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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
korcsolyás 
hétvégék
Műkorcsolyázók töltötték meg 
a hétvégén a jégcsarnokot, most 
újra a korisoké lesz a pálya.  
sport | 9. oldal

tovább nyit  
a zenekar
a nem fővárosi zenekarok közül 
a miskolci az egyetlen, amely 
meg tudja tölteni a Műpát.  
a város | 4. oldal

jönnek a lovas 
mezőőrök
a tervek szerint már a nyáron lovas 
mezőőrök kezdhetik meg a szolgá-
latot Miskolc külterületein.  
a város | 5. oldal

Akcióban a térfigyelők
Miskolcon folyamatosan bő-
vítik a városi térfigyelő rend-
szert. Az elmúlt év közepétől 
körülbelül kétszáz alkalom-
mal küldtek a Papszeri tér-
figyelő központból jelzést a 
rendőröknek, mentőknek, 
közterület-felügyelőknek.

» részletek az 5. oldalon

Kulturális kavalkád
Miskolc is bemutatkozott 
a budapesti Utazás Kiállí-
táson. Elsősorban a júniusi 
kulturális kavalkádra invitál-
ták az érdeklődőket, mely-
nek része a Borsodi Fonó, az 
operafesztivál és a nemzeti 
összetartozás napja is.
» részletek a 4. oldalon

Sok a gond az utakkal
A vasgyári területet, Ma-
gashegyet és Komlóstetőt 

is magában foglaló, 16-
os választókörzet fő jel-
lemzője valószínűleg a 

szép természeti környe-
zet és a számtalan infra-
strukturális nehézség. A 

szintkülönbségek, a soká-
ig elhanyagolt útfejlesztés  

komoly kihívást jelent.  
» részletek a 8. oldalon

HIrdeTés

Világsiker a színpadon

Meghatározó – és az évadban 
az utolsó – premieren van túl a 
Miskolci Nemzeti Színház. Vic-
tor Hugo: A nyomorultak című 
regényéből készült musical-ope-
rát mutatták be pénteken este a 
Nagyszínházban. A világ legsike-
resebb és legtöbbet játszott alkotá-
sát a miskolci közönség több sze-
reposztásban is láthatja. Sasvári 
Sándor számtalanszor formál-
ta már meg Jean Valjean szerepét 
hazánkban és a határokon túl is, 

a másik szereposztásban pedig – 
a miskolci közönség által is jól is-
mert – Homonnay Zsolt alakítja 
a főhőst. A darab sikerét az alap-
történet mellett a Claude-Michel 
Schönberg által írt zene lendüle-
tessége biztosítja. A nyomorulta-
kat Halasi Imre Jászai-díjas, Érde-
mes művész rendezte a miskolci 
deszkákra. A rendezővel és a fő-
szereplővel készült beszélgetés a 
4. oldalon olvasható.

Kiss J. | fotó: mocsári L.

„A MISEK 
csak erősödik”
Újabb sajtóhír jelent meg arról, 
hogy jelentősen átalakulhat a beteg-
ellátás, a változások pedig a MISEK-
et is érintik. Tóth László szerint a 
közös, egységesített beszerzések és 
betegutak kialakításának köszön-
hetően a MISEK csak erősödhet, 
1400 ágyával pedig megkerülhetet-
len a megye betegellátásában.

 » cikkünk az 5. oldalon

MiskolcPont: hatalmas az érdeklődés
Csütörtöktől igényelhető a 
MiskolcPont kedvezmény-
kártya az MVK Zrt. jegy- és 
bérletpénztárainál.

 Az új, komplex kedvezményrend-
szert nyújtó kártya iránt már az 
első nap nagy volt az érdeklődés, 
délelőtt megigényelte az új kár-
tyát az Újgyőri főtéren Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere is.

Kriza Ákos a Miskolci Naplónak 
elmondta, a MiskolcPont kártya 
egyik legfontosabb előnye, hogy 
az Miskolcé, a miskolciaké, eb-
ben mindenképpen különbözik az 
elődjétől.

Az 1500 forintért igényelhető 
kártya a kiállítástól számítva tizen-
két hónapig érvényes, egyre bővü-
lő felhasználási lehetőségekkel.

» folytatás a 3. oldalon

A biztonságos, szerethető 
Avasért
A múlt év májusában létreho-
zott avasi munkacsoport ed-
digi tevékenységéről számol-
tak be szerdán. Megszervezték 
a kapcsolatfelvételt a tulajdono-
sokkal, pincehasználókkal, akik 
segítenek az ingatlanok állapo-
tának felmérésében, fotódoku-
mentációjának összeállításában, 
valamint az építményekre és a 
pincékre vonatkozó legfonto-
sabb adatok összegyűjtésében. 

A Latabár soron pedig megkez-
dődtek a fakivágások a hegyol-
dal állagmegóvása érdekében.

» cikkünk az 5. oldalon

Alkalmazkodnak az utasok, 
„finomhangol” az MVK
Az MVK tapasztalatai szerint nem 
okozott nagy problémát a közleke-
dési hálózatban március 1-jén életbe 
lépett változás, de ahol szükséges, 
ott „finomhangolhatják” a menet-
rendet – utasszámlálások tükrében.

Felkészültek az utasok az MVK Zrt. 
hálózatában március 1-jén bekö-
vetkezett változásokra, ha az első 
napon a legtöbben nem is örültek 
neki. Ezt mutatják a közlekedési 
cég tapasztalatai. Az utasok tájéko-

zódtak az őket érintő változások-
kal kapcsolatban, sokan kérték a 
kiegészítő menetrendeket a jegy- 
és bérletpénztárakban. Ezt tapasz-
taltuk mi is. A belvárosban például 
egy idős hölgy érdeklődésünkre el-
mondta, bár korábban az 1-es, 1A-s 
buszokat használta, ha diósgyőri 
otthonából el akart jutni bárhova, 
csütörtökön már villamosra kellett 
szállnia, és az nem volt olyan zsú-
folt, mint amire számított.

» folytatás a 3. oldalon

Végre, folytatódik 
a bajnokság!
Eljött a mindenki által várva várt 
pillanat, a hét végén elkezdődik 
az NB I tavaszi szezonja. A szur-
kolók közönségtalálkozóval han-
golhattak a kecskeméti bajnoki-
ra. A DVTK vasárnap 16 órakor 
idegenben lép pályára Kecske-
méten. 
» folytatás a 9. oldalon.
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Miskolci Napló
a város lapja

A kapcsolat tartás jegyében

Sajtóreggelire hívta a miskolci saj-
tó képviselőit szerdán Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő és 
Kiss János, a Fidesz önkormányza-
ti frakciójának vezetője abból az 
alkalomból, hogy elkészült az ápri-
lis 22-ére a miskolci 2-es számú vá-
lasztókerületben kiírt időközi ön-
kormányzati választáson a Fidesz 
– KDNP támogatásával induló Ta-
kács Gábor honlapja.

A beszélgetésen Csöbör Kata-
lin a vállalkozó-közgazdász fel-
készültsége mellett fiatalos dina-
mizmusát és kapcsolatteremtő 
képességét emelte ki, amely a re-
ményei szerint sikeres megmé-
rettetés után egyaránt szolgálja 
majd Szirma és Martin-kertvá-
ros lakóinak, valamint a kör-
zet országgyűlési képviselőjének 

a város önkormányzatával való 
eredményes együttműködését is.

Kiss János szerint a Fidesz – 
KDNP olyan erős jelölttel száll 
versenybe a mandátumért, aki 
bár csak most került a politika 
közelébe, máris kiváló politiku-
si képességekről tesz tanúbizony-
ságot, amit jól mutat összefogott, 
világos és a helyi lakosok érdeke-
it szolgáló programja is.

Takács Gábor a Szirmán és 
Martin-kertvárosban lakókat 
szolgáló településfejlesztési célok 
és közbiztonságot javító tervek 
megvalósítása mellett hangsú-
lyozta az ott élőkkel való szemé-
lyes kapcsolatok fontosságát. Ezt 
szolgálja egyebek között új hon-
lapja is (www.takacsgabor.fidesz.
hu), amelyen várja a polgárok ja-
vaslatait, ötleteit.

Feljelentést tettek hűtlen  
kezelés miatt
Feljelentést tett az ügyészségen 
péntek délelőtt Földesi Norbert, a 
miskolci közgyűlés szocialista frak-
ciójának vezetője. 

Mint elmondta, arra számítot-
tak, hogy a  decemberi, Mis-
kolc Holdingnál történt jutalom-
kifizetéseknek lesz következménye, 
ám nem így történt. Az MSZP sze-
rint, mivel közpénzzel gazdálkod-
tak nem megfelelően a holding 
vezetői, amikor maguknak adtak 
jutalmat, így ez a kifizetés meg-
valósítja a hűtlen kezelés bűntet-
tét. Tekintettel az összeg nagyságá-
ra, Földesi Norbert szerint a nagy 

vagyoni hátrányt okozó minősítés 
is megállja a helyét, így ez ügyben 
tett feljelentést. Az ügyészségtől azt 
is kérik, hogy vizsgálja meg a pre-
mizálás rendszerét, miként fordul-
hatott elő, hogy a veszteséggel záró 
cégben a szabályozások ellenére is 
jutalmakat fizettek ki.

Közben továbbra is azt várják a 
polgármestertől, hogy a felelősö-
ket távolítsa el az állásukból. Mint 
a frakcióvezető hozzátette: nem 
látják továbbra sem azt a kiemel-
kedő munkát, ami miatt megérde-
melték volna a milliós jutalmakat a 
holding vezetői.                                  

H. I.

Magánokirat-hamisítás – 
folyik az adatgyűjtés
Magánokirat-hamisítás bűncse-
lekmény megalapozott gyanúja 
miatt feljelentést tett Miskolc Me-
gyei Jogú Város jegyzője ismeret-
len tettes ellen, közölte csütörtö-
kön a városháza.

A feljelentés szerint alakilag ha-
mis sürgősségi indítványt adott 
be a február 23-án tartandó köz-
gyűlésre a Magyar Szocialis-
ta Párt miskolci frakciója ne-
vében Varga Gergő képviselő. 
A városháza tájékoztatása sze-
rint az indítvány első oldalát – az 
összeállítóként feltüntetett – Föl-
desi Norbert képviselő nem írta 
alá. Az indítvány utolsó oldalán 
Bartha György, Bazin Géza, Föl-
desi Norbert, Mokrai Mihály, Si-
mon Gábor, Tompa Sándor és 
Varga Gergő szocialista képvise-
lő aláírása szerepel, az aláírások 
azonban az igazságügyi szakér-
tő szerint nagy valószínűséggel 
„számítógépes utómunka” ered-
ményei. Az ügyben a megyei 
rendőr-főkapitányság bűnügyi 
igazgatósága megkezdte a nyo-
mozást.

Amint arról beszámoltunk, a 
februári közgyűlésre az MSZP-
frakció sürgősségi indítványt kí-
vánt előterjeszteni a Miskolc Hol-
dingot érintő témában. Azonban 
Csiszár Miklós jegyző törvényes-
ségi aggályokat fogalmazott meg. 
A jegyző elmondta: az SZMSZ 

értelmében egy sürgősségi in-
dítvány benyújtásához hat hite-
les aláírás szükséges, a szakértői 
vélemény alapján az MSZP ál-
tal beadott indítványon szereplő 
aláírások azonban bélyegzővel is 
születhettek, de a szakértő legin-
kább azt valószínűsíti, hogy „szá-
mítógépes utómunka” műve. A 
jogi bizottság ezért úgy döntött, 
hogy az indítvány törvényességi 
szempontból nem alkalmas arra, 
hogy a közgyűlés elé kerüljön.

Dobi Tamás, a megyei rend-
őr-főkapitányság kommuni-
kációs irodájának munkatár-
sa érdeklődésünkre pénteken 
megerősítette, valóban érkezett 
feljelentés közokirat-hamisítás-
sal kapcsolatban a főkapitány-
ságra, az ügyben elkezdték az 
adatgyűjtést, a tanúk kihallgatá-
sát. További részletekről a rend-
őrség egyelőre nem kíván tájé-
koztatást adni.

***
Földesi Norbert, az MSZP mis-
kolci önkormányzati frakció-
vezetője közleményben reagált 
a bejelentésre. A politikus sze-
rint figyelemelterelésről van szó, 
amely azt a célt szolgálja, hogy 
„ne kelljen számot adni” a Mis-
kolc Holdingban kifizetett ju-
talmakról. Földesi Norbert az 
MSZP-frakció érintett tagjai és a 
saját nevében is kijelenti, hogy a 
vitatott aláírások a sajátjaik. 

» Kovács Józsefné Budai Mária (Fidesz) | a 13. számú választókerület ön-
kormányzati képviselője március 6-án, kedden délután fél 5-kor a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskolában lakossági fórumot tart a Pacsirta és Szent László utcák felszíni vízelvezetése 
kiépítése és támfal-megerősítése, valamint a Cserhát és Sellő köz felszíni vízelvezetési ter-
vek ismertetése tárgyában. Meghívott vendégek a városüzemeltetési osztály szakemberei.

» Pakusza Zoltán (Jobbik) | Miskolc önkormányzati képviselője lakossági fo-
gadóórát tart a perecesi Közösségi Házban március 13-án, kedden délután 6 órakor.

Képviselői fórum, fogadóóra ››››››››

» Érettségi. Az érettségizők száma me-
gyénkben az elmúlt év adataihoz viszonyít-
va közel 7%-os csökkenést mutat, amelynek 
oka a demográfiai helyzet változása. Tavaly 
Miskolcon a 16 802, érettségire jelentkezőből 
1157-en választották az emelt szintet, a töb-
biek középszintű vizsgát tettek. Ez évben a 
15 408 érettségizőből 1304-en tesznek emelt 
vizsgát – a jelentkezők száma több mint 10%-
kal emelkedett. Legtöbben angol nyelv (424), 
történelem (414) és biológia (244) emelt vizs-
gára jelentkeztek. A növekedés oka lehet, 
hogy bővült azon alapszakok száma, aho-
vá kötelező az emelt szintű vizsga; ahol nem, 

ott plusz pontot ér, illetve a legalább 60%-os 
emelt szintű nyelvi érettségi, egyben középfo-
kú B2 típusú nyelvvizsgával egyenértékű.

» A rák világnapja. „Rák vagy egészség” 
címmel egészségnapot szervez a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve és a Magyar 
Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezete a rák 
világnapja alkalmából. A Szentpáli István Ke-
reskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskolában március 8-án megtartandó ren-
dezvény célja a daganatos betegségek kialaku-
lásában szerepet játszó tényezők és a megelőzés 
lehetőségeinek megismertetése a fiatalokkal.

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

Az áfa kerül előtérbe
Az elmúlt évben mintegy 299 mil-
liárd forint adót fizettünk be a ré-
gió három megyéjében, amely az 
országos költségvetésnek a 4,2 
százalékát biztosította. 

A bevétel döntően szja-ból, já-
rulékokból és áfából származott. 
Az adóhatóság a fináncok és a 
bűnügyi igazgatóság együttmű-
ködésének köszönhetően erő-
teljesebben tudott fellépni az 
adóelkerülők ellen. Az adato-
kat Szalayné Ostorházy Mária, a 
NAV Észak-magyarországi Re-
gionális Adó Főigazgatóságának 
főigazgatója ismertette szerdai 
sajtótájékoztatóján.

– Az adóhivatal ellenőrzé-
si portfoliója évek óta nem vál-
tozott: az adóelkerülőkre kon-
centrálunk a vám és a bűnügyi 

szakterület segítségével – közöl-
te az elveket a főigazgató, aki be-
jelentette, hogy két irányba tevé-
kenykednek, az egyik a magas 
kockázatú tevékenységek, amely 
keretében folytatják a tavaly 
megkezdett gabona- és hússzek-
ció ellenőrzését, valamint azok-
ra is figyelnek, akik a jogkövető 
magatartástól kicsit is eltérnek. 
A folyamatosan finomuló adó-
elkerülő technikákat követik, és 
most már lehetőségük van in-
ternetes információgyűjtésre is. 
A régióban végrehajtott általá-
nos, számlamélységig végrehaj-
tott ellenőrzések 90 százaléka 
„eredménnyel” zárult, azaz ilyen 
arányban találtak eltérést.

Azt is elmondta, ez évben az 
áfafizetés ellenőrzése kerül elő-
térbe. 

Február 26. | vasárnap

Pom Pom meséi. Pom Pom me-
séit mutatták be a Csodamalom 
Bábszínházban. Az előadást Csu-
kás István meséje alapján Szász Pál 
írta bábszínpadra. Pom Pom tör-
ténetének feldolgozása Szlovákiá-
ból érkezett Miskolcra Peter Palik 
rendezővel, a miskolci bábszínház 
felkérésére.

Miskolciak az olimpiai bizott-
ságban. Új alapszabályt, elnök-
séget és tagokat, köztük miskolci 
sportvezetőket választott vasárnapi 
ülésén a Magyar Olimpiai Bizott-
ság. A MOB közgyűlésén a diák- és 
szabadidősport tagozatba választot-
ták be Daragó Lászlónét, a Miskol-
con működő Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Sportintézet vezetőjét; a 
nem olimpiai sportágak képviseleté-
ben pedig a Magyar Karate Szövet-
ség miskolci elnöke, Mészáros János 
is MOB tag lett. 

Február 27. | hétFő

Darányi Ignác-terv. A hiánypótló 
jellegű vidékfejlesztési stratégia alap-
elvei a vidékbarát állam és az arányos 
forrásmegosztás. Ugyanaz az életmi-
nőség megilleti a vidéken élőket is, 
mint a nagyvárosban és agglome-
rációban élőket. Az elvek gyakorlati 
megvalósítására hívták életre a Da-
rányi Ignác-tervet, amelyet hétfő dél-
előtt Fazekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter mutatott be Miskolcon. 
A fő pontok közül például kiemel-
te a családi gazdaságok erősítését, a 

helyi értékesítés megszervezését, a 
fiatal gazdák induló támogatását, a 
mikrovállalkozások segítését.

Február 29. | szerda

Egyetemisták a kormányhivatal-
ban. A Miskolci Egyetem 40 BSc-s 
kereskedelem és marketing szakos 
hallgatója látogatott a megyei kor-
mányhivatalba, hogy megismer-
kedjenek annak működésével. Az 
egyetemistákat Demeter Ervin kor-
mánymegbízott fogadta, aki ismertette 
a kormányhivatal működését, felépíté-
sét, feladatát. A mindennapi munkával 
is megismerkedtek a végzős gazdászok, 
hiszen a kormányablak hétköznapi 
működését is megfigyelték.

Oktatási fórum. A PDSZ által a 
Földes Ferenc Gimnáziumban meg-
rendezett fórumon a főbb témák a 
nemrégiben elfogadott új nemzeti 
köznevelési törvény, a készülő Nem-
zeti Alaptanterv és a nagy vihart ka-
vart egyetemi keretszámok voltak. A 
fórumon kiadott állásfoglalásuk sze-
rint félő, hogy az eddig bevált gya-
korlat szerint lefolytatott „egyez-
tetések” pusztán látszategyetértést 
szülnek, és az így megszerzett támo-
gatással levezényelt átalakulás, a va-
lódi eredmények helyett az oktatási 
rendszer súlyos válságát hozzák ma-
gukkal.

Adomány tavasszal is. A diós-
győri Páli Szent Vince Szeretetszol-
gálatnak adományozott több tucat 
zsáknyi ruhát, élelmiszert a miskol-
ci Fidelitas szerdán. Kováts Ágoston 

elnök hangsúlyozta, első alkalommal 
szerveztek adománygyűjtést, ezút-
tal csupán a miskolci Fidelitas-tagok 
között, de később szeretnék a város 
lakóit is bevonni a karitatív akcióba. 
A Páli Szent Vince Szeretetszolgálat 
munkatársai rendszeresen segítenek 
a rászorulóknak.

Jubilál a Kézműves Kupa. 
Tizedik alkalommal rendezik meg 
március 11-én, vasárnap a Genera-
li Arénában Kézműves Kupa 2012 
címmel a nemzetközi fodrász-, koz-
metikus-, műköröm-díszítő, -építő 
és lábápoló bajnokságot, mely Ma-
gyarország legnagyobb szakmai ren-
dezvénye.

Érvelj, és irány Tallin! A régióból 
összesen nyolc, Miskolcról pedig 
három (két csapat, a Szószátyá-
rok és az Eurostar a Herman Ottó 
Gimnáziumból, valamint a Tri-
umvirátus a Földes Ferenc Gim-
náziumból) középiskolai csapat 
jutott az előválogatót követően a 
Szóval?! Országos Vitaverseny re-
gionális elődöntőjébe. Az április 
végi budapesti döntő nyertesei egy 
tíznapos tanulmányi kiránduláson 
vehetnek majd részt Tallinban.

A biztonságért. A miskolci ön-
kormányzat a lakosság biztonságá-
nak növelése érdekében csatlako-
zott, és vállalt szerepet a Katasztrófák 
Megelőzésének Regionális Stratégi-
ái című uniós, katasztrófa-megelőzé-
si projektben, melynek aktuális állo-
másán a projektpartnerek szakértői 
látogattak Miskolcra. Ezúttal Len-
gyelországból, Szlovákiából és Gö-
rögországból érkeztek szakemberek, 
hogy az árvízvédelemben szerzett ta-
pasztalataikat kicseréljék.

Március 1. | csütörtök

A „feltárásról”. Fideszes képvise-
lők tevékenységét bírálták a Jobbik 
miskolci, önkormányzati képviselői 

sajtótájékoztatójukon, amiért „több-
ször is nemmel szavaztak a kom-
munista múlt feltárására irányuló 
javaslatokra”. Pakusza Zoltán a ren-
dezvényen emlékeztetett rá, hogy 
Csöbör Katalin egy, a kommuniz-
mus áldozatainak emlékére szerve-
zett rendezvényen, a napokban azt 
mondta: addig kell harcolni, amíg az 
Európai Parlamentből is ki lesznek 
tiltva a kommunista pártok. Mint a 
politikus fogalmazott, eszerint „csak 
az EP-ből tiltaná ki a kommunistá-
kat, a magyar Parlamentből nem”, az 
Országházban ugyanis, valamennyi 
miskolci fideszes képviselővel együtt, 
többször nemmel szavazott a kom-
munista múlt feltárására irányuló ja-
vaslatokra. Legutóbb az ügynöklista 
nyilvánosságra hozatalára mondtak 
nemet.

Március 2. | péntek

Városmarketing – versenyben. 
Második alkalommal rendezte meg 
az Országos Városmarketing Ver-
seny döntőjét a Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Karának Mar-
keting Intézete pénteken a Felnőtt-
képzési Regionális Központban. Az 
Együttműködve versenyezni című 
versenyre 12 csapat jutott be az or-
szág minden részéből, feladatuk egy 
választott város marketingkommu-
nikációs tervének összeállítása és be-
mutatása, valamint egy kampányterv 
összeállítása volt. A verseny tapaszta-
latszerzésre, kapcsolatépítésre kitűnő 
volt, nem is beszélve az értékes pénz-
jutalmakról és ajándékokról.

Véget ér a téli építési szünet
Vágányzár lesz a villamosvonalon a 
középperonos megállók építése mi-
att március és április hétvégéin. 

Március első három hétvégéjén 
az Újgyőri piac és Felső-Majláth 
között nem jár a villamos. Most 
szombaton az 1-es villamosok csak 
a hajnali órákban közlekednek. Ezt 
követően (vasárnap estig) csak a 
2-es villamosok közlekednek a Ti-
szai pályaudvar és a Vasgyár kö-
zött. 

Az Újgyőri főtérről villamospót-
ló autóbuszok szállítják az utaso-

kat Felső-Majláthig, csatlakozást 
biztosítva a 2-es villamosokhoz. 
A villamospótló autóbuszokra az 
Újgyőri főtér autóbusz-állomáson 
a 6-os autóbusz megállójában lehet 
felszállni. A villamosbérletek érvé-
nyesek a villamospótló autóbuszo-
kon, és aki menetjeggyel utazik, 
annak a villamospótló autóbuszon 
a menetjegy másik – nem számo-
zott – végét kell érvényesíteni. 

Hétfőtől pedig már a Felső-
Majláth végállomást használhatják 
az utasok, az ideiglenes villamos-
megálló megszűnik.



a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 9. szám | 9. hét | 2012. március 3.

a város  3

Alkalmazkodnak az utasok, hangol az MVK
Az MVK tapasztalatai szerint 
nem okozott nagy problé-
mát a közlekedési hálózatban 
március 1-jén életbe lépett 
változás, de ahol szükséges, 
ott „finomhangolhatják” a 
menetrendet – utasszámlálá-
sok tükrében.

» folytatás az 1. oldalról
A Centrumnál közlekedő egyetemi 
járatok megállóiban (főleg az Egye-
temváros felé) azonban nagy volt a 
zsúfoltság, és a hallgatók elégedet-
lenek voltak. Mint mondták, nem-
csak a megállóban, a buszon is nagy 
tömeg van, néhányan le is maradtak 
a 12-esről és a 22-esről is. Egy gé-
pészhallgató például úgy fogalma-
zott, ha ez a helyzet nem változik, 
kénytelen lesz a 2-es járatot válasz-
tani, és többet sétálni, hogy időben 
beérjen előadásaira.

 Tapasztalatok, korrekciók
Az MVK tapasztalatai szerint 
már az első reggelen érezhető-
en többen utaztak a villamoso-
kon, átlagosan 70-80 százalékos 
kihasználtsággal közlekedtek a 
reggeli csúcsban. Az 1-es autóbu-
szok csütörtökön átlag 80-90 szá-
zalékos kihasználtsággal közle-
kedtek, az 1A-s járatokat viszont 

kevesebben választották jellemző-
en az egész vonalon. 

A csütörtök reggeli tapasztala-
tok alapján péntektől a belváros irá-
nyú Diósgyőri Gimnázium 1-es au-
tóbusz-megállóhelye is átkerül az 
1A-s autóbuszok felszállóhelyéhez, 
így a két buszjárat, valamint a villa-
mosok megállóhelye egymás mel-
lé került.

Az egyetemi járatok csütör-
tök reggel negyed és háromnegyed 
nyolc között 80-100 százalékos ki-
használtsággal közlekedtek, előtte 
és utána a kihasználtság nem érte el 
az 50 százalékot. A Tiszai pályaud-
varról az induló két 22-es járatot pe-
dig – szögezte le az MVK – mind-
össze 2-3 fő vette igénybe. 

Az első reakciók már meg is szü-
lettek. A cég pénteken közölte, már-
cius 5-étől munkanapokon több 
2-es autóbusz közlekedik az Egye-
temváros területének érintésével, 
ezért a 2-es járatok esetében változ-
nak az indulási időpontok is.

A többi autóbuszjárat a megszo-
kott kihasználtsággal, fennakadás 
nélkül közlekedett, a forgalom fi-
gyelése tovább folytatódik, a tapasz-
talatokat folyamatosan értékelik.

Fenntartható rendszer kell
Braun Csaba, az MVK Zrt. mar-
ketingosztály-vezetője a Miskol-
ci Naplónak elmondta, az intézke-
dések azt a célt szolgálják, hogy a 
közlekedési rendszer fenntartható-
ságát biztosítsák.

Az osztályvezető kiemelte, a cég 
működőképességének megőrzé-
se érdekében lépéseket tett a város-
vezetés is, az önkormányzati támo-
gatást 440-ről 550 millió forintra 
emelték a cég esetében.

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Á.

MiskolcPont: hatalmas az érdeklődés
Csütörtöktől igényelhető a 
MiskolcPont kedvezménykártya az 
MVK Zrt. jegy- és bérletpénztárainál. 

» folytatás az 1. oldalról
– A kártya jóval olcsóbb, mint elődje, 2700 

helyett az éves díj mindössze 1500 forint, és a 
kedvezményeket jóval több helyen, kiterjesztet-
tebb formában lehet majd igénybe venni, ezál-
tal gazdaságosabbá teszi az életet Miskolcon – 
mondta Kriza Ákos.

Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. kom-
munikációs vezetője elmondta, hogy a kártyá-
val a miskolciak mellett a Miskolci Kistérségi 
Társulás további 38 településén élők is ked-
vezményesen vásárolhatnak. A kedvezmény-
kártya közvetlen kedvezményt is nyújt, de lesz 
mód pontgyűjtésre.

– Azok is megkapják a 10 százalékos kedvez-
ményt a márciusi MVK-bérletük árából, akik 
kitöltik az igénylőlapot és a kártya éves díját ki-
fizetve, az igazolószelvényt bemutatják a pénz-
tárnál – mondta Pásztor Imre. Áprilistól azon-
ban már csak kártyára jár kedvezmény – többek 
között – az MVK Zrt. bérleteire is. 

Az igénylőlapot az MVK Zrt. jegy- és bér-
letpénztáraiban lehet kérni, illetve az letölthe-
tő a MiskolcPont hivatalos honlapjáról is, ami 
a www.miskolc.hu oldalról érhető el. A kártya 
igényléséhez nem kell regisztrálni. Az első kár-
tyák várhatóan három hét múlva érkeznek meg.

– Az interneten a hét közepétől műkö-
dik egy olyan oldal, amely megtévesztheti a 
MiskolcPont kedvezménykártya iránt érdeklő-
dőket, ezért kérjük, hogy csak a város honlap-
ján, a MiskolcPont aloldalon érdeklődjenek – 
hangsúlyozta Pásztor Imre. 

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Kocsonyafesztivál – kedvezményekkel segített a város
Egyre több „városi legenda” 
kering a kocsonyalegendára 
alapozott Kocsonyafesztivál 
körül. Az egyik ilyen, hogy 
elkerülhet Miskolcról egy 
másik városba. Mások sze-
rint a város nem támogat-
ja a rendezvényt, miközben 
„óriásit kaszál” rajta. Utána-
jártunk.

Az első kérdést – elmegy-e Mis-
kolcról a fesztivál – könnyen tisz-
tázhattuk… Nem áll szándékában 
elvinni Miskolcról a Kocsonyafesz-
tivált, hiszen az ide lett kitalálva, 
mondta el megkeresésünkre Rózsa 
Edit fesztiváligazgató. Hozzátette, 
még arról is rendelkezett, hogy ha 
vele valami történik, akkor is ma-
radjon itt a Kocsonyafesztivál. Az 
egész ötlet Miskolcra épült, a cél, 
hogy a fesztivál hídként kösse ösz-
sze a múltat a jövővel, részese le-
gyen a közösségépítésnek. Részese 

a párbeszédnek, a gazdaságfejlesz-
tésnek és a kultúra minél maga-
sabb színvonalú jelenlétének. 

A Kocsonyafesztivál gazdasági 
háttere kapcsán is több pletyka fo-
rog közszájon, többek között arról 
is, hogy egyáltalán nem, vagy épp 
ellenkezőleg, túl sok pénzzel támo-
gatja a város a rendezvényt.

Rózsa Edit a gazdasági háttér 
kapcsán elmondta, nyilvános adat, 
a MAG Zrt. honlapján elérhető, 
hogy az Új Széchenyi Terv turisz-
tikai vonzerővel bíró rendezvények 
támogatása pályázatán nyertek – 
ötmillió forintot. Egyike voltak 
azoknak a rendezvényeknek, ame-
lyet – éppen a nyitónapon – teljes 
körűen ellenőriztek is, és mindent 
rendben találtak. Nonprofit üzleti 
vállalkozásként üzemelnek, ennek 
megfelelően komoly üzleti terve-
zés, költségvetés, pályázati mun-
ka zajlik a háttérben, mindig csak 
annyit igyekeznek költeni, ami elő-
re tervezhető és fedezhető. Az idei 
fesztiválnak kreatív költségveté-
se volt, nagyon sok „szellemi ter-
mékkel”, tehát ötletekkel váltottak 
ki anyagiakkal járó megoldásokat 

és természetesen most is sok volt 
az önkéntes. Sőt, a fesztiváligaz-
gató szerint minden korábbi szá-
mot megdöntött az önkéntes segí-
tők száma. 

A város támogatása kapcsán ki-
emelte, hogy a közigazgatási appa-
rátus együttműködése maximáli-
san segítő volt. Anyagi támogatást 
nem kaptak a várostól, de ez nem is 
várható el a jelenlegi nehéz gazda-
sági helyzetben, így nem is kértek. 
Szolgáltatásokon keresztül jutottak 
segítséghez, ezek természetesen 
kölcsönös érdekeket szolgáltak. 
Pontos számadatokat Rózsa Edit 
nem mondott el, mint megemlítet-
te, ezek több szereplőt érintő ada-
tok, amelyeket így nem adhat ki. 

A városházától kapott informá-
ciónk szerint a hatályos rendelet-
ben meghatározottak szerint a te-
rülethasználati díja a fesztiválnak 
13 millió forint lett volna, a kau-
ció ugyanennyi. A város azonban 
mindössze 500 ezer forintot kért 
területhasználati díjként és 1,5 mil-
lió forintot kaucióként. A karácso-
nyi díszkivilágítás is tovább ma-
radt, éppen a fesztivál miatt. 

Kulturális eseményeknél in-
gyenesen adja a területet a város, 
azonban kereskedelmi tevékeny-
ség esetén négyzetméterre megha-
tározott ára van, hiszen a bérlő be-
vételre számíthat az árusoktól. Az 
említett kedvezmény miatt azon-
ban gyakorlatilag 12,5 millió fo-
rinttal támogatta az önkormányzat 
a Kocsonyafesztivált – mondta el 
Dobos Tímea, a polgármesteri hi-
vatal szóvivője. 

Felmerült az is sok kilátogató-
ban, hogy miért nem állították le 
a villamosforgalmat a három nap-
ra. Mint megtudtuk, ennek a költ-
sége négymillió forint lett volna 
(villamospótló buszok beállítása), 
melyet a város, illetve a közlekedé-
si cég saját büdzséjéből nem tudott 
fedezni, a fesztivál szervezői pedig 
szintén nem szerették volna ezt ez-
zel a költséggel igénybe venni. 

Úgy tudjuk egyébként, hogy a 
fesztivál szervezőinek a korábbi 
évekről elmaradt tartozása is van 
több önkormányzati céggel szem-
ben, ennek ellenére is segítőkész 
maradt a hivatal.

H. I.

Papp Zsolt az új vezető
A humán főosztály új vezetője 
Papp Zsolt, a miskolci Kós Károly 
Építőipari Szakközépiskola álta-
lános igazgatóhelyettese, tudatta 
Dobos Tímea városházi szóvivő. 

Amint arról beszámoltunk, Kiss 
Gábor, a főosztály eddigi vezető-
je ezután Miskolc város alpolgár-
mestereként dolgozik, ezért volt 
szükség a vezetőváltásra. 

Papp Zsolt 1969-ben szüle-
tett Miskolcon. 1997-ben vég-
zett a Miskolci Egyetem Böl-
csészettudományi Intézetében 
magyar nyelv és irodalom szakos 
bölcsész és középiskolai tanár, 
textológus szakirányon. 1998-
ban a Magyar Testnevelési Egye-

tem Továbbképző Központjában 
sportedző végzettséget szerzett. 
2003-ban a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Karán közoktatás-vezető 
és pedagógus szakvizsgát tett. 

1997-től a Kós Károly Építő-
ipari Szakközépiskola általános 
igazgatóhelyettese, magyar nyelv 
és irodalom szakos tanára volt. 
2010 októberétől a város oktatá-
si, kulturális, turisztikai, ifjúsági 
és sportbizottságának nem kép-
viselő tagja. A humán szakterüle-
ten szerzett tapasztalatai alapján 
alkalmasságát már bizonyította, 
amit vezetőként is kamatoztatni 
tud – áll a közleményben.

Járdaépítést generált  
a biomassza-fűtőmű
Új járda épülhet Dél-Kiliánban, 
köszönhetően a biomassza-fűtő-
mű beruházásnak, melynek biz-
tonságos működéséről a lakosok 
is megbizonyosodhatnak.

A biomassza-fűtőmű beruházá-
sa kapcsán több útszakaszhoz, 
járdához is hozzá kellett nyúl-
ni, melyeket felújított állapot-
ban adtak vissza a forgalomnak 
a beruházók. Egy őszi lakossá-
gi bejárás után arra is ígéretet 
tettek, hogy a Kandó Kálmán 
utcai garázsok mögött járda-
szakaszt építenek ki. Itt volt ko-
rábban a kisvasút nyomvona-
la, és itt fektették le a vezetéket, 
amely összeköti a kenderföldi és 
a Dorottya utcai hőközpontot. 
Most, a jó idő beálltával rövide-
sen elindulhat itt a tervezett be-
ruházás, tájékoztatott Seresné 
Horváth Zsuzsanna, a terület 
önkormányzati képviselője. 

Mint arról lapunk is beszá-
molt, február 20-án adták át 
a biomasszakazánt, melynek 
megvalósítása elég nagy vihart 
kavart a Dél-Kiliánban.

– Az előző városvezetés itt is 
elkövette azt a hibát, mint szá-
mos beruházás esetében: a ter-
vezés fázisában nem tájékoz-
tatták a lakókat, akik szerették 
volna elérni, hogy lakóhelyük-
től távolabb valósuljon meg a 
fűtőmű, de ez az aláírt támoga-
tási szerződések miatt már nem 

volt lehetséges – mondja a kép-
viselő. – Azóta a MIHŐ számos 
esetben egyeztetett a környéken 
élőkkel. Az egyik ilyen lakossá-
gi fórumon kérdeztem meg a 
MIHŐ jelenlévő akkori igaz-
gatóját, hogy lehetséges-e az ol-
csóbb üzemeltetés árelőnyét ér-
vényesíteni a környező lakások 
hődíjában. Vécsi György igaz-
gató úr azt ígérte, hogy meg-
vizsgálják a kérdést. Ez csu-
pán kérdés volt és nem ígéret! 
A biomassza kazán olcsóbb 
hőelőállítása csak közvetve je-
lentkezik a hődíjakban, mivel 
azt a Magyar Energia Hivatal a 
fűtőművek üzemi adatai alap-
ján állapítja meg. Miskolcon – 
a nagyvárosok közül – második 
legalacsonyabb a hődíj – reagált 
Seresné Horváth Zsuzsanna a 
múlt héten ellenzéki sajtótájé-
koztatón elhangzott vádakra. 

A biomasszakazán káros-
anyag-kibocsátása a megenge-
dett határértékeken belüli, ezért 
kaphatta meg a működési en-
gedélyt. Hogy erről a lakosság is 
megbizonyosodhasson, a kép-
viselő üzemlátogatásra hívja a 
dél-kiliániakat március 7-én, 
szerdán délután 3 órakor a 
Bioenergy-Miskolc Szolgáltató 
Kft. telephelyére, ahol az érdek-
lődők minden feltett kérdésük-
re választ kaphatnak a projekt-
cég vezetőitől.

H. I.

Változások
» A Búza tér irányából közlekedő 7.30-as 2-es betérő járat helyett 7.10-
kor és 7.20-kor induló járatok közlekednek az Egyetemvárost érintve. Emiatt 
a 7.38-kor és 7.49-kor Tapolcáról induló 2-es autóbuszok 2 perccel később, 
tehát 7.40-kor és 7.51-kor indulnak Tapolcáról.

A Búza tér felé munkanapokon Tapolcáról az alábbi időpontban induló 2-es 
járatok közlekednek az egyetemre (Olajkutató, Egyetemi Kollégium megálló-
helyeket érintve): 13.27, 14.57, 15.42, 15.57.

» 14H-s járatok 2 indulási időpontja tévesen szerepel a kiegészítő me-
netrendkönyvben: a Repülőtérről 20.00, 20.20 és 20.40 helyett 20.00-kor és 
20.30-kor indulnak.

» Az MVK Zrt. Közönségszolgálati Irodája technikai okok miatt márci-
usban nem tud 65 éven felüliek igazolványát kiállítani. Az igazolvány kivál-
tása nem kötelező.

»  Egy hónappal meghosszabbították a 2011-ben vásárolt gyűjtőjegyek 
érvényességi idejét. A tömbök így tovább, március 31-ig érvényesek.

Megtisztítják a pincesort. Takarítási akciót tartottak az 
Avasért Hagyományőrző Egyesülettel közös szervezésben a Kós 
Károly Szakközépiskola diákjai a Kisavas, Mélyvölgy utcában 
pénteken délelőtt. Az illegálisan lerakott szemét összegyűjtésé-
hez csatlakoztak a helyi pincetulajdonosok is, az AVE Miskolc 
Kft. pedig ingyen szállítja el a hulladékot. Az akciót Eperjesi Eri-
ka, a terület önkormányzati képviselője támogatta, és szervez-
te meg a városüzemeltetési osztállyal. A következő lépés az lesz – 
aminek megvalósítását Eperjesi Erika anyagilag is támogatja majd –, 
hogy helyet alakítanak ki egy konténernek, és ki is helyezik a szemét-
tárolót.  (fotó: Mocsári László)
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„A Stradivariknak 300 év előnyük van”
Nincs két egyforma hegedű – hívja 
fel a figyelmet Csontos Péter hege-
dűkészítő, majd aprólékosan meg-
mutatja, mi mindenben térhet el 
egymástól két hegedű. A nemzet-
közi megmérettetésre készülő mes-
terrel egyediségről, és a Stradiva-
ri-hegedűk évszázados előnyéről 
beszélgettünk.

Csontos Péter a miskolci iskolás 
évek után Szegedre került az ottani 
hangszerkészítő iskolába, ott ismer-
kedett meg közelebbről is a hege-
dűkészítéssel. Rengeteg gyakorlati 
órája volt az elmélet mellett, így le-
hetősége volt manufakturális kere-
tek között is dolgozni.

– Hamar rájöttem, hogy az ipari 
termelés, a sorozatgyártás nem elé-
gít ki, és szerencsére a kézügyessé-
gem is megvan ahhoz, hogy egye-
di hangszereket készítsek, így ezt az 
utat választottam – emlékezett visz-
sza a kezdetekre Csontos Péter.

Így aztán szinte törvényszerű volt, 
hogy a világ talán legjobb, minden-
esetre az első három iskola között 
szereplő cremonai hangszerkészítő 
iskolájába jelentkezett, ahová fel is 
vették. Az érettségi letételéig öt évet 

töltött a hangszergyártás központjá-
nak tartott olasz városban, ahol töb-
bek között a barokk és a modern 
hegedűk elkészítésének legapróbb 
részleteivel is megismerkedett.

– A barokk korban, Stradivari 
idején lassabb tempóban, kényel-
mesebben játszottak, mint a ké-
sőbbi időkben. Ennek megfelelően 
készítették a hegedűket is, így a rö-
videbb, vastagabb nyak, a birkabél-
ből készült, idővel egyre vékonyodó 
húr mind-mind ezt a fajta játékmó-
dot segítette – fejtette ki a hegedű-
készítő.

Nem véletlen, hogy a laikusok 
előtt is Antonio Stradivari neve a 
legismertebb, ő fejlesztette ugyanis 
szinte tökéletesre a hangszert mind 
esztétikailag, mind akusztikai lag, 
olyannyira, hogy a hegedűkészí-
tők ma is mesterüknek tekintik, és 
őt követik. Persze, két egyforma he-
gedű nincs. A híres mesterek, az 
Amati, a Stradivari és a Guarneri 
család hegedűi is könnyen megkü-
lönböztethetők karakterisztikájuk 
szerint, akusztikailag ugyanis eltér-
nek egymástól.

– Mindenki régi, s így drága he-
gedűt akar venni, mivel egy újon-

nan készült hangszer nem szól úgy, 
mint akár már tíz év múlva szólni 
fog. Be kell játszani, és az évek so-
rán sokat érik majd a hangja. Ha azt 
nézzük, Stradivari hegedűinek 300 
év előnyük van – teszi hozzá moso-
lyogva Csontos Péter.

Ha a hangzását nem is, formá-
ját és kidolgozott részleteit magunk 
is megcsodálhattuk a mester egyik 
hangszerének. Mint elmondta, a 
bemutatott hegedű elkészítése kö-
rülbelül 300 munkaórát vett igény-
be, a ritka kígyófából készült barokk 
vonót pedig 1 hét alatt munkálta ki. 

Maga a hegedű ébenfa, hegyi juhar 
és lucfenyő felhasználásával készült. 
Az egyes részeknek természetesen 
megvan a maga funkciójuk.

– A csigának, ha szigorúan vesz-
szük, van szerepe a hangzásban, de 
inkább csak barokkos díszítőelem. 
A hegedű tetején (vagy előlapon, 
ezt a megnevezést is használják) ta-
lálható úgynevezett f-lyukaknak 
azonban annál nagyobb szerepük 
van az akusztikában, mivel a húrok-
tól érkező rezgéseket módosítják, és 
így jutnak el azok a hegedű belsejé-
be – mondta a hegedűkészítő.

Csontos Péter terveivel kapcso-
latban elmondta, most a szeptem-
ber végi Triennale Cremona-ra 
készül. A világ hegedűkészítői szá-
mára háromévente megrendezett 
versenyre külön hangszert készít, 
melyet majd akusztikai próbának 
vetnek alá a nyár végi megmérette-
tésen, de esztétikailag és a szaksze-
rűséget is vizsgálja majd a zsűri.

– A díj elnyerése mellett óriási el-
ismerés az is, hogy a város megvá-
sárolja a legjobb hangszereket, és a 
múzeumában kiállítják őket. A vi-
lág legjobb hegedűkészítői vesznek 
részt a versenyen, óriási megtisztel-
tetés lenne bekerülni ebbe a körbe – 
mondta Csontos Péter.

Kujan I. 

Egy musical a szeretetről, az önfeláldozásról, a jóságról
A rendező Halasi Imre és a 
Jean Valjeant játszó Sasvári 
Sándor A nyomorultak mis-
kolci premierjéről.

A Miskolci Nemzeti Színházban 
túl vannak az intézmény idei leg-
meghatározóbb premierjén, be-
mutatták A nyomorultak című 
musicalt. A Nagyszínházban még 
sokszor, sokáig csendülnek fel a 
világhírű dalok, amelyek a rende-
ző és a főszereplő szerint is meg-
kérdőjelezhetetlenek.

– Hazánkban először 1987-ben 
mutatták be A nyomorultakat. 
Mit ad a musical, ami ilyen sike-
ressé teszi?
Halasi Imre: Nem szabad elfe-

lejteni, hogy ez elsősorban Victor 
Hugo egyik leghíresebb, ha nem 
a leghíresebb alkotása. Számos ki-
adást élt már meg, a világ legolva-
sottabb könyveinek egyike. Az alap-
mű tehát megkérdőjelezhetetlen. A 
másik érv pedig a rendkívül zseniá-
lis zene, amit a regény ihletett. E két 
ok és a dramaturgia az, ami miatt 
nagy sikert arat, és érvényes ma is. 
Erről a történetről mindenképpen 
érdemes beszélni. Arról, hogy meg-
éri jónak lenni.

Sasvári Sándor: Akkor olvastam 
a regényt, amikor Marius szerepé-
re készültem, az ő szemszögéből fi-
gyeltem az eseményeket, de nagyon 
megszerettem Jean Valjean karak-
terét is. Victor Hugo a regényben 
örökérvényű igazságokat, szabályo-
kat fektetett le. A szeretet, az önfel-
áldozás köré csoportosul minden, 

Jean Valjean hatalmas lélek. A zene 
által pedig még könnyebben eljut a 
regény a közönséghez.

– Rendezőként nagy feladat 
színpadra állítani a darabot…
H. I.: 1987–88-ban láttam elő-

ször, Londonban. Már akkor ma-
gával ragadt a sodró dramaturgia, 
a zene pedig romantikus, szenve-
délyes és lebilincselő. Annyira, hogy 
az ember képtelen eltolni magától. 
Meghatározó színházi élmény volt, 
amire rendre visszaemlékezem. A 

nyomorultaknál erősebb, a törté-
nethez legjobban illeszkedő színhá-
zi zenét azóta sem alkottak. A lon-
doni élmény óta foglalkoztatott a 
gondolat, hogy mindenképpen sze-
retném egyszer színpadra vinni. 
Most érkezett el az idő. Számos el-
várásnak kellett megfelelni, hosszas 
egyeztetés előzte meg a próbákat.

– Több szereposztás van. Ho-
gyan választott szereplőket?
H. I.: Sasvári Sándort, Ho mon-

nay Zsoltot és Szabó P. Szilvesztert 
kértem fel a szerepre, a többiek pe-
dig jelentkeztek. Sok előadást terve-
zünk, hosszú ideig szeretnénk mű-
soron tartani, így szükséges a több 
szereposztás, sőt, néhány szerepre 
olyan tehetségek jelentkeztek, aki-
ket nem szerettünk volna kihagy-
ni, így hármas szereposztás is elő-
fordul.

– Intenzív próbafolyamat végén 
állnak, milyen volt a munka a 
miskolci társulattal?

S. S.: Mindig a próbák vége felé 
alakul ki a legnagyobb káosz, de a 
bemutatóra már letisztul az egész. 
Nagyon jó a szereposztás, minden-
ki nagyon jól énekel és játszik. A 
premier csak egy pontja a darab éle-
tének. Sok előadás lesz még, minél 
többet játsszuk, annál jobb lehet.

– A miskolci nemzeti életében 
sokat jelent a darab. Hatalmas 
azonban az elvárás is…
H. I.: Ha jól sikerül az előadás, 

mindenképpen emeli a színház 
rangját. Megfeszített munka ez szí-
nészeknek, zenészeknek, háttér-
munkásoknak. Mindenkinek. Ha 
unalmas, érdektelen, nehézkes a 
darab, nem figyelmes a rendező, 
akkor nagyot bukhat vele egy in-
tézmény. Mindenki ismeri A nyo-
morultakat, ha nem látta még, ak-
kor is. Hatalmas az elvárás, bízom 
benne, hogy meg tudjuk lépni az el-
várt szintet.

S. S.: Nagyon nehéz alkotásról 
van szó. Musical-opera. A zenés 
előadások nagy előnye azonban, 
hogy könnyebben befogadhatók, 
könnyebben szereznek katartikus 
élményt. Nagyon jó a darab és a 
zene dramaturgiája is, így lehetet-
len katarzis nélkül befejezni. Nem 
csupán a végén ragadja el az em-
bert, hanem folyamatában, az első 
perctől kezdve magával sodorja. 
Németországban, ahol játszottam, 
direkt ennek a darabnak építették 
fel a színházat, az épület minden 
szeglete azért volt, hogy A nyomo-
rultak sikeres legyen. Ez nem ha-
sonlítható össze a miskolci helyzet-
tel, ám itt a magyar szív hozzáteszi 
azt, amit kell.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Régi-új vezető  
a szimfonikusok élén
Szabó Péter, a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar eddigi igazgató-
ja is pályázott a zenekar vezetői 
posztjára, Kovács László korábbi 
művészeti vezetővel. A közgyűlés 
értékelte eddigi munkáját, továb-
bi öt évre szavaztak neki bizal-
mat. Szabó Pétert az elmúlt és a 
következő öt évről kérdeztük.

– Megfordult a fejében, hogy 
nem pályázik, hiszen – eset-
leg – mindent megtett a ze-
nekarért?
– Egyértelmű volt, hogy sze-

retném folytatni a munkát. Sok-
nak is tűnhet ez az öt év, ám ha 
visszaemlékezem, minden kö-
zelinek tűnik. Most is tele va-
gyok tervekkel, és remélem, 
újabb öt év múlva is lesz ben-
nem ennyi ambíció, gondolat, 
terv. Célkitűzések, amiket sze-
retnék elérni.

– Az öt évvel ezelőtti tervek-
ből mi az, ami a mostani pá-
lyázatában is szerepelt?
– Abból, amit akkor eltervez-

tünk, majdnem mindent sikerült 
megvalósítani. Az egyetlen, ami 
csak részben sikerült – ennek a 
pénzügyi válság szabott határt –, 
a kimozdulás a régióba. A kiste-
lepülések nehéz helyzetbe kerül-
tek, ezt a célt tehát nem sikerült 
teljesen elérnünk, de a mostani 
pályázatomban is szót ejtettem 
róla. Nem felejtjük el, továbbra 
is szeretnénk koncertezni a régió 
több helyszínén, most is fontos-
nak gondolom ezt.

– Emellett milyen újdonságo-
kat tervez még?
– A bérleti struktúrában lesz 

változás, de szeretnénk nyitni a 
nyári fesztiválok felé is. Eddig az 
operafesztivál alkotta a zenekar 
nyári programját, jó lenne a jö-
vőben több helyszínen is meg-
mutatni magunkat, nyáron is. 
Az alapvető struktúrán azonban 
nem változtatunk.

– Több alkalommal játszot-
tak a Művészetek Palotájá-
ban, emellett a fiatal kor-
osztálynál is nagy sikereket 
érnek el. Ez az irány sem vál-
tozik?
– Megváltoztattuk az ifjúsá-

gi koncertek struktúráját, hogy 

érthetőbb legyen az általános és 
középiskolás korosztály számá-
ra. Online játékot is indítottunk, 
hogy a koncerteket követően se 
távolodjanak el tőlünk a fiata-
lok. A Játsszunk zenét a szim-
fonikusokkal! elérte csúcspont-
ját, legutóbb már a Művészetek 
Háza nagytermének emeleti né-
zőterét is meg kellett nyitnunk. 
A nem fővárosi zenekarok közül 
az egyetlen vagyunk, akik meg 
tudják tölteni a Művészetek Pa-
lotáját. Jó érzés, hogy a miskolci 
közönség nagy része jön velünk. 
Szeretik a zenekart, a művészeti 
vezetőt és azt, amit nyújtottunk 
eddig. Ami jól működik, azon 
nem szeretnék változtatni.

– Gazdasági társasággá ala-
kul a zenekar. Milyen hatás-
sal lesz ez az életére?
– A munkavállalók életében 

hoz változást, de bízunk ben-
ne, hogy a közönség nem érzé-
kel majd semmit. Remélem, to-
vábbra is fennmarad a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar, és az ed-
digi magas színvonalon, vagy 
még jobb minőségben teljesít-
hetjük a feladatokat.

– Többen nyugdíjba mentek 
a zenekartól. A megüresedett 
pozíciókat nehéz betölteni?
– Az elmúlt időszak legna-

gyobb, jól teljesített feladata volt, 
hogy sikerült pótolnunk azt a 
több mint 20 zenészt, aki távo-
zott tőlünk. A tapasztalat sze-
rint eddig a Miskolcon tanuló 
ifjú zenészek jöttek a zenekarba. 
Ez az utóbbi öt évben megválto-
zott, az ország egész területéről 
jelentkeztek már. Jó hírű lett a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar, 
presztízst jelent a tagjának lenni.

Kiss J.

Kulturális  
kavalkád
Miskolc is bemutatkozott az idei 
budapesti Utazás Kiállításon. El-
sősorban a júniusi kulturális ka-
valkádra invitálták az érdeklő-
dőket, melynek a Borsodi Fonó 
mellett része az operafesztivál és 
a nemzeti összetartozás napja is.

Csütörtökön a Miskolci Turisz-
tikai Kft. ügyvezetője, Czinkné 
Sztán Anikó és a polgármesteri 
hivatal kulturális, idegenforgal-
mi és városmarketing osztályá-
nak vezetője, Kákóczki And-
rás mutatta be Miskolcot a sajtó 
képviselőinek. Az osztályveze-
tő miskolci kulturális kavalkád-
ra invitálta az érdeklődőket – jú-
niusban rendezik meg a Borsodi 
Fonót, a nemzeti összetartozás 
napját, és az operafesztivált is.

– A Borsodi Fonó a hagyo-
mányőrző, népzenei világban az 
egyik legnagyobb hagyományra 
visszatekintő rendezvény, idő-

sebb, mint a Kaláka fesztivál – 
mondta az osztályvezető. Június 
1–3. között rendezik majd meg 
a diósgyőri várban és a Széche-
nyi utcán, többek között a Csík 
zenekarral vagy a Ghymessel, 
de meghívták a fesztiválra a 
Quimby együttest is.

Június 4-én, a nemzeti ösz-
szetartozás ünnepén Gömör, 
Gömörország lesz a város ven-
dége. Nincs azonban megállás, 
hiszen 7-én már az operafeszti-
vál programjai kezdődnek a vá-
rosban.                            L. V.– K. I.

Iskolai-városi múltidézés portrékkal
Különleges sorozatot indított útjá-
ra a Lévay József Református Gim-
názium és Diákotthon. Öregdiákjaik 
egy részével készítettek portréfil-
met, hogy az egyedi történeteken 
keresztül megmutassák jelenlegi di-
ákjaiknak, milyen értékes az intéz-
mény, a világ.

A gimnázium vezetése az intéz-
mény alapításának 450 éves jubi-

leumi évében határozta el, hogy 
portréfilmeket készít egykori tanu-
lóikkal. Az alapötlet Szécsi Zoltán 
fotográfustól származott, aki már 
több mint egy tucat beszélgetést 
rögzített is.

A szereplők egy része az 1920-
as években született, így hitelesen 
tud szólni az előző évszázad tör-
ténéseiről. A portréfilm-sorozat 
azonban nem csupán az iskola-

történeti dokumentumokat gyara-
pítja tehát, hiszen olyan – a város 
életében is jelentős – karakterek is 
vallanak életükről, munkájukról, 
mint például Gryllus Vilmos, vagy 
éppen Koncz József és Papp Lász-
ló festőművész. A várostörténe-
ti adalékok mellett kortörténeti je-
lentőséggel is bírnak az alkotások, 
hiszen a megszólalók olyan korról 
mesélnek, amely a magyar történe-

lem egyik legzaklatottabb időszaka 
volt. Életpályájukon keresztül pe-
dig a művelődési, emberi kapcso-
lati és szakmai összefüggései is hi-
telesen látnak napvilágot.

A másfél éve elkezdett projektről 
Ábrám Tibor, a Lévay József Refor-
mátus Gimnázium és Diákotthon 
igazgatója elmondta, csupán egy 
állomás a most elkészült munkák 
bemutatása. Szeretnének további 
öregdiákokat is megszólaltatni, il-
letve egy rövidebb filmet a szélesebb 
közönségnek is bemutatni.       Kiss J.
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Lovas mezőőrök 
a külterületeken
A tervek szerint már a nyáron lo-
vas mezőőrök kezdhetik meg a 
szolgálatot Miskolc külterületein. 
Három terepjáró és korszerű GPS-
ek beszerzése is tervbe van véve a 
mezőőrök, közterület-felügyelők 
munkájának segítésére.

Kovács László Csaba, a polgár-
mesteri hivatal közterület-fel-
ügyeleti és rendészeti osztá-
lyának vezetője elmondta, a 
mezőőri szolgálat mintegy 8-10 
fős fejlesztését tervezik, ezek kö-
zött lovas mezőőrök is szolgálat-
ba állnak majd. Az osztályveze-
tő hangsúlyozta, a lyukói és más 
külterületeknek vannak olyan 
részei, amelyek gépjárművel na-
gyon nehezen vagy egyáltalán 
nem közelíthetők meg. A ha-
tóság jelenlétére, ellenőrzésére 
azonban itt is nagy szükség van. 
Lovas járőrök, mezőőrök, pol-
gárőrök már több más települé-
sen eredményesen működnek, 
felvették velük a kapcsolatot, 
hogy egyeztessenek a tapaszta-
latokról.

A mezőőrök, közterület-fel-
ügyelők mozgását, intézkedését 
könnyíti majd meg a nehéz te-
repen az a három terepjáró is, 
amelynek a beszerzése ugyan-
csak tervbe van véve, a közbiz-
tonság javítása érdekében. Ko-

vács László Csaba elmondta, a 
mezőőrök által használt hely-
meghatározó GPS-berendezé-
sek is igen elavultak már – ter-
vezik a korszerűsítésüket – és a 
térfigyelő kamerákat illetően is 
lesznek változások. A város ha-
tóságainak, szolgáltató cégei-
nek tevékenységét koordináló, 
Közbiztonsági Munkacsoport 
működésével kapcsolatos fej-
lesztések keretében a közterület-
felügyeleti és rendészeti osztály 
Papszeri figyelőközpontjába kö-
tik be a martin-kertvárosi tér-
figyelő kamarák jeleit – ezeket 
most a Tiszai pályaudvar rend-
őrőrsén kísérik figyelemmel, s 
támogatja a város a rendőrség 
által 13 éve a belvárosba telepí-
tett, műszakilag elavult kamerák 
cseréjét is.                          Szepesi S.

Akcióban a térfigyelő rendszer
Miskolcon folyamatosan bőví-
tik a városi térfigyelő rendszert. 
A közvetített képeket a Papsze-
ri térfigyelő központban kísérik fi-
gyelemmel. Mint megtudtuk, az 
elmúlt év közepétől körülbelül 
kétszáz alkalommal küldtek innen 
jelzést a rendőröknek, mentők-
nek, közterület-felügyelőknek.

Kovács László Csaba, a polgár-
mesteri hivatal közterület-fel-
ügyeleti és rendészeti osztályá-
nak vezetője néhány gyakori és 
jellemző esetet sorolt fel. Mint 
mondta, a belvárosi tereken ész-
leltek már kábítószer-haszná-
latra utaló magatartást, a szá-
mozott utcák térségében pedig 
illegális szemétlerakás miatt je-
leztek a kollégáik. Sikerült le-
leplezni a kamerák segítségével 
telephelyi vaslopást, facsemete 
illegális kivágását az Európa té-
ren, elültetett virágok kiszedé-
sét, lopását a Szinva teraszon. 
Az Avasról köztéri italfogyasz-
tást, illegális árusítást jeleztek, 
ugyancsak engedély nélküli ke-
reskedelmi tevékenységre figyel-
tek fel a bulgárföldi kispiacon is. 
A Kazinczy – Széchenyi utca ke-
reszteződésében csőtörést ész-
leltek, a Hősök terén pedig azt is 
rögzítette a kamera, amikor a fi-
atalok egy ízben padot vittek az 
emlékmű tetejére – az elkövetőt 
sikerült a kamerakép alapján be-
azonosítani. A Hősök teréről az 
emlékművön való csúszdázást, 
szökőkútban fürdőzést, a kavi-
csos parkolóban quadozást és 
köztéri italfogyasztást is jeleztek.

– Előfordulnak különleges 
esetek is, egy rendezvényen pél-
dául a kolléga több mint egy 
órán keresztül figyelte, hogy 
egy friss ismeretségből udvar-
lás, vagy netán nemi erőszak ke-
rekedik-e ki – mondta Kovács 

László Csaba. Ugyanígy azt is 
jelzik a mentőknek, illetve a ha-
tóságnak, ha ittas vagy beteg 
embereket, esetleg közterületi 
verekedést észlelnek.

Az összesített adatok szerint 
2011. június 28. és 2012. február 
13. között 195 intézkedés történt 
a térfelügyeleti szolgálat jelzései 
alapján. Ezek közül 92 közterü-
leti szeszfogyasztás, 14 közterü-
let rendeltetéstől eltérő haszná-
lata, illetve rongálás, 13 pedig 
jogosulatlan kereskedelem, áru-
sítás miatt történt. 64 esetben 
jeleztek a hatóságnak KRESZ-
szabálysértések, kétszer kutyá-
val veszélyeztetés, 13-szor tiltott 
fürdőzés (szökőkútban, Szinvá-
ban), egyszer pedig tiltott hor-
gászat miatt. Háromszor kellett 
intézkedni dohányzási, kétszer 
pedig tűzgyújtási tilalom meg-
szegése miatt, egyszer illegális 
szemétlerakásért.

– A szolgálat rendszeresen 
biztosítja a belvárosi rendez-
vényeket, a közterület-felügye-
let akcióit, intézkedéseit, ellen-
őrzéseit. Folytatnak rendszeres 
és alkalmi figyelőszolgálatot is 
szabálysértéseket bizonyításá-
ra – mondta el a közterület-fel-
ügyeleti és rendészeti osztály ve-
zetője.

Szepesi S.

Már látszanak a selyemréti medencék
Október utolsó napjaiban indult, 
és azóta zajlik a Selyemréti Strand-
fürdő bővítése. Mostanra a mun-
kák már olyan fázisba értek, hogy 
a majdani öt új medence is jól ki-
vehető. A műszaki tartalomnak 
megfelelően, egy öt egységből álló 
termálvizes, feszített víztükrű, víz-
visszaforgató-szűrő rendszerű, 
összesen 1728 négyzetméter vízte-
rületű medencecsoport épül, me-
dencével, ülőmedencével, egy 25 
méteres úszómedencével, csúsz-
dákkal, csúszdamedencével és egy 
háromtagú gyermekmedencével. 
A közel egymilliárd forint érté-
kű strandfejlesztés a tervek szerint 
nyár elejére készül el.

(fotó: J. Á.)

Az igazgató szerint a MISEK erősödik
Újabb sajtóhír jelent meg arról, hogy 
jelentősen átalakulhat a betegellá-
tás a MISEK-ben. Tóth László szerint a 
közös, egységesített beszerzések és 
betegutak kialakításának köszönhető-
en a MISEK csak erősödhet, 1400 ágyá-
val pedig megkerülhetetlen a megye 
betegellátásában.

Kedden reggel újra téma volt az 
országos sajtóban az egészségügyi 
rendszer átszervezése, a Világgaz-
daság szerint véglegessé vált a má-
jus elején államosítandó városi 
kórházak listája, a 16 intézmény 
között említik a MISEK-et, illetve a 
kazincbarcikai és az edelényi kór-
házat is. A cikk szerint hamarosan 
részben vagy teljes egészében meg-
szűnik az aktív betegellátás, emiatt 
több mint kétszázezer embernek 
kell messzebbre utaznia az egyes 
nagyobb műtétekhez.

Megkerestük Tóth Lászlót, a 
MISEK Kft. ügyvezető igazgató-
ját, aki elmondta, a változás érin-
ti a MISEK-et, ám az intézmény 
csak stabilabbá válhat ennek ered-
ményeként. A kórházak közös irá-

nyítással, egy közös beszerzésen 
vesznek majd részt. Ennek a ha-
tárideje várhatóan a nyár közepe, 
legkésőbb augusztus, szeptember. 
A változás előnye a kórház szem-

pontjából az lesz, hogy a terve-
zett közös beszerzések, az egysé-
ges betegutak kialakítása a kórház 
számára olcsóbbá teszi a tevékeny-
séget. A betegek számára pedig az 
jelent előnyt, hogy a várólisták rö-
vidülhetnek, ami szintén az ellátás 
korszerűsödését jelenti.

– A műtétes ellátások, az ágy-
számok minimális átalakítás-
sal változatlanok maradnak. Azt 
mondhatjuk, hogy a MISEK fel-
adata a jövőben nemcsak a város-
ra fog korlátozódni, hanem regi-
onális feladatokat is el fog látni. 
Természetesen ebben a folyamat-
ban a megyei kórházzal is együtt-
működünk, de a MISEK továbbra 
is önállóan fog dolgozni minden-
képpen azért, hogy a régióban a 
betegek ellátása javuljon és jobb le-
gyen – mondja az igazgató.

Az átalakítás célja, hogy meg-
takarítások jöjjenek létre az egész-
ségügyi ellátórendszerben, amit el-
sősorban a dolgozók bérezésére 
fordítanak majd – tette hozzá Tóth 
László.

Horváth Imre

A biztonságos, szerethető, élettel teli Avasért
A múlt év májusában lét-
rehozott avasi munkacso-
port eddigi tevékenységé-
ről számoltak be szerdán. A 
Latabár soron pedig meg-
kezdődtek a fakivágások a 
hegyoldal állagmegóvása ér-
dekében.

Pfliegler Péter alpolgármester és 
Heinemann Pál parkfenntartási 
ügyintéző a Latabár sori helyszíni 
bejáráson kiemelte: elkorhadt, bal-
esetveszélyes, illetve tájidegen fák 
eltávolításáról van szó, amelyek ve-
szélyeztetik a pincéket, a talaj sta-
bilitását is. A kitermelt fát rászoru-
lóknak adják tüzelőnek az Iránytű 
Szociális Szolgálat és a városi csa-
ládsegítő közvetítésével.

Pfliegler Péter hangsúlyozta: a 
városvezetés – szakemberek, civi-
lek, pincetulajdonosok közreműkö-
désével – elkötelezett az Avas „meg-
mentésében”, abban, hogy a hegy 
északi oldala újra biztonságos, sze-
rethető, látogatható, élettel teli le-
gyen. Az alpolgármester kiemelte, 
hogy nagyon komoly, hosszadal-
mas feladatról van szó, amely je-
lentős anyagi ráfordítást is igényel. 
Idén 90 millió forintot tudnak az ál-
lagmegóvásra, tervezésre fordítani, 

lehetőség szerint megpróbálják be-
emelni a projektet az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia folytatásá-
ba is. Pfliegler Péter arról is szólt, 
örömmel veszik a civil, illetve zöld 
szervezetek észrevételeit, az Ökoló-
giai Intézet képviselője mostantól 
tagja a munkacsoportnak is.

Rostás László főépítész szerint a 
helyzet rendezésének több szem-
pontja van. A talajviszonyok mel-
lett azt is meg kell vizsgálni, milyen 
növények befolyásolhatják a hegy-
oldal stabilitását. Rendezni kell a 
tulajdonviszonyokat – ami koránt-
sem egyszerű feladat – elejét kell 
venni az illegális beköltözéseknek, 

emellett fejleszteni szeretnék a te-
rületre jellemző, évszázados bo-
rászati kultúrát is. Jelenleg az elő-
készítő, tervezési, állagmegóvási 
munkák, felmérések folynak.

A munkacsoport megszervez-
te a kapcsolatfelvételt a tulajdono-
sokkal, pincehasználókkal, akik se-
gítenek az ingatlanok állapotának 
felmérésében, fotódokumentáci-
ójának összeállításában, valamint 
az építményekre és a pincékre vo-
natkozó legfontosabb adatok ösz-
szegyűjtésében.

Készül egy viselkedési kódex is, 
amely rögzíti mindazokat az írott 
és íratlan szabályokat, jogokat, kö-

telezettségeket, amelyek a jövőben 
alapjául szolgálhatnak a rend hely-
reállításának, megőrzésének a te-
rületen.

Előadást tartott a rendezvé-
nyen Kozák Miklós geológusmér-
nök, egyetemi docens is, aki egye-
temi csoportjával évek óta kutatja 
az Avas északi oldalának talajvi-
szonyait, és elejétől közreműkö-
dik a munkacsoport tevékenységé-
ben. Egy vállalkozás felajánlásával 
megterveztek egy kutató magfú-
rást is a Bortanya melletti útszaka-
szon. Kidolgozták az általuk szük-
ségesnek ítélt felmérések, és az erre 
épülő munkafázisok sorát, terveket 
készítettek a veszélyeztetett útsza-
kaszok vizsgálatára. Mint elhang-
zott, a kutató magfúrás is alátá-
masztotta, hogy a talajt mintegy 
18 méter mélységig kőtörmelékkel 
vegyes, laza föld alkotja, amit a pin-
cék létesítése során termeltek ki. Ez 
a réteg könnyen megcsúszik, meg-
szakad a nagy esők, időjárási vi-
szontagságok következtében.

Bemutatták a rendezvényen azt 
az új, digitális térképet is, amely a 
geodéziai bemérések, tervdoku-
mentációk adatai alapján készült, 
és az alapját képezheti mindazok-
nak az építésbiztonsági, vízrende-
zési, mérnökgeológiai és egyéb tér-
képeknek, amelyekre a komplex 
rekonstrukció fázisai épülhetnek. 

Szepesi Sándor | fotó: Juhász Á.

Főhajtás
A kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja alkalmából 
tartottak megemlékezést múlt 
pénteken a Fráter György Ka-
tolikus Gimnáziumban. 

– Tanulnunk kell a múltban 
elkövetett hibáinkból. Megbo-
csátani lehet, de felejteni nem 
szabad – hangsúlyozta Molnár 
Péter, a Kereszténydemokrata 
Néppárt miskolci elnök-frak-
cióvezetője.

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő emlékeztetett, az 
áldozatok száma meghaladja a 
százmilliót.

– Úgy gondolom, addig kell 
harcolnunk, amíg a kommu-
nizmusról ugyanolyan elítélő 
módon fognak beszélni min-
denütt a világon, mint a fasisz-
ta diktatúráról – mondta.

A rendezvény vendége és 
előadója a 80 éves Kuklay 
Antal atya volt, akit 1958-ban 
tíz év börtönbüntetésre ítél-
tek, majd szabadulása után 
hosszú időre eltiltottak a papi 
szolgálattól. 
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A hiteles mérés AlApjA A leolvAsás
Az elmúlt időszakban több felhaszná-
lónk is jelezte, hogy nem érti a hasz-
nálati melegvíz elszámolását, hiszen 
nem az általa bediktált, illetve az ajta-
jára kihelyezett használati melegvíz 
mellékmérőóra-állások alapján történt 
a számlázás.

A MIHŐ Kft. minden díjfizetőjének 2011. 
december havi számla mellékleteként tájé-
koztató levelet küldött a használati melegvíz 
elszámolásának változásáról.

A tájékoztatóban is szereplő változás lé-
nyege az, hogy a MIHŐ Kft.-nek rende-
let szerint félévente egyszer személyesen, 
vagy megbízottja útján le kell olvasnia a 
használati melegvíz mellékmérő-óra tény-
leges állását.

Amennyiben a díjfizetőnk a leolvasás le-
hetőségét legkésőbb félévente nem bizto-
sítja, abban az esetben a MIHŐ Kft. köteles 
a lakás alapterületének megfelelő, területi 
átalány mennyiséget számlázni. 

Emiatt többen felkeresték ügyfélszolgálati 
irodánkat, ahol szóban is tájékoztatást kaptak 
a korábban tájékoztató levélben megküldött 
változásról. Ezen díjfizetőink részére megad-
tuk a lehetőséget a használati melegvízmérő 
óra rendkívüli időpont alapján történő leol-
vasására. Ezt követően a tényleges óraállások 
alapján a számlák módosításra kerültek.

2012. februártól a vízóra-leolvasást vég-
ző vállalkozó új típusú értesítéseket használ, 
melyben tájékoztatja a fogyasztókat, hogy 
a vízóra tényleges leolvasását biztosítani szí-
veskedjenek. 

Azok a fogyasztók, akiknél az elmúlt két 
alkalommal (4 hónap) nem sikerült a tény-
leges használati melegvízmérő óra leolva-
sása, új típusú nyomtatványt fognak kapni 
a jövőben. Ez az értesítés tartalmazni fogja 
a leolvasás újabb időpontját, és felhívja a fo-
gyasztó figyelmét arra, hogy a ténylegesen 
elfogyasztott vízmennyiség elszámolásának 
érdekében biztosítsa a személyes leolvasást. 
Amennyiben a külön értesítés ellenére sem 
lehet a vízórát leolvasni, a területi átalány-
mennyiség kerül elszámolásra. 

A területi átalány szerinti elszámolás 
mindaddig érvényben marad, amíg a díjfi-
zető a tényleges leolvasást nem biztosítja. 

A fenti intézkedés célja, hogy a MIHŐ Kft.  
szeretne meggyőződni a használati meleg-
vízmérők tényleges állásról annak érde-
kében, hogy mindenki annyi használati 
melegvízdíjat fizessen, mint amennyit tény-
legesen felhasznál.                                   

tisztelettel:
mihŐ Kft.

Nônap a Barlangfürdôben! 
Kedves Hölgyek! 2012. március 8-án kedvezményes,  

990 Ft-os fürdőbelépővel  
és egy  

1000 Ft-os Barlang Aquaterápia ajándékutalvánnyal 
lepjük meg Önöket, ha ellátogatnak hozzánk.

ismét megnyitotta kapuit Miskolcon  
a Nyilas misi házban (Kossuth utca 15.).

Esélyegyenlőséggel kapcsolatos  
programjainkról, szolgáltatásainkról  

bővebb információt  
az alábbi elérhetőségeken kaphat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei esélyegyenlőségi iroda
esélyek háza

Miskolc, Kossuth utca 15., Nyilas Misi Ház
e-mail: eselyhaz@miskolcph.hu; eselyiroda@miskolcph.hu; telefon: 06-46/508-582



a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 9. szám | 9. hét | 2012. március 3.

elekt-rovat / hirdetés  7

A Miskolc Holding Zrt. 
cégcsoport tagja

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

Miskolc, Simándy Pál utca  
ivóvízhálózat- 

rekonstrukció tervezési munkái
Az ajánlat beadásának határideje: 2012. március 8., 1200 

Ajánlatbontás helye, időpontja: 
3527 Miskolc, József A. u. 78. sz., IV. emelet, 410. szoba,

2012. március 8., 1200 

Az ajánlatkérési dokumentációt díjmentesen bocsátjuk  
a pályázók rendelkezésére

Az ajánlatkérési dokumentáció a MIVÍZ Kft. (Miskolc, József A. u. 78. sz.)  
Beruházási csoportjánál (IV. em. 410. sz.) vehető át 2012. március 5. napjától 
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HIrdetés

LCD, LED, Smart – mondd, te mit választanál?
Tovább folytatódhat a 
„lapostévék” menetelése, 
azaz a kereskedők szerint 
2012-ben is nőhet az eladott 
ilyen készülékek száma. A 
LED- és Smart tévék egyre 
népszerűbbek, de fogynak a 
hagyományos LCD- és plaz-
matévék is.

Mint Koleszár Ferenc, az Auchan 
Borsod nem-élelmiszer részleg-
vezetője elmondta, a tévék irán-
ti kereslet országosan, minden, te-
levíziókat is forgalmazó üzletben 
jelentősen nőtt 2011 utolsó ne-
gyedévében a 2010-es év hasonló 
időszakához képest. 

– Ennek oka, hogy jelentősen 
esett az ára a LED-tévéknek, sok 
helyen már százezer forint alat-
ti áron beszerezhető egy ilyen – 
mondta Koleszár Ferenc. Hozzá-
tette: a múlt karácsonyi időszak 
még ebben a vizsgált időszakban 
is kimagasló eladásokat produkált 
2011-ben mind a LED-, mind pe-
dig a Smart televíziókat tekintve. 
Mint mondta, bár idén növekedést 
várnak az árakban, arra számíta-
nak, hogy az ilyen tévék iránti ke-
reslet tovább nő majd.

Smart tévék közül inkább az ol-
csóbbak népszerűk, ezekről azon-
ban csak néhány oldal érhető 
még el (például a Facebook vagy 
a YouTube), aki internetezni is 
akar tévékészülékéről, annak mé-
lyebben a zsebébe kellett nyúlnia. 
Smart tévé helyett sokan válasz-
tották az LG újdonságát, az úgyne-

vezett Smart TV Upgradert, mely 
feljavítja a „smart nélküli” televízi-
ókat „smartos” funkciókkal.

Néhány évvel korábban még ko-
rántsem volt ennyire jellemező a 
„lapostévé” a magyar háztartások-
ban. Előbb a plazmatévé fogalmat 
kellett megszoknunk, majd jöttek 
az LCD-tévék, melyekről sokan 
állították, hogy sokkal kevesebbet 
fogyasztanak, mint korábban meg-
jelent társaik. 

– Ez azonban csak általánosság-
ban igaz, ma is vannak még plaz-
matévék, és ezek már sokkal ke-
vesebbet fogyasztanak a néhány 
évvel ezelőtt gyártottakhoz ké-
pest – ezt már Soltész Ferenc hír-
adástechnikai eladó mondja, hoz-
zátéve, hogy sok ilyen készüléknél 
azonban a képminőség romlott az 
új technikák miatt.

Kérdés az is, hogy mi a különb-
ség az LCD- és a LED-tévé között? 
Soltész Ferenc szerint, ha nagyon 
röviden akarunk fogalmazni, ak-
kor a háttérvilágítás, melynek kö-
szönhetően az utóbbi készülékek 
kevesebbet fogyasztanak, hosszabb 
az élettartamuk és jobb képminő-
séget biztosítanak.

– Azt azért hozzá kell tenni, 
hogy a nagyon olcsón kínált LED- 
tévék nem feltétlenül biztosítanak 
jobb képminőséget, mint egy drá-
gább LCD-tévé – tette hozzá Sol-
tész Ferenc.

Választék tehát bőven van, so-
kan bizonytalanodnak el egy-egy 
áruház híradástechnikai osztályá-
ra érve, mikor televíziót venni in-
dulnak. Azt azonban a legtöbben 
tudják, hogy mennyi pénzt tudnak 
szánni a készülékre…

– Általában úgy próbálunk se-
gíteni, hogy első körben kita-
láljuk a méretet, amit érdemes 
megvenniük. Ez függ a lakás mé-
retétől, illetve attól is, hogy mi-
lyen szobába – nappaliba vagy 
például hálószobába – vesszük a 
tévét. Az ideális nézési távolság 
alapján ajánlunk egy méretet, ezt 
követően pedig az igények, és a 
pénztárca alapján közösen kivá-
lasztunk egy készüléket – mond-
ta Soltész Ferenc. 

A kereskedők tapasztalata az 
volt, hogy „bombaáron” a kisebb 
képátmérőjű televíziók fogynak 
jobban, azonban a tendencia azt 
mutatja, hogy egyre többen válasz-
tanak nagyképernyős televíziót, le-
gyen az akár LCD-, LED-, vagy 
Smart tévé.

Tajthy Ákos | fotó: soós Péter

» Elindult a magyar YouTube. Március 1-jétől érhető el hazánkban 
a közösségi videomegosztó lokalizált változata, amely a tartalom-előállí-
tók közül megállapodást kötött többek között a TV2-vel, az MTVA-val, 
a Sziget Kulturális Szervezőirodával és a jégkorongszövetséggel. A ma-
gyar dal- és zeneszerzők számára mostantól anyagi haszonnal jár, ha fel-
töltik videóikat a YouTube-ra. Az amatőr vagy profi videokészítők szá-
mára YouTube-partnerprogramot hoznak létre, amely lehetővé teszi, 
hogy ők is részesedjenek a videóik melletti reklámbevételekből.

» Ingyen film a UPC-től. A UPC újratervezte digitális videotárának 
navigációját, amely mostantól az eddiginél látványosabb és könnyebben 
használható képernyőfelületen érhető el. Ebből az alkalomból március-
tól a digitális kábeltévé minden előfizetője számára díjmentesen elérhe-
tővé teszi a cég Gráner József eddig elkészült három, az első magyar tér-
dimenziós mozi címével büszkélkedő 3D-s ismeretterjesztő filmjét. 

» Jubilál a Twitter. Elérte az 500 milliót a Twitter regisztrált felhasz-
nálóinak száma, ez az adat azonban az összes regisztrált és nem feltét-
lenül aktív fiókot is magában foglalja. A mikroblog szóvivője nem kí-
vánta kommentálni a bejelentést, mindössze annyit mondott, hogy a 
Twitter cég csupán az aktív felhasználókat követi nyomon és nem terve-
zi a regisztrált fiókok számának hivatalos bejelentését. A naponta átlago-
san több mint 140 millió bejegyzést számláló Twitter vezetőinek tavaly 
szeptemberi hivatalos közlése szerint jelenleg 100 millió aktív felhaszná-
lója van a mikroblognak, amely tavaly ünnepelte ötödik születésnapját.

» Töretlenül népszerű a mobilnet. Év elején 2,214 millióra nőtt a 
hazai mobilinternet-előfizetések száma, míg a teljes előfizetői táboron 
belül az aktív – a mobilinternet-szolgáltatást az utolsó három hónap-
ban igénybe vevő – ügyfeleké az előző havi 1,696 millióról 1,738 mil-
lióra emelkedett. A gyorsjelentés alapján az összes előfizetőt tekintve a 
Telenor piaci részesedése 27,53 százalékról 27,33-ra csökkent, míg a Vo-
dafone-é 23,81 százalékról 23,94-re, a T-Mobile-é pedig 48,66 százalék-
ról 48,73-ra nőtt.

Miskolc Televízió 
– digitálisan
Eddig csak a Digi TV-nél, márci-
us elsejétől azonban már a UPC 
digitális csomagjában is fogha-
tó a Miskolc Televízió adása.

– Kijelenthetjük tehát, hogy 
a legtöbb szolgáltató minden 
csomagjában foghatók va-
gyunk – mondta a hírre Lő-
rinc Gábor, a televízió műsza-
ki vezetője.

A 153-as csatorna helyén 
március 1-jétől a UPC digitális 
csomagjában is fogható a Mis-
kolc TV adása. Eddig csak az 
analóg csomagban volt meg-
található, így azonban most 
már mind a két nagy szolgál-
tató digitális csomagjában is 
szerepel a televízió adása.

– Aki ezen nézi, tökéletes 
kép- és hangminőségben él-
vezheti az adást. Ehhez mind-
össze egy úgynevezett set-top-
boxot kell beszereznünk, de 
azoknak sem kell bánkódni-
uk, akik nem rendelkeznek 
ilyen készülékkel: továbbra is 
foghatók vagyunk az analóg 
csomagokban is – mondta a 
műszaki vezető.                      K. I.

Apróhirdetés
Általános és középiskolások korrepe-
tálását humán tárgyakból, angol, német 
nyelvből is vállalom. Ár: 1200 Ft/1 óra. érd.: 
20/256-7949.
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: 
Miskolc, Bükk áruház, I. emelet. Nyitva: h–p: 
11–15 óráig.
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1% az egészséges lelkű  
magyar gyermekekért

Koncertek, filmklubok, táncházak, közösségi hétvégék, táborok,  országjáró barangolások, cser-
készet, kiállítások, irodalmi előadások, prevenciós lelki beszélgetések, ifjúsági körök, családos bib-
liaórák, kézműves délutánok, óvodás  klubok szervezése által Miskolc városát szolgáljuk!

Támogassa ebben az évben is a Nyilas Misi Alapítványt!
Adószám: 18430794-1-05
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) A munkahelyén, ha kritikát vagy pletykát hall, ne reagáljon rá, in-
kább figyeljen, hogy melyik kollégájában bízhat meg leginkább. Valami újra, valami különlegesre 
vágyik, ami lelkesíti és inspirálja. A lehetőségek a hét közepén megsokszorozódnak. Most olyan lé-

péseket is képes megtenni, amelyektől más esetekben kimondottan visszakozna.

BiKa (04. 21–05. 21.) Bár általában jókedvű, felszabadult és bizakodó, a borúlátás a hé-
ten mégis önre telepszik, és nagyon nehezen tud belőle kilábalni. Biztató jelekben pedig már nincs 
hiány. A pillanatnyi lehetőségek szerencsés fordulatot hoznak. Meg is látná ezeket, ha felhagyna az 

önsajnálattal. Hétvégén maradjon otthon, ez párkapcsolatának is jó tesz majd.

iKreK (05. 22–06. 21.) Kisebb bonyodalmak várhatók a munkahelyén, de ezeket köny-
nyűszerrel meg tudja oldani. A hét második felében magasabb bevétellel kecsegtető megbízás vár-
ja. Eljött az idő, hogy tanuljon hibáiból, és elengedje a régi szemléletét érzelmi kérdésekben. Hajla-

mos lesz többet vállalni a kelleténél, és ez frusztrálttá teszi egész héten.

ráK (06. 22–07. 22.) Munkahelyén figyeljen oda a részletekre, mert néhány rosszindula-
tú kolléga próbára teheti a türelmét. Pénztárcája egyre vékonyodik, bajba kerülhet, ha nem fogja 
vissza a költekezést. Alkalmazkodóképessége minimálisra csökken, idegei pattanásig feszülnek. 

Egyetlen megoldás létezik: hagyja, hogy a maguk útján haladjanak az események.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Ha még koptatja az iskolapadot, vagy éppen tanulni sze-
retne valamit, ne halogassa a kezdést. Most igazán fogékony, gyorsan lesz képes elsajátítani az új 
ismereteket, és mindezt hamar hasznosítja is a mindennapokban. A héten megvalósíthatja egy 

olyan régi elképzelését, amely jelentős mértékben megváltoztathatja pénzügyi helyzetét. 

szűz (08. 24–09. 23.) Munkahelyén kellemes a légkör, otthon azonban már nem lesz 
ilyen rózsás a helyzet. Már régóta töri azon a fejét, min kellene változtatnia, hogy stabilabb alapo-
kat teremthessen magának és családjának. Most javulás következik, különösen anyagi téren. Még 

az önbizalma is megnő, tele lesz tenni akarással, minden tervét véghez tudja vinni.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A most következő napok elgondolkodtatják, és változtatásra 
sarkallják. Leginkább a fizikai és a mentális takarításnak kedveznek az égiek, érdemes mindenféle 
életterületen nagytakarítást végeznie. Nem szokott meghunyászkodni, de most nem ártana félre-

tennie büszkeségét, és legalább látszólag megadnia magát kedvesének. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Jól indul a munkahét, de valaki kellemetlen magatartást ta-
núsít önnel szemben. Legyen türelemmel, és kerülje a konfrontációkat. Csütörtökre normalizálódik 
a helyzet, munka- és életkedve is visszatér. Anyagi okok vagy gyereknevelési kérdések miatt vitába 

keveredhet több családtagjával. Ne hagyja, hogy a civakodások elrontsák a harmóniát.

nyilas (11. 23–12. 21.) A problémák jelentős része, amiket ez az év hozott, most meg-
szűnik. Akár anyagi, akár munkahelyi, vagy magánéletbeli gondokkal kellett szembenéznie, a 
megoldások maguktól jönnek. Ettől felvidul, a szokottnál is elevenebb, határozottabb lesz, és olyan 

lépések megtételét is bátran felvállalja, melyekhez régebben nem lett volna mersze. 

BaK (12. 22–01. 20.) Nagyszerű lehetőségek sorakoznak ön előtt a héten. Használja ki 
azt, hogy most szinte bárkit bármiről meggyőzhet, ráadásul úgy, hogy senki nem fog erőszakot ki-
érezni a helyzetből. Valaki igen tolakodónak bizonyul érzelmi téren. Ha ez zavarja, rengeteg olyan 

okot tud találni, ami jó kibúvó lehet, hiszen nem kell olyat tennie, amit nem szeretne.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Rengeteg rutinszerű feladat várja a következő napokban, 
ezeket könnyűszerrel megoldja. Komolyabb szakmai kihívásokra vágyik, de erre még várnia kell. 
Érzelmileg a szokásosnál is zárkózottabb lesz, keresse annak a módját, hogy egyedül legyen. Ha 

párkapcsolatban él, jobb a helyzet, párja megérti, hogy szüksége van egy kis magányra.

HalaK (02. 20–03. 20.) Mielőtt megszólalna, számoljon magában tízig. Ha a követke-
ző napokban a munkahelyén összerúgja a port valakivel, annak könnyen az lehet a vége, hogy el-
búcsúznak öntől. Egész héten teljes erőbedobással dolgozzon, ám a hétvégén szánjon időt a csa-

ládjára és a barátaira. Több, váratlanul az életébe lépő ember segítheti útját, ezt fogadja el!
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Ismeri Ön Szabó Lőrinc verseit?

Tisztelt Olvasó! Miskolci születésű, így erősen kötődik városunkhoz 
Szabó Lőrinc. De vajon ismeri Ön a verseit? Hamarosan kiderül! Négy-
részes keresztrejtvény-játékunkban egy-egy versének címét rejtet-
tük el! A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb 2012. 
március 14-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Non-
profit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a MIKOM felaján-
lásában könyvet sorsolunk ki. 

Magashegy, Vasgyár, Komlóstető: sok a gond az utakkal
A vasgyári területet, Magashe-
gyet és Komlóstetőt is magában 
foglaló, 16-os választókörzet fő 
jellemzője valószínűleg a szép 
természeti környezet és a szám-
talan infrastrukturális nehéz-
ség. A hegyes-völgyes területek 
szintkülönbségei, a sokáig elha-
nyagolt útfejlesztés, csapadék-
víz-elvezetés már megválasztása 
után komoly kihívás elé állítot-
ta Gazdusné Pankucsi Katalint, a 
körzet jelenlegi önkormányzati 
képviselőjét. 

– Az elmúlt évben az anyagi lehetősé-
gek függvényében a legégetőbb problé-
mákat próbáltam orvosolni azokon a he-
lyeken, útszakaszokon, ahol csapadékos, 
havas időben szinte lehetetlen, vagy bal-
esetveszélyes volt a közlekedés – mondta 
Gazdusné Pankucsi Katalin. Nem könnyí-
tette meg a feladatot az sem, hogy a prob-
lémás területek nagy részét annak idején 
hétvégi házas övezetnek tervezték, nem 
alakították ki az életvitelszerű tartózkodás 
feltételeit. 

A képviselő szerint az elmúlt évben 
több olyan fejlesztést, beruházást sike-
rült megvalósítani a körzetben, amely 
a közlekedés biztonságát, a közterüle-
tek infrastrukturális feltételeit javította. A 
Szántó Kovács János út egyik végét zúza-
lékkal tették járhatóvá, a másik részét pe-
dig leaszfaltozták. A Varga-hegyen, az el-
múlt évben csak arra volt lehetőség, hogy 
a Hajnal és a Kokilla utcát zúzalékolják, 
hengerezzék, idén viszont már – a tervek 
szerint – mindkettő aszfaltborítást kap, 

járdák és csapadékvíz-elvezetők is épül-
nek majd.

Több más utcában is végeztek még 
gléderezést, egyengetést, zúzalékolást – 
például a Margaréta, Krókusz, Liliom és 
Magashegyi utakon – olyan szakaszokon, 
amelyek a nagyobb esők után szinte járha-
tatlanná váltak. 

A Komlóstető utca elején nyolc férőhe-
lyes parkolót alakítottak ki, a Szeder utcán 
több helyen újjáépítették a lépcsőket, lép-
csősorokat. A Gózon Lajos utca sarkára 
védőkorlátot építettek zártszelvényekből, 
hogy védjék a lakók házait az autók által 
felcsapott víztől, a Szeder utcai parkolónál 
lakossági kérésre javították ki a védőkorlá-
tot. Az utcában található óvoda mellett ba-
bakocsi-feljárót építettek, hogy segítsék a 
kismamákat a közlekedésben. 

Miközben a körzetet jártuk, és a megol-
dott, illetve megoldásra váró problémákról 
beszélgettünk Gazdusné Pankucsi Kata-
linnal, visszatérő problémaként jelent meg 
a dombos területekről lezúduló víz, a sze-
metelés, és a helyenként elégtelen közvilá-
gítás is. 

– Tavasszal a Magashegyi utat tettük 
rendbe, ezt követte egy nagymennyiségű 
szemét elszállítása, később pedig, a lakók 
kezdeményezésére, közösen indultunk el 
a környéken az illegálisan elhelyezett sze-
mét begyűjtésére – mondta el a képviselő. 
Évek óta problémát jelentett a környék-
beliek számára az is, hogy a buszmegál-
lót eltakarta a gaz – a Városgazda Kft. és a 
Közútkezelő segítségével ezt a területet is 
sikerült megtisztítani, a kitakarított vízel-
vezető ároknak köszönhetően most már 
a hegyről lezúduló víz sem önti el az út-
testet. 

Tavasszal a vasgyárban is szemétgyűj-
tést rendeztek, elszállíttatták a szemetet a 
Kabar útról, gallyazást, ritkítást végeztek 
a Glanzer Miksa úton. Lakossági igényre 
szelektív hulladékgyűjtő szigeteket helyez-
tek ki a 19-es busz végállomásához és egy 
környékbeli élelmiszerbolt mellé. A Ka-
bar és a Mányoki Ádám utcákon a közvi-
lágítást is fejlesztették, a Kokilla utcán két 
villanyoszlopról áthelyezték a világítást, 
a jobb láthatóság érdekében. Gazdusné 
Pankucsi Katalin az idei feladatok között 
említette a Tatárdombon, a Csille utcá-
nál a csapadékvíz-elvezetés megoldását, 
a Muhi utcánál pedig járda építését, hogy 
ne az úttesten kelljen közlekedni. Már ta-
valy elkezdődött a járdaépítés engedélyez-
tetése a Magashegyi buszmegállónál, idén 
valószínűleg a kivitelezés is megtörténik – 
zebrával, közvilágítással. A képviselő a 67-
es busz végállomásánál a járdaszigetet sze-
retné idén rendbe tenni, s fedett megállót 
elhelyeztetni a területre. 

Mint megtudtuk, a területen sok idős 
ember él, akik számára létfontosságú a 
megfelelő, biztonságos tömegközlekedés. 

– A Varga-hegyi lakosok kértek segít-
séget, hogy a 29-es busz útvonalán egy 
alacsonypadlós járatra is szükség len-
ne, segítve az idős és mozgássérült embe-

rek utazását. 2010 decemberétől közleke-
dik egy ilyen járat a vonalon – mondta el 
Gazdusné Pankucsi Katalin. Sikerült új-
jáépíteni a vasgyári buszmegállót, a 19-es 
járat közlekedését pedig oly módon sűrí-
tették, hogy három 67-es busz közlekedik 
reggel és délután a Komlóstető úti 19-es 
buszvégállomásig.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a kör-
zetben több óvoda, alap- és középfo-
kú oktatási intézmény található, amelyek 
több szempontból is fontos szerepet tölte-
nek be a helyi közéletben, kiemelt figyel-
met fordít a működésükre, támogatásuk-
ra. Gépekkel, felszerelésekkel támogatta 
a Vasgyári Szakképző Iskola eszközbe-
szerzését, futó-salakpályát építettek a 
komlóstetői iskola sportpályáján. A Sze-
der utcai óvodába kültéri játszóeszközö-
ket – két favonatot – vásárolt képviselői 
alapjából, támogatta a komlóstetői isko-
la könyvtár felőli bejáratának kialakítását. 
Gazdusné Pankucsi Katalin elmondta, 
nagyon fontosnak tartja, hogy a választó-
körzet lakossága közösséggé kovácsolód-
jon, s ebben kiemelt szerepe lehet az is-

kolának, amelynek egyfajta közösségi ház 
szerepét is szánják.

Ugyancsak a közösségépítést szolgálta a 
tavaly ősszel először – hagyományteremtő 
szándékkal – megrendezett Családi nap a 
Komlóstetőn, december elején a Mikulás-
nappal egybekötött sportvetélkedő, és a 
mintegy 200 nyugdíjas részvételével meg-
rendezett Idősek karácsonya is. Szabadtéri 
karácsonyi ünnepséget is rendeztek, helyi 
diákok, fiatalok közreműködésével. 

– Úgy érzem, nagyon sok partnert, tá-
mogatót találtam céljaim eléréséhez – 
nyilatkozta a képviselő. Mint mondta, 
rendszeresen tart lakossági fórumokat, fo-
gadóórákat, konzultál a helyi intézmény-
vezetőkkel a megoldandó feladatokról. 
Közösen szervezték meg több ízben helyi 
gyerekek táboroztatását, sportversenyek 
szervezését. A helyi lakosok rendszere-
sen jelzik, ha idegenek, illegális beköltözők 
bukkannak fel a külterületeken – ilyenkor 
azonnal intézkednek, nagyon jó az együtt-
működés a rendőrséggel, polgárőrséggel, 
közterület-felügyelettel is. 

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 
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Március 3. | szoMbat » Labdarúgás: DVTK-kupa 2012 Nemzetközi teremlabdarúgó-
torna (U8). Generali Aréna, 8.30 » Labdarúgás: DVTK-kupa 2012 Nemzetközi teremlabdarúgó-
torna (U7). Generali Aréna, 13.30 » Műkorcsolya: 7. Avas Kupa. Jégcsarnok, 9.00  
» Asztalitenisz: MEAFC-kupa és Szlaboda István emlékverseny. Egyetemi körcsarnok, 9.00   
» szabadidősport: Nőnapi futótúra, Görömbölyi Közösségi Ház, 10.30.

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

Március 7. | szerda » Labdarúgás: Ligakupa negyeddöntő, visszavágó, Videoton FC – 
DVTK. Székesfehérvár, Sóstói stadion, 16.00.

Március 8. | csütörtök » Jégkorong: OB I. elődöntő, Miskolci JJSE – FTC. Jégcsarnok.

Március 9. | péntek » Jégkorong: OB I. elődöntő, FTC – MJJSE. Budapest, Pesterzsébet.

Március 10. | szoMbat » Futsal: NB I női, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Univerzum-
Aramis. Generali Aréna, 14.30 » Asztalitenisz: NB I férfi, Keleti csoport: Borsod Volán I – Veresegy-
ház; Borsod Volán II – Ceglédi VSE I. Hejőcsabai sportcsarnok, 11.00.

Március 11. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, DVTK – Videoton FC. Diósgyőr, 18.00. » 
Jégkorong: OB I. elődöntő, Miskolci JJSE – Ferencvárosi TC. Jégcsarnok.

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

DVTK: végre, folytatódik a bajnokság!
Eljött a mindenki által vár-
ta várt pillanat, vasárnap el-
kezdődik az NB I tavaszi 
szezonja. A szurkolók kö-
zönségtalálkozóval hangol-
hattak a kecskeméti bajno-
kira.

» folytatás az 1. oldalról.
A csütörtöki napon két eseményt is 
tartogatott a klub a diósgyőri szur-
kolóknak: délelőtt megnyitották a 
második DVTK-ajándékboltot az 
egyik belvárosi bevásárlóközpont-
ban, majd kora este ugyanott vár-
ták a drukkereket 2012 első ankét-
jára.

A négy téli szerzemény, Youssef 
Sekour, Bernardo Frizoni, Vági 
András és Fernando Fernández 
mellett Körmöndi Zoltán marke-
tingigazgató, Szentes Lázár szak-
mai igazgató, valamint természete-
sen Benczés Miklós vezetőedző állt 
a bemutatkozás és a meglepetés-vi-
deo után a kérdések elé.

A szurkolók érdeklődtek a Lip-
pai-ügy, George Menougong, a 
DVTK-sör, a stadion, a játékrend-
szer és persze „Mr. X” felől is.

– Mint hallhattuk, új játéko-
saim bátran tekintenek a jövő-
be, így bízom bennük én is. Na-

gyobb célokat csak megfelelő 
önbizalommal lehet megvalósíta-
ni. Azért volt szükség az igazolá-
sokra, mert nem minden poszton 
volt versenyhelyzet, és a szezon 
végén a sérülések miatt is elfogy-
tunk. De nemcsak mennyiségben, 
hanem minőségben is erősödtünk 
– mondta a tréner, aki külön ki-
emelte Fernandót.

A szakvezető szerint nemcsak 
a piros-fehérek közül, hanem az 
egész NB I-ből kiemelkedhet a tá-
madó középpályás – s ezt már az 
edzőmérkőzéseken mutatott játéka 
is sejteti. Az érkezőkkel a taktikai 
repertoár is bővült: a 4-4-2 mellett 

például 4-2-3-1-es formációban is 
láthatjuk majd a csapatot.

Elismerően szólt a spanyol hon-
fitársról Luque és Gallardo is: az új 
csapatkapitány szerint (Lippai „tá-
vozása” után a ballábas középpá-
lyást választotta meg a csapat új 
vezetőjének) minőségi labdarúgó 
érkezett személyében Diósgyőrbe, 
aki meglepő megoldásokra képes, 
s nagy hasznára lesz a csapatnak, 
ha összeszoknak.

Az est zárásaként aztán jöhetett 
a várva várt tényleges találkozás, az 
autogramkérés és a fotózás. Vasár-
nap pedig ki a helyszínen, ki a te-
levízión keresztül szurkolhatja ki a 
DVTK győzelmét!

Részletes beszámolónkat a kö-
zönségtalálkozóról a minap.hu-n 
olvashatják.

Soós Péter | fotó: Mocsári L.

Tartalmas szezon lesz

A tavalyi „csonka év” után idén 
három világversenyt és egy tel-
jesen új ligakupa-sorozatot is lát-
hatnak a salakmotor szerelmesei 
a népkerti oválon.

A versenyek szervezője, Jacsó Ti-
bor örömteli hírről számolt be 
csütörtökön a miskolci salakmo-
tor-barátoknak: 2012-ben három 
világversenyt rendez a város.

Június 16-án egyéni világbaj-
noki Grand Prix kvalifikációs fu-
tamot rendeznek, a Népkertben 
tíz ország vaspapucsosai mérik 
össze tudásukat.

Szeptember 8-án egy tavalyi 
viadal „ismétlődik meg”: a szur-
kolók újra páros Európa-bajnoki 
elődöntőn izgulhatnak.

A harmadik nemzetközi 
megmérettetés egyben európai 
premier is. A Flat Track világku-
pa utolsó, bajnokavató futamát 
rendezik Miskolcon két ame-
rikai, egy olaszországi helyszín 
és a cseh főváros, Prága mellett. 

A Flat Track hasonlít a hagyo-
mányos salakmotor-versenyre, 
azonban más gépekkel áll rajt-
hoz a Speedwaynél megszo-
kottnál nagyobb számú indu-
ló. A sportszervezet felvállalta a 
tengerentúlon nagy népszerű-
ségnek örvendő és az öreg kon-
tinensen is terjedő Flat Track 
versenyág honi úttörőjének sze-
repét.

A ligaversenyzéssel kapcsola-
tos „elvonási tüneteiket” csillapí-
tandó, újszerű kezdeményezéssel 
is előállnak: nemzetközi ligaku-
pa csapatverseny-sorozatot indí-
tanak. A tervek szerint március 
31-én kezdődne a szezon, a rész-
letekről azonban jövő hétre ígér-
tek tájékoztatást. Egy biztos, a ha-
zai szakág legjobbjai itt lesznek, s 
néhány világklasszis is érkezhet.

– Bízunk benne, hogy tartal-
mas szezonnal rukkolunk elő 
idén a sportág barátainak – zár-
ta Jacsó Tibor.

Soós P. | fotó: M. L.

Kitettek magukért a miskolciak
Mind a két miskolci vízi-
labda-együttes a várt ered-
ményt hozta a hazai pályán, 
az elmúlt hétvégén, Miskol-
con megrendezett gyermek 
II. korcsoportos Vízilabda 
Vidékbajnokság Zöld cso-
portjának mérkőzésein.

Négy-négy magyar, illetve ro-
mán együttes csatázott a ponto-
kért. A mezőnyben ott volt a Mis-
kolc Sportiskola I. és II. csapata is. 
Az első csapat egy évvel idősebb 
(1998-as születésű) gyerekekből 
áll, és versenyen kívül szerepel, a 
második (1999) saját jogon részt-
vevője a küzdelmeknek.

Nézzük először is az elért ered-
ményeiket! Az első csapat igazán 

elégedetten zárhatta a kétnapos 
tornát, ugyanis mind a négy mér-
kőzését megnyerte. Az Arad ellen 
18–14, a Marosvásárhely ellen 23–
9, a Nagyvárad ellen 13–12, míg a 
Miskolc Városi Sportiskola II. el-
len 20–13 arányban diadalmasko-
dott. A második vonal ezzel szem-
ben négy vereséget könyvelhetett 
el, de ezek miatt egyáltalán nem 
kellett szégyenkezniük a játéko-
soknak! A Nagyváradtól 16–6, a 
Kolozsvártól 14–6, a Debrecentől 
21–4, míg a Miskolc Városi Sport-
iskola I. gárdájától 20–13 arányú 
vereséget szenvedtek. Cretiu Liviu, 
az MVSI I. csapatának szakvezető-
je vonta meg a két gárda szereplé-
séről a gyorsmérleget.

– Kitettek magukért a gyerekek – 
kezdte. – Mind a két együttes a várt 
eredményt hozta. A nagyoknál kü-
lön öröm, hogy Klinga, Forrai és La-
dányi személyében egyre érettebb 

játékosaink lesznek. A két veszélyes 
csapattal szemben sem jöttünk za-
varba, de tagadhatatlan, hogy a cen-
terjátékban, illetve a védekezésben 
még javulni kell. A kicsik helytálltak. 
Olyan csapatokkal szemben marad-
tak alul, akiktől nem szégyen ki-
kapni. Nekik nem ezekkel szemben 
kell kivágni a rezet. Lényeges, hogy 
mindenki ellen képesek voltak gó-
lok szerzésére, és több esetben már a 
2000-ben született játékosokat is be 
lehetett vetni a harcba.

Dióssi Miklós, a sportág szakág-
vezetője a torna technikai részét 
értékelte, hiszen először adtak ott-
hont saját rendezésű tornának.

– Minden csapat elégedetten tá-
vozott. Egy kicsit tartottunk a jegy-
zőkönyvek vezetésétől, ugyanis ez 
most már digitálisan történik, sze-
rencsére Édes Zsolt, az egykori mis-
kolci, aki jelenleg a listavezető Deb-
recen edzője, sokat segített ebben. 

Az itthoniak közül rengeteget fá-
radozott a siker érdekében Hutkai 
Dániel, Németh Gábor, Török Vik-
tor és Varga Attila. Időben be tud-
tuk szerezni a kisméretű kapukat is, 
erre a TAO-s pénzből nyílt lehető-
ségünk. Mivel csak az uszoda egyik 
felét foglalta el a rendezvény, így az 
uszoda normál életében sem volt 
fennakadás.                                   Doros L.

„Jégvirágok” lakták be a jégcsarnokot
A Miskolci Jegesmedvék 
mérkőzései „között” a szink-
ron- és műkorcsolyázók töl-
tötték meg a jégcsarnokot. A 
hétvégén ismét a korisoké lesz 
a főszerep a jégcsarnokban.

Miskolcon rendezték múlt hétvé-
gén az országos szinkronkorcso-
lyázó bajnokságot, amelyen a Mis-
kolci Jégvirág Korcsolya Klub két 
kategóriában is nyert.

Az ob-n szenior, junior, 
advanced novice, basic novice, 
juvenille, non ISU junior és non 
ISU szenior kategóriákban, kor-
osztályokban mérte össze tudását 
a négy városból érkező közel 200 
versenyző. Junior kategóriában az 

országos bajnokságon első helye-
zett csapat jogosult a világkupán 
való részvételre. A győzelmet, így 
a „kvótát” a Miskolci Jégvirág Kor-
csolya Klub szerezte meg, emellett 
a basic novice aranyérmét is bezse-
belték a borsodiak.

– A válogatottban is több mis-
kolci csapattag van, ők azonban 

Budapesten készülnek. Úgy ala-
kult, hogy idén mind a két csapat 
világbajnokságát a svédországi Gö-
teborgban rendezik. A juniorokkal 
tavaly is előreléptünk 3-4 helyet, ha 
ez idén is sikerül, már elégedett le-
szek. Ez a 15-16. helyet jelentheti, a 
senioroknál is hasonlóak az elvárá-
sok – mondta Gulyás Erika, aki a 

„jégvirágok” és a válogatott, azaz a 
Team Passion edzője is egyben.

A juniorok márciusban, míg a 
seniorok áprilisban adhatnak szá-
mot tudásukról a skandináv város-
ban.

A hétvégén ismét a korisoké lesz 
a főszerep a jégcsarnokban: heted-
szer rendeznek nemzetközi mű-
korcsolya-versenyt, egyben 4. al-
kalommal szerveznek Rekreációs 
Műkorcsolya Országos Bajnoksá-
got, melynek keretein belül má-
sodszor hirdetik meg a Csoportos 
Interpretatív kűrök versenyét.

Kilenc ország több mint 250 ver-
senyzőjét várja a Miskolci Jégcsar-
nokba a rendező Havasszépe SE. A 
magyarokat 132 egyéni versenyző 
és húsz egyesület, míg a külföldie-
ket 53 egyéni és 13 klub képviseli. 
A város hírnevének öregbítéséért 
26 műkorcsolyázó küzd majd. A 
7. Avas Kupa programja a minap.
hu-n olvasható.       S. P. | fotó: Vajda J.

» Nehezen, de nyertek. Kiskundorozsmán nyert 2–1-re a Szegedi Boszorkányok vendé-
geként a listavezető DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont csapata a női futsal NB I 15. fordulójában. A 
miskolciak góljait Bernáth Csilla és Újvári Krisztina szerezte.

» Nagy verés Pesten. Nagyarányú vereséget szenvedett a DKSK közvetlen riválisától a 
női kosárlabda NB I hétközi mérkőzésén Budapesten. A Vasas 63–44-re győzte le Milen Vukicevic 
csapatát.

» Legyőzött cápák. Megőrizte idei száz százalékos mérlegét a White Sharks ellen a Miskol-
ci Szabadidőközpont FSE floorballcsapata az OB2 felsőházi rájátszásának 4. fordulójában. A borso-
diak 8–2-re múlták felül riválisukat.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Macik a kórházban. A Miskolci Jegesmedvék játékosai szer-
dán elvitték azt a 12 zsáknyi, egészen pontosan 846 darab állatfigurát 
a Ronald McDonald Házba, amelyeket szurkolóik dobtak be a jégre 
a Ferencváros elleni decemberi mérkőzésen a „Dobj egy macit!” ak-
ció keretében. A Macik pénteken (lapzártánk után) a Magyar Kupa 
döntőjében vághattak vissza Dunaújvárosban a Dab.-nak a MOL 
Liga fináléjában elszenvedett vereségért.  (fotó: M. L.)

Újabb szektorok
Az ankéton elhangzott, jó esély mutatkozik arra, hogy már a Videoton elleni, első hazai bajnokin (már-
cius 11., vasárnap) megnyitják a napos oldal melletti, Digép felé eső három szektort. A klub egyeztet a 
rendőrséggel is, a MIK szakemberei pedig már nekiláttak a gyár felőli kanyar „rendbetételének”. Azokon a 
mérkőzéseken, melyekre várhatóan kevesebb vendégszurkoló érkezik Miskolcra, a vendégszektorok egy 
részét is megkaphatják a hazaiak. A foghíjak betömésének egyik legnagyobb harcosa egyébként Paco 
Gallardo, aki többször is kérte, hagy engedjék be az említett hely(ek)re is a drukkereket.

Bérletek
A stadion 4500 ülőhelyére mintegy négy-
ezer bérlet elfogyott a szezonkezdés előtt, 
így ennyien már biztosan a helyszínen biz-
tatják a DVTK-t a hazai mérkőzéseken. Ez 
a szám kiemelkedő a honi klubok mező-
nyében. Összehasonlításképpen: Kovács 
Tivadar, a tabella második helyén álló 
Győri ETO FC marketingvezetője tájékozta-
tása szerint az együttes közel 1500 bérle-
tes szurkolóval rendelkezik. Az ország „leg-
népszerűbb” csapata, az FTC bérleteseinek 
száma pedig 3200-3500 között mozog – 
árulta el lapunknak Takács András, az FTC 
Labdarúgó Zrt. jegymenedzsere.

Fernando Fernández máris elnyerte a szurkolók bizalmát 
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
ked vezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc,  
Kis-Hunyad u. 9. 
Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék 
E-mail: info@mikom.hu

Akció 2012. 03. 03-tól 2012. 03. 09-ig
Perlux folyékony mosószer 3 l, 333 Ft/l 999 Ft
Perlux színfogó kendő 20 db-os, 20 Ft/db 399 Ft
Vanish folteltávolító 1 l  799 Ft
Vanish szappan 300 g, 1330 Ft/kg 399 Ft
Coccolino öblítő 1 l  549 Ft
Lenor Parfumelle öblítő 750 ml, 665 Ft/l 499 Ft
Gilette borotvahab  250 ml, 1996 Ft/l 499 Ft
L’oreal after shave balzsam 100 ml, 14 990 Ft/l 1499 Ft
Libresse tisztasági betét  40 db-os, 9 Ft/db 359 Ft
Nedves babatörlő kendő 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft
Kallos Glow tartós hajfesték  399 Ft

A Miskolci Kalendárium 2012. évi 
nyereményjátékának nyertesei

3 db 5000 Ft értékű vásárlási utalvány a Lamon Ajándékcentrum jóvoltából:
1. Árvai Judit  Tiszaújváros, Pajtás köz 3.
2. SoóSné tóth irén   Miskolc, Szeder u. 18.
3. Welther MÁria   Miskolc, Győri kapu 12.

3 db 5000 Ft értékű vásárlási utalvány az Unio Coop Áruházlánc jóvoltából:
1. titkó MiklóSné  Miskolc, Hadirokkantak u. 24.
2. kiSS ZoltÁn   Miskolc, Győri kapu 69.
3. CZörek CSilla  Miskolc, Szentpéteri kapu 40. 

A fődíj egy 2 személyre szóló, 2 éjszakás, 
félpanziós ellátás a Hajdúszoboszlón lévő 

Hotel Mátyás Király Gyógyszállóban:
Bodrogi FerenC   Miskolc, Kuruc u. 15.

A 2012. évi kalendárium skandináv 
rejtvényeinek nyertesei

1-1 üveg pezsgő, az Unio Coop Zrt. jóvoltából:
1. koóS JÁnoSné 3534 Miskolc, Lányi Ernő u. 8.
2. doSZpoly laJoSné 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 5.
3. laCZkó BarnÁné  3529 Miskolc, Ifjúság u. 7/4.   
4. SZoloMÁJer iMre  3534 Miskolc, Irinyi u. 7.
5. MolnÁr BélÁné   3529 Miskolc, Gesztenyés u. 5.

GrAtULÁLUnK A nyerteseKneK

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású országos akció 

kezdôdik valamennyi coop  
üzletünkben február 29–március 12-ig:

Medve sajt natúr 8 cikk, 140 g  255 Ft
Egységár: 1821 Ft/kg

Bella növényi habspray 241 ml  285 Ft
Egységár: 1183 Ft/l

Danone könnyû és finom joghurt, epres 125 g  59 Ft
Egységár: 472 Ft/kg

Gyermelyi 4 tojásos tészta, spagetti, nagykocka 500 g  289 Ft
Egységár: 578 Ft/kg

Wiener Extra vák. kávé 250 g  459 Ft
Egységár: 1836 Ft/kg

Fanta narancs 2 l  309 Ft
Egységár: 154,50 Ft/l

Raffaello desszert 150 g  659 Ft
Egységár: 4393 Ft/kg

WU–2 Miraculum sampon 1 l  599 Ft
Ariel color mosópor 2 kg  1599 Ft

Egységár: 799,50 Ft/kg

Tomi kristály mosópor normál, color 400 g  339 Ft
Egységár: 848 Ft/kg

…és még egyéb termékek.

Ha még nem tartozik törzsvásárlóink közé, regisztráltassa 
magát, kérje munkatársaink segítségét! Egyes termékek  

vásárlásánál törzsvásárlóink kedvezményt kapnak!
Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy coop üzleteinkben 

az Erzsébet-utalványokat élelmiszerek vásárlásánál beváltjuk.



Március 3. | szoMbat
10.00–12.00 | Eurithmia: a látható beszéd. Ta-

vaszváró játszóház. Hámori Waldorf Iskola.

Március 4. | vasárnap
17.00 | Vasárnapi randevú klub. VOKE Vörösmarty 

Mihály Művelődési Ház.

Március 5. | hétfő
16.00 | Afrika királynője. Slágerfilmek vetítése. 

Kaffka Margit Könyvtár.
16.00 | A szív- és érrendszeri betegségben szen-

vedő idősek életviteléről. Előadást tart Batá-
ri Eszter táplálkozástudományi szakértő. Szent Fe-
renc Kórház.

17.00 | Képzőművészeti tárlat. Az Első Miskol-
ci Lions Club rendezésében. Művészetek Háza, Kor-
társ Galéria.

Március 6. | kedd
09.30 | Barangolás a zene világában. Bócz 

Sándor zenetörténésszel. Petőfi Sándor  
Könyvtár.

17.00 | A Műút a könyvtárba vezet. Vendég: 
Vekerdy Tamás pszichológus, író. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár.

Március 7. | szerda
16.00 | Tavaszváró hangverseny. A koncerten 

Flach Antal és a Bartók Béla Zeneművészeti Szak-

középiskola diákjai lépnek színpadra. Szabó Lő-
rinc Könyvtár.

16.15 | Toborzó. Miskolci Majorette Együttes to-
borzója. Ady Endre Kulturális és Szabadidő Köz-
pont.

17.00 | Az érték az időben és térben. Művésze-
ti Szabadegyetem, Balázsi Károly művelődéstörté-
nész előadása. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00 | Litwin József rajzai. Kiállítás. Miskolci Ga-
léria, Feledy-ház.

18.00 | Toborzó. Miskolci Majorette Együttes tobor-
zója. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

19.00 | Princess koncert. 10 éves Jubileumi elő-
adás. Művészetek Háza.

Március 8. | csütörtök
15.00 | Monspart Sarolta tájfutó világbajnok 

előadása. Szabó Lőrinc Könyvtár.

Március 9. | péntek
16.30 | Textilfoltok. Kiállítás. Diósgyőri Kézmű-

ves Alkotóház.
19.00 | Sláger kosár. A Miskolci Musical- és Dalszín-

ház előadásában. Művészetek Háza, kávézó.

Március 10. | szoMbat
10.00 | 30. Miskolci Nemzetközi Ásványfeszti-

vál. Kiállítás és börze, tombola, földtudományi ját-
szóház, előadások. Miskolci Egyetem.

11.00 | Műút-hetek. Kiállítás és rendezvénysorozat. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

11.30 | Autotrof. Szalay Péter szobrászművész kiállí-
tása. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

12.00 | Kánon, Dzsungel, Ha a figyelem semleges. 
Seres László és Bánki Ákos kiállítása, Nyolcadik kunszt, 
illetve Nádas Péter fotótárlata. Miskolci Galéria.

Március 11. | vasárnap
09.00 | 30. Miskolci Nemzetközi Ásványfeszti-

vál. Kiállítás és börze, tombola, földtudományi ját-
szóház, előadások. Miskolci Egyetem.

09.00 | Szezonnyitó kézműves vásár. Diósgyőri 
Kézműves Alkotóház.

11.00 | Az ezeregy éjszaka meséi. Mesés vasárna-
pi bábelőadás. Művészetek Háza.

16.00 | Nőnapi bál. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Ház.

17.00 | Ötórai tea. A Miskolci Szalonzenekar elő-
adása. Művészetek Háza.

a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 9. szám | 9. hét | 2012. március 3.

programok / hirdetés  11

programajánló ››››››››› a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Március 5. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmagazin (Há-

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

Március 6. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmagazin 
(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 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Üldözés a Balkánon, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 7. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum – Kocsor András, 
mestersége az AI (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.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 OP Center 1. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 8. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, köz-
életi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagy-
ló 2011. 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 OP Center 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Március 9. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Hálózat TV) 
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Az Enron-botrány, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 10. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Novum – Kocsor 
András, mestersége az AI (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 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 műsor 
23.00–07.00 Képújság.

Március 11. | 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 A ring királya, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Szellemlovas 2 (MB digitális 3D pre-
mier) | 16 | 10.30, 12.30 (szo–v), 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Az erő krónikája (MB premier) | 16 
| 10.15, 12.15 (szo–v), 15.00, 16.45, 
18.45, 20.30 – 22.30 (p–szo)
A bűn hálójában (F premier) | 16 
| 11.00, 12.30 (szo–v), 14.15, 16.15, 
18.15, 20.15 – 22.15 (p–szo)
A némafilmes (F) | 12 | 17.45, 19.45
Kémes hármas (MB) | 16 | 13.00, 
17.30, 19.30 – 21.30 (p–szo)
Utazás a rejtélyes szigetre (MB di-
gitális 3D) | 12 | 10.00, 12.00 (szo–v), 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – 22.00 (p–
szo)
Utódok (F) | 16 | 17.15 – 21.45 (p–szo)

Védhetetlen (F) | 16 | 19.45 – 22.15 
(p–szo)
Star Wars 1. – Baljós árnyak (MB di-
gitális 3D) | 12 | 10.00 (szo–v), 14.30
Fogadom (MB) | 12 | 13.00, 19.30 – 
21.45 (p–szo)
Szingli fejvadász (MB) | 12 | 13.15
A Vaslady (F) | 12 | 11.00 (szo–v), 
17.15
A párizsi mumus (MB digitális 3D) | 
KN | 11.45 (szo–v), 15.45
Sherlock Holmes 2. (MB) | 16 | 15.15
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 
11.15 (szo–v), 15.30
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3D) 
| 12 | 10.00 (szo–v), 13.45
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN 
– korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 13 óra 
előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 
21 óra utániak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, plaza  – március 1–7. ››››››››››››››››

HIrDetés

Márciusi színházműsor
Március 3. | szoMbat | N | 19.00 

A NYOMOrULtAK / Bérletszünet | K 
| 19.00 eGY BOLOND sZÁZAt CsI-
NÁL / Bérletszünet

Március 6. | kedd | N | 19.00 A 
NYOMOrULtAK / Bérletszünet | K | 
15.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bér-
letszünet | J | 19.00 eLsÖtétÍtés / 
Bérletszünet 

Március 7. | szerda | N | 10.00 A 
DZsUNGeL KÖNYVe / Habakuk bér-
let. 18.00 AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Fe-
renczi ifj. bérlet | J | 19.00 PrAH / Bér-
letszünet 

Március 8. | csütörtök | N | 
18.00 AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Her-
man ifj. bérlet | K | 19.00 PLetYKÁK 
Bérletszünet | J | 17.00 eGY ÓrA 
VerseK KÖZÖtt / Bérletszünet 

Március 9. | péntek | N | 17.00 AZ 
ArANY ÁrA / Laborfalvi ifj. bérlet | 

J | 19.00 HAt Hét, HAt tÁNC / Bér-
letszünet 

Március 10. | szoMbat | N | 19.00 
AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Egressy bérlet 
| K | 19.00 PLetYKÁK / Bérletszünet | 
J | 15.00 HAt Hét, HAt tÁNC / Bérlet-
szünet | CS | 16.30 LUDAseM–Mes-
terKUrZUs / Bérletszünet 

Március 11. | vasárnap | N | 
15.00 AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Déry-
né bérlet

Március 12. | hétfő | N | 18.00 
AVAsI GÁLA

Március 13. | kedd | N | 19.00 AZ 
ÜGYNÖK HALÁLA / Egyetemi bérlet | 
K | 15.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / 
Bérletszünet

Március 14. | szerda | N | 19.00 A 
NYOMOrULtAK / Lehár bérlet 

Március 16. | péntek | N | 19.00 A 
NYOMOrULtAK / Upor bérlet

Március 17. | szoMbat | N | 19.00 
A NYOMOrULtAK / Bérletszünet | K | 
19.00 POrtUGÁL / Bérletszünet

Március 20. | kedd | N | 19.00 eGY 
BOLOND sZÁZAt CsINÁL / Eladott 
ház | K | 15.00 tÚL A MAsZAt-He-
GYeN / Bérletszünet | J | 19.00 eLsÖ-
tétÍtés / Bérletszünet 

Március 21. | szerda | N | 17.00 
AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Latabár ifj. 
bérlet | K | 19.00 BOtrÁNY AZ OPe-
rÁBAN / Bérletszünet

Március 22. | csütörtök | N | 
10.00 A DZsUNGeL KÖNYVe / Hét-
mérföldes bérlet. 17.00 AZ ArANY 
ÁrA / Zrínyi ifj. bérlet 

Március 23. | péntek | N | 19.00 
BOHéMéLet / Vörösmarty bérlet 

Március 24. | szoMbat | N | 19.00 
BOHéMéLet / Latinovits bérlet | J | 
19.00 eLsÖtétÍtés / Bérletszünet 

Március 27. | kedd | N | 14.00 A 
DZsUNGeL KÖNYVe / Bérletszünet | J 

| 19.00 HAt Hét, HAt tÁNC / Bérlet-
szünet | CS | 19.00 LeGeNDA A LÓ-
rÓL / Bérletszünet 

Március 28. | szerda | N | 17.00 
AZ ArANY ÁrA / Kossuth ifj. bérlet | K 
| 19.00 APÁCÁK / Bérletszünet 

Március 29. | csütörtök | N | 
18.00 A NYOMOrULtAK / Schiller ifj. 
bérlet |K | 14.00 tÚL A MAsZAt-He-
GYeN / Bérletszünet | J | 19.00 AZ 
éLet MINt OLYAN / Bérletszünet

Március 30. | péntek | N | 19.00 
AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Földes ifj. bér-
let | K | 19.00 eGY BOLOND sZÁZAt 
CsINÁL / Bérletszünet | CS | 16.30 
LUDAseM–MesterKUrZUs / Bér-
letszünet

Március 31. | szoMbat | N | 19.00 
AZ ArANY ÁrA / Katona bérlet | K | 
15.00 PLetYKÁK / Bérletszünet

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – 
Kamaraszínház; J – Játékszín; Cs – 
Csarnok

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

A kedvenc bababoltunk 11 éves

Pr-CIKK (X)

2011. október 15-én született 
meg kislányunk, Szelina. Mint a 
legtöbb szülő az első gyermek-
nél, amikor megtudtuk, hogy 
úton van a pici, elkezdtünk né-
zelődni babaholmik terén… 
Ahány bababolt csak van Mis-
kolcon, mindegyikben jártunk, 
többször is. Ahogy teltek-múl-
tak a hónapok, lassan min-
den kisebb és nagyobb dolgot 
megvásároltunk születendő 
gyermekünknek. Konkrét már-
kákhoz nem ragaszkodtunk, vi-
szont egy dologhoz igen. A ked-
venc bababoltunkhoz! Mindent 
a TÉGEL-ben vettünk meg. Ren-
geteg érv szólt mellettük. Ked-
vesek, türelmesek, segítőkészek 
és mindig jókedvűek. Olyanok, 
mint egy család és lassan mi 
is egy családdá váltunk. Már 4 
hónapos a kislányunk, de ha 
valamire szükségünk van, csak-
is hozzájuk megyünk. Nem-
rég megújultak, nagyobb vá-
lasztékkal, átláthatóbb, szebb 
elrendezéssel, két emeleten 
várják meglévő és új „család-
tagjaikat”. 

Baloghné szira Melinda  
Miskolc

Hurrá! ...akkor most: Szü-
linapi ajándékok a 11 éves 
TÉGEL Babaszakáruháztól!

Vásárolj a megújult és újjá-
született babaáruházunkban 
111 000 Ft feletti értékben és 
visszaadunk 11 000 forintot*, 
valamint megajándékozunk 
egy törzsvásárlói kártyával, ami-
vel a jövőben 5% kedvezmény-

nyel vásárolhatsz nem akciós 
termékeinkből.

Plusz ajándék utónévkönyv 
2500 Ft értékben, hogy köny-
nyebb legyen a babád névadása! 

* Vásárlási utalvány formájában, ami a ki-
állítástól számított hat hónapig érvényes. A 
Törzsvásárlói kártya kedvezményével nem 
vonható össze! Ajánlatunk márc. 1. – ápr. 30-ig, 
illetve a készlet erejéig tart!

Gyere, látogass el  
a megújult és újjászületett 

babaáruházunkba  
TÉGEL Babaszakáruház  

– A legkisebbeknek  
a legjobbat!

A régió legnagyobb  
választékával várunk:

Miskolc, József Attila u. 25–27.
Nyitva: hétfőtől szombatig  

10–18 óráig
telefon: (46) 344-700

www.tegel.hu

Március 1–7. | 17.00 Santiago ’73; feliratos chilei–német–mexikói film | 16 
| (Béke-terem) | 17.30 Muppets; amerikai családi vígjáték | KN | (Uránia-te-
rem) | 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-te-
rem).

Március 8–14. | 17.00 Az ajtó; magyar–német film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 
Kémes hármas; amerikai akció-vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 A leg-
szebb dolog; feliratos francia film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Élni vagy halni; 
feliratos amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem).

Március 10–11. | 15.30 Kémes hármas; amerikai akció-vígjáték | 16 | (Urá-
nia-terem).

art mozi, művészetek háza ››››››››››››››

» Március 4–6. között, vasárnaptól keddig tart nagyböjti lelkigyakorlatot a mindszenti templomban az este 
fél 7 órai szentmisék keretében Lóczi Tamás atya, a Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatója.
» Március 8-án, csütörtökön áldják meg a Fazekas utcai börtönkápolnát a történelmi egyházak kép-
viselői.
» Ugyancsak 8-án, csütörtökön kerül sor a KÉSZ miskolci csoportja következő rendezvényére. Délután 
fél 6-tól a Fráter György Katolikus Gimnázium zenetermében (II. emelet) tartja előadását az Éltető Lélek Irodalmi Kör 
Egyesület Itt vagyok Uram, hallja a te szolgád címmel, amelyen az öt éve elhunyt Kartal Ernő atyára emlékeznek.
» Március 10-én, szombaton 9 órától rendezik meg a mindszenti templomban és a millenniumi terem-
ben a miskolci katolikus egyházközségek képviselő-testületei tagjainak nagyböjti lelki napját.

harang-hírek ››››››››››››››››››››››››››››››

30. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál – március 10–11., Miskolci Egyetem
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Télbúcsú napsütéssel
A hétvégére Miskolcot is elérte a 
tavasz, a kocsonyafesztivál prog-
ramjai mellett a kellemes napsü-
tés is előcsalogatta az embereket. 

Sokan korzóztak a belvárosi utcá-
kon, nézelődtek, beszélgettek, sod-

ródtak a tömeggel. Voltak, akik 
még egy kis bohém sportolásra is 
kaphatónak bizonyultak, a külön-
böző koncertek pedig a ritmikus 

mozgásra csábítottak. Napközben 
Miskolc és Debrecen polgármes-
tere, Kriza Ákos és Kósa Lajos is 

feltűnt a forgatagban, megnézve a 
kézművesek portékáit, és termé-
szetesen megkóstolva a miskolci 

kocsonyát. (fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Chris Prentiss:  
Legyél, aki lenni akarsz 
Bármit teszel, bármiben hiszel, bármilyen 
jelenleg az életed, tökéletesen felkészülhetsz 
arra, hogy az légy, aki lenni akarsz. Chris 
Prentiss könyve megmutatja, hogy kizárólag 
a meggyőződésnek köszönhető, meddig jut 
el az ember. Ahogy az alcímében is írja: vál-
toztass a gondolkodásodon, változtasd meg 
az életed.

Az alapgondolat, hogy nagy hatalommal 
bír mindenki, erejével a jövőt is befolyásolhatja, alakíthatja életét, vá-
gyait, álmait, ahogyan tetszik. A könyv hatékony programot kínál, 
amelyben lépésről lépésre mondja el, mit kell tenni, hogy a vágyott 
élet létrejöhessen.

Bill Laws: Ötven növény, amely 
megváltoztatta a történelmet
A növények mindenhol jelen vannak. 
Körülveszik az embert, elengedhetet-
lenek a világban. Gyakran azonban 
észre sem vesszük őket, pedig szám-
talan használati tárgy alkotóelemei is. 
Bill Laws különböző korok gazdasági, 
politikai és társadalmi eseményeinek 
tükrében veszi sorra azokat a növé-
nyeket, amelyek legnagyobb hatás-
sal voltak az emberi civilizációra. Ter-
mesztett gabonák, rizs, búza, amelyek 
táplálják az emberiség nagy részét, fűszer- és gyógynövények, ame-
lyeknek a gyógyító hatása értékes…

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

Kémes hármas
A gyerekkori barátság a leg-
erősebb kapocs. Ám egy dolog 
még erősebb ennél, a szerelem. 
A tökéletesen kiképzett titkos 
ügynökök kötelességtudatát 
csak egyvalami írhatja felül, ez 
pedig a barátság. A két régi jó 
cimbora harmonikus kapcsolatát azonban megzavarja egy nő, akibe 
mindketten beleszeretnek. Elkezdődik a verseny, a helyzet azonban 
speciális, hiszen nem csupán két férfi küzd egymással, hanem a világ 
legveszélyesebb, legtitkosabb szervezetének ügynöke is.

amerikai akció-vígjáték, korhatár 16 év 
Művészetek háza, uránia-terem; március 8–14., 17.30

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A képeslap pontosan egy évszázaddal ezelőtt 
készült. Középen meghatározó a református templom, amely 1808 vé-
gére épült fel, de tornya, és annak ékessége, a kakas, csak 1865-ben ke-
rült a helyére. Ebben található az Eszter-harang. Jobbra a minoriták 
templomába vezető feljárat, s a templommal összeépített rendház tölti 
ki a teret. A bal oldali saroképítmény az osztrák–magyar bank új épü-
lete. A régi kórház, majd zeneiskola helyén épült 1907-ben a biztonsági 
előírásoknak megfelelően. 1924-ben átvette helyét a Magyar Nemzeti 
Bank miskolci fiókja. Emeleti részén kezdetben lakások voltak, majd az 
1960–1970-es években emeletráépítéssel bővült. Jelenleg a Magyar Ál-
lamkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának ad he-
lyet. Az 1930-as években kialakított Hősök tere szép nyugati térhatárát 
alkotja a vele egyidős Berzeviczy Gergely szakközépiskolával.
(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 ››››››››››››

543 éve, 1469. február 
27-én keltezte Mátyás király 
(1458–1490) azt az okleve-
let, amely a diósgyőri korona-
uradalom településeinek ház-
adómentességet biztosít, ami 
csak az új építésű házakra vo-
natkozott.

145 éve, 1867. február 28-
án kötötte Miskolc polgármes-
tere az első szerződést a főutca 
gázlánggal történő világításá-
ra. A vállalkozó százezer órára 
elégséges gázt tudott volna elő-
állítani, s ezzel 90 lámpát mű-
ködtetni. (A közvilágításban a 
gázt 1882-től használták.)

86 éve, 1926. március 1-jén 
kezdték el a Népkertben a 
„falusi színezetű” sportpá-
lya helyén Hajós Alfréd tervei 
alapján az új sportpálya építé-
sét. A fővárosi Hungária pá-
lya mintájára készült, 110 x 68 
méteres futballpályát futópá-
lya övezte, tribünje 1500 sze-
mélyt, míg a pályadomb 8000 
nézőt tudott fogadni.

Hétforduló ›››››

Névadó – Laborfalvi róza  
A tetemvári temetőt délről 
szegélyező utcát 1923-
ban nevezték el a Mis-
kolcon született szí-
nésznőről. Keletről 
a Petőfi tér határol-
ja, nyugat felé a Pallós 
utca a folytatása. 

A „dráma színésznője” 
16 éves korában lépett szín-
padra a Budai Magyar Színházban, 
s 1883-ban a fővárosban és Miskol-
con is megünnepelte munkássága 
félévszázados évfordulóját. Benke 
Róza, majd Laborfalvi Róza néven 
lépett fel, de 1848-ban – második 
házassága után – a Jókainé Róza 
nevet használta. A jeles évfordulón 
a miskolciak ezüst díszkoszorúval 

ajándékozták meg, amely 
halála után a múzeumba 

került. Az előadás után 
a város előkelői a Ko-
rona étteremben is kö-
szöntötték. 2001-ben 
– közel szülőházához 

– Miskolcon Jókai Mór-
ral közös emléktáblájukat 

avatták fel a Tárkányi és a Fa-
zekas utca sarki épületében, hiszen 
férje Miskolc díszpolgára volt. A 
Miskolci Nemzeti Színház szobor-
parkjában látható mellszobrát Sza-
nyi Borbála készítette 2010-ben. 

(1817–1886 között élt, a Nemze-
ti Színház előcsarnokából a Kere-
pesi úti temetőben helyezték nyu-
galomra.)                       D. I.

Rendszert ad életének a vezetés 
Kisgyerekkorától sofőr 
szeretett volna lenni Ra-
dóczi Roland. Álma valóra 
vált, közel 10 éve dolgozik   
autóbuszvezetőként.

Roland nemcsak a vezetés örö-
me miatt szeret az MVK Zrt.-
nél dolgozni, hanem a közösség 
miatt is, mint mondja, a munka-
társaival jól kijönnek, a jó han-
gulat pedig átsegíti őket egy-egy 
rosszabb élményen is. 2003 óta 
– amióta a közlekedési cégnél 
dolgozik – sok mindent meg-
élt már, az utazóközönséggel vi-
szont könnyedén szót ért.

– Többnyire a 22-es járaton 
voltam szolgálatban az elmúlt 
években, és úgy tudom, az át-
szervezések után is az egyetemi 
vonalon fogok vezetni, így leg-
többet az egyetemistákkal talál-
kozom nap mint nap – mond-
ja Roland.

Bár néha kerül problémás 
helyzetekbe, ezeket, saját beval-
lása szerint, jól kezeli. A konflik-
tusok kezelését egyébként van is 

hol megtanulják, a cég rendsze-
resen szervez nekik kommuni-
kációs tréningeket.

– Mindenkinek megvan a 
maga gondja, így nem lepődöm 
meg ennyi év után, ha éppen 
mogorvábban szól valaki hoz-
zám. Viszont akármennyi rossz 
élmény ér, egy kedves, emberi 
gesztus, akár csak egy „köszö-
nöm”, az egész napomnak pozi-
tív kicsengést tud adni.

És, hogy mik a tervei a jövőre 
nézve? Vezetni, lehetőség szerint 
továbbra is az MVK-nál, mert 
– mint mondja – ez a munka 
rendszert ad az életének.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

KöztünK élneK ››››››››››››

100 éve írták…
Az Ellenzék című napilapunk írta, 
hogy 1910. július 7-én átadták a vil-
lamos Miskolc – Hejőcsaba közöt-
ti vonalát, legalábbis azt a szárnyat, 
amelynek hivatalos induló állomá-
sa a Szemere utca páratlan oldala 
és az Arany János utca sarkán volt. 
Első megállója a mindszenti temp-
lommal szemben, második a nép-
kerti Vigadó előtt volt. Megállt a vil-
lamos többek között a Lévay József 
utca sarkán, a kórház bejáratánál és 
a „vízgyógyintézetnél” (mai Mű-
vésztelep) is. Ez a vonal 1960. au-
gusztus 19-én szűnt meg.

Dobrossy István

Kutyatrend. Az idei kutyadivatból is ízelítőt kaptak a hétvégén a 
miskolciak. Amint a Szinva teraszi rendezvényen kiderült, a négylá-
búaknál is az élénk színek trendje hódít továbbra is, méghozzá szőr-
színtől függetlenül. (fotó: M. L.)

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

jogeset ››››››››››››
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