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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
DVTK: szerDán 
Kupameccs
véget ért a dvtk törökországi 
edzőtáborozása, szerdán már tét-
mérkőzés vár a piros-fehérekre.  
sport | 5. oldal

KihelyezeTT 
szaKrenDelés
elhárulhat a jogi akadálya, hogy 
a kihelyezett szakrendelések 
megkezdhessék működésüket.  
a város | 5. oldal

feszTiVálos 
TereléseK
a február 24–26. közötti kocsonya-
fesztivál idején komoly útlezárások, 
terelések lesznek.  
a város | 3. oldal

Az „elindulás” költségvetése
A jövő heti közgyűlésen dönt a 
képviselő-testület Miskolc idei 

költségvetéséről is. A legfőbb cél 
a költségvetés egyensúlyának 

megtartása, a mozgásteret most 
is több tényező befolyásolta. El-
sősorban a hatalmas, megörö-

költ adósság, melynek a törlesz-
tése igen komoly terheket jelent.

» részletek az 5. oldalon

Szinva, sziget, biztonság 
Miskolc délnyugati kapuja elszórt, 
egykor önálló településekből, most 
városrészekből álló, cseppet sem 
homogén része a városnak. Hason-
lóan Miskolc egyéb olyan városré-
szeihez, amelyeket érint a Szinva 
medre, itt is a 2010-es esőzés utáni 
áradás, az azt követő károk és hely-
reállításuk volt az elmúlt bő másfél 
év legfontosabb ügye. 
» részletek a 4. oldalon

Kész a második kút
A második termelő kút is elkészült Mályiban, a 
vártnál gyorsabban végeztek a fúrással és seké-

lyebb mélységben találták meg a vízadó réteget. 
A kúthoz kilátogatott Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere és Vécsi György, a Miskolc Holding 

Zrt. elnöke is. Mint a bejáráson elhangzott, a kút 
hosszú távú tesztelése és próbatermelése indul 

most el. Mint arról már beszámoltunk, a geoter-
mikus rendszerrel fogják a tervek szerint az 

avasi lakótelep fűtését megoldani. (fotó: Juhász Á.)

Miskolcon járt a nagykövet

Tovább épül Miskolc dél-koreai 
kapcsolata, miután kedd délelőtt 
az ázsiai ország tavaly kinevezett 
új nagykövete, Nam Gwan-pyo lá-
togatott városunkba. Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere a város-

házán fogadta vendégét, a találko-
zón szó volt többek között a már 
meglévő testvérvárosi kapcsolat-
ról a dél-koreai Asan városá val, és 
a jövőbeli együttműködési lehető-
ségekről is.                     (fotó: Juhász Á.)

HIrdeTés

HIrdeTés

Kezdődhet a villamosok gyártása!
Aláírták szerda délelőtt a 
Zöld Nyíl villamosprojekt 
negyedik járműtenderét le-
záró szerződést, melynek 
köszönhetően a Ganz-Sko-
da Zrt. 31 darab új villamost 
gyárt Miskolcnak 18,6 milli-
árd forint értékben. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
elmondta, az, hogy aláírják a villa-
mosok gyártásáról szóló szerződést 
a Ganz-Skoda Köz lekedési Zrt.-vel, 
egy új korszak kezdetét is jelenti, hi-
szen a pályarekonstrukció val és az 
új szerelvények érkezésével együt-
tesen egy olyan villamoshálózat jön 
létre Miskolcon, mely az Európai 
Unió bármely országában megáll-
ná a helyét.

» folytatás a 3. oldalon

Az átalakuló felsőoktatásról
Miskolcon folytatódott pénte-
ken a Start a diplomáért – Nyílt 
konzultációs, információs, felvé-
teli napok című rendezvényso-
rozat. A hatállomásos roadshow 
célja, hogy segítse a diákokat ab-
ban, hogy az átalakuló felsőokta-
tás rendszerében is felelős döntést 
tudjanak hozni a továbbtanulással 
kapcsolatban.

Hoffmann Rózsa, oktatásért fe-
lelős államtitkár a felsőoktatás át-
alakításáról szólva elmondta, el-
sődleges céljuk volt a minőségi 
felsőoktatás megteremtése, a keret-

számok gazdasági igényekhez iga-
zítása, a diplomások itthon tartása.

» folytatás a 3. oldalon

Ismét hátrányból folytatják
Megkezdődött a MOL Liga 
2011/12-es sorozatának döntő-
je a Miskolci Jegesmedvék és a 
Dunaújvárosi Acélbikák fősze-
replésével. A történelmük során 
először a fináléig menetelő Ma-
cik az első két mérkőzést elveszí-
tették, de így indult a Csíkszereda 
elleni elődöntő-párharc is… Va-
sárnap és hétfőn itthon szépíthet-
nek, egyenlíthetnek  – vélhetően 
telt ház előtt. A klub ezért is meg-
lepetésekkel várja a szurkolókat.

» cikkünk az 5. oldalon

Vissza kell fizetni 
a jutalmat
Teljes körű vizsgálatot rendelt el 
Kriza Ákos polgármester február 
16-án a Miskolc Holdingnál kifi-
zetett jutalmak ügyében. Másnap, 
pénteken – mint arról közleményé-
ben tájékoztatta a közvéleményt 
– utasítást adott ki, hogy az érin-
tettek az átvett pénzösszegeket ha-
ladéktalanul fizessék vissza. 

» cikkünk a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

Bemutatták  
a Fidesz – KDNP jelöltjét
Takács Gábor 31 esztendős köz-
gazdász, vállalkozó lesz a Fidesz 
– KDNP közös jelöltje az április 
22-én megtartandó időközi ön-
kormányzati választáson, Miskolc 
2. sz. választókörzetében.

A képviselőjelöltet Kriza Ákos 
polgármester és Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő mutatta 
be csütörtökön. 

– Miskolc 2010-ben elin-
dult egy úton. Ennek a körzet-
nek és a városnak arra a képvi-
selőre van szüksége, aki ismeri 
az itteni körülményeket, az itt 
élő emberek problémáit, s kel-
lő bátorsággal, kitartással képes 
érdekeiket képviselni – hangsú-
lyozta Kriza Ákos. – Takács Gá-
bor az az ember, akivel képesek 
leszünk városunk közösségének 
életét jobbá, könnyebbé tenni, új 
munkahelyeket teremteni. Elő-
segíteni, hogy igazi közösségi 
város formálódjon Miskolcból 
– tette hozzá a polgármester, el-
mondva, hogy a Martin-kertvá-
rost és Szirmát magába foglaló 
választókörzet, a választásra jo-
gosult állampolgárok számará-
nyát tekintve, Miskolcon a má-
sodik legnagyobbnak számít.

Takács Gábor bemutatkozá-
sában kiemelte, hogy tősgyöke-

res martin-kertvárosinak szá-
mít. Itt nevelkedtek testvéreivel, 
kisebbik öccse, Takács Péter, ma 
a DVTK népszerű labdarúgó-
ja. Jelenleg a két településrész 
közötti üzemanyag-kiskereske-
dést működtetik, a családi vál-
lalkozást – amelyet édesapjával 
és közgazdász feleségével együtt 
tulajdonol – folyamatosan fej-
lesztik. Egy eredményes pályá-
zatnak köszönhetően hamaro-
san lehetőségük nyílik hat-hét új 
munkahely létrehozására is. Ta-
kács Gábor kifejtette, hogy in-
tenzív kampányt kíván folytatni. 
Előzetesen összeállított, a válasz-
tókörzet sajátosságait, problé-
máit feltérképező „diagnózisát” 
szeretné a választópolgárokkal 
történő személyes konzultációk 
során választási programmá fej-
leszteni.                                    Sz. S. 

Vetélkedő a Szemere-év jegyében 
A miskolci nyugdíjasok körében harmadik alkalommal szervezi meg 
jól ismert és kedvelt amatőr, Ezüst Fürtök elnevezésű szemléjét a városi 
idősügyi tanács. A Szemere Év 2012 jegyében, Szemere Bertalan szü-
letésének 200. évfordulójára emlékezve a reformkor, hazaszeretet, ma-
gyarság témájában, vers-próza, ének, hangszeres játék, tánc, kézműves 
kategóriában mérettethetik meg magukat közösségek és egyéni ver-
senyzők. Egy versenyző több kategóriában is indulhat. Bővebb informá-
ció 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.

» Eperjesi Erika (Fidesz) | a 8. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője február 28-án, kedden délután 5 órától fogadóórát tart a Szilágyi Dezső Általános 
Iskolában (Szilágyi D. u. 53.).

» Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) | a 16. számú választókerület ön-
kormányzati képviselője február 27-én, hétfőn délután 5 órától a Komlóstetői Általános 
Iskolában (Olvasztár u. 1.), február 28-án, kedden, délután 5 órától a Vasgyári Közössé-
gi Házban lakossági fórumot tart.

Képviselői fogadóóra ››››››››››››

» Meghosszabbított határidő. 
Február 24-éig jelentkezhetnek a diákok a má-
jus-júniusi érettségi vizsgára. Jelentkezni sze-
mélyesen, a megyei Kormányhivatal Oktatá-
si Főosztályán (Miskolc, Csizmadia köz 1.) vagy 
postai úton, az Oktatási Hivatal honlapjáról le-
tölthető jelentkezési lappal lehet.

» Külföldön munkát vállalóknak. 
Azoknak a magyar állampolgároknak, akik EGT-
tagállamban (EU-tagállamok, Norvégia, Izland, 
Svájc, Lichtenstein) vállalnak, illetve vállaltak 
munkát, bejelentési kötelezettségüket a bizto-
sítási jogviszony kezdetétől számított 15 napon 

belül kell teljesíteniük az egészségbiztosítási 
pénztári szakigazgatási szervhez. Bővebb infor-
máció és a letölthető bejelentőlap a www.oep.
hu honlapon vagy a szakigazgatási szerv ügyfél-
szolgálatain kérhető. 

» ajánlattétel nyertesei. A megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja közzé-
tette az ez évi ajánlattételi felhíváson nyertes 
képzők listáját. Az induló képzésekkel kapcso-
latban bővebb információt a munkaügyi köz-
pont kirendeltségei nyújtanak. A teljes képzé-
si lista megtalálható a http://emrmk.munka.
hu honlapon.

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

Igazságosabb-e a 47 ezer forint, mint a 28 500?
Miskolcnak úgy kell a munka, mint 
az éhezőnek egy falat kenyér. Ezzel 
tisztában van minden politikai té-
nyező – hangsúlyozza zsiga Marcell, 
Miskolc alpolgármestere. aki sze-
rint, miközben a szocialisták az éh-
ségmenet mögé beállva kampá-
nyoltak, a bulvármédia pedig egy 
mondatból csinált szenzációt, a té-
nyek makacs dolgok: a 47 ezer forint 
több, mint a 28 500. 

– A szocialisták által támoga-
tott, Miskolc – Budapest közötti 
gyalogos éhségmenettel kapcso-
latban, mint regionális ügyre, 
ön reagált a kormánykoalíció 
oldaláról, amiből egy monda-
ton kívül semmi se jött át…
– Az Országházban tartott hét-

fői sajtótájékoztatón az hangzott 
el: felháborító, hogy az MSZP azo-
kat a szegény sorsú embereket me-
neteltette a fél országon át hóban, 
fagyban, akik a kormányzásuk 
alatt kerültek nehéz helyzetbe – 
emlékeztetett az alaphelyzetre Zsi-
ga Marcell. – A munkanélküliség 
mértéke 2002–2010 között Mis-
kolcon soha nem látott méreteket 
öltött. Azok a munkahelyteremtő 
beruházások, amelyeket a szocia-
listák annak idején ígértek, amikor 
hatalomra kerültek, nem valósul-
tak meg, sőt… A híradások szerint 

a menetben számos olyan ember 
volt, akik a szocialisták alatt vesz-
tették el a munkahelyüket. Gúr 
Nándor és Nyakó István képvi-
selők viselkedése éppen ezért tel-
jesen hiteltelen volt. Jól kiegészí-
tették VV Feri (Gyurcsány Ferenc 
avasi programjára utalt – a szerző) 
miskolci showműsorát. Az is érde-
kes, hogy munkát követeltek, de 
nem fogadták el, amit Mezőkövesd 
vezetése kínált a számukra. Egyet-
len MSZP-s, LMP-s sem vette fel a 
munkát. 

– A sajtótájékoztatójáról vi-
szont a médiában gyakorlatilag 
csak egy mondata jött át: biz-
tosan meg lehet élni 47 ezer fo-
rintból, igen, azt hiszem, igen.
– A közmunkásokra terelődött 

a beszélgetés. A kormány 130 mil-
liárd forint felhasználásával két-
százezer embert kíván visszave-
zetni a munka világába. Ebből a 
forrásból 15 milliárd forint érke-
zik térségünkbe, ami kiemelkedő 
eredmény a Gyurcsány-korszak-
hoz képest. Amikor megkérdez-
ték, hogy mire elég a 47 ezer fo-
rint, akkor elmondtam, hogy az 
MSZP kormányzása idején kínált 
28 500 forinthoz képest igenis je-
lentős eredmény. Azt a lehetőséget 
kell kínálni az embereknek, hogy 
a segély várása, az otthon ülés he-

lyett érdekük legyen a munkavég-
zés. Most is tartom: a 47 ezer forint 
sokkal méltányosabb, mint a szoci-
alisták által adott 28 500! Ekkor az 
MTI Hírcentrum munkatársa pro-
vokatívan feltette a kérdést: én meg 
tudnék-e élni ebből a pénzből? 
Amire azt válaszoltam: igen, azt hi-
szem, igen. Természetesen tisztá-
ban vagyok azzal, hogy nehéz eb-
ből a pénzből megélni, de ez is egy 
tétel a családi kasszában, amely se-
gíti a megélhetést. Rejtélyes kö-
rülmények közt Gyurcsány idején  
28 500 forintból is meg lehetett 
élni, ma 47 ezer forintra futja az 
ország jelenlegi állapotában. Bí-
zom benne, hogy hamarosan nö-
vekedik a gazdaság, és emelhetjük 

a Start-program keretében fize-
tett munkabéreket. Az országnak 
szüksége van minden dolgos mun-
káskézre, beleértve a közmunká-
sokét is. Véleményem szerint ez a 
program igazságosabb, mint ami a 
szocialisták idején volt.

– Ehhez azonban munkahe-
lyekre is szükség van.
– A kormányzat és a város veze-

tése gőzerővel dolgozik, erre hét-
főn is kitértem. Már letettük egy 
drótgyár alapkövét, a miniszterel-
nök felavatott egy autóalkatrész-
gyárat, tavasszal kezd épülni egy 
gépgyár. Számos olyan hírről lehet 
értesülni, amely szerint középvál-
lalkozások 10-20 embernek adnak 
munkát a városban. Ha beletekin-
tünk a mindennapokba, akkor lát-
hatjuk, hogy vannak eredmények, 
amelyek reményt kell, hogy je-
lentsenek a nehéz sorsú emberek-
nek. Együtt szeretnénk építeni ve-
lük a várost, az országot. Ráadásul 
sok-sok miskolci család élhetett 
a végtörlesztéssel, ami kiszabadí-
totta őket a devizahitel-csapdából. 
Ha ma akkora lenne Magyaror-
szág adóssága, mint 2002-ben volt, 
akkor most nem lenne más dol-
gunk, mint azon vitatkozni, ho-
gyan emeljük a nyugdíjakat, az 
egészségügyi dolgozók bérét, mi-
lyen irányban építsük az országot 
tovább… 

Cs. L.

Interpelláció a DAM újraindításáért
interpellációt nyújtott be hétfőn se-
bestyén László miskolci fideszes or-
szággyűlési képviselő a nemzeti fej-
lesztési miniszterhez a diósgyőri 
kohászat újraindításával kapcsolat-
ban. Hangsúlyozta, hogy nem pénzt 
kérnek, hanem azt, hogy gazdasági, 
diplomáciai, illetve kormánykapcso-
latokon keresztül segítsenek.

Sebestyén László emlékeztetett rá, 
hogy a DAM 2009-es bezárásakor 
ezer ember vált munkanélkülivé. 

Mindez a volt MSZP-s ország- és 
városvezetés idején zajlott. 

– A miskolci MSZP-sek – vagy 
volt MSZP-sek – cinikusan rajtam 
kérik számon a kohászat bukását, 
pedig ebben őket terheli komoly fe-
lelősség – mondta. Azt is közölte, 
folyamatosan tárgyal befektetőcso-
portokkal, Kriza Ákos polgármes-
terrel jelentős erőfeszítéseket tesz-
nek a kohászat újraindításáért. 

– Tudjuk, hogy a felszámolást kö-
vetően a DAM eszközeit egy ukrán 

cég birtokolta, majd annak többsé-
gi tulajdona egy orosz bank kezé-
be került – hangoztatta Sebestyén 
László, kérve, hogy az orosz–ma-
gyar gazdasági bizottságon vagy 
egyéb diplomáciai, illetve kormány-
kapcsolatokon keresztül segítsenek 
összehozni az érintetteket, az eladót 
és a potenciális beruházókat.

Cséfalvay Zoltán államtitkár vá-
laszában egyebek mellett elmond-
ta: állami támogatást a kohászat 
fejlesztésére az uniós jogszabályok 
miatt nem tudnak biztosítani. Az 
általuk ismert befektetők előreha-

ladott tárgyalásban vannak a tu-
lajdonossal az acélmű eszközei-
nek kivásárlására. Amennyiben a 
tulajdonviszonyok rendeződnek 
– és bíznak benne, hogy hamaro-
san rendeződni fognak –, akkor a 
kormányzat, nemzeti vagy uniós 
források bevonásával, a jogszabá-
lyok adta lehetőségek között ter-
mészetesen azonnal lépéseket tesz 
a fejlesztés, az új munkahelyek lét-
rehozása érdekében. A gazdasági 
diplomácia eszközeivel segítik a fo-
lyamatot, hogy a kivásárlás minél 
gyorsabb legyen.

Aktívabb munka
aktívabb munkára szeretnék bír-
ni az ellenzéki képviselőket, ez a fő 
oka, hogy módosítanák a közgyűlés 
szervezeti és Működési szabályza-
tát – jelentette ki Kiss János, a Fidesz 
frakcióvezetője. az előterjesztést 
február 23-án tárgyalja a testület.

– Ismert, hogy eddig minden kép-
viselő háromszor, összesen nyolc 
percben (5, 2, 1 perc) szólhatott 
hozzá egy-egy napirendi ponthoz. 
A javaslat szerint ez úgy módo-
sulna, hogy a jövőben összesen öt 
percben és kétszer (3, 2 perc) szól-
hatnának hozzá – mondta Kiss Já-
nos, a Fidesz frakcióvezetője.

A módosítás okairól elmondta, a 
korábbi rendszer sok esetben félre-
vitte a közös munkát, a képviselők 
sokszor országos politikai kérdése-
ket vetettek fel a városi közgyűlés-
ben, és gyakori volt az is, hogy egy-
szerűen csak vitát generáltak.

Mint mondta, a javaslat elkészí-
tésekor több város közgyűlésének 
SZMSZ-ét is tanulmányozták.

– Budapesten egy képviselő egy-
szer, 5 percben, Debrecenben vagy 
Szegeden szintén egyszer, és csu-
pán 3 percben szólhat hozzá egy 
napirendhez – mondta Kiss János. 
Hozzátette, ők azért hagyták meg a 
két hozzászólási lehetőséget, mert 
szerették volna megőrizni a koráb-
ban kialakult hagyományokat.  

T. Á.

Február 11. | szombat

sikeres programozók. Kitűnően 
szerepeltek a miskolci informatikus 
diákok a Dusza Árpádról, a Földes 
Gimnázium egykori informatikata-
náráról elnevezett Országos Progra-
mozói Emlékversenyen. Dobogós he-
lyeken végzett mindkét csapat, és a 
különdíjakat is Miskolcon tartották.

Győztes aquaterápiások. A VII. 
Tardi Hurkafesztiválra benevezett a 
Barlang Aquaterápia csapata, és két 
díjat is kiérdemeltek. Első díjasok let-
tek a különleges hurka – gombával 
bolondított májas hurkával –, és har-
madikok a véres hurka kategóriában. 

Február 13. | hétFő

zaciera megy, somogyi jön. 
Zaciera Lech, a DIGÉP Ipari Park Kft. 
tulajdonosi és igazgatói megbízottja 
bemutatta Somogyi Józsefet, a cég új 
ügyvezető igazgatóját, majd bejelen-
tette, hosszú távon külföldön kíván-
ja folytatni pályafutását. Az új igazga-
tó feladata lesz a tulajdonostársakkal 
egyezkedés. A két ünnep közti áram-
lekapcsolás óta tart a nyilvános huza-
vona az Ipari Park Kft. és a gyártele-
pen működő cégek egy része közt. 

Február 14. | kedd

adományok napja. Három külön-
böző adományt is kaptak egy napon 
a rászorulók. A Páli Szent Vince Sze-
retetszolgálat a polgármesteri hivatal 
kérésére ezer forint értékben tartós-
élelmiszer-csomagokat állított ösz-

sze. A Családsegítő Szolgálat a pol-
gármesteri hivatallal szintén közös 
adományozás keretében 105 köb-
méter fát osztott szét összesen 2 mil-
lió forint értékben Valentin-napon a 
Szondi utcán és a Kabar utcán. A Mi-
kulásgyár pokrócokat, ruhákat gyűj-
tött a Magyar Vöröskereszt által ellá-
tott hajléktalanok számára. 

a DK színre lép. A Demokratikus 
Koalíció színre lépett Miskolcon: az 
Arany János utca egyik lakóépüle-
tének lépcsőházában beszélt Tompa 
Sándor és Varga Gergő önkormány-
zati képviselő a közelgő, februári köz-
gyűlésről. Elmondták, a helyszínnel is 
jelezni szeretnék, folyamatosan fog-
lalkozni fognak a lakótelepeken élő 
miskolciakkal. A közelgő közgyűlé-
sen egyik javaslatuk is őket segítené.

Február 15. | szerda

adomány a teajáratnak. Száztíz-
ezer forint értékű teaadományt nyúj-
tott át a Forever Living Products Ma-

gyarország Kft. miskolci csoportja a 
Vöröskereszt megyei szervezetének.

Február 16. | csütörtök

Egy színpadon a művészeti ta-
nács. Rendkívüli társulati ülésen mu-
tatkozott be a Miskolci Nemzeti Szín-
ház új, kilenctagú művészeti tanácsa 
Kiss Csaba vezetésével. A résztvevők 
számára kiderült: jövő héttől elkez-
dődnek a szerződtetések.

Kohászat, Lyukó. A Jobbik Lyukóba 
küldené Zsiga Marcell alpolgármes-
tert, hogy bizonyítsa, meg tud élni 
47 ezer forintból. Azt is bejelentették, 
hogy egy iráni befektető fantáziát lát 
a diósgyőri kohászat újraindításában.

Új frakcióvezető. Földesi Norbert 
eddigi frakcióvezető-helyettest válasz-
totta frakcióvezetővé az MSZP mis-
kolci képviselőcsoportja. Az új frak-
cióvezető-helyettes Bartha György 
lett. A változtatásra azért volt szükség, 
mert Simon Gábor, akit városi elnök-
ké választottak, új tisztsége miatt le-
mondott a frakcióvezetőségről. 

Február 17. | péntek

Középpontban a környezet. Az 
Árokszállásy Zoltán Országos Bioló-
gia-környezetvédelmi Verseny dön-
tőjét rendezték meg a Földes Gimná-
ziumban pénteken és szombaton. Az 
országos versenyre közel ezer fiatal je-
lentkezett, a kétnapos döntőn azon-
ban már csupán a legjobb 90 diák 
mérte össze tudását. 
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A tánc hétvégéje
Újra a Közép-Európa Táncszín-
házat látja vendégül a Miskolci 
Nemzeti Színház a február 24–
26. közötti Tánchétvégéjén. 

A rendezvénysorozat hét év-
vel ezelőtt indult, amikor szin-
tén a Közép-Európa Táncszín-
ház volt a vendég. Az akkori 
produkciók máig szilárd ala-
pot adnak a mini fesztivál-
nak, amely évről évre a kortárs 
táncszínházat mutatja meg a 
közönségnek. A háromnapos 
rendezvény idején a Csarnok-
ban minden a tánc körül fo-
rog, záróeseményként a Játék-
színben, ötödik alkalommal, 
24 órás táncimprovizációval 
várják az érdeklődőket.

Krámer György koreo-
gráfus, a fesztivál szervezője 
hangsúlyozta, a Közép-Euró-
pa Táncszínház az első mis-
kolci vendégeskedése óta új 
irányt jelölt ki, kicserélődött 
a teljes társulat, a magas szin-
tet azonban ezúttal is biztosan 
produkálják majd, három elő-
adással is.                                   Kiss J.

Megemlékezés az áldozatokról 
A kommunista diktatúrák áldo-
zatainak emléknapja alkalmá-
ból rendez megemlékezést feb-
ruár 24-én a KDNP és az Ifjúsági 
Kereszténydemokrata Szövet-
ség miskolci szervezete a Fráter 
György Katolikus Gimnázium Frá-
ter-termében.

A megemlékezés vendége és 
előadója Kuklay Antal atya, akit 
1958-ban tíz év börtönbüntetés-
re ítéltek, majd szabadulása után 

hosszú időre eltiltottak a papi 
szolgálattól. Kuklay Antal 2009-
ben a Hit Pajzsa díjazásban ré-
szesült, 2011-ben pedig a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztjével tüntették ki.

A rendezvényen megemléke-
ző gondolatokat mond Molnár 
Péter, a KDNP miskolci elnök-
frakcióvezetője, valamint zenés 
irodalmi műsort ad az Éltető Lé-
lek Irodalmi Kör Egyesület.

T. Á.

Szimfonikusok: egyhangúlag  
Szabó Pétert támogatják
A következő öt évben is Szabó Pé-
ter irányíthatja a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekart, legalábbis a tár-
sulat, a szakmai bizottság és a 
közgyűlés kulturális bizottsága 
az általa beadott pályázatot tá-
mogatta.

Nem volt azonban ilyen egyértel-
mű a helyzet a hét elején, hétfőn 
három pályázónak volt lehetősé-
ge a társulat előtt ismertetni el-
képzeléseit a zenekarral kapcso-
latban. A társulati ülést követő 
szimpátiaszavazáson az együttes 
a jelenlegi vezetőket, Szabó Péter 
igazgatót és Kovács László művé-
szeti vezetőt támogatta. 

Ezt követően kedden a szak-
mai bizottság előtt jelentette be 
Aczél András, hogy Silló Ist-
vánnal – akit lehetséges vezető 
karnagyként nevezett meg ko-
rábban – úgy döntöttek, hogy 
visszavonják pályázatukat. A 
Miskolci Naplónak döntését 
úgy indokolta, hogy művészem-
berként meg kellett értse a többi 
művész üzenetét, így más dön-
tést nem is hozhatott.

Mivel Szántó Annamária pá-
lyázata a szakmai bizottság vé-

leménye alapján nem teljesítette 
a pályázati kiírás összes feltéte-
lét, a közgyűlés Oktatási, Kul-
turális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága csütörtökön 
már csak Szabó Pétert hallgatta 
meg, akit egyhangúlag támogat-
tak is (csakúgy, mint korábban 
a szakmai bizottság). A Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar Non-
profit Kft. ügyvezetői posztjával 
kapcsolatban a végleges döntést 
Miskolc közgyűlése hozza meg, 
várhatóan február 23-án.

Tajthy Á.

Forgalomkorlátozások  
a Kocsonyafesztivál idején
Idén is számos programmal, sztár-
vendéggel és újdonságokkal várja 
az ország minden tájáról az érdek-
lődőket a miskolci Kocsonyafeszti-
vál február 24–26. között. 

Bejelentették, hogy az étel minőségé-
nek védelmére megalapították a ko-
csonyatőzsdét is, amelyre elsősorban 
miskolci és Miskolc környéki kocso-
nyakészítők jelentkezhetnek. Az őál-
taluk megfőzött kocsonyából válo-
gathatnak, köthetnek le a kereskedők, 
hogy a legjobb kocsonyákat kínálhas-
sák a fesztiváli vendégseregnek. A 12. 
Miskolci Kocsonyafesztivál új hely-

színeken is várja látogatóit. A meg-
szokott, Széchenyi utcához szerve-
sen illeszkedő Szentpáli – Centrum 
előtti szakasza is fesztiválhelyszín 
lesz.
Február 23-án, csütörtökön délelőtt 
11 órától február 27-én, hétfőn haj-
nali 2 óráig a Corvin és Szentpáli ut-
cát teljes hosszban lezárják a for-
galom elől (parkolásra bizonyos 
szakaszaik használhatók). A Kazin-
czy utcai korlátozást a fesztivál alatt 
a Horváth Lajos utcáig meghosszab-
bítják.
Részletesebb információk a minap.hu 
oldalon.

Közösségi közlekedés – csak a változások!

2-es autóbusz Tapolca felé: Útvonal: Búza tér vá. – Ady E. u. – Madarász V. u. – Kazinczy u. – 
Szemere u. – Görgey u. Megállók: Búza tér – Hősök tere – Villanyrendőr – Népkert. Belváros felé: 
Útvonal: Görgey u. – Szemere u. – Kazinczy u.– Horváth L. u. – Ady E. u. – Szeles u. – Búza tér vá. 
Megállók: Népkertig változatlan, majd Villanyrendőr – Hősök tere – Búza tér vá.

12-es autóbusz Repülőtér felé: Útvonal: Uitz u. – Corvin u. – Görgey u. – Szemere u. – Kazin-
czy – Szeles u. – Ady E. – Szentpéteri kapu. Megállók: Szemere u. – Villanyrendőr – Hősök tere – 
Petőfi tér – Miskolc Plaza.

22, 35, 35É, 44-s autóbuszok Belváros felé: Útvonal: Görgey u. – Szemere u. – Kazinczy u. – 
Hősök tere. Megállók: Villanyrendőr – Hősök tere, Nagyposta. Népkert felé: Útvonal: Horváth L. 
u. – Szentpáli u. – Madarász V. u. – Kazinczy u. – Szemere u. – Görgey u. Megállók: Hősök tere, 
Nagyposta – Hősök tere – Villanyrendőr – Népkert.

38-as autóbusz Bodótető felé: Útvonal: Görgey u. – Szemere u. – Kazinczy u. – Batthyány u. 
Megállók: Villanyrendőr – Hősök tere – Kazinczy u.

38B-s autóbusz Bodótető felé: Útvonal: Arany J u. – Uitz u.– Szemere u. – Kazinczy u. – Bat-
thyány u. Megállók: Arany J. u. – Szemere u. (21) – Villanyrendőr – Hősök tere – Kazinczy u.

A Volán Zrt. menetrend szerinti járművei a forgalomkorlátozás időszaka alatt a Görgey u. – Lévai J. 
u. – Szilágyi D. u. útvonalon érik el a Búza téri pályaudvart. Így nem érintik a Corvin Ottó úton lévő 
megállóhelyet, megállnak viszont a Király úton a Szinvaparknál lévő MVK-megállóban. 

Kezdődhet a Skoda villamosok gyártása!
Aláírták szerda délelőtt a 
Zöld Nyíl villamosprojekt 
negyedik járműtenderét le-
záró szerződést, melynek 
köszönhetően a Ganz-Sko-
da Zrt.31 darab új villamost 
gyárt Miskolcnak 18,6 milli-
árd forint értékben. 

» folytatás az 1. oldalról
– A lezárult közbeszerzési eljárás 
volt a negyedik, amit az új villa-
mosok beszerzésére kiírtak a Zöld 
Nyíl keretein belül, azonban az 
első olyan, amit már a jelenlegi vá-
rosvezetés folytatott le. A szakem-
bereink jó munkát végeztek, a mi-
nőséget, a törvényességet pedig a 
Közbeszerzési Döntőbizottság ha-
tározatai is tanúsítják – tette hozzá 
Kriza Ákos.

A polgármester hangsúlyozta, a 
projekt kivitelezése alatt folyama-
tosan egyeztettek a miskolciakkal, 
a lakossági fórumokon és egyéb 
módon beérkezett véleményeket 
pedig megpróbálták figyelembe 
venni az építkezés során úgy, hogy 
a projekt megfeleljen a vállalások-
nak, és az Európai Unió által tá-
masztott szabványoknak. 

– Mondhatnánk, hogy a szerző-
dés aláírásával a projekt lezárul, de 
nem így van, hiszen a villamosok 
gyártásával kapcsolatban számta-
lan tárgyalás előtt vagyunk még. 
Szeretnénk elérni, hogy a Miskol-
con működő cégek minél nagyobb 
részt tudjanak vállalni akár az új 
szerelvények összeszerelésében, 
akár azok későbbi karbantartásá-
ban – hangsúlyozta Kriza Ákos.

Kókai Ernő, az MVK Zrt. vezér-
igazgatója elmondta, a villamosok 

szállításának ütemezése értelmé-
ben az első két jármű, a prototípu-
sok két év múlva érkezhetnek meg, 
ezt követően három jármű jön ha-
vonta, míg az utolsó járművek há-
rom év múlva, 2015 februárjában 
érkeznek meg (a közbeszerzé-
si eljárás elhúzódása miatt koráb-
ban így módosították a támogatá-
si szerződést). 

Zdenék Majer, a Ganz-Sko-
da Közlekedési Zrt. vezérigazga-
tója először bemutatta az első lát-

ványterveket a Skoda 25T jelzésű 
villamosról, melyeket kifejezet-
ten a miskolci igényeknek megfe-
lelően terveztek meg és gyártanak 
le. A vezérigazgató visszautasí-
totta azokat a korábbi állításokat, 
hogy olyan járműveket ajánlottak, 
melyek még nem léteznek, mint 
mondta, ezek a villamosok a Sko-
da 14T, illetve a 19T jelzésű szerel-
vények „igen közeli rokonai”, azok-
ból a típusokból pedig több mint 
150 fut egyebek mellett Olaszor-
szágban, Lengyelországban vagy 
Csehországban.

Zdenék Majer elmondta, az új 
szerelvények teljesen alacsony-
padlósak, utastéri és vezetőfülkei 
klímaberendezés is lesz a jármű-
vekben, és a mostani szerelvé-
nyeknél gazdaságosabban üze-
meltethetők.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, az összességében legelőnyö-
sebb ajánlatot adó Ganz-Skoda 
Közlekedési Zrt.-t Miskolc köz-
gyűlése tavaly november 24-én 
hirdette ki győztesnek. A jogor-
voslati eljárások lefolytatása után 
– az olasz AnsaldoBreda és a spa-
nyol CAF járműgyártó cég is jog-
orvoslattal élt – a Közbeszerzé-
si Döntőbizottság Miskolc javára 
döntött.

Tajthy Ákos

„Prémium- és jutalomstop van Miskolcon”
Azonnali vizsgálatot rendelt el Kriza Ákos polgár-
mester a Miskolc Holdingnál történt jutalom-kifi-
zetések ügyében, majd utasítást adott a felvett ju-
talmak visszafizetésére. 

A Miskolc Holding cégvezetőinek, illetve ve-
zető munkatársainak – összesen öt főnek (Vé-
csi György, Pálffy Kinga, Kapás Katalin, Szélyes 
Domokos és Czinkné Sztán Anikó), 8 millió fo-
rint értékben – kifizetett jutalmak indokoltságát 
vonta kétségbe csütörtökön a holding székháza 
előtt tartott sajtótájékoztatóján Földesi Norbert, 
az MSZP frakcióvezető-helyettese, különös te-
kintettel a város anyagi helyzetére. Pártja nevé-
ben megkérte Kriza Ákos polgármestert, hogy 
haladéktalanul intézkedjen, távozzanak a hol-
dingtól azok, akik a jutalomosztásban részt vet-
tek, és az ő tudomása nélkül azt végrehajtották.

A tájékoztatón ott volt Vécsi György is, a hol-
ding igazgatóságának elnöke, aki hangsúlyozta: 
egyszeri jutalmazásról volt szó azok esetében, 
akiknek kiemelkedő teljesítménye indokolta az 
anyagi elismerést. Hangsúlyozta, hogy az elő-

ző városvezetés időszakában ennél nagyságren-
dekkel nagyobb kifizetések történtek.

Kriza Ákos az ügyben még aznap azonna-
li vizsgálatot rendelt el, majd pénteken újabb 
közleményt adott ki: „2012. február 16-án tel-
jes körű vizsgálatot rendeltem el a jutalom-ki-
fizetések ügyében. A mai napon utasítottam a 
Miskolc Holding Zrt.-t, hogy az érintettek az 
átvett pénzösszegeket haladéktalanul fizessék 
vissza. A miskolci városházán nem volt jutalom 
sem idén, sem tavaly. Ugyanezt várom el a város 
minden cégétől.”

Az üggyel kapcsolatban a Miskolc Holding 
is közleményt adott ki, amelyben Vécsi György 
igazgatósági elnök hangsúlyozza: 2009-ben, 
a szocialista városvezetés ideje alatt a Miskolc 
Holding Zrt.-nél és tagvállalatainál kifizetett 
összes pénzbeli juttatás (bérek, bérjellegű költ-
ségek, béren kívüli juttatások) összege 418 762 
848 forint volt. Ugyanez az összeg 2010-ben: 
437  382 983 forint volt. 2011-ben az új veze-
tés mintegy 200 millió forinttal csökkentette az 
összes kifizetést.

A közlemény részletes listát tartalmaz a 
2009-ben és 2010-ben összesen folyósított, bé-
ren kívüli kifizetésekről. (Volt, aki csak az egyik 
évben, volt, aki töredék időszakra kapta a meg-
jelölt összeget.) Eszerint:

Halmai Gyula, a Miskolc Holding Zrt. elnök-vez. ig.: 38 562 147 Ft

Korózs András, a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatója: 31 734 639 Ft

Duzsik Gábor, MIVÍZ Kft.: 10 214 974 Ft

Molnár Zoltán, a MIK Zrt. vezérigazgatója: 14 116 325 Ft

Veres István, a Városgazda ügyvezető igazgatója: 11 917 500 Ft

Osváth Zoltán, a Városgazda ügyvezető igazgatója: 3 772 750 Ft

Karosi Imre, a MIKOM Kft. ügyvezető igazgatója: 21 483 800 Ft

Osváth Zoltán, a Szocio-Produkt Kft. ügyv. ig.: 8 245 444 Ft

Stefán Csaba, a Régió Park Kft. ügyvezető igazgatója: 13 406 007 Ft

Varga György, a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. ügyv. ig.: 500 000 Ft

Nagy László, a MIBERSZOLG Kft. ügyvezető igazgatója: 8 025 000 Ft

Börzsei Tibor, az MVK Zrt. vezérigazgatója: 30 371 974 Ft

Fridély László, a Miskolci Turisztikai Kft. ügyv. ig.: 2 160 000 Ft

Ez azt jelenti – zárul a közlemény –, hogy 2009-
ben és 2010-ben összesen 194 510 560 forint, 
béren kívüli juttatást vett fel 13 vezető. 

Szabó Péter | fotó: Juhász Á.

Roadshow-n az átalakuló felsőoktatásról
Miskolcon folytatódott pén-
teken a Start a diplomáért 
– Nyílt konzultációs, infor-
mációs, felvételi napok című 
rendezvénysorozat Hoff-
mann Rózsa, oktatásért fele-
lős államtitkár részvételével. 

» folytatás az 1. oldalról
Hoffmann Rózsa elmondta, a fel-
sőoktatásban állami ösztöndíjas-
ként a legjobbak tanulhatnak majd 
térítésmentesen, de akik szintén jó 
teljesítményt nyújtanak, azoknak is 
nyújt lehetőséget az állam: részösz-
töndíj formájában a tanulmányi 
költségeik 50 százalékát fedezik. 

– Nem szorulnak azonban ki a 
felsőoktatásból azok sem, akiknek 
rosszabbak az anyagi lehetőségeik, 
a Diákhitel II. program rendkívül 
kedvező, 2 százalékos kamattal biz-
tosítja a diákoknak tanulmányaik 
költségét – mondta az államtitkár. 

Hangsúlyozta azt is, hogy – bár 
sok helyen sugallják – alapvetően 
nem csökkent a felsőoktatási he-

lyek száma, csak átalakult az elosz-
lásuk. A társadalomtudomány te-
rületén kevesebb lett az államilag 
finanszírozott helyek száma, míg a 
mérnöki karokon, természettudo-
mányos területen több lett.

Patkó Gyula, a Miskolci Egye-
tem rektora elmondta, az intéz-
mény nagyon fontos szerepet tölt 
be ebben a nehéz helyzetű régió-
ban, hiszen kitörni a szegénység-
ből az oktatás segítségével lehet, a 
tehetségek pedig az új rendszernek 

köszönhetően olyan szakokat ta-
nulhatnak majd állami támogatás-
sal, melyekkel később biztos lesz a 
megélhetésük, ráadásul a nemzet-
nek is segítségére lesznek.

A fórumon szó esett még az új 
Diákhitel-programról és a felsőok-
tatásban fontos idei dátumokról, 
határidőkről is – legelső ezek kö-
zül a jelentkezési lapok beadásának 
határideje, amely a meghosszabbí-
tás után immár február 24.

T. Á.
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Ahol elsősorban a Szinva határozta meg a fejlesztéseket
Fekvőrendőr, terelősziget – a biztonság érdekében több helyen lassították a  forgalmat

Miskolc délnyugati kapu-
ja elszórt, egykor önálló te-
lepülésekből, most város-
részekből álló, cseppet sem 
homogén része a városnak. 
Csak a választásra jogosul-
tak, tehát a tizennyolc éven 
felüliek száma több ezer, a 
gyerekekkel együtt tehát egy 
kisvárosnyian laknak itt.

Bükkszentlászló, Berekalja, 
Kenderföldi lakótelep (Dél-Ki-
lián) határolja ezt a városrészt, 
melynek problémáiról, megol-

dandó feladatairól leginkább az 
önkormányzati képviselő, Bar-
tha György tud mesélni, aki 
több ciklus óta dolgozik itt.

Központban a Szinva  
és az árvízi helyreállítások
Hasonlóan Miskolc egyéb olyan 
városrészeihez, amelyeket érint a 
Szinva medre, itt is a 2010-es eső-
zés utáni áradás, az azt követő 
károk és helyreállításuk volt az el-
múlt bő másfél év meghatározó 
és legfontosabb ügye. A képvise-
lő szerint pedig a patak medrének 
kotrása, a partfalak helyreállítása 
tipikus példája annak, amikor egy 
probléma, illetve annak megoldá-
sa átnyúlik ciklusokon és önkor-

mányzati körzethatárokon, teljes 
összefogást és közös gondolkodást 
generálva. 

Nem véletlen, hogy Bartha 
György a medermunkákat kiemel-
ten fontosnak tartja, és megemlíti, 
most is van a városnak beadott pá-
lyázata ezzel kapcsolatban. Fontos 
lenne ugyanis a meder burkolása 
is. A víz elvezetése még komolyabb 
esőzés vagy olvadás után is bizto-
sított most már, azonban az erő-
sebb, nagyobb vizek újra tönkre-
tehetik a partfalat, amit aztán újra 
javítani kellene – ennél egyszerűbb 
megoldás a burkolás. Elkészült a 
Bölcs utcánál a súlytámfal is, ami 
fontos volt az ott élők számára. Az 
egyetlen, még érzékenyebb terület 

a Blaha Lujza utca, itt a problémát a 
Ferenczy Sándor utcai híd meder-
áteresztő képessége okozta, azon-
ban éppen a héten indulhatott el itt 
is a beruházás, amely során lejjebb 
süllyesztik a mederfeneket. Ezek 
után elmondható, hogy veszélyes 
pontok már sehol nincsenek a vá-
rosrészben.

Munkák  
lakossági jelzések alapján
A képviselő azt mondja, a folya-
matos lakossági egyeztetés hatá-
rozza meg, hogy milyen munká-
kat igyekszik elvégezni, milyen 
problémákat kell megoldani, ter-
mészetesen a költségvetés, illetve 
a képviselői alap tükrében. Bükk-
szentlászlón szintén a 2010-es nagy 
esőzés okozott gondot, ami sok he-
lyen tönkretette a patakmedret és 
a támfalakat, ezek kijavítása azóta 
is folyamatos, és ebben az évben is 
tervezi folytatni a munkát.

Berekalján a csapadékvíz-elve-
zetés okozott problémát több ut-
cában is – mint például az Erdő 
és a Juhász Gyula –, ezeket sike-
rült megoldani. Tavaly Dél-Kilián-
ban, az Iván utcán parkolót sikerült 
építeni, hogy a parkolási gondokat 
enyhítse, Berekalján több helyre 
kértek fekvőrendőrt, amit részben 
a Zöld Nyíl építkezése miatt meg-
növekedett forgalom tett indo-
kolttá (mint például a Bartók Béla 
utcában). Folyamatosak a járdaja-
vítások, mint például a római kato-
likus templom előtt. A Nagy Lajos 
király utcai református általános is-
kola előtt szintén a megnövekedett 

forgalom miatt kértek segítséget, itt 
a gyalogátkelőhelynél forgalomlas-
sító szigetet alakíttatott ki Bartha 
György a képviselői alapjából, ami 
orvosolta a problémát. 

Segítség, javítás
A képviselő szívesen beszélt ar-
ról is, hogy a dél-kiliáni háziorvo-
si rendelőben évek óta finanszíroz-
za a MISEK segítségével a helyben 
történő vérvételt, ezt évente több 
ezer, elsősorban idős ember veszi 
igénybe, akiknek így nem kell be-
menni a kórházba, ami elég nagy 
távolság. Ezt a fajta segítséget a jö-
vőben is szeretné folytatni.

A korábban is említett 2010-
es esőzés és az azt követő árvízzel 
kapcsolatos problémákkal, esetle-
ges kártérítési igényekkel még ta-
valy is nagyon sokan fordultak 

hozzá. Ezeket folyamatosan igye-
kezett megoldani, illetve segítsé-
get nyújtani, de még erre az évre 
is maradt munkája ezzel kapcso-
latban.

Ebben az évben a tervek kö-
zött szerepel még a Szervezet ut-
cán a járda, míg a Csendes utcán 
az úttest javítása. További igények 
vannak Berekalján fekvőrend-
őrökre, Dél-Kiliánban pedig par-
kolókra, így ezek kialakítását min-
denképpen folytatni szeretné. 
Ahogy Bükkszentlászlón is maradt 
még támfalépítési, javítási munka. 
Ugyanakkor még várja a lakossági 
igényeket, amelyek indokoltak, és 
ennek megfelelően igyekszik be-
osztani, hogy milyen munkákra 
lesz lehetőség a képviselői alapjá-
ból 2012-ben.

H. I. | fotó: Juhász Á.

A lakosok véleménye is formálja a beruházásokat

Forgalomlassító sziget került az iskola elé

HIrdetés

Projektzáró ünnepség a TS Hungaria-nál
Munkásgyűléssel egybekötött nagyszabású 
ünnepséget rendezett február 16-án a mis-
kolci székhelyű TS Hungaria Kft., az egykori 
MÁV vasúti járműjavító üzem. 

A 2010 óta az osztrák vasút leányvállalatának, az 
ÖBB Technische Services GmbH-nak a tulajdo-
nában lévő társaság egy 2010-ben indított, az „Új 
Magyarország” fejlesztési terv részeként meg-
valósított európai uniós támogatottságú projekt 
lezáró rendezvényét tartotta. A rendezvényen 
a társaság dolgozóin kívül mintegy száz kül- és 
belföldi vendég vett részt.  Az összességében 322 

millió Ft értékű fejlesztés mintegy 71 millió Ft-os, 
vissza nem térítendő támogatást kapott. A fejlesz-
tés tárgya egy olyan, a nemzetközi előírásoknak 
teljes mértékben megfelelő komplex vizsgálósor 
és technológiai eljárás kifejlesztése volt, mely az 
emberi tényező kizárásával, nagy biztonsággal ga-
rantálja, hogy az üzemet csak olyan kerékpárok 
hagyhatják el, melyek teljes mértékben megfelel-
nek a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is. Az 
ünnepségen a társaság két ügyvezetője, Wolfgang 
Artner és Bene Lajos elmondták, hogy a projekt 
lezárása egyben egy új, még nagyobb szabású be-
ruházás kezdete. A tulajdonos által engedélyezett 
döntés értelmében egy olyan volumenű beruhá-
zás kezdődik, mely a cég történetében még nem 
fordult elő. A beruházás nagyságrendje a tájékoz-
tatás szerint meghaladja az egymilliárd forintot, 
és a társaság vezetői örömmel jelentették be, hogy 
az újabb innovációs projekthez az „Új Széchenyi 
terv” révén 374 millió Ft uniós támogatást nyertek 
el. A projekt egy olyan kutatás-fejlesztési folya-
mat, melynek révén a miskolci üzemben Európa 
egyik legmodernebb vasútikerékpár-javító bázisa 
jön létre. A kifejlesztésre, illetve beszerzésre ke-
rülő berendezések a legmodernebb technika je-
gyeivel rendelkeznek majd, a kialakításra kerülő 
informatikai rendszer valamennyi berendezéssel 
önállóan kommunikál, és elvégzi az adatgyűjtés 

és -megőrzés feladatait is. A beruházás nagyban 
növeli majd a társaság versenyképességét úgy a 
minőség, mint a piaci feltételek tekintetében. A 
beruházás a napokban startol, befejezési határ-
ideje 2013. március.



Ismét hátrányból folytatják a Macik
Nem kezdődött jól a Mis-
kolci Jegesmedvék számára 
a jégkorong MOL Liga dön-
tője, de még semmi sincs 
veszve, vasárnap és hétfőn 
Miskolcon javíthat a csapat.

A döntő első felvonásán 4–2-re, 
míg másnap 6–2-re nyert a Dab.
Docler Dunaújvárosban, így a négy 
nyert mérkőzésig tartó párharc állá-
sa 2–0 a javukra. Mindkét találko-
zón vezettek 38 percig a Jegesmed-
vék, ám a hazaiak fordítani tudtak.

A második találkozó nemcsak 
az eredmény miatt volt érdekes, ha-
nem a kiállítások száma és a hazai 
szurkolók rendkívül sportszerűtlen 
viselkedése miatt is. A dunaújváro-
siak összesen 105, míg a miskolciak 
109 perc büntetéssel zárták a talál-
kozót – a Kincses–Halassy bíróduó 
3-3 végleges fegyelmit osztott ki –, a 

hazai nézők pedig zavartalanul do-
bálhatták a miskolci kispadot ön-
gyújtóval, pohárral, makukával és 
egyéb tárgyakkal,

Vasárnap és hétfőn Miskolcon 
csapnak össze a felek, a Macik pedig 
megismételhetik a csíkszeredaiak 
ellen véghezvitt bravúrt, azaz a for-
dítást. Egri István klubvezető szerint 
a csapatban benne van, hogy elkap-

ja az Acélbikákat, Fodor Szabolcs 
csapatkapitány pedig annyit meg-
ígért már a döntősorozat előtt, hogy 
szívüket-lelküket kiteszik a pályára. 
Persze, ehhez kell a szurkolók bizta-
tása is – bár rajtuk biztos nem fog 
múlni: a Dunántúlra is 250-en kí-
sérték el kedvenceiket.

A klub számos kísérőprogram-
mal készül a fináléra – tippjáték, 

rajzverseny, tombola, műkorcsolya-
bemutató és egyéb meglepetések –, 
hogy a mérkőzések mellett minél 
érdekesebbé varázsolja a nézők szá-
mára a párharcot.

A szurkolók a Miskolc Televízió-
ban is megtekinthetik a mérkőzése-
ket felvételről: a szerdai összecsapást 
szombaton, a csütörtökit pedig va-
sárnap délután 3 órától adják le.

A héten kiderült, hogy Duna-
újváros ad otthont március 2-án a 
Magyar Kupa döntőjének és bronz-
mérkőzésének. Az elődöntős pár-
harcokat március 1-jén bonyolítják 
le, a Macik is ekkor lépnek pályára 
hazai jégen a Dab II ellen.        Soós P.

a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 7. szám | 7. hét | 2012. február 18.

a város  5

sport

Február 18. | szombat » 
Futsal: Női NB I, DVTK-Vénusz – Tolna-Mözsi 
FSE. Generali Aréna, 14.30. » Kosárlabda: 
Női NB I A csoport, DKSK-MISI – Atomerőmű-
KSC Szekszárd. Generali Aréna, 18.00. » Asz-
talitenisz: NB I férfi, Borsod Volán I – Ceglé-
di VSE. Borsod Volán II–Szegedi AC II. Hejőcsabai 
sportcsarnok, 11.00. » Vízilabda: OB II fér-
fi, C csoport. Városi uszoda, 12.00–17.00.

Február 19. | vasárnap » 
Labdarúgás: DVTK kupa 2012 Nem-
zetközi torna (U12). Generali Aréna, 9.00. 
» Gyalogtúra: Ötpróba London 2012. 
Miskolc-Berekalja, Móra iskola, 8.00.

Február 22. | szerda » Labda-
rúgás: Ligakupa negyeddöntő, DVTK – Vide-
oton.  Diósgyőri stadion, 18.00.

Február 23. | csütörtök » Ko-
sárlabda: Magyar Kupa, 2. forduló, DKSK-
MISI – UNIQA-Euroleasing Sopron. Generali Aré-
na, 17.00.

Február 24. | péntek » Röplab-
da: NB I, Albrecht MVSC-MISI – TEVA Gödöllői 
RC. Csokonai utcai csarnok, 17.00. 

Február 25. | szombat » 
Floorball: OB2 felsőházi rájátszás, Miskolci 
SzFSE – White Sharks HC. Generali Aréna, 17.30. 
» Labdarúgás: DVTK kupa 2012 Nem-
zetközi teremlabadarúgó torna (U10). Genera-
li Aréna, 9.00.

Február 26. | vasárnap » 
Labdarúgás: DVTK-kupa 2012 Nem-
zetközi teremlabdarúgó torna (U9). Genera-
li Aréna, 9.00.

sportműsor ››››››››››››››››››››››››››››››

Vége az edzőtábornak,  
szerdán kupameccs
Véget ért a DVTK törökországi 
edzőtáborozása, melynek során 
hat felkészülési meccset játszott. 
Szerdán már tétmérkőzés vár a pi-
ros-fehérekre a Ligakupában.

Két győzelemmel, három dön-
tetlennel és egy vereséggel zár-
ták a diósgyőri labdarúgók a 
beleki edzőtábort, ahonnan a 
hét végén térnek haza. Ben-
czés Miklósék a macedón FK 
Shkëndiját és a bolgár Botev 
Plovdivot legyőzték, a Cracovia 
Kraków (lengyel), Kamaz Na-
berezsnije Cselni (orosz), CS 
Concordia Chiajna (román) 
trióval ikszeltek, míg a szerb 
Vojvodinától vereséget szenved-
tek. A legutolsó, Chiajna elleni 
összecsapáson megszerezte első 
gólját piros-fehérben a friss szer-
zemény, Fernando.

A héten eldőlt az is, hogy 
Bernardo Frizoni Da Cruz Di-
ással szerződést köt a klub, 
melynek egyik pontja szerint a 
féléves kontraktus lejárta után a 
DVTK opcióval rendelkezik an-
nak meghosszabbítására.

Persze, nem az eredmény volt 
a legfontosabb a tíznapos össze-
tartás során, hanem a játékele-
mek begyakorlása – ezt az ap-
róbb sérülések hátráltatták, így 
például az utolsó mérkőzéseken 
nem tudott minden játékosnak 
90 percet adni Benczés Miklós 
vezetőedző.

A következő feladat viszont 
már tétre megy: szerda délután 
6 órától a Videoton együttesét 
fogadja a csapat a Ligakupa ne-
gyeddöntőjében; a visszavágót 
március 7-én, szerdán rendezik.

S. P.

Eb-selejtező Miskolcon
Csaknem tíz évvel azután, hogy 
2002 augusztusában Görbicz 
Anita Norvégia ellen éppen a 
miskolci sportcsarnokban mu-
tatkozott be a felnőttek közt 
a magyar női kézilabda-válo-
gatottban, hamarosan ismét a 
borsodi megyeszékhelyen lép-
het pályára a 2005-ben a világ 
legjobbjának választott irányí-
tó. A kézilabda-szövetség és a 
város megállapodása nyomán 
ugyanis a németek elleni Eu-
rópa-bajnoki selejtezőt Miskol-

con játsszák a magyar lányok 
március 22-én.

A magyar női kézilabda-vá-
logatott a német, a fehérorosz 
és az azeri csapattal került egy 
kvartettbe a 2012-es hollandiai 
Európa-bajnokság selejtezőjé-
ben, a csapatokat az 1. csoport-
ba sorsolták.

A találkozót minden bizony-
nyal a Generali Aréna pályá-
ján rendezik, az anyagi és egyéb 
részletekről azonban még egyez-
tetnek a felek.

A szurkolók biztatására is szükség lesz a sikerhez

Menetrend
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

Kihelyezett szakrendelés 
A jogi akadálya is elhárul a közgyű-
lés februári ülését követően, hogy 
a kihelyezett szakrendelések meg-
kezdhessék működésüket a frissen 
kialakított egészségközpontokban.

Ahogy arról korábban már be-
számoltunk, átadták a Tömör-
kény utcai és a Szentgyörgy ut-
cai egészségházat is. A pályázati 
támogatással megépült egész-
ségközpontok lényege – azon 
túl, hogy a háziorvosok koncent-
ráltan, egy helyen dolgoznak –, 
hogy kihelyezett szakrendelések-
re is lehetőség nyílik. Éppen ezért 
a közgyűlés most tárgyalja majd 
a MISEK Kft. alapító okiratának 
módosítását, melynek a lénye-
ge, hogy a két egészségközpont 
is bekerül a kft. telephelyei közé, 
így jogi akadálya sem lesz már, 
hogy megindulhasson a munka, 
tudtuk meg Kovács Lászlótól, a 
közgyűlés egészségügyi és szoci-
ális bizottságának elnökétől. 

Hat szakrendelést vehetnek 
majd igénybe a két egészségügyi 
központban a betegek, ezek a 
szülészet, érsebészet, reumatoló-
gia, szemészet, urológia, neuroló-
gia. Hetente két órában lesz lehe-
tőség egy-egy szakrendelésre, az 
orvosokat és a felszerelést a MI-
SEK biztosítja, míg a helyiséget és 
annak költségeit az egészséghá-
zak adják. A kezdés pontos ide-
jét még nem tudni, mint Kovács 
László elmondta, a jogi akadály 
elhárulta után a szakorvosok ki-
választása következik, vélhetőleg 
március vége felé kezdődhetnek 
a szakrendelések.                           H. I.

Német óvoda és iskola indul
Miskolc város közgyűlése februá-
ri ülésén adhat támogatást német 
nyelvű óvodai csoport és általá-
nos iskolai osztály indításához a 
Bosch kezdeményezésére. 

Az elképzelés szerint az óvodai 
csoportot a Katowice Úti Sport 
Tagóvodában indítanák el. Az 
önkormányzat biztosítja az inf-
rastruktúrát, a németül beszélő 
óvodapedagógust. A költségeket 

azonban a Bosch, mint rendsze-
res működtetési hozzájárulást, 
minden hónapban megfizeti.

Az általános iskolai osztály-
nak a Szabó Lőrinc Általános és 
Német Két Tanítási Nyelvű Isko-
la adna otthont (bérbe adott he-
lyiségeiben) az előterjesztés sze-
rint. A német iskola a működését 
az óvodai csoporthoz hasonlóan 
szeptemberben kezdheti meg. 

H. I.

Az „elindulás” költségvetése lesz
A jövő heti közgyűlés dönt 
Miskolc idei költségvetéséről 
is. A főbb irányokról, célkitű-
zésekről Soós Attilát, az önkor-
mányzat gazdasági szakbizott-
ságának elnökét kérdeztük. 

Mint elmondta, a város költségve-
tésének igazodnia kell a közpon-
ti költségvetés által megszabott 
keretekhez, valamint a helyi önkor-
mányzatokra érvényes pénzügyi 
szabályokhoz. Legfőbb cél a költ-
ségvetés egyensúlyának megtartá-
sa, a mozgásteret több tényező be-
folyásolta. Elsősorban a hatalmas, 
örökölt adósság, melynek törleszté-
se komoly terheket jelent. Feladatok 
kerültek el a várostól, ami egyrészt 
megtakarítást eredményez, más-
részt viszont a központi költségve-
tési támogatások összegének csök-
kenését. Ide sorolható például az 
egyházaknak átadott oktatási intéz-
mények tanulólétszámának kiesése, 
és az egyéb oktatási intézmények-
ben érzékelhető létszámcsökkenés 
is. Vagy, hogy januártól a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóság működ-
tetése állami feladat.

– Sok olyan beruházást örökölt 
a városvezetés, amelyeket finanszí-
rozni kell, csakis ilyen jellegű, tehát 
fejlesztési célra van hitel betervezve 
– hangsúlyozta Soós Attila. – Mű-
ködésre nem veszünk fel hitelt, itt 
nem lehet hiány, annyiból kell gaz-
dálkodnunk, amennyit a bevételek 
lehetővé tesznek! – nyilatkozta, ki-
emelve a szemléletváltást, a „feladat 
alapú” finanszírozást. 

Mint mondta, eddig az volt a szo-
kás, hogy egy-egy intézmény költ-
ségvetését – vagy akár a városüze-
meltetési feladatok ellátását – az 
előző év felhasznált keretéhez iga-
zították. Most viszont azt szeret-
nék, ha a feladatok finanszírozása 
nem megszokásból, a korábbi évek 
tapasztalatai alapján történne. Meg 
kell vizsgálni, szükséges-e egyálta-
lán az adott feladat ellátása, és ha 
igen, akkor hogy lehet azt a leghaté-
konyabban, legolcsóbban elvégezni.

– Ezek azok az elvek, melyeknek 
a mentén elindultunk. Abból köl-
tünk, amink van, abból kell minél 
többet kihozni. Azt gondolom, fe-
lelősen vállalható, átgondolt, ész-
szerű és világos költségvetésről van 
szó, melynek megtartjuk a rugal-
masságát – hangsúlyozta Soós Atti-
la. Az elnök kiemelte, hogy szívesen 
fogadják az ellenzék érdemi, kreatív 
javaslatait, a parttalan kritikákkal 
azonban nem tudnak mit kezdeni. 

A pénzügyi szakember az idei 
költségvetés legfontosabb célkitű-

zései között a munkahelyteremtést, 
a közbiztonság javítását, az állami 
támogatással megvalósuló felada-
tokhoz – mint például a kulturális 
intézmények és a közösségi közle-
kedés működtetése – szükséges ön-
kormányzati források biztosítását, 
valamint a város vonzerejének nö-
velését említette. Mint mondta, pri-
oritásként kezelik egyes városfejlesz-
tési beruházások finanszírozását, 
és a kulturális programok, rendez-
vények támogatását is. A vonzóbb 
városkép hozadéka megjelenhet a 
gazdasági húzóágazatnak szánt tu-
rizmusban, a befektetők érdeklődé-
sében, de a városlakók komfortérze-
tének növekedésében is. 

– Ez persze nem azt jelenti, hogy 
semmi másra nem fogunk költeni. 
Tavaly is voltak olyan kisebb pályá-
zatok, támogatási lehetőségek, ame-
lyeket hasznosnak ítéltünk a vá-
ros számára. Most is lesz egy olyan 
tartalék, amely fedezetet biztosít az 
ilyen típusú önerőre, vis maior ese-
mények kezelésére – tette hozzá. 

A 2012-es költségvetési koncep-
ció hitel nélkül 38,1 milliárd forint 
bevétellel és 40,5 milliárd forint ki-
adással számol. Nem építettek be új 
hitelfelvételt. Azzal a fejlesztési hitel-
lel számolnak – azt hozták át csök-
kentett összegben – amit 2011-re 
terveztek, de végül nem vettek fel.

Az elnök megemlítette, már a 
2010-es költségvetésből is örököltek 
négymilliárd forint körüli hiányt. 

– Ennek a fedezetére még az elő-
ző városvezetés folytatta le a hitelfel-
vételi eljárásokat, kihirdették a köz-
beszerzés győztesét, ránk maradt a 
szerződés aláírása, de ez nem a mi 
hitelünk volt. Mi 3,9 milliárdos hi-
telt terveztünk be a 2011-es költ-
ségvetésbe. 730 milliót működésre, 
3,1 milliárdot pedig fejlesztési fel-
adatokra. Ezt végül tavaly nem vet-
tük fel, és menet közben az is kide-
rült, hogy a működéshez nem lesz 
szükség hitelfelvételre. Sikerült kor-
dában tartani a kiadásokat, 2,9 mil-
liárdos fejlesztési hitel felvételét ter-
vezzük. Mi másfél év alatt, egyetlen 
forint saját hitelt sem vettünk fel – 
fogalmazott Soós Attila. 

– Szigorúan ragaszkodunk ah-
hoz, amit meghirdettünk. 2011 
után – amely a stabilizálás éve volt 
– reményeink szerint az idei az „el-
indulás”, a jövő évi pedig a „fejlődés” 
költségvetése lesz. Mozgásterünk az 
örökölt, az Állami Számvevőszék ál-
tal is korrekten bemutatott adósság-
halmaz és a korábbi, felelőtlen gaz-
dálkodás miatt meglehetősen szűk. 
Ezt tudomásul kell venni, de a város 
működése stabil, leraktuk az alapja-
it a további fejlődésnek – zárta nyi-
latkozatát a gazdasági bizottság el-
nöke.                                       Szepesi S. 

A sportfinanszírozásról is dönt a közgyűlés
Miskolc sportkoncepciójának de-
cember 15-ei elfogadása után válto-
zik a finanszírozás rendszere, és mó-
dosul a hatályos rendelet is. Jövő 
csütörtöki ülésén erről is tárgyal a 
grémium.

A rendelet felépítése nem változik, 
ugyanakkor a keretek, a támoga-
tás felosztásának módjai, az ered-
ményességi támogatás elbírálása, a 
sportügyekért felelős bizottság jo-
gosultsági köre, valamint a támo-
gatási igények benyújtásának ha-
tárideje módosul.

Zsiga Marcell, Miskolc spor-
tért is felelős alpolgármestere úgy 
nyilatkozott, Miskolc költségve-
tésének egyik része a sport, mely-
nek támogatását Kriza Ákos pol-
gármesterrel kiemelten fontosnak 
tartják. A leendő büdzséről ak-
kor annyit mondott, nem szabad a 
sporton spórolni, a tavalyinál keve-
sebb nem lehet a forrás.

A közgyűlés a jövő héten, feb-
ruár 23-án tárgyalja, hogy az egyes 
területekre mekkora összeget java-
sol fordítani.

S. P.

Kiemelt cél a város vonzerejének növelése – fejlesztéssel, programokkal
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Apróhirdetés
Társajánlás minden korosztálynak nagy 
kedvezménnyel! ZENIT TÁRSKERESŐ IRODA 
Miskolc, Baross G. u 17. Tel.:  30/445-6741.
Csótány, hangya, molylepke, poloska, men-
jen a pokolba, egér, patkány utána. Rovar-, rág-
csálóirtást vállalok a HACCP programon belül. 
Teljes objektumirtásnál garanciával. Telefon: 
20/225-2241; 30/473-0268; 70/506-7889.
50 éves érettségi találkozó. Kérem azokat 
az osztálytársaimat, akikkel a miskolci Kossuth 
Gimnázium Gyurcsik Józsefné osztályfőnök ve-
zette IV. b osztályban 1962-ben érettségiztünk, 
jelentkezzetek. Kerek évfordulónk alkalmával 

összegyűlünk, s elmondjuk mi történt velünk. 
MURAI ÉVA 3526 Miskolc, Huszár u. 5.
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók be-
építve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástech-
nikával. Érdeklődni: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu. Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház, I. emelet. Nyitva: h–p: 11–
15 óráig.
Tűzifa az erdésztől! Akác, tölgy, haso-
gatva, kalodába sorba rakva rendelhető!  
11 000 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.

Akció 2012. 02. 18-tól 2012. 02. 24-ig
Bonux mosópor 2 in 1, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Bonux mosógél 1,5 l, 666 Ft/l 999 Ft
Persil Expert mosópor 1,6 kg, 749 Ft/kg  1199 Ft
Calgon vízlágyító 500+500 g 1299 Ft
Jar mosogató 1 l  499 Ft
Silan Royal öblítő konc. 0,9 l, 554 Ft/l 499 Ft
Lenor Parfumelle öblítő konc. 0,75 l, 665 Ft/l 499 Ft
Quanto Greece öblítő konc. 1 l  359 Ft
Vanish folteltávolító 1 l 799 Ft
Baba tusfürdő 400 ml, 1248 Ft/l 499 Ft
Gillette borotvahab 200+50 ml, 1996 Ft/l 499 Ft

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció kezdôdött  
coop üzleteinkben február 16–27-ig

coop félzsíros tehéntúró 500 g  399 Ft
Egységár: 798 Ft/kg

ÁSZ lecsókolbász 1 kg  559 Ft
Finomino baromfipárizsi 1 kg  399 Ft
coop zöldborsó gyf. 1 kg  369 Ft
Olympos 5* citromízesítô 1 l  279 Ft
Sport étcsokoládé márt. rumos ízû kakaós szelet XL 45 g  89 Ft
coop ABc és coop Szuper áruházainkban:
Delma joghurt csészés margarin 500 g  329 Ft

Egységár: 658 Ft/kg

Saga erdei gyüm. ízû tea 20 x 1,4 g  259 Ft
Sió vilmoskörte 1 l  239 Ft
Baba tusfürdô lanolinos 400 ml  459 Ft

Egységár: 1148 Ft/l

Pick Rákóczi szalámi midi 1 kg (csak coop Szuper)  3199 Ft

Törzsvásárlóink egyes termékek vásárlásánál  
a kupon bemutatásakor engedményben részesülnek!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy  
coop üzleteinkben az Erzsébet-utalványokat  

élelmiszerek vásárlásánál beváltjuk.



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

szóház. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
14.00–18.00 | Kultúrházak éjjel-nappal. Aviva 

módszer, Mezítlábas Impró Party. IfiHáz.
17.00 | Kultúrházak éjjel-nappal. Farsangi kéz-

műves játszóház. Avasi Gimnázium, színházterem.
19.00 | Valentin-napi bál. Miskolci Vigadó étterem.
19.00 | Csabai polgári bál. Bárczay-kastély.
21.00–23.00 | Elektróger Party. Fellép Ludmilla, 

Bordee, Secret Bangers DJs. IfiHáz.

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

ház előadása. Csodamalom Bábszínház.
16.00 | Farsangi bál. Vörösmarty Művelődési Ház.
19.00 | Koncert a kolostorért. Flautrilla Fuvolatrió, 

Zsekov Mónika és Bekes Anna hegedűművészek 
előadása. Belvárosi evangélikus templom.

Február 20. | hétFő
14.00 | Ifjúsági koncert. MűHa.
16.00 | Londoni randevú. Filmvetítés. Kaffka Könyvtár.
19.00 | Miskolci Szimfonikus Zenekar koncert-

je. Népszerű bérlet. MűHa.

Február 21. | kedd
14.00 | Miskolc az én városom. Előadó: Mikita Gá-

bor. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
17.00 | Mindörökké reiki. Petrik Márta Magdolna 

könyvének bemutatója. Szabó Lőrinc Könyvtár.
19.00 | Dumaszínház. Kiss Ádám, Hajdú Balázs. MűHa.

Február 22. | szerda
18.00 | Hangfürdő a tízmilliószoros teremtő 

napon. IfiHáz.

Február 23. | csütörtök
14.30 | Drámajáték foglalkozás. Avasi Gimnázium.

17.00 | A Műút a könyvtárba vezet. Vendég: 
Czeizel Endre. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.30 | Az urbanisztikáról. Aczél Gábor, a Ma-
gyar Urbanisztikai Társaság elnökének előadása. 
MAB-székház.

19.00 | Népszerű zenei esték. Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar, ELTE Bartók Béla Énekkara. MűHa.

Február 24. | péntek
09.00 | Vasútmodell-kiállítás. Földes Gimnázium.
14.00 | Mesék Mátyás királyról. Ifjúsági filmvetí-

tés. Tompa Mihály Könyvtár.
15.00 | Kocsonyafesztivál. Nyitófelvonulás. Belváros.
16.30 | A kommunizmus áldozatainak emlék-

napja. Fráter György Katolikus Gimnázium.
17.00 | Tánchétvége. ÚjraTáncEgyütt. 24 órás non-

stop táncimprovizációk. Színház, Játékszín.
18.00 | Miskolc és az űrkutatás. Szabó Gyula Be-

mutató Csillagvizsgáló.

19.00 | Tánchétvége. Aréna. Színház, Csarnok.

Február 25. | szombat
10.00 | Kocsonyafesztivál. Miskolc, belváros.
10.00 | Mesterkedő. Miskolci Galéria.
10.30 | Tánchétvége. Shakespeare-mesék. Szín-

ház, Csarnok.
17.00 | Zenés-verses est a kolostorért. Miskolci 

Galéria, Rákóczi-ház.
17.00 | Út a semmibe. Filmvetítés a kommunizmus 

áldozatainak emléknapján. Nyilas Misi Ház.
20.00 | Tánchétvége. Altera Pars. Színház, Csarnok.

Február 26. | vasárnap
10.00 | Kocsonyafesztivál. Miskolc, belváros.
10.30 | Pom-Pom meséi. Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Randevú klub. Vörösmarty Művelődési Ház.
19.00 | Tánchétvége. ArTeRror. Színház, Csarnok.

» további programok a minap.hu-n
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programajánló ›››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Február 20. | hétFő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-tech, házépítők műsora 

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

Február 21. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód ma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportmérkőzés, közvetítés felvétel-
ről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Amikor a sasok lecsapnak, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 22. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 5. rész – mun-
kaerőpiac, munkahelyteremtés (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 
Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: elő-
adások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Szent Lőrinc éjszakája, olasz film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 23. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Tudomány ha-
tárok nélkül: fókuszban a hirtelen szívhalál (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc TV gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV.) 21.00 Fekete tűz, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 24. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Magyarország: 
Fehérgyarmat (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Gazemberek, angol–indiai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 25. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Euróra 5. rész – mun-
kaerőpiac, munkahelyteremtés (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti 
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei mű-
sor 23.00–07.00 Képújság.

Február 26. | 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 évszázad bűnesete, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» Február 19-étől, vasárnaptól háromna-
pos farsangvégi engesztelő szentségimádás lesz a Zár-
dakápolnában. Vasárnap délután 4 órától, hétfőn és ked-
den délután 2 órától szentségkitétel, 5 órától szentmise. 

» Vasárnap, 19-én mocorgós szentmise 
lesz a Mindszenten délután 4 órától. Február 20-án egész 
napos szentségimádás lesz a mindszenti templomban, 
az egyes plébániák szentórája a helyi hirdetések szerint.

» Február 22-én hamvazószerda, a nagy-
böjt első napja. Szigorú böjti nap! A minorita templom-
ban délután 5 órától keresztúti ájtatosság. A nagyböjt 
idején minden hétfőn Corda Pia ájtatosság az énekkar 
vezetésével délután fél 6-tól.

Harang-Hírek ››››››››››››

Február 16–22. | 17.00 Submarine; feliratos angol–am. vígjáték | 12 | (Béke) | 17.30 
Sherlock Holmes 2.; am. akciófilm | 16 | (Uránia) | 19.30 Isztambul; magyar–tö
rök–angol film | 12 | (Béke) | 20.00 Fifti-fifti; feliratos am. vígjáték | 12 | (Uránia).

Február 23. | 15.30 Mindszenty – Szeretlek, Faust; magyar film.  | 12 | (Uránia) | 
17.00 Vörös Hadsereg Frakció; feliratos német történelmi film | 16 | (Béke) | 17.30 
Szilveszter éjjel; am. romantikus vígjáték | 12 | (Uránia) | 19.30 Éjfélkor Párizs-
ban; feliratos spanyol–am. romantikus vígjáték | 12 | (Béke) | 20.00 Géppisztolyos 
prédikátor; feliratos am. akciófilm | 12 | (Uránia).

Február 24–26. | 15.00 Felperzselt föld; feliratos kanadai dráma | 16 | (Béke) | 
15.30 Az adósság; feliratos am. thriller | 16 | (Uránia) | 17.00 Harry Brown; felira
tos angol krimi | 18 | (Béke) | 17.30 Szilveszter éjjel; am. romantikus vígjáték | 12 
| (Uránia) | 19.30 Vörös Hadsereg Frakció; feliratos német történelmi film | 16 | 
(Béke) | 20.00 A segítség; feliratos am.–indiai–emirátusokbeli dráma | 12 | (Uránia).

Február 27–29. | 17.00 Vörös Hadsereg Frakció; feliratos német történelmi film 
| 16 | (Béke) | 17.30 Szilveszter éjjel; am. romantikus vígjáték | 12 | (Uránia) | 19.30 
Éjfélkor Párizsban; feliratos spanyol–am. romantikus vígjáték | 12 | (Béke) | 20.00 
Géppisztolyos prédikátor; feliratos am. akciófilm | 12 | (Uránia).

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 idő
pontok
Utódok (F premier) | 16 | 11.00 (szo–v), 13.15, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Védhetetlen (F premier) | 16 | 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 
17.30, 20.00 – 22.30 (p–szo)
Star Wars I. – Baljós árnyak (MB 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) | 12 | 11.00 (szo–v), 13.00, 15.15, 17.45, 
20.00 – 22.00 (p–szo)
Borotvaélen (F) | 12 | 18.30
Szingli fejvadász (MB) | 12 | 13.30, 17.15, 19.45 – 21.45 (p–
szo)

A Vaslady (F) | 12 | 14.00, 18.15
A párizsi mumus (MB digitális 3D) | KN | 10.30 (szo–v), 14.15
Underworld 4. – Az ébredés (MB digitális 3D) | 18 | 16.30, 
20.30 – 22.30 (p–szo)
A tetovált lány (MB) | 18 | 16.30, 19.30 – 22.30 (p–szo)
Muppets (MB) | KN | 11.15
Sherlock Holmes 2 (MB) | 16 | 12.15 (szo–v), 16.00, 20.30
Jack és Jill (MB) | 12 | 15.30
Táncoló talpak 2. (MB digitális 3D) | KN | 10.00, 12.00 (szo–v)
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 10.00 (szo–v), 14.45
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3D) | 12 | 12.30 (szo–v)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN – korhatár nélkül, BA – 
korhatári besorolás alatt. A 13 óra előtti időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 
21 óra utániak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, plaza  – február 16–22. ›››››››››››››››››››››››››››››››

HIrDetés

HIrDetés

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  Ezen a héten igyekszik kicsit másképp állni a dolgokhoz, de nem 
dughatja homokba a fejét, különösen, ha anyagi kérdésekről van szó. Türelmetlen lesz, de nem biz-
tos, hogy akkor nyer, ha elsőként ér a célba. Áldozzon inkább a szerelemnek!

bika (04. 21–05. 21.) Kedvére valók követik egymást, sikeres lesz ott is, ahol nem várná. 
Olyan új, a munkájával is összefüggő lehetőségekkel találkozik, amelyek átalakítják a baráti körét, 
a családi kapcsolatait is. De ne feledkezzen meg saját magáról se: élvezze az élet apró örömeit.

ikrek (05. 22–06. 21.) Régóta várt a lehetőségre, hogy kitörjön a megszokott környezet-
ből, esetleg új munkát vállaljon. Február végén már egészen új irányban folytathatja az életét. Az 
volna jó, ha maga kezdeményezne, és nem várná meg, amíg a körülmények késztetik a váltásra. 

rák (06. 22–07. 22.) A kedve ellentmondhat a zord időjárásnak, hisz kedvező napok jön-
nek, új ismeretségeket köthet, s ezek nagy segítségére lehetnek a jövőben. Karrierje viszont egyál-
talán nem mozdul. Párkapcsolatban azokat érheti csalódás, akik kétfelé kötelezték el magukat.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Ismerje be, hogy túlterhelt. Ez érezhető, és a környezete 
is látja. Feszültségét ne munkatársain vagy szerettein vezesse le! Olyan tényekkel szembesül, ame-
lyek első pillanatban talán fájdalmasan érintik, de végül is jó alkalmat teremtenek a váltásra.

szűz (08. 24–09. 23.) Tele van energiával, nem is tud ezzel mit kezdeni. Jól tenné, ha ke-
resne magának valamilyen plusz elfoglaltságot, különben a környezete idegeire megy izgágaságá-
val. Bármibe kezd, sikereket könyvelhet el, és hétvégén jut idő a kikapcsolódásra, szórakozásra is.

mérleg (09. 24–10. 23.) Hiába készíti elő a dolgokat, mindig történik valami, ami fel-
borítja a terveit. Az akadályokat le kell győznie, de ha hajlandó lenne tisztázni pár, függőben lévő 
dolgot, minden kedvezően alakulna. Muszáj lesz szembenézni a tényekkel, sok múlhat ezen!

skorpió (10. 24–11. 22.) Hangulata a szokásosnál is változékonyabb lesz, különösen 
hétfőn és kedden. Emiatt olyan konfliktusokba is belegabalyodik, amelyekbe máskor sosem. A 
pénzügyeiben kedvező változást hozhat ez a hét, ehhez nyitott szemmel kell járnia. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Olyan emberekkel kénytelen órákat, napokat eltölteni, akik 
nem igazán tudják lekötni a figyelmét, esetleg olyan tanulmányokat folytat, melyek csöppet sem 
érdeklik. Ha munkahelyet váltana, nagyszerű lehetőségeket és ismeretségeket kínál ez a hét. 

bak (12. 22–01. 20.) Mindenben és mindenkiben a negatívumokat veszi észre, a gondo-
kat nagyítja fel. A társasági élet idegesíti, nagyon nyugtalan, nem találja a helyét, viták tarkítják a 
következő napokat, egészen szombatig. Olyan arcát mutatja, amely sokakat megrémít. 

vízöntő (01. 21–02. 19.) Várható ugyan néhány kisebb konfliktus, ugyanakkor több-
ségében lesznek a pozitív események. Nagyobb utazásnak vagy költözésnek is kedvez most az idő. 
Ha családban él, anyagi javulás várható, ha magányos, egy kedves társ csöppenhet az életébe.

halak (02. 20–03. 20.) A hét első felében feszült lehet, még arra is hajlamossá válik, 
hogy ezt átragassza másokra. Inkább vegyen ki néhány nap szabadságot. Lazítson, nincs olyan fon-
tos feladat, ami ne várhatna. Fogadja el a meghívásokat, és ha alkalma nyílik rá, utazzon el. 

Különleges lánykérés  
a Barlangfürdő Csillagtermében
Nehéz lenne romantikusabb hely-
színt találni egy lánykéréshez, mint 
a Miskolctapolcai Barlangfürdő – is-
merte fel Vincze Egon, aki párjának 
óriási meglepetést okozva a Csillag-
teremben kérte meg a hölgy kezét 
az idei Valentin-napon.

Minden pár életében különleges alka
lom, mikor a férfi szíve választottjának 
megkéri a kezét. Vincze egon azon
ban úgy gondolta, hogy még külön
legesebbé és emlékezetesebbé teszi 
a gyűrű felhúzásának pillanatát, ezért 
megkereste a Miskolctapolcai Barlang
fürdőt, ahol szívesen segítettek terve 
megvalósításában.

– Gyakran visszatérő vendégeink, 
nagyon szeretik, és különlegesnek 
tartják a fürdőt, ezért esett erre a hely
színre a választás – mesélte Mitró Dal
ma, a Miskolci turisztikai Kft. marke
tingvezetője.

A zárás után beengedték hát Vin
cze egont és választottját, Poór Mari
annát a Csillagterembe, ahol már egy 
üveg pezsgő, egy csokor vörös rózsa és 
egy „Leszel a feleségem?” feliratú moli
nó várta őket.

– Máskor is szívesen látunk párokat, 
a Csillagtermünk, a római terem vagy 
a szerelmesek hídja tökéletes helyszín 
az ilyen alkalmakra – mondta a marke
tingvezető.

A Miskolc Holding Zrt. 
cégcsoport tagja

A MIVÍZ Kft. nyilvános ajánlatkérési eljárást hirdet 
az alábbi feladatra:

„Ultraszűrési technológia/berendezés az Ómassai 
vízműben” tárgyú eljáráshoz kapcsolódó  

engedélyezési és kivitelezési, tervezési munkára.
Az ajánlat beadásának határideje: 2012. március 12., 1000 

Ajánlatbontás helye, időpontja: 
Miskolc, József A. u. 78. sz., IV. emelet, 410. szoba,

2012. március 12., 1000 

Ajánlatkérési dokumentáció ára: 5000 Ft + áfa

Az ajánlatkérési dokumentáció a MIVÍZ Kft. (Miskolc, József A. u. 78. sz.) 
Közműnyilvántartási csoportjánál vehető át társaságunk pénztárában 
történt befizetés után 2012. február 18. napjától minden munkanap  

800–1100 óra között (a beadási napon 0900 óráig).

INTENZÍV  NYELVVIZSGA-   
FELKÉSZÍTŐ  INdUL

angol és német nyelvből
2012. március első hetétől 40 órában a Földes Ferenc Gimnáziumban.

A részletek iránt érdeklődni a 46/414-203-as telefonszámon lehet,  
valamint az almamater@ffg.sulinet.hu e-mail címen és a gimnáziumban,  

a Miskolci Alma Mater Nonprofit Kft. irodájában (fszt. 7.).
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Szeretetre hangolva
Miskolcon egy óriási koncerttel 

kezdődött a ráhangolódás a feb-
ruár 14-ei szerelmesek ünnepére. 

Rajongásból, hangerőből és köny-
nyűzenei sztárokból sem volt hi-

ány a Nagy Valentin-ünnepen, 
amit a hagyományokhoz híven 

ezúttal is a Városi Szabadidőköz-
pontban rendeztek vasárnap. 
Hagyomány a Miskolci Állat-

kert és Kultúrpark örökbefogadá-
si napja is – a szeretet és (állat)ba-
rátság jegyében. Valentin napján 
tizenkét állatot fogadtak örökbe, 

de ezentúl egész évben jelentkez-
hetnek a pótszülő-jelöltek.

(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Danielle Steel:  
Boldog születésnapot!
Valeria Wyatt sikeres tévéműsor háziasszo-
nya. Rajongói szemében a szépség, nőies-
ség és az elegancia megtestesítője. Élete 
azonban egész más. Depressziós, úgy érzi, 
hiába a sok fodrász, plasztikai sebész, a hat-
vanadik születésnappal menthetetlenül 
utoléri az öregség. Lánya, April étteremtu-
lajdonos, főszakács. Magánélete nincs, csak 
munkája. Harmincadik születésnapján rá-
ébred, ugyanolyan magányos, boldogtalan 

lesz, mint anyja. Jack Adams, televíziós sportriporter kedve szerint 
válogat a lányok között. Ötvenedik születésnapján ráébred, megöre-
gedett. Három ember egy napon érkezik el élete mérföldkövéhez...

Popper Gábor:  
Képzeld, apu – Apám, emlékeim
Emlékezés Popper Péterre, emlékezés 
egy életre, ami meghatározta a körülöt-
te élők mindennapjait is. Néha jó hatás-
sal volt, néha pedig terhessé vált a név. 
Popper Gábor őszinte vallomásában 
a család mindennapi életéről vall. Sor-
sokról szól, s az apa és fiú közötti kap-
csolatot jellemző intimitásokat is feltár.
„… nem lettem pszichológus. Így is 
terhes volt gyakran a név, a híres em-
ber fiának lenni, nagyon szerettem 
volna önmagam, Popper Gábor lenni. Félre ne értsd: mindig nagyon 
büszke voltam apura, és az vagyok ma is.”

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

A segítség
A Kocsonyafesztiválon a 8. CineFest 
filmjeiből válogatnak. A segítség című 
filmet a akkor csak egyszer láthatta a 
közönség, ezért most újra alkalmat te-
remtenek belepillantani Skeeter életé-
be. A főhős újságíróként keresi a napi 
betevőre valót, majd elhatározza, könyvet ír az előkelő családoknál 
szolgáló cselédekről – a szolga szemszögéből. Skeeter kockáztatja bará-
ti kapcsolatait, és sokkal többet megtud, mint amire az elején számított.

feliratos amerikai–indiai–emirátusokbeli filmdráma, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; február 24–26., 20.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… Az egykori Rudolf gyalogsági laktanya im-
pozáns főbejáratával szemben a Széchenyi utcához hasonló észak-
déli közlekedési utat terveztek a városrendezők 1923-ban. A Soltész 
Nagy Kálmán polgármesterről elnevezett utca két városi bérháza 
volt hivatott meghatározni az utcaképet. Terveit két miskolci mér-
nök, Block Alfréd és Stimm Lajos készítette. A két, háromemeletes 
bérház 1927–1929 között épült. A Szinváig, majd a Vörösmarty ut-
cáig hasonló monumentális épületekkel megvalósult a „főutca” első 
üteme, de a gazdasági válság miatt nem haladtak tovább. A földszin-
ten vendéglő, kávézó, posta, gyógyszertár, s más üzletek voltak, ame-
lyek a XX. század utolsó évtizedéig megőrizték funkcióikat. A két 
bérháztömb emeleti részeiben 70 darab két-, három- és négyszobás 
bérlakást alakítottak ki.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Juhász Ákos 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 ››››››››››››

294 éve, 1718. február 14-én a városi tanács határozatot hozott 
egy új vendéglő építéséről. Ez lett a Csabai kapuban a Zöldfa ven-
déglő, amely másfél évszázadon át biztosított szállást a városba érke-
ző szekereseknek. Helyén 1959–1962 között épült a mai középület.

75 éve, 1937. február 15-én halt meg, s Igriciben temették el Nagy 
Ferenc miskolci polgármestert. 1912–1917 között irányította a vá-
rost, s példaértékű feldolgozást jelentetett meg Miskolc közállapotai-
ról, számos üzemet alapított. 1918-tól közélelmezési miniszter lett.

75 éve, 1937. február 17-én írták alá azt a szerződést, amelyben 
Miskolc újabb 20 kat. holdat vásárolt Tapolcán a munkácsi püspök-
ségtől. Ez döntő lépés volt abban, hogy 1939-ben hivatalosan is Mis-
kolc üdülőtelepévé nyilvánítsák Tapolca 306 lakóházát.

Hétforduló ›››››

Névadó – Kós Károly  
Az avasi városrészen a Sza-
badságharcos utcával pár-
huzamos, északkelet – 
délnyugat irányú utca, 
határát az Aulich L. 
utca vonala zárja.

A névadó építész-
mérnök végzettségű, az 
erdélyi kulturális hagyo-
mányok őrzője és átadója. 
Mint író, 1924-ben megalapí-
totta az Erdélyi Szépmíves Céhet, 
amely könyvkiadóként működött. 
Folyóiratot szerkesztett Erdélyi He-
likon címen. A kolozsvári egyete-
men is tanított. 

Az Építész Kamara (korábban a 
Városszépítő Egyesület) Görgey ut-

cai székházát tervezte, amely 
Kós-házként él a köztu-

datban. A Miskolcon 
egyedülálló, félköríves 
térbővülettel hangsú-
lyos, magastetős épü-
let 1931-ben készült 
Imreh Zsigmond mis-

kolci festőművész lakó-
házaként. 

(1883–1977 között élt, Te-
mesváron született, Kolozsváron te-
mették el. A XX. század első felében 
politikai szerepet is vállalt Erdély-
ben, de 1953-tól elsősorban iroda-
lommal foglalkozott, Kalotaszegről 
írt munkája maradandó érték.) 

D. I.

Nyugdíjazás után a nyugdíjasokért
A nyugdíjazás is után is 
aktív társadalmi életet él 
Varga-Somogyi Istvánné, 
aki pedagógusként dolgo-
zott évtizedeken át, most 
pedig a Miskolci Idősügyi 
Tanács társtitkáraként te-
vékenykedik.

– Amikor 2004-ben nyugdíjba 
mentem, akkor alakult meg az 
első Miskolci Idősügyi Tanács. 
A negyven év aktív szakmai élet-
út után ez kapóra jött, és felvéte-
lemet kértem a szervezetbe. Az-
óta ebben tevékenykedek, hol 
tagként, hol társtitkárkért, felvált-
va. Pedagógusként az emberekkel 
való foglalkozás szakmámból fa-
kad – magyarázta a nyugdíjazás 
utáni zökkenőmentes váltás hát-
terét Varga-Somogyi Istvánné. 

Azért is szeret ebben a ci-
vil szervezetben tevékenyked-
ni, mert naponta újabb és újabb 
kihívásokat jelent számára ez a 
munka. Egyik kezdeményező-
je, ötletgazdája az Ezüst Fürtök 
nyugdíjas amatőr versenynek, 
amin most is dolgozik. 

– Az első verseny 2009-ben 
volt és mintegy 270-en regiszt-
ráltak. Az idei lesz a harmadik. 
Sokan érdeklődnek, jelentkez-
nek, remélem, idén is több százan 
lesznek. Szakmai zsűri értékeli a 
produkciókat, a győztesek pedig 
az idősek világnapján gálaműsor-
ral köszöntik majd kortársaikat.

A közösségi tevékenység ter-
mészetesen sok időt vesz igénybe. 

– Sosem számoltam ki, meny-
nyi időt töltök ezzel. Szívesen csi-
nálom, nem fáraszt az önkéntes, 
díjazás nélküli civil munka – zár-
ta a beszélgetést Varga-Somogyi 
Istvánné, akire már több érdeklő-
dő várt az irodában.

Cs. L. | fotó: J. Á.

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 Szabó Lőrinc verseit?

Tisztelt Olvasó! Miskolci születésű, így erősen kötődik városunkhoz Szabó 
Lőrinc. De vajon ismeri Ön a verseit? Hamarosan kiderül! Négyrészes ke-
resztrejtvény-játékunkban egy-egy versének címét rejtettük el! A megfej-
téseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb 2012. március 14-e éjfélig 
juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfej-
tők között a MIKOM felajánlásában könyvet sorsolunk ki. Előző játékunk 
helyes megfejtései voltak: 1. Keleméri Mohos-tavak, 2. Gönci pálos ko-
lostor, 3. Muhi csata emlékműve, 4. Bogácsi kaptárkövek. Könyvet nyert: 
Czetler Ferencné 3526 Miskolc, Szeles u. 




