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

II. (IX.) évfolyam, 5. szám 5. hét | 2012. február 4. TéríTésmenTes

A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Bemutatóra 
készülnek
rövidesen barátságos mérkőzé-
sen láthatjuk a miskolci kerék vi-
lág se kerekesszékes kosarasait.  
sport | 5. oldal

villamosra 
ült az új vezér
az Mvk zrt. új vezérigazgató-
ját  eddigi munkájáról, tervei-
ről, elképzeléseiről kérdeztük.  
a város | 3. oldal

racionálisaBB 
működés
tervezik a költségvetést, az oktatá-
si területeken is számba veszik a fel-
adatokat.  
krónika | 2. oldal

Kerekasztal az oktatásért

Aláírták a Miskolci Oktatási Kerekasztal működési szabályzatát csü-
törtökön a városházán, majd megtartották az első hivatalos ülését 
is. Minden aláíró fél hangsúlyozta: párbeszédre van szükség az érin-
tett oldalak között, ehhez pedig kell egy megfelelő szervezet, fórum. 

» részletek a 3. oldalon

Közbiztonság, útjavítás

A 15. számú körzet nem tartozik a „legkönnyebb” területek közé. Itt 
találhatók – a konszolidáltabb bulgárföldi, Győri kapui részek mel-
lett – a számozott utcák, valamint Lyukóvölgy is, ami önmagában 
komoly kihívásokat jelent.                                         » részletek a 4. oldalon

Törökországba 
készülnek
Pénteken, a Balmazújváros el-
len 5–2-re megnyert felkészülési 
mérkőzés volt egyelőre az utolsó 
lehetőség, amikor játszani láthat-
ták kedvenc játékosaikat a diós-
győri szurkolók. A csapat ugyan-
is hétfőn elutazik a törökországi 
Belekbe, ahol tíznapos edzőtábo-
rozáson vesz részt. 
» cikkünk az 5. oldalon.

Összehangolt munka a mínuszokban
A város vezetése azt kéri a miskolciaktól, hogy fokozottan figyeljünk egymásra

Bár azt gondolnánk, a téli 
időszakban elsősorban a 
hajléktalanok vannak ve-
szélyben, a kihűléses halál-
esetek nagy része nem őket 
érinti. Miskolcon az ellátás 
összehangoltan működik, 
ennek is köszönhető, hogy 
ritkán történik tragédia.

Miskolcon 1000-1200-ra teszik a 
hajléktalanok számát, akik fedél 
nélkül, vagy nem lakáscélú ingat-
lanban élik az életüket. Ellátásuk-
ról a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, a Magyar Vöröskereszt és a 
Napfényt az Életnek Alapítvány 
gondoskodik, a három szerve-
zet felosztotta a város területét, és 
eszerint végzik a munkájukat. 

A mostani, évekre, sőt évtize-
dekre visszatekintve is rendkívüli-
nek számító hideg idő és a várható, 
ugyancsak jelentős mennyiségű hó 

azonban mindenkitől plusz figyel-
met kíván majd – legyen szó egye-
dül vagy hóban nehezen megkö-

zelíthető helyeken élő emberekről, 
vagy éppen saját biztonságunkról 
a közlekedésben, esetleg a külön-

böző vezetékek elfagyásának meg-
akadályozásáról.

» cikkünk a 3. oldalon

Napirenden a színház

Rendkívüli ülést tartott kedden 
a miskolci közgyűlés. A képvise-
lők megválasztották az újonnan 
létrehozandó Miskolci Nemzeti 
Színház Nonprofit Kft. ügyveze-

tőjét, felügyelőbizottsági tagjait és 
könyvvizsgálóját. A döntés értel-
mében Kiss Csaba lesz a kft. ügy-
vezetője.

» beszámolónk az 5. oldalon

Egerbe megy a Kaláka
Egerben rendezik meg a 33. Kalá-
ka Fesztivált idén. A diósgyőri vár 
rekonstrukciója miatt, több, egyéb 
helyszín megtekintése után a szer-

vezők úgy döntöttek, az egri várba 
„települ” az esemény. Hogy vissza-
tér-e Miskolcra, nem lehet tudni.

» cikkünk a 4. oldalon

Lecsúsztak
Évek óta nem voltak olyan jó mi-
nőségűek a bánkúti sípályák, mint 
most. Szombaton a parkolók meg-
teltek, a felvonókra több mint fél-
ezer jegyet adtak el. Most pedig to-
vább vastagodhat a hóréteg… 

HIrdeTés

Diósgyőrben 
is lecsaptak
Rendőrökre is szükség volt szer-
da délután Diósgyőrben, ahol 
ismét ellenőrzést tartottak az 
önkormányzat szakemberei a társ-
szervekkel közösen. A közterület-
felügyelők az ÉMÁSZ, a MIVÍZ és 
a MIHŐ szakembereivel indultak 
el közösen az ellenőrzésekre.

» cikkünk a 2. oldalon

A hideg kellemes  „rendkívüli” körülményekkel is jár: befagyott a Szinva | fotó: Juhász Á.



január 28. | szombat

Városrész-felfedezők. A Bláthy 
Ottó Szakközépiskola diákjai nyer
ték meg a középiskolások miskol
ci túraversenyét, amelyet Fedezzük 
fel az élőhelyünket! címmel szerve
zett a Szentpáli szakközépiskola. A 
Görömbölyön és Tapolcán tett több 
mint 10 kilométeres túra során állo
máshelyeken mérték fel a diákok tu
dását a városrészekről.

január 30. | hétfő

Innováció a gépészetben. Innová
ciós gépészeti tervezés és technológi
ák címmel tartottak konferenciát a 
Miskolci Egyetemen, melyen a min
dennapokban is használható és hasz
nos fejlesztéseket mutattak be az elő
adók, akik között hallgatók is voltak.

február 1. | szerda

Gázömlés Perecesen. Személyautó 
rohant egy gázcsonkba Perecesen. A 
hat óra táján történt balesetet követő
en a gázömlés helyszínére vonult a ve
gyi felderítő csoport is. Néhány lakás
ból ideiglenesen ki kellett költözniük 
a lakóknak, számukra az MVK Zrt. 
biztosított egy buszt melegedőnek a 
hideg téli éjszakában. A Tigáz mun
katársai elhárították a problémát, így 
a baleset után körülbelül két órával 
mindenki visszatérhetett otthonába.

Rendkívüli közgyűlést akarnak. 
Ismét rendkívüli közgyűlés összehí
vását kezdeményezi a Jobbik Miskol
con. A párt helyi frakciója azt szeretné 
elérni, hogy – Gyöngyöspatához ha
sonlóan – Miskolcon is nyilvánítsák 
nemkívánatos személlyé Gyurcsány 
Ferencet. Erről Jakab Péter és Pakusza 
Zoltán, a párt önkormányzati képvi
selői beszéltek sajtótájékoztatójukon. 

Novellaírókat díjaztak. Díját
adóval zárult a II. Rákóczi Ferenc 

Megyei Könyvtár által meghirdetett 
Irodalom a könyvtárban, könyvtár 
az irodalomban című pályázat szer
dán. A felhívásra olyan versekkel 
vagy kisprózai művekkel lehetett je
lentkezni, melyekben megjelenik a 
könyv, a könyvtár, az olvasás élmé
nye. A két győztes Mészáros Gab
riella: Randevú, valamint Árvai Já
nos: Az új határ című novellája lett.

február 2. | csütörtök

Terápiás helyiség. Korszerűen 
felszerelt, infúziós terápiás helyisé
get adtak át a megyei kórház Szent 
Ferenc Kórházának mozgásszervi 
rehabilitációs osztályán. A betegek 
kezelését kényelmesebbé tevő esz
közöket és a helyiség kialakítását egy 
gyógyszergyár felajánlásának kö
szönheti az osztály.

február 3. | péntek

Tanítási szünet. Rendkívüli ta
nítási szünetet rendel el Felsőzsol
ca képviselőtestülete február 6. és 
10. között FKIKI Általános Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolá
jában, valamint az FKIKI Zeneis
kolájában. Korábban a megye több 
kistelepülésén is hasonló intézkedé
seket hozott a képviselőtestület.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Bartha György (MSZP) | a 19. számú választókörzet önkormányzati képvise-
lője lakossági fogadóórát tart február 6-án, hétfőn délután fél 5-től fél 7-ig a Móra Fe-
renc Általános Iskolában (Móra Ferenc u. 1/A), február 8-án, szerdán délután 5 órától a 
Könyves Kálmán Általános Iskolában (Könyves K. u. 2.).

» Horváth József | a B.-A.-Z. Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője minden 
szerdán délelőtt 10 órától délután 2 óráig várja a lakosság hívását a 30/621-6025-ös telefonon.

Képviselői fogadóóra ››››››››››››

» Munkavédelmi vonal. A Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munka-
ügyi Igazgatósága Munkavédelmi Információs 
Szolgálatot működtet, amely mobiltelefonról 
is ingyenesen hívható a 80/204-292-es zöld 
számon hétfőtől csütörtökig 8.30–16.00, pén-
teken 8.30–13.30 óráig. A szolgálat tájékozta-
tást nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos jo-
gosultságokról és kötelezettségekről.

» Tanácsadás. A megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szerv Munkavédelmi Felügyelősége minden 
kedden 9-től 11 óráig munkavédelmi tanács-
adást tart. Az ingyenes szolgáltatásra – me-
lyet a Miskolc, Szentgyörgy utca 40–44. szám 

alatt lehet igény venni – a 46/560-010-es te-
lefonon lehet bejelentkezni. A tájékoztatás 
és tanácsadás kizárólag munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi témákra terjed ki.

» A tojótyúkok védelméről szó-
ló uniós és magyar jogszabályok szerint január 
1-jétől a 350-nél több tojótyúkot tartó, áruto-
jást termelő telepeken a hagyományos ketrecek 
használata tilos, csak az új típusú, úgynevezett 
feljavított ketrec vagy egyéb engedélyezett tar-
tásmód (pl. mélyalmos, röptetős, szabad, bio) 
használható. Azok a tojótyúktartók, akik meg-
kezdték az átállást, július 31-éig kaptak haladé-
kot arra, hogy maradéktalanul megfeleljenek a 
jogszabályi előírásoknak.

Kormányhivatali híreK ››››››››››››››››

Húszéves a Fráter 
Újraindításának huszadik évfordulóján jubileu
mi ünnepséget rendeztek a Fráter György Katoli
kus Gimnázium és Kollégiumban szerdán, melyen 
Ternyák Csaba egri érsek is részt vett. Az iskolai 
műsort ünnepi szentmise követte a minorita temp
lomban. 

A katolikus gimnázium diákjainak műsora segít
ségével az érdeklődők még inkább megismerhet
ték Fráter György életét, de fellépett az alsós ének
kar és a Fráterkórus is, Regős Zsolt vezetésével. Az 
iskolai műsor után a minorita templomban tartot
tak szentmisét, majd megáldották a gimnázium fel
újított dísztermét, a Frátertermet. 

Zsiga Marcell alpolgármester nem csupán a vá
ros képviseletében jelent meg az ünnepségen, hi
szen korábban maga is a gimnázium diákja volt.

Racionálisabb működést igen, 
elbocsátást nem terveznek
A miskolci oktatási rendszer át-
alakításáról láttak napvilágot hí-
rek a napokban, mellyel kap-
csolatban Kiss Gábort és Szélyes 
Domokost kérdeztük.

Megszorításokról és intézmé
nyek bezárásáról beszélt csütör
töki sajtótájékoztatóján Mokrai 
Mihály, szocialista képviselő. 
Állítása szerint még kevesebb 
pénzből kell gazdálkodniuk a 
miskolci oktatási intézmények
nek, és további átszervezések is 
várhatók az ágazatban, melynek 
részeként megszűnhet a Köz
ponti Leánykollégium.

Az elhangzottakkal kapcso
latban Kiss Gábort, az önkor
mányzat humán főosztályának 
vezetőjét kérdeztük, aki el
mondta, jelenleg tervezik a költ
ségvetést, számba veszik a fel
adatokat. A demográfiai adatok 
alakulása miatt a korábbinál ke
vesebb osztály működik a város
ban, így nyilván kisebb létszám
mal is ellátható a feladat úgy, 
hogy a szakmai minőség meg
maradjon. Minderről konzul
tálni kell az intézményvezetők
kel, akik ennek jegyében kaptak 
irányszámokat – ebben zajlik az 
egyeztetés. Kiss Gábor kiemel
te, ha szükség is van létszám
csökkentésre, a városvezetés 
célja, hogy ez „valódi” munka
helyeket ne veszélyeztessen – 
számba veszik például azokat az 
álláshelyeket, amelyek nyugdí
jazással megüresednek, és ahol 
lehet, élnek az intézmények kö
zötti átcsoportosítás lehetősé
gével is. Az oktatási kerekaszta
lon egyébként döntés született 
arról is, hogy létrehoznak egy 
munkahelyadatbázist, ami az 
eddigieknél hatékonyabban tá
mogatná a munkahelyek meg
őrzését.

Kiss Gábor felhívta a figyel
met két fontos körülmény
re. Az egyik: szakítottak a ko
rábbi, úgynevezett bázis alapú 
költségvetési tervezéssel – most 
a valós feladatokhoz próbál
ják hozzárendelni a szükséges 
költségeket. A másik: a város 
idei büdzséjében értelemszerű
en nem jelenik meg az időköz
ben egyházi fenntartásba ke
rült intézmények költségvetése. 
Mindebből következően értel

metlen elvonásokról beszélni, 
hiszen a tavalyi és az idei szá
mok egyszerűen nem hasonlít
hatók össze.

A főosztályvezető elmondta, 
jelenleg a kollégiumok kihasz
náltsága hatvan százalék körü
li. Ha csak két lánykollégium 
összevonásában gondolkod
nak, akkor is kilencven száza
lék alatt marad a kihasználtság. 
Kiemelte: itt csak egy intézmény 
megszűnéséről van szó, a város 
minden kollégistának tud he
lyet biztosítani, a nevelők létszá
ma pedig a diáklétszám szerint 
alakul, így ezek a munkahelyek 
nincsenek veszélyben.

Szélyes Domokos, a MIK 
Zrt. ügyvezető  igazgatója a Köz
ponti Lánykollégium épü
lete kapcsán elmondta: a 
munkahelyteremtés egyik esz
köze, ha irodaházfejlesztések
kel szolgáltatóközpontokat von
zanak Miskolcra. A szóban forgó 
épület alkalmas arra, hogy kor
szerű irodaházzá alakítsák, mi
közben a legkevésbé sem kerül 
veszélybe a diákok elhelyezése. 
Szélyes Domokos cáfolta azt a 
hírt, hogy a város eladná az épü
letet. Végleges döntés még nincs, 
de abban gondolkodnak, hogy a 
felújítás után bérbe adják, amiből 
bevétele is származna a városnak.

H. I.
***

Pénteken kora délután a város
háza Zsiga Marcell alpolgármes
ter és Kiss Gábor főosztályveze
tő részvételével az újságíróknak 
bejárást szervezett a Központi 
Leánykollégium épületében. 

– A városnak az a feladata, 
hogy a miskolciak által rájuk 
ruházott bizalmat megőrizze, a 
város vagyonértékeit megoltal
mazza, hatékonyan hasznosít
sa – hangsúlyozta Zsiga Mar
cell, majd így folytatta: –  Éppen 
ezért olyan munkahelyteremtő 
beruházást szeretnénk itt meg
valósítani a jövőben, amelynek 
keretében az ingatlan természe
tesen Miskolc város tulajdoná
ban marad. 

Az eseményen szokatlan mó
don megjelent az ügyben koráb
ban megszólalt Mokrai Mihály, 
az MSZP önkormányzati képvi
selője is, aki szóváltásba kevere
dett az alpolgármesterrel.

HIrdeTéSKell-e lobbizni az egyetemért?
Az egyetemi keretszámok, az új felső-
oktatási törvény nemcsak az egyetem, 
de a város politikai életében is vetett 
hullámokat.

Simon Gábor, az MSZP frakcióve
zetője a keddi rendkívüli közgyűlés 
után tartott sajtótájékoztatóján em
lékeztetett az MSZPfrakció egy ko
rábbi indítványára, amely szerint a 
miskolci politikai erők összefogva 
kérjék kormánytól a Miskolci Egye
tem keretlétszámainak növelését. 
Ennek napirendre tűzésére szerin
tük kiváló alkalom lett volna a ked
di, rendkívüli közgyűlés.

A Jobbik úgy látja, az új felsőok
tatási törvény lemészárolja az ország 
jövőjét, Miskolcon és a régióban pe
dig katasztrofális következményei 
lehetnek a jogszabálynak. Pakusza 
Zoltán önkormányzati képviselő 
bejelentette, ezért felszólítják Kriza 

Ákos polgármestert arra, hogy lob
bizzon a város a Miskolci Egyetem 
és a miskolci fiatalok érdekében.

Az MSZP sajtótájékoztatója után 
közleményben reagált Kiss János, a 
Fidesz miskolci frakcióvezetője. Eb
ben emlékeztet, a Miskolci Egye
tem Gazdaságtudományi Karának 
dékánja, Kocziszky György, a keret
létszámok közzétételét követően el
mondta: az egyetemnek ezen a ka
rán várhatóan nem fog csökkenni 
az évente 250–300as hallgatói lét
szám, mert erre a képzésre eddig is 
többségében költségtérítéses rend
szerben tanulók jelentkeztek. Sőt 
azzal, hogy igyekeznek alacsonyan 
tartani a költségtérítéses képzés dí
ját, tekintettel például a főváros
hoz képest alacsonyabb megélheté
si költségekre, akár még a hallgatói 
létszám emelkedésére is számíta
ni lehet.

Félévente legalább egyszer le kell olvasni
Többen is jelezték a napokban, hogy hiába tették ki a meg-
szokott módon, papíron az ajtóra a vízóraállás-bejelentést, a 
MIHŐ nem az ott feltüntetett melegvíz-mennyiséget, hanem 
jóval többet számlázott le. Utánajártunk a problémának.

A városi közgyűlés által meghozott 
távhőrendelet alapján 2011. ápri
lis 1jétől, ha a vízórát három egy
mást követő alkalommal (tehát hat 
hónapig) nem tudják leolvasni, egy, 
a lakás alapterületéhez igazított áta
lányt számláznak ki. Bár a MIHŐ 

ezt korábban a honlapján, illetve 
ügyfélszolgálatán is közzétette, so
kakat meglepett a decemberben, a 
számla mellett kézhez kapott tájé
koztató, és maga a számla is. 

Kollárné Molnár Ildikó ügyfél
szolgálati csoportvezetőtől meg

tudtuk, a vízóraleolvasást vég
zők az ajtóra kihelyezett cédulán, 
emailben vagy telefonon szolgál
tatott adatot a továbbiakban is fel
használhatják a számlázás alapjául. 
Ha azonban három, egymást köve
tő alkalommal nem tudják leolvas
ni a vízóra állását, akkor az átalányt 
számlázzák ki. A távhőszolgáltató 
cég a december havi számlában 
már eszerint járt el, érvényesítet
te az önkormányzati rendeletben 
meghatározottakat. 

– Azoknál az ügyfeleknél, akik 
sérelmezték, hogy a lakás alapte

rületi átalánya szerepel a számlá
ban, és anyagi indokok alapján emi
att nem tudták rendezni tárgyhavi 
számlájukat, soron kívüli leolvasást 
kértünk, majd a tényleges felhasz
nálás alapján helyesbítő számlát 
készítettünk – mondta Kollár
né Molnár Ildikó. Hozzátette, ez a 
megoldás egyszeri beavatkozást je
lentett, a jövőre nézve bíznak ab
ban, hogy a felhasználók megértik a 
MIHŐ Kft. szándékát, és biztosítják 
a vízóraleolvasást, hiszen hasonló
an más szolgáltatókhoz, a MIHŐ 
Kft.nek is az a célja, hogy félévente 
legalább egyszer meggyőződhessen 
a vízóra tényleges állásáról. 

Cs. L.

Diósgyőrben is lecsaptak az ellenőrök
Rendőrökre is szükség volt szerda 
délután Diósgyőrben, ahol ismét el-
lenőrzést tartottak az önkormány-
zat szakemberei a társszervekkel kö-
zösen. 

Nem pihennek a közterületfelü
gyelők, szerdán kora délután ismét 
átfogó ellenőrzést végeztek Miskol
con, ezúttal Diósgyőrben. Most is 
Kovács László Csaba, a közterület
felügyeleti és rendészeti osztály ve
zetője igazította el a közterületfelü
gyelőket, akik az ÉMÁSZ, a MIVÍZ 
és a MIHŐ szakembereivel indul
tak el közösen az ellenőrzésekre a 

rendőrség munkatársainak támo
gatásával. Novák Józsefné, a Váralja 
Lakásszövetkezet elnöke azt mond
ja, ők kezdeményezték, hogy foko
zottabb ellenőrzést tartsanak itt is. 
Most úgy érzik, a jelenlegi városve
zetés tenni akar azért, hogy javuljon 
a helyzet, elindult egy kedvezőbb 
folyamat, nem csak az Avason, ha
nem Diósgyőrben is. 

Az ellenőrzés a Stadion utcán zá
rult, ahol rendőri segítséget is kap
tak a szakemberek. Mint kide
rült, sokkal többen tartózkodtak 
életvitelszerűen a lakásban, mint 
ahányan be voltak jelentve, így a 

közteresek feljelentéssel élnek a ha
tósági osztály felé. Egy olyan fiatal
korú lány is tartózkodott a lakás
ban, akit az egyik gyermekvédelmi 
intézetből történt szökése miatt ke
restek. Az is gyorsan kiderült, hogy 
a lakás villanyóráját még tavaly le
kötötték a tetemes tartozás miatt, 
ám illegálisan visszakötötték. 

A nap eredménye ezúttal is több 
eljárás kezdeményezése volt, ahol 
pedig nem találták otthon a lakókat, 
oda folyamatosan visszatérnek, amíg 
nem sikerül az ellenőrzés. Az össze
hangolt akciók tovább folytatódnak 
a város számos pontján.                  H. I.
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Figyeljünk egymásra!
Miskolc város polgármestere, 
Kriza Ákos arra kér mindenkit, 
a rendkívüli hideg miatt foko-
zottabban figyeljünk embertár-
sainkra, hogy megelőzzük a ki-
hűléses haláleseteket. Különösen 
nagy veszélyben vannak ilyen-
kor az utcán élő hajléktalanok 
és a saját, sok esetben fűtetlen 
lakásukban élő, nehezen moz-
gó, többnyire idős emberek. A 
polgármesteri hivatal kérésére a 
Borsod Volán Búza téri állomá-
sán meghosszabbították a váró-
terem nyitva tartását.

Kérik, amennyiben olyan ve-
szélyeztetett, elhagyatott ember-
ről szereznek tudomást, akit bár-
milyen okból kihűlés fenyeget, 
kérjenek segítséget az alábbi, éjjel-
nappal ingyenesen hívható tele-
fonszámokon: rendőrség: 107, tűz-
oltóság: 105, mentőszolgálat: 104, 
közterület-felügyelet: 80/460-046.

Ugyancsak segítség kérhető itt: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat: 
46/530-497, Magyar Vöröske-
reszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete: 
46/323-260, Napfényt az Életnek 
Alapítvány: 46/324-525.

Víz, fűtés…
A MIHŐ folyamatosan figye-
lemmel kíséri az időjárás alaku-
lását, az OMSZ előrejelzései alap-
ján. A távfűtési hálózat szükséges 
paramétereit figyelik, rendelle-
nesség esetén megkeresik a hiba 
helyét, és ha szükséges, azonnal 
megkezdik a hibaelhárítást. A 
hőtermelői kapacitás oldaláról is 
biztosított a szolgáltatás.

A MIHŐ Kft. központi disz-
pécser ügyeleti telefonszáma: 
46/379-450, 46/379-360

Téliesítést kér a MIVÍZ
A fagypont alatti hőmérséklet 
károkat okozhat a szabadon ha-

gyott vízvezetékekben. A MIVÍZ 
ezért kéri, hogy az általános 
téliesítésen túl is figyeljen oda 
mindenki az aknák védelmére. 
A fagy leginkább a néhány milli-
méteres vaslappal fedett aknában 
lévő vízmérőket veszélyezteti. Az 
akna fagy elleni védelméhez szi-
getelni kell az akna tetejét, melyet 
érdemes hőszigetelő anyaggal 
beborítani. Arra azonban min-
denképpen figyelni kell, hogy 
a vízmérő számlapja szabadon 
maradjon, illetve az akna lefedé-
se is mozgatható legyen, a vízmé-
rők leolvasása miatt. 

A MIVÍZ ügyeleti telefonszá-
mai: diszpécserszolgálat: 46/519-
339, zöld szám: 80/203-575.

Síktalanítás, hóügyelet
A Miskolci Városgazda Nonpro-
fit Kft. hóügyelete az OMSZ-től 
minden hétfőn és csütörtökön 
kap előrejelzést a következő idő-
szakról, és az alapján határozza 
meg az ügyeletben, illetve házi 
készenlétben lévő gépek, gép-
kezelők számát, a kézi síkosság-
mentesítésben részt vevők lét-
számát. Hétvégére mind a hat 
gépet szolgálatba állítják, ezen 
kívül, ha nem volna elegendő a 
közfoglalkoztatotti létszám, gon-

doskodnak további munkaerőről. 
A főközlekedési utak és a környe-
zetükben lévő járdák, buszmegál-
lók síktalanítását végzik el először.

A lakosságnak is van „tisz-
tántartási kötelezettsége”, amely 
szerint a saját ingatlana előtti 
járdát síktalanítani kell, ezért ké-
rik a lakosságot, gondoskodja-
nak az ingatlan előtt lévő járdák 
hómentesítéséről, szórásáról.

A hóügyelet telefonszáma: 
46/500-237.

Elmarad Az arany ára
A Miskolci Nemzeti Színház-
ban elmarad Bereményi Géza: Az 
arany ára című piaci játékának feb-
ruár 4-ei, Katona bérletben meg-
hirdetett előadása Hunyadkürti 
István betegsége miatt.

Helyette március 31-én tekint-
hetik meg az előadást. A meg-
váltott belépőjegyek érvényesek 
a március 31-ei előadásra, illet-
ve február 4-éig visszaválthatók a 
színház jegyirodájában.

Ígéretéhez híven, villamosozott az új igazgató
Új vezetője van január 16-a óta az 
MVK Zrt.-nek, Kókai Ernő lett a 
közlekedési vállalat vezérigazgatója. 
Eddigi munkájáról, terveiről, elkép-
zeléseiről kérdeztük az új vezetőt. 

Kókai Ernő közlekedésmérnöki végzettség-
gel rendelkezik, korábban dolgozott a Ma-
gyar Honvédség Katonai Közlekedési Köz-
pontjának parancsnokaként is. 

– Mit lehet tudni az eddigi pályafutásáról?
– Közlekedésmérnökként végeztem, a 

munkám során folyamatosan a közleke-
déssel foglalkoztam. Pécsen és Budapes-
ten éltem, a katonai közlekedés berkeiben 
teljesítettem harminc évet. A katonai szál-
lításokban vettem részt, belföldön, külföl-
dön mindenféle viszonylatban, minden 
közlekedési alágazatban, úton, sínen, ví-
zen és a levegőben. Szerencsém volt a pá-
lyafutásom során olyan új közlekedési 
alágazatokban is tevékenykedni, amelyek 

az elmúlt, azt megelőző időszakban nem 
voltak jellemzőek a magyar honvédségre. 
Jelesül a tengeri szállítások szervezésében 
és végrehajtásában.

– Azt a tapasztalatot, amit a sok évtized 
alatt szerzett, hogyan tudja hasznosíta-
ni itt, Miskolcon, a közösségi közlekedés-
ben?
– A katonai és a polgári közlekedés na-

gyon sok területen összefonódik, nagyon 
sok az analógia, az átvezethetőség, hiszen 
a közlekedés önmagában egy rendszer, és 
ezen a rendszeren belül egyes tevékenysé-
gek átültethetők. Ilyen a pontosság, a szer-
vezettség, az, hogy egy időben legyen ott az 
elszállítandó és az elszállító. Legyen meg a 
távolság, álljon rendelkezésre minden felté-
tel ahhoz, hogy eljusson arra a területre az 
eszköz, az ember, amit megcéloztunk ma-
gunk előtt.

– Két hete van a társaságnál, hogyan lát-
ja az MVK Zrt.-t? Mik az eddigi tapasz-
talatok?
– Amikor megkaptam a felkérést, igyekez-

tem minden fellelhető információt beszerez-

ni a cégről. Most belülről természetesen sok-
kal jobban belelátok, és az első benyomásaim 
szerint ez egy működő szervezet, jól prospe-
rál, de kell egy olyan munkamódszer, egy 
olyan szervezeti kialakítás, amely hatéko-
nyabb a munkavégzés területén. 

– Lát-e olyan területet, ahol változtatni 
kellene, vagy lehetne? 

– Erről talán még korai beszélni. Egy 
biztos, mind a szervezeti struktúrát, 
mind azokat a folyamatokat, technológi-
ákat, amelyek jelenleg működnek a vál-
lalatnál, fel kell mérnem, elemeznem. A 
célom az, hogy azt a munkastílust, amit 
én jó pár évig a Magyar Honvédségnél 
mint katonai vezető képviseltem, átvi-
gyem ebbe a vállalatba. Természetesen 
a katonai jelentés és jelentkezési rend-
szer mellőzésével... Ez azt jelenti, hogy 
a kollégákat alapvetően partnernek te-
kintem. Azokat a feladatokat, amelyeket 
kiadok, elvárom, hogy végrehajtsák és 
hogy a visszajelzést is megadják, vagy je-
lezzék, ha menet közben jelentkezett va-
lami probléma. Ha ennek eleget tudnak 
tenni, akkor én úgy hiszem, hogy jól fo-
gunk együttműködni. 

– Bemutatkozó sajtótájékoztatóján azt 
mondta, hogy mindenképpen villamos-
ra vagy buszra fog szállni, hogy testkö-
zelből is megismerhesse azt, ami a mun-
kája lesz. Sikerült?
– Igen, egy este sikerült annyi idő szakí-

tanom, hogy felültem az 1-es villamosra, 
és a teljes vonalon végigmentem oda-visz-
sza. Úgy gondolom, hogy a változások, az új 

villamosok érkezése, a pálya meghosszab-
bítása mind az utazási komfortot, mind az 
utastájékoztatást, mind a menetrendszerű-
séget jobbítani fogja.

– Ha már szóba hozta a villamostendert, 
mik a legfrissebb információk, amelyről 
már be lehet számolni? 
– Közismert, hogy a közbeszerzési bizott-

ság döntése kedvező helyzetbe hozta a ten-
dert, be lehet indítani az új villamosok gyár-
tását, és az erre vonatkozó szerződést meg 
lehet kötni. Előkészítő munka indult be, 
fölvettük a kapcsolatot a leendő gyártóval, 
és úgy gondolom, hogy rövid időn belül a 
szerződést is meg fogjuk kötni. 

– Két hete mondhatja magáról, hogy 
miskolci, hogy érzi magát a városunk-
ban?
– Az előéletemet tekintve nem idegen tő-

lem a városi élet, a fiatal koromat Pécsen töl-
töttem, és sok hasonlóságot látok a két város 
megjelenésében, működésében, ami meg-
könnyíti számomra ezt a helyzetet. Miskolc 
egy élhető, kellemes és szép város. Nagyon 
jó adottságokkal rendelkezik, különösen az 
idegenforgalom területén, amelyet én ma-
gam is – ha időm engedi –, kipróbálok és 
megismerek majd.

Kerekasztal a miskolci oktatásért
Aláírták a Miskolci Oktatá-
si Kerekasztal működési sza-
bályzatát csütörtökön a vá-
rosházán, majd megtartották 
az első hivatalos ülését is.

A pedagógusdolgozók érdek-
képviselete több éve szorgalmaz-
ta a kerekasztal létrehozását, amely 
Kriza Ákos polgármester támoga-
tásával az elmúlt évben meg is ala-
kult. A Miskolci Oktatási Kerek-
asztal (MOK) a városban működő 

közoktatási intézmények fenntar-
tójának, intézményvezetőinek és 
érdekvédelmi szerveinek fóruma. 
Célja, hogy városunkban a megfe-
lelő törvényi keretekben működő 
közalkalmazotti érdekegyeztető ta-
nács mellett létrejöjjön a közoktatás 
résztvevőinek külön fóruma. Ezál-
tal a jövőben rendszeresebbé válnak 
a fenntartó és a munkavállalókat 
képviselő szakszervezetek kapcsola-
tai, illetve új, harmadik félként az in-
tézményvezetők is bekapcsolódnak 
az egyeztetési folyamatokba. 

A csütörtöki ülésen a már elfo-
gadott működési szabályzatot ír-

ták alá, illetve egyeztették a 2012. 
évi költségvetés oktatási ágazatot 
érintő részeit. A fenntartó, vagy-
is a város részéről Kriza Ákos írt 
alá, aki elmondta, nagy hangsúlyt 
fektet kezdetektől a komoly, ko-
herens közösség építésére, ennek 
egy szelete az oktatás. Párbeszédre 
van szükség az érintett oldalak kö-
zött, ehhez pedig kell egy megfele-
lő szervezet, fórum, ezért hozták 
létre a kerekasztalt, melynek mun-
káját szeretnék nagyon komolyan 
venni. Fontos eleme lehet ugyan-
is az oktatási rendszer átstruktu-
rálásának, az együttgondolkodás 

útján szeretnének a jövőben is to-
vábbmenni. 

Az intézményvezetők részéről 
Veres Pál, a Földes Ferenc Gimná-
zium igazgatója látta el kézjegyével 
a dokumentumot, aki megköszön-
te a lehetőséget, hogy létrejöhetett 
a kerekasztal. Ez ugyanis vélemé-
nyük szerint az egyeztetés, közös 
gondolkodás színtere lehet, amely-
re nagy szükség volt.

A szakszervezetek részéről 
Szendrei Zoltán, a PDSZ regioná-
lis ügyvivője írt alá, és üdvözölte 
a megalakulást. Mint megjegyez-
te, komoly feladatokat látnak az év 
folyamán, és nagy változásokat, így 
van és lesz miről tárgyalni.           H. I. 

Összehangolt munka a mínuszokban a kihűlés ellen
Bár azt gondolnánk, a téli 
időszakban elsősorban a 
hajléktalanok vannak ve-
szélyben, a kihűléses halál-
esetek nagy része nem őket 
érinti. Miskolcon az ellátás 
összehangoltan működik, 
ennek is köszönhető, hogy 
ritkán történik tragédia.

Akik az utcán élnek, azokra télen 
különösen figyelni kell, mondja 
Végh András, a Napfényt az Élet-
nek Alapítvány szakmai vezető-
je. Ősszel mindig igyekeznek ösz-
tönözni őket, hogy vegyék igénybe 
az alapítvány lehetőségeit. Munka-
társaik folyamatosan bejárják a te-
rületet, és pontos adatokkal ren-
delkeznek arról, hogy hol, milyen 
körülmények között, és hányan 
húzzák meg magukat. Nekik élel-
met, meleg ruhát, takarót visznek, 
ha szükség van rá, és persze pró-
bálják valamilyen ellátás felé te-
relni őket. A szakmai vezető sze-
rint a három szervezet szolgálata 
nagyon jól lefedi a várost, össze-
hangoltan működnek együtt, illet-
ve a rendőrséggel, polgárőrséggel, 
az önkormányzattal. Ennek is kö-
szönhető, hogy hajléktalan áldoza-
tot nem követeltek az elmúlt telek 
Miskolcon.

A rendőrségnek – más állami 
szervek mellett – számos felada-
ta van a hideg idő beköszöntével, 
tudjuk meg Gaskó Bertalantól, a 
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapi-
tányság kommunikációs osztá-
lyának vezetőjétől. Október elején 
tartottak a társszervekkel megbe-

szélést, majd ezt követően – mint 
minden évben – felmérték a haj-
léktalanok közterületi szálláshe-
lyét, és felvették a kapcsolatot a 
velük foglalkozó diszpécserszol-
gálattal, illetve azokkal a szerve-
zetekkel, akik az ellátásukkal fog-
lalkoznak. De kapcsolatban állnak 
az önkormányzattal és egyéb szer-
vekkel, akik segítségével hatéko-
nyan tudnak beavatkozni és intéz-

kedni. Ezek eredményét mutatja 
Gaskó Bertalan szerint az, hogy az 
elmúlt években a megyében tör-
tént kihűléses haláleseteknek csak 
töredéke az, amikor fedél nélküli 
ember hűlt ki közterületen. Sajnos, 
a tragédiák jelentős része viszont a 
Miskolc környéki kistelepüléseken 
élő, magányos, rászoruló, idős sze-
mélyeket érinti, közülük sokan ita-
lozó életmódot folytattak, és nem 

tartották a kapcsolatot hozzátarto-
zóikkal. 2011 őszétől egyébként tíz 
kihűléses halálesetről van a rend-
őrségnek tudomása, ami a korábbi 
évek hasonló időszakához képest 
javulást mutat.

Miskolc önkormányzata a szoci-
ális és gyermekjóléti intézmények-
kel, a hajléktalanellátó-rendszerrel, 
valamint a mentőszolgálat, rend-
őrség, tűzoltóság és polgárőrség 
szükség szerinti bevonásával folya-
matosan kiemelt figyelmet fordít a 
téli, illetve hideg időszak miatt kü-
lönösen veszélyeztetett és segítség-
re szoruló emberek megsegítésére 
– tájékoztatta lapunkat Dobos Tí-
mea, a polgármesteri hivatal szó-
vivője. Az önkormányzat részéről 
az Egyesített Bölcsőde és Egészség-
ügyi Szolgálat a kihűléses halálese-
tek megelőzése érdekében a külte-
rületen szolgálatot teljesítő védőnők 
bevonásával fokozott figyelmet for-
dít az olyan jelekre, információkra, 
ami egyes emberek vagy családok 
veszélyeztetettségére utal. A Gyer-
mekjóléti Központ utcai szociális 
munkásai veszélyeztetettség észle-
lése esetén a szükséges intézkedése-
ket – korcsoportra tekintet nélkül – 
mindenhol megteszik.

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Plusz segítség
» A polgármesteri hivatal kérésére a Borsod Volán Búza téri állo-
másán meghosszabbították a váróterem nyitva tartását, a MÁV Zrt.-nél pe-
dig szintén döntés született a vasúti várótermek éjszakai nyitva tartásáról.

» A Bűnmegelőzési Centrum Megyei Polgárőr Szö-
vetsége a nehezen megközelíthető helyekre ingyenesen szállítanak 
ebédet, élelmiszert. Szükség esetén orvos, védőnő eljutását is biztosítják. 
Segítséget kérni, érdeklődni a 06-30/436-7203-as telefonszámon lehet.

» A Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat a hi-
degre való tekintettel megnyitja a Baross Gábor utca 13–15. szám alatt 

található irodájukat, ami így reggel 8 órától este 8-ig nappali melegedő-
ként használható. Ha szükség van rá, a szolgáltatóval egyeztetve éjszakára 
is igénybe lehet majd venni a melegedőt.

» A Magyar Szocialista Párt Miskolcon a Corvin utca 9. szám alatt 
forró teával, fűtött helyiséggel éjjel-nappal fogadja a hajlék nélkül élőket, a 
fagyoskodó, tüzelőre költeni nem tudó, bajba jutott embertársainkat.

» A Hetednapi Adventista Egyház az országos felhívásra rea-
gálva szintén kinyitja közösségi házát a rászorulók előtt. Forró teával és 
meleg helyiséggel várnak mindenkit szombaton és vasárnap 9–18 óra kö-
zött, ha marad a hideg, akkor többi napon is. Címük: Miskolc, Apáczai Cse-
re János u. 1., a Népkert mellett.
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HIrdetés

HIrdetés

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

Közbiztonság, útjavítás – sok a gond Lyukóvölgyben
A 15. számú körzet nem tartozik 
a „legkönnyebb” területek közé. Itt 
találhatók – a konszolidáltabb bul-
gárföldi, Győri kapui részek mel-
lett – a számozott utcák, valamint 
Lyukóvölgy is, ami önmagában 
komoly kihívásokat jelent. 

Ezt erősítette meg Benczés Miklós önkor-
mányzati képviselő is, amikor számba vet-
tük körzetének sajátosságait, a megoldásra 
váró problémákat, az elvégzett és elvégzen-
dő feladatokat. Mint mondta, nagyon he-
terogén összetételű területről van szó – pa-
nelházas, családi házas övezetekkel, Lyukó 
sajátos nehézségeivel – mindenhol másféle, 
de összességében igen jelentős problémák-
kal kell szembenézni. A körzetben található 
viszont a DVTK-stadion is, Miskolc egyik 
leghíresebb, immár emblematikusnak szá-
mító „intézménye”, amelyhez a városlakók-
nak igen sok pozitív élménye kapcsolódik, 
és hasznos időtöltést, kikapcsolódást bizto-
sít a környék sportolni vágyó fiataljainak is.

A legnagyobb problémákkal Lyukó-
völgyben kell szembenézni, ahol gyakorla-
tilag minden jelen van, ami egy városrész-
ben gondokat okozhat. Infrastruktúrája 
messze elmarad a miskolci átlagtól – akár 
a közutak állapotát, a közvilágítást vagy a 
vízelvezetést, csatornázottságot nézzük – 
külön problémát jelent a közbiztonság és a 
közegészségügy is. 

– Nagyon komoly energiákat, forrá-
sokat köt le, hogy Lyukóra, a legégetőbb 
problémák megoldására szinte folyamato-
san figyelni kell, pedig a körzet nem csak 
ebből a területből áll – hangoztatta Ben-
czés Miklós.

A képviselő kiemelte az utak állapo-
tát, amelyek itt többségében zúzalékosak, 
s évről évre komoly károkat tesz bennük 
a tavaszi, téli, őszi időjárás, a csapadék, a 
vízelvezető árkok hiánya. Folyamatosan 
gondoskodni kell a javításról, a zavarta-
lan közlekedés biztosításáról az ott élők 
számára. A Lyukó-patak egy részén, la-
kossági igényre, mederkotrást végeztek, 
több helyen fejlesztették a közvilágítást is. 
Benczés Miklós külön szólt a lyukói terü-
let közbiztonságáról, mint mondta, min-

dent elkövet ennek javítása érdekében, 
hogy biztosítani tudják a nyugodt éle-
tet az ott élő tisztességes, becsületes em-
berek számára. Ehhez fontos segítséget 
nyújt Kriza Ákos polgármester és Sebes-
tyén László országgyűlési képviselő is. 
Törekvéseiknek köszönhetően sikerült 
fokozni a területen a rendőri jelenlétet, s 
a polgármester egy általuk is aláírt levél-
ben fordult Pintér Sándor belügyminisz-
terhez, hogy támogassa Lyukóban egy 
önálló rendőrállomás kialakítását. Saj-
nos, nagyon nehezen ellenőrizhető terü-
letről van szó, amit a bűnelkövetők ki is 
használnak. 

– Mindent elkövetünk a helyzet javítá-
sa érdekében, napi kapcsolatban vagyok a 
Diósgyőri Rendőrőrs parancsnokával, fo-
lyamatosan egyeztetünk a tapasztalatokról 
– hangsúlyozta a képviselő.

Több helyen komoly problémát jelent 
az illegális szemétlerakás is. Benczés Mik-
lós ezzel kapcsolatban elmondta: a Vá-
rosgazda Kft.-vel több akciót szerveztek 
a hulladék összegyűjtésére, elszállítására 
Lyukóban, a számozott utcáknál és más-
hol, az akcióba többször bekapcsolódtak 
„civilek” is – például a helyi kisebbségi ön-
kormányzat, illetve a családsegítő központ 
munkatársai. A számozott utcákban nem-
régiben jelentős kátyúzást végeztek, több 
útszakasz ugyanis szinte járhatatlan volt 
már, nemcsak az ott élők, hanem a hiva-
talos, illetve hatósági járművek számára is.

– Ismerjük Miskolc jelenlegi gazdasági 
helyzetét, nyilvánvaló, hogy a képviselők 
lehetőségei is korlátozottak, nem túl sok 
pénzzel tudunk gazdálkodni. Kénytelenek 
vagyunk rangsorolni, a legégetőbb problé-
mák orvoslására koncentrálni, ez azonban 
esetemben sem jelenti azt, hogy a körze-
tem többi részére esetleg nem jut elegen-
dő figyelem – hangoztatta Benczés Miklós. 
– Sajnos azonban, a fentebb vázolt problé-

mák miatt, nem mindig maradnak forrá-
sok olyan látványos, városszépítő beruhá-
zásokra, amelyeket más körzetekben talán 
sikerül megvalósítani. 

A képviselő hangsúlyozta: a lehetőségek 
függvényében mindig próbál segíteni, ha 
panasszal, kéréssel fordulnak hozzá. Mint 
mondta, ez motiválta akkor is, amikor el-
vállalta a képviselő-jelöltséget. Meggyőző-
dése, hogy egy választott képviselőnek fel-
adata, kötelessége, hogy segítsen azon a 
közösségen, azokon az embertársain, akik 
megtisztelték a bizalmukkal. Egyebek mel-
lett támogatta a Stadion utcai gyermekor-
vosi rendelő nyílászáró-cseréjét, tisztasági 
festését, és a Bulgárföldi óvoda bejáratának 
aszfaltozását is. Ahhoz is hozzájárult, hogy 

a választókörzet egyes részein a Városgaz-
da Kft. lakossági igényre fakivágásokat, rit-
kítást tudjon végezni, a balesetveszély elhá-
rítása érdekében. 

Az idei tervei között Benczés Miklós 
megemlítette a Tamási Áron és a Szabad-
ság utca aszfaltozási, járdaépítési beruhá-
zásait, a gyermekorvosi rendelő felújítá-
sának folytatását, a közbiztonsági, illetve 
köztisztasági helyzet további javítására irá-
nyuló erőfeszítéseket. Mint mondta, fontos 
lenne egy korszerű, uniós szabványoknak 
megfelelő játszótér kialakítása is a körzet-
ben, ehhez azonban szükséges az önkor-
mányzat segítsége is, mivel a beruházás 
komoly költségekkel jár.

Szepesi S. 

Három generáció, egy tárlat. Egymás rajztanárai voltak 
azok a miskolci művésztanárok, akiknek Art Generáció című kiál-
lítása február 15-éig látogatható a Teleki Tehetséggondozó Kollégi-
umban. A már nyugalmazott Nyitray Viktória egyik tanítványa volt 
Kassai Katalin, aki többek között Dunai Beátát is tanította – most 
festményeiket láthatjuk, de már miskolci generációk tanulták, és ta-
nulják tőlük a művészet szeretetét. (fotó: Juhász Á.)

Egerbe megy a Kaláka 
Egerben rendezik meg a 33. Ka-
láka Fesztivált idén. A diósgyő-
ri vár rekonstrukciója miatt, 
több egyéb helyszín megtekin-
tése után a szervezők úgy dön-
töttek, az egri várba „települ” az 
esemény. Biztosat arról, hogy visz-
szatér-e a Kaláka Miskolcra, nem 
lehet tudni. Eger városa azonban 
hosszú távon igényt tart rá.

Gryllus Dániel szervező levél-
ben értesítette Kriza Ákost, Mis-
kolc polgármesterét, hogy szá-
mukra Diósgyőr vára egyedi és 
pótolhatatlan. Más megfelelő 
helyszínt nem találtak a város-
ban, ezért váltanak. Ha már vál-
tanak, akkor pedig bátrabban, 
így áttelepítik a rendezvényt, és 
Eger vára ad otthont a Kaláká-
nak június 29–július 1. között. 
A polgármesteri hivatal közle-
ményt adott ki a témában, mely-
ben hangsúlyozzák, a vár átépí-
tése után Miskolc város vezetése 
és a lakosság is visszavárja a Ka-
láka Fesztivált. A polgármes-
ter támogatásáról is biztosította 
Gryllus Dánielt.

– A vár nélkül nincs Kaláka, 
úgy Miskolc sem létezhet a Kalá-
ka nélkül – áll a közleményben.

Arról, hogy a program végleg 
elhagyja Miskolcot, vagy csupán 
ideiglenesen, Gryllus Dániel nem 
beszélt, mint mondta, a jövő még 
bizonytalan, bármi történhet. Az 
egri képviselő-testület ülésére ké-
szített előterjesztés – amely alap-
ján már meg is született a dön-
tés, hogy támogatják a fesztivál 
megrendezését – azonban úgy 
fogalmaz: „a szervezők kinyilvá-
nították azon szándékukat, hogy 
a Kaláka Fesztivált a jövőben is 
Egerben tervezik megrendezni, 
hosszú távú együttműködést sze-
retnénk”.                                      Kiss J.

Tervezzék meg a múzeumi logót!
A tervek szerint ősszel nyílhat meg a 
Pannon-tenger Múzeum. Az új intéz-
mény pályázatot hirdet logójának meg-
tervezésére négy – kisiskolás (6–10 
éves), általános iskolás (11–14 éves), 
középiskolás és felnőtt – kategóriában. 

Szórakoztató, ismeretterjesztő ter-
mészetrajzi múzeumot szeretné-
nek létrehozni, amely minden kor-
osztálynak igyekszik maradandó 
élményt nyújtani. Ezzel a céllal ösz-
szecseng az a döntés, hogy a láto-
gatókkal közösen terveznék meg a 
Pannon-tenger Múzeum logóját. 
A nyertes és gazdagon díjazott pá-
lyamunkákat a tervek szerint vagy 
egy az egyben használják fel, vagy 
a jó ötleteket, motívumokat eme-
lik majd át a Pannon-tenger Múze-
umának végleges logójába. Szaba-

don válogatva, a múzeum kiállítást 
is rendez a tervekből, melynek 
megnyitóján, ünnepélyes keretek 
között adják át a díjakat.

A pályamunkákat postán vagy 
e-mailben a Herman Ottó Múze-
um címére (3529 Miskolc, Gör-
gey Artúr út 29.) vagy e-mailben 
a szolyakpeter@hermuz.hu cím-
re kell beküldeni március 31-éig, 
vagy személyesen is átadhatók a 
múzeum nyitva tartási idejében 
Novák Ilonának.

A borítékra vagy e-mailnél a 
tárgysorba írják fel a „PTM-logó” 
jeligét és a kategóriát, valamint ad-
ják meg elérhetőségüket (lakcím, 
iskola neve, telefonszám, e-mail).

További információ a www.pan-
nontenger.hu, illetve a minap.hu 
oldalon olvasható.

A Lyukó-patak egy részén mederkotrást végeztek, a környéken több helyen fejlesztették a 
közvilágítást is | fotó: Mocsári L.

A tervek szerint az idén folytatják a gyermekorvosi rendelő felújítását – a szülők örömére
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sport

Február 4. | szombat » Labdarúgás: XXVII. Borosi László teremlabdarúgó emléktor-
na, döntő, A csoport. Tiszaújváros, 9.00. » Szabadidősport: Tesco Fittaréna. Miskolc, Genera-
li Aréna, 8.30.

Február 5. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, HSC Csíkszereda – Miskolci 
JJSE. Csíkszereda, 19.00. (Amennyiben szükséges). » Labdarúgás: DVTK Kupa 2012 Nemzetközi 
teremlabdarúgó torna (U11). Miskolc, Egyetemi körcsarnok, 9.00. » Röplabda: NB I női, Albrecht-
Miskolci VSC MISI – Budai XI SE. Miskolc, Csokonai utcai vasutas tornacsarnok, 17.00. » Labdarú-
gás: XXVII. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna, döntő, B csoport. Miskolc, Generali Aréna, 9.00. 
» Sífutás: Diákolimpia megyei döntő, IV–VI. korcsoport. Bükkszentkereszt, 12.00.

Február 9. | csütörtök » Sakk: Csapat diákolimpia megyei döntő az I–IV. korcsoport 
számára. Miskolc, Teleki tehetséggondozó kollégium, 9.00.

Február 11. | szombat » Kosárlabda: Női NB I A csoport, DKSK-MISI – Ceglédi EKK. 
Miskolc, Generali Aréna, 18.00. » Labdarúgás: DVTK kupa 2012 Nemzetközi teremlabdarúgó tor-
na (U7). Generali Aréna, 9.00. » Floorball: OB2 felsőházi rájátszás, Miskolci SzFSE – Neumann FSE, 
Miskolc, Egyetemi körcsarnok, 11.00.

sportműsor ››››››››››››
» Borosi-emléktorna. Most hétvégén rendezik a XXVII. Borosi László teremlabdarúgó emlék-
torna döntőit. Pénteken és vasárnap Miskolcon, a Generali Arénában, szombaton Tiszaújvárosban csap-
nak össze a megyebeli NB-s és megyei bajnokságokban szereplő felnőtt csapatok. Az évente megrende-
zett tornával Borosi Lászlónak, a megyei labdarúgó szövetség volt elnökének állítanak emléket.

» Remeklő utánpótlás. A DVTK Kupa 2012 elnevezésű sorozat harmadik állomásán diós-
győri „házi döntőt” rendeztek a Felsőzsolcai Sportcsarnokban. Az U13-asoknál a piros-fehérek első 
csapata büntetőkkel győzte le a DVTK II-t. Vasárnap az U11-es korosztály játszik a tornagyőzele-
mért a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban.

» Vereség a sereghajtótól. 78–67-es vereséget szenvedett a Városmajorban az NB I A 
csoportjában szereplő DKSK-MISI női kosárlabdacsapata a tabella alsó végén szerénykedő BSE-től. 
A piros-fehérek a kilencedik helyen állnak a tizenkét csapatos tabellán.

» Futsal döntő Miskolcon. Pénteken nyitották meg az AVE Teremlabdarúgás Diákolim-
pia IV. korcsoport országos döntőjét, melyet kétszáz diáksportoló részvételével Miskolcon rendez-
nek a hétvégén három helyszínen. Szombaton lesznek a csoportmérkőzések, míg vasárnap a leg-
jobb nyolc csap össze a bajnoki címért az Avasi Gimnáziumban.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Fagyos edzőmeccssorozat után irány a tavasz
A hétfőn törökországi edző-
táborba utazó DVTK labda-
rúgói egy hét alatt öt edző-
mérkőzést játszottak, és 
közben meglett az első idei 
igazolás és távozó is.

Sorrendben itthon a Rimaszombat 
(3–0), idegenben a Mezőkövesd (3–
2), Budafokon az MTK (1–2), ismét, 
de Miskolcon a Mezőkövesd (1–0), 
majd hazai pályán a Balmazújváros 
(lapzártánk után) ellen lépett pályá-
ra egy héten belül a DVTK. Az elő-
zetes tervek szerint teljes meccster-
helést kaptak a játékosok, ám a hét 
végére már átírta az elképzeléseket 
egy-két sérülés, válogatottbeli sze-
replés és persze a fagyos hideg. A 
Mezőkövesd elleni hazai győzelmet 
például az első csapattal élhette meg 
a klub több utánpótlás-játékosa, így 
Czető Márk, Czégel Máté, Csirszki 
Martin és Hornyák Marcell. Még-

sem ők voltak talán a legboldogab-
bak, hanem az MTK és a kövesdiek 
ellen 20-20 percet kapó, szívprob-
lémái miatt több hónapot kihagyó 
kameruni, George Menougong.

– Még jobb érzés volt újra Di-
ósgyőrben pályára lépni, mint elő-
ző nap, próbáltam a maximumot 
nyújtani. Leírhatatlan érzés, hogy 
ismét futballozhatok. Biztosan nem 
vagyok még olyan állapotban, mint 

a társaim, de fizikailag rendben ér-
zem magam. A labdával vagyok 
még kicsit bizonytalanabb, játékhiá-
nyom van, de remélem, hamarosan 
túllépek ezen – mondta lapunknak 
George, aki alig tudott szabadulni a 
fotó- és autogramvadász gyerekek 
gyűrűjéből.

A héten eldőlt, hogy a francia–
marokkói Youssef Sekour meg-
győzte a szakmai stábot, így a kö-

zéppályás hároméves szerződést 
kötött a klubbal. Ugyanakkor meg-
van az első távozó is a korábban 
szabadlistára tett Enrique Carreño 
személyében: a spanyol csatár visz-
szatért hazájába, s a jövőben a har-
madosztályú (Segunda B) Real Za-
ragoza B csapatában szerepel.

A hét második felére is jutott hír 
a klub háza tájáról: csütörtökön a 
DVTK hivatalos naptárához fotóz-
tak tizenegy labdarúgót és Ben czés 
Miklós vezetőedzőt (várhatóan 
február közepén jelenik meg a ka-
lendárium), míg pénteken együtt-
működési megállapodást írtak alá 
a piros-fehérek a Miskolci Szabad-
időközpont-Vénusz NB I-es női 
futsalcsapatával.

Hétfőn a törökországi Belekbe 
utazik edzőtáborba (február 17-éig) 
a DVTK, ahol a tervek szerint leg-
alább hat csapattal találkoznak. Egy 
biztos: ott is remek körülmények 
közt és tíz Celsius-foknál melegebb 
időben készülhetnek a tavaszra.

Soós P.

Rendkívüli közgyűlés – napirenden a színház
Az újonnan létrehozan-
dó Miskolci Nemzeti Szín-
ház Nonprofit Kft. ügyveze-
tőjét is megválasztotta Kiss 
Csaba személyében keddi 
rendkívüli ülésén a miskolci 
közgyűlés.

A nyilvános ülés első napirendi 
pontja is a színházzal foglalkozott. 
A képviselők döntöttek a Miskol-
ci Nemzeti Színház költségveté-
si szervként történő megszünteté-
séről, kulturális feladatellátásának 
gazdasági társaság részére történő 
átadásáról, és új előadó-művésze-
ti feladatot ellátó, nonprofit gazda-
sági társaság alapító okiratának jó-
váhagyásáról.

A közgyűlés múlt év novembe-
ri ülésén felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy tegye meg az elő-
készületeket a Miskolci Nemzeti 
Színház – mint önállóan műkö-
dő és gazdálkodó költségvetési 

szerv – megszüntetésére, és a Mis-
kolci Nemzeti Színház Nonprofit 
Kft. közhasznú gazdasági társaság 
megalapítására.

Az indoklás szerint az önkor-
mányzat új gazdasági programja 
új prioritásokat fogalmazott meg a 
kulturális területre vonatkozóan is. 
A szakmai célkitűzéseket egy kor-
szerűbb intézményi struktúra ke-

retein belül, a humánerőforrások 
koncentráltabb alkalmazásával, 
hatékonyabban szeretnék megva-
lósítani. Az alapfunkciók megha-
tározása és finanszírozása mellett 
a város művészeti intézményeinek, 
így a színháznak is lehetővé kíván-
ják tenni, hogy működésük bizto-
sítása és bővítése mellett piaci sze-
replővé is váljanak.

A feladatellátás részletes szabá-
lyait, az intézmény teljes ingó és 
ingatlan vagyonleltárával együtt 
tartalmazó közszolgáltatási és va-
gyonátadási szerződését előrelát-
hatólag márciusban tárgyalja a 
közgyűlés.

Az előterjesztés szerint a szín-
ház – mint intézmény – és a feb-
ruár 16-án megalakuló gazdasá-
gi társaság három és fél hónapig, 
tehát május 31-éig, az intézmény 
megszűnéséig párhuzamosan 
mű ködik. A nonprofit kft. ügyve-
zetői teendőit az új igazgató látja 
el, az ő feladata az új évadterv ösz-
szeállítása, valamint a szerződte-
tés a következő évadra. A színház 
mint intézmény megszűnéséig az 
igazgatói feladatokat a jelenlegi 
igazgató, Halasi Imre látja el, az ő 
feladata a 2011–2012-es évad má-
sodik felének megvalósítása, be-
fejezése. A gazdasági társaság és 
a költségvetési szerv három és fél 
hónapos, párhuzamos működé-
sével a megfelelő átállást és a fel-
adatellátás zavartalanságát kíván-
ják biztosítani.

Ugyancsak nyilvános ülésen 
tárgyaltak Miskolc részvételéről, 
illetve az önerő biztosításáról két 
határon átnyúló projektben. Ezek 
közül az egyik a közös, ukrán–ma-
gyar környezetvédelmi politikát, a 
másik pedig egy ukrán–magyar 
telekommunikációs turisztikai in-
formációs rendszer kifejlesztését 
érintette. Az Európai Szomszédsá-
gi és Partnerségi Eszköz (ENPI) fi-
nanszírozási forma az unió külső 
határai mentén történő, határon 
átnyúló együttműködések támo-
gatását szolgálja.

Szepesi S.

Óriási lehetőség – nagy felelősség
Megválasztását követően Kiss Csaba kiemelte: nem csupán neki és alkotótársainak, hanem a városnak is kihí-
vást jelenthet az új, nyitott színház programja.

 – Úgy érzem, a kinevezéssel arra kaptam felhatal-
mazást, hogy azt az izgalmas és sokszínű színházi 
légkört, ami emlékeim szerint a várost, a színhá-
zat egykor jellemezte, visszahozzam – hangsú-
lyozta az 1993-ban a miskolci nemzetiben igaz-

gatóhelyettesként dolgozó, Jászai Mari- és József Attila-díjas rendező, drámaíró. 
– A pályázat kidolgozásával töltött több hónapos munka érett be a közgyűlés 
döntésével. Nagyon megható pillanat volt, amikor bizalmat szavaztak nekünk, a 
munkatársaim is eljöttek Miskolcra, körülbelül tizenöten ültünk egy asztal körül, 
rendezők, dramaturgok, zenészek, és jó érzés volt egy ilyen nagyszerű csapat élén 
állni – tette hozzá a közgyűlést követően.

A Miskolci Nemzeti Színház jelenlegi csapatával kapcsolatban kérdésünkre el-
mondta: a korábbi bemutatkozás-szimpátiaszavazás óta a társulat egy része kez-
di magáévá tenni a pályázatában megfogalmazott programot, kíváncsiságot és a 
közös munka vágyát érzi a színészekkel való beszélgetésben. 
– Akiben tehetséget, a színház iránti szenvedélyt, dolgozni akarást látok, az az én 
emberem. A pályázatomból is egyértelműen kiderült, hogy erős, izgalmas társula-
tot szeretnék, és a színművészeti egyetemet végző vagy frissen végzett fiatalokkal, il-
letve néhány érettebb, alkotóereje teljében lévő színésszel egészíteném ki a társula-
tot. Vagyis frissítést tervezek, de a társulat magja megmarad – emelte ki az új vezető.
Kiss Csabával készített interjúnkat a Miskolci Napló következő számában közöljük. 

Kiss J.

Bemutatómeccsre készülnek
Rövidesen barátságos mérkőzé-
sen láthatja a közönség a miskolci 
Kerék Világ SE kerekesszékes ko-
sarasait.

Hét darab, speciálisan a kosár-
labdához gyártott kerekesszéket 
adtak át a Kerék Világ SE részére 
a „Guruló program” Észak-ma-
gyarországi régiója képviselői 
még októberben. A versenyszé-
kek nagy segítséget jelentettek a 
2010-ben alakult egyesületnek.

– A székeket először be kellett 
állítani, a gyermekbetegségeket 
kiküszöbölni. Ezeket elvégez-
tük, majd elkezdtük használni 
az eszközöket. Mindenki meg-
szokta a székét, már jól tudja ke-
zelni – mondta Tóth Zoltán, a 
Kerék Világ SE csapatkapitánya.

A Kerék Világ SE öt fővel in-
dult, mára azonban nyolc-kilenc 
állandó létszámmal edzenek. A 
kontingens nemrég átköltözött a 
Hunyadi Mátyás Általános Isko-
lából az Avastetői Pattantyús tor-
nacsarnokába, melyet nemrég 
akadálymentesítettek: van moz-
gáskorlátozott-mosdó, a szé-
keket le tudják rakni, s tágasabb, 
nagyobb a terem.

A csapat február 18-án egy 
budapesti csapat ellen meg is 
méreti magát a Generali Aré-
nában egy bemutató jellegű, ba-
rátságos mérkőzés keretében. A 
program délelőtt 11 órától dél-
után 3 óráig tart, a belépés díj-
mentes, Tóth Zoltánék minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. A 
meccs után a versenyszékek ki-
próbálására is lesz lehetőség.

Egy bajnokság szervezése is 
szerepel a kosarasok távolabbi 
tervei közt, ám a kezdeménye-
zés még „gyerekcipőben jár”; eh-
hez szükséges az is, hogy több vá-
rosban szerveződjenek csapatok.

S. P. | fotó: Juhász Á.

Lapzártánk után a döntőért
Két vereséggel nyitotta Erdély-
ben a MOL Liga elődöntőjét a 
HSC Csíkszereda ellen a Miskol-
ci Jegesmedvék jégkorongcsapa-
ta. A Macik csütörtökön javítot-
tak, 5–3-ra győztek, így 2–1-re 
alakították a három győzelemig 

tartó párharc állását. A negyedik 
találkozót pénteken, lapzártánk 
után rendezték. Amennyiben 
a miskolciak győztek, vasárnap 
kerül sor a döntő összecsapásra 
Csíkszeredában – a vesztes bú-
csúzik a liga küzdelmeitől.

Frakcióvezetők 
az igazgatóválasztásról

Kiss János (Fidesz)
Először is meg kell köszönni mindenkinek a munkáját, aki részt vett a pályázat 
szakszerű lebonyolításában, ideértve a színházi dolgozókat és a hivatal köz-
tisztviselőit is. Kiváló pályázók kiváló pályázatokat nyújtottak be, a közgyű-
lés nem volt könnyű helyzetben, amikor döntenie kellett. Végső soron azért 

Kiss Csabát támogattuk, mert ő pályázatában jobban bemutatta a színház átalakításához szüksé-
ges szervezeti hátteret és vezetési struktúrát. Gratulálunk a nyertes pályázónak, bízunk benne – 
ez elvárásunk is –, hogy tovább erősíti ennek a nagy múltú színháznak a színvonalas működését, 
a közönség igényeinek méltó kiszolgálását. Azonban Koltay Gábort is visszavárjuk Miskolcra, re-
méljük, vállalni fog rendezéseket a megújult színházban.

 
Simon Gábor (MSZP)
Méltatlan volt Miskolchoz, ahogy Kriza Ákos idő előtt elküldte Halasi Imrét, aki 
igazgatóként néhány év alatt az első számú vidéki színházzá varázsolta a miskol-
ci teátrumot. Ugyancsak méltatlan volt a város közgyűléséhez, színházunk múltjá-
hoz és jelenéhez az új igazgatóválasztás is. Kiss Csabát úgy nevezték ki, hogy pályá-

zatát nem támogatta sem a színház kollektívája, sem a törvényesen létrejött szakértői bizottság. Csak 
hab volt a tortán, hogy a közgyűlésben mellőzték az alapvető demokratikus elvárásoknak megfelelő tit-
kos szavazást. A méltatlan helyzet ellenére a kulturális kérdésekben együttműködésre kell törekednünk, 
erre továbbra is nyitottak vagyunk. A színház és a közönség a továbbiakban is számíthat ránk. 

Molnár Péter (KDNP)
Egy színházi direktor megválasztása mindig is az érdeklődés középpontjában volt 
Miskolcon. De ez nem baj, hiszen hagyománya van annak, hogy városunkban so-
kan érdeklődnek a kultúra, s azon belül a színház iránt. Miskolc számára pedig fon-
tos a színház. Két nagyon jó pályázatot nyújtottak be, melyek szemléletváltást je-

lentettek az előző időkhöz képest. Mindkét pályázó alkalmas lett volna a miskolci színház vezetésére. A 
közgyűlés tagjainak többsége Kiss Csaba mellett foglalt állást. Gratulálunk neki, és sok sikert kívánunk a 
munkájához. Reméljük, meg tudja valósítani a pályázatában leírtakat. De Koltay Gábornak is meg sze-
retném köszönni a pályázatát a KDNP nevében, s reméljük, rendez ő még Miskolcon.

Szegedi Márton (Jobbik)
A Fidesz – KDNP közgyűlési többségétől megrészegülve elfelejti, hogy az ő 
feladatuk nem az egyéni lobbiérdekek, hanem a miskolci emberek képvise-
lete. Úgy véljük, Miskolcra visszaköszöntött a kádári idők szelleme: a politika 
győzött a szakma és a népakarat fölött. A Fidesz a rendszerváltás óta példát-

lan módon név szerinti szavazást kért, hogy kontrollálhassa a frakció szavazatait, és az országos 
szintű szakmai szavazás eredményére is fittyet hányva, azt a jelöltet hozza ki győztesnek, akit 
még Miskolc fideszes többségű szakbizottsága sem tudott támogatni Koltay Gábor művészóri-
ással szemben. Frakciónk az új színházvezetésnek sikeres munkát, a miskolci Fidesz – KDNP-nek 
pedig az eddigieknél sokkal gerincesebb városvezetést kíván.
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6  hirdetés

Bulizz  Bogácson!
Fergeteges farsangi medence-party  
február 11-én a Thermálfürdőben.
Ajándék álarc minden vendégnek.

19 órától éjfélig zene,  
karaoke és koktélbár.
Belépő: 1000 Ft/fő

Akció! Akció!
Újabb, országos akció kezdôdött február 
1–13-ig valamennyi coop üzletünkben!

coop füst. ízû baromfipárizsi 1 kg  499 Ft
Lángolt kolbász 1 kg  999 Ft
Mûbeles virsli 1 kg  549 Ft
Eduscho dupla ôrölt vák. kávé 250 g  549 Ft

Egységár: 2196 Ft/kg
Fanta narancs széns. üdítôital 2 l  309 Ft
NyErEMéNyjáték!

Egységár: 149,50 Ft/l
Pur mosogatószer utántöltô extra lemon 0,5 l  229 Ft

Egységár: 458 Ft/l
cooP ABc – SzuPEr áruházAiNkBAN:

SáGa fasírtgolyó 35 g gyf.  439 Ft
Egységár: 1171 Ft/kg

kinder tejszelet hûtött desszert 28 g  109 Ft
NyErEMéNyjáték
colgate fogkrém Adv. Whitening 75 ml  399 Ft

Egységár: 5320 Ft/l
Palmolive nat. folyékony szappan + utánt. 2 x 300 ml  799 Ft

Egységár: 1332 Ft/l
cSAk SzuPEr üzLEtEiNkBEN:

Sofia vegyes desszert 150 g  499 Ft
Egységár: 3327 Ft/kg

i love Milka epres 120 g  599 Ft
Egységár: 4992 Ft/kg

ha még nem tartozik törzsvásárlóink közé,  
regisztráltassa magát, kérje munkatársaink segítségét!  

Egyes termékek vásárlásánál törzsvásárlóink kedvezményt 
kapnak! keresse a szórólapokban!

Akció 2012. 02. 04-től 2012. 02. 10-ig
Perlux mosógél 3 l, 333 Ft/l 999 Ft
Bonux mosópor 2 in 1, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Bonux mosógél 1,5 l, 666 Ft/l 999 Ft
Tomi Kristály mosópor 2 kg, 549 Ft/kg  1099 Ft
Tide mosópor 2 kg, 599 Ft/kg 1199 Ft
Silan Perfume Ess. öblítő 0,9 l, 443 Ft/l 399 Ft
Coccolino öblítő 1 l  549 Ft
Cillit Bang kosz-, vízkő-, zsíroldó 750 ml, 932 Ft/l 699 Ft
Baba nedves törlőkendő 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft
Signal Family fogkrém 75 ml, 3320 Ft/l 249 Ft
Baba tusfürdő 400 ml, 1248 Ft/l 499 Ft

Apróhirdetés
Csótány, hangya, molylepke, poloska, 
menjen a pokolba, egér, patkány utána. Ro-
var-, rágcsálóirtást vállalok a HACCP progra-
mon belül. Teljes objektumirtásnál garan-
ciával. Telefon: 20/225-2241; 30/473-0268; 
70/506-7889.

Egyedül élő idős hölgy vagy házaspár gon-
dozását vállalom családias környezetben, 
magas színvonalon.Tel.: 06-70/602-1834.

Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók be-
építve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Érdeklődni: 30/336-5528, web: www.
aluport.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, kalo-
dás: 22 800 Ft/erdei m3; méteresben: 18 300 
Ft/erdei m3. Érdeklődni: 70/510-4605.

TÁRSAJÁNLÁS minden korosztálynak. VA-
LENTIN NAPI nagy kedvezménnyel! ZENIT 
TÁRSKERESŐ IRODA Miskolc, Baross G. u 17. 
Tel.:  30/445-6741

Fogászati kezelés
a Barlang aquaterápián
Új SZOLGÁLTATÁSSAL BŐVüLT GyóGyÁSZATI RÉSZLEGüNK,

A BARLANG AquATERÁPIA,
melynek köszönhetően az alábbi szolgáltatásokkal várjuk Kedves Vendégeinket:
TELJES köRű foGÁSzATi ELLÁTÁS, RöNTGEN, 
féMMENTES, CiRkóNiuM ALApú foGpóTLÁS, 

foGMEGTARTó kEzELéS, foGkozMETikA, 
foGfEHéRíTéS, ESzTéTikAi bEAvATkozÁSok

Az első állapotfelmérés ingyenes!
NyiTÁSi AkCió!   „fEbRuÁRi fEHéR foGÁSzATi HETEk”!

Ezen időszak alatt a rendelőben egy alkalommal elvégzett hatásos és 
biztonságos fogfehérítés árából 40% kedvezményt biztosítunk!

A BARLANG AquATERÁPIÁN SORONKíVüLISÉGET ÉLVEZ!
Időpont-egyeztetés a 06 46 561-360 -as 

telefonszámon.
Web: www.barlangfurdo.hu/gyogyaszat

„Örömmel értesítjük a fürdőzés és szaunázás szerelmeseit, hogy

a barlangfürdő és kibővült szaunaparkja
2012. február 4-től minden hétvégén

meghosszabbított nyitva tartással
várja vendégeit!

szolgáltatásainkat így szombatonként és vasárnaponként már este 19 óráig élvezhetik!
last minute jegyünk ezeken  a napokon továbbra is 15 órától érvényes!

Szeretettel várjuk a felfrissülés 
és megújulás fellegvárában és ne feledjék:

Miskolciaknak 50% kedvezmény!!!

Humán szakterület (egészségügyi szakma-
csoport) (tagozatkód: 11) 3 osztály
A program első képzési szakaszában – a 
9–10. évfolyamon – a tanórák nagyobb szá-
zalékában a közismereti tantárgyak oktatása 
folyik, ezzel együtt kiemelt feladat a képes-
ségfejlesztés és a szakmai orientáció. 
A második képzési szakaszban – a 11–12. 
évfolyamon – folytatódik az érettségire 
való felkészítés, ugyanakkor egészségügyi 
és szociális irányú szakmai előkészítés tör-
ténik.

Humán szakterület – oktatás szakmacso-
port (pedagógia)(tagozatkód: 13) 1 osztály
9–10. évfolyamon a szakmacsoportos ala-
pozó ismeretek és gyakorlatok tantárgyai 
megegyeznek az egészségügyi szakmacso-
port tantárgyaival.
11–12. évfolyamon pedagógia és pszicho-
lógia tantárggyal egészül ki az elméleti kép-
zés, illetve pedagógiai gyakorlaton vesznek 
részt a tanulók.

Valamennyi évfolyamon csoportbontás-
ban oktatjuk a magyar nyelvet, az idegen 
nyelvet, a matematikát, az informatikát és 
minden szakmai orientáló és előkészítő 
tantárgyat. 
A felvételi eljárás rendje: 
Felvételi követelmények: az általános isko-
lából hozott eredmények (7. év vége és 8. 
félév magyar nyelv és irodalom, történe-
lem, idegen nyelv, matematika, fizika, bioló-
gia tantárgyak osztályzatai) pontjai alapján 
50%-ban számít a felvételi pontokba. Köz-
ponti írásbeli felvételi vizsga matematikából 
és magyarból 25%-ban, valamint a szóbe-
li meghallgatás 25%-ban kerül beszámításra.
Szóbeli elbeszélgetés: 2012. március 2-án 
12 órától

Alaptevékenységünk közé tartozik a sajátos 
nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakközépiskolai nevelése, oktatása (dyslexiás, 
dysgráfiás, dyscalculiás tanulók nevelési-okta-
tási feladatainak ellátása).

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 
3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8. l OM azonosító: 038016

képzéSi kíNÁLAT  
8. oSzTÁLyoS TANuLók RéSzéRE

HELyiSéGEk, GARÁzSok 

béRbEADÁSA
úJ, ALACSoNyAbb béRLETi DíJAk,  

kEDvEzŐ fELTéTELEk!
A pályázat részletes anyaga, a pályázati feltételek megtekinthetők  

a MIK Zrt. és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin,  
valamint a MIK Zrt. honlapján:

www.mikrt.hu
A pályázatok postai feladásának határideje: 2012. február 16.

postai feladás címe: 3501 Miskolc, pf. 78.
   További információ: MIK Zrt. Helyiséghasznosítási Irodájánál 
(Miskolc, Széchenyi u. 60. tel.: 516-287, 516-295, 516-279)

A Mik zRT. MiSkoLC M. J. v. foRGALoMképES iNGATLANvAGyoNÁNAk kEzELŐJE
E-MAiL: MikRT@MikRT.Hu

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola

3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. l 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.
Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830

A 2012-2013-as tanévben a középiskolai oktatás mellett 
szeretettel várjuk az általános iskolás tanulókat is.

Három gimnáziumi osztály, és két pedagógiai  
szakközépiskolai osztály indul a következő csoportokkal:

l  01 sajátos nevelési igényű csoport (12 fő) 
(dyslexia, dysgráfia, dyscalculia)

l 02 emelt szintű magyar (18 fő)
l 03 emelt szintű angol nyelv (18 fő)
l 04 emelt szintű német nyelv (12 fő)
l 06 emelt szintű biológia (18 fő)
l 11 általános tantervű (23 fő)
l 55 pedagógiai szakközépiskolai osztályok száma 2 (70 fő)

Felvételivel kapcsolatos bővebb tudnivalók az iskola honlapján találhatóak.

Honlap: www.klevai.hu
A csoport előtt lévő számok a tagozat kódszámai!



Február 4. | szombat
06.30 | V. Diósgyőri Disznótoros Mulatság. Vén Dió-

fa udvara. 
10.00 | FittAréna. Zumba, súlykontroll, kickbox. Mis-

kolci Szabadidőközpont.
14.00 | Emlékezés Fehér Sándorra. A Romano Teatro 

Kulturális Egyesület szentmise keretében rója le ke-
gyeletét. Mindszenti templom.

17.00 | Kolon-tavi varázslat. Turóczi Tiborc fotográfus 
természetfotó-kiállításának megnyitója. Ady.

19.00 | Csík zenekar koncertje. Ady
19.00 | Görög táncház. A táncot Grammi Ildikó oktat-

ja. Földes Ferenc Gimnázium.

Február 5. | vasárnap
10.30 | Róbert Gida és barátai. Csodamalom Báb-

színház.
12.00 | Vasárnapi randevú klub. VOKE Vörösmarty 

Mihály Művelődési Ház.
17.00 | Ötórai tea a Miskolci Szalonzenekarral. 

Művészetek Háza.
19.00 | Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje. 

Szezonbérlet. Művészetek Háza.

Február 6. | hétFő
14.30 | Ingyenes drámajáték-foglalkozás. Avasi 

Gimnázium Színházterme.
16.00 | Szív- és érrendszeri betegek életvitele. 

Hintalan Ádám körzeti orvos előadása a Miskolci Szív-
egyesületnél. Szent Ferenc Kórház.

17.00 | Aviva módszer. Bemutató óra. Előadó: 
Zsámbokné Zana Mária. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Február 7. | kedd
09.30 | Barangolás a zene világában. Oscar-díjas 

filmzenék, Bócz Sándor előadása. Petőfi Könyvtár.
14.00 | Farsangi készülődés. Kézműves foglalkozás. 

Tompa Mihály Könyvtár.
17.30 | Divat- és showtánc. Bemutató óra. Ady Endre 

Kulturális és Szabadidő Központ.
17.30 | Kárpát-medencei ősiség. Szondi Miklós ro-

vásoktató előadása. Jókai lakótelepi Malom.

Február 8. | szerda
10.00 | USA-nap a Fáy András Görög Katolikus 

Közgazdasági Szakközépiskolában.
16.00 | Ki voltál, te, Erzsébet? Szent Erzsébet-zászlók 

kiállítása. Szabó Lőrinc Könyvtár.
18.00 | Zsiráf iskola. Prevenciós tartásjavító tor-

na kisiskolásoknak Borkúti Anna gyermek- és 
gyógytestnevelő vezetésével. Ifjúsági és Szabad-
idő Ház.

Február 9. | csütörtök
17.00 | Esővíz-hasznosítás és vízönellátás a ház 

körül. Előadás. Földes Ferenc Gimnázium.

Február 10. | péntek
10.00–12.00 | Mozgásművészet. Farsangi játszó-

ház. Hámori Waldorf Iskola.

12.00 | Fotógaléria kiállítás-megnyitó. Sidló Gábor: 
Időskor dicsérete és Tarczai Béla: Halványuló fények 
című fotókiállítása. Ady.

14.00 | Emil és a detektívek. Filmklub. Tompa Mi-
hály Könyvtár.

19.30 | Miskolci Illés Klub. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Február 11. | szombat
08.00 | VII. Tardi Hurkafesztivál. Tard, faluház.

09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági és Szabadidő Ház.
15.30 | Játsszunk zenét a szimfonikusokkal. A kon-

certen Kovács László vezényel, a programot Csuka Tí-
mea vezeti. Művészetek Háza.

19.00 | Farsangi party a termálfürdőben. Bogács.
19.00 | Vízkereszttől hamvazószerdáig. VOKE Vö-

rösmarty Mihály Művelődési Ház.
20.00 | Jótékonysági koncert. A Miskolci Állatsegítő 

Alapítvány javára. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

a város lapja
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programajánló ›››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Február 6. | hétFő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter – főiskolások, 

egyetemisták magazinja (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 Te-
levízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A veszett és a kickbox, amerikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 7. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód magazin 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportmérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 
Tripla sárkány, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 8. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 4. rész, Kis- és 
középvállalkozók – kiútkeresés a válságból (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 Előadá-
sok Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lökött tehenek, angol film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Február 9. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Magyaror-
szág: Celldömölk (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Alpok Adria 
Szépségverseny 2011. 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Bikinis őrület, amerikai film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 10. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós magazin 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Dögölj meg, drága Mona!, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 11. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Euróra 4. rész, Kis- és 
középvállalkozók – kiútkeresés a válságból (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 (Háló-
zat TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűze-
nei műsor 23.00–07.00 Képújság.

Február 12. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Az elveszett kislány, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

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

» Szabó Balázs orgonaművész ad hangversenyt hétfőn, 6-án este 7 órakor a Szent An-
na-templomban. Másnap, kedden este fél 7-től ugyanő tart előadást a Kolping Akadémia keretében 
Az orgona története címmel a Szent Anna Kolping-házban.

» Február 9-én, csütörtökön a KÉSZ miskolci csoportja rendezésében tart előadást Sán-
dor Frigyes evangélikus esperes Pál apostol nyomában címmel a belvárosi evangélikus egyházközség 
gyülekezeti termében (Hunyadi u. 8., I. em.) délután fél 6 órai kezdettel.

» Jövő szombaton, 11-én lesz a betegek világnapja, a lourdes-i Mária-jelenés emléknapja. 
A katolikus templomokban a betegek kenetének feladása a meghirdetett időpontokban lesz.

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

Február 2–Február 8. | 15.00, 17.00 Sherlock Holmes nevében; magyar if-
júsági kalandfilm | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Alvin és a mókusok 3.; amerikai 
vígjáték | KN | (Uránia-terem) | 19.30 Melankólia; feliratos dán–svéd–francia–
német–olasz filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 20.00 A dolog; feliratos amerikai–
kanadai horror | 18 | (Uránia-terem). 

Február 9–Február 15. | 16.30 Apró, kis hazugságok; feliratos, francia víg-
játék | 16 | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 Jack és Jill; amerikai vígjáték | 12 | (Urá-
nia-terem) | 19.30 Mindennek vége; feliratos német–orosz–angol filmdráma 
| 16 | (Béke-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

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

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

ÖtóRAi teA  
A MisKolci szAlonzeneKARRAl
legyen vendégünk egy csésze teára!

2012. február 5., kedd, 17.00 óra 
Jegyár: 800 Ft

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Borotvaélen (F) | 12 | 10.30, 12.30 
(szo–v), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Szingli fejvadász (MB premier) | 12 | 
11.15 (szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 
– 22.30 (p–szo)
A vaslady (F premier) | 12 | 13.15, 15.30, 
17.45, 20.00 – 22.00 (p–szo)
A párizsi mumus (MB digitális 3D) | KN | 
11.30 (szo–v), 13.15, 15.30
Underworld 4. – Az ébredés (MB digi-
tális 3D) | 18 | 13.00, 14.45, 16.45, 18.45, 
20.30 – 22.30 (p–szo)
Suszter, szabó, baka, kém (MB) | 16 | 
17.00 – 22.30 (p–szo)
Sherlock Holmes nevében (MB) | 12 | 
13.00

A tetovált lány (MB) | 18 | 10.00 (szo–v), 
17.00, 19.30
Muppets (MB) | KN | 11.00 (szo–v)
Sherlock Holmes 2. (MB) | 16 | 12.15 
(szo–v), 17.15, 19.45 – 22.15 (p–szo)
Jack és Jill (MB) | 12 | 15.00, 18.15, 20.00 
– 21.45 (p–szo)
Táncoló talpak 2. (MB digitális 3D) | KN | 
10.15, 12.30 (szo–v), 16.15
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 10.00 
(szo–v), 14.45
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3D)  
| 12 | 11.15 (szo–v), 14.30
A legsötétebb óra (MB digitális 3D)  
| 16 | 20.15 – 22.15 (p–szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinema city, plaza  – február 2–8. ››››››››››››››

HIrDetés

IX. Nagy 
Valentin Ünnep

A szerelmesek hagyományos találkozója  
a Generali Arénában (Miskolc Városi Sportcsarnokban) 

2012. február 12-én, vasárnap 18 órától 

V-TECH élő koncert
Sztárvendégek:

| Fenyő Miklós
| Kocsis Tibor
| Vastag Csaba
| Flour Tomi

Házigazda: Kefir

Jegyek elővételben február 6-ig 
2500 Ft, február 7-től 2900 Ft-os 
áron válthatók a következő hely-
színeken: 
|  DzsuNgel Játékbolt  

(a színházzal szemben)
|  MAuglI Játékbolt  

(az Ady hídnál)
|  COrA  

(üzletsor, BAgIrA Játékbolt)
|  tesCO (üzletsor ajándékbolt, 
szentpéteri kapu)

| sPOrtCsArNOK pénztár

Játsszunk zenét
a szImFonIkusokkaL!

Történetek Ütemvárosból
A MIsKOlCI szIMFONIKus zeNeKAr KONCertJe
gyereKeKNeK, szülőKNeK, NAgyszülőKNeK

2012. február 11. (szombat), 15.30 óra,
Művészetek Háza, Miskolc

Forgatókönyvíró és műsorvezető: Csuka tímea  Vezényel: Kovács lászló
Jegyek 500 Ft-os áron kaphatók a Művészetek Háza jegypénztárában. 

3525 Miskolc, rákóczi utca 2., tel.: 46/508-844

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

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  A hét első napjaiban sehogy sem találja a helyét, mintha az egész 
világ összefogott volna ön ellen. Pedig erről szó sincs. Teherbírása nincs összhangban a vágyaival. 
Szánjon elegendő időt a pihenésre, és így eltévedt gondolatainak is gyorsan nyoma veszhet! Lehet, 

hogy olyan kapcsolatba bonyolódik, amit nem tárhat fel a világ előtt. 

bIka (04. 21–05. 21.) Álmodozással nem jut előrébb, ideje a tettek mezejére lépni! Ha si-
kerül elérnie a célját a munkában – és ha keményen dolgozik, eléri –, engedjen meg magának egy 
kis lazítást. Ne csak hétvégén kényeztesse magát és kedvesét, a hétköznapoknak sem kell szürkék-

nek lenniük. Megeshet, hogy jóval többet költene, mint amennyire lehetősége van.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Pénzügyekben ne kockáztasson, mert nem látja át a részleteket, 
vagy ha át is látja, a véletlenek kedvezőtlen alakulása miatt veszíteni fog. A hét közepétől jobban 
alakulnak a dolgai, ez főleg szerelmi ügyeinek kedvezhet, de szakmai előmeneteléhez is segítséget 

kaphat. Immunrendszerének gyengesége – esetleges betegsége – a lelki gondok jele!

rák (06. 22–07. 22.) A munkahelyi intrikák megújuló hullámai alááshatják a karrierjét. 
Persze ahhoz, hogy az ellenlábasai sikerrel járjanak, ön is hozzájárul, mert rengeteg támadási felü-
letet hagy számukra. Figyeljen jobban a határidőkre! Párjával minden nagyszerűen alakul, de fi-

gyeljen arra, hogy ne foglalkozzon túl sokat olyasmivel, ami tőle veszi el a perceket.

oroszLán (07. 23–08. 23.) Néha adódik olyan hét, amikor semmi említésre méltó 
nem történik – ilyen lesz ez a mostani is. Valójában ilyenkor az eseménytelenséget kellene élvez-
nie, ugyanis ez azt jelenti, hogy végre semmi rossz nem éri. Arra figyeljen oda, hogy ne vállalja túl 

magát, és ne keveredjen hatalmi vitákba, különösen ne akarjon párja fölébe kerekedni. 

szűz (08. 24–09. 23.) Jó lenne, ha párkapcsolatát nem „üzleti társulásnak” tekintené. 
Néha jobb volna, ha hallgatna, és nem ingerelné fel kedvesét, hiszen akkor csak összevesznek. Most 
egyébként is alkalmas az idő a problémás, lerendezetlen dolgok rendbetételére. Ha ingatlanügyle-

ten, adásvételen, új munkán, tanuláson töri a fejét, akkor eljött az ön ideje!

mérLeg (09. 24–10. 23.) Régebbi befektetései mostanra érnek be, de ne feltétlenül 
anyagi jellegűre gondoljon. A magánéletben több olyan élménye lesz, ami a hiúságát legyezgeti, 
párja viszont nem örül ennek annyira. Ne adjon alkalmat a féltékenységre! Erősödő szociális érzé-

kével szűk környezetének segítsen, ne úton-útfélen mindenkinek, mert kihasználhatják. 

skorpIó (10. 24–11. 22.) Végre kiegyensúlyozottabb mederbe érhet az élete, hisz 
meglehetősen sok nehézségen van túl, ezek érzelmileg, erkölcsileg vagy épp pénzügyi téren alapo-
san megviselhették. A héten a kelleténél határozottabb, arrogánsabb a családtagjaival. Talán azért, 

mert gyanakszik a párjára, és provokációval derítené ki az igazságot.

nyILas (11. 23–12. 21.) Kösse fel az alsóneműjét, mert annyi dolga lesz, amennyit ép-
pen még elbír, de érdemes állni a strapát. Karrier, pénzügyek vagy épp párkapcsolat? Minden téren 
nagyszerűek a kilátásai, jelentős sikereket zsebelhet be. Semmi sem történik vagy oldódik meg 

magától, de ha összeszedi magát, akkor az élet szinte tálcán fogja kínálni a lehetőségeket. 

bak (12. 22–01. 20.) Jól kizsákmányolta magát az elmúlt hetekben, és most szembesül 
a ténnyel: jóval kevesebb pénzt kap a munkájáért, mint amennyire számított. Legyen nagyvonalú, 
de vonja le a tanulságot: előre ki kell kötnie a feltételeket. A magánéletben sok lemondásra, alkal-

mazkodási készségre lesz szüksége. Problémáit ne titkolja el párja elől.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Ha mostanában kritika éri, az nem ön ellen irányul, hanem 
építő jellegű, figyeljen oda ezekre! Szüksége van egy alapos lelki fröccsre, hogy belássa tévedéseit. 
Keressen olyan hobbit magának, mely leköti felesleges energiáit, vagy az eddig lazsálással töltött 

idejét. Egy le nem zárt kapcsolat nyomaszthatja most, még akkor is, ha már egy újban él.

haLak (02. 20–03. 20.) Öntől függ, hogyan alakul a hete. Ha a hét elején rosszkedvű, 
senkivel nem tud zöldágra vergődni, és olyan lehetőségeket szalaszt el, amiket később már bánni 
fog. Ha viszont derűsen kezd a dolgokhoz, könnyen megoldhat minden feladatot. Egyre többet 

gondol régi kedvesére, ez biztos jele annak, hogy mostani partnere nem megfelelő. 
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A szépek szépei
A Miskolci Egyetemen rendezték 
meg szombat este a Megye Szépe 
& Miss Alpok Adria Szépségver-
seny magyarországi döntőjét. A 

megyei önkormányzat és az egye-
tem társszervezésében megvaló-
sult rendezvényen több mint ez-

ren vettek részt, és közel egymillió 
forintot ajánlottak fel a Vöröske-

resztnek. A szépségverseny győz-
tese a Győr-Moson-Sopron me-
gyéből érkezett Borkai Petra lett, 

az első udvarhölgy Juhász Ivett 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye), 
a második udvarhölgy pedig Lu-

gosi Alexandra (Zala megye).
(fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››

Richard Gianfrancesco: 
Minden, ami a kertben terem
A konyhakerti termesztés könnyen, 
lépésről lépésre megvalósítható mód-
szerei – biogazdáknak, hagyományos 
termesztőknek és környezetkímélő 
kertészeknek egyaránt. Megtalálható 
ebben a kötetben több mint 350 ha-
gyományos és ritka fajta ápolásának, 
termesztésének bemutatása, valamint 
gazdaságosságának, fenntartásának, 
tartósításának piktogramokkal való je-

lölése. Ábrák, rajzok és listák segítik lépésről lépésre a kertészkedők 
munkáját. A segítő tanácsokat és a hónapról hónapra szóló tenniva-
lókat pedig naptárszerűen állították össze.

Betty Edwards: 
Jobb agyféltekés művész
A népszerű szerző legfrissebb kötete is-
mét bebizonyítja, hogy mindannyian 
született rajztehetségek vagyunk. Techni-
kájának segítségével – jobb agyféltekénk-
re való hagyatkozással – a szó szoros ér-
telmében új látásmódra teszünk szert: 
belépünk a villámcsapásszerű felismeré-
sek, a független megfigyelések s a krea-
tivitás birodalmába. A gyakorlatok által 
„vonalakba önthetjük” gondolatainkat, 
érzéseinket, újraértékelhetjük fény és árnyék kapcsolatát, s vadonatúj 
stratégiát alakíthatunk ki formák, színek, okok és összefüggések meg-
értésére. A könyv mindennapjaink problémamegoldásaiban, döntés-
hozatalaiban is segítségünkre lesz.

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

Jack és Jill
Boldogan éli mindennapjait Los 
Angeles-i otthonában a Sadelstein 
család. A nyugalom, a békesség 
megzavarhatatlannak tűnik. Ám 
hálaadás napján meglátogatja 
őket a családfő, Jack ikertestvére, 
Jill. Az ikrek nehezen viselik el egymást. A nő hisztis, kiszámíthatatlan, 
akaratos, és jet-skizik a medencében. A zavartalan élet Jill látogatásával 
odavész. A villa egész területe háborús zónává válik. 

amerikai vígjáték, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; február 9–15.: 17.30, 20.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A kép bal felső sarkában a téves felirat: „For-
góhíd” is hozzájárult ahhoz, hogy a „Királyhíd”, majd Ady-híd is 
„Forgóhíd” lett a valóságos villanyrendőri Forgó-híd mellett. A kép 
közepén a korlát a Búza tér felől bekanyarodó villamos útját biztosí-
totta, és utal arra, hogy az úttest alatt folyik a Pece-patak. Az épüle-
teknek ez a XX. század eleji képe az 1910-es években változott meg. 
A bal oldali földszintes lakóház helyén felépült a Neumann-palota, s 
mellette kialakították a Munkácsy utca nyomvonalát. A mellette álló 
két egyemeletes épület ma is megvan, s a Sajó cipőboltként ismert 
földszintes, védett épület is. A szemközti házak helyén épült az 1970-
ben átadott Centrum áruház, megmaradt a Széchenyi u. 115. számú 
földszintes épület, s mellette felépült egy háromemeletes és két két-
emeletes kereskedő üzlet- és lakóház. 
(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 ››››››››››››

108 éve, 1904. január 30-án mutatták be a „Miskolci Almanach 
1904-ik évre” című antológiát. A kor jeles tanár-újságírói közül ki-
emelkedik Kovács Gábor (1854–1916) munkája, amelyben kortárs-
ként mutatja be az 1867–1903 közötti miskolci hírlapírást is végzőket.

160 éve, 1852 februárjának első napjaiban feljegyezték, hogy 
olyan kemény tél volt, amelyre az öregek sem emlékeztek. A farka-
sok a Bükkből csapatostól jöttek a városba, különösen a sötétedés 
után jelentettek veszélyt. Megtámadták még a postakocsit is.

148 éve, 1864. február 3-án „nagy érdeklődés mellett” volt az 
utolsó akasztás Miskolcon. A sajókazinci születésű betyárt, Cékus 
Jancsit útonállásért és vérengzésért adták hóhérkézre.

Hétforduló ›››››

Névadó – zsedényi Béla 
Martin-kertváros legkele-
tibb, észak-dél irányú ut-
cája 1991 óta. 

A református jog-
akadémia elvégzése 
után Budapesten dok-
torált. Trianon után 
internálták. 1925-ben 
hívták meg az Eperjesről 
Miskolcra települt Jogaka-
démiára. Tanított, publikált, 
lapot szerkesztett, s 1929-ben mo-
nográfiát jelentetett meg Miskolc 
szellemi életéről és kultúrájáról.

1944 decemberében a Debre-
cenben ülésező Ideiglenes Nem-
zetgyűlésen képviselő volt, majd 

annak elnöke lett. 1945. 
november 29-éig az új 

nemzetgyűlés összehí-
vásáig Magyarország 
két legnagyobb köz-
jogi tisztét töltötte be. 
1950-ben koncepciós 
perben életfogytig tar-

tó fegyházra ítélték. Bű-
nösségét soha nem vállal-

va, börtönben halt meg.
(1894–1955 között élt, holttes-

tét a 301-es parcellába temették el. 
1963-ban rehabilitálták, 1990. de-
cember 20-án maradványait a Rá-
koskeresztúri köztemetőben újra-
temették.)                                        D. I.

Szabó a konfekció világában
Czirják Ferenc szabómes-
ter 55 éve foglalkozik ru-
hák készítésével, javítá-
sával, de ma sem tudna 
elképzelni magának más 
szakmát.

– Szeretem a mesterségem na-
gyon, hogyne szeretném, más-
képpen szerintem nem is lehet 
ilyen hosszú időn át egy szakmát 
űzni – mondja Czirják Ferenc, 
az egykori Napsugár cukrász-
da melletti kapualjban található 
kis üzletében. Ide 2001-ben köl-
tözött szabósága, de az elmúlt 50 
évben többek között Diósgyőr-
ben a Bartók Béla utcán, a stadi-
on környékén, és rövid ideig az 
Avas-délen is megtalálható volt.

Mint mondja, kialakult ven-
dégköre van, akik megszerették 
őt és munkáját, ezért visszajár-
nak hozzá a város minden ré-
széről, vele készíttetik, javíttatják 
ruháikat. Mostanság többnyire 
az utóbbi miatt keresik fel.

– Úgy a rendszerváltozástól 
folyamatosan csökken az új ru-
hák rendelése, nemcsak nálam, 

hanem általában. A konfekció-
termékekkel nem tudunk verse-
nyezni, még akkor sem, hogy ha 
pontosan tudjuk, hogy mi más 
technológiával, minőségileg job-
bat tudunk előállítani – mondja.

A javítások, felvarrások, át-
szabások mellett azért van még 
igény Czirják Ferenc ruhakészí-
tési mesterségére is – vállal pél-
dául Bocskait is, és akad még, aki 
öltönyt vagy kosztümöt csináltat.

S bár mesterlevele évtizedek 
óta ott lóg a szabóság falán, Czir-
ják Ferenc mottója, hogy mindig 
lehet és kell is újat tanulni, így le-
het csak egyre magasabb szinten 
űzni akármilyen szakmát.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

KöztünK élneK ››››››››››››

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

jogeset ››››››››››››

Ismeri Ön megyénk látnivalóit?

Tisztelt Olvasó! Borsod-Abaúj-Zemplén nem szűkölködik látniva-
lókban, egyedi természeti jelenségekben. De vajon ismeri Ön me-
gyénk látnivalóit? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-
játékunkban látnivalók nevét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, 
egy levelezőlapon legkésőbb február 16-a éjfélig juttassák el a 
Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-
Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes meg-
fejtők között a MIKOM felajánlásában könyvet sorsolunk ki. 


