
Elsötétítés. Újabb Spiró-bemutatót tartottak szerdán, ezúttal a Já-
tékszínben. Az Elsötétítés című dráma főszereplője a darabot rendező-
ként is jegyző Korognai Károly. Vele Szirbik Bernadett, Szegedi Dezső, 
Cservenák Vilmos és Kriston Milán lép színpadra. Közben már finis-
be értek a világ egyik legnépszerűbb musicaljének próbái, A nyomo-
rultak március 2-ától lesz látható Miskolcon.  (fotó: Bócsi Krisztián)
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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Vadászat, 
Védelem
a vadász tevékenysége nem a 
pusztításról szól, hanem a ter-
mészet szeretetéről, védelméről.  
életmód | 6. oldal

szomorú 
szezonkezdés
vereséggel nyitott a dvtk, 
azonban a hetet egy ennél is szo-
morúbb esemény árnyékolta be.  
sport | 4. oldal

együtt 
debrecennel
a két város a turisztika, a gazdaság-
fejlesztés és a sport területén fűzi 
szorosabbra kapcsolatait.  
krónika | 2. oldal

Költségvetés, alpolgármester
A miskolci közgyű-

lés csütörtöki ülésén al-
polgármesterré válasz-

tották Kiss Gábort, a 
polgármesteri hivatal 
humán főosztályának 

vezetőjét. Elfogadták a 
város költségvetését is. 

» Az új alpolgármester 
feladatairól a 3., 

a közgyűlésről az 5. 
oldalon számolunk be.

Biztonságerősítő akció
Diósgyőr és a belváros után 
most újra az Avas következett: 
újabb összehangolt, átfogó ha-
tósági ellenőrzést tartottak 
csütörtökön, ezúttal a Geszte-
nyés utcán. Az akciók folyta-
tódnak, ugyanis már látszik az 
eredményük, több problémás 
lakást elhagytak lakói.

» részletek 3. oldalon

Csalódott, de büszke ezüstérmesek
Története legnagyobb sikerét el-
érve, ezüstérmet szerzett a MOL 
Ligában a Miskolci Jegesmed-
vék jégkorongcsapata. A játéko-
sok csalódottak, de büszkék a 
második helyre – ahogy monda-
ni szokták, szépen csillog az ezüst 
is. A rájátszás legértékesebb já-
tékosa Nagy Gergő lett, míg Jan 
Jarabeket beválasztották az All 
Star csapatba.

» folytatás a 4. oldalon

HIrdeTés

HIrdeTés

MVK: csütörtöktől újratervezés!
Másképp járnak a buszok és 
a villamosok március 1-jétől 
Miskolcon – megszavazta 
ugyanis csütörtökön az erről 
szóló javaslatot a közgyűlés. 

Az intézkedéssel a gazdálkodási 
egyensúly megteremtése a cél, illetve 
az, hogy a szállítási teljesítményt az 
utazási igényekhez igazítsák, hang-
súlyozta Braun Csaba, az MVK Zrt. 
marketingosztály-vezetője. A válto-
zásoktól 300 millió forintos megta-
karítást vár az MVK Zrt. 

– A március 1-jén életbelépő vál-
tozásokat alapos előkészítő munka, 
utasszámlálások előzték meg, és az 
utasok, az önkormányzat, valamint 
a képviselők észrevételeit is felhasz-
náltuk – mondta.

» folytatás a 3. oldalon

MiskolcpONt! 
Márciusban elindul Miskolcon az új, 
komplex kedvezményt nyújtó kár-
tyarendszer.

Március 1-jétől lehet igényelni az 
egy évig érvényes MiskolcpONt 
kedvezménykártyát az MVK jegy- 
és bérletpénztáraiban, amelynek 
összege 1500 forint lesz. Erről a 
közgyűlés döntött csütörtökön. A 
miskolciakon túl a Miskolci Kis-
térségi Társulás 38 települése is 
csatlakozhat a kedvezményrend-
szerhez.

» folytatás a 3. oldalon

„Zöldebb” meleg Kenderföldön
Hivatalosan is átadták a kender-
földi biofűtőművet, amely a pró-
baüzem, a szükséges mérések és 
engedélybeszerzések után 1100 
lakásban szolgáltat meleget. A ki-
vitelezés tavaly tavasszal indult, az 
építkezést pedig decemberben fe-
jezték be, és eddig próbaüzemen 
működött. A hétfő délelőtti át-
adó ünnepségen a 3 MW-os, zárt 
rendszerű kazán működését is be-
mutatták.

» cikkünk a 3. oldalon

Kocsonya, zene
Tizenkettedik alkalommal szól 
februári hétvége a kocsonyá-
ról Miskolcon. A vasárnapig tar-
tó kulináris, kulturális fesztivá-
lon ezúttal is zene tölti meg a 
Széchenyi utcát – idén – a Cent-
rumtól egészen a Pátria közig.
A fesztivál díszvendége Ro-
mánia. A díszvendég mellett 
azonban számtalan helyi és or-
szágosan elismert zenekar is szó-
rakoztatja majd a közönséget va-
sárnap estig. (fotó: Juhász Ákos)
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Miskolci Napló
a város lapja

napról napra ››››››››››››
Polgárőr-fogadóóra. Cseh Lász-
ló, a B.-A.-Z. Megyei Polgárőr Szö-
vetség alelnöke fogadóórát tart febru-
ár 27-én, hétfőn délután 4-től 6 óráig a 
Nagyváthy J. u. 38. szám alatti Rendőr-
pihenőben.

Miskolc helyett Nyíregyháza. Bár 
városunk is szóba jött lehetséges hely-
színként, a nyíregyházi Bujtosi Sza-
badidő Csarnokban rendezik márci-
us 22-én, csütörtökön a Magyarország 
– Németország női kézilabda Európa-
bajnoki selejtezőt. A városi sportcsar-
nok nem felel meg az Európai Kézilab-
da-szövetség követelményeinek, így az 
illetékesek úgy döntöttek, Nyíregyhá-
za adhat otthont a mérkőzésnek. A Ge-
nerali Aréna hiányossága többek között 
az, hogy kétezernél kevesebb ülőhelyet 
tud biztosítani a szurkolóknak.

Művészeti Szabadegyetem. Folyta-
tódik az előző években már sikeresen 
megrendezett, előadásokból és beszél-
getésekből álló sorozat a Feledy-házban. 
A felkért előadók a hetedik félévben 
kéthetenként Miskolc város múltbé-
li és jelenlegi értékeit veszik számba és 
beszélnek azokról saját alkotói, kuta-
tói munkásságuk alapján. Az estek há-
zigazdája: Dobrik István művészettör-
ténész. Az első előadást március 7-én 
délután 5 órától Az érték az időben és 
térben címmel Balázsi Károly művelő-
déstörténész tartja. 

Diáktervek villamosmegállóra. 
Miskolc önkormányzata és az MVK 
pályázatot indított miskolci általános és 
középiskolás diákok részére, melynek 
témája a Thököly utcai villamosmegál-
ló egyedi eleme, tehát egy üvegmozaik. 
A megálló témája az „ifjúság”. Beadá-
si határidő március 5. Részletek a www.
zoldnyil.hu oldalon.

Jubiláló kézművesek. Tizedik al-
kalommal rendezik meg márci-
us 11-én, vasárnap a Generali Aré-
nában Kézműves Kupa 2012 címmel 
a nemzetközi fodrász-, kozmetikus-, 
műkörömdíszítő, -építő és lábápoló baj-
nokságot, mely az ország legnagyobb 
szakmai rendezvénye. Az előző évekhez 
hasonlóan több mint 400 versenyzőt 
várnak a szervezők hazánkból és a hatá-
ron túlról. A programot szakmai bemu-
tató és vásár színesíti.

HírHasáb ››››››››››››

Bemutatkozott  
az MSZP jelöltje
Az MSZP is bemutatta képvise-
lőjelöltjét, Ruskó Zoltán 38 éves 
pénzügyi közvetítőt, vállalkozót, 
aki az április 22-ei, időközi ön-
kormányzati választáson vállalja 
majd a megmérettetést a 2. szá-
mú választókörzetben.

Simon Gábor, a párt városi elnö-
ke azt nevezte a választások el-
sődleges tétjének, sikerül-e olyan 
jelöltet állítani, aki maga is itt él, 
tisztában van a választókörzet 
problémáival, a helyiek igényei-
vel. Hangsúlyozta, ez a válasz-
tás nem befolyásolja a közgyűlés 
erőviszonyait, a városrész sorsát 
viszont annál inkább. Az MSZP 
jelöltjét támogatja a Zöld Utcák 
civil mozgalom is.

Ruskó Zoltán bemutatkozá-
sában elmondta, 1974-ben szü-
letett, először műszaki tanulmá-
nyokat folytatott, majd munka 
mellett a Miskolci Egyetem Gé-
pészmérnöki Karán szerzett dip-
lomát, logisztikai szakirányon. 
Dolgozott a vendéglátásban, 
majd jó ideig kereskedelmi te-
rületen, multinacionális vállala-
toknál, pár éve pedig vállalko-
zóként pénzügyi közvetítéssel 
foglalkozik. Nős, feleségével há-
rom gyermeket nevelnek. 

Célkitűzéseiről szólva el-
mondta: családja három gene-
rációra visszamenően ebben a 
városrészben él, fontos számá-
ra is az itt élők véleménye, mi-
nél több helyi lakossal szeretne 
személyesen elbeszélgetni. Cél-
kitűzései közé tartozik a közös-
ségi közlekedés fejlesztése, ösz-
szehangolása, a szolgáltatások 
elérhetőbbé tétele, a „zöld” kör-
nyezet erősítése, fejlesztése a vá-
lasztókörzetben. 

– Itt dolgozó emberek élnek, 
olyanok, akiknek többségében 
a lakóingatlan jelenti a fő vagyo-
nát. Hogy ennek az értéke nőni 
vagy csökkeni fog-e, attól függ, 
milyen körülményeket tudunk 
itt kialakítani – zárta bemutat-
kozását az MSZP jelöltje.

Sz. S. | fotó: J. Á.

» 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.).

» Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) | a 10. sz. önkormányzati választókerület 
képviselője fogadóórát tart február 28-án, kedden délután fél 6-tól a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolában (Katowice u. 10.)

» 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 ››››››››››››

» Mindenki gyalogosnak szü-
letik! Országos kampányt indít „Mindenki 
gyalogosnak születik!” címmel az autóveze-
tők, a gyalogosok és a kerékpárosok közötti 
partnerség jegyében a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium. Az akció központi fe-
lülete a „mindenkigyalogos” honlap, amely 
ismeretterjesztő tartalmak segítségével mu-
tatja be a biztonságos közlekedés alapvető 
szabályait. Az oldalon egy interaktív térkép 
is megtalálható, ahol bejelenthetik a köz-
lekedők a számukra veszélyes útszakaszo-
kat, csomópontokat. A kampányhoz márci-

us 1-jétől egy játék is kapcsolódik, részletek 
a honlapon.

» Fogyasztóvédelem a fesztivá-
lon. Fogyasztóvédelmi konzultációt tart a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a Ko-
csonyafesztivál Zöld sátrában, február 24-
én 10–19 óra között, valamint február 25-én 
10–20 óra között. Az információs standon az 
általános fogyasztóvédelmi ismeretek mel-
lett, a Nemzeti Fogyasztói Termékkosár web-
oldalról hallhatnak az érdeklődők bővebb tá-
jékoztatást.

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

Akció 2012. 02. 25-től 2012. 03. 02-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

HIrdeTéS

február 18. | szombat

Báloztak a csabai polgárok. Polgá-
ri bált rendeztek a hejőcsabai Bárczay-
kastélyban. A színes program kereté-
ben az ének, a zene és a tánc játszotta 
a főszerepet. Az est folyamán Pelczné 
Gáll Ildikó európai parlamenti képvi-
selő köszöntötte a vendégeket, majd 
felvágta az ünnepi tortát.

Lazítottak a vállalkozók. Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke és Bihall Tamás, 
a Borsodi Iparkamara vezetője bál-
jukon adta át a kamarai díjakat a ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó vál-
lalkozóknak, cégvezetőnek. BOKIK 
Vállalkozói Díj kapott Váradi Katalin 
mesterfodrász, Tomori Zoltán ügyve-
zető. Cégvezetői Díjjal Palásti Lajos, a 
Jabil gazdasági igazgatója, Támogatói 
Díjjal Vécsi György, a Miskolc Hol-
ding Zrt. Igazgatósága elnökének te-
vékenységét ismerték el.

február 20. | hétfő

Segítő Karitász. Mintegy három-
százhatvanezer forint értékben segíti 

élelmiszerrel a Magyar Katolikus Ka-
ritász, a miskolci önkormányzat és az 
Unió-Coop Zrt. a rászorulókat. Az 
adományt hétfőn délelőtt adták át a 
Napfényt az Életnek Alapítványnak és 
a Miskolci Családsegítő Központnak, 
akik a hajléktalanokhoz és a rászoruló 
családokhoz, idősekhez eljuttatják azt.

február 22. | szerda

Erdei őrjárat. A nemzeti parkok ter-
mészetvédelmi őrei, a rendőrök és az 
erdészek közös járőrözést tartottak 
megyénk erdeiben, különös tekintet-
tel a védett részekre, hogy elkapják, 
vagy legalább elriasszák a tolvajokat. 
Az ellenőrzés során öt embert értek 
tetten illegális fakitermelésen, velük 
szemben lopás miatt kezdeményezett 
eljárást a rendőrség. 

Távhőárcsökkentés? Egy korábbi 
ígéretet kért számon sajtótájékoztató-
ján a Jobbik. Jakab Péter önkormány-
zati képviselő arra emlékeztetett, 
Seresné Horváth Zsuzsanna, Kender-
föld önkormányzati képviselője egy 
lakossági fórumon tavaly ígéretet tett 
rá, hogy javasolni fogja azon lakók fű-
tési díjának csökkentését, akiket érint 
a hétfőn átadott biomassza-fűtőmű, 
azonban egy törvény szerint ez nem 
valósítható meg.

Az ügyfélszolgálati munkáról. Ki-
lencedszer rendezték meg február 22–
24. között a Partnering Ügyfélkap-
csolati Konferenciáját, mely szerdán 

kezdődött a lillafüredi Palotaszálló-
ban. Az eseményen a hazai és nem-
zetközi call center szolgáltatóknak, 
ügyféltámogató központoknak veze-
tői és szakértői vettek részt.

feburár 23. | csütörtök

A drog veszélyeiről. Kábítószerügyi 
egyeztető fórumot szervezett Mis-
kolc város önkormányzata, a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériummal és a 
Drogambulancia Alapítvánnyal csü-
törtökön. Az egy tavaly kiírt pályá-
zathoz kapcsolódó projekt során 
megvalósult rendezvénnyel a fiata-
lok figyelmét szerették volna felhívni 
a szórakozóhelyek, a drog, az alkohol 
veszélyeire. 

Fórum a civil törvényről. Fókusz-
ban a civil törvény – Értsd és alkal-
mazd! című országos konferencia-
sorozatának észak-magyarországi 
régiós rendezvényét tartotta meg a 
proHáló és a hálózat egyik tagja, a Re-
gionális Civil Központ Alapítvány. A 
fórum előadói a január 1-jén életbe lé-
pett új törvény céljait, lehetséges hatá-
sait és jogi hátterét mutatták be az ér-
deklődőknek.

Emlékeztek. Megemlékezést tar-
tott csütörtök délután a miskolci Ro-
mano Teatro Kulturális Egyesület. 
Az egybegyűltek a 2009-ben, Tatár-
szentgyörgyön gyilkosság áldozatává 
vált kisfiúért és édesapjáért gyújtot-
tak gyertyát. 

Együttműködés Debrecennel
Debrecen és Miskolc önkor-
mányzata szorosabbra kí-
vánja fűzni kapcsolatait a 
turisztika, a gazdaságfejlesz-
tés és a sport területén – ezt 
Kriza Ákos, Miskolc, és Kósa 
Lajos, Debrecen polgármes-
tere jelentette be közös sajtó-
tájékoztatóján.

Debrecen és Miskolc összehangol-
ja a két város turisztikai kínálatát és 
azokat egy csomagban fogják nép-
szerűsíteni. Az első közös lépés – a 
Wizz Air jóvoltából – a London-
Luton és Debrecen közötti, menet-
rend szerinti repülőjárat elindulá-
sa 2012 nyarán. A járat lehetőséget 
nyújt arra, hogy a térség iránt ér-
deklődő beutazó turisták ne csu-
pán Debrecent, a Hortobágyot és 
környékét, hanem Miskolcot, illet-
ve az Észak-magyarországi régió 
idegenforgalmi célpontjait is beil-
lesszék útitervükbe.

Kriza Ákos a sajtótájékoztatón 
elmondta: Miskolcon már most is 
folynak uniós pénzek segítségével 
finanszírozott fejlesztések, és to-
vábbi turisztikai attrakciók is sze-
repelnek a tervek között. Elmond-
ta azt is: a Debrecenbe repülővel 
érkező turistáknak közvetlen busz-
járatot szeretne indítani Miskolc 
azért, hogy szervezetten, könnyen 
lehessen elérni a borsodi megye-
székhelyet.

A két város a gazdaságfejlesztés 
területén is igyekszik megtalálni 
a kapcsolódási pontokat. Erre ad-
hat lehetőséget a Debrecenben lét-
rehozandó Kínai–Magyar Tiszta 
Energia Központ. Mivel a központ 
célja a megújuló, „tiszta energiát” 
biztosító technológiák fejleszté-
se, ehhez jól kapcsolódik például a 
Biogas-Miskolc Kft. tevékenysége, 
amely a nagyváros és az agglome-
ráció szennyvíziszap-hasznosításá-

ra épül. Miskolcon a biomassza-fű-
tőmű is működik. A geotermikus 
energia bekapcsolása pedig ko-
moly előrelépés lesz a hagyomá-
nyos energiaforrásoktól való füg-
gőség csökkentése érdekében. 

Mindezeken túl a két város pol-
gármestere megbeszélést folyta-
tott arról, hogy Debrecen és Mis-
kolc milyen szerepet tud vállalni 
a labdarúgó-utánpótlás nevelésé-
ben, és erre a munkára alapozva 
miképpen lehet a jövőben a hazai 
csapatokban a jelenleginél lényege-
sen több játéklehetőséghez juttatni 
a labdarúgó-akadémiákról kikerü-
lő tehetséges fiatalokat. 

– Diósgyőr igazi labdarúgóbá-
zis. Debreceni mintára Miskolc 
is szeretné létrehozni saját labda-
rúgó-akadémiáját – mondta Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere. 
Emellett regionális tornákat szer-
veznének, játéklehetőséget teremt-
ve az utánpótlás korú játékosoknak. 
Cél: minél több, saját nevelésű játé-
kos az NB I-ben. Kósa Lajos és Kri-
za Ákos ezért közös javaslatot készít 
az MLSZ-nek, amelyben szerepelne 
többek között, hogy a kezdő csapat-
ban kötelezően és adott arányban 
meghatározva szerepeltetni kellene 
saját nevelésű játékosokat is.

Apad az adóslista, nő a bevétel
A nyilvánosságra hozott adóslis-
ta hatására csaknem 34 millió fo-
rint már be is folyt a miskolci önkor-
mányzat kasszájába – tudtuk meg 
Dobos Tímea szóvivőtől.

A miskolci polgármesteri hivatal 
január 23-án tájékoztatta először 
a lakosságot a sajtón keresztül ar-
ról, hogy Miskolc is nyilvánosságra 
hozza, ki mennyi helyi adóval tar-
tozik. Ezt az adózás rendjéről szóló 
törvény január 1-jétől hatályos új 
rendelkezése teszi lehetővé. 

Az önkormányzat február 20-án 
hozta nyilvánosságra a listát, ame-

lyen akkor 711 cég és magánsze-
mély szerepelt. Ám pár napon belül 
29 millió 800 ezer forintot befizet-
tek, és 21 részletfizetési kérelem ér-
kezett 51 millió forint értékben. 

– Az önkormányzat a lista nyil-
vánosságra hozásától azt várta, 
és ez meg is történt, hogy megnő 
a befizetések száma. Ez a bevétel 
fontos a város számára, hiszen eb-
ből finanszírozza a legfontosabb 
közszolgáltatásokat, például az is-
kolák, óvodák, kórházak működ-
tetését, az utak karbantartását, a 
városi beruházásokat és fejlesztése-
ket – hangsúlyozta Dobos Tímea.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH) elnöke levetetné 
a helyi adósok listáját az internet-
ről. Szerinte interneten nem lehet 
közzétenni a helyi adósok listáját, 
azt csak a helyben szokásos módon, 
például a polgármesteri hivatal hir-
detőtábláján hozhatják nyilvános-
ságra. Csiszár Miklós, Miskolc jegy-
zője erre úgy reagált, hogy egyrészt 
ő közvetlen megkeresést nem ka-
pott, az elnök aggályáról csak a saj-
tóból értesült. Másrészt a városban 
a lakosság tájékoztatása – többek 
között a rendeletekről – is honlapon 
történik. Tehát ez „helyben szoká-
sos módja” a tájékoztatásnak.

Kósa Lajos és Kriza Ákos a debreceni sajtótájékoztatón
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Biztonságerősítő akció
Összehangolt, átfogó hatósá-
gi ellenőrzést tartottak csü-
törtökön az Avason, a Gesz-
tenyés utca 1–11. számú 
társasházban. 

Az akcióban részt vettek a közterü-
let-felügyelők, a tűzoltók, a rend-
őrök, az áramszolgáltató, a hőszol-
gáltató, a vízművek szakemberei, 
valamint az önkormányzat szociá-
lis osztályának munkatársai.

Mint Kovács László Csabától, a 
közterület-felügyeleti és rendésze-
ti osztály vezetőjétől megtudtuk, 6 

lépcsőházban összesen 198 lakást 
vontak ellenőrzés alá, ebből 111 la-
kásban sikerült ellenőrzést vég-
rehajtani. Lakcím-bejelentési kö-
telezettség elmulasztása miatt két 
feljelentést tettek. Üres lakást kettőt 
találtak, azokat a rendőrség lezárta. 

Mint megtudtuk, az ÉMÁSZ 
szakemberei egy esetben intézked-
tek, a vizesek 16 lakást ellenőriztek, 
illetve további 16 esetben próbál-
koztak, de azokat zárva találták. Egy 
lakás esetében a felhalmozott ruhák 
miatt a tűzoltóság intézkedik.

Az akciók ütemterv szerint foly-
tatódnak, hol a családi házas, hol a 
társasházas övezetben várható az 
ellenőrök felbukkanása.              Cs. L.

Sárga mentő
Megérkezett Miskolcra, és már szol-
gálatba is állt az első új, sárga men-
tőkocsi, a második pedig várható-
an a jövő héten érkezik meg abból a 
négyből, melyet az Országos Mentő-
szolgálat gépkocsicsere-programjá-
nak részeként, az Észak-magyaror-
szági régió kap.

Kádár Balázs, az Országos Men-
tőszolgálat (OMSZ) regionális or-
vosigazgató-helyettese elmondta, 
a régiónkba érkező négy Volks-
wagen Crafter közül kettő kerül a 
miskolci állomásra, valamint egy-
egy Egerbe és Salgótarjánba.

A most beszerzett 37 autó új, 
sárga színezést kapott, ezáltal job-

ban láthatók, észrevehetőbbek, fel-
tűnőbbek az autók

A rohamkocsik mellé – egy má-
sik beszerzés során – új felszerelést 
is vásárolt az OMSZ, ebből min-
den régióba kettő-kettő jutott, és 
mindkettő a miskolci új autókba 
került. 

T. Á. | fotó: M. L.

Márciustól városi kedvezménykártya: MiskolcpONt 
Márciusban elindul Miskol-
con – de nem csak a mis-
kolciaknak – az új, komplex 
kedvezményt nyújtó kártya-
rendszer.

» folytatás az 1. oldalról
Arra, hogy a kártya minél olcsóbb 
legyen, a képviselő-testületi Nehéz 
Károly (Fidesz) tett javaslatot, ezt a 
Fidesz és a KDNP-frakció is támo-
gatta. A képviselők közül Seresné 
Horváth Zsuzsanna (Fidesz) azt 
emelte ki, hogy a kártyarendszer 
csak előnyére változott, olcsóbb, és 
sokkal szélesebb körű kedvezményt 
ad, ugyanakkor gazdaságosabb is 
a holding számára. Kiss János (Fi-
desz) szerint jobb érzés lesz olcsób-
ban megvásárolni, és ez megfelelő 
népszerűséget is fog biztosítani.

– Ez tényleg a mi kártyánk lesz, 
mert a holding üzemelteti majd – 
jelentette ki Molnár Péter (KDNP). 

Bízik benne, a kedvezményrend-
szer a miskolciság erősítéséhez is 
hozzá fog járulni.

Kovács László (KDNP) szerint 
egy önfenntartó rendszer épülhet 
ki, amely igazi sikertörténet lehet, 
a korábbi kedvezmények fenntar-
tása mellett olcsóbban kaphatja 
meg mindenki a kártyát. Pakusza 
Zoltán a Jobbik-frakció nevé-
ben támogatásukról biztosította a 
rendszert.

A MiskolcpONt kedvezmény-
kártya közvetlen kedvezményt 
és pontgyűjtéssel, majd a pon-
tok beváltásával további kedvez-
ményt ad a kártyatulajdonosok-
nak. Az igényléstől számított két 
héten belül megérkezik a kártya, 
amely közvetlen, 10%-os kedvez-
ményt nyújt például bérletvásár-
láskor, a Selyemréti Strandfürdő és 
a Vadaspark esetében, vagy 30%-
os kedvezményt a Barlangfürdőbe 
való belépéskor. A város a Miskolc 
Holding Zrt. bizonyos tagvállala-
tain és az önkormányzat intézmé-

nyein keresztül, közvetlen kedvez-
ményekkel támogatja a lakosságot.

Újdonság, hogy a holding-cégek 
és helyi kis- és középvállalkozások 
az igénybe vett szolgáltatások, vá-
sárlások után április közepétől már 
pontfeltöltéssel is jutalmazhatják 
a vásárlókat. Úgy, hogy a szolgál-
tatás vagy vásárlás teljes árú, és a 
kedvezményt pontok formájában 
töltik fel a kártyára, amelyet utá-

na lehet forintosítani. Ezeket július 
1-jétől vásárolhatják le, pontbevál-
táskor 1 pont 1 forintot ér, tehát így 
is kedvezményt kap a termék árá-
ból a kártya tulajdonosa. 

Nem mellékesen a kártyarend-
szer támogatja Miskolc és térsé-
ge kis- és középvállalkozásait azzal, 
hogy ösztönzi a helyi termékek vá-
sárlását is. A Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalatainál is előny, hogy az új 
rendszernek köszönhetően az ed-
digi árengedményből elszenvedett 
veszteségeit csökkentheti. A rend-
szert a Miskolc Holding Zrt. építet-
te ki és működteti, úgy, hogy az elő-
zetes tőkeberuházást nem igényelt.

Március 1-jétől a kedvezmé-
nyek bővülő rendszerét, a csat-
lakozókat vagy pontjainak szá-
mát a MiskolcpONt.hu oldalon 
is nyomon lehet majd követni! A 
részletekre természetesen mi is 
visszatérünk, és a rendszer kom-
munikációs partnereként folyama-
tos tájékoztatást adunk a fejlemé-
nyekről.                               Horváth I.

Megválasztották  
az új alpolgármestert
A közgyűlés csütörtöki ülésén al-
polgármesterré választották Kiss 
Gábort, a polgármesteri hivatal 
humán főosztályának vezetőjét. 

A harmadik alpolgármester fel-
adatköre a helyi gazdaságfejlesz-
tésre, a különböző támogatási 
lehetőségekre, a fejlődés alapját 
jelentő kultúrára és az oktatás-
ra terjed ki. Miskolc a döntéssel 
„benevez a legtöbbet pályázó vá-
rosok versenyébe”. 

Kiss Gábor villamosmér-
nök-tanárként végzett, de a kü-
lönböző feladatok arra ösztö-
nözték, hogy újabb területeken 
folytassa tanulmányait. Így szer-
zett közgazdasági, minőségügyi 
szakmérnöki és informatikai 
végzettséget. Hosszú éveken ke-
resztül tanított középiskolában, 
részt vett az iskola vezetésében.

– Lokálpatriótának tartom 
magam, városunkat ismerő, sze-
rető, arra méltán büszke ember-
nek. Itt jártam általános és kö-
zépiskolába. Ide kötnek fiatalkori 
emlékeim, itt alapítottam csalá-
dot, mind a négy gyermekem 
Miskolcon dolgozik vagy tanul. 
Hiszek benne, hogy hosszú tá-
von is megtalálják helyüket a vá-
rosban – hangoztatta Kiss Gábor.

Mint mondta, az elsők között 
volt, akik felismerték a pályáza-
tokban rejlő lehetőségeket, sok 
sikeres projektet írt, menedzselt, 
amelyek hozzájárultak ahhoz, 
hogy fejlődjön a város oktatási és 
szociális rendszere. Részt vett az 
országosan is elsők között indu-
ló programban, ahol fogyatékkal 
élők képzésére és foglalkoztatásá-
ra nyílt lehetőség. Dolgozott ha-
zai és nemzetközi foglalkoztatá-
si pályázatok megvalósításában. 
Minőségbiztosítási és szervezet-
fejlesztési szakértőként tevékeny-
kedett vállalkozásoknál és a fel-
sőoktatásban is.

– Városunk abban a helyzetben 
van, amikor minden olyan lehe-
tőséget ki kell aknáznia, amelyet 
a gazdaságfejlesztés, a különböző 
támogatási lehetőségek, a fejlő-
dés alapját jelentő kultúra és okta-
tás jelent. Minden koncepció nak, 
pályázatnak, fejlesztésnek azt kell 
szolgálnia, hogy a városunk meg-
tartó ereje megerősödjön, javul-
janak a miskolciak életkörül-
ményei, növekedjen a gazdaság, 
bővüljön a foglalkoztatás – emel-
te ki Kiss Gábor. – Ezzel össz-
hangban meg kell találni azokat a 
megoldásokat, amelyek javítják a 
városi intézményrendszer minő-
ségét és hatékonyságát, elősegítik 
az emberek kreativitását, alkot-
ni vágyását, a város szeretetét, az 
elvándorlás megállítását, a tisztes-
séges és biztonságos városi polgá-
ri létet.

A feladatok megfelelő szin-
tű képviseletet, sok párbeszédet, 
gondos tervezést és hatékony 
megvalósítást igényelnek. 

– Úgy érzem, hogy valameny-
nyi területen rendelkezem meg-
felelő ismeretekkel, tapaszta-
latokkal. Reményeim szerint, 
a közös célok elérése érdeké-
ben konszenzusra törekvő mó-
don együtt tudok dolgozni min-
den érintettel a szakmai feladatok 
megoldásában – zárta nyilatko-
zatát Miskolc új alpolgármestere.

Szepesi S.

„Zöldebb” meleg Kenderföldön
Hivatalosan is átadták a kender-
földi biofűtőművet, amely a pró-
baüzem, a szükséges mérések és 
engedélybeszerzések után 1100 
lakásban szolgáltat meleget.

Kétéves előkészítés és kivitele-
zési munka végére kerülhetett 
pont, mondta az átadáson Méhn 
Imre, a Bioenergy-Miskolc Szol-
gáltató Kft. ügyvezető igazga-
tója. A beruházás összköltsége 
780 millió forint, 50 százalékos 
KEOP pályázati támogatás mel-
lett. 1100 négyzetméternyi terü-
letet építettek be, 931 méternyi 
távhővezetéket fektettek le.

A fűtőmű évi egymillió köb-
méter földgázt vált ki, és 2504 
tonna CO2-kibocsátást kerülnek 
el, ehhez 4500 tonna biomasz-
szát, vagyis faaprítékot használ-
nak fel. Az üzem négy embernek 
ad munkát, de a beszállítókra is 
jó hatással van.

Miskolc energetikai koncep-
ció jának kidolgozásakor kiemel-

ten fontosnak tartották, hogy 
minél inkább csökkenjen a föld-
gázfüggőség, jelentette ki Kri-
za Ákos, Miskolc polgármeste-
re. A megújuló energiák pedig 
azért fontosak, hogy hosszú távon 
csökkenteni tudják a távhő árát, 
tette hozzá. A polgármester azt is 
kiemelte, hogy elvégeztek minden 
szükséges mérést, és ez alapján a 
szakhatóságok megállapították, 
hogy környezetvédelmi szem-
pontból minden előírásnak meg-
felel a biomassza-fűtőmű, amely 
a város érdekeit szolgálja. Kriza 
Ákos hozzátette: reméli, a jövőben 
újabb, hasonló beruházások való-
sulhatnak meg Miskolcon.

A létesítmény bejárása közben 
az is kiderült, hogy teljesen auto-
matizált és zárt rendszerrel mű-
ködik. A kazán a legmodernebb 
műszaki megoldásokkal rendel-
kezik, rendkívül halk üzemű, a 
porleválasztó berendezésnek kö-
szönhetően pedig a füstgáz to-
vábbi tisztítása is lehetséges.   H. I. 

Az MVK-pénztárakban igényelhető

Döntöttek: Szabó
Ahogy az várható volt, a csü-
törtöki közgyűlés – zárt ülésen 
– döntött arról, hogy Szabó Pé-
ter lesz a Miskolci Szimfonikus 

Zenekar Nonprofit Kft. ügy-
vezetője. Mint arról korábban 
beszámoltunk, a három pályá-
zó közül végül csak az eddigi 
igazgató pályázata került a tes-
tület elé. 

MVK: csütörtöktől új menetrend, új hálózat
Másképp járnak a buszok és 
a villamosok március 1-jétől 
Miskolcon – megszavazta 
ugyanis csütörtökön az erről 
szóló javaslatot a városi köz-
gyűlés. A változásoktól 300 
millió forintos megtakarítást 
vár az MVK Zrt.

» folytatás az 1. oldalról
A hálózati változások után – mint 
Braun Csaba hangsúlyozta – nem 
változik a lefedettség, az ellátási te-
rület, ráadásul bizonyos területeken 
hosszabb vonalakat hoznak majd 
létre. Az alábbiakban sorba vesszük 
a legfontosabb változásokat, cím-
szavakban (részletesen minderről 
portálunkon, a www.minap.hu ol-
dalon olvashatnak).

Villamos: hétvégi változás
A villamosoknál hétköznap nem 
lesz változás, hétvégén azonban 
másképp járnak majd a szerelvé-
nyek. A 2-es villamos hétvégén nem 
jár majd, az 1-es pedig szombaton 
valamivel gyakrabban, vasárnap rit-
kábban közlekedik. Újdonság a 0-ás 
körjárat, mely hétvégén a Vasgyár 
és az Újgyőri főtér között biztosítja 
a közlekedést minden második 1-es 
villamoshoz kapcsolódva.

Nem szűnik meg az 1-es busz, vi-
szont jelentősen megritkítják – igaz, 
nem olyan jelentősen, mint tervez-
ték. A változásokat részletező elő-
terjesztéshez egy képviselői mó-

dosító indítvány érkezett, Seresné 
Horváth Zsuzsanna kérte (és ezt a 
grémium támogatta is), hogy a ter-
vezettnél gyakrabban közlekedjen a 
járat. Az 1A-s autóbusz sem úszta 
meg a ritkítást, ráadásul a jövőben 
csak a Diósgyőri Gimnáziumig jár.

Egyetem, Komlóstető, Avas
Ismét a Repülőtér és az Egyetemvá-
ros a két végállomása a 12-es autó-
busznak, és a 22-es annak betétjá-
rata lesz. A 2-es busz útvonala nem 
változik, de a fent említett vona-
lak mindegyike csak munkanapo-
kon, akkor is csak napközben köz-
lekedik. Hétköznap este kilenc után 
és hétvégén a 20-as busz jár majd a 
Repülőtér és Tapolca között, úgy, 
hogy megáll a Búza téren, valamint 
érinti az Egyetemvárost is.

A 19-es busz az Újgyőri főtér felé 
a Komlóstető végállomás és a Hen-

gerész utca érintése után a 67-es út-
vonalán jár. A Diósgyőri Kórházba 
márciustól a 67-es busz aláhúzott 
járataival lehet eljutni, vagy az emlí-
tett két járatról a Vasgyári temetőnél 
a 29-esre kell átszállni. 

A 31-es a jövőben nem jár be az 
Egyetemvárosba, végállomása az 
Avas városközpontnál lesz. A 34-
es busz újraindul az Avas városköz-
pont és a Bodótető között, igaz, csak 
néhány járat a reggeli és a délutáni 
csúcsidőszakban. A 38-as buszok 
továbbra is a Tampere és a Bodótető 
között közlekednek.

Ismét a Tiszai pályaudvarról in-
dul a 21-es busz, mely egyben ki-
váltja a 33-ast is, az Üveggyár és a 
Lidl érintésével. A 21B-s a Szondi 
György utcáról indul, viszont kizá-
rólag munkanapokon. Ritkábban 
járnak márciustól a 3A-s, 6-os, 16-
os, 14H és 35-ös buszok, a 4-es pe-

dig csuklós helyett szóló buszokkal 
közlekedik.

Figyelnek és korrigálnak
Március 1-jén, és az azt követő na-
pokban a cég szakemberei fokozot-
tan figyelik majd a közlekedést, és 
ha szükséges, rásegítő járatokat in-
dítanak, illetve néhány hét elteltével 
elképzelhető korrekció. Módosítás 
viszont a megtakarítás kárára nem 
lehetséges, tehát „ha valahol adnak, 
úgy máshol el kell majd venniük”.

A márciusra átnyúló egyvona-
las bérletek esetén az új vagy új út-
vonalon járó buszok érintett szaka-
szain elfogadják a korábbi járatokra 
megváltott bérleteket is. A kiegészítő 
menetrendkönyvet pedig, melyben 
a módosult járatok menetrendje 
szerepel, február 27-étől lehet átven-
ni a jegypénztárakban, díjmentesen. 

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos
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HIrdetés

Február 25. | szombat » Floorball: OB2 felsőházi rájátszás, Miskolci SzFSE – White 
Sharks HC. Generali Aréna. 17.30 » Labdarúgás: DVTK-kupa 2012 Nemzetközi teremlabdarúgó-tor-
na (U10). Generali Aréna, 9.00 » Vízilabda: Gyermek II. Vidékbajnokság, Zöld csoport. Kemény Dénes 
Sportuszoda, 11.00 » Kézilabda: Kerekes–Menyhért emléktorna. Alsózsolcai sportcsarnok, 9.00.  » 
Korcsolya: Jégvirág Kupa és OB. Jégcsarnok, 10.00.

Február 26. | vasárnap » Vízilabda: Gyermek II. Vidékbajnokság, Zöld csoport. Kemény 
Dénes Sportuszoda, 9.00 » Kézilabda: Kerekes–Menyhért emléktorna. Alsózsolcai sportcsarnok, 9.00 
» Labdarúgás: DVTK kupa 2012 Nemzetközi teremlabdarúgó-torna (U9). Generali Aréna, 9.00. » 
Korcsolya: Jégvirág Kupa és OB. Jégcsarnok, 9.00.

Február 28. | kedd » Röplabda: NB I, Rájátszás – negyeddöntő, Albrecht MVSC-MISI – 
TEVA Gödöllői RC. Csokonai utcai csarnok, 17.00. (Amennyiben szükséges).

március 3. | szombat » Labdarúgás: DVTK kupa 2012 Nemzetközi teremlabdarúgó-
torna. Generali Aréna  U8 csapatok 8.30; U7 csapatok 13.30. » Felkészülési mérkőzés, DVTK – Putnok. 
Abaújszántó, 14.00. » Asztalitenisz: MEAFC kupa és Szlaboda István-emlékverseny. Egyetemi 
körcsarnok, 9.00 » Korcsolya: 7. Avas Kupa. Miskolci Jégcsarnok, 9.30.

március 4. | vasárnap » Labdarúgás, NB I, KTE – DVTK. Kecskemét, Széktói stadion, 
16.00. » Korcsolya: 7. Avas Kupa. Miskolci Jégcsarnok, 9.00.

sportműsor ››››››››››››››››››››››››››››››
Szponzori segítség az MVSC-nek
Mint arról korábban beszámoltunk, 
a centenáriumát ünneplő MVSC 
anyagi gondokkal küszködik, köz-
üzemi tartozásait azonban egy mis-
kolci cég nemrég kifizette.

A társasági adóról és osztalékadó-
ról szóló törvény (TAO) biztosítot-
ta lehetőséggel élve jelentős pénz-
összeghez jutott a közelmúltban a 
Miskolci Vasutas Sport Club, ebből 
azonban nem fedezhetőek a köz-
üzemi hátralékok.

– Évekkel ezelőtt kötöttünk 
együttműködési megállapodást a 

Technical Services Hungary Kft.-
vel, mely a támogatás fejében név-
adó szponzora lett az MVSC lab-
darúgó-szakosztályának – mondta 
Illyés Miklós, az MVSC elnöke. 
– 2011-ben a TAO által az utánpót-
lás jutott forrásokhoz. A Magyar 
Labdarúgó-szövetség jóváhagyta a 
20 milliós pályázatunkat, az egyesü-
let kétmilliós önerejét a társaság biz-
tosította. Legutóbb a klub 800 ezer 
forintos tartozásának rendezésével 
segítettek. Az együttműködés kere-
tében a cég dolgozóinak sportolási 
lehetőségeket biztosítunk.               S. P.

Csalódott, de büszke bajnoki ezüstérmesek
Története legnagyobb sike-
rét elérve ezüstérmet szerzett a 
MOL Ligában a Miskolci Jeges-
medvék jégkorongcsapata. A 
játékosok csalódottak, de büsz-
kék a második helyre.

» folytatás az 1. oldalról
– 4–0-ra nyerte a döntőt a Dab, így 
kétség sem fér sikerük jogosságá-
hoz, megérdemelten nyerték meg a 
MOL Liga fináléját – kezdte az ér-
tékelést Greg Lindqvist vezetőedző. 
– Ugyanakkor azt is látni kell, hogy 
míg nekünk két sorunk van, ne-
kik négy – nagyon kemény erőpró-
ba volt a döntő sorozat. Nem sike-
rült kihasználnunk az emberelőnyös 
helyzeteinket, sőt, az egyikből még 
az Acélbikák szereztek gólt az utol-
só mérkőzésen. Mindent megtet-
tünk, harcoltunk, közel voltunk, de 
nem eléggé, így nem maradt más, 

mint gratulálni a dunaújvárosiaknak 
a bajnoki címhez – összegzett a Je-
gesmedvék trénere.

A hétfői mérkőzés után Nagy 
Gergőt választották a rájátszás legér-
tékesebb játékosának.

– Csalódottak vagyunk, senki 
nem szeret második lenni, de fejet 
kell hajtanunk az Acélbikák előtt. Az 
első itthoni meccset meg kellett vol-

na nyernünk, de nem tudtuk kihasz-
nálni, hogy a vendégek fáradtabbak 
az utazás miatt. A mi sorunknak gó-
lokat kellett volna lőnie, de szimpla 
és kettős emberelőnyben sem tud-
tunk betalálni, ziccereket hibáztunk, 
és ez még akkor sem megengedhe-
tő, ha a mi játékosaink közül nem 
sokan éltek még meg ilyen nagy hő-
fokú meccseket. Ettől függetlenül 

büszkék lehetünk az ezüstéremre – 
mondta a válogatott center.

Nagy mellett egy másik Maci tel-
jesítményét is elismerték a szakem-
berek: a hátvéd Jan Jarabek egyedüli 
miskolciként került be a liga All Star 
csapatába.

Most néhány nap szünet követ-
kezik, majd kezdődik a felkészülés a 
Magyar Kupára és az OB-re. A Ma-
gyar Kupa-döntőbe jutásért márci-
us 1-jén, csütörtökön a Dab.Docler 
második együttesével játszanak a Je-
gesmedvék hazai jégen (18.30). A 
másik ágon a Dab.Docler I a Sapa 
Fehérvár AV19-cel találkozik. A fi-
nálét és a harmadik helyért vívandó 
meccseket Dunaújvárosban rende-
zik március 2-án, pénteken délután 
fél 4-kor, illetve este 7 órakor.

Az OB elődöntőjében a Ferenc-
várossal játszanak a Macik. Az első 
találkozót március 8-án, csütörtö-
kön rendezik a Miskolci Jégcsar-
nokban. A párharc három nyert 
mérkőzésig tart.                              S. P.

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.).

Tisztelt Honfitársunk!
Amennyiben Ön, vagy szülei, vagy nagyszülei, esetleg rokona a di-
ósgyőri Vasgyárban, vagy a diósgyőri Gépgyárban dolgoztak, illet-
ve jelenleg az utódvállalatoknál dolgoznak, és segíteni kívánja a 
diósgyőr-vasgyári ipartörténeti tevékenységet, kérjük, hogy a sze-
mélyi jövedelemadója 1%-át szíveskedjék alapítványunk részé-
re felajánlani:

Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért  
Alapítvány 3535 MIsKOLC, Bartók Béla u. 1.
Adószámunk: 18449235-1-05

Tervszerűen halad  
a kivitelezés Hernádkakon
Végéhez közelednek a védmű-
kivitelezési munkálatok Her-
nádkak községben. Tavaszra, 
mire újabb esetleges árvizek-
kel lehetne számolni, a tele-
pülés 764, leginkább érintett 
lakosának árvízzel szembeni 
biztonsága megoldottá válik. 

Jó ütemben halad a község árvíz-
védelmi fejlesztésének projektje, 
mely a kiviteli szerződésben vál-
lalt határidőre, 2012. március 19-
re ténylegesen megvalósul.

Befejeződött az árvízvédel-
mi földtöltés-építés, az árvíz-
védelmi földtöltés rézsűjének 
humuszolása, az árvízvédelmi 
vasbeton támfal építése, és meg-
épültek a műtárgyak. A munkát 
a változékony, sokszor kedve-

zőtlen időjárás sem állította le, 
így az átadásig a még hátralévő 
feladatokat, a gáttartozékok el-
helyezését, a földgát füvesítését, a 
tereprendezést és az átadás-átvé-
teli próbák lefolytatását is sikerül 
elvégezni. 

Az árvízvédelmi fejlesztés 
eredményeként a község védel-
mére 894 méter hosszúságban 
épül védmű, melyből 382 méter 
támfal és 512 méter árvízvédelmi 
földtöltés. 

KEOP-2.1.2/2f/09-2011-0002 
„Hernádkak község árvízvé-
delmi fejlesztése” az Európai 
Unió támogatásával, a Kohéziós  
Alap társfinanszírozásával, 
100% támogatási mérték mellett,  
272 522 375 Ft összegű projekt 
költségvetésből valósul meg.

Szomorú szezonkezdés
Vereséggel nyitotta a 2012-es tét-
mérkőzések sorát a dVTK, azonban 
a Ligakupa-negyeddöntő első felvo-
nását egy ennél is szomorúbb ese-
mény árnyékolta be.

Újra tétmérkőzésen izgulhattak a 
DVTK szurkolói. A csapat a Li-
gakupa negyeddöntőjében a Vi-
deotont fogadta szerdán közel 
ötezer néző előtt. A négy új iga-
zolás közül Bernardo Frizoni és 
Fernando Fernández a kezdők 
között, Youssef Sekour és Vági 
András csereként lépett pályára.

A tavasznak megerősí-
tett kerettel nekivágó Video-
ton Torghelle Sándor és Nikolics 
Nemanja góljával 2–0-ás előnyt 
szerzett a március 7-ei, szer-
dai székesfehérvári visszavágóra 
(16.00), ám a találkozó mégsem 
erről lesz emlékezetes. A karsza-
lagot José Luque viselte Lippai 
Ákos távollétében, az ultrák pe-
dig az „Árulónak nem jár rész-
vét sohasem” felirattal üzentek…

És akkor meg is érkeztünk 
a kritikus ponthoz. Kedden a 
Központi Nyomozó Főügyész-
ség előállította a DVTK csapat-
kapitányát a fogadási botrány-
nyal kapcsolatban, csütörtökön 
kezdeményezték előzetes letar-
tóztatásba helyezését. A Pes-
ti Központi Kerületi Bíróságon 
úgy döntött a bíró, egy hóna-
pig házi őrizetbe helyezik a lab-
darúgót. Az ügyészség fellebbe-
zett, ugyanakkor nem valószínű, 
hogy tavasszal pályára lép a kö-
zéppályás: a Magyar Labdarúgó-
szövetség szabályai értelmében a 

bundaüggyel kapcsolatban meg-
gyanúsított futballisták játékjogát 
a jogerős ítéletig felfüggesztik.

– Nem tudom, mennyire 
nyomta rá bélyegét teljesítmé-
nyünkre az eset. Megyünk to-
vább, minél hamarabb ki kell 
zárnunk a tudatalattiból ezt a 
történetet, és mindenkinek a sa-
ját munkájára koncentrálnia – 
mondta Benczés Miklós.

Azért az este mégis csak a fut-
ballról szólt, így például arról, 
hogy az új Bernardo játéka több 
drukker tetszését is elnyerte.

– Egyenrangú ellenfelei vol-
tunk a nagyon erős Videotonnak, 
olykor föléjük is kerekedtünk. Az 
új játékosok megízlelhették, mi-
lyen a diósgyőri közönség előtt 
pályára lépni, kicsit felkészítet-
tem őket lélektanilag a bajnoki 
rajtra – utalt a szezonkezdetre a 
vezetőedző.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Jó sikerült Bernardo bemutatkozása



Kiss
János
(Fidesz)
Mint már ko-
rábban meg-
fogalmaztuk, 
a 2011-es év 
a konszolidá-
ció éve volt, az 

idei pedig az adósságcsapdából törté-
nő menekülés éve lesz. Az Állami Szám-
vevőszék Miskolcról szóló jelentése 
feltárta a város eladósításának folyama-
tát és annak drasztikus mértékét. Szer-
kezeti reformot kellett bevezetnünk, 
mert ennek az adóssághegynek az évi 
törlesztőrészlete immáron közel 2 milli-
árd forint, ami folyamatosan nő tovább, 
és ezt a város a költségvetés szerkezeti 
reformja nélkül nem tudja visszafizetni. 
A bevezetett változtatások segítségével 
az eladósodás trendje már rövid távon is 
megfordult, mert míg 2006 és 2010 kö-
zött az adósságnövekmény közel 21 mil-
liárd forint volt, ez 2011 és 2012 között 3 
milliárd forintra várható.

Földesi 
Norbert 
(MSZP)
Hiába próbál 
a város veze-
tése – orszá-
gos mintára 
– hangzatos 
címeket adni 

ennek a költségvetésnek, mint példá-
ul Elindulás, ez igazából a bizonyta-
lanság és a visszalépés költségvetése. 
Bizonytalan, mert a hatásai beláthatat-
lanok, és visszalépés, mert másfél év 
alatt kiderült: nem működik sem a vá-
rosvezetés, sem az országgyűlési kép-
viselők lobbyja a kormányzatnál. Nincs 
címzett támogatás, a bankok nem ad-
nak hitelt, és ennek a tehetetlenség-
nek ismét a miskolciak isszák meg a le-
vét. A költségvetést a szocialista frakció 
nem támogatta, mert elvonást jelent az 
oktatásban, a kultúrában, a városüze-
meltetésben, úgy, hogy ismét óriási, 3 
milliárd forintos hitelt készül felvenni a 
város vezetése. 

Molnár
Péter 
(KDNP)
Egy teljesen 
új alapú, új fi-
lozófiájú költ-
ségvetést fo-
gadott el a 
közgyűlés. 

Már nem bázisszemléletű, hanem fel-
adathoz igazít, tehát feladatalapú költ-
ségvetés. Ez egy óriási és örvendetes 
szemléletváltás az előző időszakokhoz 
képest. Egyensúlyt teremt a költségve-
tés: a bevételek fedezik a kiadásokat, 
valamint a jelentős adósságszolgála-
tot is. Azzal a ténnyel is számolni kel-
lett, hogy a szocialista örökség miatt 
idén 2 milliárd forint adósságszolgá-
lat terheli városunkat. Prioritás a város 
biztonságos működése, a munkahely-
teremtés, a források felkutatása, a köz-
biztonság erősítése és a város vonze-
rejének növelése. Számtalan, önként 
vállalt feladatot is finanszíroz ez a költ-
ségvetés.

Szegedi
Márton 
(Jobbik)
A 2012-es 
költségve-
tés a vegetá-
lás költség-
vetése, mely 
bár a Fidesz – 

KDNP szerint szemléletváltást tükröz, 
ez a számok nyelvén nem olvasható 
ki a tervezetből. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint hogy a kormányzó frak-
ciószövetség saját ígéretével ellentét-
ben közel ugyanannyi hitelt szándé-
kozik felvenni, mint amennyit az MSZP 
vett fel éves átlagban. Ezzel párhuza-
mosan az újabb megszorításokra kár-
hoztatott miskolciak adóforintjait a 
városvezetés nem munkahelyterem-
tésre, közbiztonságra vagy oktatásra 
költi, hanem az egyre növekvő adós-
ságszolgálat erőltetett teljesítésére. A 
Fidesz a miskolciak helyett továbbra is 
a bankárokat képviseli.
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Napirenden a költségvetés
A miskolci önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről készült 
állami számvevőszéki jelen-
tésről, majd az idei költségve-
tésről is tárgyalt a közgyűlés, 
csütörtöki ülésén. 

A Fidesz – KDNP-frakció felszóla-
ló képviselői élesen elítélték a város 
eladósítását eredményező gyakor-
latot, melynek terhes örökségével 
most kell megküzdeni, az MSZP 
képviselői a megvalósult fejleszté-
seket említették.

A miskolci önkormányzat 2012-
es költségvetési koncepciója hitel 
nélkül 38,1 milliárd forint bevétel-
lel és 40,5 milliárd forint kiadással 
számol. Nem építettek be új hitel-
felvételt, azzal a fejlesztési hitellel 
számolnak – azt hozták át, egy-
milliárddal csökkentett összegben 
–, amit 2011-re terveztek, de végül 
nem vettek fel. Ez mintegy 2,9 mil-
liárdos fejlesztési hitelt jelent.

A költségvetési tervezet készítői a 
legfontosabb célok között a munka-
helyteremtést, a források felkutatá-
sát, a közbiztonság erősítését és a vá-
ros vonzerejének növelését emelték 
ki. Az előző évek költségeire alapo-
zott korábbi, „bázisalapú” költség-
vetéssel szemben, ez a költségvetés 
a „feladatalapú”, a feladatokhoz iga-
zított finanszírozásról szól. Műkö-
désre nem terveztek be hitelt, any-

nyiból kell gazdálkodni, amennyit a 
bevételek lehetővé tesznek.

Több olyan törvényi változás is 
született, amelyek érintik a városi 
költségvetést – feladatok kerülnek 
el a várostól, például az oktatási in-
tézmények fenntartása területén.

Számos jelentős beruházást 
folytatnak, illetve kezdenek. Foly-
tatódik az önkormányzati tulaj-
donú közúti és gyalogos hidak 
rekonstrukciója, új feladat a Thö-
köly – Kiss E. utcai csomópont 
sávbővítése. Szintén folytatódik 
a városi ivóvízellátás biztonságá-
nak javítását szolgáló, miskolcta-
polcai beruházás, a belvárosi re-
habilitáció I–II. üteme, a városi 
villamosvasút fejlesztése, a Diós-
győr – Lillafüred kiemelt turisz-
tikai nagyprojekt, Miskolctapolca 

turisztikai fejlesztése, a történelmi 
Avason folyó munkák.

Simon Gábor (MSZP) képvise-
lő szerint a költségvetés számai-
ból nem látszik strukturális válto-
zás, és az sem, milyen úton akar 
elindulni az önkormányzat. Ez így 
a „reménykedés” költségvetése: re-
ménykednek benne, hogy a terve-
zett bevételek befolynak majd, és 
nem jönnek újabb kiadások.

Szegedi Márton (Jobbik) frak-
cióvezető szerint folytatódik a 
forráskivonás, a város eladósítá-
sa, ami a lakossági szolgáltatások 
további korlátozását eredménye-
zi. Mindez a globális pénztőke, a 
bankok profitjának a maximalizá-
lását segíti elő, miközben egyre ri-
asztóbb a várost fenyegető adós-
ságcsapda. 

Soós Attila (Fidesz) képviselő 
átlátható, átgondolt, ésszerű költ-
ségvetésnek nevezte a koncepciót, 
amelynek ugyanakkor megmarad 
a rugalmassága, van benne tarta-
lék. Nehéz helyzetben van a vá-
ros, nagy adósságteher nyomasztja 
a költségvetést, de fajlagosan a leg-
több fontos területen növelni tud-
ták a forrásokat.

Molnár Péter (KDNP) frak-
cióvezető annak a véleményének 
adott hangot, hogy ez a költség-
vetés egyensúlyt teremt, a számok 
mögött látszanak a prioritások: 
a közrend, közbiztonság további 
erősítésének támogatása, a mun-
kahelyteremtés, a vonzó városkép, 
a források felkutatása.

Jakab Péter (Jobbik) képviselő 
üdvözölte a tervezet egyes, a köz-
biztonság erősítését szolgáló kezde-
ményezéseit, ugyanakkor leszögez-
te, olcsóbb és hatékonyabb lenne a 
szabályok következetes betartatása, 
mint az utólagos kárelhárítás.

Seresné Horváth Zsuzsanna (Fi-
desz) képviselő hangsúlyozta, hogy 
idén 1,8 milliárdot kell az önkor-
mányzatnak adósságszolgálatra 
fordítania – mint mondta, gondol-
ja el mindenki, mi mindent lehet-
ne ennyi pénzből megvalósítani, 
ha a városnál maradna. A képvise-
lő megemlítette, örömére szolgál, 
hogy idén sikerült 8-ról 10 millióra 
növelni az egyéni képviselői alapot, 
így jobb eséllyel nem maradnak el 
sürgős feladatok a körzetekben. 
Többet fordíthatnak a parkfenn-
tartási munkákra is. Részletes köz-
gyűlési beszámolónk a minap.
hu-n olvasható.                    Szepesi S. 

Aggályos aláírások... 
Az ülés elején tanácskozási szü-
netet tartottak, mivel Csiszár Mik-
lós jegyző tájékoztatása szerint 
az írásszakértő úgy nyilatkozott, 
megkérdőjelezhető egy, az MSZP-
frakció által benyújtott, sürgőssé-
gi indítványon szereplő egyes alá-
írások hitelessége. 

Az ügyben a jogi bizottság rend-
kívüli ülést tartott, ennek ered-
ményéről Kiss János, a bizottság 
elnöke sajtótájékoztatón számolt 
be. Mint mondta, a bizottság ha-
táskörébe tartozik, hogy állást 
foglaljon, ha ilyen jellegű, törvé-
nyességi aggályok merülnek fel. 
Ülésükön olyan többségi döntés 
született, hogy a vonatkozó sza-
bályok értelmében az indítvány 
nem alkalmas rá, hogy a közgyű-
lés elé kerüljön.

Csiszár Miklós jegyző el-
mondta, egy sürgősségi indít-
vány benyújtásához hat hiteles 
aláírás szükséges. A jegyző rész-
letesen ismertette azokat az igaz-
ságügyi szakértői aggályokat, 
amelyek az MSZP-frakció indít-
ványán szereplő egyes aláírások 
hitelességével kapcsolatban meg-
fogalmazódtak. Mint mondta, a 
szakértő bizonyos jelek alapján 
leginkább azt valószínűsíti, hogy 
ezek „számítógépes utómunká-
val” születtek. Csiszár Miklós el-

mondta, munkatársaival konzul-
tálnak róla, indokolt-e, hogy az 
ügynek esetleg büntetőjogi kö-
vetkezményei is legyenek.

Az MSZP-frakció két tagja 
– Bartha György és Varga Ger-
gő – ugyancsak tájékoztatón re-
agált az elhangzottakra: mint 
mondták, az ő aláírásuk hiteles-
sége lett megkérdőjelezve. Varga 
Gergő életszerűtlennek nevezte, 
hogy bárki is ráhamisította vol-
na az aláírását az indítványra, azt 
ő vitte be a jegyzőhöz, korábban 
pedig teljesen szabályosan alá-
írta. Bartha György szintén úgy 
nyilatkozott: teljesen szabályo-
san írta alá az indítványt, s Varga 
Gergővel együtt visszautasította a 
gyanúsítást, majd példátlannak 
nevezte, hogy ilyen módon pró-
bálják megakadályozni az indít-
vány napirendre vételét, amely 
elmondásuk szerint a holdingos 
jutalmakkal foglalkozik.

A képviselők többsége ugyan-
csak nem támogatta, hogy napi-
rendre tűzzék az előterjesztést. 

Később újra rendkívüli szü-
netet kellett elrendelni, mivel az 
úgynevezett éhségmenet egyik 
kezdeményezője és résztvevője, 
Tóth Imre Miklós bukkant fel a 
teremben, és nyilatkozatot adott 
át Zsiga Marcell alpolgármester-
nek.                                               Sz. S.

Közérdekű
Pakusza Zoltán (Jobbik) érdek-
lődött, mikor lesznek ellenőrzé-
sek Pereces városrészben is. A 
számozott utcák végi garázssor 
kapcsán segítséget kért, mert azt 
szétbontják és szétlopják.

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, nemcsak az Avason 
vannak ellenőrzések, hanem a 
város számos pontján és ezek 
folytatódnak is, ha kell, tovább 
növelik a közterület-felügyelők 
számát, illetve lovas mezőőrséget 
is szeretnének bevezetni.

Bazin Géza (MSZP) elmond-
ta, Perecesen az Erdősor utcán 
több ellenőrzés volt már. A Ko-
dály Zoltán utcán rézsűleszaka-
dás van, ami miatt egysávos az 
út, a közlekedés balesetveszélyes. 

Kovács László (KDNP) a Kiss 
Ernő utca meghosszabbítását 
örömteli beruházásnak nevezte. 
A Zöld Nyíl kapcsán viszont az 
Újgyőri főtérnél, a diósgyőri ki-
hajtó után a két lámpa közel van, 
és az egyik nem látható. A Kuruc 
utca – Nagy Lajos király utca ke-
reszteződésében elvették a balra 
fordulás lehetőségét, ami nem jó. 
Az Árpád utcáról MIHŐ-s pa-
nasszal fordultak hozzá, az ügy-
félszolgálaton megengedhetetle-
nül viselkedtek velük.

Pfliegler Péter alpolgármester 
elmondta, neki köszönőlevelet 
írtak MIHŐ-panasszal kapcso-
latban, hogy gyorsan és rendben 
intézték az ügyét, természetesen 
minden panaszt kivizsgálnak.

Zsiga Marcell alpolgármester 
arról beszélt, míg a polgári kor-
mány idején 1998–2002 között 
20 mentőautó került Miskolcra, 
addig az azt követő nyolc évben 
csak 10. Most új rohamkocsikat 
szereztek be, és ebből kettő Mis-
kolcra került. 

Tompa Sándor (DK) érdek-
lődött, miként áll a holding ve-
zetőinek javadalmazási szabály-
zata, és milyen felhatalmazás 
alapján fizették ki a vezetők ju-
talmazását.

Katona Ferenc (Fidesz) sze-
rint korán kell kelnie annak, aki 
a városban kelet-nyugati irány-
ba közlekedik, mert rengeteg a 
30-as tábla. Érdeklődött, hogy ez 
végleges állapot-e?

Kriza Ákos elmondta, nem 
lehet ezen az útszerkezeten na-
gyobb sebességgel közlekedni, 
ezért marad a korlátozás.

Nánási Kocsis Norbert (Fi-
desz) bejelentette, egy éve kérte, 
hogy a Tetemváron helyezzenek 
el térfigyelő kamerákat. Szüle-
tett egy megoldás: szuper ka-
merával a Macropolis tetejéről 
be lehet mind a négy utcát látni, 
ez reményei szerint segíti az ott 
élők nagyobb biztonságát. 

Seresné Horváth Zsuzsanna 
(Fidesz) a kenderföldi biomasz-
sza-fűtőmű kapcsán elmondta, a 
mérések mindent rendben talál-
tak, így fölösleges volt Jakab Pé-
ter előzetes riogatása. Jakab Péter 
(Jobbik) kérte, hogy tapasztaljon 
meg egy szellőztetést Seresné és 
beszéljen a lakosokkal.

Kriza Ákos a holdingról és az ellenőrzésekről
Napirend előtt Kriza Ákos polgármester ar-
ról szólt: nemcsak az országgyűlésben, ha-
nem a Miskolc közgyűlésében is ünnepi pilla-
nat, amikor a szűkebb pátriánk mindennapi 
életét befolyásoló városi költségvetést vitat-
ják meg. 

– Most csak néhány emberi tényezőt, szub-
jektív szempontot emelek ki. Nem enged-
hetjük meg, hogy itt, Miskolcon városi 
közalkalmazottak, például pedagógusok 
bizonytalanságban végezzék felelősségteljes 
munkájukat, számunkra minden ember, 
minden szakember fontos. Nem érezhe-
ti fölöslegesnek, magára hagyottnak magát 
sem a pedagógus valamelyik városi iskolá-
ban, sem az a szakember, aki vezető beosz-
tásban dolgozik városunk cégeinél, vagy az 
ezeket összefogó holdingban – hangsúlyoz-
ta Kriza Ákos. Elmondta: számokkal, ada-
tokkal, tényekkel bizonyítható, hogy a Mis-
kolc Holdingban és a tagvállalatoknál – az 
új vezetők kitűnő munkájának eredménye-
ként – több százmillióval kevesebbet köl-

töttek, mint a 2010 előtti években, egyebek 
mellett 800 millió forint „mínuszban” lévő 
céget tettek gazdaságossá egyetlen év alatt.

– A holdingban rátermett és erős vezetők 
irányítanak. Nap mint nap hozzák az ered-
ményeket, és teszik rendbe azt, amit a szo-
cialisták elrontottak. Kiváló munkájukat el 
kell ismernünk és meg kell becsülnünk – 
hangoztatta a polgármester. 

Kriza Ákos arról is szólt, hogy múlt év ja-
nuár végétől rendszeresen ellenőrzik azokat 
a családokat – köztük a „fészekrakókat” –, 
akik a hatóság látókörébe kerültek. Az el-
múlt időszakban csaknem háromezer el-
lenőrzést hajtottak végre a közterület-felü-
gyelők és a mezőőrök, a hatósági osztály és 
a rendőrség munkatársai. A hetente ismét-
lődő akciók eredményesek, az Avason is 
érezhetően javult a helyzet. A folyamatos el-
lenőrzések hatására múlt év március végétől 
idén január 5-ig már összesen 60 megürese-
dett lakást tartanak nyilván a közterület-fe-
lügyelők, akik ezeket minden héten vissza is 
ellenőrzik.                                                           Sz. S. 

Erről is döntöttek a képviselők
» Módosította a közgyűlés a MISEK alapító okiratát, a két, közel-
múltban átadott egészségházakat is megjelölve telephelyként, 
így nincs akadálya, hogy elindulhassanak a kihelyezett szakren-
delések.
» Zöld utat kapott a javaslat német nyelvű óvodai csoport, illet-
ve német nyelvű nemzetközi iskola működtetéséhez a tárgyi fel-
tételek biztosításáról. Ezeket a Bosch kezdeményezésére és támo-
gatásával indítják el.
» A képviselők egyöntetű támogatásukat adták a Miskolc terüle-
tén áthaladó országos közutak egyes szakaszainak önkormányza-
ti tulajdonba vételéhez, a villamosprojekt megvalósításához kap-
csolódóan.
» Támogatást kapott a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
két pályázaton való elinduláshoz.
» Módosították a város testnevelési és sportfeladatairól szóló ren-
deletet. A rendelet felépítése nem változott, ugyanakkor a keretek, 
a támogatás felosztásának módjai, az eredményességi támogatás 
elbírálása, a sportügyekért felelős bizottság jogosultsági köre, va-
lamint a támogatási igények benyújtásának határideje módosult.
» Módosították Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatát a 
Mechatronikai Ipari Parkra vonatkozóan. A belső utak átrendezé-
sének és a zöld terület csökkentésének a lényege, hogy a rövidesen 
érkező nagybefektető megfelelő alapterülethez juthasson munka-
helyteremtő beruházásához.
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Apróhirdetés
Babaágy + matrac (70 x 140) és járó-
ka jó állapotban eladó. Irány ár: 5000 
Ft/db. Érdeklődni: 06-70/346-5543

Hi-Sec és MEGA acél biztonsági 
ajtók beépítve már 59 900 Ft-tól, 
továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Érdeklődni: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.
hu. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház, I. emelet. Nyitva: h–p: 11–
15 óráig.

Csótány, hangya, molylepke, po-
loska, menjen a pokolba, egér, pat-
kány utána. Rovar-, rágcsálóirtást 
vállalok a HACCP programon belül. 
Teljes objektumirtásnál garanciával. 
Telefon: 20/225-2241; 30/473-0268; 
70/506-7889.

Támad az influenza? Lendüljön ellentámadásba!
Már azt gondoltuk, elkerül bennünket 
a járvány. A napi híradások azonban 
arról számoltak be, hogy hazánkban 
több helyen megnövekedtek az influ-
enzavírus okozta megbetegedések!

Főszerepben  
az immunrendszer
Járványok idején külön szó esik a veszélyeztetett bete-
gekről, akik esetében nagyobb a betegség kialakulásá-
nak veszélye, és akiknél a szövődmények is könnyebben 
kialakulhatnak, mint másoknál (csecsemők, gyermekek, várandósok, kró-
nikus betegségben szenvedők vagy éppen az idősebb korosztály tagjai). 
Amikor a vírus megtámadja a szervezetet, az immunrendszer azonna-
li védekezésbe kezd, de hogy mennyire lesz eredményes ez a harc, nagy-
ban függ „védőpajzsunk” állapotától. A vitamindús táplálkozás, a réteges 
öltözködés, a közösségi helyiségek rendszeres szellőztetése és a higiénés 
szabályok betartása mellett további segítséget is nyújthat immunrend-
szere erősítésének.

Tegyen a megelőzésérT!
Második influenzaszezonja során a nagyszámú tapasztalat is segíti dr. 
Szalánczi Katalin belgyógyász-kardiológus főorvos munkáját, aki a mis-
kolci Sensolite Gyógycentrumban készséggel áll a páciensek rendelkezé-
sére és igyekszik mindenki számára személyre szabott terápiát javasolni. 
„Az influenzavírus időbeli lefolyását két részre lehet osztani: van egy 2-3 na-
pos lappangási időszak, amikor a betegnél általános tünetek jelentkeznek, 
például szédülés, fejfájás, izomfájdalom, levertség. Ezt követi egy intenzív 
5-7 napos periódus, amikor a páciensnek nagyon magas a láza, és sok eset-
ben száraz köhögés is kíséri a betegséget” – magyarázza Szalánczi doktor-
nő. „A tavalyi tapasztalatok is azt mutatták, hogy akik megelőző jelleggel fe-
küdtek be a fényágyba, jó eséllyel kerülték el a megbetegedést, vagy ha meg 
is fertőződtek, jóval enyhébb tünetekkel bírtak és gyorsabban is épültek fel. 
Ha most szánja el magát valaki egy terápia elkezdésére, még éppen időben 

van, hiszen ha a következő egy hónapban heti 3 kezelést 
felvesz a Sensolite-ban, immunrendszere ellenállóbbá, 
erősebbé válik.” 

JaJ, de ramaTyul vagyok! 
Ha ezt a mondatot hallja valakitől, elképzelhető, hogy bi-
zony bujkál szervezetében a vírusos megbetegedés. „Még 
ilyenkor sem késő tenni egészsége érdekében!” – nyugtat 
meg a doktornő – „Számos páciensünknél bizonyosodott 
be, hogy ha az influenza kezdeti tüneteivel keresnek fel min-
ket, amikor fáradékonyság, levertség, végtagfájdalom ne-

hezíti napjaikat, a terápia megkezdése indokolt, ugyanis 2-3 kezelésre is rend-
kívül pozitívan reagál az immunrendszer. Amikor tombol a magas láz, akkor 
nem javasoljuk a fényágy használatát, de amint 37 oC alá csökkent a testhő-
mérséklet, lehet folytatni a kúrát a gyorsabb gyógyulás és az esetleges szövőd-
mények elkerülése érdekében. Miután az influenza akut betegség, a kezelése-
ket napi szinten is ajánljuk.”

a háziorvos családJa is ezT aJánlJa
Dr. Munkácsi László miskolci háziorvos családja is a Sensolite Gyógy centrum-
ban gyógyult, ahol igazán kedves és kivételesen figyelmes asszisztencia fo-
gadta őket minden alkalommal. „Nekem légzési problémáim voltak, melyek a 
fényágyban töltött kezelések hatására javultak” – meséli a feleség. „Nagyobb 
lányunknak pedig a vérkeringésén segített, hiszen korábban folyton fázott a 
keze és a lába, a Sensolite azonban ezen is segített. Most pedig az influenzajár-
vány előtt, bízva a betegség elkerülésében, még elmegyünk néhány alkalom-
mal és bátran javaslom mindenkinek, hogy kövesse a példánkat!”

Nem lehet elégszer elmondani, hogy az egészségünk az egyik legnagyobb 
kincsünk, megőrzésében vagy visszaszerzésében pedig hatékony segít-
séget nyújthat a fényágy! Keresse fel Ön is a Jókai u. 4. szám alatt találha-
tó Sensolite Gyógycentrumot, vagy hívjon minket a 06-46/784-766 és 06-
30/858-46-76-os telefonszámainkon, ahol asszisztenseink és orvosaink 
készséggel állnak rendelkezésére! 
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Test és lélek megtisztulása
Hamvazószerdával elkezdődik a 
húsvétot megelőző, többhetes böj-
ti időszak. A keresztények ebben az 
időszakban Jézus Krisztus feltámadá-
sának a megünneplésére készülnek, 
bűnbánattal, vezekléssel. A böjt azon-
ban nemcsak a lélek, hanem a szerve-
zet megtisztítására is kiváló alkalmat 
kínál a tél, a farsangi lakomák után. 

– A téli hónapokban nehezebb éte-
leket fogyasztunk, ráadásul anyag-
cserénk is lelassul, így nehezebben 
távoznak a szervezetünkbe kerü-
lő mérgek, lerakódott salakanyagok 
– mondta el kérdésünkre Müller 
Szilvia dietetikus tanácsadó. Mint 
megtudtuk, a káros anyagok felsza-
porodásának számtalan jele lehet – 
például ingerültség, fáradékonyság, 
izzadás, rendellenes szívverés, ma-
gas vérnyomás, nehézlégzés, kelle-
metlen száj- és testszag, fölfúvódás, 
álmatlanság, narancsbőr, pattaná-
sok, hajhullás. Két-három hetes 
tisztítókúra már észrevehetően jó 
hatással lehet a közérzetünkre. 

Szervezetünk nagytakarítá-
sát végezzük rostokban és vitami-
nokban gazdag zöldségekkel, gyü-
mölcsökkel, az emésztőrendszer 
tehermentesítésével, fokozott fo-
lyadékbevitellel és tisztító gyógy-
növények használatával. 

– Fogyasszunk sok gyümölcs-, 
illetve zöldséglevet, az étrendben 
szerepeljenek zsiradék nélkül pá-
rolt zöldségfélék, gyümölcsök. 
Emellett rizs – lehetőleg barna –, 
egyéb gabonakásák és barna ke-
nyér fogyasztását is bevezethetjük 
– emelte ki a dietetikus. Ehhez tár-
sulhat hal, kis mennyiségben so-
vány szárnyas hús, valamint so-
vány tej és tejtermék is. Étkezésünk 
alapját végig a zöldségek, gyümöl-
csök és a gabonakásák képezzék – 
nagyon finom ételeket lehet készí-
teni zabból, kölesből, hajdinából is. 

– A kúra során mindenképpen 
mellőzzük a csokoládét, kávét, a 
tartósított, feldolgozott és gyorsét-
termi élelmiszereket, az alkoholt és 
a fehér cukrot – hangsúlyozta Mül-
ler Szilvia. Az édesítést általában is 
vegyük minimálisra, ha mégis mu-
száj, akkor használjunk barnacuk-
rot vagy mézet.                                  Sz. S.

Hallásszűréssel 
a balesetek ellen
Ha beszélgetés közben gyak-
ran visszakérdezünk, félre-
értünk dolgokat, ha túl han-
gosan hallgatjuk a rádiót, 
televíziót, mind annak a jele, 
hogy romlik a hallásunk. 

A halláscsökkenés, amely a 
lakosság jelentős hányadát 
érinti, negatívan befolyásolja 
az ember életét: gondot okoz 
a biztonságos közlekedésben 
és munkavégzésben, rontja a 
helyzetfelismerési képességet, 
és szociálisan is elszigetel.

A hallásproblémák annál 
sikeresebben korrigálhatók, 
minél előbb fény derül rájuk. 
Hallásromlás észlelése esetén 
haladéktalanul érdemes fel-
keresni egy audiológus szak-
embert. Kellemes környezet-
ben, teljesen fájdalommentes 
és veszélytelen vizsgálatokkal 
lehet meghatározni a tényle-
ges hallóképességet. 

A vizsgálat idején a páciens 
egy hangszigetelt helyiségben 
foglal helyet, és a fülére he-
lyezett fülhallgatón keresztül 
különböző erősségű és hang-
színű hangokat hall – hol az 
egyik, hol a másik fülében. 
Kezével kell jeleznie a hang 
érzékelését.

A halláscsökkenés mérté-
ke és fajtája már 15-20 per-
ces szűrővizsgálattal kiderít-
hető. Úgynevezett vezetéses 
hallásveszteség általában be-
tegségek vagy rendellenes-
ségek következményeként 
alakul ki. Az ilyen típusú hal-
lásproblémák esetén a hang 
külső- vagy középfülön való 
áthaladása van akadályoztat-
va. Ezek a problémák általá-
ban gyógyszeres vagy sebé-
szeti úton orvosolhatóak.

Az idegi alapú hallásvesz-
teség leggyakrabban a belső 
fülben lévő szőrsejtek vagy 
idegvégződések sérülésére 
vezethető vissza. A hangok 
intenzitásának és minőségé-
nek gyengülését ilyen esetek-
ben hallókészülék segítségé-
vel lehet korrigálni. 

A mai modern hallóké-
szülékek olyanok, mint egy 
ékszer, mégis sokan idegen-
kednek tőlük. Jó hír azok szá-
mára, akik eddig úgy érezték, 
hogy a hallókészülék viselé-
se miatt szégyenkezniük kell: 
léteznek már láthatatlan, mé-
lyen a hallójáratba helyezhető 
készülékek is.

Védik, szabályozzák a természetet
A tél nagyon sok elfoglaltsá-
got tartogat a vadászoknak. 
Nem csupán azért, mert az 
ősz és a tél jelenti a fő va-
dászidényt – komoly teen-
dőik vannak a vadállomány 
ápolása, etetése, élőhelyük 
rendben tartása területén is.

– Az állatok ilyenkor nehezebben 
találnak táplálékot, egy igazi vadász 
tevékenysége pedig egyáltalán nem 
a pusztításról szól, sokkal inkább a 
természet szeretetéről, védelméről, 
szabályozásáról – nyilatkozta Tóth 
Á. Dénes megyei fővadász, akivel a 
Miskolc környéki vadászati sajátos-
ságokról beszélgettünk.

Mint mondta, a megyében 119 
kijelölt vadászterület van és mint-
egy 3600 vadász. Ezek között egy-
aránt megtalálhatók hivatásos és 
sportvadászok, egyesületi tagok, 
és olyanok, akik egyénileg, hobbi-
szinten űzik ezt a tevékenységet. 
Az egyéni vadászok a téli időszak-
ban saját zsebből fedezik területü-
kön a vadak etetését, gondozását – 
mert bizony ez is része a vadászati 
tevékenységnek. A vadászegyesü-
letek társadalmi munkában végzik 
az etetők kialakítását, feltöltését, az 
élőhelyek gondozását, hiszen ilyen-
kor a felszínen megfagyott hóréteg 
élelemhiányt, ugyanakkor komoly 
lábsérüléseket okozhat az őzek-
nek, szarvasoknak és más vadak-
nak. Gondoskodni kell a megfe-
lelő útvonalak megtisztításáról, az 
apró- és nagyvadetetők karbantar-
tásáról is. Rendszeresen helyeznek 

ki szemes és szálas takarmányt, és a 
nagyvadak mellett figyelnek a ma-
darakra, apróvadakra is.

Természetesen nem lövöldöz-
het bárki az erdőben, akinek ked-
ve van, előzetesen komoly vadá-
szati és fegyvervizsgákat kell tenni, 
orvosi, pszichológiai vizsgálatokon 
átesni. Egy többé-kevésbé alkal-
mas felszerelés – golyós és sörétes 
puskákkal, távcsövekkel, megfelelő 
ruházattal, kiegészítőkkel – „alsó 
hangon” belekerül 2-300 ezer fo-
rintba. Az éves vadászjegy sincs 
ingyen, az egyesületekben tagdíjat 
kell fizetni, és egyéb járulékos költ-
ségek is adódnak, úgyhogy nem a 
legolcsóbb mulatságról van szó.

Az erdő, a természet szépsé-
ge, a vadászélet hangulatos esemé-
nyei azonban tényleg különleges 
élményt kínálnak. Aki például éj-
szakai „lesen” hallgatja az erdő ezer-
féle apró zaját, valamennyire maga 
is részévé válik a természetnek. S aki 
próbálta már ezt, az tudja, hogy bár-
milyen egészségügyi terápiával felér. 

A megyei fővadász elmondta, 
nagyon szigorúan meg van szab-
va, hogy melyik időszakban mi-
lyen állatot lehet elejteni, hol kell 
megakadályozni a túlszaporodást, 
a hím- és nőivarú egyedek arányá-
nak az eltolódását. Miskolc kör-
nyékén számos helyen vannak 
vadászatra alkalmas területek. A 
Bükkben inkább a nagyvadak – 
szarvas, őz, vaddisznó – míg a Sajó 
völgyében a nyulak, fácánok a jel-
lemzők. Megtudtuk, a külterüle-
teken – például Lyukóban – egyre 
nagyobb gondokat okoz a vaddisz-
nók túlszaporodása, amelyek egy-
re beljebb merészkednek lakott te-
rületre is, veszélyeztetve a kerteket, 
művelt területeket.

A vaddisznó – és például a róka 
– egész évben vadászható, a többi 
fajnál ezt szigorúan szabályozzák. 
A vadászati szezon – jellemzően – 
őszre, télre esik, a tavasz és a nyár 
utódnevelési, kíméleti időszak – 
mondta el Tóth Á. Dénes.

Szepesi S.

MASSZŐRISKOLA
indul március 9-én Miskolcon TeCLA FLORIN

spiritiszta, terapeuta vezetésével
Ár: 40 000 Ft (részletfizetéssel)

A bizonyítvány többnyelvű, európai uniós országokban 
elfogadott munkavállalásra alkalmas. 

Nyilvántartási számmal rendelkezik: 01034-2010

Érdeklődni: 06-70/333-1944



Február 25. | szombat
09.00–23.00 | Kocsonyafesztivál. Koncertek, 

előadások, kiállítások, étel, ital. Belváros.
10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-

lalkozás. Miskolci Galéria.
10.30 | Tánchétvége. Shakespeare-mesék. Miskolci 

Nemzeti Színház, Csarnok.
13.00 | Fotóstalálkozó. Centrum.
16.00 | Kocsonyavacsora. A Nyugdíjas Magányo-

sok Klubjának bálja. Kazinczy Általános Iskola.
17.00 | Zenés-verses est a kolostorért. Miskolci 

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

mus áldozatainak emlékére. Nyilas Misi Ház.

20.00 | Tánchétvége. Altera Pars. Miskolci Nemze-
ti Színház, Csarnok.

Február 26. | vasárnap
09.00–19.00 | Kocsonyafesztivál. Koncertek, 

előadások, kiállítások, étel, ital. Belváros.
10.30 | Pom-Pom meséi. Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Vasárnap randevú klub. VOKE Vörösmarty 

Mihály Művelődési Ház.
17.00 | Lorca: Vérnász. A hámori Waldorf Isko-

la tanulóinak drámaelőadása. Csodamalom Báb-
színház.

19.00 | Tánchétvége. ArTeRror. Miskolci Nemzeti 
Színház, Csarnok.

Február 27. | hétFő
09.00, 11.15 | Twist Olivér. A Tnt Theatre Britain 

angol nyelvű előadása. Diósgyőri Ady Endre Mű-
velődési Ház.

16.00 | Isten hozta, őrnagy úr. Filmvetítés. Kaff-
ka Margit Könyvtár.

19.00 | Miskolci Szimfonikus Zenekar koncert-
je. Brácsa: Nagy Sándor, vezényel: Török Géza. Sze-
zonbérlet. Művészetek Háza.

Február 28. | kedd
16.00 | Télen is egészségesen. Egészségmegőr-

ző praktikák Törőcsik Attiláné egészségügyi tanács-
adótól. Petőfi Sándor Könyvtár.

Február 29. | szerda
16.00 | A székely menyecske és az ördög. Fabók 

Mancsi bábszínháza. József Attila Könyvtár.
16.00 | A képzőművészet helyzetéről. Kerekasz-

tal-beszélgetés alkotókkal, művészetpártolókkal. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | Holtomiglan holtodiglan. ArtTér. Lé-
zerpont.

18.00 | Rejtett őrvidék. Világjárók társaságának 
programja Burgenlandról. Kiss Imre vetítéses elő-
adása. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

március 1. | csütörtök
18.00 | Munkácsy Mihály: Ecce Homo. A magyar 

festészet legnagyobb biblikus művei, Reisinger Já-
nos irodalomtörténész előadása. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár.

március 2. | péntek
16.00 | Prokofjev. Operaklub Bócz Sándor vezetésé-

vel. Csodamalom Bábszínház.
18.00 | Kristályfény. Zenei múzsaest Virsinszki Zol-

tán, Borbély Richárd, a Miskolci Rocksuli GTM zene-
kara és Szabó Gabi Quintet fellépésével. Művésze-
tek Háza, kávézó.

március 3. | szombat
10.00–12.00 | Eurithmia: a látható beszéd. Ta-

vaszváró játszóház. Hámori Waldorf Iskola.
» további programok a minap.hu-n

a város lapja
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a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Február 27. | hétFő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmaga-

zin (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 archívumá-
ból 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Válik a férfi, válik a nő 1. rész, amerikai film (Háló-
zat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 28. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmaga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Válik a férfi, válik a nő 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 29. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.Tudomány határok nélkül 
– Prof. Kemény Lajos: immunológia mesterfokon (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadá-
sok Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Különös őrangyal, kanadai film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

március 1. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebeivel 
gyógyultatok meg” (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 
2011. 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lézer misszió, amerikai–német–dél-afrikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

március 2. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix magazin 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Csendes vadász, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

március 3. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Léptünk koppan ódon 
köveken: a százhalombattai katolikus templom (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 – köny-
nyűzenei műsor 23.00–07.00 Képújság.

március 4. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Háló-
zat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Illényi Katica és testvérei, 1. rész (Hálózat TV)  22.10 A csodálatos idegen, magyar úti film 
23.00–07.00 Képújság.

» Február 26-án, vasárnap valamennyi katolikus templomban a perselygyűjtés a ka-
tolikus iskolák javára történik.

» A minorita templomban február 28-án, kedden Kelemen Didák boldoggá avatásáért 
mutatják be az este 6 órai szentmisét, majd imát mondanak sírjánál. Hétfőnként Corda Pia, szer-
dánként és péntekenként az esti szentmisék előtt keresztút.

» Március 4-én, vasárnap délután 5 órakor a miskolc-perecesi római katolikus temp-
lomban (Miskolc, Barátság tér) tridenti – régi – rítusú szentmisét tartanak. 

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

Február 24–Február 26. | Kocsonyafesztivál, válogatás a 8. CineFest film-
jeiből 15.00 Felperzselt föld; feliratos kanadai filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 
15.30 Az adósság; feliratos amerikai thriller | 16 | (Uránia-terem) | 17.00 Harry 
Brown; feliratos angol krimi | 18 | (Béke-terem) | 17.30 Szilveszter éjjel; ameri-
kai romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Vörös Hadsereg Frakció; 
feliratos német történelmi film | 16 | (Béke-terem) | 20.00 A segítség; feliratos 
amerikai–indiai–emirátusokbeli filmdráma | 12 | (Uránia-terem).

Február 27–Február 29. | 17.00 Vörös Hadsereg Frakció; feliratos német 
történelmi film | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Szilveszter éjjel; amerikai roman-
tikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Éjfélkor Párizsban; feliratos, spa-
nyol–amerikai romantikus vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Géppisztolyos 
prédikátor; feliratos amerikai akciófilm | 12 | (Uránia-terem).

március 1–7. | 17.00 Santiago ’73; feliratos chilei–német–mexikói film | 16 | 
(Béke-terem) | 17.30 Muppets; amerikai családi vígjáték | KN | (Uránia-terem) | 
19.30 A bőr, amelyben élek; feliratos spanyol film | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Az 
öldöklés istene; feliratos francia–német–lengyel vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

március 3–4. | 15.30 Muppets; amerikai családi vígjáték | KN | (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
Kémes Hármas (MB premier) | 16 | 
10.15, 12.15 (szo–v), 14.00 (p), 14.15 
(kivéve p), 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 
(p–szo)
Utazás a rejtélyes szigetre (MB pre-
mier digitális 3D) | 12 | 10.00, 12.00 
(szo–v), 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – 
22.00 (p–szo)
Utódok (F) | 16 | 13.00, 17.15, 19.30 – 
21.45 (p–szo)
Védhetetlen (F) | 16 | 13.00, 17.30, 
20.00 – 22.30 (p–szo)

Star Wars 1. – Baljós árnyak (MB digitá-
lis 3D) | 12 | 11.45 (szo–v), 14.30, 17.00
Fogadom (MB) | 12 | 11.15 (szo–v), 
16.00 (p), 15.45 (kivéve p), 18.00, 20.15 
– 22.30 (p–szo)
Borotvaélen (F) | 12 | 18.30
Szingli fejvadász (MB) | 12 | 12.45 
(szo–v), 16.45, 19.00 – 21.15 (p–szo)
A Vaslady (F) | 12 | 10.45 (szo–v), 15.15
A párizsi mumus (MB digitális 3D) | KN 
| 10.30 (szo–v), 14.45
Underworld 4. – Az ébredés (MB di-
gitális 3D) | 18 | 19.45 – 21.30 (p–szo)
A tetovált lány (MB) | 18 | 13.00 (kivéve p)

Sherlock Holmes 2. (MB) | 16 | 16.00, 
20.30
Jack és Jill (MB) | 12 | 13.30 (kivéve p)
Táncoló talpak 2. (MB digitális 3D) | KN 
| 11.00 (szo–v)
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 11.00 
(szo–v), 15.30
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3D) | 
12 | 10.00 (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 23–29. ›››››››››››››››››››››››››››››››

HIrDetés

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  Ha a múlt héten nem volt elég ügyes, elmulasztott egy olyan fel-
adatot, amin sok minden múlt volna. Ne várja, hogy az elszalasztott lehetőségek visszatérjenek! Tü-
zes énjével ellentétben szinte egész héten kedvetlen, néha pedig kifejezetten mogorva lesz, de 

ahogy közeledik a hétvége, már sokkal többet fog mosolyogni, kedvesebb, megértőbb lesz.

bika (04. 21–05. 21.) Kiváló napok követik egymást, nem lehet oka panaszra. Ne této-
vázzon, cselekedjen, és csapjon a lovak közé! Ha alkalmazkodik a körülményekhez, akkor olyan le-
hetőségek potyognak az égből, melyekre régóta várt. Magánéletében is kedvező fordulat várható. 

Új barátokra talál, és talán az értékrendje, a szerelemről vallott nézete is megváltozik.

ikrek (05. 22–06. 21.) Leginkább karrierje, munkája vagy saját vállalkozásának további 
sorsa kerülhet középpontba ezekben a napokban. Nem könnyű tudomásul vennie, hogy mások 
próbálják kikaparni azt a gesztenyét, amit ön sütött meg. De ha ügyes, nyerhet. Az is lehet, hogy új 

munkát vagy egy magasabb pozíciót ajánlanak. Ha így lesz, mondjon igent!

rák (06. 22–07. 22.) Eddig bizony sok mindent elhanyagolt. Nem volt a topon, de ezen a 
héten fordul a kocka, végre fellélegezhet, sőt, megnyugodhat. Lezárul egy kimondottan problémás 
életszakasz. Úgy érezheti, hogy mindenki összeesküdött egy jelentősebb összeget igénylő terve el-

len, de ez a balszerencsés fordulat csak az adósságcsapdától menti meg.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Az anyagi gondok megoldására tett kísérletei most csak 
szerény eredménnyel járnak, tartós javulás csak március közepétől várható. Jelentős esemény tör-
ténik önnel a héten, most bármilyen feladat megvalósítására képes! Ám ez kevésbé szakmai jelle-

gű, sokkal inkább a magánélete kap hangsúlyt. A hétvégén feltétlenül mozduljon ki otthonról!

szűz (08. 24–09. 23.) Sokszor veszi észre magán, hogy múltbéli hibáin gondolkodik, és 
azok megoldásán töpreng. Legyen határozott és öntudatos! Nem várhatja, hogy külső segítséggel 
oldódjanak meg a gondjai. Ne futamodjon meg a próbatételek elől, az égiek a segítségére lesznek. 

Szerelmi élete fellendül, de lehet, hogy az új kapcsolatot valamiért titkolni a kell.

mérleg (09. 24–10. 23.) Aggodalomra nincs oka, minden halad a maga útján, ráadá-
sul erőlködés nélkül jut most egyről a kettőre. Ez a hét szakmai előmenetele egyengetésében lesz 
különösen nagy segítségére. Ha tanulmányokat folytat, akkor most fogékony lesz, mindent gyor-

san és akadályok nélkül megtanul. A hétvégét szentelje a romantikának!

skorpió (10. 24–11. 22.) Bár a múlt hét sok bonyodalmat hozott, amelyek megvisel-
ték lelkileg, most újabb fellendülés veszi kezdetét. Munkahelyi gondjai nem olyan súlyosak, mint 
azt pesszimista hangulatában gondolta. Próbáljon meg néhány sürgős feladattal végezni, így nem 

lesz baj. Kiderül, egy munkatársa a háttérből egyengeti az útját, talán még a karrierjét is.

nyilas (11. 23–12. 21.) Tele van erővel, energiával, március elején rendkívüli teljesít-
ményre lesz képes, és még a szerencse sem hagyja cserben ezen a héten. Anyagi helyzete viszont 
változó. Gazdálkodjon takarékosabban, nehogy deficittel zárja a hónapot. Romantikus alkat, szíve-

sen gondoskodik másokról, de nem ártana, ha időnként saját magával is foglalkozna. 

bak (12. 22–01. 20.) Nem jellemző önre a veszekedés, most mégis úgy alakulnak az ese-
mények, hogy váratlan konfliktusok nehezítik meg az életét. Mégis optimista hangulatban bú-
csúzhat a februártól, mert megcsillan a lehetőség egy jól fizető munka képében. Élvezi, ha csodál-

ják, most azonban olyasvalaki érdeklődését is felkelti, aki elől inkább menekülne. 

vízöntő (01. 21–02. 19.) Az égiek leginkább abban lesznek segítségére, hogy komo-
lyan változtasson az életén. Erre a most következő napok mind alkalmasak, szinte potyognak ön elé 
a lehetőségek, bátran válogasson belőlük. Bármilyen terv, álom, elképzelés van a tarsolyában, azt 

most megvalósíthatja – utazással kapcsolatos terveit viszont halassza el!

halak (02. 20–03. 20.) Fáradtnak és nyűgösnek érezheti magát, de ennek nem találja 
az okát. Pedig csupán arról van szó, hogy ismét lezárul egy fontos időszak az életében. Sikeres meg-
állapodással pont kerül egy régóta húzódó ügye végére, és a gondoktól megszabadulva magabiz-

tosabb lesz a munkában. Viszont átmenetileg bedugulnak a pénzforrásai.

tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket,  
hogy a felújítási munkálatok miatt 

a Selyemréti Strandfürdő  
február 28. és március 1. között zárva tart. 

Fényképes bérlettel rendelkező vendégeink ez idő alatt 
a Barlangfürdő**** szolgáltatásait vehetik igénybe  

bérletüknek megfelelően. 

Köszönjük  
megértésüket!

sasvári sándor 
vacsorával egybekötött előadóestje
a MEGYEBÍRÓ ÉTTEREMBEN

2012. március 9-én, 19.00 órakor.
Közreműködik: MAHÓ ANDREA

17.30-tól vacsora. Választható menü: bácskai tüzeshús tócsniban, sertéssült párolt káposztával, knédlivel
Belépődíj: 6000 Ft, mely magában foglalja a vacsorát is.

Asztalfoglalás az étteremben, Miskolc, Városház tér 1. sz. (Megyeháza udvarán)
vagy a 46/517-619-es telefonszámon.
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Hagyományokról 
egy éven át

A Hagyományok és rendezvé-
nyek című, egyéves projektjét 

zárta le az Avastetői-Széchenyi 
Általános Iskola szerdán. Hat in-
tézményben – három óvodában 

és három általános iskolában – 
rendeztek különböző fejlesztő 

foglalkozásokat: 40 csoport, hoz-
závetőleg 400 gyerek 900 órán 
vehetett részt, 70 felnőtt oktató 
segítségével. Hetente rendeztek 

többek között néptánc-, kézmű-
ves foglalkozásokat, emellett kü-

lönböző témákat dolgoztak fel, 
például a hagyományok világát.

(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Mihalec Gábor: Gyűrű-kúra 
– Boldog házasságra készülők 
kézikönyve
Vigyázni a párkapcsolatra. Ez Mihalec 
Gábor könyvének fő gondolata. Ezen 
túl pedig tudatosít olyan dolgokat, ame-
lyekre spontán nem is gondol az ember. 
Ami nem probléma, mindaddig, míg 
szét nem feszíti a kapcsolatot. Minden-
kinek, aki rászorul, és azoknak is, akik 
még nem tudják, hogy rászorulnak. A 
házasságra készülők kézikönyvében 
hitelesen és természetesen ír a szerző 

a szexualitásról, a szülővé válásról, a pénz és a rokonok szerepéről. 
Alapvető emberi értékekre, igényekre építve, tisztán és jól érthetően, 
kötetlenül a házasságról és mindenről, ami mögötte van.

 Anne McIntyre: 
Gyógynövények cserépben
Fűben-fában orvosság. Az ember már 
régen felfedezte azt, hogy panaszaira 
a természet is nyújt orvosságot. Bőr-
ápoláshoz, az emésztés serkentéséhez, 
stressz ellen – többek között ezekre is jó 
a virágládákban, cserepekben, kertben 
nevelt gyógynövény. Anne Mclntyre al-
kotása bemutatja, mi szükséges ahhoz, 
hogy otthon bárki gyógyírt készíthes-
sen. Tanácsok krémkészítéshez, borogatás előállításához, és ahhoz, 
hogyan kell nevelni a különböző gyógynövényeket, és melyiket mire 
érdemes használni.

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

Muppets
A világ legnagyobb Muppet-
ra jon gója, Walter megtudja, 
hogy a gonosz olajmágnás, Tex 
Richman le akarja rombolni a 
Muppet Színházat, ezért elha-
tározza, megmenti azt. Testvé-
rével, Garyvel és annak barát-
nőjével, Maryvel elhatározza, hogy a világ legnagyobb jótékonysági 
akciójával szereznek 10 millió dollárt, amivel megmentik a színházat.

amerikai családi vígjáték, korhatár nélkül
Művészetek háza, uránia-terem; március 1–7., 17.30, 3–4., 15.30

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… Az 1905-ben átadott, s a Pfaff Ferenc (1851–
1913) államvasúti mérnök által tervezett pályaudvari főépület négy 
év alatt készült el. (Elődje, az ún. indóház 1859-től, a vasút Miskolcra 
érkezésétől szolgált, 1901-ben bontották le.) Az épület előtti sétányt 
és virágoskerteket előbb bérkocsik, az 1950-es években kerékpártá-
roló, jelenleg taxi és személykocsi parkoló foglalja el. A pályaudvar 
épületének keleti szárnyát az 1970-es években lebontották. Ez össze-
kapcsolódott az aluljáró építésével, a villamos- és a buszközlekedés 
korszerűsítésével. A felújításra az átadást egy évszázaddal követően 
került sor, amely annyi ideig tartott, mint annak idején az építke-
zés. Papp László munkájának „eredménye” Miskolc egy védett épü-
letének, építészeti értékének szakszerű megőrzése, látványossá tétele.
(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 ››››››››››››

78 éve, 1934. február 19-én volt az első miskolci hangverseny-
közvetítés a magyar rádióban. A Zenepalota hangversenytermében 
csaknem mindenki (művésztanárok és hallgatók) szerepelt a mik-
rofon előtt. Az eseményt a Lévay egyesület zenei osztálya szervezte. 

296 éve, 1716. február 22-én keltezték azt az összeírást, amely 
számba vette a mindszenti egyházi uradalom jövedelemforrásait. A 
MÁV üzletvezetőség helyén serfőzőházat, a Tűzkövesen pincéket és 
közöttük uradalmi kocsmát írtak össze.

239 éve, 1773. február 24-én a Pozsonyi Magyar Kamara elutasí-
totta a diósgyőri papírgyár telepítésének tervét. A kért támogatást 4%-
os kamattal és 25 év alatt kívánta visszafizetni a tervező, vállalkozó 
Altmann Emánuel. A gyáralapításra „csak” 1782-ben került sor.

Hétforduló ›››››

Névadó – Bethlen Gábor  
A Zsolcai kapuban a Hat-
vanötösök utcájával pár-
huzamos, északról a Sze-
les, délről a Szendrey 
János utcák közötti, a te-
rület beépítésével egy-
idős utcánk, amely elő-
ször az 1915-ben kiadott 
várostérképen tűnik fel.

Az önálló Erdély történe-
tének legjelesebb képviselője, akit 
„a nagy fejedelemként” emleget-
nek kortársai és az utókor. Három-
szor viselt háborút a Habsburgok 
ellen, az önállóság kivívása érdeké-
ben a protestáns hatalmakkal fá-
radozott a szövetség létrehozásán. 
Egyetemalapító, a protestánsok szá-
mára a vallásszabadságot biztosítot-

ta, a diplomáciai tevékeny-
ség mellett a kulturális és 

a gazdasági élet támoga-
tója, modern hadsereg 
szervezője. 

1613-tól volt Erdély 
fejedelme, Besztercebá-

nyán 1620-ban királlyá 
választották, de nem koro-

náztatta meg magát. 
(1580–1629 között élt, uralkodá-

sának központját Gyulafehérváron 
alakította ki, ahol fényes udvart tar-
tott, „szakembereket” foglalkozta-
tott. Az ottani székesegyházban te-
mették el. Szobrát a millenniumi 
emlékművön is láthatjuk, alkotója 
ifj. Vastagh György.)

D. I.

„Minden nap hoz valami újat”
Bár egészségügyi iskolá-
kat járt ki Gyarmati Alíz, 
mégis élete egyik legjobb 
döntésének tartja, hogy 
végül a vendéglátásban 
helyezkedett el. 

– Ez az első munkahelyem, bár 
korábban egyáltalán nem vol-
tam biztos benne, hogy végül a 
vendéglátásban kötök ki. Egész-
ségügyi középiskolába jártam 
Miskolcon, aztán Budapestre ke-
rültem, ahol két évig fizikoterápi-
át tanultam. Imádtam, de még-
sem akartam az egészségügyben 
dolgozni – mesélte Alíz.

Mivel a vendéglátás mindig is 
szerepelt tervei között, így Mis-
kolcra visszatérve ezen a terüle-
ten keresett állást. Végül az ezred-
fordulón került a belváros széli 
pizzázóba, itt dolgozik azóta is.

– Elégedett vagyok az életem-
mel, úgy érzem, megtaláltam a 
helyem. Bár maga a munkame-
net ugyanaz, minden nap hoz 
valami újat, új arcokat, új isme-
retségeket. Imádom és élvezem 
ezt a pörgést – teszi hozzá mo-
solyogva az eladó.

Alíz a vendégekkel rendkívül 
toleráns – ezt ők mondják róla, 
de abból is kiderül, hogy sa-
ját bevallása szerint ritkán talál-
kozik problémás vendégekkel. 
Ha elő is fordul egy-egy, min-
dig észben tartja: a vendégnek 
mindig igaza van, és az ő igényei 
az elsők. Így például a farsangot 
követő böjt idején fogyasztható 
ételek is vannak az étlapon.

– Bár nem tartom magam 
az egyházi előírásokhoz, tiszte-
letben tartom azokat – mond-
ja erre. – Viszont, bár egész nap 
ételekkel foglalkozom, és állan-
dó időhiányban szenvedek, sze-
retek főzni, így mindig szakítok 
rá időt.

Kujan I. | fotó: Juhász 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 városunk-
hoz Szabó Lőrinc. De vajon ismeri Ön a verseit? Hamarosan kiderül! 
Négyrészes keresztrejtvény-játékunkban egy-egy versének címét 
rejtettük el! A megfejtéseket 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 megfejtők között a MIKOM felajánlá-
sában könyvet sorsolunk ki. 


