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Folytatódik a közmunkaprogram Miskolcon
Az elmúlt évben Miskolc 
egyedüli nagyvárosként ke-
rült be az eredetileg kistérsé-
ginek szánt Start közmun-
kaprogramba, amely még 35 
környékbeli települést érintett. 

A csaknem egymilliárd forint össz-
költségvetésű programban mint-
egy 1400 munkavállaló vett részt, 
ebből Miskolcon 660-an jutottak 
munkához. A közfoglalkoztatot-
tak tevékenysége nyomán tisztul-
tak meg egyebek között a Pereces, 
a Hejő, a Lyukó, a Szinva-patakok 
árvízveszélyes szakaszai, valamint 
a történelmi Avas csúszásveszélyt 
jelentő, eltömődött vízfolyásai. 
A mezőgazdasági alprogramban 
33-an vettek részt Miskolcon – 
az Agrokultúra Kft.-nél – továb-
bi 190 közmunkás pedig illegális 
hulladéklerakókat számolt fel a vá-
ros több pontján. Ötvenen dolgoz-
tak a belterületi utak karbantartá-
sán, s ugyancsak ötvenen végezték 

a közterületi fák, bokrok gondozá-
sát, formázását. 

A program első szakasza május-
ban, a második pedig augusztus-
ban indult Miskolcon és a kistér-

ségben. Minderről Bakos István, a 
Start közfoglalkoztatási programot 
irányító kistérségi munkaszervezet 
vezetője tájékoztatott, aki azt is el-
mondta, hogy a miskolci önkor-

mányzat mintegy 183 milliós tá-
mogatást igényelt egy innovatív, 
kísérleti foglalkoztatási program 
támogatására.

» folytatás az 5. oldalon

„A Kocsonyafesztivál 
a miskolciaké…!”

– A Kocsonyafesztivál Miskolcé, a miskolciaké, és ez így is fog ma-
radni! – hangsúlyozta Kriza Ákos polgármester azon a sajtótájékoz-
tatón, amelyen bejelentették: az önkormányzat és a fesztivál alapí-
tója, tulajdonosa pénteken szándéknyilatkozatban rögzítették az 
együttműködést. » részletek a 3. oldalon

Készül A padlás Miskolcon
Rusznyák Gábor rendezésében 
mutatja be a Miskolci Nemzeti 

Színház Presser Gábor és Szteva-
novity Dusán közös alkotását, feb-

ruár 2-án, a Nagyszínházban. A 
miskolci nemzeti vezetésének fel-
kérésére Presser Gábor Miskolcra 
utazott, s magával hozta a szimfo-
nikus zenekarra átdolgozott parti-
túrát is. A felvételeket szombaton 
rögzítette a zeneszerző és a szín-

ház zenekara, Cser Ádám vezény-
letével.  » részletek a 4. oldalon

Tourinform: új üzemeltető 
A MIDMAR Nonprofit Kft. 
üzemelteti január 1-jétől a 
miskolci Tourinform irodát. 
Az iroda elérhetőségei nem 
változtak, szolgáltatásai azon-
ban jelentősen bővültek. Vár-
hatóan január közepén indul 
be a jegyértékesítés, így ezen-
túl már a helyi programokra 
és az országban szereplő más 
rendezvényekre is meg lehet 
vásárolni az irodában a jegye-
ket. » részletek a 8. oldalon

Elkezdődött a felkészülés a DVTK-nál
Hétfő délelőtt találkozott 
2013-ban először a DVTK 
kerete a diósgyőri stadion-
ban. Az első hét a „rávezeté-
sé” volt.

Az újévi köszöntések után erdei 
futás szerepelt a programban 23 
játékossal. Az első tréningről iga-
zoltan hiányzott a műtétje után lá-
badozó, a 18. születésnapját éppen 
hétfőn ünneplő Csirszki Martin, a 

pravoszláv karácsony miatt később 
érkező Savo Raković, valamint a 
két spanyol, Francisco Gallardo és 
José Luque, akik hazájukban ün-

nepelték január 6-át (a hagyomány 
szerint a karácsonyi ajándéko-
kat ekkor hozzák a gyerekeknek a 
Napkeleti bölcsek), így ők kedden 
csatlakoztak a kerethez.

Az első hét – mint Szentes Lázár 
szakmai igazgató mondta – a „rá-
vezetésé”.

– Az előttünk álló két hónap fő 
feladata és célja egy stabil, masszív, 
összeszokott, erős együttes kiala-
kítása, a csapatrészek, párok ösz-
szecsiszolása – fogalmazta meg a 
szándékát a szakvezető.

» folytatás az 5. oldalon

Megnyitják a 
2-es jégpályát
elkezdődött a jégkészítés, így pár 
napon belül megnyithatja kapuit 
a a 2. számú jégpálya.  
a város | 3. oldal

Csillagpont: 
költöznek
a megyei kórház több osztálya is 
megkezdte az átköltözést a csil-
lagpont épületébe.  
a város | 2. oldal

segítség 
a MiHŐ-tŐl
segítséget nyújtanak azoknak, akik-
nek valamilyen okból problémát je-
lent a számla kifizetése.  
a város | 3. oldal

Megkezdte működését a Miskolci Járási Hivatal
Az év első munkanapján hivatalosan 
is megkezdte működését a Miskol-
ci Járási Hivatal. Az új szerv létrejöt-
tének célja, hogy egységes szerve-
zetben, gyorsan, szakszerűen és 
polgárközpontúan lássa el az állam-
igazgatási feladatokat – hangzott el 
a hivatal Petőfi utcai központjában 
tartott megnyitó ünnepségen.

 
Mint ismert, a járási rendszer és 
a járási hivatalok – új szerveze-
ti rendben és új célokkal – éppen 
harminc évvel korábbi megszün-
tetésük után jöttek létre idén ja-
nuár 1-jével. Navracsics Tibor mi-
niszterelnök-helyettes elmondta, 
vélhetően sokan, sokféleképpen 
fogják értékelni a közeljövőben a 
hivatalok és a járási rendszer új-
bóli létrehozását, a kormányzat 
célja azonban ezzel az egységes, 

hatékony és polgárközpontú ügy-
intézés létrehozása volt.

Hozzátette: az új rendszerben 
a kormányzat reményei szerint a 
korábbinál sokkal hatékonyabban 
tudnak majd együttműködni az 

önkormányzatok az államigazga-
tással. Letisztázták és egyértelmű-
vé tették ugyanis, hogy mely fel-
adatokat, milyen forrásból, melyik 
fél végzi.

» folytatás az 5. oldalon

Az Alaptörvény illusztrációi a Papszeren 
Magyarország Alaptörvényének il-
lusztrációiból nyílt kiállítás kedden 
délután a Herman Ottó Múzeum 
Papszeren található kiállítótermé-
ben. A január végéig megtekint-
hető tárlat Miskolcot megelőzően 
négy kelet-magyarországi megye-
központban volt már látható, feb-
ruárban pedig Egerbe, majd Sal-
gótarjánba utazik tovább.

A kiállítást két pályázat – a Kor-
társ festők a magyar történelem-
ről című, illetve a Hazánk múlt-
ja, jelene és jövője címet viselő 
gyermekrajzpályázat – munkái-
ból válogatták, a kiállított mun-
kák hazánk 2012-től érvényes új 
Alaptörvényét illusztrálják. 
Pusztai Tamás, a Herman Ottó 
Múzeum igazgatója köszöntő-

jében arról beszélt, hogy miként 
illik az Alaptörvény illusztráció-
it bemutató vándorkiállítás az 
újragondolt, városi kézbe került 
Herman Ottó Múzeum papsze-
ri kiállító épületébe. Hozzátette, a 
kiállítási épület várostörténeti fel-
adatokat is kapott már múlt év-

ben is, és az ilyen tárlatok folyta-
tódnak itt, ebbe a történetiségbe 
pedig nagyszerűen beillik a mű-
vészek és diákok munkáiból ösz-
szeállított tárlat, mely azt mutatja 
be, hogy ők hogyan látták az el-
múlt évszázadokat.

» folytatás a 4. oldalon

Ösztöndíjasokat 
köszöntöttek
Miskolc város ösztöndíjasa-
it köszöntötték csütörtökön a 
polgármesteri hivatal díszter-
mében. Idén 89 diák vehette 
át az elismerő oklevelet, s ré-
szesül majd ösztöndíjban. A 
város vezetése és az oktatási 
bizottság ezúttal is azokat az 
általános, középiskolás és fel-
sőoktatásban hallgató tanuló-
kat értékelte, akik kiemelkedő 
tanulmányi vagy sportered-
ményükkel öregbítik Miskolc 
városának hírnevét.                K. J.
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LEZÁRULT AZ „ELSŐ LÉPÉS” PROGRAM   
A HERNÁDVÉCSE TÉRSÉGÉBEN ÉLŐK  
FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁÉRT 
(TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0055)  PROJEKT 
A Regionális Civil Központ Ala-
pítvány 2010. október 1-jén indí-
totta el „Első lépés” programját a 
hernádvécsei mikrotérségben. A 
program kiemelt partnere volt a 
megvalósításban a Magyarorszá-
gi Falusi Cigányok Mezőgazdasá-
gi Szövetsége, akik helyi szinten, 
a célcsoport körében végezték 
munkájukat.

A helyi igényekre épülő projekt ki-
emelt célja volt, hogy Hernádvécse, 
Pusztaradvány és Hernádpetri tele-
püléseken élő, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű álláskeresők és inaktí-
vak részére egyénre szabott komplex 
fejlesztési szolgáltatást nyújtson an-
nak érdekében, hogy a programba 
vont 65 fő foglalkoztathatósági esé-
lyei növekedjenek. Ezzel egyidejűleg 
a közösségi integráció és társadalmi 

részvétel elősegítésére közösségfej-
lesztő program valósuljon meg, mely-
nek közvetett célcsoportja az érintett 
települések egésze.

A többlépcsős kiválasztás és a to-
borzás eredményeképp 70 fő került 
bevonásra a projektbe. A szolgáltatá-
sok elsődlegesen a munkaerő-piacra 
való belépést készítették elő, valamint 
a sikeres önálló életvitel kialakítását 
igyekeznek elősegíteni. A program 
résztvevői olyan területeken kapnak 
segítséget csoportos és egyéni tanács-
adás formájában, mint az önismeret, 
pályaorientáció, álláskeresés, vala-
mint a hatékony és eredményes mun-
kavállaláshoz szükséges készségek, 
kompetenciák fejlesztése.  A program 
keretében a célcsoport tagjai 16 fővel  
5 hónapos OKJ-s takarító képzésen 
vettek részt és valamennyien sikeres 
vizsgát tettek.

„Civil fejlesztés  
a foglalkoztatásért”
ÉMOP 3.3.1-2011-11-0036
Pályázati programunkon belül MUNKAERŐ-PIACI szolgálta-
tásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:
Személyre szabott információ – szolgáltatás, tanácsadás, egyéni 
fejlesztés, mentori támogatás. 
Munka-, pálya-, álláskeresési és foglalkoztatási, rehabilitációs, 
Coaching alapú tanácsadás, álláskeresési tréning.

Álláskereső klub indul 2013. 01. 21-én 

Várjuk  kérdéseit, jelentkezését: RECIK Alapítvány, Miskolc, 
Széchenyi út 14. sz.  (Weidlich-udvar) 1. emelet
Tel.: 06-30/363-7506, 06-30/249-7152, 46/508-627,  e-mail: 
munka@recik.hu
Ügyfélfogadás: kedd–péntek 10–14 óráig 
Szolgáltatásaink térítésmentesen vehetők igénybe.

Regionális Civil Központ Alapítvány
Cím: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 12.
Telefon: +36 (46) 414-052,
mail: recik@recik.hu
Honlap: www.recik.hu

Regionális Civil Központ Alapítvány
Cím: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 12.
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HIrdeTéS

Január 8. | kedd

2012-ről. Miskolc fekete éve cím-
mel tartott évértékelő sajtótájékoz-
tatót kedden délután Gúr Nándor, az 
MSZP megyei elnöke és Simon Gá-
bor, a párt városi elnöke. Előbbi meg-
említette a Miskolci Egyetemet, az 
MVK Zrt.-t és Lyukót, valamint ne-
hezményezte a befektetők elmaradá-
sát. Simon Gábor további elemekkel 
egészítette ki az elhangzottakat, mint 
például, hogy a miskolciak nem szól-
hatnak bele, hogy mi történik a kór-
házukban, vagy az iskolák működte-
tésébe. Seresné Horváth Zsuzsanna, 
a Fidesz – KDNP önkormányza-
ti képviselője reakciójában elmond-
ta, a szocialista képviselők a saját vá-
rosuk rossz hírét keltik. Mára igen 
nehéz körülmények között, de sike-
rült mintegy ezer fővel növelni a fog-
lalkoztatottak számát Miskolcon. Új 
drótgyár kezdte meg a működését, 
melynek a tulajdonosai további bő-
vítésekről is döntöttek. A városban 
működik majd a 112-es segélyhí-
vó egyik diszpécserközpontja, ami 
szintén több száz munkahelyet jelent 
majd. A Bosch is tovább bővíti mis-
kolci gyártási kapacitásait. 

Január 9. | szerda

Segítő renegátok. Véradásra je-
lentkezett a Miskolci Vérellátó Köz-
pontban a Miskolc Renegades ame-
rikaifutball-csapata. Az együttes 
mintegy huszonöt felnőtt játéko-
sa önként vállalkozott, hogy segítse 
az életmentő műtétek zavartalan el-

végzését és a folyamatos vérellátást a 
megyében. 

Január 10. | csütörtök

A Nyíri utcán ellenőriztek. Újabb 
átfogó hatósági ellenőrzést tartot-
tak csütörtökön Miskolcon, az ava-
si lakótelepen. Közterület-felügye-

lők, rendőrök, a szociális osztály és 
a MIVÍZ munkatársai ezúttal is el-
lenőrizték a lakcímkártyákat, va-
lamint megvizsgálták a víz és az 
áram legális használatát. Az akció 
kiterjedt arra is, hogy a lakók eleget 
tesznek-e a társas együttélés szabá-
lyainak. 

Röviden ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

» Csöbör Katalin (Fidesz) | B.-A.-Z. megye 1. számú választókerületének or-
szággyűlési képviselője fogadóórát tart 2013. január 14-én, hétfőn délután 3 és délután 
5 óra között a miskolci Fidesz-irodán (3525 Miskolc, Kossuth utca 16.) Előzetes bejelent-
kezés a 06-70/9403-520-as telefonszámon! Mindenkit szeretettel vár!

» Takács Gábor (Fidesz) | a 2. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője január 18-án, pénteken 17 órától Szirmán az általános iskolában lakossági fórumot 
tart. A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel vár!

» Gonda Géza (Fidesz) | a 3. sz. vk.  képviselője  2013. január  25-én pénteken 
17 órától fogadóórát tart  a hejőcsabai Gárdonyi Géza  (Szeretet utcai)  Általános Iskolá-
ban, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart 2013. 
január 13-án délután négy órától a Magyaros Vendéglő és Borházban (Bedegvölgy 16. 
sz.), „Lakossági önszerveződés a biztonságos Miskolcért” címmel.

fogadóóRa, fóRum ›››››››››››››››››››››››››

Csillagpont: már költöznek az osztályok
A megyei kórház több osztálya is megkezdte január 
3-ától az átköltözést – a hozzájuk tartozó járóbeteg-
ellátó egységekkel együtt – a Csillagpont épületébe 
– közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház.

Az intézmény közleménye szerint január 3-án a III. 
Belgyógyászat – Angiológiai Osztály, az Idegsebésze-
ti Osztály és a Stroke, a Vascularis és Általános Neu-
rológiai és Toxicológiai Osztály, valamint a hozzájuk 
tartozó járóbeteg-ellátó egységek kezdték meg a köl-
tözést.

A tájékoztatás kitér arra is, hogy az átköltözést 
követően elkezdődik az ideggyógyászati tömb fel-
újítása, ahol csak a Képalkotó Diagnosztikai – In-
tervenciós Intézet Neuroradiológiai részlege mű-

ködik tovább. A Csillagpont épület főbejáratánál 
minden nap 7.30-tól 15.30-ig portaszolgálat műkö-
dik (telefonszáma: 46/515-200/1030-as mellék).

T. Á. | fotó: Juhász Á.

Barlangfürdő: hétfőn indul az 
éves karbantartás. Nem látogat-
ható a Barlangfürdő január 14. és 
31. között, ekkor végzik ugyanis el a 
szokásos éves karbantartási munká-
kat a barlangjáratokban és a meden-
cékben. A karbantartást követően 
február elsejétől ismét a megszokott 
rendben tart nyitva a Barlangfürdő, 
a Barlang Aquaterápia szolgáltatásai 
azonban a karbantartás alatt is za-
vartalanul igénybe vehetők.

Módosítás a Kandó téren. Mis-
kolc Megyei Jogú Város Település-

szerkezeti Tervének és Építési Sza-
bályzatának módosítása a Miskolc 
Kandó tér környezetére, valamint 
a Szentpéteri kapu 3085/3, 3085/5 
hrsz. területeire elkészült. Az elké-
szült tervek 2013. 01. 09-től 2013. 
02. 07-ig megtekinthetők Miskolc 
M. J. Város Polgármesteri Hiva-
tal Főépítészi Kabinetében. A fel-
merült véleményeket kérik, hogy 
a fenti idő alatt juttassák el a vá-
rosi főépítésznek a következő cím-
re: Miskolc M. J. Város Polgármes-
teri Hivatal 3525 Miskolc, Városház 
tér 8. sz.

Megtekinthető a dokumentáció
 A Magyar Aszfalt Kft. (1135 Bu-
dapest, Szegedi u. 35–37.) a Mis-
kolc, Sajószigeti úti (11 506/1) 
hrsz.) telephelyén az útfelújítá-
sok, karbantartások, valamint 
a bontási tevékenységből szár-
mazó hulladékok kezelését, il-
letve újrahasznosításra történő 
előkészítését kívánja folytatni. A 
tevékenység célja, hogy a feldol-
gozott hulladékokat a Magyar 
Aszfalt Kft. különböző mun-
kálatai során újra felhasználják. 
Hasznosítható hulladékok ter-
vezett mennyisége: 40 000 t/év.

A vonatkozó előzetes vizsgá-
lati dokumentáció 2013. január 
28-ig megtekinthető az Észak-
magyarországi Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelőségen (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), valamint 
Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának Építé-
si és Környezetvédelmi Hatósá-
gi Osztályán (Miskolc, Városház 
tér 8. sz. III. udvar földszint) ügy-
félfogadási időben (hétfő 13–16, 
szerda 8–17 és péntek 8–12 óra 
között).

Megjutalmazott dolgozók
A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága 
a cégcsoport 2012. évi eredménye-
it is figyelembe véve, a Miskolc Hol-
ding Zrt. és tagvállalatai által fog-
lalkoztatott fizikai dolgozók és nem 
vezető beosztásban lévő szellemi 
munkát végző dolgozók részére ju-
talom kifizetését rendelte el ebben 
a hónapban.

A Miskolc Holding Zrt. igazga-
tósága ezzel a kollektív és egyé-
ni munkaszerződések szerint 
adható jutalom kifizetését enge-
délyezte, amelynek mértékét nettó  
10 000 Ft-ban vagy félhavi bruttó 
munkabérben határozta meg, at-
tól függően, hogy milyen várható 
eredménnyel zár a vállalat.

Az igazgatóság a munkaszer-
ződésük szerint premizált, de 
nem vezető munkavállalók 2011-
es prémiumát is engedélyezte ki-
fizetni, de nem a teljes összeget. 
A korábbi évek gyakorlatától el-
térően tehát nem automatikusan 
került kifizetésre a szerződés sze-
rint adható jutalom és prémium, 
hanem az adott tagvállalat éves 
eredményének figyelembevéte-
lével, teljesítményarányosan kap-
ták meg a dolgozók az összeget.

Prémiumban, jutalomban 
nem részesült egyetlen tagvállala-
ti vezető, és nem részesült a Mis-

kolc Holding Zrt. vezérigazgatója 
és az igazgatóság elnöke sem – 
ezzel is példát mutatva és eltérve 
a 2010. év előtti automatikus pré-
mium-kifizetés gyakorlatától. A 
most kifizetett és szerződés sze-
rint adható jutalom és prémium 
– járulékokkal – együttes össze-
ge nem éri el a cégcsoport egy-
havi bér- és járulékkifizetésének 
felét. Ami a teljesítményt, az ered-
ményt illeti: a 2010-ben, adózás 
után 1,7 milliárd forintos veszte-
séggel rendelkező cégcsoportnak 
a 2012-es évben várhatóan már 
nem lesz vesztesége.

A Miskolc Holding Zrt. Igaz-
gatósága ezúton is köszönetét fe-
jezi ki a Holding és a cégcsoport 
minden munkavállalójának az 
elkötelezett kemény munkáért 
és továbbra is számít együttmű-
ködésükre. 

Miskolc Megyei Jogú  Város 
polgármestere, Kriza Ákos, a Mis-
kolc Holding Zrt. és tagvállalatai 
előzetes eredményének ismereté-
ben feloldotta a korábban elren-
delt prémium és jutalom kifize-
tésére vonatkozó stopot, de csak 
a fizikai és a nem vezető beosztá-
sú dolgozók esetében, ezzel is elis-
merve a cégcsoport minden dol-
gozójának azt a munkát, melyet a 
miskolciak érdekében végez.

Tízszázalékos hődíjcsökkenés Miskolcon is
A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 
tájékoztatja lakossági díjfizetőit, 
hogy Miskolcon 2013. január 1-jétől 
10 százalékkal csökken a lakossági 
távhő-szolgáltatási alapdíj, hődíj és 
vízfelmelegítési díj.

– A 78/2012. (XII. 22.) NFM-
rendelet alapján a lakossági felhasz-
náló a távhőszolgáltatásért a 2012. 
november 1. napján alkalmazott 
szolgáltatási díjnál 10 százalékkal 
alacsonyabb összegű, legmagasabb 
hatósági árnak minősülő szolgálta-
tási díjat köteles fizetni – tudatja a 
társaság közleménye. Ez azt jelenti, 
hogy Miskolcon a lakossági távhő-
szolgáltatási alapdíj, hődíj és vízfel-
melegítési díj 2013. január 1-jétől 10 
százalékkal csökken.

A MIHŐ közleménye szerint egy 
átlagos, 2 szobás társasházi (panel)

lakás távfűtésekor – 137 légköbmé-
tert véve alapul –, 4 köbméter hasz-
nálati melegvíz-fogyasztással szá-
molva, 35,6 GJ fűtési hőfelhasználás 
mellett, fűtési idényben, havon-
ta 2681 Ft-tal, fűtési idényen kívül 
nyári időszakban 815 Ft-tal kell ke-
vesebbet fizetni havonta. Mindez 
éves szinten 21 777 Ft megtakarí-
tást jelent egy átlagos távfűtéses la-
kás esetében a 2012. évben alkalma-
zott árral szemben.

A társaság tájékoztatója hang-
súlyozza, hogy 2013-ban az első 
távhő-szolgáltatási számlákat vár-
hatóan január 15-ét követően kap-
ják kézhez a díjfizetők.

Mint írják, a január elején ki-
bocsátott távhőszámlában a fűtési 
hődíj részszámla és a vízfelmelegí-
tési részszámla sorokon megjelenő 
összegek már tartalmazni fogják a 

10 százalékos távhődíj-csökkentést. 
A számlában az alapdíj és a hődíj 
elszámolása még 2012. decembe-
ri hónapra vonatkoznak, ezért a de-
cemberi díjakkal kerülnek elszá-
molásra. Ezen díjak 10 százalékos 
mértékű csökkentése először a feb-
ruári számlában fog megjelenni.

2012 novemberében a napi kül-
ső átlaghőmérséklet 6,4 oC, míg de-
cemberben –3,2  oC volt. Ezért de-
cemberben egy átlaglakás kb. 3 GJ 
hőmennyiséggel fogyasztott több 
hőenergiát, mint novemberben, 
amely miatt kb. 8000 Ft-tal lesznek 
magasabbak a januárban kibocsá-
tott számlák az előző havinál.

Hasonlóan, mint a földgáztüzelé-
sű fűtési rendszer esetében is, a kül-
ső hőmérsékleti adatok nagymér-
tékben meghatározzák a számlák 
összegét.

A MIHŐ Kft. tájékoztatja a díj-
fizetőket, hogy a radiátorszeleppel 
rendelkező lakások esetében lehe-
tőség van takarékoskodásra. A ra-
diátorszelepek állításával 1,0 oC-kal 
alacsonyabb helyiséghőmérséklet 
már kb. 6 százalékos energia-hőfel-
használást, és ebből adódóan ennyi-
vel alacsonyabb költséget jelent.

A radiátorszeleppel nem rendel-
kező díjfizetők közösen dönthet-
nek úgy, hogy például éjszaka ala-
csonyabb legyen a hőmérséklet. Ha 
23 oC helyett megelégszünk 21 oC 
hőmérséklettel, akkor kb. 12 száza-
lékos hőfogyasztás- és költségcsök-
kenés érhető el. Ez a hőközponti 
szabályozó állításával, programo-
zásával valósítható meg, amit a la-
kóközösségek a közös képviselőn 
vagy fűtési megbízotton keresztül 
kérhetnek a szolgáltatótól.
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Helyi termékek, helyben

Ünnepélyes keretek között nyi-
tották meg január 9-én a Magyar 
Élelmiszerek Boltját a Feszty Ár-
pád utcán. Az üzletben túlnyo-
mórészt magyar termékeket, házi 
tejet, valamint helyben sült pék-
süteményeket árusítanak.

Bényei Zsolt, az üzlet tulajdono
sa elmondta, az épületben ko
rábban is élelmiszerüzlet üze
melt, és tavaly döntött úgy, hogy 
a boltot átalakítja és kifejezetten a 
magyar, a helyi termékekre fóku
szál a jövőben. A megvalósításra 
az Új Széchenyi Terv forrásaiból 
nyert pályázaton pénzt, a teljes 
beruházás mintegy 45 százalékát.

Kriza Ákos, Miskolc polgár
mestere örömét fejezte ki, hogy 
Miskolcon már a második ilyen, 
magyar élelmiszereket árusító 
üzlet nyílt meg. Mint mondta, a 
világ szinte minden pontján el
sőbbséget élveznek a helyi ter
mékek, hazánkban azonban egy 
rossz beidegződés miatt nem ez 
került előtérbe.

– Miskolc városának rendkí
vül fontos minden olyan kez

deményezés, mely a magyar 
termékeket a magyar piacra jut
tatja, és magyar munkahelyeket 
teremt. Ez a bolt is ebbe a sorba 
állt be, magyar termékeket talá
lunk itt, melyeket magyar mun
káskezek hoztak létre, így a pro
fit is itt realizálódik, Miskolcon 
– mondta Kriza Ákos. 

Brogli Bálint, a Magyarok 
Szövetsége megyei szerveze
tének képviselője köszönetet 
mondott a polgármesternek, 
hogy sok egyéb teendője mellett 
időt szakított egy ilyen kis üzlet 
megnyitására. Mint mondta, ez 
ugyanis azt jelzi, hogy a város
ban valóban fontosak a helyi kö
zösségek, a helyi vállalkozások, 
illetve a magyar termékek elő
térbe helyezése. 

Kovács Józsefné Budai Má
ria, a terület önkormányza
ti képviselője úgy fogalmazott, 
rendkívül fontos az, hogy már 
a második olyan bolt nyílik meg 
Miskolcon, mely kifejezetten 
helyi, magyar árut kínál a vásár
lóinak.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Megnyitják a 2-es jégpályát
Elkezdődött a jégkészítés, így pár 
napon belül megnyithatja kapuit 
a korcsolyázni szeretők előtt a 2. 
számú jégpálya a Népkertben.

Kriza Ákos, Miskolc polgár
mestere a hét elején egyezteté
seket kezdett a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont vezetésével 
a 2. számú jégpályával kapcso
latban. A megbeszélések végén 
az a döntés született, hogy a sza
badtéri jégpályát a lehető legrö
videbb időn belül meg kell nyit
ni a sportolni vágyó közönség 
előtt – tájékoztatott Egri István, 
a Miskolc Városi Szabadidőköz
pont Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója.

Ennek megfelelően a szabad
időközpont szakemberei szer
dán reggel hozzákezdtek a jég

készítéshez. Amennyiben az 
időjárás a mostanihoz hasonló 
lesz az elkövetkező időszakban 
is, akkor várhatóan a hét végén, 
de legkésőbb a jövő hét első nap
jaiban a 2es jégpálya megnyitja 
kapuit.

A nyitás pontos időpontjáról 
a sajtón, illetve a szabadidőköz
pont honlapján keresztül tájé
koztatni fogják a közvéleményt, 
tette hozzá az ügyvezető igaz
gató.

Javaslatokat várnak a városi 
kitüntetésekre
A miskolci önkormányzat által 
adományozott kitüntetéseket ha-
gyományosan Miskolc Város Nap-
ján, május 11-én adják át. Így lesz 
ez az idén május 11-én is. A pol-
gármesteri hivatal várja az ezzel 
kapcsolatos kezdeményezéseket. 
Ezt követően a díjakról a közgyű-
lés dönt. 

Mint arra Dobos Tímea, a pol
gármesteri hivatal szóvivő
je felhívta a figyelmet, az ön
kormányzat elismeréseinek 
alapításáról szóló – többször 
módosított – 38/2004. (XI. 10.) 
sz. rendelet, valamint az adat
lap a város honlapján a www.

miskolc.hun a Kultúra/Aktuá
lis pályázatok menüpontban ta
lálható. A kitüntető címeket és 
díjakat Miskolc Megyei Jogú Vá
ros Közgyűlése adományozza az 
általa létrehozott kuratórium ja
vaslata alapján.

Az adatlapot és a részletes in
dokolást a kitüntető cím megje
lölésével legkésőbb március 11
ig juttathatják el a következő 
címre: Kriza Ákos polgármes
ter, Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, 3525 
Miskolc, Városház tér 8., vagy 
elektronikus úton a nebline@
miskolcph.hu email címre le
het elküldeni.

Személyes segítségnyújtás a MIHŐ-től
Egészen egyedi kezdemé-
nyezést indít el a MIHŐ 
Kft. a miskolciak körében, 
melynek keretében meg-
próbálnak segítséget nyújta-
ni azoknak, akiknek valami-
lyen okból problémát jelent 
a számla kifizetése.

Sajnos, az elmúlt évek tapasztala
ta alapján az szűrhető le, hogy egy
re többen vannak azok a felhaszná
lók Miskolcon, akik nehezen tudják 
kigazdálkodni a fűtési idényben a 
távhő díját. Ha pedig valaki a ha
táridőre nem tudja kiegyenlíteni a 
számláját, akkor díjhátralékba ke
rül, ennek pedig az a következmé
nye, hogy a MIHŐ Kft. megindít
ja a díjbeszedést. Az esetek vége sok 
esetben bírósági végrehajtási eljárás, 

aminek nagyon magas költsége van, 
és ez szintén a hátralékos díjfizetőt 
terheli, tudtuk meg Nyiri Lászlótól, a 
MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatójától.

– Mit tud tenni a MIHŐ azért, 
hogy a miskolciak közül azok, 
akik nehezen tudják befizetni 
távhőszámlájukat, mégiscsak a 
befizetés mellett döntsenek, és 
ezzel elkerüljék például a végre-
hajtási eljárást?
–  Január 1jétől személyes segít

séget nyújtunk a díjfizetőinknek, 
méghozzá a szó szoros értelmében. 
Ennek érdekében felállítottunk egy 
külön ügyfélkapcsolati munkacso
portot, melynek munkatársai, – az 
ügyfélkapcsolati partnerek – sze
mélyesen, az otthonukban keresik 
fel a díjhátralékkal rendelkező ügy
feleket. Persze, nem csak felkeresik, 
hanem felajánlanak olyan lehető
ségeket is számukra, amelyek le
hetővé tehetik a díjhátralékok mi
előbbi rendezését.

– Milyen lehetőségek kerülhet-
nek szóba?
– Például megoldás lehet a rész

letfizetési megállapodás megköté
se a helyszínen, díjhátralék azon
nali rendezése akár bankkártyás 
fizetéssel is. Ezen kívül tájékoz
tatást adnak az állami, illetve ön
kormányzati adósságkezelési, illet
ve egyéb szociális lehetőségekről, 
melyek egyébként nem a MIHŐ 
Kft. hatáskörébe tartoznak, de to
vábbi segítséget jelenthetnek a 
távhőszámla kifizetésében. Az 
a célunk, hogy valamilyen mó
don segítséget tudjunk nyújta
ni, csökkentve a kamatterheket és 
megelőzve a végrehajtási eljárást.

– Hogyan tudják a miskolci-
ak azonosítani a MIHŐ ügy-
félkapcsolati partnereit, mire fi-
gyeljenek?
– A munkatársaink leellenőriz

hetőek lesznek, így nem lesz prob
léma a beazonosításukkal. Fény

képes, kóddal ellátott személyi 
kártyájuk van, amivel beazono
síthatók és ellenőrizhetők lesz
nek ügyfélkapcsolati partnereink, 
de kérésre személyi igazolvány
nyal is igazolják magukat. Emel
lett természetesen megbízólevél
lel is rendelkeznek, melyet szintén 
bemutatnak. Nagyon fontos, hogy 
a személyi kártyán a MIHŐ Kft. 
diszpécserszolgálatának telefon
számát is feltüntetjük, ezt bátran 
hívják fel, hiszen így a díjfizető be
azonosíthatja az ügyfélkapcsolati 
partnert!

Az ügyvezető igazgató azt is 
hozzátette, internetes oldalukon, a 
www.miho.hun részletes tájékoz
tatást tesznek közzé az ügyfélkap
csolati csoport munkavégzésének 
menetéről, így onnan lehet tájéko
zódni. Az ügyfélkapcsolati csoport 
munkatársai folyamatosan figye
lemmel kísérik a díjfizetéseket, ha 
késedelemmel találkoznak, felszó
lítást küldenek ki, majd ezt követő
en keresik fel a késedelmes díjfize
tőt, hogy felajánlják a segítségüket.

Fenntartói látogatás a múzeumban
A Herman Ottó Múzeum központi, 
Görgey utcai épületében kezdte lá-
togatását a múzeum új fenntartója, 
Miskolc városának vezetése. 

Pusztai Tamás múzeumigazga
tó fogadta szerdán többek között 
Pfliegler Péter és Kiss Gábor al
polgármestert, Kákóczki Andrást, 
a kulturális osztály vezetőjét, illet
ve Némedi Varga Zoltánt, a Mis
kolci Kulturális Központ ügyveze
tőjét, hogy megmutassa a Herman 
Ottó Múzeum működését, ugyan
is az intézmény január 1jétől Mis
kolc fenntartásába került.

Pusztai Tamás beszélt a múze
um működéséről, a közeljövő ter
veiről, az épülő Pannontenger 
Múzeumról. Kiemelte, a fenntar
tóváltással a város és a múzeum is 
csak nyerhet.

– Az, hogy a múzeum fenntar
tója megváltozott, azt jelenti, hogy 

az az ötvenéves rendszer, amely 
szerint a Herman Ottó Múze
um egy 18 intézményből álló me
gyei múzeumi rendszer központ
ja volt, megszűnik. Az intézmény 
miskolci épületei, a képtár, a lilla
füredi Herman Ottó Emlékház, a 
gyűjteményi raktárunk, illetve a 
papszeri épület Miskolc fenntar

tásába került – mondta a múze
umigazgató.

Véleménye szerint a változás 
után közvetlen visszacsatolás lesz a 
látogatók, a fenntartó és a múzeum 
között. Megemlítette többek között 
a papszeri kiállító épületet, amelyet 
20 éve nem tudtak felújítani, erre 
azonban ezúttal lehetőség nyílhat.

A régi épületre Kiss Gábor al
polgármester is kitért, mint mond
ta, ráférne a felújítás, ám ez jelen
leg nem szerepel a költségvetésben.

– A pályázatok mellett azon
ban nem fogunk elmenni, hiszen 
Miskolc első, nem egyházi épüle
tét rendbe kell hozni. A múzeum 
igazgatóságával egyeztetünk, hó
napok óta készülünk a fenntar
tói feladatokra, hiszen az egységes 
kormányzati döntés már korábban 
megszületett – emelte ki az alpol
gármester. Hozzátette, szép kihívás 
ez a város számára, s elsősorban 
szakmai kérdést jelent. Közös cél
ként említette a diákok bevonzását, 
amelyre véleménye szerint eddig is 
jó kezdeményezések voltak.

A Pannontenger Múzeum kiál
lítását szeptember 13ára át kell ad
nia a múzeum vezetésének, így az 
új kiállító tér is megnyílik majd a 
látogatók előtt, s számos új tárlattal 
is készül a város fenntartásában to
vábbműködő Herman Ottó Múze
um idén.              K. J. | Fotó: Mocsári L.

„A Kocsonyafesztivál a miskolciaké…!”
A Kocsonyafesztivál Miskol-
cé, a miskolciaké, és ez így is 
fog maradni! – hangsúlyoz-
ta Kriza Ákos polgármes-
ter azon a sajtótájékoztatón, 
amelyen bejelentették: az 
önkormányzat és a fesztivál 
alapítója, tulajdonosa pénte-
ken szándéknyilatkozatban 
rögzítették az együttmű-
ködést a rendezvény közös 
szervezéséről, támogatásáról. 

„A felek szándéka, hogy a miskol
ci Kocsonyafesztivált 2013. évben 
és azt követően közös együttmű
ködésben, Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának anya
gi közreműködésével és támoga
tásával rendezzék meg. A közös 
szervezés érdekében közös tagsá
gú gazdasági társaság kialakításá
ra vagy létrehozására kerül sor úgy, 
hogy a létrejövő gazdasági társa
ságban Miskolc többségi tulajdo
nos lesz, és a fesztivál rendezéséhez 
szükséges név és egyéb haszná
lati jogokat a jogosult külön meg
kötött megállapodás alapján a kö
zös társaság részére biztosítja” – áll 
egyebek mellett a nyilatkozatban, 

melyben az önkormányzat kifejezi 
együttműködési szándékát a feszti
vál megrendezése kapcsán, „önhi
bán kívül felgyűlt szállítói tartozá
sok rendezése érdekében” is. 

Mint arról a híradások beszá
moltak, a fesztivált – gazdasági hát
terének megrendülése miatt – a 
korábbi formában idén már nem 
lehetett volna megrendezni. Két
ségessé vált a fesztivál eddigi elma
radt beszállítói számláinak a ren
dezése is, ami csaknem húszmilliós 
adósságot jelent.

Kriza Ákos megemlítette azo
kat a híreszteléseket, amelyek ar
ról szóltak, hogy a fesztivált a jövő
ben esetleg más városban – például 
Nyíregyházán, Szegeden – rende

zik meg, s kihangsúlyozta: ez a ren
dezvény Miskolcé, a miskolciaké, 
és ez így is fog maradni. 

– Miskolc város vezetése nem 
dönthetett másként. A fesztivált 
meg kell menteni a miskolciak szá
mára, akik a legnagyobb károsult
jai lettek volna az eseményeknek, ha 
veszélybe kerül a 2013as kocsonya
fesztivál megrendezése – mondta el 
a polgármester.

Kriza Ákos arról is szólt, hogy 
szeretnék még tartalmasabbá, 
színvonalasabbá tenni a feszti
vál rendezvényeit, még több he
lyi hagyományt, tradíciót emelve 
a programokba, s ehhez kapcso
lódva a helyszínek közé. A polgár
mester ezzel kapcsolatban egyebek 

mellett kiemelte az avasi borkultú
rát, és az ehhez kapcsolódó hely
színeket. – A város teljes gazdasági 
erejével a Kocsonyafesztivál mögé 
áll, közösen kötjük meg a szerző
déseket a partnerekkel, ami szá
mukra is garanciát jelent – emelte 
ki Miskolc polgármestere. 

Rózsa Edit, a Kocsonyafesztivál 
alapítója, főszervezője arról szólt: 
a több mint tízéves múltra visz
szatekintő rendezvény jó példá
ja annak, hogy egy magánkezde
ményezésből, városi támogatásból, 
vállalkozók segítségével hogyan 
születhet valami jó, nagyszerű do
log. Mint elhangzott, a Kocsonya
fesztivál mára az ország harmadik 
legnagyobb fesztiváljává válhatott, 
az idei rendezvénysorozatra min
den eddiginél nagyobb számú je
lentkezés van mind pályázókból, 
mind programajánlatokból. Rózsa 
Edit kiemelte: a fesztivál nemzet
közi rangját idén minden eddigi
nél jobban megnöveli, hogy Kassa, 
2013ban Európa kulturális fővá
rosa lesz a díszvendég. 

A 13. alkalommal megrendezés
re kerülő miskolci Kocsonyafeszti
vál új helyszíneiről, a védnöki tes
tületről és a vásárkínálatra kiírt 
pályázatról lapzártánk után, külön 
sajtótájékoztatón számoltak be a 
szervezők, ennek részleteire vissza
térünk.         Szepesi S. | fotó: Juhász Á.
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Kapható a Lapker Zrt.  
pavilonjaiban, 499 Ft-os áron.

A nyereményjáték fődíja  
egy kétszemélyes, kétéjszakás üdülés
a hajdúszoboszlói Mátyás Király Gyógyszállodában

Ismét megjelent
A százéves múltrA  

vIsszAtekIntő
mIskolcI kAlendárIum

A nyereményjáték fődíja 

pavilonjaiban, 499 Ft-os áron.

A nyereményjáték fődíja A nyereményjáték fődíja 

Hirdetés

A szénszünet után is 
marad a spórolás
Véget ért a kéthetes rendkívüli 
szünet a Miskolci Egyetemen, hét-
főtől ismét vizsgáznak a diákok. 
Mint arról korábban beszámol-
tunk, a tavaly novemberi zárolás 
miatt rendelték el a szénszünetet. 
Az egyetem a leállással mintegy 
20 millió forintot takarított meg, 
töredékét a zárolt összegnek.

Az egyetem rektora létrehozott 
egy külön gazdasági bizottságot, 
amely hetente áttekinti a bevéte-
leket és a kiadásokat. Tavaly év 
elején 827 millió forinttal csök-
kent a Miskolci Egyetemnek jut-
tatott állami forrás, november-
ben pedig további 278 millió 
forintot zároltak az idei költség-
vetésből. Ez az összeg épp a Mis-
kolci Egyetem oktatóinak egy-
havi bérköltsége, ez indokolta a 
rendkívüli téli szünet elrendelé-
sét. A spórolást vélhetően foly-

tatni kell 2013-ban is – mondta 
az egyetem rektora. A közüzemi 
díjakat is csak később tudja ren-
dezni az intézmény.

– A takarékosságot ebben az 
évben is folytatni kell, egészen 
pontos adatokat az idei költség-
vetésből január 10-re ígért a mi-
nisztérium, ezt követően ponto-
sabban fogjuk látni majd az idei 
gazdálkodási számainkat, és az-
után tudunk majd költségvetést 
tervezni. A büdzsé leadásának 
határideje erre a naptári évre 
március 31-e lesz – mondta Pat-
kó Gyula.

December 23-ától volt zár-
va az intézmény, mely hétfőn 
nyitott ki újból, ez több hallga-
tónak egyben a vizsgák kezde-
tét jelentette. A hosszabb szünet 
többüknek kapóra jött, mert így 
több idejük volt a vizsgákra ké-
szülni.                                      Kiss A.

A jövő kulcsa 
Operaíró versenyt hirdet a „Bar-
tók+...” Miskolci Operafesztivál, A 
jövő kulcsa címmel. A versenyre 
bárki jelentkezhet, akinek befeje-
zett, zenekarral színpadi előadás-
ként még el nem hangzott műve 
készül/készült. 

A megmérettetés eredménye-
ként a kiírók remélik, hogy 
olyan „közönségdarabok” ke-
rülnek a figyelem középpont-
jába, amelyek segítségével visz-
sza lehet hódítani a közönséget 
az operába. A pályázatra márci-
us 1-jéig bármely kortárs zene-
szerző jelentkezhet.

A pályázati kiírás értelmé-
ben egy szerző több művel is 
jelentkezhet a versenyre, de 
akár több szerző közös alko-
tást is küldhet postai úton az 
MKSZ Nonprofit Kft. részére. 
A pályázatra jelentkezni a www.
operafesztival.hu honlapról le-

tölthető elektronikus jelentkezé-
si lap kitöltésével és beküldésé-
vel lehet. Az előzetes regisztráció 
keretében a jelentkezési lapot a 
composersecretary@gmail.com 
e-mail címre kell megküldeni. 

– A pályaműveket 4-6 fő-
ből álló szakmai zsűri bírálja 
el, amely kiválasztja a megítélé-
se szerint a kiáltvány tartalmá-
nak legmegfelelőbbnek tartott 
3-5 pályaművet. Ezek jutnak 
tovább. A döntőbe jutott mű-
veket a 2013-as miskolci ope-
rafesztivál koncertszerűen, 
félszcenírozott előadásban, zon-
gorakísérettel állítja színre, ahol 
az énekesek kottából énekelnek. 
Emellett a művek egyes részlete-
it zenekarral, hangverseny kere-
tében is bemutatja. A fesztiválon 
megtartott döntőben bemuta-
tott darabok közül a zsűri – a 
közönség szavazatát is figyelem-
be véve – kiválasztja a nyertes al-
kotást – taglalja a pályázat rész-
leteit a fesztivál honlapja.        K. J.

Készül A padlás Miskolcon
A Miskolci Nemzeti Szín-
házban már készülnek A 
padlás február 2-ai premi-
erjére. A darab teljes zenei 
anyagát felújították, amely-
ben segített a teátrum zene-
karának Presser Gábor ze-
neszerző is. 

Rusznyák Gábor rendezésében 
mutatja be a Miskolci Nemzeti 
Színház Presser Gábor és Szteva-
novity Dusán közös alkotását, feb-
ruár 2-án, a Nagyszínházban. A 
miskolci nemzeti vezetésének fel-
kérésére Presser Gábor Miskolcra 
utazott, s magával hozta a szimfo-
nikus zenekarra átdolgozott parti-
túrát is. A felvételeket szombaton 
rögzítette a zeneszerző és a szín-
ház zenekara, Cser Ádám vezény-
letével.

Presser Gábor elárulta, az 1986-
ban elkészülő darab szinte minden 
hazai bemutatóját látta, így többek 
között Miskolcon is járt 24 évvel 
ezelőtt.

– A miskolci nemzeti a harma-
dik színház volt, amely bemutat-
ta a musicalt, akkor már a főpró-
bahétre is ideutaztam. Nagyon sok 
emlék fűz A padláshoz. A legel-
ső dolog, ami mindig eszembe jut, 
az elkészítés folyamata. Véletlen 
volt. Életünkben először elmen-
tünk Dusánnal egy alkotóházba, 
hogy befejezzük a Zorán-lemezt. 
Dolgoztunk, majd egy nap Dusán 
megmutatta A padlás szinopszi-
sát. Nagyon tetszett, teljesen magá-
val ragadott a történet, egyből zon-
gorához ültem, s azt követően csak 

azzal foglalkoztunk. Mire elkészül-
tünk, olyan lelkesek voltunk, hogy 
befejeztük a Zorán-lemezt is – em-
lékezett vissza Presser Gábor.

A padlást legelőször a Vígszín-
házban mutatták be, 1988. január 
27-én – a 25. jubileumra is készül 
a fővárosi teátrum, január 29-én 
újra bemutatják a darabot. Presser 
Gábor a kezdetekkel kapcsolatban 
elárulta, a félig mese, félig musical 
zenéjét eredetileg is zenekarral ál-
modták meg, ám a Vígszínháznak 
nem volt annyi pénze, hogy ösz-
szeállítson egy zenekart. A zene-

kari előadás tehát régi álom volt, 
amely ezúttal valóra válik, Mis-
kolcon.

Cser Ádám, a miskolci teátrum 
zenei vezetője a felvételekkel kap-
csolatban kiemelte, nagyon köny-
nyen ment a munka, s rendkívüli, 
nosztalgikus élmény volt számára 
is a felvétel.

 – Presser Gábor már az első 
szám után megnyugodott, azt 
mondta, még sosem találko-
zott ilyen felkészültséggel, mint 
ami a színház zenekarát jellem-
zi. Azt mondta, a zenészek profik, 
akik szívvel zenélnek. A legextré-
mebb, hogy új hangzásvilágot ka-
pott a történet. Ehhez a műfajhoz 
épp ilyen zene kell, s a zenekari fel-
vételek után az előadás hangula-
ta is megváltozik, sokkal közelebb 
kerül a nézőkhöz. Azokat a finom 
érzéseket, amelyeket tartalmaz a 
történet, tökéletesen közvetíti, be-
fogadhatóbbá teszi az új hangzás – 
tette hozzá.

A padlást, Rusznyák Gábor ren-
dezésében február 2-án mutat-
ják be a Miskolci Nemzeti Színház 
Nagyszínházában.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Az Alaptörvény illusztrációi a Papszeren 
Magyarország Alaptörvényének il-
lusztrációiból nyílt kiállítás kedden 
délután a Herman Ottó Múzeum Pap-
szeren található kiállítótermében. 

» folytatás az 1. oldalról
–„Tisztelt múltadat, hogy élhesd a 
jelent és munkálkodhass a jövőn!” 
– idézte Széchenyi István szavait 
köszöntőjében Demeter Ervin kor-
mánymegbízott, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal 
vezetője, utalva arra, hogy az Alap-
törvény egyszerre ismeri el a ma-
gyarság múltját és ad biztos jövő-
képet. Méltatta úgy a művészek, 
mind a diákok munkáit, melyek a 
magyarság elmúlt évszázadainak 
legfontosabb momentumait mu-
tatják be. A kormánymegbízott 
ajándékkal köszöntötte a gyermek-
rajzpályázat első három helyezett-

jét, Barta Rékát, Bóka Krisztinát és 
Csorba Dórát.

Kerényi Imre miniszterelnö-
ki biztos fontos eseménynek ne-
vezte a kiállítás létrejöttét. Hozzá-
tette: a papszeri megnyitón teljes 
összhangban volt a zene a művé-

szek és a diákok munkáival. Ki-
emelte, a gyermekrajz-pályázatra 
több mint 7000 színvonalas pálya-
munka érkezett be, ami már ön-
magában is rekord, hiszen ilyen 
pályázatokra 1500 körül szoktak 
beküldeni.

– A kortárs művészeket arra 
kértem, hogy a festményüket né-
hány szóval írják le. Az a tapasz-
talatom, hogy aki valamely mű-
vészeti ágban jó, az ugyanilyen jó 
másban is. Nem csalódtam most 
sem, kiváló képismertetők szület-
tek a festők tollából – mondta Ke-
rényi Imre. 

Sebestyén László országgyűlési 
képviselő szintén méltatta a kiállí-
tott műveket.

– Mikor elkezdtük az új alkot-
mányt tárgyalni, valószínűleg sen-
ki nem gondolta volna, hogy annak 
egy ilyen rendkívüli díszkiadása lét-
rejöhet majd, melyet ilyen színvo-
nalas művek illusztrálnak. Arra ké-
rem a miskolciakat, hogy minél 
többen jöjjenek el az elkövetkezen-
dő hetekben ide a Herman Ottó 
Múzeum papszeri épületébe és te-
kintsék meg ezt a rendhagyó kiállí-
tást – mondta Sebestyén László.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.
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Megkezdte a felkészülést a DVTK
Hétfő délelőtt találkozott 
2013-ban először a DVTK 
kerete a diósgyőri stadion-
ban. Az első hét a „rávezeté-
sé” volt.

» folytatás az 1. oldalról
Az első két hétben nem játszik fel-
készülési találkozót a DVTK, a 
harmadik héttől pedig pontos me-
netrend szerint lépnek pályára a 
piros-fehérek. Az utolsó, edző-
tábor előtti hazai edzőmeccset a 
szlovák első osztály negyedik he-
lyén álló Kassa ellen játsszák feb-
ruár 3-án, majd akárcsak tavaly, a 
törökországi Belekbe repül a gárda 
tíz napra, ahol szintén erős ellenfe-
lekkel méri össze tudását. A bajno-
ki főpróba február 23-án lesz Deb-
recenben.

– A keret alkalmas a célok el-
érésére, azaz az első hatba kerü-

lésre – mondta az esetleges igazo-
lások kapcsán Szentes Lázár. – Egy 
balhátvédet szeretnénk, ám le-
het, hogy házon belül oldjuk meg 
a posztot. Nagy változásokat nem 
tervezünk, jó az „alapanyag”, kö-
zéppályán és a támadósorban ma-
ximálisan megvagyunk. Nem sze-
retnénk próbajátékosokat sem, 
fő az állandóság – emlékeztetett a 

nyári játékos mozgásra a szakmai 
igazgató.

Az ősszel három fronton össze-
sen 17 találatot jegyző Tisza Tibor 
tavasszal is folytatná a gólgyártást.

– Annyival mindenképp elő-
rébb leszünk, hogy most nem na-
gyon változik a keret – kezdte Ti-
sza Tibor. – Az ősz kellett, hogy 
összeérjen a csapat, most még job-

ban összekovácsolódhatunk, eb-
ben az edzőtábor is segítségünkre 
lesz. Együtt, egymásért kell küzde-
nünk majd – hangsúlyozta.

Tisza elmondta, bízik ben-
ne, hogy érkezik egy-két minősé-
gi erősítés a csapathoz, s hogy tá-
madófutballt fognak játszani, mely 
neki a legjobban fekszik. 

A csatár reméli, az első pár mér-
kőzésen lendületet vesz a csapat a 
folytatásra.

– 13 mérkőzésünk lesz tavasz-
szal, viszonylag rövid fél szezon vár 
ránk, így nagyon fontos a jó kez-
dés. Személy szerint sok góllal se-
gíteném az együttest a bajnokság 
második felében is. Hogy elérhe-
tő-e a 4–6. hely? Ez sok mindentől 
függ, például a sérülésektől. Em-
lékezhetünk, szegény Rudolf Ger-
gely hogy megsínylette a sérülése 
időszakát, de az utolsó két talál-
kozónkon látszott, mennyire jó já-
tékos, és hogy nagyon akar; de ez 
csak egy példa. Sűrű a mezőny, de 
bennünk van a jó eredmény – zár-
ta Tisza Tibor.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Válogatott-veszteség
Érzékeny veszteség érte a 
múlt héten a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont csapatát az 
Astra-Kiskunfélegyháza elleni 
rangadó előtt.

Az NB I-es bajnok miskolci női 
futsalcsapattól két válogatott já-
tékosa is távozott. A csapatka-
pitány Csepregi Gabriella és a 
kapus Nagy Tünde a másodosz-
tályú Rába ETO együtteséhez 
igazolt.

Juhász Viktor, a DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont el-
nöke a szövetség honlapjának 
elmondta, meglepődött a beje-
lentésen, de rövid gondolkodás 
után aláírta átigazoló lapjukat.

– Ugyanakkor nem értem, 
hogy miért nem játszották végig 
a bajnokságot a nevelőegyesüle-

tükben. Főleg azt nem, hogy mi-
ért nem segítették még a Vénuszt 
a vasárnapi, Astra elleni mérkő-
zésen. Ettől függetlenül sok sikert 
kívánok nekik a további pályafu-
tásukhoz – kommentálta a hírt.

Az ominózus kiskunfélegy-
házi mérkőzésen bár jól tar-
totta magát, végül kétgólos 
vereséget szenvedett (5–3, a ven-
dégektől Váradi Cintia kétszer, 
Újvári Krisztina egyszer volt 
eredményes) vasárnap az addig 
kilenc győzelem mellett mind-
össze egyszer legyőzött gárda.

A DVTK-Vénusz jelenleg a 
harmadik a tabellán a listaveze-
tő Astra és a második Univer-
zum mögött. Sárréti Géza csa-
pata szombaton hazai pályán a 
sereghajtó ELTE-BEAC ellen ja-
víthat.                                             S. P.

Január 12. | szombat » Futsal: NB I. DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – ELTE-BEAC. Mis-
kolc, Generali Aréna, 18.30 » Asztalitenisz: NB I: Borsod Volán – Jászkun Volán. 11.00, Szeme-
re Bertalan Szakközépiskola.

Január 13. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Újpesti TE – Miskolci Jegesmedvék. 
Budapest, Újpesti Jégcsarnok, 18.30 » Kosárlabda: NB I. DKSK-Miskolc – Bácsbasket. Generali 
Aréna, 17.30 » Röplabda: NB I: Albrecht-MVSC-MISI – Újpesti TE. Csokonai utcai csarnok, 17.00.

Január 14. | hétfő » Jégkorong: MOL Liga: HC Nové Zámky – Miskolci Jegesmedvék. Ér-
sekújvár, 18.30.

Január 17. | csütörtök » Röplabda: Magyar Kupa, nők, negyeddöntő, első mérkő-
zés: Albrecht MVSC MVSI – Vasas Óbuda. Miskolc, Csokonai utcai csarnok, 18 óra.

Január 18. | péntek » Jégkorong: MOL Liga: Miskolci Jegesmedvék – Újpesti TE. Mis-
kolci Jégcsarnok, 18.30. 

Január 19. | szombat » Futsal: NB I. Univerzum – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Csö-
mör, Csömöri Sportcsarnok, 19.30 » Fogathajtás: Balogh-Liget Fedeles Kupa, 1. forduló. Balogh-
Liget Lovas Klub, 10.00.

Január 20. | vasárnap » Kosárlabda: NB I. PEAC-Pécs – DKSK-Miskolc. Pécs, 18.00. » 
Torna: Diákolimpia megyei döntő az I–VI. korcsoportos tanulók számára. Miskolc, Zrínyi Ilona Gim-
názium tornacsarnoka, 9 óra.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Hatalmas csata várható
A téli szünet után igencsak belehúz-
nak a röplabdabajnokság csapa-
tai! A női NB I-es osztályban példá-
ul ezen a hét végén dupla fordulót 
rendeznek. 

Az Albrecht MVSC MVSI együtte-
se pénteken este, lapunk zárta után 
Békéscsabán vendégszerepelt, vi-
szont vasárnap, hazai környezet-
ben lép pályára. Aligha lesz hiány 
buzdításban, illetve szurkolókban, 
ugyanis a drukkerek már nagyon 
kiéheztek egy kis sportcsemegére. 

Nos, ebben minden bizonnyal ré-
szük lehet, mert a vasutasok az Új-
pesti TE alakulatát fogadják.

A találkozó nagy kérdése: me-
lyik arcát mutatja majd a miskol-
ci csapat? Azt ugyanis a sportág 
ismerősei korábban tapasztalhat-
ták, hogy az együttes képes kiug-
róan jól teljesíteni, máskor pedig 
érthetetlenül gyengélkedik az ala-
kulat. Biztos, hogy ebben benne 
vannak az iskolai elfoglaltságok, 
hiszen a vizsgák időszakában min-
den játékos a tanulásra koncent-

rál, és ilyenkor háttérbe szorulnak 
az edzések.

– Remélem, hogy vasárnap este 
a szebbik arcunkat mutatjuk – je-
gyezte meg Toma Sándor, a vas-
utasok edzője. – Kétségtelen, hogy 
az Újpest egységes, erős, jó csapat, 
de azt nem állítanám, hogy legyőz-
hetetlen. Persze, a sikerhez vala-
mennyi játékosnak a maximumot 
kell nyújtania, és csakis akkor di-
adalmaskodhatunk, ha elmarad-
nak játékunkból az üresjáratok. Az 
ugyanis nem fér bele, hogy perce-
ken keresztül képtelenek vagyunk 
pontot szerezni, és közben ellenfe-
lünk szaporázza a lépteit.

Lényeges, hogy a megszo-
kott környezetben jók legyenek 
a nyitások, ugyanakkor nagyon 
oda kell majd figyelni az ellenfél 
adogatásai nak a hárítására is. Az 
MVSC számára azért is fontos len-
ne a helytállás, illetve a jó szereplés, 
mert siker esetén nyomába ered-
hetne az előtte helyet foglalóknak. 
Az Újpest éppen az egyik ilyen ve-
télytárs, így alighanem kettőzött 
erővel harcolnak majd a zöld-fe-
hérek a találkozón. Az Albrecht 
MVSC MVSI – Újpesti TE össze-
csapás vasárnap délután 5 órakor 
kezdődik a Csokonai utcai csar-
nokban.                                              D. L.

Megkezdte működését 
a Miskolci Járási Hivatal
Az év első munkanapján hivata-
losan is megkezdte működését a 
Miskolci Járási Hivatal.

» folytatás az 1. oldalról
– Az elmúlt egy év számunkra a 
felkészülés és az együttműködés 
egy éve volt. Egy ilyen hivatali 
rendszer létrehozása értelemsze-
rűen nagyon sok egyeztetést kí-
ván, elég csak az átvett feladatok 
számára, jelentőségére, a helyszí-
nekre, vagy éppen a személyi ál-
lományra gondolni – mondta 
Navracsics Tibor.

Január 2-ától az államigazga-
tási feladatokat helyben a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal és a Miskol-
ci Járási Hivatal látja el, míg azo-
kat az ügyeket, melyekhez helyi 
érintettség szükséges, az önkor-
mányzat végzi. Kiemelte, en-
nek a folyamatnak fontos része 
az adósságrendezés is, anyagilag 
egy nagy teher került át a váro-
soktól az államhoz

Navracsics Tibor köszönetet 
mondott Kriza Ákosnak, Miskolc 
polgármesterének a minden igényt 
kielégítően átalakított, korábban 
önkormányzati ingatlanért, mely-
ben a járási hivatal központja üze-
mel majd, illetve Demeter Ervin 
kormánymegbízottnak is azért, 
hogy eredményesen folytatta le 
azt a tárgyalási sorozatot az önkor-
mányzatokkal, melynek köszön-
hetően határidőre megköthették a 
megállapodási szerződést. 

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere örömét fejezte ki, hogy 
január 2-án rendben megkezdte 
működését a Miskolci Járási Hi-
vatal minden helyszínen. Hoz-
zátette, az önkormányzat közel 
nyolcvan korábbi dolgozóját vet-
te át a járási hivatal, akik janu-
ár 2-ától az új struktúrában már 
megkezdték a munkát.

A Petőfi utca 23. szám alatt ta-
lálható korábbi önkormányza-
ti ingatlant Miskolc mintegy 25 
millió forintos ráfordítással alakí-
totta ki saját forrásból a Miskol-
ci Járási Hivatal számára – ezzel 
is jelezve az államigazgatás és az 
önkormányzat közötti hatékony 
együttműködést. 

– 39 település közel 260 ezer 
lakosát fogja kiszolgálni a Mis-
kolci Járási Hivatal, mely nagy-
sága miatt négy helyszínen fo-
gadja a polgárokat: a Petőfi utca 
23. szám alatt, a Kis-Hunyad ut-
cán, a korábbi okmányirodá-
ban, a Dóczy József utcán, illetve 
a megyeháza egyik épületében – 
mondta Demeter Ervin.

Szabó András, a Miskolci Já-
rási Hivatal vezetője elmond-
ta, a járás a hozzátartozó telepü-
lések közül 11 helyen működtet 
majd kirendeltséget. Ahol a lé-
lekszám és az ügyek száma nem 
indokolja, nem folyamatosan, 
hanem csak adott napon lehet 
majd ügyet intézni továbbra is 
helyben. 

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári László

Folytatódik a közmunkaprogram Miskolcon
Az elmúlt évben Miskolc 
egyedüli nagyvárosként ke-
rült be az eredetileg kis-
térséginek szánt Start köz-
munkaprogramba, amely 
még 35 környékbeli telepü-
lést érintett.

» folytatás az 1. oldalról
A benyújtott pályázat főként a 
„zöld” gazdaság erősítését, a hát-
rányos helyzetű, aktív korú sze-
mélyek képzését, munkaerőpiacra 
történő visszavezetését kívánja elő-
segíteni. A Start programhoz kap-
csolódva pedig később alapja lehet 
egy szociális szövetkezet létrehozá-
sának is. 

A tervek szerint mindebbe most 
60 főt vonnának be, akik komp-
lex képzési programban vennének 
részt.  Bakos István kiemelte, hogy 
a képzések elsősorban a „zöld” fog-
lalkoztatás erősítését célozzák. A 

résztvevők megismerkedhetnek 
a bio-növénytermesztéssel, a bio-
tüzelőanyagok előállításával, a hát-
térmunkálatokhoz szükséges gépek 
kezelésével.  A szakmai gyakorlato-
kat az Agrokultúra Kft. telephelyein 
végeznék, a megtermelt zöldségeket 
az önkormányzat a közétkeztetés-

ben használná fel. Mint megtudtuk, 
mindez a Start program mezőgaz-
dasági alprogramjához kapcsolód-
va valósulna meg, s már 2013-ban 
alapját jelentheti egy szociális szö-
vetkezet létrehozásának is. 

Bakos István arról is szólt, hogy 
két hónappal meghosszabbították 

a Start közmunkaprogram egyik 
elemét, így január elejétől február 
végéig is több tucat embert tudnak 
foglalkoztatni Miskolcon és a kis-
térségben.

A Belügyminisztérium által biz-
tosított keretnek köszönhetően, a 
program múlt évi lezárultát köve-
tően, január 2-án új szerződéseket 
tudtak aláírni, a téli és egyéb érték-
teremtő közfoglalkoztatási prog-
ramelemet illetően. Ez hat tele-
pülésen összesen 97 fő számára 
biztosít munkalehetőséget február 
végéig a térségben – ebből Miskol-
con 31-en dolgozhatnak tovább, az 
Agrokultúra Kft.-nél. Ezt követő-
en a tervek szerint szinte azonnal, 
március 1-jétől indul majd a jövő 
évi „nagy” Start-program, amely 
mintegy 1800 embert érinthet a 
térségben.

A közmunkaprogram 2013. évi 
ütemezéséről tárgyalásokat folytat-
nak a Belügyminisztérium illeté-
keseivel, Miskolc, mint nagyváros, 
kiemelt helyen szerepel a létszá-
mokat illetően. 

– Célunk egy olyan nagyvá-
rosi projekt kialakítása, amely-
ben egyebek mellett fontos szere-
pet kap a történelmi Avas és Lyukó 
rendbetétele is. Szakítani kívánunk 
a segélyezés eddigi gyakorlatával, 
a közfoglalkoztatással elősegíthe-
tő, hogy az álláskeresők értékte-
remtő munkáért származó jövede-
lemből éljenek, ne pedig segélyből. 
Oly módon, hogy közben eset-
leg az életterüket is rendbe teszik 
– mondta el a programról Kiss Gá-
bor alpolgármester. 

Szepesi S. 

Start 1 – Belvíz: 
(2012. 05. 17.– 2012. 12. 31.) Miskolc területén eliszaposodott, üledék-
kel telítődött medrek tisztítása, fás és lágyszárú növényzet eltávolítása, el-
szállítása. A hét hónap alatt mintegy 6000 tonna üledéket távolítottak el. 

Start 2 – Mezőgazdasági földutak:
(2012. 08. 01. – 2012. 11. 30.) Mezőgazdasági földutak javításához mint-
egy 2100 tonna mészkőzúzalékot használtak fel.

Start 2 – Közút:
(2012. 08. 01. – 2012. 11. 30.) A városüzemeltetési osztály által meghatá-
rozott utakon végzett kátyúzási munkák során 286 tonna aszfalt felhasz-
nálásával, 2660 négyzetméter felületet javítottak ki. 

Start 2 – Illegális hulladék:
(2012. 08. 01. – 2012. 11. 30.) A Miskolc területén található illegális hul-
ladéklerakók felszámolása során mintegy 540 tonna szemetet szállítottak 
el Lyukóból, a Hideg sorról, a Muszkás oldalból, a Tetemvárból, a Víkend-
telepről, a Soltész Nagy Kálmán úti garázssor mögötti területről, a számo-
zott utcákból, Perecesről, Komlóstetőről, a Bábonyibércről, Őzugróról, va-
lamint a jelzett, illegális lerakóhelyekről. 

Start 2 – Téli értékteremtő:
(2012. 08 01. - 2012. 12. 31.) A programban fák gondozását, elhalt részek 
levágását, egészségügyi ifjítását, sövénysorok visszavágását végezték – 
egyebek mellett az Avas teljes területén, közterületi parkokban, elhagyott 
temetőkben. A gallyazásokból mintegy 300 tonna nyesedék keletkezett. 
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Akció 2013. 01. 12-től 2013. 01. 18-ig

Bonux mosópor, 2 kg, 549 Ft/kg 1099 Ft
Perlux színgyűjtő kendő, 20 db-os, 20 Ft/db 399 Ft
Arilux mosógél, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft
Persil Duo kapszula, 15 db-os, 87 Ft/db 1299 Ft
Lenor öblítő, 1 l  699 Ft
Lenor öblítő, 2 l, 575 Ft/l 1149 Ft
Coccolino öblítő, 2 l, 575 Ft/l 1149 Ft
PvC-asztalterítő 140 cm széles  699 Ft/m
Impregnált vászon asztalterítő 140 cm széles 
Régi ár: 2999 Ft/m  Új ár: 1999 Ft/m                     

2013. január 10. – február 22. között
•  5 nap/ 4 éj félpanzióval és az éjszakák számával megegyező fürdőbelépővel a gyulai Várfürdőbe 
• Elhelyezés: 2 ágyas, standard szobában
• Ár: 31 000 Ft/fő/4 éj, 
• Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza, amely: 380 Ft/fő/ éj
•  A csomag a további díjmentes szolgáltatásokat is tartalmazza: fitneszterem használata, parkolás 

őrzés nélkül, WIFI a recepció előterében.

„Hőforrás-csobbanás” fürdőbelépővel Gyulán
 a Hőforrás Hotel és üdülőparkban

Információ és foglalás: Hőforrás Hotel
5700 Gyula, rábai M. u. 2. tel.: 36-66/463-722, 463-740

e-mail: szallasrendeles@hoforrashotel.hu, www.hoforrashotel.hu

Akció! Akció!
2013-ban is akciókkal várjuk vásárlóinkat! 

keresse valamennyi üzletünkben január 9–21-ig 
az ajánlott termékeket!

Elôhûtött csirkecomb farrésszel 1 kg
(baromfit árusító üzletekben) 599 Ft
coop „B” rizs, 1 kg 219 Ft
coop instant kávé 3:1, 10 x 18 g 289 Ft

Egységár: 1606 Ft/kg

Medve sajt 8 cikk, natúr, 140 g 249 Ft
Egységár: 1779 Ft/kg

Pöttyös óriás natúr Túró Rudi 51 g 99 Ft
Egységár: 1941 Ft/kg

Mia vaníliás krémtúró 90 g 99 Ft
Egységár: 1100 Ft/kg

Negro classic, méz cukorka 79 g 169 Ft
Egységár: 2139 Ft/kg

Sir Morton garzon, Earl Grey tea 20 x 1,5 g 199 Ft
D.E. Paloma ôrölt vák. kávé 225 g 399 Ft

Egységár: 1773 Ft/kg

Tomi Amazónia mosópor 20 mosás, 2 kg 999 Ft
Egységár: 499,50 Ft/kg

…és még számos akciós termék.
Figyelje a „Spóroljon többet” matricát egyes üzletek bejáratánál,

január 9–21-ig keresse az üzletben:
Baba tusfürdô 400 ml-es 499 Ft
3 db vásárlása esetén 333 Ft/1 db 999 Ft/3 db
Lipton Green Label tea 37,5 g 279 Ft
3 db vásárlása esetén 186 Ft/1 db 558 Ft/3 db

Legyen 2013-ban is törzsvásárlónk!

Apróhirdetés
A Miskolci Otthon Segítünk 
Szolgálat önkénteseket keres 
fiatal családok segítésére. Kis-
gyermek-nevelési tapasztalat-
tal rendelkező szülők, nagy-
szülők jelentkezését várjuk a 
januárban induló önkéntes kép-
zésre. Tel.: 30/905-8113. www.
otthonsegitunk.hu

Általános és középiskolások 
korrepetálását humán tárgyak-
ból, angol, német, latin nyelvből 
is vállalom. Ár: 1200 Ft/60 perc. 
Tel.: 06-20/256-7949.

CNC-gépkezelő-képzés in-
dul januárban a Miskolci Egye-
temen. Tel.: 30/905-8113, 
tklajtos@uni-miskolc.hu.

10 százalékkal csökken a lakossági  
távhőszolgáltatás hatósági ára
A MIHŐ Kft. tájékoztatja a lakossági díjfizetőit, hogy a 78/2012. (XII. 22.) NFM-rendelet alapján a lakossági felhasz-
náló a távhőszolgáltatásért a 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacso-
nyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.
Ez azt jelenti, hogy Miskolcon a lakossági távhőszolgáltatási alapdíj, hődíj és vízfelmelegítési díj 2013. január 1-jétől 
10 százalékkal csökken az alábbiak szerint:

Az árak az 5%-os mértékű áfát tartalmazzák.

Egy átlagos, 2 szobás társasházi (panel)lakás távfűtésekor – 137 légköbmétert véve alapul –, 4 m3 használati me-
legvíz-fogyasztással számolva, 35,6 GJ fűtési hőfelhasználás mellett, fűtési idényben, havonta 2681 Ft-tal, fűtési 
idényen kívül nyári időszakban 815 Ft-tal kell kevesebbet fizetni havonta.

Ez éves szinten – a fenti példa alapján – 21 777 Ft megtakarítást jelent egy átlagos távfűtéses lakás eseté-
ben a 2012. évben alkalmazott árral szemben.

Megnevezés Mértékegység
2012. december 31. 2013. január 1.

Lakosság Lakosság
Árcsökkenés 

mértéke

Alapdíj Ft/lm3/év 369,32 332,40 10,00%

Hődíj Ft/GJ 3361,08 3024,00 10,03%

Vízfelmelegítési díj Ft/m3 983,11 884,80 10,00%

Eladó minőségi, 20–45 cm-es átlagátmérőjű 
tavalyi vágású száraz kemény akác, 
tölgy, bükk, gyertyán, cser tűzifa!

1 m x 1 m x 1 m-es kalodában konyhakészen,
ellenőrizhetően, szorosan sorba rakva

12 000 Ft/üzemi m3.
Mérhetően ömlesztve, konyhakészen 

11 000 Ft/üzemi m3.
SZÁLLÍTÁS BORSOD MEGYE EGÉSZ TERÜLETÉN!

További információért hívjon bizalommal, 
készséggel állok rendelkezésére: 06-70/526-3028
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Január 14. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 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.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 
20.00 Miskolc Ma (ism.)  23.00–06.00 Képújság.

Január 15. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportper-
cek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 MJJSE – Brassó, jégkorongmérkőzés, 
közvetítés felvételről 23.00–06.00 Képújság.

Január 16. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 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.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 23.00–06.00 Képújság.

Január 17. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.30 Kép-
újság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Prome-
nád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 MJJSE – Ferencváros-
ESMTK jégkorongmérkőzés, közvetítés felvételről 20.00 Miskolc Ma (ism.) 23.00–06.00 Képújság.

Január 18. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 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.) 19.25 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 23.00–
06.00 Képújság.

Január 19. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.30 Kép-
újság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 23.00–07.00 Képújság.

Január 20. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.30 
Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 23.00–
07.00 Képújság.

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

Hirdetés

Hirdetés

Január 10–16. | 15.15, 17.30 A messzi dél vadjai; feliratos, amerikai film 
| 12 | (Béke-terem) | 15.30 Lánybúcsú; amerikai film | 16 | (Uránia-terem) | 
17.45, 20.00 Európai Panoráma: Hisztéria; feliratos, angol film | 16 | (Urá-
nia-terem) | 19.45 Jack Reacher; feliratos, amerikai film | 16 | (Béke-terem).

Január 17–23. | 15.30 Európai Panoráma: Életrevalók; feliratos, francia 
film | 12 | (Uránia-terem) | 16.00, 19.00 A hobbit: Váratlan utazás; ameri-
kai–új-zélandi fantasy | 12 | (Béke-terem) | 17.45 Európai Panoráma: Kettős 
játszma; feliratos, angol–ír thriller | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 Édesnégyes; 
feliratos, amerikai vígjáték | 16 | (Uránia-terem).

Január 17–19. | Európai Panoráma: A természet IQ-ja; magyar doku-
mentumfilm | KN | (Béke-terem).

Január 20. | 14.15 Szőts István nyomában: Tízezer nap; ff., magyar film-
dráma | 12 | (Béke-terem).

Január 21. | 14.15 Szőts István nyomában: Sodrásban; ff., magyar film-
dráma |12 | (Béke-terem).

Január 22. | 14.15 Szőts István nyomában: A leghosszabb film; magyar 
dokumentumfilm | BA | (Béke-terem).

Január 23. | 14.15 Szőts István nyomában: Ház a sziklák alatt; ff., magyar 
filmdráma | 12 | (Béke-terem).

Art mozi, művészetek házA ›››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron) | kor-
határ | kezdési időpontok
Dredd (MB premier, digitális 3d) | 16 
| 10.15, 12.15 (szo–v), 14.15, 16.15, 
18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Paranorman (MB premier, digitális 
3d) | 12 | 10.00, 12.00 (szo–v), 14.00, 
16.00, 18.15, 20.15
Napos oldal (F premier) | 16 | 10.00, 
12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 20.00 – 
22.30 (p–szo)
A lehetetlen (F) | 12 | 13.15, 18.00 – 
22.30 (p–szo)
Jack Reacher (F) | 16 | 17.15, 19.45 – 
22.15 (p–szo)
Pi élete (MB, digitális 3d) | 12 | 12.00 
(szo–v), 14.30, 17.00, 19.30 – 22.00 
(p–szo)

Nejem, nőm, csajom (MB) | 16 | 
11.15 (szo–v), 15.45, 20.15 – 22.15 
(p–szo)
A hobbit: Váratlan utazás (MB di-
gitális 3d) | 12 | 10.30 (szo–v), 17.15, 
20.30
A hobbit: Váratlan utazás (MB) | 12 
| 13.45
Az öt legenda (MB) | 6 | 11.00 (szo–v)
Az öt legenda (MB digitális 3d) | 6 | 
13.00, 15.15
A nyomorultak (F) | 12 | 11.15 
(szo–v), 16.30, 19.30
Végzetes hazugságok (MB) | 12 | 
14.15 – 22.15 (p–szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier A 13 óra előtti kezdé-
si időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak 
csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – január 10–16. ›››››››››

Színházműsor január 15-től
Január 15. | kedd | N | 19.00 CHi-

CAGO / Bérletszünet | K | 11.00 
OPerÁCsKA – dON GiOVANNi / 
Bérletszünet | J | 15.00 KUrÁZsi 
MAMA / SziTu – beavató színház

Január 16. | szerda | N | 18.00 
dANdiN GYÖrGY / Ferenczi ifj. bérlet | 
K | 19.00 A VÁGY ViLLAMOsA / Lehár 
(Arany, Ezüst bérlet) | J | 15.00 KUrÁ-
Zsi MAMA / SziTu – beavató színház

Január 17. | csütörtök | N | 
18.00 dANdiN GYÖrGY / Schiller ifj. 
bérlet | K | 19.00 A VÁGY ViLLAMO-
sA / Lendvai bérlet | J | 15.00 KUrÁ-
Zsi MAMA / SziTu – beavató színház

Január 18. | péntek | N |  
18.00 „AZ eGYAssZONYOs  
eMBer” / Kiállítás-megnyitó az 
emeleti előcsarnokban; 19.00 
MisKOLCi MÚZsA dÍJ ÁtAdÁsA 
| K | 19.00 A VÁGY ViLLAMOsA / 
Sárosi bérlet

Január 19. | szombat | N | 19.00 
Úri MUri / Bérletszünet | K | 19.00 
éN és A KisÖCséM / Egressy (Arany, 
Ezüst) bérlet

Január 20. | vasárnap | N | 
19.00 Úri MUri / Szigligeti (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 17.00 éN és 
A KisÖCséM / Bérletszünet

Január 22. | kedd | N | 19.00 Úri 
MUri / Bérletszünet | J | 19.00 tU-
dOd, HOGY NiNCs BOCsÁNAt / 
József Attila verseit előadja Hobo

Január 23. | szerda | N | 19.00 
dANdiN GYÖrGY / Bérletszünet | K 
| 15.00 OPerÁCsKA – dON GiO-
VANNi / Bérletszünet | J | 19.00 A 
HideG GYerMeK / Bérletszünet 

Január 24. | csütörtök | N | 
19.00 dANdiN GYÖrGY / Madách 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet | J | 19.00 
A HideG GYerMeK / Bérletszünet

Január 25. | péntek | N | 17.00 
dANdiN GYÖrGY / Laborfalvi ifj. 
bérlet | K | 19.00 A VÁGY ViLLAMO-
sA / Upor (Arany, Ezüst) bérlet

Január 26. | szombat | N | 19.00 
dANdiN GYÖrGY / Katona (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 19.00 A 
VÁGY ViLLAMOsA / Csiky (Arany, 
Ezüst) bérlet | CS | 15.00 A „FO-
riNt”/MÉDEIA / Bérletszünet

Január 27. | vasárnap | J | 
19.00 ÚJ sZÖVeG / Keszég Lász-
ló felolvasó színháza | CS | 15.00 A 
„FOriNt”/MÉDEIA / Bérletszünet

Január 31. | csütörtök | K | 
19.00 AZ ÖrdÖG / Nyilvános fő-
próba

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

Magyar Kultúra Napja reNdezvéNysorozat: 
A Pódium Színház bemutatja:

Csukás István–darvas Ferenc

ÁgaCsKa
zenés mesejáték egy részben 

2013. január 20., vasárnap, 11.00 óra 
Jegyár: 600 Ft

Magyar Kultúra Napja reNdezvéNysorozat:
SZARKA GYULA (GHYMES) és az ISTER FILM bemutatja

az EXPERIDANCE PRODUKCIÓ közremûködésével
szarka gyula–arany jános: 

toldI
címû musical-költeményét két felvonásban 

Fôbb szerepekben: Toldi – György-Rózsa Sándor/Bot Gábor
Király – Egyházi Géza/Csengeri Attila

2013. január 26., szombat, 19.00 óra  
Jegyár: 2900 Ft Észak-Magyarország napilap elôfizetéssel: 2400 Ft

Magyar Kultúra Napja reNdezvéNysorozat:

„azt Meséld el, pIsta” 
Örkény István az életérôl. elmondja: Mácsai pál
Az író saját szavaiból színpadra állította: Bereményi Géza  

és Mácsai Pál. Munkatárs: Fenyvesi Katalin 

2013. január 30., szerda, 18.00 óra  
Jegyár: 1600 Ft Észak-Magyarország napilap elôfizetéssel: 1300 Ft

jegyek és információ: Mûvészetek Háza  
jegypénztár (Miskolc, rákóczi u. 2.,  

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

Miskolci szimfonikus Zenekar

2013. január 17-én, 
 19 órakor

a Művészetek Házában 
rendezi  meg 

Gyöngy bérletének 
utolsó koncertjét.

Műsoron  
Haydn és Pergolesi darabjai.

Énekel Kátai Natasa  
és Németh Judit.

Jegyek a Művészetek Háza 
jegyirodájában kaphatók.

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

Jazz-est a Miskolci szimfonikus  
Zenekarral 

KLAZZ KONCERT
2013. február 1., 19 óra

Művészetek Háza

Műsoron: 
Friedrich Gulda, Oláh Kálmán, 

Zsoldos Béla és Mericske Ernő darabjai.
Színpadra lép: 

Mérei Tamás, Lukács Miklós,
Csepregi Gyula és Márffy Gabriella.

Kedvezményes, 1500 Ft-os jegyek 
a Művészetek Háza jegyirodájában kaphatók.

Jegyek a Művészetek Háza  
jegyirodájában kaphatók.

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Munkájában most érdemes kiállnia eredeti elképzelései mellett. Nagyon jó 
üzleti lehetőséget kínálhatnak Önnek a héten, semmiképpen se utasítsa vissza, még ha kemény diónak is 
tűnik elsőre! Környezete megpróbálja majd lebeszélni, de ne hagyja magát! 

bika (04. 21–05. 21.) Pozitív gondolatokból, jókedvből, erőből és energiából nem lesz hiány, ha-
talmas Önben a tettvágy, meg akarja mutatni a környezetének, hogy alkalmas azokra a feladatokra, ame-
lyeket végez, vagy éppen Önre akarnak bízni. Csak arra figyeljen, hogy ne vállalja túl magát!

ikrek (05. 22–06. 21.) Érdemes átgondolnia, melyek azok a dolgok, amelyeket időszerű lenne el-
engednie. A hét eleje tele lesz érzelmekkel, de a most meghozott döntések kiváló irányba terelik életét, csu-
pán bátornak kell lennie és vállalnia az átalakulással járó folyamatokat. 

rák (06. 22–07. 22.) Az újév érdekes változásokat tartogat az Ön számára. A kérdés, hogy be me-
ri-e vállalni őket. Érzelmes és szenvedélyes jellem, bizonyítsa be ezt másoknak is! Mutassa meg, hogy bár-
mire képes azért, hogy jobb mederben haladjon az élete, hogy a sikerek is könnyebben megtalálják. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) A hét első fele kissé egyhangúan telik, a problémák és az izgal-
mak elkerülik. Csütörtöktől egyre jobban érzi majd magát, lassan minden visszatér a régi kerékvágásba, és 
újra elemében lesz. A kedélyállapota a hétvégére jelentősen javul. 

szűz (08. 24–09. 23.) Eddig a nehéz döntéseket inkább elkerülte, és homokba dugta a fejét, ha 
baj volt. Ám ez most megváltozik, a hónap hátralévő része kiválóan alkalmas arra, hogy építgesse a jövőjét, 
különös figyelmet szentelve a szakmai kérdéseknek. Új munkát vagy mellékállást találhat.

mérleg (09. 24–10. 23.) Zűrösen indul a hete. Nem találja a helyét, semmi sem elég jó, érde-
kes vagy épp kedves most Önnek. Indokolatlan vitákba bonyolódik, egyértelműen és hangosan kinyilvánít-
ja nemtetszését, és olyan dolgokat csinál, amelyek egyáltalán nem jellemzőek Önre. 

skorpió (10. 24–11. 22.) Ezen a héten legyen türelmes mindenkivel. Semmiről ne mondjon 
azonnali véleményt, mindig hallgassa meg a másik felet, és lássa be, ha hibázik. Ezekben a napokban töb-
ben is próbára teszik a türelmét és jó szándékát, otthon és a munkahelyén egyaránt. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Ezen a héten a gondolatai egyértelműen az anyagiak körül forognak. 
Több terve nem úgy alakult a 2012-es év utolsó negyedében, mint ahogy azt eltervezte, és ennek eredmé-
nyét most kezdi érezni. Ez a nehézség rányomja a bélyegét a most következő napokra. 

bak (12. 22–01. 20.) Döcögősen indul a hét, ráadásul az életét néhány kellemetlen probléma ne-
hezítheti meg, amelyeket nem Ön idézett elő, de a megoldásuk mégis Önre vár. Bár jól végzi a feladatait, 
mégis lehet valaki szakmai téren, aki irigy a képességeire, ügyességére.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Még mindig el van varázsolva, a 2013-as esztendő egyenesen fel-
turbózta. Tele van tetterővel és energiával, sok pozitív gondolat jellemzi mindennapjait, és senki nem tudja 
elvenni a kedvét. Épp ezért garantált, hogy jelentős változások lépnek majd az életébe.

halak (02. 20–03. 20) Tele van energiával és bármi áron szeretné elérni céljait, különösen azt az 
egyet, amit már oly régóta szeretne. Egyetlen baj lehet a dologgal, méghozzá az, ha tervei megvalósítása ér-
dekében hajlandó lenne letérni a tisztesség útjáról. Csakis az egyenes, jól járható utat válassza!

Január 12. | szombat
09.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.
20.00 | Black Jam Night. Hip-hop, Rnb & Rap, 

Dj Peetone & Dj Beat, vendég a 46-os körzet. 
Helynekem.

Január 13. | vasárnap
10.30 | Rigócsőr király. Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Tradicionális rítusú szentmise. Pereces. 

Jézus Szíve templom.

Január 17. | csütörtök
18.30 | Urban 2012. Nemzetközi fotópályázat-

kiállítás. A mindennapi városi élet, képekben. 
Helynekem.

19.00 | Gyöngy bérlet. A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar Joseph Haydn-, Giovanni Battista Pergo-
lesi-darabokat játszik, énekel: Kátai Natasa, Né-
meth Judit, közreműködik a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Női Kara. Mű-
vészetek Háza.

Január 18. | péntek
18.00 | Az egyasszonyos ember – Móricz Zsig-

mond és a nők. Kamarakiállítás-megnyitó. Mis-
kolci Nemzeti Színház.

18.00 | Nyílt nap. Szabó Gyula Bemutató Csillag-
vizsgáló.

19.30 | Miskolci Illés Klub. Vendég: Molnár Erik. If-
júsági Ház.

20.00 | Wonderground. Wonderground esték nu-
jazz, chillout, lounge, downtempo, trip hop és hip 
hop zenékkel. Helynekem.

Január 19. | szombat
13.00, 16.00 | Pista – kortalan valóság-

mese a Nyírségből. Fórumszínházi program. 
Helynekem.

20.00 | Miskolci zenekarok estje. Helynekem.

Január 20. | vasárnap
10.30 | Aladdin és a csodalámpa. Csodamalom 

Bábszínház.
11.00 | Ágacska. Csukás István és Darvas Ferenc ze-

nés mesejátéka, egy részben a Pódium Színház 

előadásában, a magyar kultúra napja alkalmából. 
Művészetek Háza.

kiállítás:
» Egy sima, egy fordított. A Széchenyi Irodalmi és 

Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjá-
nak első közös kiállítása megtekinthető január 12-
ig. Színháztörténeti és Színészmúzeum, Teátrum 
Pincehely Galéria.

» Béke van. A Kiss Tanne István fotóiból nyíló kiállí-
tás január 26-ig látogatható. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

» Hamistáska. A Gyenis Tibor festményeiből nyí-
ló tárlat január 26-ig látogatható. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

REMÉNyI EDE KAMARAZENEKAR 
HANGVERSENyE

GÁL KÁrOLY és MésZÁrOs JÁNOs eMLéKére

2013. január 19., 17 óra, Művészetek Háza
km.: Barbara Mészáros – szoprán

(svájc)
műsor: barokk operaáriák, Mozart-koncertária



a város lapja

MiNap

2013. január 12. | 2. hét | X. évfolyam 1. szám

8  mozaik / rejtvény

Újévi köszöntés
Hétfőn 12. alkalommal tartott 

újévköszöntő pezsgős koccintást 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra. Bihall Tamás, BOKIK-elnök 

invitálását elfogadva, megtisztel-
te az évindítót többek közt De-

meter Ervin kormánymegbízott, 
Kriza Ákos, Miskolc polgármes-

tere, Mengyi Roland, a megyei 
közgyűlés elnöke, Patkó Gyula, 

a Miskolci Egyetem rektora, Se-
bestyén László, Csöbör Katalin, 
Riz Gábor, Ódor Ferenc ország-
gyűlési képviselők, közigazgatási 

vezetők, üzletemberek. 
fotó: Mocsári László

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Liptai Claudia: Az álomnő
Liptai Claudia őszintesége és merészsége, 
pezsdítő életöröme, pikáns humora első 
kalandregényének minden oldalát átitat-
ja. Lebilincselő kalandok, romantika, meg-
hökkentő fordulatok. Anna, a fiatal és am-
biciózus újságírólány Afrikába utazik, hogy 
egy divatmagazin számára riportot készít-
sen a gyönyörű, félig magyar szépségkirály-
nőről. Elszántan vág bele a kalandba, arra 
azonban nincs felkészülve, hogy ebben az 
ismeretlen világban nemcsak a sminkje és a 

bőröndjei kerülnek majd veszélybe, hanem az életét is kockára teszi. 

Gönczi Gábor–Csikós Balázs: 
Bazi nagy esküvőskönyv
A nő tökéletes esküvőt akar. A férfinak 
elég, ha valahogy túléli. Hogyan lesznek 
mégis mindketten boldogok? Hogyan ke-
rüljék el a legtipikusabb hibákat? A világ 
első pimaszul szókimondó kötete ott kez-
dődik, ahol az összes többi véget ér. Hu-
moros, pikáns és kíméletlenül őszinte stí-
lusban magyarázza el az esküvőbiznisz 
titkos játszmáit. Kitér arra is, amiről nem 
illik beszélni. Konkrét példákon keresztül 
kiderül, hogy csinálják a nagyokosok, a törtetők, a lúzerek és a sztá-
rok meg a milliárdosok.

Géniusz Könyváruház
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

A hobbit – váratlan utazás
A békésen éldegélő Zsákos Bilbó 
életét meséli el A hobbit. Bilbó aka-
ratlanul belekényszerül egy ka-
landba, amelyben Szürke Gandalf 
tűnik elő a semmiből, s egy várat-
lan utazásba szervezi be a még fia-
tal hobbitot. Az út során tizenhá-
rom törp, azok legendás vezetője, 
Tölgypajzsos Thorin a társa, akik-
kel együtt követeli vissza az elveszett 
Törp Királyságot. Erebort felett ugyanis a rettenetes sárkány, Smaug ural-
kodik. Utazásuk temérdek veszélyes földön át vezet, végső céljuk a keletre 
fekvő Magányos Hegyet övező sivár vidék. Közben Bilbó találkozik azzal a 
lénnyel, aki örökre megváltoztatja az életét. Ő Gollam.

amerikai–új-zélandi fantasy, korhatár 12 év | Művé-
szetek háza, Béke-terem. Január 17–23.: 16.00, 
19.00

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Akkor és most… Az Erzsébet fürdő városi közfürdőnek épült 
1892-93-ban, Adler Károly tervei alapján, eklektikus stílusban. Elein-
te úgy tervezték, a fürdőhöz tartozó parkot hoznak létre a fürdőépület 
és a főutca között, később azonban ezt a telket beépítették, ide került az 
Aranyszarvas gyógyszertár. A tér, melyről a fürdő nyílik, egy időben 
a Fürdő tér nevet viselte. Az Erzsébet fürdő hosszú évekig zárva tar-
tott, jelenleg egészségközpontként üzemel. A Viszlai József által készí-
tett tervekben – mely alapján a főépületet átépíttették – szerepelt egy 
négycsillagos szálloda építése is. A régi, panel fürdőépületet 2010-ben 
bontották le, azóta annak helyén parkoló működik. A jelenlegi tervek 
szerint a területet a Szent István tér átépítésekor rendeznék, egyebek 
mellett egy sétány is létesül majd, mely összeköti az Erzsébet, a Szent 
István és a Bartók teret.
(Tajthy Ákos szövege, Dobrossy István képeslapja, Mocsári László fotója)

86 éve, 1926. január 8-án vette át Miskolc város tanácsa a felújított, 
átalakított színházat. Vágó László volt a tervező, Árva Pál és Szent-
györgyi Gyula építészek a kivitelezők. Hodobay Sándor polgármes-
ter még Bethlen István miniszterelnököt is meghívta a másnapi 
megnyitóra, ahol Herczeg Ferenc: Híd című darabját adta elő Sebes-
tyén Géza direktor társulata. (A színház irányítását még ebben az év-
ben öccse, Sebestyén Mihály vette át.)

687 éve, 1325. január 11-én Széchy Miklós fiai (Péter és Dénes) Fü-
löp királyi nádor jelenlétében felmérették miskolci birtokuk határát. Az 
oklevélben létező és már elpusztult települések, s legkorábbi határ- és 
dűlőneveink olvashatók (Lyukó-hegy, Mélyvölgy, Nyíres, Galya stb.).

Hétforduló ›››››››››››››››››››››››››››››››

„A világnak kell a szépség”
A zene a legtöbbeket gyer-
mekkorban megérinti, ám 
csupán az igazán elszán-
taknak, tehetségeseknek 
adatik meg, hogy felnőtt-
ként is zenével foglalkoz-
zanak. 

Huszadik évadát kezdte a Mis-
kolci Nemzeti Színházban 
Lendvai Péter első oboista és fa-
fúvós szólamvezető. Számos for-
mációban zenél, de zeneszerző-
ként is ismert.

A miskolci születésű művész 
elmondása szerint a zene kitölti 
egész életét. Természetesen volt 
más választása, mégis úgy dön-
tött, Miskolcon tanulja meg a 
szakmát, s a város kulturális éle-
tét gazdagítja. 

– Amikor 3.-os lettem, akkor 
kezdtem az 1. osztályt a zeneis-
kolában. Ekkor kell hangszert 
választani, s már akkor eldön-
töttem: oboázni szeretnék. Egy 
bizonyos kor felett egy fúvós 
hangszeres, fizikai állapota miatt 
már nem tud ugyanolyan szín-
vonalon zenélni, ezért nagyobb 

jövőt látok a zeneszerzésben – 
teszi hozzá Lendvai Péter.

Mint állítja, a zeneszerzés 
mellett fontos, hogy aktívan ze-
néljen. Életét el sem tudná kép-
zelni zene nélkül.

– A zene nem csupán hallha-
tó. A rezgések, az előadás módja, 
körülményei mind hozzájárul-
nak a produkcióhoz, a komp-
lex élményhez. Azt gondolom, 
a világ kicsit elbutult, de ebben 
az időszakban is kell az embe-
reknek a szépség. A zene pedig 
olyan gyönyörűség, amely ki-
zökkent a hétköznapokból.  Az 
én mindennapjaimat kitölti a 
zene – mondja Lendvai Péter.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

Százévesek 

Tisztelt Olvasó! Tavalyi utolsó játékunkban világörökségekkel ismer-
tettük meg játékos kedvű olvasóinkat. Most idei első négyrészes rejt-
vénysorozatunkban idén százéves magyar hírességek nevét rejtet-
tük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb február 7-e 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.
hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iroda felajánlásában Barcelo-
náról és Írországról szóló útikönyvet sorsolunk ki.

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-
799; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer-
mek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély 116-123. áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MihŐ műsza-
ki ügyelet: 46/379-360. MivÍz központi ügyelet: 46/519-339. éMász-
hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. Köz-
lekedési lámpák meghibásodása MVK Zrt. Diszpécserszolgálata (0–24 
óra): 46/514-949. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott ál-
latok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Jogi szakértőnk, 
dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››››››››››››››››››››››

Tourinform: új üzemeltető 
A MiDMAr nonprofit Kft. üzemelteti 
január 1-jétől a miskolci Tourinform 
irodát. Az iroda elérhetőségei nem 
változtak, szolgáltatásai azonban je-
lentősen bővültek.

Nagy Júlia, a MIDMAR (vagyis a 
helyi TDM szervezet) ügyvezető-
je elmondta, az üzemeltetőváltás 
azért volt praktikus, mert önkor-
mányzati szervezetként működő 
irodaként számos olyan szolgál-
tatást nem tudtak megvalósítani, 
mely a fenntartóváltással lehetsé-
gessé válik.

Mint az ügyvezető hozzátette, 
várhatóan január közepén indul be 
a jegyértékesítés, így ezentúl már a 

helyi programokra és az országban 
szereplő más rendezvényekre is 
meg lehet majd vásárolni az irodá-
ban a jegyeket, ugyanakkor szállás-
foglalásra, valamint a helyi turiszti-
kai szolgáltatók egyéni kínálatának 
a foglalására is lehetőség lesz. A vá-
ros új, tematikus városnéző prog-
ramjait szintén a Tourinform iro-
dában lehet majd lefoglalni.

 Nagy Júlia elmondta, a de-
cemberben elindított magyar nyel-
vű, és a karácsony előtt pár nap-
pal indított angol és német nyelvű, 
facebook oldalukat követően még 
januárban elindul hivatalos hon-
lapjuk is www.hellomiskolc.hu cí-
men.                                       Tajthy Á. 


