Alvin és a mókusok 3.
Világ körüli útra indul Alvin, 
Simon, Theodore és új bará-
taik, három mókuslány. A lu-
xus óceánjárón, amin utaz-
nak, nem lesz békés az utazás. 
A mókusok a hajó fedélzetét 
egy hatalmas játszótérnek te-
kintik. A hajó viszont zátonyra fut, a mókusok egy elhagyott szigeten 
találják magukat. Miközben régi barátjuk és impresszáriójuk kétség-
beesetten szervezi a mentőexpedíciót, ők örömünneppé változtatják 
a túlélési gyakorlatot. Sok dal, tánc és néhány vad ötlet a mókusoktól.

amerikai vígjáték, korhatár nélkül
Művészetek háza, uránia-terem; február 2–8., 17.30

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A XX. század elején készült képen a Széche-
nyi-Újváros (később Szentpáli, majd Beloiannisz, most ismét Szentpáli 
István utca) egyemeletes sarokháza íves erkéllyel díszített lakó- és üz-
letház volt. 1979-ben bontották le, s helyére, valamint a Szentpáli utca 
még további két háztelkére Krisztik Pál tervei alapján felépítették a Mis-
kolci Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat székházát. 1995-től ez a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara központja. 
Külső megjelenését meghatározta, hogy a Széchenyi utca túlsó oldalán 
három ház helyén épült az úgynevezett Híd-ház, amely áthidalta a Bel-
városi lakótelep nyugati határán kialakított új utcát (ma: Corvin utca). 
A 28 méter széles utca helyén két földszintes és egy emeletes ház állt. A 
képen is látható egyemeletes lakóház volt a Bató-ház. A Híd-házhoz 
1991–1993 között építették a szolgáltató és üzleti központot.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, 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 ››››››››››››

189 éve, 1823. január 22-
én fejezte be Kölcsey Ferenc 
a Himnusz című munkáját. 
Ezt a napot 1989-től a ma-
gyar kultúra napjaként ün-
nepeljük. A rendezvényekhez 
tartozik a Széchenyi I. u. 38. 
számú házon elhelyezett em-
léktábla megkoszorúzása.

98 éve, 1914. január 22–25. 
között szólalt meg először a 
„beszélő mozi” Miskolcon. A 
Weidlich-palota Uránia mozi-
jában a kinetofonnak nevezett 
film alatt francia nyelvű szöve-
get hallgathatott a közönség. 

101 éve, 1911. január 25-
én a Magyar Földtani Inté-
zetben bejelentették, hogy a 
Szeleta-barlang után megkez-
dik Répáshután a Balla-bar-
lang feltárását. Az itt előke-
rült gyermek- és állatcsontok 
megerősítették Herman Ottó 
1893-ban született koncepci-
óját, miszerint Miskolc kör-
nyékén ősemberi települések 
voltak.

Hétforduló ›››››

Névadó – Kölcsey Ferenc 
Az Avason, a Klapka 
György utcából észak-
keleti irányban ívesen 
nyíló utca, amely egy 
rövid szakaszon pár-
huzamos az Ifjúság 
utcával. Nevét a lakó-
telep építésekor, 1990 
előtt kapta. (Korábban a 
Vörösmarty lakótelep he-
lyén álló Arany János és Zöldfa ut-
cákat összekötő utca, amely a te-
rület szanálásakor az 1970-es évek 
első felében szűnt meg.)

A névadó a reformkor nagy köl-
tője, a politikai szónoklat és a „ma-
gyar kritika” megindítója. Jogi ta-
nulmányokat folytatott, s Pesten 
feljegyezték róla, hogy „törvény-

széki beszédei a retorikai 
stílusgyakorlatok reme-

kei” voltak. Szatmár 
vármegye aljegyzője, 
majd az 1832. évi or-
szággyűlésen követ 
volt. 1823-ban fejez-

te be nemzeti Himnu-
szunkat, amelyet 1844-

ben Erkel Ferenc zenésített 
meg. 1830-ban több mint egy hó-
napot Miskolcon is töltött. 

(1790–1838 között élt. Unoka-
öccséhez, Kölcsey Kálmánhoz írt 
Parainesise a jövőbe vetett hitéről 
tanúskodik. Miskolci tartózkodá-
sának helyszínét 1997-ben emlék-
táblával jelölték meg.) 

D. I.

A kávékészítés mestere
A kávé olyan, mint az élet, 
a kávézás pihenő a rohanó 
világban, a kávékészítés pe-
dig művészet és szakma. Ju-
hász Alexandra a baristák 
kis közösségét erősíti, a kávé 
szerelmeseinek örömére.

Juhász Alexandra üzletveze-
tőként került Miskolc egyik 
legjobb kávézójába, ahol lát-
ta, hogy a tulajdonos milyen 
kávéremekeket készít. 

– Nagyon szeretem a kávét. 
Magával ragadott az, hogy lát-
tam, hogyan készülnek ezek a 
különlegességek, milyen tudást 
és szakértelmet kíván elkészíté-
sük. Ez egy külön szakma. Bu-
dapesten elvégeztem a szüksé-
ges tanfolyamot, ahol mindent 
megtanultam a kávékról. Azóta 
baristaként dolgozom – mond-
ja Juhász Alexandra, aki szerint a 
szakma egyik varázsa, hogy szép 
italokat készíthet a vendégeknek.

Minden kávékülönlegesség 
alapja a presszókávé. A tökéletes 
presszón 4-5 milliméter habnak 
kell lenni, hogy egy kávéskanál 

cukrot megtartson. A készítési fo-
lyamat közel sem olyan egyszerű, 
mint ahogyan azt az ember gon-
dolná. 88-92 oC-os víz átpréselve 
a tömörített kávén, pontosan 25 
másodpercen keresztül, hogy 30 
milliliter presszókávé legyen. Egy 
adag. Ez alkotja a különlegessé-
gek alapját is, amelyek különböző 
szirupokkal is készülnek, a variá-
ciók száma pedig végtelen.

– Nagyon szeretek kísérletez-
ni az ízekkel, rétegelni a kávét. 
A kedvencem a Latte Machiato. 
Naponta háromszor kávézom, 
rajongója lettem annak az íznek, 
amit csak egy tökéletes presszó-
kávé biztosít – mondja a barista, 
a kávékészítés mestere.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

KöztünK élneK ››››››››››››

100 éve írták…
A miskolci villamossági rt. vezetői 
1927-ben a Korona Szálló nagy-
termében kiállításokkal egybekö-
tött előadásokat tartottak a „mo-
dern reklám és a kereskedelem” 
címmel. Az előadók szerint „ma 
már nélkülözhetetlen a modern 
reklám”, hiszen a legmodernebb 
elektromos technikák felhívják a 
figyelmet az árukra, s ez kimutat-
ható a fogyasztásban is. Ez meg-
győző a karácsonyi és újévi ün-
nepek idején – olvassuk a Reggeli 
Hírlapban.

Dobrossy István

Vince-napi áldás. Az István Nádor Borlovagrend a diósgyőri 
római katolikus templomban tartotta meg vasárnap a hagyományos 
vincevesszőáldást, szentelést. Január 22., Vince-nap a borászok védő-
szentjének ünnepe. Ezen a napon úgynevezett vincevesszőt vágnak, 
amit vízbe állítanak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a követke-
ző év termését. (fotó: M. L.)

Ha jogi természetű problé-
májuk vagy kérdésük van ol-
vasóinknak, küldjék el szer-
kesztőségünk címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A 
borítékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail cí-
münk: info@mikom.hu. Jogi 
szakértőink, dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter 
ügyvédek írásos válaszukkal 
állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››




