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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
SokSzínű 
Színház
„a város színházszerető közön-
ségének izgalmas, színes, gazdag 
programot szeretnénk kínálni.”  
a város | 5. oldal

leSz feSztivál 
a várban
neves folkzenekarokkal erősít a 
több évtizedes hagyományokra 
visszatekintő Fonó a várban.  
a város | 3. oldal

Megvonhatják 
a táMogatáSt
szigorodhat az a törvény, amely se-
gítségével szankcionálhatják, ha a 
gyerek igazolatlanul hiányzik.  
a város | 3. oldal

Új igazolásokkal Belekbe

A beleki edzőtáborba való indulás előtt nagy hírt jelentett be a 
DVTK: a tekintélyes pályafutással rendelkező spanyol Fernando ér-
kezett a piros-fehérekhez. Fernando Miguel Fernández Escribano 
személyében egy, a Real Madridot, a Betisszel a Bajnokok Ligáját és 
az UEFA-kupát is megjárt spanyol labdarúgó érkezett Diósgyőrbe. 

» részletek az 5. oldalon

Közfoglalkoztatási program
Jövő héten startol a köz-

foglalkoztatási prog-
ram Miskolcon. Önkor-
mányzati támogatással, 
az első ütemben, febru-
ár 13-tól 150 embert al-
kalmaznak – 110 segéd-
munkás, 40 szakmunkás 
megoszlásban – ők már 

hétfőtől munkába állnak.
» részletek a 3. oldalon

Új raktár, új munkahelyek
Átadták kedden az ÁTI Depo Zrt. új raktár-
épületét a cég Miskolc Regionális Logiszti-
kai Központjában. A közel 800 millió forin-
tos fejlesztés az Európai Unió támogatásával 
és az Európai Regionális Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg. Az elmúlt évben 20, 
a fejlesztéssel pedig további 8 új munkahe-
lyet teremtett a cég, és terveik szerint újabb 
fejlesztésekkel további munkalehetőséget 
is teremtenek. Kriza Ákos polgármester el-
mondta, kiemelt jelentőségű minden olyan 
beruházás, ami munkahelyet teremt, hiszen 
ez a kulcsa annak, hogy kilábalhassunk a je-
lenlegi nehéz helyzetből. 

„Szaktudással, emberséggel, összefogással…”
Miskolcon is komoly kihí-
vást jelentett az elmúlt na-
pok havas, rendkívül hideg 
időjárása. 

A Városgazda és az AVE Mis-
kolc Kft. gépei, alkalmazottai fo-
kozott erővel dolgoztak az utak, 
járdák, közterületek tisztításán, 
síktalanításán, a rendőrség, az ön-
kormányzat, a különböző karita-
tív és civil szervezetek több módon 
igyekeztek segíteni a rászorulókon. 

Nagy igény mutatkozott a haj-
léktalanszállók, melegedők szol-
gáltatásaira, telt házzal, rendkívüli 
ügyelettel működtek, működnek. 
A Vöröskereszt és a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat népkonyhá-
in naponta több száz adag meleg 
ételt osztanak, a szokott útvonala-
kon közlekedő teajáratokon pedig 
forró itallal, zsíros kenyérrel várják 
a rászorulókat.

Duberné Dunaveczki Éva, a me-
gyei Vöröskereszt Hajléktalanokat 
Gondozó Központjának a vezetője 

elmondta: nappali melegedőt 170 
embernek tudnak biztosítani, éj-
szakai szállást pedig mintegy 150 
főnek. A téli hidegben általában 
teljes kihasználtsággal működnek, 
de senkit nem küldenek el, akinek 
menedékre van szüksége. Ha kell, 

biztosítanak pótférőhelyeket, utcai 
gondozószolgálatuk együttműkö-
dik a rendőrséggel, hogy felkutas-
sák, és szükség esetén életmentő 
segítséget nyújtsanak azoknak, 
akik a rendkívüli hidegben is az ut-
cán éjszakáztak.

– Rengeteg segélykérő hívást 
kaptunk a krízisvonalon olyanok-
tól is, akik nem hajléktalanok, de 
nem tudnak gondoskodni a fű-
tésről, élelmiszerről – mondta el 
Duberné Dunaveczki Éva.

» folytatás a 3. oldalon

Fantasztikus bravúr: 
döntőben a Jegesmedvék!
2–0-ás meccshátrányból fordít-
va jutott a MOL Liga döntőjébe a 
HSC Csíkszereda ellen a Miskolci 
Jegesmedvék jégkorongcsapata, 
mely a fináléban a Dunaújváros-
sal találkozik.

Pedig nem úgy indult, hogy 
álom lesz a vége, sőt, rémálom-
szerűen kezdődött a MOL Liga 
döntője a Miskolci Jegesmedvék 
számára az alapszakasz-győztes 
ellen. Az első két vereség után 
talán a legvérmesebb miskolci 
szurkolók is csak csekély esélyt 
adtak kedvenceiknek a tovább-
jutásra, azonban, ami ezután 

következett, minden képzeletet 
felülmúlt.

» folytatás az 5. oldalon

Az ügynök halála – Haumannal

Arthur Miller meghatározó alko-
tását, Az ügynök halála című drá-
máját 1959-ben mutatták be elő-
ször Magyarországon. Az azóta 
eltelt időben sokan, sokfélekép-
pen formálták már meg a szim-
bólummá vált Willy Lomen figu-

ráját. A miskolci közönség most a 
Nemzet Színészét, a Kossuth-díjas 
Haumann Pétert láthatja a szerep-
ben. Balikó Tamás rendezésének 
premierjét a Miskolci Nemzeti 
Színház Nagyszínházában pénte-
ken este tartották.       (fotó: Juhász Á.)

HIrdeTés

Készül az új városi 
kártyarendszer
Várhatóan február 23-án, az idei 
első közgyűlésen dönt a grémium 
az új városi kedvezményrendszer 
indításáról. Amennyiben a közgyű-
lés támogatja a rendszer indítását, 
március 1-jétől igényelhetnének új 
kártyát a miskolciak. Konkrétumo-
kat csak a döntés után hoznak nyil-
vánosságra – annyit mindenesetre 
már tudni, hogy míg néhány városi 
cég továbbra is közvetlenül nyújt-
ja majd a kedvezményt, addig lesz 
mód pontgyűjtésre is. 

» részletek a 3. oldalon

Téli razzia a Pingyomon
Megvolt az eredménye a 
szerdai, hétvégi házas öve-
zetben végrehajtott ösz-
szehangolt akciónak. A 
rendőrök és segítőik bűn-
cselekmény közben is értek 
tetten elkövetőket.

Fokozott rendőri ellenőrzést tar-
tottak a héten Miskolc környékén, 
a pingyomi, mályi és nyékládházi 
hétvégi házas területeken. Az utób-
bi időben egyre több problémával 
szembesültek itt, ezért az  összehan-
golt akció elsődleges célja a bűncse-
lekmények, szabálysértések felderí-
tése, megelőzése volt, ugyanakkor 

fokozott figyelmet fordítottak a téli 
hidegben krízishelyzetbe került 
emberek mentésére is. 

» folytatás a 3. oldalon



Éhségmenet indult Pestre
Civil kezdeményezésre, az MSZP 
szervezési segítségével éhségme-
net indult hétfőn Miskolcról Bu-
dapestre, az Országház elé. Mint-
egy másfél tucatnyian vágtak 
neki a gyalogmenetnek.

– Figyelemfelhívás a célunk, nem 
törni, zúzni akarunk. Remé-
lem, lesz foganatja a menetnek. 
Egyszerűen nem lehet megélni  
22 800 vagy 47 000 forintból – 
jelentette ki Takács László, Al-
sógagy polgármestere, az egyik 
szervező, aki végig akarja gya-
logolni a Miskolc – Budapest 
távot. A polgármester elismer-
te, hogy nem most kezdődtek a 
gondok, hanem húsz évvel ez-
előtt…

A helyszínen nagyszámú 
szocialista politikus is feltűnt. 
Az egyik szocialista háttérem-
ber azzal magyarázta aktivitá-
sukat, hogy a szervezők tech-
nikai segítséget kértek, amit a 
szállás, kíséret, lebonyolítás te-

kintetében meg is adnak az ak-
cióhoz.

***
– Anélkül, hogy az úgynevezett 
„éhségmenetben” résztvevő, bár 
kissé félrevezetett három polgár-
mester jó szándékát bárki is két-
ségbe vonná, meg kell jegyezni: 
az általuk képviselt kistérségek és 
települések eddig is kiemelt kor-
mányzati figyelmet és segítséget 
kaptak – hangsúlyozta Sebestyén 
László országgyűlési képviselő a 
menet indulását megelőző, vasár-
nap délutáni sajtótájékoztatóján. 
Sebestyén László hangsúlyozta: 
2012-ben a kormány a megyében 
28 800 ember közfoglalkoztatását 
segíti. A Belügyminisztérium pe-
dig már 15 milliárdnyi támogatá-
si kérelmet hagyott jóvá.

Sajnáljuk, hogy a menetben 
résztvevő, valóban nehéz sor-
sú embereket pártpolitikai cé-
lokra használja fel a lejáratódott 
MSZP – fogalmazott az ország-
gyűlési képviselő.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

Munkahelyteremtő pályázat. 
A mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok számára munkahelyteremtő be-
ruházási pályázatot hirdet a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapból a Nemzet-
gazdasági Minisztérium. Az elmúlt 
évi kiemelkedő érdeklődés miatt az 
előző évi keretösszeg kétszerese, 10 
milliárd forint áll a pályázók ren-
delkezésére. A megyében kidolgo-
zott pályázatokat a Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központjához (3530 
Miskolc, Mindszent tér 3.) febru-
ár 8-ától március 30-áig lehet be-
nyújtani a pályázati dokumentáció-
ban meghatározott feltételek szerint. 
Részletes információk a http://
emrmk.munka.hu oldalon.

Módosult a határidő. Február 15. 
helyett február 24-én éjfélig küldhe-
tik be a felsőoktatási felvételi lapokat 
a diákok. A nemzeti erőforrás mi-
niszter azért döntött így, mert bizto-
sítani kívánják, hogy a középiskolás 
diákok és családjuk minél megfon-
toltabb döntést hozzon.

Jelentkezés az érettségire. Már 
csak néhány napjuk maradt azoknak, 
akik a május-júniusi érettségi vizsgá-
ra szeretnének jelentkezni: február 
15-éig kell jelezniük részvételi szándé-
kukat. Jelentkezni személyesen, a me-
gyei Kormányhivatal Oktatási Főosz-
tályán (3530 Miskolc, Csizmadia köz 
1.) vagy az Oktatási Hivatal honlap-
járól letölthető jelentkezési lap postai 
úton történő elküldésével lehet.

Kormányhivatali  
híreK ›››››››››››››››› Minden rendben a MISEK-ben

Cáfolta az ügyvezető igazgató 
azokat a sajtóhíreket, miszerint 
a miskolci kórház elveszítené ak-
tív ágyait.

Fel sem merült a MISEK meg-
szüntetése, ágyszámának és ka-
pacitásának csökkentése azon a 
múlt heti szakmai egyeztetésen, 
megbeszélésen, amelyen mások 
mellett részt vett Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere és Csiba 
Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kórház főigazgató-
ja is – reagált az egyik országos 
hírportálon megjelent cikkre a 
MISEK Kft. ügyvezető igazga-
tója, Tóth László, aki maga is ott 
volt a megbeszélésen.   

A MISEK-ben tartott tárgya-
lás témája a kórházak közötti 
együttműködésből adódó elő-
nyök minél jobb kihasználása 
volt. Itt hangzott el az is, hogy 
a MISEK a többi egészségügyi 
ellátóval közösen alakítja ki a 
Semmelweis-tervben lefekte-
tett egységes betegutak rend-
szerét annak érdekében, hogy 
a betegek a lehető legjobb ellá-
tásban részesüljenek. A megbe-
szélésen elhangzott az is, hogy 
a MISEK mind a város, mind 
a regionális egészségügyi ellá-
tásban nélkülözhetetlen, vagy-
is a MISEK változatlan formá-
ban és kapacitással működik a 
jövőben is. 

HIrdeTéS

» Szabó Zoltán | Miskolc önkormányzatának aljegyzője február 15-én, szerdán reggel 9 órától 
fogadóórát tart a városháza jegyzői tárgyalójában (Miskolc, Városház tér 8., I. udvar). Sorszámosztás 
15 fő részére február 13-án, hétfőn délután 1 órától a portán.

fogadóóra ››››››››››››

HIrdeTéS

Új városi 
MSZP-elnökség
Simon Gábor személyében új el-
nököt választott tisztújító ülésén az 
MSZP Miskolc Város és Környéke 
Szervezete szombaton. Új elnök-
séget is választottak: az ügyvezető 
Varga László, míg a három alelnök 
Mihályi Helga, Szihalmi Péter és 
Földesi Norbert. A miskolci párt-
tanáccsá alakult eddigi választ-
mány elnöke Káli Sándor, az eddi-
gi városi elnök lett.

– Megfiatalodott vezetőségünk 
kifelé is a megújulást mutatja – 
mondta bemutatkozó tájékozta-
tóján Simon Gábor. – Első szá-
mú feladatunk erősíteni az MSZP 
szervezettségét, működését, bőví-
teni a taglétszámot, működésben, 
akciókészségben tovább fejlőd-
ni. Emellett készülünk a várható-
an 2014-ben tartandó országgyű-
lési és helyhatósági választásokra; 
célunk, hogy leváltsuk az Orbán-
kormányt és a miskolci városveze-
tést, melynek politikájával semmi-
lyen téren nem tudunk azonosulni 
– közölte a városi elnök.

Vetélkedő a Szemere-év jegyében 
A miskolci nyugdíjasok körében 
harmadik alkalommal szervezi 
meg jól ismert és kedvelt amatőr, 
ezüst Fürtök elnevezésű szemlé-
jét a városi idősügyi tanács. A Sze-
mere év 2012 jegyében, Szemere 
Bertalan születésének 200. évfor-
dulójára emlékezve a reformkor, 
hazaszeretet, magyarság témájá-
ban, vers-próza, ének, hangszeres 
játék, tánc, kézműves kategóriá-
ban mérettethetik meg magukat 
közösségek és egyéni versenyzők. 
egy versenyző több kategóriában 
is indulhat. Bővebb információ az 
idősügyi tanácsnál kérhető!

NEvEZéSi LaP
Jelentkező neve, címe, mobil: ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

egyéni versenyző: igen, nem, HA nem, melyik közösséget képviseli: ...................................

........................................................................................................................................................................................

PONTOS kategória-megnevezés, mű, szerző neve (nevezéshez kotta, vers mellé-

kelve): .........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Nevezési határidő: 2012. február 29.

A nevezést az idősügyi irodába kell eljuttatni: 3525 Miskolc, Arany J. u. 29.

február 4. | szombat

Fitt aréna. Először rendezték meg 
Miskolcon a Tesco Fitt Arénát. A 
sportnapon számos új mozgásformát 
és sporteszközt lehetett kipróbálni, 
népszerű trénerek segítségével.

február 5. | vasárnap

Diákolimpia. Csaknem 200 diák-
sportoló vendégeskedett Miskolcon, 
akik az ország minden megyéjéből 
érkeztek az AVE teremlabdarúgó di-
ákolimpia IV. korcsoportos csapatai-
nak országos döntőjére. A győztes a 
Felcsút együttese lett.

február 6. | hétfő

Elítéltek a kórházban. Együttmű-
ködési megállapodást írt alá a megyei 
büntetés-végrehajtási intézet parancs-
noka és a megyei kórház főigazgató 
főorvosa. Ennek értelmében az elítél-
tek végezhetnek különféle önkéntes 
munkákat a kórház telephelyein.

az önvédelemről. Január végén 
négy férfi életveszélyesen bántalma-
zott egy 82 éves asszonyt Kesznyé-
tenben. A Jobbik tudomása szerint 
egyikük megegyezik azzal a személy-

lyel, aki társaival 2008-ban Szoboszlai 
Barnabás árammal védett kertjéből 
akart uborkát lopni. Jakab Péter sze-
rint „az eset jól példázza, hova vezet 
az a liberális politika, amely áldozat-
tá magasztosítja a bűnözőt, miközben 
pellengérre állítja azt, aki meg akar-
ja magát védeni”. Hozzátette: a Jobbik 
szorgalmazni fogja a Btk. módosítását 
azért, hogy a lakosságnak joga legyen 
a tényleges önvédelemhez.

február 7. | kedd

„a szegénység közel van”. A 100 
legszegényebb címet viselő kiadvány 
képeiből nyílt kiállítás a Földes Ferenc 
Gimnázium galériájának folyosóján. 
A gimnázium tanulói által összeválo-
gatott képeken a szegénység számta-
lan arcát mutatják be. 

február 8. | szerda

Paneltűz: vádemelési javaslat. A 
Heves Megyei Rendőr-főkapitány-
ság lezárta a három halálos áldozattal 
járó 2009. augusztusi avasi paneltűz 
nyomozását és vádemelési javaslat-
tal rövidesen megküldi az iratokat az 
ügyészségnek. A rendőrség négy gya-
núsított ellen tesz javaslatot az ügyész-
ségnek a vádemelésre.

Energie aG: új igazgató. Az 
Energie AG Miskolci Környezetvé-
delmi és Vízgazdálkodási Kft. január 
27-én tartott taggyűlést, amely elfo-
gadta Üszögh Lajos ügyvezető igazga-
tó január 24-én beadott lemondását. 
Utóda a Miskolc Holding Igazgató-
ságának jelöltje, Schweickhardt Gyu-
la lett – jelentették be.

védett övezetben akcióztak. Át-
fogó ellenőrzést tartott a közterület-
felügyelet Miskolc belvárosában. Azt 
vizsgálták, engedéllyel hajtanak-e be 
az autósok a sétálóutca környékének 
védett övezeteibe. Helyszíni bírságot 
24 autóssal szemben szabtak ki 129 
ezer forint, távolléti helyszíni bírsá-
got 3 esetben 36 ezer forint összegben.

február 9. | csütörtök

Luxusétteremből rabebéd? A Job-
bik miskolci képviselőcsoportja sze-
rint a helyi börtön egyes elítéltjeit egy 
belvárosi luxusétteremből élelmezik. 
Mint elhangzott, a raboknak a „ha-
gyományos étlap” mellett arra is van 
lehetőségük, hogy vegetáriánus, di-
abetikus, illetve – vallási megfonto-
lásból – sertéshúsmentes étkezést 
kapjanak. Utóbbihoz egy belváro-
si étteremből biztosítanak kóser me-
nüt. A képviselők felszólították a kor-
mányt, haladéktalanul lásson hozzá a 
Jobbik által javasolt önfenntartó bör-
tönök megvalósításához, ahol a rab 
csak annyit fogyaszthat, amennyit 
meg is termelt. 

Kari ösztöndíj a GTK-n, állami a politológián
A keretlétszám-szűkítés után 
a Miskolci Egyetem Gazda-
ságtudományi Karának álla-
milag támogatott alapképzé-
sére felvehetők száma nullára 
apadt. A karon ezért ösztön-
díjprogramot indítanak és 
egyéb támogatási lehetősé-
gek is lesznek.

Szakály Dezső, a kar tudományos 
dékánhelyettese és Veresné Somosi 
Marianna oktatási dékánhelyettes 
kedden ismertette azokat a lépése-
ket, melyekkel a nehéz helyzetbe ke-
rült hallgatókat támogatnák.

Mint elhangzott, tíz ösztöndíjat 
alapítottak: ez részben a jól teljesí-
tő, részben a szociális támogatást 
igénylő diákok számára lesz elér-
hető. Az ösztöndíjprogramra éves 

szinten 1 millió 550 ezer forintot 
különít el a GTK saját árbevételének 
terhére. A tíz ösztöndíj személyen-
ként 155 ezer forintot jelent, mely 
fedezi a költségtérítést. 

A külföldi részképzésen vagy 
szakmai gyakorlaton való részvé-
telhez anyagi, tanulmányi támoga-
tást nyújtanak, valamint pályázati 
lehetőséget biztosítanak.  A gazda-
ságtudományi karon államilag fi-
nanszírozott helyek híján tanul-
mányiban nem, közösségi és eseti 

ösztöndíjban viszont részesülhet-
nek az egyetemisták. Többlet szak-
mai munka végzése esetén így havi 
rendszerességű ösztöndíj érhető el.

Kedvező változásról számolt be 
lapunknak Fazekas Csaba, a Politi-
katudományi Intézet igazgatója is. 
A keretlétszám-szűkítés után a po-
litológia szak kikerült az államilag 
finanszírozott körből, így a beje-
lentés szerint csak költségtérítéses 
formában lehet jelentkezni. A Mis-
kolci Egyetem vezetése – hasonló-
an az ország más intézményeihez –, 
felvette a kapcsolatot a felsőoktatási 
kormányzattal, remélve, hogy az ál-
lami ösztöndíjas képzésben is részt 
vehetnek hallgatóik. A válaszként 
kapott értesítés szerint nem akar 
a kormányzat diszkriminálni, így 
ahol akkreditált képzése folyik a po-
litikatudománynak, ott a hallgatók 
rendelkezésére áll az állami ösztön-
díjas képzési forma – így a Miskolci 
Egyetemen is.
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Nem marad fesztiválok 
nélkül Miskolc
Sok szóbeszéd kering a diósgyő-
ri vár közelgő felújításával kap-
csolatban. Ezek közé tartozik pél-
dául, hogy a Kaláka Fesztivál 
Egerbe költöztetésével „Miskolc 
folkfesztivál nélkül marad”. Do-
bos Tímea városházi szóvivőt ar-
ról kérdeztük, mi lesz a vár meg-
szokott rendezvényeivel?

– Sok téves, illetve pontatlan 
információ kering a diósgyőri 
vár közelgő felújítása kapcsán. 
Minden ellenkező híresztelés-
sel szemben fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a vár kétéves időszakra 
tervezett rekonstrukciója alatt – 
ha bizonyos korlátozásokkal is – 
de fogadja a látogatókat. A Di-
ósgyőri Várfesztivál eseményeit 
is a szokott időpontban rende-
zik meg – kaptuk a tájékoztatást.

Dobos Tímea hangsúlyozta, a 
folkfesztivált sem kell nélkülözni-
ük a miskolciaknak: a Kaláka he-
lyett itt van a sajtóban manapság 
jóval kevesebbszer említett, de jól 
működő és legalább olyan nép-
szerű Borsodi Fonó. Az a Fonó, 
amely annak idején – már jóval a 
Kaláka előtt – a szép emlékű Gár-
donyi-parkból indult, majd né-
hány év szünet után megújulva, 
a diósgyőri várban teljesedett ki.

– A várbéli Fonó legszebb pil-
lanataira emlékeztetnek a Mil-
lenniumi Sokadalom nagy-

szabású eseményei, itt lépett 
fel – Miskolcon először – az 
ExperiDance társulat is. A közel-
múlt „fonós” fellépői között em-
líthetjük a Kormoránt, a Kerekes 
Bandet – emelte ki a szóvivő.

Szinte már hazajár a fesztivál-
ra Lovasi András, a Csík zenekar, 
a Kossuth-díjas Szarka testvérpár 
vezette Ghymes, vagy akár a mis-
kolci születésű, Gépfolklór- és 
Barbaro-alapító Jorgosz zeneka-
ra, a Balkan Fanatik. 

– Az idei programtervben az 
említettek mellett szerepel a nép-
zenei-világzenei kategóriában 
európai zenekarként első ízben 
WOMEX-díjat elnyerő Muzsi-
kás együttes is – nyilatkozta.

– Sajnáljuk, hogy a Kaláka 
nem tudta elfogadni a felújítá-
sok miatt megváltozott helyszínt 
a várárokban, s Egerbe települ a 
fesztivál, ahol jelentős anyagi tá-
mogatást is kap. Minden lehető-
ség adott azonban arra, hogy ha-
gyományainkat ápolva, meglévő 
alapjainkra építkezve már idén 
egy megújult, programkínálatá-
ban kibővülő folkfesztivállal, a 
Borsodi Fonóval örvendeztes-
sük meg a rajongókat a diósgyő-
ri várban. További részletekről 
egy későbbi időpontban, sajtótá-
jékoztatón számolunk be – zárta 
nyilatkozatát a szóvivő.

Szepesi S.

Megvonhatják az iskoláztatási támogatást
Tovább szigorodhat az a tör-
vény, amely segítségével 
szankcionálhatják a családo-
kat, ha igazolatlanul hiányzik 
a gyerek az iskolából.

A 2010–2011-es tanév előtt fo-
gadta el azt a törvénymódosítást a 
parlament, amely szerint a tankö-
teles korú gyerekek után a csalá-
dok iskoláztatási támogatást kap-
nak. Ám feltételeket is szabtak: 
ennek értelmében, ha a gyerek 50, 
vagy annál több igazolatlan órát 
gyűjt össze, a jegyző felfüggeszti 
az összeg utalását.

Sáfrányné Vörösváry Ildikó, a 
miskolci önkormányzat gyám-
ügyi osztályának vezetője el-
mondta, a rendelet szerint, mi-
után az iskolák jelzik, hogy egy 
gyerek igazolatlan hiányzása 
meghaladta a 10 órát, az osztály 
végzést ad ki, melyben figyel-
mezteti a családot. Ezt követően, 
ha a hiányzás meghaladja az 50 
órát, a gyermekjólétisek automa-
tikusan védelembe veszik a gye-
reket, és kijelölnek egy család-
gondozót. 

A nevelési támogatás folyósítá-
sát a határozat megszületése után 
megszakítják, és ekkor két eset 
lehetséges. Ha a család számára 
nem jár rendszeres gyermekvé-

delmi támogatás, akkor a nevelé-
si támogatás egy gyűjtőszámlára 
érkezik, és a család csak akkor fér 
hozzá, ha a gyerek újra rendesen 
jár iskolába. Ha jár a támogatás, 
akkor szintén a gyűjtőszámlára 
érkezik a pénz, és eseti gondnok 
felügyelete mellett vásárolhatják 
le, természetesen csak meghatáro-
zott termékekre, számlával igazol-
va, elszámolással.

Sáfrányné Vörösváry Ildikó azt 
mondja, 2010. augusztus 30. és 
2011. november 30. között 1257 
esetben kellett határozatot hoz-
niuk 10 órás igazolatlan hiány-
zás miatt. Ebből az 50 órás jelzé-
sig és a támogatás felfüggesztéséig 
677 esetben jutottak el, ebből 230 

családnak volt gyermekvédelmi 
kedvezménye. Az tehát tapasztal-
ható, hogy van visszatartó ereje 
az eljárásnak a 10 óra igazolatlan 
után, van azonban egy olyan réteg 
is, akiket ez sem tart vissza, és to-
vábbra sem jár rendesen a gyerek 
iskolába.

Az már bizonyos, hogy rövide-
sen változni fog a törvény, ennek 
már az előkészítésén dolgoznak. 
Az elképzelés szerint 16 év fölött 
az 50 igazolatlan óra után meg-
vonják a támogatást, és azt sem-
milyen formában nem kapja majd 
a család a határozat megszületése 
után. Vélhetően az újabb szigorí-
tás már valóban visszatartó erő le-
het a családokban.             Horváth I.

Közfoglalkoztatás:
indul az új program
Jövő héten startol a közfoglalkoz-
tatási program Miskolcon. Önkor-
mányzati támogatással, az első 
ütemben, február 13-tól 150 em-
bert alkalmaznak – 110 segédmun-
kás, 40 szakmunkás megoszlásban 
– ők már hétfőtől munkába állnak. 

Mint megtudtuk, március 
1-jétől újabb 150 embert tud-
nak felvenni a programba – ez-
úttal 120 segédmunkást és 30 
szakmunkást, április 1-jétől 
pedig újabb száz közmunkást 
alkalmaznak, egyenlő arány-
ban segédmunkásokat és szak-
munkásokat.

– Elsősorban városüzemel-
tetési feladatokat látnak el, 
park fenntartási, köztisztasá-
gi, síktalanítási, karbantartá-
si munkákat végeznek majd – 
tudatta Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding Zrt. kommunikáci-
ós vezetője. Az önkormány-
zat húsz százalékos önrészt 
biztosít a közfoglalkoztatá-
si program megvalósításához, 
amelyben a munkavállalók hat 
hónapon keresztül, napi nyolc 
órában látják majd el felada-

taikat, a Miskolci Városgazda 
Kft. irányításával, eszközeivel. 
A szakmunkások bruttó bére 
92 ezer, míg a segédmunkáso-
ké 71 800 forint lesz.

Pásztor Imre a Start-mun-
kaprogramról is szólt, melynek 
keretében, állami támogatás-
sal, ismét több száz ember kap-
hat az elkövetkező időszakban 
átmeneti munkát, Miskolcon 
is. Mint mondta, a Start-mun-
kaprogram elsődleges pozití-
vuma, hogy előfinanszírozott, 
egy havi munkabér és a teljes 
dologi költség lehívható. Száz-
százalékos állami támogatással 
működik, tehát nem kell hoz-
zá önerő és eszközvásárlásra is 
van lehetőség. 

Hét témakörben lehetett pá-
lyázni, a résztvevőket továbbra 
is a Munkaügyi Központ jelö-
li ki. A kommunikációs veze-
tő elmondta, a Miskolci Vá-
rosgazda Kft. tavaly háromezer 
jelentkezőből, összesen több 
mint kétezer főnek biztosított 
munkát hosszabb-rövidebb 
időre Miskolcon. 

Sz. S.

Készül az új városi 
kártyarendszer
Várhatóan február 23-án, az idei 
első közgyűlésen dönt a grémium 
az új városi kedvezményrendszer 
indításáról. A kártyarendszerbe 
a leendő üzemeltető Miskolci Tu-
risztikai Kft. a környező települé-
seket, kistérségeket is szeretné 
bevonni – hangzott el a Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulás szer-
dai ülésén, Miskolcon.

Czinkné Sztán Anikó, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezetője el-
mondta, február 23-án, az első 
idei rendes városi közgyűlésen 
döntenek majd a képviselők ar-
ról, hogy elfogadják-e az új kár-
tyarendszert. A szerdai kistérségi 
ülésen a megjelent polgármeste-
reket tájékoztatták a lehetőségek-
ről, szeretnék ugyanis a környező 
kistérségek településeire is kiter-
jeszteni az új kedvezményrend-
szert, vagyis az ottani kiskereske-
dők, őstermelők, kistermelők is 
nyújthatnának segítségével ked-
vezményeket.

– Oda-vissza működne a 
rendszer, vagyis a csatlakozó tele-
pülések lakói éppúgy részesülné-
nek a majdani, Miskolcon igény-
be vehető kedvezményekből, 
mint fordítva – mondta Czinkné 
Sztán Anikó. Az új rendszert ma-
gánvállalkozás helyett – ez volt a 
helyzet a korábbi kedvezmény-
rendszernél – egy városi cég, a 
Miskolci Turisztikai Kft. működ-
teti majd, így a bevétel is a város-
hoz kerül.

Mint mondta, egyelőre csak 
szándéknyilatkozatot írnának 
alá a polgármesterek, a kedvez-
ményrendszer részleteiről a feb-
ruár 23-ai közgyűlés után tájé-
koztatnák őket – éppúgy, mint a 
nyilvánosságot.

Annyit mindenesetre már 
tudni, hogy a kártyarendszer 
működési elvét kidolgozták, je-
lenleg az arculatot, a logót ter-
vezik.

– Jövő hétre elkészül a vég-
leges forma, és amennyiben a 
közgyűlés támogatja a rendszer 
indítását, március 1-jétől igényel-
hetnének új kártyát a miskolciak 
– mondta Czinké Sztán Anikó.

Hozzátette, a terv szerint az új 
chipkártyát a korábbinál jelen-
tősen olcsóbban lehet majd igé-
nyelni, illetve ahhoz a városia-
kon kívül már 4-5 nagyobb cég is 
csatlakozott. Más változás is lesz a 
korábbi Miskolc Kártya rendsze-
réhez képest, míg néhány városi 
cég – a Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt. vagy a Miskolci Turisz-
tikai Kft. – továbbra is közvetle-
nül nyújtja majd a kedvezményt, 
addig lesz mód pontgyűjtésre is. 

Czinkné Sztán Anikó elmond-
ta, a tervezéskor tanulmányozták 
az országban működő kedvez-
ményrendszereket (összesen 19 
városban működik ilyen), és a ta-
pasztalatokat felhasználva készí-
tették el az új miskolcit.

Tajthy Á.

Téli razzia a Pingyomon

Megvolt az eredménye a szerdai, hét-
végi házas övezetben végrehajtott 
összehangolt akciónak. A rendőrök 
és segítőik bűncselekmény közben 
is értek tetten elkövetőket. Kedden a 
pingyomi egységhez csatlakoztunk. 

» folytatás a 1. oldalról
Bodnár Roland helyszíni parancs-
nok az eligazítást követően el-
mondta, hogy a területen az utóbbi 
időben megszaporodtak bizonyos 
bűncselekmények, szabálysértések 
– hétvégi házak feltörése, illegális 
fakitermelés, szemétlerakás – szép 
számmal vannak illegális beköltö-
zők, lakcím-bejelentést elmulasz-
tók is. – Mindenki szeretné elke-
rülni, hogy egy második Lyukó 
alakuljon itt ki, ennek kívánjuk 
elejét venni az ellenőrzésekkel is, 
amelyek rendszeresek lesznek – 

mondta el Bodnár Roland, miután 
ismertette az útirányokat, a mun-
katervet, az intézkedések és az el-
lenőrzés szabályait.

Az akció során a rendőrök és 
segítőik gyalogosan, gépkocsival 
és quadokkal járták a területet, és 
mindenkit ellenőriztek. Összesen 
101 főt igazoltattak, s negyven sza-
bálysértési eljárást kezdeményez-
tek – közigazgatási ügyben, köz-
lekedési, hulladékgazdálkodási 
szabályok megsértése, lakcím-be-
jelentési kötelezettség elmulasztá-
sa, illetve tulajdon elleni szabály-
sértés elkövetése miatt.

Helyszíni bírságot 12 fővel 
szemben összesen 144  000 forint 
értékben szabtak ki. Bűncselek-
mény elkövetésén hét főt értek tet-
ten, állítottak elő.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

„Szaktudással, emberséggel, összefogással…”
Miskolcon is komoly kihí-
vást jelentett az elmúlt na-
pok havas, rendkívül hideg 
időjárása. 

» folytatás az 1. oldalról
Átmeneti szállást működtet a haj-
léktalanok számára Miskolcon a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat is. 
Kocsenga Anton intézményvezető 
elmondása szerint 50 férőhellyel 
rendelkeznek, de ők sem küldenek 
el senkit, szükség esetén pótmat-
racokat állítanak be. 

A rendkívüli hidegben a Miskol-
ci Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat és az MSZP helyi szervezete is 
megnyitotta irodáit. Menedéket 
nyújtottak a fagyoskodóknak a 
Búza téri buszállomáson, a vasúti 
várótermekben, valamint a Heted-
napi Adventista Egyház miskolci 
gyülekezetének melegedőjében is. 

– Az elmúlt napokban bebi-
zonyosodott, hogy sokak számá-
ra súlyos gondot jelent a tüzelő 
beszerzése és idős emberek, csa-
ládok, gyerekek fagyoskodnak 
otthonaikban. Kriza Ákos polgár-

mester ezért úgy döntött, hogy a 
polgármesteri hivatal ezer mázsa 
tűzifát vásárol, amelyet körülbe-
lül kétszáz rászoruló miskolci csa-
lád között osztanak szét – mondta 
el Dobos Tímea városházi szóvivő. 
Az első adag fát Kriza Ákos sze-
mélyesen adta át egy kétgyerme-
kes édesanyának, megköszönve a 
hajléktalanokkal, nehéz helyzet-

be került családokkal foglalkozó 
szakembereknek, szervezeteknek 
azt a munkát, amit az elmúlt he-
tekben végeztek, és végeznek az-
óta is szaktudással, emberséggel.

A Miskolc Bűnmegelőzé-
si Centrum Kh. Polgárőr Egye-
sület szállítási segítséget ajánlott, 
hólánccal felszerelt terepjárójával. 
Cseh László egyesületi elnök tá-

jékoztatása szerint az elmúlt na-
pokban tűzifát vittek Tapolca 
külterületére és a MÁV-telepre, 
gondozónőt juttattak ki Lyukóba, 
és önkéntesekkel felügyelik a tűzi-
fa szétosztását a Szondi telepen és 
Lyukóban. 

Földessy Judit, a Miskolci Csa-
ládsegítő Központ igazgatója el-
mondta, azon fagyoskodók szá-
mára, akiknek nem jut ingyenes 
tüzelőfa, gondozóhelyeiken létesí-
tenek férőhelyeket. 

Ellenőrzései során a rendőr-
ség is együttműködött a szociális 
intézményekkel a hajléktalanok, 
magányos, idős emberek felkuta-
tásában, mentésében. Több eset-
ben tudtak segíteni a megyében és 
Miskolcon is, egy 77 éves miskol-
ci nő életét viszont már nem sike-
rült megmenteni. Őt február 5-én 
a reggeli órákban szállították laká-
sáról kórházba kihűléses tünetek-
kel. A rendőrség továbbra is kéri 
a lakosság segítségét, amennyiben 
úgy értékelik, hogy valakit a kihű-
lés fenyeget, értesítsék a rendőrsé-
get az ingyenesen hívható 107-es, 
112-es telefonszámokon. 

Szepesi S. 

Az MVK ezután is ad kedvezményt
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„Sokszínű, nyitott színház”
Kiss Csabát választották meg a Miskolci 
Nemzeti Színház vezetői posztjára. Az új 
direktorral újra asztalhoz ültünk, hogy 
ezúttal már ne csupán szándékairól, ha-
nem konkrétumokról kérdezzük. Arról, 
hogyan élte meg a választás előtti idő-
szakot. Arról, mi lesz a társulattal.

– A döntést követően úgy nyilatkozott, óriá-
si lehetőség ez nem csupán a csapatnak, ha-
nem reményeik szerint a városnak is…
–Igen, ez egy nagyon megtisztelő feladat és ki-

hívás nekem is, a csapatomnak is. A város szín-
házszerető közönségének izgalmas, színes, gaz-
dag programot szeretnénk kínálni, de azok is 
érzékelni fogják a változást, akik ritkábban for-
dulnak meg a teátrumban. Ha minden tervünk 
sikerül, Miskolcnak három, országos jelentősé-
gű, de a határokon túl is jegyzett nyári fesztivál-
ja lehet. Iskolai programjaink és a közönséggel 
folytatott rendszeres kapcsolat révén még inkább 
felpezsdülhet a mindennapi kulturális élet. A pá-
lyázat eredményhirdetése nagyon megható pil-
lanat volt, miután bizalmat szavaztak nekünk, a 
munkatársaim is mind eljöttek Miskolcra, kö-
rülbelül húszan ültünk egy asztal körül városbeli 
barátainkkal, segítőinkkel együtt. Rendezők, dra-
maturgok, zenészek. Jó érzés volt egy ilyen nagy-
szerű csapatot tudni magam mellett. 

– Hogy látja, a színház társulatát is maga 
mellett, a csapatban tudhatja majd? 
– A pályázatomban is azt írtam: változtatnék, 

és konkrétan meg is mondtam, miben. Tudtam, 
hogy a társulati szimpátiaszavazáson az ismeret-
lent, az újat kevesebben fogják támogatni. Ez ke-
vésbé rokonszenves, hiszen a mai környezetben 
mindenki félti az állását. A hatvan szavazatot na-
gyon erős támogatásnak éreztem, egy új gondo-
lat mellé szegődött ennyi ember. Húsz-harminc 
szavazatra számítottam előtte. A társulat művé-
szeinek egy része már kezdi magáénak érezni a 
pályázatomban megfogalmazott izgalmasabb, 
sokszínűbb programot, kíváncsiságot és a közös 
munka vágyát érzem a velük való beszélgetésben.

– Valóban, végig hangsúlyozta, hogy változ-
tatna. Mire alapozta elképzeléseit?
– A pályáztatást egy hosszú folyamatnak te-

kintettem, amelynek meghatározó része a szín-
ház jelenlegi társulatával, műsortervével és kö-
zönségével való ismerkedés. Többször eljöttem 
Miskolcra, csapatom tagjai is elkísértek, előadá-
sokat néztünk, megpróbáltuk megérezni a vá-
rost. Találkoztam politikusokkal is, a város kul-
túrájáért felelősséget érző képviselőkkel. Mindezt 
igyekeztem nem korteskedésként megélni, ha-
nem olyan párbeszédként, amikor többet tudok 
meg arról a városról, amelynek legnagyobb kul-
turális intézményére pályázok. 

– Ugyan június 1-jétől veszi át Halasi Imré-
től a vezetői posztot, arról azonban, hogy ki 
marad, és ki megy, márciusban dönteni kell. 

– Színházi szempontból ez viszonylag tisz-
ta kérdés – mindenkit megnézek, a színház jö-
vendő rendezői is rendszeresen látogatják az elő-
adásokat, gondolkoznak a színészekben. Akinek 
nem tudunk a tehetségéhez, az eddigi pályához 
méltó szerepet kínálni, annak idejében szólunk, 
hogy próbálkozzon más színháznál elhelyezked-
ni. Többen lesznek, akiknek nem kínálunk éva-
dos szerződést, de egy-két szerepre visszahívunk. 
Ez gyakori megoldás a mai színházi gyakorlat-
ban. Szeretném a szerződtetést a lehető legérzé-
kenyebben, a színház és a társulat szempontja-
it egyaránt figyelembe véve elvégezni. Március 
végére ki fog alakulni az új társulat, akkor már a 
frissen szerződött új tagokat is be tudjuk mutatni 
a miskolci közönségnek.

Kiss J. | fotó: J. Á.
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sport

Február 11. | szombat » Kosárlabda: Női NB I A csoport, DKSK-MISI – Ceglédi EKK. 
Miskolc, Generali Aréna, 18.00. Floorball: OB2 felsőházi rájátszás, Miskolci SzFSE – Neumann FSE. Mis-
kolc, Egyetemi körcsarnok, 11.00.

Február 14. | kedd » Atlétika: Breki Kids terematlétikai verseny óvodásoknak. Miskolc, 
Avastetői-Pattantyús Átalános Iskola, 10.00.

Február 18. | szombat » Futsal: Női NB I, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Tolna-Mö-
zsi FSE, Generali Aréna, 14.30. » Kosárlabda: Női NB I A csoport, DKSK-MISI – Atomerőmű-KSC 
Szekszárd. Miskolc, Generali Aréna, 18.00. » Asztalitenisz: NB I férfi, Borsod Volán I – Ceglédi 
VSE. Borsod Volán II – Szegedi AC II. Miskolc, hejőcsabai sportcsarnok, 11.00.

Február 19. | vasárnap » Labdarúgás: DVTK-kupa 2012 Nemzetközi teremlabda-
rúgó-torna (U12). Generali Aréna, 9.00.

sportműsor ››››››››››››

Hírek ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Új igazolásokkal Belekbe
A beleki edzőtáborba való indu-
lás előtt nagy hírt jelentett be a 
DVTK: a tekintélyes pályafutással 
rendelkező spanyol Fernando ér-
kezett a piros-fehérekhez.

Fernando Miguel Fernández 
Escribano személyében egy, a 
Real Madridot, a Betisszel a Baj-
nokok Ligáját és az UEFA-kupát 
is megjárt spanyol labdarúgó 
érkezett Diósgyőrbe. A közép-
pályán és a támadósorban is 
bevethető játékost a kitűzött cé-
lok vonzották többek között a 
DVTK-hoz, de honfitársai po-
zitív elbeszélései is kellettek ah-
hoz, hogy Miskolcot válassza.

– Azért döntöttem a Diós-
győr mellett, mert tetszettek a 
klubvezetők által felvázolt ter-
vek – mondta az indulás előtt 
Fernando. – Azt szeretném, ha 
tovább fejlődne a csapat, feljebb 
lépnénk a tabellán, és ehhez én is 
hozzá tudnám tenni a magamét 
– mondta a spanyol első osztály-
ban 276 mérkőzésen 55 gólt szer-
ző spanyol, aki tavasszal még a 
Málaga csapatkapitánya volt.

Fernando érdeklődött hon-
fitársaitól is, milyen csapat a 
DVTK, s az elmondottak alapján 
szimpatikusnak találta.

– Először az erőnléti edzőt, 
Javi Reyest kerestem meg, az-
tán persze Luquét és Gallardót 
is felhívtam, hogy minél többet 
tudjak meg a klubról. Őket még 
otthonról ismerem. 13 évet ját-
szottam Spanyolországban, és ki 
szerettem volna magam próbálni 
külföldön is, hogy új impulzusok 

érjenek, más célokat fogalmaz-
zak meg magamban. Új klubom 
pedig lehetővé teszi, hogy ezt 
megvalósítsam, szóval, rendkívül 
motivált vagyok – emelte ki.

A csapat hétfőn Fernandóval, 
a szintén új igazolás Vági And-
rással és a várhatóan szerző-
dést kapó Bernardo Frizonival 
együtt utazott el a beleki edzőtá-
borba, ahol első két edzőmérkő-
zését már le is játszotta. Szerdán 
a lengyel első osztály 15. helyén 
álló Cracovia Kraków ellen 1–1-
es döntetlent értek el – a diós-
győriek gólját Gallardo szerezte 
–, míg csütörtökön a „B” együt-
tes Bogáti góljával 1–0-ra nyert a 
macedón élvonal harmadik he-
lyezettje, az FK Shkëndija ellen.

Szombaton a szerb (3. hely) 
Vojvodina, vasárnap a Botev 
Plovdiv (bolgár másodosztály 
5.) ellen mérkőzik meg Benczés 
Miklós gárdája, a keddi ellenfél 
még nem ismert, míg zárásként 
az orosz második osztály közép-
mezőnyében tanyázó Kamaz Na-
berezsnije Cselnivel meccselnek.

Soós P. | fotó: dvtk.eu, Kocsis N.

Fantasztikus bravúr: döntőben a Jegesmedvék!
2–0-ás meccshátrányból 
fordítva jutott a MOL Liga 
döntőjébe a HSC Csíksze-
reda ellen a Miskolci Jeges-
medvék jégkorongcsapata, 
mely a fináléban a Dunaúj-
várossal találkozik.

» folytatás az 1. oldalról
Tekintsünk vissza, hogy fordult a 
kocka az ötmeccses sorozatban! Az 
első két találkozót Erdélyben ren-
dezték, ahol a Csíkszereda előbb 
4–2-re, majd 7–1-re verte meg a 
Macikat, jelezve, hogy gyorsan el 
szeretné dönteni a fináléba jutást. 
A párharc harmadik mérkőzésén, 
immár idehaza, 5–3-mal szépítet-
tek a Jegesmedvék, majd másnap, 
Svasznek Bence góljával hosszab-
bítás után meglett az egyenlítés is: 
2–2.

A döntő összecsapást vasár-
nap Csíkszeredában rendezték, 
ahol 67 és negyedpernyi (!) játék 
után Dubek Vladimir lőtte a fi-
náléba a Miskolci Jegesmedvéket, 
amely történelme legnagyobb si-

kerét könyvelheti el ezáltal. A csúcs 
azonban még koránt sincs meghó-
dítva, a Dab.Docler elleni döntő-
ben is bármi megtörténhet, ahogy 
ezt a hargitaiak elleni párharc is 
megmutatta.

– Ez volt karrierem legnehezebb 
meccse, nem is emlékszem a győz-
tes gól pillanatára, de leírhatatlanul 
boldog vagyok! Minden hokisunk 
száz százalékot nyújtott, a szívünk 
volt a siker kulcsa. A Dunaújváros 
ellen talán még nehezebb dolgunk 
lesz – mondta a hazaérkezés után 
az „aranygól” szerzője.

Budai Krisztián az utolsó két ta-
lálkozón „lehúzta a rolót”, talán 
élete formájában, válogatott szin-
ten védett.

– A csapat diadala volt ez, az ő ér-
demük, hogy nekem is sikerült jól 
teljesítenem. Bebizonyítottuk, hogy 
van tartásunk, hiszen vert helyzet-
ből fordítottunk. Nem elégszünk 
meg az ezüsttel, győzni akarunk a 
döntőben is! – jelentette ki a kapus.

Egri István, a sportegyesület el-
nöke szintén a szív és az akarat di-
adalának nevezte a csíkiek legyő-
zését.

– Már a négy közé jutással telje-
sítette a csapat a célkitűzést, a finá-
léba kerülés pedig a hab a tortán. 
A Csíkszereda más szintet képvi-
sel feltételei miatt, ha ellenük sike-
rült, akár a Dab-ot is megverhet-
jük. Persze, ehhez az is kell, hogy 
közel olyan teljesítményt nyújt-
sunk, mint az erdélyiek elleni utol-
só három mérkőzésen – utalt már 
a döntőre a klubvezető.

Az egyik fél negyedik győzelmé-
ig tartó döntő február 15-én, szer-
dán kezdődik Dunaújvárosban.

S. P. | fotó: Juhász Á.Hozzátartozók és szurkolók hada várta az Erdélyből hazaérkező hősöket

Menetrend
Február 15. | szerda: Dab.Docler – MJJSE 
Dunaújváros, 18.00
Február 16. | csütörtök: Dab.Docler – MJJSE 
Dunaújváros, 18.15
Február 19. | vasárnap: MJJSE – Dab.Docler 
Miskolci Jégcsarnok, 18.30
Február 20. | hétfő: MJJSE – Dab.Docler 
Miskolci Jégcsarnok, 18.15
Amennyiben szükséges:
Február 23. | csütörtök: Dab.Docler – MJJSE 
Dunaújváros, 18.15
Február 24. | péntek: MJJSE – Dab.Docler 
Miskolci Jégcsarnok, 18.15
Február 27. | hétfő: Dab.Docler – MJJSE 
Dunaújváros, 18.15

Remeklő pólósok
Szenzációs teljesítményt nyújtott a 
Miskolci VSI I gárdája a pécsi or-
szágos gyermek II-es korcsoportos 
vízilabda Vidékbajnokság harma-
dik fordulójában, a Zöld csoport-
ban. Az 1999-es születésűek között 
mind a négy mérkőzését megnyer-
ték. A szakosztály csak szeptember-
ben alakult, ez az eredmény azt jelzi, 
jó úton járnak. 

A Miskolci Sportiskola égisze 
alatt működő pólós csapat három 
forduló után a Debrecen (33 pont) 
mögött a második helyen áll 27 
ponttal. A csapat szereplése mellett 
nagy egyéni siker, hogy a góllövő-
listán Kinga Benjámin 65 góllal je-
lenleg a második helyen áll. 

A következő, február végi fordu-
lónak egyébként Miskolc ad majd 
otthont.

D. L.

Orvosok Indiában
Szakmai tanulmányúton vett részt 
Indiában a Dél-Borsodi Egészség-
ügyi Klaszter vezetősége. 

Takács István intézetvezető fő-
orvos, a klaszter egészségügyi 
elnöke lapunknak elmondta, a 
12 napos szakmai úton többek 
közt Új-Delhiben, a fővárosban 
és olyan nagyvárosokban jártak, 
mint Mumbaj, Hajderabad. A 
borsodi küldöttséget fogadta töb-
bek között Terényi János magyar 
nagykövet, továbbá J. S. Yadav, az 
Institute of Clinical Technology 
vezérigazgatója és a Hajderabadi 
Egyetem Szociológiai Intézeté-
nek tanszékvezető professzora, 
Krishna Reddy egyetemi tanár.

– A világ egyik legdinamiku-
sabban fejlődő nagyhatalma In-
dia, ezért fontos, hogy – Magyar-
országon valószínűleg elsőként 
– felvette a klaszter és a gerincét 
alkotó MISEK a kapcsolatot az 
ottani egészségügyi rendszer sze-
replőivel. India olyan ország, ahol 
egyszerre van jelen a nyomor és a 

csúcstechnológia. Nagy tőketar-
talékokkal rendelkeznek, amely 
egy részét kölcsönösen előnyös 
feltételek mellett készek Kelet-
Európában befektetni – magya-
rázta az indiai kapcsolatfelvétel-
ben rejlő lehetőségeket Takács 
István. A magyar egészségügy 
erősen tőkeigényes ágazat, így 
ezen a területen is elképzelhető 
együttműködés az indiaiakkal, 
akik például citosztatikus (rákel-
lenes) termékeik számára piacot 
látnak hazánkban. Takács István 
szerint megbízható minőségű 
szereket gyártanak.

A megvalósításhoz a leg-
közelebb mégsem valamelyik 
csúcstechnológiai szakterü-
let áll, hanem az ayurvéda, az 
„élet tudása” ötezer éves, ter-
mészetes orvostudományának 
miskolci oktatása. Szándéknyi-
latkozati szinten megegyeztek 
arról, hogy a Miskolci Egyetem 
Egészségügyi Karán választha-
tó tantárgyként beindítják az 
ayurvéda oktatását.               Cs. L.

Hárman pályáztak  
a szimfonikusokhoz 
Hárman – Aczél András, Szabó 
Péter és Szántó Annamária – pá-
lyáznak a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar vezetői posztjára. A je-
lenlegi igazgató, Szabó Péter öt-
éves mandátuma június 30-án 
lejár, ezért kellett új pályázatot 
kiírni. A jelentkezőket a zenekar 

közalkalmazotti tanácsa és szak-
szervezete február 13-án, hétfőn 
nyilvános társulati ülésen hall-
gatja meg a Fábián utcai szék-
házban. Ezt követően a tagok 
szimpátiaszavazáson nyilvánít-
ják ki véleményüket a pályázók-
ról, a kilenctagú szakmai bizott-
ság pedig kedden ül össze, hogy 
véleményezze a jelölteket. Az új 
vezető személyéről a közgyűlés 
várhatóan február 23-án dönt.

Állati örökbefogadás. Ismét örök-
befogadást szervez a Miskolci Állat-
kert és Kultúrpark. Köszöntötték az 
állatkerti pótszülőket, támogatókat, 
Bálint napján pedig bárki egy évre 
örökbe fogadhat egyet a kedvenc ál-
latai közül.

Kínaiul ingyen. Ingyenes kínai 
nyelvoktatás indul februártól a Mis-

kolci Egyetemen. Az Észak-magyar-
országi régióban egyedülálló s az 
országban is ritka lehetőséget az intéz-
mény bármely szakán és évfolyamán 
tanulók választhatják, hogy piacképes 
diplomájuk értékét tovább erősítsék. 

Politikatudomány mindenkinek. 
Hosszú szünet után újra konferenci-
át rendez a Miskolci Akadémiai Bi-

zottság újjáalakult Politikatudomá-
nyi Munkabizottsága február 15-én a 
Miskolci Egyetemen. A szélesebb kö-
zönség számára is számot tartó ese-
ményen vendégelőadók, valamint az 
egyetem Politikatudományi Intézeté-
nek oktatói és hallgatói tartanak elő-
adást a centrum és a periféria elméle-
ti és történeti perspektíváiról és az új 
kihívásokról. 

A hazai bányászatról. A Magyar-
országi bányák múltja, jelene és jövő-
je címmel tartanak fórumot február 
23-án, csütörtökön délután 4 órától az 
Avasi Gimnázium színháztermében. 
Fodor Zoltán önkormányzati képvi-
selő meghívására Izsó István bánya-
kapitány tart bevezető előadást, majd 
– más szakemberekkel együtt – vála-
szol a felmerülő kérdésekre.
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Apróhirdetés
Fűtött, felújított garázs a Gesztenyés u. 
1–3. sz. társasház alatt (az új Egészségügyi 
Központ mögött) eladó. Könnyű beállás. Ár: 
1,95 M Ft, érd.: 20/525-5645.

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.

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.

Üzemanyagfogyasztás-csökkentő készü-
lék kapható. 25-45%-al képes csökkenteni a 
benzin-, gázolaj- vagy gázfogyasztást gép-
járműveknél, illetve gázkazánoknál és gáz-
konvektoroknál. Könnyen beszerelhető és 
kis helyen elfér. Tel.: 20/ 285-9077.

Apróhirdetés
TÁRSAJÁNLÁS minden korosztálynak. VALEN-
TIN-NAPI nagy kedvezménnyel! ZENIT TÁRS-
KERESŐ IRODA Miskolc, Baross G. u 17. Tel.:  
30/445-6741.

Tűzifa az erdésztől! Akác, tölgy, haso-
gatva, 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.

TÁJÉKOZTATÓ
Az Európai Unió támogatásával 2011-2015 között megvalósuló TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek  
foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című projektről
A 2008-2011. között megvalósult TÁMOP 1.1.2 program szelle-
miségét és céljait az Új Széchenyi Terv keretében 2011. május 
1-jétől elindult TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoz-
tathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergen-
cia régiókban)” című projekt viszi tovább.

Az országos projekt az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt 
fő célja, hogy az egyéni igényekhez igazított szolgáltatásokkal, 
támogatási formákkal segítse az álláskeresők munkaerő- 
piacra való be-, illetve visszajutását. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központja a 2015. július 31-ig tartó programba 12 100 állás-
kereső bevonását tervezi, melyből 2012. évben 3875, halmozot-
tan hátrányos helyzetű személy munkaerő-piaci helyzetének 
javítására nyílik lehetőség. 

A programban az alábbi munkaerő-piaci hátránnyal 
rendelkező álláskeresők vehetnek részt:

1.  Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel – 8 vagy 10 osz-
tályos általános iskolai végzettséggel –, vagy még azzal 
sem rendelkezők.

2.   Pályakezdő, illetve a 25. életévüket be nem töltött álláske-
resők.

3.  A projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik 
életévüket betöltött álláskeresők.

4.  A projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyer-
mekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatás-
ban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondo-
zási díjban vagy ápolási díjban részesültek.

5.  Bérpótló juttatásra, illetve (2011. 09. 01-jétől) foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásra jogosultak. 

6.  A munkanélküliség tartóssá válásával veszélyeztetettek:
• a legalább hat hónapja nyilvántartott álláskeresők,
• a gyermeküket egyedül nevelők,
•  a családon belüli többszörös munkanélküliséggel érintettek.

A program alanya az az álláskereső személy lehet, aki a 
felsorolt célcsoport valamelyikébe tartozik, és

1.  rendelkezik a munkaviszony létesítéséhez szükséges felté-
telekkel, 

2.  oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanul-
mányokat,

3.  öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs 
járadékban nem részesül,

4.  az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony ki-
vételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevé-
kenységet sem folytat, 

5.  elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szerv-
vel együttműködik, és akit

6.  az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

A projekt által nyújtható szolgáltatások, támogatások
A projekt szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatá-

ból olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők szá-
mára, amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esé-
lyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. 

•  Képzések elősegítését célzó támogatások: Képzés díjá-
nak megtérítése, illetve a képzés időtartama alatti keresetpót-
ló juttatás nyújtása. A képzéshez kapcsolódó költségek meg-
térítése (szállás, élelmezés, helyi, ill. helyközi utazás költsége). 
Gyermekfelügyelet és hozzátartozó gondozásával jaró költsé-
gek fedezése.

•  A képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének 
megtérítése.

•  Elhelyezkedést elősegítő támogatások: Bértámogatás, 
bérköltség-támogatás, munkába járáshoz kapcsolódó utazá-
si költségekhez nyújtott támogatás. 

• Vállalkozóvá válás támogatása.
•  Munkaerő-piaci szolgáltatások (pl. mentori segítség-

nyújtás, szolgáltatás időtartama alatti gyermekfelügyelet, 
ápolt hozzátartozó felügyelete,  munkatanácsadás, a szolgál-
tatás során felmerülő utazási költségek megtérítése,  stb.) 
igénybevételével kapcsolatos támogatások.

•  A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségének megté-
rítése.

A munkaügyi központ és az álláskereső közös elképzelése 
alapján kerül sor egy megállapodás aláírására, melyben rögzítik 
a program egyéni lebonyolításának módját, az azzal kapcsolatos 
tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt kötelezettségeket.

Az ügyfelek programba vonása a B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központjának lakóhely szerinti illetékes kiren-
deltségein történik. Az érdeklődőknek a programban igényelhe-
tő támogatásokról a kirendeltségi munkatársak adnak részletes 
tájékoztatást.

Honlap cím: http://emrmk.munka.hu, www.munka.hu

Bonyhádi edények széles választékBan

l  5 nap/ 4 éjszakás cso-
mag reggelivel vagy fél-
panzióval, valamint 2 alka-
lomra belépőjegy a gyulai 
termálfürdőbe

l  elhelyezés: 2 ágyas, 
pótágyazható  standard szobában

l  csomagár reggelivel:  
21 600 Ft/fő/4 éj

l  csomagár félpanzióval:  
27 600 Ft/fő/4 éj

Az árak az idegenforgalmi adót nem 
tartalmazzák

Téli pihenés Gyulán,  
a Hőforrás Hotelben***

2012. 02. 01.–29. között

További ajánlatok, foglalás:  
Hőforrás Hotel*** és üdülőpark

5700 Gyula, rábai M. u. 2.  
tel.: 36-66/463-722, 463-740

e-mail:  
szallasrendeles@hoforrashotel.hu  

www.hoforrashotel.hu



Február 11. | szombat
08.00 | VII. Tardi Hurkafesztivál. Tard, faluház.
09.00–17.00 | Síbörze. IfiHáz.
15.30 | Játsszunk zenét a szimfonikusokkal. MűHa.
16.00 | Teremtés és evolúció. Filmvetítés. Nyilas 

Misi Ház.
19.00 | Farsangi party a termálfürdőben. Bogács.
19.00 | Vízkereszttől hamvazószerdáig. VOKE Vörös-

marty Mihály Művelődési Ház.
20.00 | Jótékonysági koncert. A Miskolci Állatsegí-

tő Alapítvány javára – Salmo Revans és a Kiss Kata ze-
nekar. IfiHáz.

Február 12. | vasárnap
10.30 | A Bőgős fia meg az ördögök. Csodama-

lom Bábszínház.
18.00 | Nagy Valentin-ünnep. Generali Aréna.

Február 13. | hétFő
15.00 | Magashegyi Underground közönségtalál-

kozó. Rockwell Club.
16.00 | Filmslágerek: Marvin szobája. Kaffka Mar-

git Könyvtár.
19.00 | Arbuzov: Kései találkozás. A Turay Ida Színház 

előadása. Avasi Gimnázium, színházterem.

Február 14. | kedd
12.00 | Örökbefogadás. Miskolci Állatkert és Kultúrpark.
16.30 | Valentin-napi társbehívó mantrák. IfiHáz.

16.40 | Mozgásművészeti óvoda. Csoportvezető: 
Mezei Ágnes. IfiHáz.

17.00 | Mire van szükségünk: régi vagy új folklorisz-
tikára? Voigt Vilmos előadása. MAB-székház.

17.10 | Kangoo foglalkozás. Csoportvezető: Riz 
Zsuzsanna. IfiHáz.

17.00 | Parányi óriások. Lehóczky Alfréd Endre foto-
gráfus kiállításának megnyitója. Megtekinthető már-
cius 9-ig. IfiHáz.

17.40 | Valentin-napi zumba party. IfiHáz.
18.00 | Irodalmi Rádió a kortárs költészetért. Mű-

vészetek Háza.

Február 15. | szerda
10.00 | Az Őstörténeti és Régészeti Munkabizott-

ság nyitott konferenciája. MAB- székház.
15.00 | A természetfotózásról. Máté Bence előadása. 

Tompa Mihály Könyvtár.
16.30 | Kacsatoll. Némethi Lajos verseskötetének bemu-

tatója. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
18.00 | Ausztria. Világjárók Társaságának programja. 

Kuripla József vetítéses előadása. IfiHáz.

Február 16. | csütörtök
10.00 | Babusgató Klub. II. Rákóczi Ferenc Megyei 

Könyvtár.
15.00 | Mária Terézia és II. József kora. Horváth Zita 

egyetemi docens előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.
16.00 | Mesekuckó. Tompa Mihály Könyvtár.

16.00 | Virágoskert az én szívem. Turiné Gizike és ba-
rátainak dalos, nótás műsora. VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház.

19.00 | Kamarakoncert. Budapest Saxophone Quartet 
előadása. Művészetek Háza.

20.00 | Dixie- és jazzklub. A Miskolc Dixieland Band 
koncert. IfiHáz.

Február 17. | péntek
14.00 | A repülő osztály. Ifjúsági filmklub. Tompa Mi-

hály Könyvtár.
16.00 | Lehár: A mosoly országa. Operaklub. Bócz Sán-

dor előadása és vetítés. Csodamalom Bábszínház.

Február 18. | szombat
10.00–13.00 | Farsangi kavalkád. Kézműves játszó-

ház a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület mesterei-
nek vezetésével. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

14.00 | Kultúrházak éjjel-nappal: Mezítlábas 
impro party. A Montázs Drámapedagógiai Egye-
sület közreműködésével. IfiHáz.

14.00 | Kultúrházak éjjel-nappal: Aviva mód-
szer. IfiHáz.

17.00 | Kultúrházak éjjel-nappal: Farsangi kézmű-
ves játszóház. Avasi Gimnázium.

21.00 | Elektróger party. Fellép: Ludmilla, Bordee, 
Secret bangers Djs. IfiHáz.

19.00 | Valentin-napi bál. Miskolci Vigadó étterem.

Február 19. | vasárnap
10.30 | A kis Ida virágai. Az egri Harlekin bábszín-

ház vendégjátéka. Csodamalom Bábszínház.
17.00 | eLTE Tánciskola félévi bemutatója. MűHa.
19.00 | Koncert a kolostorért. Flautrilla Fuvolatrió, 

Zsekov Mónika és Bekes Anna hegedűművész elő-
adása. Belvárosi evangélikus templom.

a város lapja

MiNap
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programajánló ›››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Február 13. | hétFő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmagazin 

(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 401-es járat, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 14. | 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 program-
ajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvé-
telről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Üldözés a Balkánon, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 15. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum – Kocsor And-
rás, mestersége az AI (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 OP Center 1. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 16. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, köz-
életi magazin (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 Kisfilm 2011. 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 OP Center 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 17. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Hálózat 
TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Ki-
látó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Az Enron-botrány, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 18. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Novum – Kocsor 
András, mestersége az AI (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 21.00 SlágerMix Attilával 
(Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei műsor 23.00–07.00 Képújság.

Február 19. | 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 magazin 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A ring királya, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» Szombaton, 11-én lesz a betegek világnapja, a lourdes-i Mária-jelenés emléknapja. A 
megyei kórház Isteni Irgalmasság ökumenikus kápolnájában délelőtt 11 órakor hálaadó szentmi-
sét mutat be Palánki Ferenc püspök, mindszenti plébános. Meghívták azokat a papokat is, akiket 
az elmúlt évben ebben a kórházban ápoltak, gyógyító orvosaikkal együtt. A katolikus templomok-
ban ezen a napon a betegek kenetének feladása a meghirdetett időpontokban lesz.
» Vasárnap, február 12-én délután 4 órakor mocorgós szentmisét mutatnak be a mi-
norita ebédlőben a kisgyermekes családoknak. Jövő szombaton, 18-án 9–12 óra között a hittanos 
gyerekek farsangját rendezik meg, ugyancsak a minorita ebédlőben.

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

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

Február 16–22. | 17.00 Submarine; feliratos angol–amerikai vígjáték | 12 | 
(Béke-terem) | 17.30 Sherlock Holmes 2. – Árnyjáték; amerikai akciófilm | 16 
| (Uránia-terem) | 19.30 Isztambul; magyar–török–angol játékfilm | 12 | (Béke-
terem) | 20.00 Fifti-fifti; feliratos amerikai vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

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

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

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

PRincess  
– 10 éves  

JubileuMi konceRt 
2012. március 7., szerda, 19.00 óra 

Jegyár: 2500

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

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

bandy-lányok
Zenés játék egy felvonásban 

Szereplôk: Hernádi Judit és udvaros dorottya 
2012. március 10., szombat, 19.00 óra 

Jegyár: 3900 Ft

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Star Wars – Baljós árnyak (MB pre-
mier, digitális 3D) | 12 | 10.45 (szo), 
11.45 (v), 13.30, 16.15, 19.00, 21.45 
(p–szo), 14.30, 17.15, 20.00
Fogadom (MB premier) | 12 | 11.00 
(szo–v), 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 
22.00 (p–szo)
Borotvaélen (F) | 12 | 14.15, 18.30 – 
22.30 (p–szo)
Szingli fejvadász (MB) | 12 | 13.30, 
15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
A Vaslady (F) | 12 | 13.00, 17.00, 20.30
A párizsi mumus (MB digitális 3D)  
| KN | 11.15, 15.15
Underworld 4. – Az ébredés (MB 
digitális 3D) | 18 | 12.45 (szo–v), 14.45, 
16.45, 18.45, 20.30 – 22.30 (p–szo)

Suszter, szabó, baka, kém (MB) | 16 | 
12.30 – 22.30 (p–szo)
Sherlock Holmes nevében (MB)  
| 12 | 10.30 (szo–v)
A tetovált lány (MB) | 18 | 17.00, 19.30
Muppets (MB) | KN | 11.15 (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, 20.15 – 
22.15 (p–szo)
Táncoló talpak 2. (MB digitális 3D)  
| KN | 10.00, 12.00 (p–szo)
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 
10.00 (szo–v), 14.45
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3D) 
| 12 | 10.45 (szo–v), 16.30
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszé-
lő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. 
A 13 óra előtti időpontok csak szombatra és vasárnap-
ra, a 21 óra utániak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, plaza  – február 9–15. ››››››››››››››

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

a miskolci  
szimFonikus zenekar  

mesterbérlet kamarakoncertje

Vendég:  
Budapest Saxophone  

Quartet
2012. február 16. (csütörtök), 19.00 óra, Művészetek Háza, Miskolc

Jegyek 1600 Ft-os áron kaphatók a Művészetek Háza jegypénztárában. 
3525 Miskolc, rákóczi utca 2., tel.: 46/508-844 

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  Konokul, céltudatosan halad az útján. A munka rengeteg idejét el-
rabolja, de talán egy kicsit jobb szervezéssel meg tudja oldani, hogy családjával is együtt lehessen. 
Például egy-egy hosszú hétvégén elutazhatnak. Mivel mindent megtett az elmúlt hetekben, hogy 

végre kiegyensúlyozottan érezhesse magát a bőrében, most élvezze az élet szépségeit.

bika (04. 21–05. 21.) A csillagok új szerelmet, esetleg a régi kapcsolat teljes megújulását 
jelzik. Viszont jöhet egy titkos flört is, párhuzamosan a nagy szerelemmel. Ez csak azért kell, hogy 
legyezze a hiúságát, hamar véget is fog érni. Sokat aggodalmasodik a héten, a változás szelét meg-

hozza a hétvége, az Önre nehezedő nyomás is csökken péntekre.

ikrek (05. 22–06. 21.) Az elmúlt hetekben észlelt akadályok és nehézségek végre a háta 
mögött vannak, dolgai nagyszerűen alakulnak! Továbbra is tegyen meg mindent azért, hogy azok 
is elismerjék végre munkáját, akik eddig leginkább csak irigykedtek. A magánéletben kiszámítha-

tatlan lesz. Bár a függetlenség élharcosa, most ennek ellentmondóan viselkedik.

rák (06. 22–07. 22.) Új kapcsolatokra tehet szert. Összeismerkedhet egy olyan személy-
lyel, akivel kölcsönösen mély benyomást tesznek egymásra, sőt, akár hosszú távú barátság vagy ki-
váló üzletkötés születhet. Bátran változtasson, mert amit most elkezd, az biztosítani fogja az anya-

gi sikert. A lángoló érzelmek most elmaradnak, de a jó barátságból lehet szerelem.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Nincs oka az aggodalomra, minden halad a maga útján. 
Kap is néhány lehetőséget, amikor megmutathatja, hogy mire képes. Bizonyítsa be elhivatottságát 
és kreativitását, ez most jót tehet karrierjének. Sőt, olyasvalakit is elbűvölhet, akit nemcsak a mun-

kahelyén látna szívesen… Most hosszú távra megalapozhatja a boldogságát.

szűz (08. 24–09. 23.) A hét eleje tele lesz feszültséggel. Vigyázzon, hogy ne tegyen vagy 
mondjon olyat, amivel megbánthat másokat. A hét közepén álmodozó és némileg figyelmetlen 
lesz. Szívesen vonulna el a világtól, hogy ábrándozzon, és olyannak képzelje az életet, amilyen so-

sem lesz. Inkább próbálja meg a lehető legjobbat kihozni a valóságból!

mérleg (09. 24–10. 23.) Ne veszítse el a lelkesedését, még akkor sem, ha akadályok-
ba ütközik karrierépítés közben. Irigyei hamar ráunnak arra, hogy önnel foglalkozzanak, és amint 
békén hagyják, a maximumot tudja kihozni magából. A magánéletben – ha még nem kötelezte el 

a szívét –, a következő hetek flörtöket, sok szórakozást, laza kapcsolatok alakulását ígérik. 

skorpió (10. 24–11. 22.) Egész héten nyüzsög, a telihold kifejezetten jó hatással lesz 
önre. Ez a hét különösen kedvez az otthoni munkáknak, a felújításnak, az önmagával való foglalko-
zásnak. A hétvégéig sok dolgos, néhányszor megterhelőnek tűnő munkanap vár önre, ám közben 

megvalósíthatja egy régi álmát is. Egy fertőzés most leveheti lábáról.

nyilas (11. 23–12. 21.) Hétfőn lendületes lesz, de a lelkesedés keddre elfogy. Ezután 
csütörtökig nehezen találja a helyét, gondolatai csaponghatnak, lehetőségeit így könnyedén elsza-
laszthatja. Legyen céltudatos, csak így érhet el jelentős sikereket! Talán épp egy olyan baráti talál-

kozón lobban lángra a szíve, ahová eredetileg el sem akart menni.

bak (12. 22–01. 20.) A következő héten az anyagiakra és az alkalmazkodásra tevődik a 
hangsúly. Ha ügyesen helyezkedik, és nem visz semmit túlzásba, akkor idén tavasszal a maga hasz-
nára fordíthatja a kialakuló helyzetet. Nagyszerű sikerekre van lehetősége, főleg munka és szakmai 

előmenetel terén. De akár a magánélete teljes átalakítására is lesz energiája.

vízöntő (01. 21–02. 19.) A hét eleje a lezáratlan ügyek befejezésével, a kiüresedett 
kapcsolatok megszüntetésével, egyfajta rendcsinálással és „romeltakarítással” kezdődik, ké-
sőbb viszont felpörögnek az események. A munkahelyén egy érdekes feladat, a magánéletben 

néhány izgalmas találkozás várható. A régi félreértéseket ugyancsak most sikerül rendezni.

halak (02. 20–03. 20.) A hétvégén nem sikerült annyit pihennie, ahogy eltervezte, 
ezért kifejezetten nyűgösnek és fáradtnak érzi magát a hét elején. Persze, tele van feladatokkal, és 
muszáj elkezdenie a munkát, ha később nem akar túlórázni. Mivel már az elmúlt hetek is zsúfoltak 

voltak, a kimerültség most érheti el önnél a tetőpontot. Ám péntekre javul a helyzet!

Inter@net@tan 
Ingyenes ismeretterjesztő előadások a megyei könyvtárban 

2012. január 16-tól folyamatosan.  
Ismerje meg a számítógépkezelés és szövegszerkesztés alapjait,  

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

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

műszaki vizsgáztatás mindennap.
ingyenes átvizsgálás 

műszaki vizsga+környezetvédelmi mérés: 
l személygépkocsi: bruttó 20 000 Ft, 

l haszongépjármű: bruttó 22 000 Ft-tól, 
l utánfutó: bruttó 14 200 Ft



a város lapja

MiNap

2012. február 11. | 6. hét | II. (IX.) évfolyam 6. szám

8  mozaik

Jubiláló disznótoros
Ötödik alkalommal rendez-

ték meg a Diósgyőri Disznóto-
ros Mulatságokat szombaton a 
Vén Diófa udvarán. A hagyo-

mányőrző gasztronómiai rendez-
vény fő attrakciója a disznóölés 

és -feldolgozása volt, de túl ezen, 
számtalan program várt kicsiket 
és nagyokat egész nap. Az ilyen-
kor hagyományos ételek, példá-

ul a hurka, a kolbász, a tepertő, és 
a különleges desszertek – például 
az országtorta – mellett a gólyalá-
basok vásári művészetébe, a nép-

táncba és az operettbe is „bele-
kóstolhatott” a közönség.

(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Antonia Mariconda: 
Plasztikai műtétek
Ma már nem csupán a híresek és 
gazdagok kiváltsága a plasztikai se-
bészet. Nap mint nap határozzák 
el az emberek, hogy élnek a mo-
dern orvostudomány lehetőségeivel, 
hogy így szebbé váljanak, megállít-
sák az öregedés folyamatát. Antonia 
Mariconda könyve érint minden 
kérdést, amire a laikusok kíváncsiak 
lehetnek. Tájékoztat a sebészeti lehe-

tőségekről, s alternatív megoldásokat is kínál, hogy az olvasók tájé-
kozottak lehessenek és felelős döntést hozhassanak. 

Ede a levesben – Gasztrokrimik
Mindannyian Mikszáth hasából búj-
tunk elő, vallják a könyv szerzői. Aki 
ismeri Cserna-Szabó András és Fehér 
Béla eddigi munkásságát, nem igazán 
lepődik meg azon, hogy most közös 
erővel, emberesen belecsaptak a le-
csóba, hiszen mindketten tiszteletbeli 
nagykövetek kulináriában.
Boszorkánykonyhájuk jótékony, zsír-
párás félhomályában ugyanis kifőzték 
a gasztrokrimi sikkes és fantasztikus 
receptjét. Így szól: végy két gourmand 
írót, az egyik nyomozzon régi receptek, elfeledett ízek, konyhák és 
történetek után, a másik legyen hamvasi ihletettségű gasztrozófus, 
de a legfontosabb: mindkettő szeressen enni, és még inkább beszél-
ni, írni az evésről. 

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

sherlock holmes 2. – árnyjáték
Visszatér a világ leghíresebb és legoko-
sabb magándetektíve. Végre emberére 
akad, és vár rá néhány meglepetés is a 
folytatásban. Sherlock Holmes nyo-
mába eredhet annak a zseniális bű-
nözőnek, aki mindarra képes, amire ő, csupán a rossz szolgálatában. 
Moriaty professzor képes meggyilkolni még az osztrák koronaherce-
get is, ha érdekei úgy kívánják. Sherlock Holmes pedig hű segédével a 
nyomába ered.

amerikai akciófilm, korhatár 16 év
Művészetek háza, uránia-terem; február 16–22., 17.30

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A Király (1912-től Lichtenstein, 1948-tól 
Ady E.) utcán egykor 14 földszintes, emeletes lakó- és üzletház kö-
vette egymást. A Bajcsy-Zsilinszky utca megnyitásakor 8 épületet 
bontottak le, s helyükön a déli oldalon 1954–1955 között felépült az 
első bérház, az északi oldalon pedig 1959–1961 között a 33 lakásos, 
tízemeletes bérháztömb. Képünk jobb oldalán egy 15 tengelyes, két 
házból összeépített, koraeklektikus homlokzatú egyemeletes üzlet-
ház látható. Ez az 1878-as nagy árvíz után épült, s Miskolc 1961-es 
műemléklistáján még Ady 10–12. szám alatt (két utcai bejárattal és 
két udvarral) feltüntették. A sarki épület szintén műemlék, a XIX. 
század közepén épült, s a piac közelében a „Budapest” szálloda mű-
ködött benne. A köztudatban mégis Kubacska-házként (vagy Arany 
Kasza vaskereskedésként) maradt meg.
(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 ››››››››››››

144 éve, 1868. február 5-én Lónyay Menyhért, a kiegyezés után 
alakult magyar kormány pénzügyminisztere rendeletet adott ki a 
hámori vasmű új helyre telepítéséről. Diósgyőr-Vasgyár alapító ok-
irata mellett intézkedett annak kőszénellátásáról is.

156 éve, 1856. február 10-én nyitották meg a tetemvári katonai is-
potályt felváltandó első városi kórházat a Fáy-kúriában. (Ma az Állam-
kincstár épülete áll a helyén – Hősök tere 3.) Az 5 szobás, 20 ágyas kór-
házat 1900-ban az Erzsébet kórház váltotta fel a Csabai kapuban.

121 éve, 1891. február 11-én először adtak be Miskolcon tuber-
kulózis (tüdőbaj) elleni védőoltást. A Koch-féle szérummal történt 
oltás Singer Henrik kórházi sebész főorvos nevéhez fűződik.

Hétforduló ›››››

Névadó – Kazinczy Ferenc 
Miskolc észak-déli irányú át-
menő forgalmát az 1794-
ben megnyitott Vereshíd 
utca biztosította. Szüle-
tése szá zadik évfordu-
lóját megtisztelve 1859-
től nevezte el a város 
közgyűlése Kazinczy Fe-
rencről.

A névadó író („írófeje-
delem”), nyelvújító, levéltáros, 
akadémikus volt, s tankerületi fel-
ügyelőként ismerte meg városunk 
oktatásügyét, iskoláit. „Orpheus” 
néven az 1780-as évektől tagja volt 
a miskolci szabadkőműves páholy-
nak. (Ez volt a neve az 1790-ben ál-
tala indított lapnak.) 

A Martinovics-mozga-
lomban való részvétele 

miatt hat és fél évet ra-
boskodott, szabadulá-
sa után csak az iroda-
lomnak élt. Birtokát ő 
nevezte el Széphalom-
nak, ahol emlékcsar-

noka és sírja is található. 
(1759–1831 között élt, az 

akkori kolerajárvány áldoza-
ta lett. Munkássága előtt tisztelegve 
nyílt meg Széphalomban a Magyar 
Nyelv Múzeuma. A sátoraljaújhelyi 
levéltárban 1815–1831 között dol-
gozott. Az intézmény azóta is őrzi 
munkássága emlékét.)

D. I.

A fővadász
Tóth Á. Dénes gyermek-
korától rajongója a ter-
mészetnek, az állatoknak. 
Mint mondja, minden le-
hetőséget kihasznált arra 
is, hogy közelébe kerüljön 
a vadászoknak, akár hajtó-
ként, kísérőként.

Miután vadászvizsgát tett, elő-
ször a Tokaj-hegyaljai Vadász-
társaságnál helyezkedett el hi-
vatásos vadászként, vadőrként, 
majd 2001 áprilisában vadásza-
ti főfelügyelő lett a megyei föld-
művelésügyi hivatalban. 2005-
ben sikerrel pályázta meg a 
vadászkamara helyi ügyvezető 
titkári posztját, a következő év 
májusától pedig a vadászszövet-
ség megyei fővadászi tisztét is el-
látja. 

– Megyénkben 119 kijelölt 
vadászterület van és mintegy 
3600 vadász. Ezek között egy-
aránt megtalálhatók hivatásos és 
sportvadászok is – beszél a szá-
mokról, majd az elvekről is. – 
Természetesen nem lövöldözhet 

bárki az erdőben, előzetesen ko-
moly vadászati és fegyvervizsgá-
kat kell tenni, orvosi, pszicholó-
giai vizsgálatokon átesni.

Komoly teendőik vannak a 
vadállomány ápolása, etetése, 
élőhelyük rendben tartása terü-
letén is. Különösen igaz ez a téli 
időszakban, amikor az állatok 
nehezebben találnak táplálékot. 

– Mindenki tudja, aki igazá-
ból foglalkozik ezzel, hogy egy 
igazi vadász tevékenysége egyál-
talán nem csak az állatok „leölé-
séről” szól, sokkal inkább a ter-
mészet szeretetéről, ápolásáról, 
szabályozásáról – emelte ki.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L. 

Rovatunkban Czifrák János szabómester ne-
vét a múlt heti Miskolci Naplóban helytele-
nül írtuk le. Az érintettől és olvasóinktól elné-
zést kérünk.

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. 




