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Össze kell fogni a rászorulókért
Az idei télen eddig egyet-
len hajléktalan sem halt meg 
a hideg miatt a Miskolcon 
működő segélyszervezetek 
ellátási területein, s szeret-
nék, ha ez így is maradna. 

A Vöröskereszt, a Máltai Szeretet-
szolgálat, valamint a Napfényt az 
Életnek Alapítvány segítői össze-
sen mintegy másfél száz olyan fe-
dél nélkülit tartanak nyilván, akik a 
legnagyobb hidegben sem hajlan-
dók bemenni a szállókra. Ők leg-
inkább a külterületi, hétvégi házas 
övezetekben húzódnak meg, de 
megtalálhatók az Avason, a Nép-
kertnél és a belváros egyes részein 
is. Az utcai gondozók ruhával, ta-
karókkal, gyógyszerrel, élelmiszer-
rel – s persze tanácsokkal – segítik 
őket, de fokozottan figyel rájuk a 
rendőrség is. 

Dobi Tamás, a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője el-
mondta, a hideg, fagyos időszak-

ban kiemelt figyelmet fordítanak 
a veszélyeztetett emberekre. So-
kakat sikerült már megmenteni a 
kihűléstől Miskolcon és Borsod-
ban. Számtalan földön fekvő, ittas 

vagy legyengült emberről kapnak 
bejelentést, leginkább vendéglá-
tóhelyek, vasútállomások, bevá-
sárlóközpontok környékéről. Ké-
rik a lakosság együttműködését 

is, amennyiben úgy értékelik, a ki-
hűlés veszélyeztet valakit, kérjenek 
segítséget az ingyenesen hívható 
107-es, 112-es telefonszámokon.

» folytatás a 3. oldalon

„Egy szerény, 
de karakteres fiatalember”

A miskolci, diósgyő-
ri születésű Pál Dénes 

nyerte meg nemrégiben 
az egyik kereskedelmi 
televízió tehetségkuta-

tó versenyét. Magyaror-
szág hangja a győzelem 
után, szerdán látogatott 
először Miskolcra, ahol 
Kriza Ákos polgármes-
ter fogadta, ajándékoz-

ta meg a Miskolci Egye-
tem hallgatóját. 

» részletek az 5. oldalon

Turisztikai fejlesztések

Sikerrel vett részt a miskolci MIDMAR Kft. a TDM-szervezetek fej-
lesztésére kiírt európai uniós pályázaton, így hamarosan elkezdőd-
het a szervezet első fejlesztési projektje – közölte Nagy Júlia TDM-
menedzser, ügyvezető. Tájékoztatása szerint a szervezet a pályázati 
forrásnak köszönhetően összesen 58,7 millió forintos fejlesztést va-
lósíthat meg egy ÉMOP-projekt keretében, amelynek három jelen-
tős pillére van.                                                                  » részletek a 2. oldalon

„A dolgozók, és nem 
a vezetők kaptak jutalmat!”
Súlyosan megtévesztő és valótlan 
volt az egyik kereskedelmi televí-
zió hétfő esti Híradójának állítása, 
miszerint Miskolc város cégeinek 
vezetői összesen 34 millió forint 
jutalmat vettek fel tavalyi mun-
kájuk után – jelentette ki Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere 
keddi sajtótájékoztatóján. – Sze-
retném leszögezni, egyetlen poli-
tikust és egyetlen cégvezetőt sem 
engedtem a jutalmak húsosfaze-
kához Miskolcon. Mindez nem 
a miniszterelnök figyelmezteté-
se miatt történt így, hanem mert 
erről már jóval korábban elvi 
döntést hoztam – mondta Kriza 
Ákos. 

A polgármester emlékeztetett 
korábbi kijelentésére, miszerint 
ebben a városban, ilyen gazdasági 
helyzetben a vezetőknek jutalom 
és prémium sincs.

– Fizetés van, és azért közszol-
gálat – hangsúlyozta Kriza Ákos, 
hozzátéve, hogy éppen a fenti elvi 
döntése nyomán kizárólag a dol-
gozókat engedte jutalmazni, őket is 
csak akkor, ha munkájuknak ered-
ménye van. A város első embe-
re kijelentette, a szocialisták, Káli 
Sándor vezetése alatt 2010-ben 
1,7 milliárd forint hiánnyal, vagy-
is veszteséggel adták át a Miskolc 
Holdingot. 

» részletek a 2. oldalon

Újabb 
megállapodás
Újabb megállapodást írtak alá a 
pernod ricard Hungary kft. és a 
jameson cineFest képviselői.  
a város | 3. oldal

Cipős tÚra a 
medenCékben
kabátban és cipőben járhattak a 
látogatók a barlangfürdő meden-
céiben a karbantartás ideje alatt.  
a város | 3. oldal

kádár tamás 
diósgyőrben
Újabb válogatott labdarúgóval, ká-
dár tamással bővült a dvtk játé-
koskerete.  
sport | 5. oldal

Fórum az avasi mintaprojektről
Szociális célú városrehabilitációs 
program előkészítésén dolgo-
zik Miskolc vezetése. Amennyi-
ben a közgyűlés támogatja, akkor 
megpályázzák a 400 millió forin-
tos projektet, amelynek keretében 
teljesen felújítanák a Szilvás utca 
1–7. közötti tömböt, a szomszé-
dos Szentgyörgy utcán pedig a volt 
gyermekrendelő helyén közössé-
gi teret alakítanának ki. A környe-
ző zöldterületet is szeretnék rend-
be tenni. Csütörtökön fórumon 
ismertették a részleteket.

» cikkünk a 3. oldalon

Eger is követné Miskolc példáját

A Start közmunkaprogram he-
lyi tapasztalatairól és a Miskol-
ci Agrokultúra Kft. tevékenysé-
géről tájékozódtak kedden egri 
városvezetők, élelmezési szak-
emberek, akik látogatásuk során 
megtekintették a bedegvölgyi te-
lephelyet is. 

Sós István egri alpolgármester, 
a delegáció vezetője elmond-
ta: követni szeretnék Miskolc 
példáját a mezőgazdasági tevé-
kenységet illetően, ennek a lehe-
tőségeit vizsgálják most.

Egernek nincsenek erre al-
kalmas, egybefüggő terüle-
tei, tárgyalásokat folytatnak a 
Honvédelmi Minisztérium-
mal egy korábbi lőtér átvételé-
ről. Amennyiben ez sikerrel jár, 
ők is létrehoznak egy társaságot 
a mezőgazdasági tevékenységre, 
s bekapcsolódnak a programba. 
Sós István hangsúlyozta annak 
jelentőségét, hogy ez Egerben 
is munkahelyeket teremtene, s 
egészséges, helyi alapanyaggal 
látná el a városi konyhákat. 

» folytatás a 3. oldalon

A padlás csodája

A Miskolci Nemzeti Színház 
Nagyszínházában mutatják be 
szombaton Presser Gábor és 
Sztevanovity Dusán nagysike-
rű darabját, A padlást, amely 
idén ünnepli 25. születésnapját. 
A miskolci darabra újrahang-
szerelték a félig mese, félig mu-

sical klasszikus dalait, a rendező, 
Rusznyák Gábor pedig első ze-
nés darabjaként jegyzi a korta-
lan mesét. A történet egy padlá-
son játszódik, ahol a fiatal Rádiós 
fényévnyi távolságba küld rádió-
üzeneteket saját találmánya, a ro-
bot Robinson segítségével.

Sikerült a műtét
Átesett a csontvelő-transzplan-
táción Rakaczki Bence, a DVTK 
leukémiával küzdő kapusa. A 
sportember jó állapotban van, az 
eredmények felmérése egy-két hó-
nap múlva történhet meg – tudtuk 
meg Nagy Kálmántól, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház osztály-
vezető főorvosától. 

A sejteket Farkas Edina, a me-
gyei kórház református lelkésze 
hozta el az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból. Bence jelenleg is steril 
szobában van.

» részletek az 5. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) | a 18. számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart február 11-én, hétfőn délután 5 órá-
tól a Könyves Kálmán Általános Iskolában. 

fogadóóra ››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Környezetvédelmi pályázat 
Pályázatot hirdet Miskolc kör-
nyezetvédelemért felelős bizott-
sága a helyi környezet- és ter-
mészetvédelmi alapból ebben 
az évben nyújtható támogatá-
sok elnyerésére. A pályázatok be-
nyújtási határideje február 5. és 
augusztus 30. Pályázhatnak a vá-
rosban működő és programjukat 
is helyben megvalósítani szán-

dékozó társadalmi szervezetek, 
önkormányzati és egyéb intéz-
mények, vállalkozások és magán-
személyek. A támogatás mértéke 
50 000 – 500 000 forint. A teljes 
pályázati kiírás megtalálható a 
minap.hu-n. További információ 
Hudák Katalin környezetvédel-
mi referenstől kérhető (hudakk@
miskolcph.hu).

„Miskolc nem kér  
a gyűlöletkampányból”
Az MSZP nemrégiben kezdő-
dött plakátkampányát bírálta 
szerdai sajtótájékoztatóján Csö-
bör Katalin és Sebestyén László 
fideszes országgyűlési képviselő. 
Csöbör Katalin úgy fogalmazott: 
„Az elmúlt napokban elkezdő-
dött szocialista plakátkampány 
világosan megmutatja a szoci-
alisták igazi arcát. Ők a tagadás 
emberei, a sötétség erői.

– Az óriásplakátokon a ko-
molytalan és hazug rágalmazás 
helyett a bocsánatkérésnek lenne 
egyedül helye, hiszen kifosztották 

és megnyomorították az orszá-
got és városunkat, Miskolcot is – 
hangoztatta Csöbör Katalin. 

Sebestyén László pedig úgy fo-
galmazott: ,,A szocialisták egy-
re mélyebbre süllyednek. De sem 
Magyarország, sem Miskolc nem 
akar soha többé velük együtt 
süllyedni. Gyurcsány azt mond-
ta, »majd beledöglöttek, hogy 
úgy kellett tenni, mintha kormá-
nyoznának«. Mi pedig azon dol-
gozunk, hogy rendbe rakjuk azt, 
amit ők elrontottak” – zárta sza-
vait a képviselő. 

Január 26. | szombat

Miskolc borai. Negyedik alkalommal 
került sor Miskolc Város Borának kivá-
lasztására. A fehérbor kategóriában egy 
2012-es miskolci Pinot blanc, a vörös-
bor kategóriában egy 2011-es bükkaljai 
kékfrankos és a desszertbor kategóriá-
ban egy 2009-es évjáratú tokaji édes sza-
morodni viselheti két éven át a Miskolc 
Város Bora címet. 

Január 27. | vasárnap

Koszorúzás. A Diósgyőrből a gu lágra 
elhurcoltakról emlékezett meg vasár-

nap délelőtt a Vitézi Rend. A pártok és 
civil szervezetek képviselői mellett je-
len volt Kiss Gábor, Miskolc alpolgár-
mestere és Kákóczki András, a kultu-
rális osztály vezetője is. A diósgyőri vár 
szomszédságában lévő emlékműnél 
megrendezett ünnepségen koszorúk-
kal, virágokkal emlékeztek pártok, civil 
szervezetek képviselői.

Január 28. | hétfő

Cipőadomány. A Magyar Vöröske-
reszt december elsején indított gyűj-
tést Egy cipőben járunk címmel, hogy 

minél több rászoruló gyermek lábára 
kerüljön meleg téli cipő. Az eddig be-
érkezett adományokból 360 téli gyer-
mekcipőt vásárolt a szervezet. Ebből 
120 pár Szabolcsban, újabb százhúsz 
pár pedig Borsodban talált gazdára.

Január 30. | szerda 

Bekapcsolódni a járműiparba. A 
győri egyetem, a kecskeméti főiskola, va-
lamint egy miskolci logisztikai és gyár-
tástechnológiai intézet is tagja annak 
a konzorciumnak, melynek vezetője a 
Miskolci Egyetem. A régió beszállítói-

nak „helyzetbe hozásával” Észak-Ma-
gyarország is bekapcsolódhat a hazai 
járműipari fejlesztésekbe, ezáltal növe-
kedhet megtartó ereje – hangzott el a 
projekt nyitórendezvényén a Felnőtt-
képzési Regionális Központban.

Január 31. | csütörtök

Ismét ellenőrzés. Újabb hatósági el-
lenőrzést tartottak az Avason, a Szil-
vás utcában. Ellenőrizték, betartják-e a 
környéken élők az együttélés szabálya-
it, nem lopják-e az áramot, teljesítik-e a 
lakcím-bejelentési kötelezettséget. 

 BIZTONSÁGI ŐR
intenzív OKJ- 

szakmunkásképzés, még  
a múlt évi feltételekkel !

 MISKOLC, KAZINCBARCIKA

Időpont: február 16.  
Részletfizetés!

 Tel.: 06-30/362-4411

Apróhirdetés
Általános és középiskolások korre-
petálását humán tárgyakból, angol, 
német, latin nyelvből is vállalom. Ár: 
1200 Ft/60 perc. Tel.: 06-20/256-7949.

Eladó 40 cm- es átlag átmérőjű, tava-
lyi vágású akác, tölgy, bükk, gyertyán 
kemény tűzifa! Szorosan sorba rakva 
(nem bedobálva), konyhakészen, hi-
vatalosan mérhetően 11 500 Ft/1 m x 
1 m x 1 m-es kalodában. Ugyanitt kap-
ható tekézve, kugliba 19 500 Ft/1 m x 
1 m x 1,70 m erdei köbméter! Szállítás 
Miskolc és környéke! Tel.: 70/526-3028.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, fa, alumí-
nium) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet.  Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket ked-
vezményes áron a Miskolci 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

HIrdeTéS

HIrdeTéS

„A dolgozók, és nem a vezetők kaptak jutalmat!”
Súlyosan megtévesztő és valótlan 
volt az egyik kereskedelmi televízió 
hétfő esti Híradójának állítása, mi-
szerint Miskolc város cégeinek ve-
zetői összesen 34 millió forint ju-
talmat vettek fel tavalyi munkájuk 
után – jelentette ki Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere keddi sajtótájé-
koztatóján.

– Mi átszerveztük a teljes rendszert, 
a tagvállalatokat is. Elzártuk a pénz-
csapokat, és most az előzetes össze-
sítések szerint eredményeink is azt 
mutatják, hogy 2012-ben sikerült 
a Miskolc Holdingot talpra állíta-
nunk – mondta Kriza Ákos.

Hangsúlyozta, nem vállalati veze-
tők kaptak jutalmat, csak azok a be-
osztottak, akik az eredmény elérésé-
ben részt vettek.

– A 2011. évre kifizetett jutalmak 
és prémiumok összege járulékokkal 
együtt 163 millió 622 ezer 301 forint 
volt, ezt összesen 1908 dolgozó kap-
ta, és a teljes összeg a Miskolc Hol-
ding Zrt. egyhavi bértömegének 
egyharmadát sem éri el – mondta 
Kriza Ákos, hozzátéve, hogy ennél 
jóval több elismerést is érdemelhet-
nének munkájukért a dolgozók, de 
a súlyos örökség és a jelenlegi gaz-
dasági helyzet miatt erre volt lehe-
tőség.

– Végezetül egy kis csemege a 
szocialista múltból. Csak egyedül 
a szocialista városvezetés által egy 
nagy önkormányzati cég élére de-
legált elnök-vezérigazgató 3 év alatt 
közel 30 millió forint prémiumot 
kapott. De kiemelnék a szocialis-
ták által delegált tagvállalati vezetők 

béren kívüli juttatásai közül is né-
hányat. Az egyik ügyvezető igazga-
tó 2 év alatt egymaga több mint 31 
millió forintot vett fel a fizetésén kí-
vül, egy másik városi cég ügyveze-
tője 2009-ben és 2010-ben összesen 
közel 21 millió forint juttatásban ré-
szesült a fizetésén kívül – sorolta a 
polgármester.

– Miskolc szocialista önkor-
mányzati vezetői is – folytatta Kri-
za Ákos – szépen kapták a jutalma-
kat minden évben. Volt olyan eset 
is, amikor ugyanarra az időszakra 
számolva kétszer is jutalmat kapott 
egyikük – mondta.

A kereskedelmi televíziótól pedig 
– amennyiben a mai híradójukban 
nem közlik a valós tényeket –, hely-
reigazítást fogok kérni! – zárta Kriza 
Ákos.                                        Tajthy Á.

Turisztikai fejlesztések
Sikerrel vett részt a miskolci 
MIDMAR Kft. a TDM-szervezetek fej-
lesztésére kiírt európai uniós pályá-
zaton. Nagy Júlia TDM-menedzser, 
ügyvezető tájékoztatása szerint ha-
marosan elkezdődhet a szervezet 
első fejlesztési projektje.

Egyfelől a személyes tájékozta-
táshoz szükséges alapvető esz-
közök beszerzésére kerül sor, 
annak érdekében, hogy az egy-
kori Capri helyén kialakítandó 
új Tourinform-irodában a leg-
magasabb színvonalú technikai 
és szakmai kiszolgálást kaphas-
sanak a város, a környék és a ré-
gió iránt érdeklődő vendégek.

A helyi, nem személyes infor-
mációszolgáltatás korszerűb-
bé tétele érdekében informáci-
ós táblák kerülhetnek majd ki a 
város legfrekventáltabb pontja-
in, elindulhat 2014-ben a városi 
turisztikai kártyarendszer, illet-

ve nyomtatott kiadványok je-
lenhetnek majd meg a pályázat 
keretein belül. A projekt har-
madik pilléreként a turistákat 
és a helyi lakosságot is megcél-
zó, számos tájékoztatási és ok-
tatási funkciót is magába sűrítő 
mobil applikáció elindítására, 
valamint a kapcsolódó több-
nyelvű turisztikai portál fejlesz-
tésére kerül sor.

Vita a szemétszállítás díjáról
Két lakásszövetkezeti elnök társasá-
gában tartott sajtótájékoztatót pén-
teken Gúr Nándor MSZP-s ország-
gyűlési képviselő és Bartha György 
önkormányzati képviselő. Bejelen-
tették, hogy a közgyűlés által elfo-
gadott 5,4 százalék helyett extrém 
esetekben 70 százalékkal emelke-
dett a szemétszállítás díja Miskol-
con. Ennek kivizsgálására a hatósá-
gokhoz fordulnak.

Molnár Attila, az AVE Miskolc Kft. 
ügyvezetője reagálásában elmond-
ta: 2007-ben 41 százalékos szemét-
szállítási díjemelést kellett Miskolc 
város lakosainak elszenvedniük. 
Ennek az volt az oka, hogy az akko-
ri városvezetők a Miskolctól távol 
eső Hejőpapit választották lerakó-
helyül. 2010 októbere óta Miskolc 
városvezetése mindent megtett 
azért, hogy egy ilyen áremelés ne 
terhelje a lakosság pénztárcáját. 
Szó sincs olyan áremelésről, mint 
amit a szocialisták vizionálnak! 

Az tény, hogy az új hulladéktör-
vény miatt az AVE Miskolc Kft.-t, 
olyan díjak is terhelik, melyeket ed-
dig nem kellett fizetni. Bevezettet-
ték pl. a lerakói díjat, illetve a fel-
ügyeleti díjat, ez azonban nem 
marad a szolgáltatónál! Ezért kell 
a lakosságnak átlagosan plusz 284 
forint/hó összeget fizetnie csa-
ládonként. Ez az összeg az idén 
azonban már nem fog emelkedni, 
vagyis nem lesz árváltozás!

Sőt, mind a város vezetése, mind 
az AVE folyamatosan tárgyal a tár-
sasházak képviselőivel, hogy közö-
sen találjuk meg annak lehetőségét, 
amivel a díjat csökkenteni lehet, hi-
szen a városvezetés határozott kéré-
se volt, hogy a lakosság anyagi terhei 
tovább nem növelhetők. A tárgyalá-
sok tehát folyamatosak, aminek a 
végkicsengése csak az lehet, hogy ne 
fizessenek többet a miskolciak. Vi-
zionálni egyet lehet: azt, hogy a dí-
jak csökkenhetnek, ellentétben a 
szocialisták állításával! 
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Ismét hideg jön: 
össze kell fogni a rászorulókért
Az idei télen eddig egyetlen haj-
léktalan sem halt meg a hideg mi-
att a Miskolcon működő segély-
szervezetek ellátási területein, s 
szeretnék, ha ez így is maradna. 

» folytatás az 1. oldalról
A héten a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat mobil tüdőszű-
rő állomása Miskolcon járt, a 
Magyar Vöröskereszt miskolci, 
Hajléktalanokat Gondozó Köz-
pontjánál végezték a hajléktala-
nok vizsgálatát.

Duberné Dunaveczki Éva in-
tézményvezető elmondta, éven-
te egyszer szerveznek ilyen vizs-
gálatot. Mivel a hajléktalanokat 
rendszeresen szűrik, így aránylag 
kevés fertőzöttet szoktak találni.

Fontos tudnivaló, hogy most 
már hétvégén is főznek a Ma-
gyar Vöröskereszt miskolci nép-
konyháján, ahol mindennap 
240 adag meleg étellel várják a 
rászorulókat. A Vöröskereszt 
miskolci, nappali melegedője 
„hivatalosan” 100 férőhelyes, de 
átlagban 130-140-en szoktak itt 
meghúzódni. A központ 80 fős 
éjjeli menedékét a krízisidőszak-
ra kibővítették 58, időszakos fé-
rőhellyel, s 60 fős idősotthont, 
14 fős lábadozót is működtet-
nek. Duberné Dunaveczki Éva 
tájékoztatása szerint több fedél 
nélkülit kellett már fagyásos sé-
rülésekkel ellátni idén is, de ha-
láleset szerencsére még nem 
történt. A többi miskolci segély-
szervezettől szintén ezt a tájé-
koztatást kaptuk, nem volt kihű-
lés ellátási területükön.

Télen nem csupán azoknak 
lehet szükségük segítségre, akik 
fedél nélkül vannak. Kocsenga 
Anton, a Máltai Szeretetszol-

gálat által működtetett miskol-
ci Gondviselés Háza vezető-
je elmondta, sokan keresik fel 
őket olyanok is, akiknek ruhá-
ra, tüzelőre, élelmiszerre, anya-
gi támogatásra van szükségük, 
leginkább rezsitartozás törlesz-
téséhez.

Az intézmény átmeneti szál-
lásán ötven hajléktalannak biz-
tosítanak állandó fedelet, a 
hideg idő beálltával náluk is pót-
matracokat állítottak be, hogy 
senkit ne kelljen elutasítani, aki 
menedékért folyamodik. Egy si-
keres pályázati programnak kö-
szönhetően tíz hajléktalant tud-
tak külső, albérleti körülmények 
közé költöztetni az átmeneti 
szállásról, s helyükre újabb hat 
fő jöhetett be az utcáról.

A Vöröskereszt teajárata a 
Búza téren és a Győri kapui re-
formátus templomnál, a Mál-
tai Szeretetszolgálaté pedig az 
Újgyőri főtéren és a Nagy La-
jos király utcában, a katolikus 
templom előtt várja hétköznap 
délutánonként a rászorulókat 
egy-egy szelet zsíros kenyérrel, 
fél liter forró teával. Ünnepna-
pokon a Keresztény Advent Kö-
zösség biztosítja ugyanezeken az 
útvonalakon a teajáratot.

Szepesi S. | fotó: M. L.

Eger is követné Miskolc példáját
» folytatás az 1. oldalról

A látogatókat Lantos Ottó, a Mis-
kolci Agrokultúra Kft. ügyve-
zetője kalauzolta, beszámolva 
a társaság eddigi tevékenységé-
ről, eredményeiről. Mint isme-
retes, a társaságot év elején hoz-
ták létre a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalataként, a város mező-
gazdasági területeinek a hasz-
nosítására. A Bedegvölgyben ál-
lattartó helyeket, karámokat, 
kiszolgáló helyiségeket építettek 
– a Start-program közmunká-
sainak közreműködésével – má-
jus végétől 67 mangalicát gon-
doznak itt, július végén pedig 40 
szürke marha érkezett.

A tervek szerint a miskolci ön-
kormányzati konyhák húsigé-
nyének mintegy harmadát tudja 
majd a Miskolci Agrokultúra Kft. 
biztosítani az állományából.

Lantos Ottó elmondta, több 
miskolci intézmény konyhája ka-
pott már ízelítőt a szürkemarha-
húsból, az ebből készült ételek 
nagy sikert arattak. A hússzál-

lítmányok Monokról érkeztek, 
szerződésben állnak egy ottani 
céggel, amelynek a szürke mar-
háit bértartásban gondozzák a 
Bedegvölgyben. Ennek fejében 
vásárlási lehetőséget biztosítanak 
az Agrokultúra Kft. számára a 
helyi szaporulatból, és időszako-
san szürkemarhahúst is szállíta-
nak Miskolcra.

– Így nem kell kivárni azt a 
több éves időszakot, amíg a he-
lyi állatok vágásérettek lesznek – 
már most is ízelítőt kaphatnak a 
miskolci intézmények konyháin 
ebből a minőségi húsféléből, rá-
adásul igen kedvező áron.

Az ügyvezető ismertette az ál-
latok téli tartásának jellemzőit, az 
évszakra jellemző takarmányo-
zási, mozgási feltételeket is. Az 
egri küldöttség délelőtt megbe-
széléseket folytatott Pfliegler Pé-
ter alpolgármesterrel és Bakos 
Istvánnal, a Start programot ko-
ordináló kistérségi munkaszer-
vezet vezetőjével is.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

Cipős túra a Barlangfürdőben
Rendhagyó ötlettel csatlakozott a „Bakancsban és tűsarkúban Miskolcon” 
programjaihoz a Miskolci Turisztikai Kft. A téli karbantartás alatt álló Bar-
langfürdő legbensőbb világába vasárnap az érdeklődők is bepillantást nyer-
hettek. Ettől a hétvégétől pedig ismét „vizesen” várja vendégeit a fürdő.

Mivel a karbantartás ideje alatt a 
Barlangfürdő medencéiben nincs 
víz, a látogatók szokatlan mó-
don, kabátban és cipőben jár-
tak a medencékben, megnézték a 

termálkutat, a kazánok, csövek rej-
tett világát, képet kaptak a fürdő 
üzemeléséről, valamint a nagykö-
zönség előtt elzárt barlangi járatot is 
megtekintették.

A rendhagyó túrán mintegy 700-
an vettek részt. Két turnus volt meg-
hirdetve, de a kettő helyett végül 
25-öt indítottak. Fiatalok és idősek 
egyaránt részt vettek, sőt volt, aki 
Budapestről csak a szokatlan prog-
ram miatt utazott Miskolcra.

A nagy sikerre való tekintettel 
a túrát hagyományteremtő céllal a 
jövőben is megrendezik majd.

– Az akcióval szerettük vol-
na felhívni a figyelmet arra, hogy 
a Barlangfürdő Európában egye-

dülálló természeti és turisztikai 
értéket képvisel, amelyre nagyon 
büszkék lehetünk. Rejtett értékei-
nek megmutatása hozzájárul an-
nak megóvásához, mint ahogy a 
karbantartási munkák is – mondta 
az üzemeltető Miskolci Turisztikai 
Kft. ügyvezetője, Czinkné Sztán 
Anikó. – Február elsejétől immár 
vízzel töltött termálvizes meden-
cékkel várjuk a látogatókat, akik-
nek biztosítjuk a testi, lelki kikap-
csolódás lehetőségét – tette hozzá.

Jameson: újabb három év a miskolci CineFesttel
Újabb hároméves együtt-
működési megállapodást ír-
tak alá csütörtökön, a mis-
kolci városházán a Pernod 
Ricard Hungary Kft. és a 
Jameson CineFest Miskol-
ci Nemzetközi Filmfesztivál 
képviselői. 

Az ünnepi rendezvényen elhang-
zott, a jövőben is megmarad a 
megszokott fesztiválnév és a szín-
vonal is. A Jameson CineFest a 
legnagyobb szabású hazai filmes 
rendezvénnyé vált, neve az elmúlt 
években a minőségi filmnézés, az 
egyedi fesztiválélmény magyaror-
szági szinonimája lett. 

Bíró Tibor fesztiváligazgató el-
mondta, az idei, tizedik ünnepi 
fesztivál egy nappal hosszabb lesz 
a korábbiaknál, több film, több 
program, több sztár, több koncert 
várja majd az érdeklődőket, szep-
tember 12. és 22. között. 

– A miskolci fesztivált a hazai 
és nemzetközi filmes szakma az 
ország legjelentősebb filmes ese-
ményeként tartja számon, és kü-
lönleges abban a tekintetben is, 

hogy jelentős, nemzetközi hátterű 
szponzor támogatását mondhatja 
magáénak – emelte ki az igazgató. 
Bíró Tibor utalt rá, hogy a Jameson 
márka szinte kezdetektől jelen van 
a fesztiválon, s annak fejlődésével 
évről évre teljesedett ki az együtt-
működés is. 

Singlár Tamás, a Pernod Ricard 
Hungary Kft. ügyvezető igazgató-
ja hangsúlyozta, hogy a Jameson 
tulajdonosi köre nagyon sok szál-
lal kötődik a filmiparhoz, s világ-
szerte elkötelezett annak támoga-

tása iránt. A mindkét fél számára 
hasznos együttműködés a magyar 
film és a magyar kultúra nemzet-
közi hírnevét is erősíti. 

A megállapodás aláírásánál je-
len volt Kriza Ákos polgármester 
is, aki kiemelte: Miskolcon egy-
re nagyobb tömegeket vonzanak 
a kulturális fesztiválok, rendezvé-
nyek. Örvendetes, hogy ezek ma 
már szinte versengenek egymással, 
ez is jelzi, hogy a városban valós 
alapokon áll a kultúra. Kriza Ákos 
elmondta, a CineFest és a Jameson 

neve kül- és belföldön ma már el-
választhatatlanul összefonódott 
Miskolcéval. 

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő ugyancsak üdvözöl-
te a további együttműködést, majd 
utalt rá: sokan a fesztiválok látogatói 
közül nem is tudják, mennyi min-
den szükséges egy-egy sikeres ren-
dezvény megszervezéséhez – hogy 
a szakmai alapok mellett mennyi-
re fontos szerepük van a megfelelő 
gazdasági támogatóknak.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

Avasi mintaprojekt: épület, közösség – életminőség
Szociális célú 
városrehabilitációs, az Avas 
városrészt megcélzó prog-
ram előkészítésén dolgozik 
Miskolc vezetése. Csütörtö-
kön fórumon ismertették a 
részleteket.

Az avasi Munkácsi Mihály Ál-
talános Iskolában többségében 
környékbeli érdeklődő előtt is-
mertették a programot. Lengyel 
Katalin, a Miskolci Városfejlesz-
tési Kft. ügyvezetője mint leve-
zető elnök elmondta, hogy a fó-
rumot azért hívták össze, mert 
szeretnének pályázni a szociá-
lis célú városrehabilitációs prog-
ramra. Kiss Gábor alpolgármes-
ter a terveket ismertetve elmondta, 
a napokban megkezdődött Mis-
kolc városfejlesztési stratégiájának 
a tervezése. Ennek keretében vá-
laszt szeretnének adni a korábban 
meghatározott problémákra. Ki-
emelte, hogy Miskolcot nem lehet 
elképzelni az Avas nélkül. Tisztá-
ban vannak azzal, hogy egyik leg-
fontosabb téma a biztonság. Ígérete 
szerint a következő néhány évben 
komoly áttörés lesz ezen a téren. A 
mintaprogramról szólva kiemelte, 
hogy nemcsak megújítják a lakó-
környezetet, hanem közösségi teret 
is kialakítanak a kiürült gyermek-
rendelő helyén, ahol különbö-
ző programok szervezésére nyílik 
majd lehetőség. A program révén 
élhetőbbé, lakhatóbbá válik a kör-

nyék, amiben számítanak a civilek, 
a lakók együttműködésére is. 

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő azt emelte ki, hogy az itt 
lakóknak is érdekük a közös gon-
dolkodás. Ha a célokat sikerül meg-
valósítani, azzal Miskolc szépül, 
újul, jobb lesz itt lakni. Kiemelte, 
hogy a zöld város mozgalom elvei-
nek megfelelően felújítják a zöld te-
rületeket is, sőt, az oldalfalakat, tám-
falakat is befuttatják növényzettel. 

Lengyel Katalin elmondta, hogy 
a fejlesztésre már a 2008–2009-ben 
készült tervekben kijelölték a meg-
valósítás helyét. Ez a projekt több 
mint a panelprogram. Emellett 400 
millió forintos projekt – ameny-
nyiben nyernek – 100 százalékos 
támogatottságú, tehát a városnak 
nem kerülne pénzébe. Négy üte-
met tartalmaz: lakáscélú beavatko-
zás, közösségi ház kialakítása, sza-
badidőpark felújítása, programok 
megvalósítása. Ha a közgyűlés feb-
ruár 14-ei ülésén támogatja, 15-én 
beadják a pályázatot. 

Petrik Zoltán tervező és Szűcs 
Gábor kerttervező diavetítéssel il-

lusztrálva mutatta be a projektet, 
amelynek keretében új társasházak-
kal vetekedő, modern épületté ala-
kítanák át a tömböt, az új funkció-
nak megfelelően építenék át belül a 
volt rendelőt, illetve hangulatos sé-
tánnyal, sportterekkel bővített zöld-
területté varázsolnák a mostani jó-
részt szürke, elhanyagolt környéket. 
A civil szervezetek vezetői pedig 
megígérték, hogy a lakosság igényeit 
maximálisan figyelembe véve szer-
veznének közösségi programokat. 

Ezt követően a lakók vették át a 
szót. Az első szavak az elismerés je-
gyében születtek, azonban ezt köve-
tően kíváncsiak voltak, miért pont 
ezt a tömböt választották, mivel ér-
demelték ki? A panelprogramosok 
jogosan háborodhatnak fel, hiszen 
ők sok pénzt fordítottak a felújításra. 
Az egész Avason fel kellene újítani a 
balesetveszélyes járdákat, lépcsőket, 
lesz-e pénz a közösségi ház működ-
tetésére? Még nincs megoldva a „fé-
szekrakók” problémája… Felvetet-
ték az összeköttetés megteremtését 
az egyetemmel. Az Avas nem régi, 
mégis rehabilitálni kell, ezért kér-

ték, hosszú távú megoldásban gon-
dolkodjanak. 

Kiss Gábor válaszában megismé-
telte, hogy a területet már korábban 
kijelölték. Egyébként is logikus vá-
lasztás, mivel olyan rész, ahol a leg-
nagyobb az önkormányzati hányad, 
tehát a város vagyonát gyarapítják. 
A panelprogramos felvetést jogos-
nak tartja, de a pályázati kiírás szab-
ja meg a kereteket. A problémát jel-
zik a kiírónak. A „fészekrakókkal” 
kapcsolatban az alpolgármester el-
mondta, ilyen közel még nem álltak 
a megoldáshoz, de a pénzintézetek-
kel folytatott tárgyalások részleteit 
nem ismertetheti. 

– Tisztességes, normális lakha-
tási feltételeket szeretnénk megte-
remteni az itt lakóknak – összegezte 
a projekt célját Kiss Gábor. Felhívta 
a figyelmet a Jezsuita Gimnázium 
sportpályafejlesztésére, amely össze-
kapcsolódik majd a rehabilitációval 
és nyit az egyetem felé is. Kérte a la-
kók segítségét a megújuló környezet 
megóvásában, a rend betartatásá-
ban pedig a városnak is erőteljesebb 
szerepe lesz, kvázi városi rendőr-
ség jöhet létre. Az alpolgármester 
elmondta, hogy megvan a remény 
arra, hogy az egykori munkásvo-
natok mintájára felélesztik a vasúti, 
elővárosi közlekedést a Tiszai és az 
egyetem közt, a sínek megvannak… 

A felvetés jogosságát elismerve 
megerősítette, hogy az egész Avast 
rendbe kellene tenni, háromszor, 
négyszer ekkora területre számítot-
tak, mint amennyire a pályázat lehe-
tőséget kínál, de azt kell kihasználni, 
ami van.         Csontos L. | fotó: Juhász Á. 

Újabb három évig együttműködnek a fesztivál támogatásában
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sport
Újra Törökországban edzőtáborozik a DVTK
Lejátszotta első két edző-
mérkőzését a DVTK labda-
rúgócsapata, mely szerdán a 
törökországi Belekbe utazik 
edzőtáborba. Előtte azon-
ban két felkészülési találko-
zót vív a Kassával.

Múlt szombaton a Balmazúj-
várost fogadta a műfüves pá-
lyán több mint ezer néző előtt 
a DVTK az év első felkészülé-
si mérkőzésén. A háromhetes, 
meccs nélküli alapozás első ál-
lomását már nagyon várták a já-
tékosok. A „második sor” vezér-
letével, l’Imam Seydi duplájával 
és Bogáti Péter góljával 3–1-re 
nyertek a hazaiak.

Szerdán Mezőkövesden lép-
tek pályára a piros-fehérek, ahol 
a hatalmas ködben, ugyancsak 
a második félidei sor gólerős-
ségének köszönhetően nyer-
tek. A 4–2-es sikerből Bogá-

ti, Icsó Zsolt, Mohamadou 
Abdouraman és Michal Hanek 
vette ki góllal a részét.

– A mérkőzésre mérkőzés-
sel lehet készülni, a meccsszituá-

ciókat csak a felkészülési találko-
zókon tudjuk gyakorolni, ezért 
lehetőséget kell adni minden ke-
rettagnak. A sorcserékkel felve-
zettük a következő heteket, ami-

kor lehetőség szerint csere nélkül 
végigjátsszák az összecsapásokat 
a labdarúgók – mondta Szentes 
Lázár szakmai igazgató.

A szakember elmondta, közép-
hátvéd és bal oldali védő poszton 
várható igazolás. Csütörtökön ez 
be is igazolódott, hiszen éppen e 
két poszton bevethető játékos ér-
kezett (Lásd lenti írásunk).

Az eddigi két edzőmérkőzésen 
tehát 45-45 percet kaptak a játé-
kosok, szombattól azonban min-
denki teljes meccsterhelésben 
részesül. A szlovák élvonalbeli 
MFK Košice ellen így délelőtt két 
mérkőzést is játszanak majd a di-
ósgyőriek a műfüvesen.

A vasárnapi pihenőnap után 
már a törökországi edzőtáborra 
készülhetnek a futballisták, feb-
ruár 6-án, szerdán indul ugyan-
is a miskolci küldöttség Belekbe. 
Február 17-ig hat edzőmérkőzést 
játszik majd a csapat a szintén a 
Földközi-tengerhez közeli he-
lyen állomásozó, külföldi együt-
tesekkel.

S. P. | fotó: Mocsári L.

Rájátszásban a Vénusz
A harmadik helyen zárta a cím védő 
DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont 
a női futsal NB I alapszakaszát. Sár-
réti Géza csapata a rájátszásban 
az Univerzum ellen kezdi a felsőág 
küzdelmeit.
 
Múlt hét szombaton a Kiskun-
félegyházi Mókusok legyőzésé-
vel (10–5) zárta a bajnokság első 
körét a DVTK-Vénusz.

– Ez a meccs arról szólt, hogy 
mindenkinek lehetőséget ad-
hattam. Nem indult jól a nap, 
mert kapusunk, Almási Ildikó 
megbetegedett. Nagyon jól véd 
mostanában, remélem, hamar 
újra a rendelkezésünkre áll. 
Nem úgy ment mindig a játék 
szombaton, ahogy kellett vol-
na, de ebben én is ludas vagyok, 
mert edzőmérkőzésünk is volt 
például a héten, és az edzésen 
sem vettem vissza. Egész jól 
igazolt a Kiskunfélegyháza, az 
eredménnyel elégedett lehetek 
– értékelt a vezetőedző.

Sárréti Géza kitért az új felál-
lásra is, melyet Csepregi Gabri-
ella és Nagy Tünde távozásával 
kellett kialakítania.

– A két játékos távozásával 
már nem foglalkozunk, kész a 
csapat, készülünk a rájátszásra. 
Az Univerzum ellen össze kell 
rakni a játékot – mondta.

Újvári Krisztina kiemelte, 
szeretnének újra döntőt játszani.

– És nyerni! Bízok ebben a 
csapatban, van két sorunk, így 
tudunk cserélgetni is – mond-
ta a góllövőlistán 24 góllal a har-
madik helyen álló futsalos.

Szombat este kezdi meg a fel-
sőházi rájátszást az Univerzum 
otthonában a DVTK-Vénusz. 
Az új lebonyolítás szerint az 
alapszakasz első öt csapata mér-
kőzik meg kétszer egymással. A 
csömöri és a miskolci együttes 
mellett az első kört az élen záró 
Astra Kiskunfélegyháza, a Gala-
xis és a Tolna-Mözs játssza a baj-
noki címért.

Február 2. | szombat » Labdarúgás: Felkészülési mérkőzés. DVTK – Bükkábrány, 
DVTK – Putnok. Miskolc, műfüves pálya, 9.00 és 11.00 » Futsal: NB I rájátszás. Univerzum – DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont. Csömör, Csömöri Sportcsarnok, 19.30 » Röplabda. NB I: Albrecht-MVSC-
MVSI – Kaposvár. Csokonai utcai csarnok, 17.00 » Teremlabdarúgás: Borosi László-emléktorna, 
selejtezők. Generali Aréna, 9.00 » Asztalitenisz: NB I Keleti csoport. Borsod Volán I – Jászkun Volán I. Szeme-
re Középiskola, 11.00.

Február 3. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga: HSC Csíkszereda – Miskolci Jeges-
medvék. Csíkszereda, 19.00 » Teremlabdarúgás: Borosi László-emléktorna, selejtezők. Gene-
rali Aréna, 9.00.

Február 9. | szombat » Teremlabdarúgás. Borosi László-emléktorna, középdön-
tők. Miskolc, Generali Aréna, 9.00. » Fogathajtás: Miskolc, Balogh-Liget Fedeles Kupa, 2. forduló. 
Balogh-Liget Lovas Klub, 10.00.

Február 10. | vasárnap » Teremlabdarúgás: Borosi László-emléktorna, helyosztók. 
Miskolc, Generali Aréna, 9.00 » Floorball: OB2. Miskolci SzFSE – Kinizsi TTK. Generali Aréna, 15.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

„Egy szerény, 
de karakteres fiatalember”
Amint ideje engedte, a diósgyő-
ri születésű Pál Dénes hazatért 
Miskolcra, hogy megköszönje a 
városnak azt a sok támogatást 
és szeretetet, amit a verseny so-
rán kapott. Szerdán a polgármes-
teri hivatalban Miskolc polgár-
mestere, Kriza Ákos fogadta Pál 
Dénest. Beszélgettek a városról, 
illetve szó esett a versenyről, a fel-
készülésről, a fiatalember élmé-
nyeiről is.

– Szerettem volna személyesen 
megköszönni Dénesnek, hogy 
ilyen sikerrel képviselte váro-
sunkat az országos tehetségku-
tató versenyen, ezért kértem, 
látogasson meg. Egy szerény, 
de karakteres fiatalembert is-
mertem meg benne, akinek sok 
sikert kívánok a továbbiakban 
– emelte ki Kriza Ákos, majd 
hozzátette, a miskolci rendez-
vényeken, reméli, fellép majd 
Pál Dénes.

A polgármester egy plakettet 
adott át Magyarország hangjá-
nak, amelyre azt vésték: Mis-
kolc büszke önre. Kriza Ákos 
kiemelte, nagyon fontos a város 
és személyesen az ő számára is, 
hogy tehetséges polgárait elis-
merje, értékelje Miskolc.

Dénes a döntő előtt azt nyi-
latkozta a minap.hu-nak, lokál-
patriótának tartja magát, aki 
néha kisebb önbecsapásokra, 
idealizmusra is hajlamos szülő-
földje „védelmében”. 

– Miskolc nem a nehézipar, 
a por, az elmaradottság, a szür-
keség városa, hanem a bük-
ki táj, az egyetem, a csodálatos 
belváros és számtalan lehető-
ség világa. Őszintén bízom ab-
ban, hogy a jövőben lehetősé-
get kapok szülővárosomban is 
komolyabb fellépésekre. Szíve-
sen lennék akár Miskolc egyik 
„arca” is – mondta akkor, hoz-
zátéve, nagyon boldog, hogy 
Miskolcot, Borsod megyét kép-
viselhette.

A pénteki győzelem után a 
szombati napja magányosan, 
pihenéssel telt, de erre nem sok 
ideje jutott, hiszen már a követ-
kező lépésre koncentrál, az Eu-
rovíziós Dalfesztiválra.

– Már javában próbálunk 
a dalfesztiválra. Szeretnénk a 
legjobbat kihozni magunk-
ból. Legalább olyan meghatá-
rozó élményt szerezni, mint a 
Voice-beli duettünk. Hozzám 
a lírai dalok állnak közel, de 
nagyobb ívű dalokban is meg 
szeretnék mutatkozni, amiben 
elengedhetem magam, hiszen 
van egy laza énem is, sajnálom, 
hogy ez csak a verseny legvé-
gén derülhetett ki – mondta 
Pál Dénes.

A jövővel kapcsolatban Dé-
nes elmondta: a jelenlegi elkép-
zelése, hogy a könnyűzenét ke-
veri a klasszikussal – de még 
bármi változhat.

Kiss J.

„Az ördög a részletekben lakik”
Stanley Kowalskiként már 
megismerhette a miskolci 
közönség a Jászai-díjas Ko-
csis Pált, aki ezúttal Molnár 
Ferenc Az ördög című szín-
művében, címszereplőként 
bizonyítja: az ember min-
dig a legfontosabb. A Kapos-
várról Miskolcra szerződött 
színművésszel a pénteki be-
mutató előtt beszélgettünk.

– Miért épp a miskolci társulatot 
választotta?
–Több oka van. A sok, nagyon 

megtisztelő ajánlat közül azért vá-
lasztottam a miskolci színházat, 
mert egy team érkezett ide. Az új 
társaság, a hozzájuk tartozó szí-
nészek, akiket ismerek, meghatá-
rozóak voltak a választásomban. 
Maximalista vagyok, emellett úgy 
gondolom, nincs tévedhetetlen em-
ber. Ezzel természetesen nincs gond, 
de ha többen dolgoznak ugyan-
azon, akkor kevesebb a tévedés esé-
lye. Emellett a színházi szándékaik-
kal azonosulni tudok.

– Az „időutazás” a színjátszás sa-
játja. Ha választhatna, melyik kor-
ba látogatna el?
– Színészileg mindenképpen 

Shakespeare korát választanám. 
Ami nem volt színészcentrikus vi-
lág, gond nélkül megdobálták őket. 
Izgalmas folyamat, ahogyan a szín-
játszás kimegy az utcára, illetve az 
is, hogy a ma már nagyon vere-

tes, költői szöveg hogyan szólítot-
ta meg az akkori angol embereket. 
Shakespeare nagyon komolyan írt, 
nem volt lehetőség improvizációra. 
Gyorsan készültek az előadások, bár 
ezt én nem szeretem, nekem min-
den idő kevés, alapos ember vagyok.

Történelmi események szem-
pontjából pedig a francia forrada-
lom idejére utaznék vissza, habár 
biztosan nagyon félnék, de szíve-
sen elbeszélgetnék Robespierre-rel, 
hogy gondoljon át néhány dolgot.

– Mit gondol Molnár Ferenc ördö-
géről?
– Furcsa. Az elején nagyon izgal-

mas és bonyolult szerepnek tartot-
tam. Volt is bennem egy kis félsz, 
hiszen tele van kihívással, rengeteg 
technikai tudást igényel. Annak vi-
szont nagyon örültem, hogy Máté, a 

rendező azt mondta, az ördögöt em-
berként kell elképzelni, s az író iró-
niája fontos, hogy ördögnek nevezi, 
holott lehet, hogy nem is ő az, s le-
het, mindenki az. Törekszünk a na-
gyon emberi megfogalmazásra. Ma 
már úgy gondolom, hogy egy tisz-
tánlátó, szabadon gondolkodó, azaz 
szabad és gondolkodó figura. Oly-
kor frivol módon, olykor cinikusan, 
máskor segítőkészen közli az embe-
rekkel: hazudsz. Összetett, lélekbe 
látó, s könnyen közlő ember a töb-
bi között. 

– Hogyan válhat sikeressé, hiteles-
sé egy előadás?
– Komplex élményként kell hat-

nia egy előadásnak, de a pillanatok 
mellett nem mehetünk el. Az ördög 
is a részletekben lakik. A katarzis él-
ményét nem egy pillanat okozza, 

sokkal inkább pillanatok sorozata. A 
történet. Vannak kiemelt pillanatok, 
s vannak, amik csupán szolgálnak, 
de mindkettő szükséges. 

– Jövő héten Miskolc, a színház ad 
otthont az európai színházi egyete-
mek találkozójának. Mit gondol a 
jövő színházáról?
– Igen, az én osztályom is eljön 

Miskolcra a SZEM-re. Egy bemuta-
tó órát fogunk tartani. A színjátszás 
szerintem kortalan. Az ördög kap-
csán is érződik, hogy az író nagyon 
jól ismerte az akkori színjátszást. Zá-
rójel nélkül ír le gesztusokat, s most 
is azok szükségesek hozzá, hogy lét-
rejöjjön valami. A lényeg, úgy gon-
dolom, ugyanaz, csak a csomagolás 
változik rendre. 

A teljes beszélgetés a minap.hu-n 
olvasható.                Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Jól sikerült Bence műtétje
Átesett a csontvelő-transz-
plantáción Rakaczki Bence, a 
DVTK leukémiával küzdő ka-
pusa. A sportember jó állapot-
ban van, az eredmények fel-
mérése egy-két hónap múlva 
történhet meg – tudtuk meg 
Nagy Kálmántól, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház 
és Egyetemi Oktató Kórház osz-
tályvezető főorvosától.

A sejteket Farkas Edina, a 
kórház református lelkésze hoz-
ta el az Amerikai Egyesült Álla-
mokból kedden, melyet este in-
fúzió formájában megkapott 
Rakaczki Bence.

Most egy 2-3 hetes időszak 
következik, mialatt a sejtek meg-
tapadnak, azután kezdhetnek el 
működni. Jelenleg is steril szo-
bában van Bence.

Újabb válogatott játékos jött
Fél évre kölcsönbe érkezik a holland 
első osztályban szereplő Roda JC-
től a DVTK-hoz a 22 éves védő, Ká-
dár Tamás.

Elek Ákos és Rudolf Gergely után 
így újabb magyar válogatott játé-
kos került Diósgyőrbe. A balhát-
védként is bevethető védő eddig 
hét alkalommal ölthette magá-
ra a címeres mezt, s két miskolci 

társával együtt ő is meghívót ka-
pott Egervári Sándor szövetségi 
kapitánytól a keretbe, amely feb-
ruár 6-án Fehéroroszország ellen 
lép pályára a törökországi Belek-
ben.

Kádár Tamás a szokásos or-
vosi vizsgálat után csatlakozik a 
DVTK tavaszi szezonra készülő 
keretéhez. A Diósgyőr opciós jog-
gal rendelkezik a hosszabbításra.

Elek Ákos a magyar válogatottal  korábban érkezik Törökországba

Kocsis Pál (középen) Az ördög című színdarab előadásán
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KérjüK, hogy Ön is aKtívan vegyen részt az új Kamara jÖvőjéneK  
alaKításában, és adja le szavazatát a februári választásoKon!

A 2013-as év fordulópontot hoz a magyar vidék életében: 
minden eddiginél szélesebb bázison megalakul a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Ka-
mara, a hazai agrárium korszerű, új köztestülete. Az új 
szervezet kiterjed a teljes élelmiszer-előállítási lánc-
ra, azaz alanyi jogon tagja lesz a mezőgazdaság, az élel-
miszeripar, az agráripar és a vidékfejlesztés minden piaci 
szereplője – az őstermelőktől a nagyvállalatokig, a terme-
lőktől a kereskedőkig.

Közel 200 ezer leendő tag jelentkezett be határidőig 
az új kamarába, és szerzett ezáltal jogot a részvételre a febru-
ár 1–15. közötti kamarai választásokon,  ahol „egy tag 
– egy szavazat” elve alapján voksolhatnak a küldöttekre.
Közös ügyünk, hogy a magyar vidék éljen a megkapott lehető-
séggel, és az új Nemzeti Agrárkamara az ágazat erős ér-
dekvédője, valódi támogatója legyen. Az új köztestület 
munkája akkor lesz eredményes, ha azt szakmailag rátermett, 
elkötelezett és felelősen gondolkodó szakemberek vezetik.

Akció 2013. 02. 02-tól 2013. 02. 08-ig
Tomi Kristály mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Arilux mosógél, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft
Persil Duo kapszula, 15 db-os, 87 Ft/db 1299 Ft
Ariel gél kapszula, 32 db-os, 91 Ft/db 2899 Ft 
Ariel mosópor, 2 kg, 829 Ft/kg 1659 Ft
Ariel mosópor, 6 kg, 749 Ft/kg 4499 Ft
Perwoll foly. mosószer, 3 l, 566 Ft/l 1699 Ft 
Baby törlőkendő, 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft
Signal fogkrém, duo, 2 x 100 ml, 265 Ft/db 529 Ft
Vanish szappan, 300 g, régi ár: 569 Ft 469 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 999 Ft/l 499 Ft
Szegett szőnyegek 
1,2 m, 2 m, 3 m, 4 m hosszú  1199 Ft-tól 3999 Ft-ig.

Farsangoljon a 
Bogácsi ThermálFürdőBen!  

Zenés karaoke-party
február 9-én, 19.30-tól éjfélig!

 a jó hangulatról anita, Dj Bee Bee és peti gondoskodik! 
 az italokat, ételeket a büfé személyzete biztosítja!

MinDen venDég álarcot kap! 
jelmezben érkezőket 1 pohár pezsgővel jutalmazzuk!

 Belépőjegy ára: 1200 Ft
www.bogacsitermalfurdo.hu, www.facebook.hu/bogacsitermalfurdo l Tel.: 49/534-410
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Február 4. | hétFő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Február 5. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 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 20.25–06.00 Képújság.

Február 6. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.25–06.00 Képújság.

Február 7. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a 
Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Február 8. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Február 9. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek 
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–07.00 Képújság.

Február 10. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefog-
laló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képúj-
ság.

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

Hirdetés

Január 31–Február 6. | 15.15 Európai Panoráma: Alkonyat – Hajnal-
hasadás 2.; feliratos amerikai fantasy | 12 | (Béke-terem) | 15.30 Samsara; 
amerikai film | KN | (Uránia-terem) | 17.30 A gyilkos médium; feliratos 
amerikai–spanyol film | 16 | (Béke-terem) | 17.45, 20.00 Lopott szavak; 
amerikai thriller | 12 | (Uránia-terem) | 19.45 Európai Panoráma: A hét 
pszichopata és a si-cu; angol film | 16 | (Béke-terem). 

Február 7–13. | 14.45 Európai Panoráma: Aglaja; magyar–lengyel–
román játékfilm | 16 | (Béke-terem) | 15.30 Európai Panoráma: Az utol-
só hegycsúcs; feliratos spanyol dokumentumfilm | 12 | (Uránia-terem) | 
16.45 Európai Panoráma: A nyomorultak; feliratos angol zenés film | 
12 |(Béke-terem) | 17.45 Samsara; amerikai dokumentumfilm | 12 | (Urá-
nia-terem) | 19.45 Európai Panoráma: Anna Karenina; feliratos angol–
francia film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Sinister; amerikai thriller | 18 | (Urá-
nia-terem). 

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
40 és annyi (MB premier) | 16 | 11.00 
(szo–v), 13.45, 16.45, 19.30 – 22.15 
(p–szo)
Gengszterosztag (F premier) | 16 
| 10.45 (szo–v), 13.00, 15.30, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Erőnek erejével (MB) | 16 | 15.45, 
18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
Anna Karenina (F) | 12 | 13.15, 19.30
Egyesült állatok (MB) | 6 | 10.15, 
12.15 (szo–v), 14.30, 16.30, 18.30
Kényszerleszállás (F) | 16 | 12.00 
(szo–v), 17.00, 19.45 – 22.30 (p–szo)
Paranorman (MB digitális 3d) | 12 | 
10.30, 12.45 (szo–v)

Napos oldal (F) | 16 | 20.30
A lehetetlen (F) | 12 | 22.30 (p–szo)
Pi élete (MB digitális 3d) | 12 | 10.45 
(szo–v), 15.00 (kivéve k), 17.30, 20.00
Nejem, nőm, csajom (MB) | 16 | 
14.45
A hobbit: Váratlan utazás (MB digi-
tális 3d) | 12 | 16.00
Django elszabadul (MB) | 18 | 14.00, 
17.15, 20.30 – 22.00 (p–szo)
Az öt legenda (MB digitális 3d) | 6 | 
11.20 (szo–v), 13.30
A nyomorultak (F) | 12 | 11.00 (szo–v)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – január 31– február 6. ››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Ezek a napok kiválóak lesznek az ön számára arra, hogy nagy döntéseket 
hozzon, és igent mondjon valamilyen felkérésre. Gondolja át, mi az, ami eltéríti a céljaitól, mi az, amit meg 
szeretne valósítani. Valószínűleg úgy érzi, túl sokat dolgozik, és e miatt nem jut elég ideje a szeretteire. A pár-

kapcsolatában egy fontos kérdésben egyedül kellene döntenie.

bika (04. 21–05. 21.) Ez a hét alkalmas rendezetlen dolgai gyors megoldására, sőt, akár mások-
nak is kiváló tanácsokat adhat. Ha anyagi ügyleten, új munkán, tanuláson töri a fejét, akkor ez a hét kiváló 
lehet arra, hogy megvalósítsa a terveit, vagy legalábbis megtegye az első lépéseket. A párkapcsolatban nyu-

godt időszakot él meg, ha magányos, kezdeményezzen!

ikrek (05. 22–06. 21.) Szociális érzékenysége hirtelen felerősödik, segítőkészebb lesz, okos taná-
csokat osztogat. Ugyanakkor ne felejtse, nem vállalhatja magára mások búját és baját. A héten a magánélet-
ben is a figyelem középpontjába kerül, de a hét vége felé kezd kicsit kínossá válni, mert olyanok kezdenek ér-

deklődni ön iránt, akiktől szívesen tartaná magát távol.

rák (06. 22–07. 22.) Számos nehézségen tette túl magát, ezek érzelmileg, erkölcsileg igencsak 
megviselték. Ideje lezárnia a múltat! Környezete is örülni fog annak, ha újra mosolyogni látják. A magánéle-
te felpezsdül, rengeteg meghívás várja. Fogadja el a sorsát, és élvezze ki a pillanat örömét, ami, bármilyen 

hihetetlen, izgalmas szerelmi kalandot is tartogat.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Fordulatokban gazdag napok várnak önre. Szakmai előmenetel, 
pénzügyek vagy épp párkapcsolat a téma – jelentős sikereket könyvelhet el. Megvalósulhatnak régi vágyai. 
A legnagyobb gond az, hogy nehezen tud alkalmazkodni, és még a saját maga által állított korlátokat is csak 

a párjától követeli meg, maga állandóan felrúgja.

szűz (08. 24–09. 23.) Egy régen szőnyeg alá sepert probléma kerülhet előtérbe, amely ki fogja 
billenteni a lelki egyensúlyából. Ahhoz, hogy most eredményesen lezárja ezt a dolgot, kommunikálnia kell 
környezetével. A párkapcsolata most különösen édes lehet. A nagy boldogságban ne feledkezzen meg a lé-

nyegről: az emberről, akit szeret. Ő legyen az első!

mérleg (09. 24–10. 23.) Fontos napok várnak önre. Érdemes eltűnődnie azon is, vajon szeret-
ne-e fejlődni szellemileg, ugyanis ez az időszak kedvez a tanulásnak, tapasztalatgyűjtésnek. Érezhetően tele 
lesz energiával. A magánéletben most rendkívül aktív, irigylik is érte a barátai. A partnere már kevésbé, ő 

ugyanis végre egy kis nyugalmat szeretne.

skorpió (10. 24–11. 22.) A héten könnyebben megküzd az akadályokkal. Ha mégis úgy véli, 
nem boldogul egy fontos üggyel, egy percig se szégyelljen segítséget vagy tanácsot kérni. Vágyik egy kis sza-
badságra, megpróbál lazítani a kötelékeken, sőt, néha úgy is viselkedik, mintha szingli lenne. Ne feszítse túl 

a húrt, mert a partnerét már így is magára haragította.

nyilas (11. 23–12. 21.) A hét elején nem találja a helyét, mintha az egész világ összefogott vol-
na ön ellen, pedig erről szó sincs. A hét közepétől már minden jobb és kiegyensúlyozottabb lesz, főleg szak-
mai téren érkeznek elismerések. Támogatást kap döntései meghozatalához is. Otthon nemcsak a gondjai-

ról nem beszél, hanem az érzelmeit is titkolja.

bak (12. 22–01. 20.) Régóta feledésbe merült ötleteit szeretné megvalósítani, pedig már rég le-
mondott arról, hogy lesz belőle valami. Egy új vállalkozás, munkahelyváltás, tanulás lehetősége is fellelke-
sítheti. A kezdés előtt lépésről lépésre tervezze meg a kivitelezést, így nem érheti meglepetés. A sikerek a kar-

rierjének kedveznek, de a párkapcsolatát tönkretehetik.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Váratlan problémái lehetnek az egészségével, de ezeket igen gyor-
san leküzdi. Felélénkül a szerelmi élete, akár kapcsolatban él, akár egyedül. Ha már van párja, és az utóbbi 
időben kissé állóvízben érezte magát, újra fellendülnek a dolgaik. Ha keresi a párját, elindulhat valami, ami 

hosszabb távon bontakozik ki, ezért ne vessen el egy lehetőséget se.

halak (02. 20–03. 20) Ezek a napok nem alkalmasak arra, hogy nagyszabású dolgokat vigyen 
véghez. De áttörés előtt áll az életében, aminek már most észreveheti az előjeleit. A pénzügyei is meglen-
dülnek a héten, és ha a valódi megoldás kicsit hosszabb távon bontakozik is ki, a siker garantált. Ezen a hé-

ten sikerülhet visszacsempésznie a romantikát a párkapcsolatába. 

Február 2. | szombat
10.00 | Családi medve-nap. Mackóságok, kiállítás 

játékmackókból, előadások, mackórestaurátor mű-
hely. Herman Ottó Múzeum, központi épület.

19.00 | Klazz fesztivál a Miskolci Szimfonikus 
Zenekarral. Művészetek Háza.

19.00 | Jótékonysági alapítványi bál. Zenél a Ví-
dia együttes. A Szent Imre Római Katolikus Ál-
talános Iskola és Kisboldogasszony Óvoda ren-
dezvényének fővédnöke Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere.

Február 3. | vasárnap
19.00 | Klazz fesztivál a Miskolci Szimfonikus 

Zenekarral. Művészetek Háza.

Február 4. | hétFő
18.00 | A Ködmön Formációs Táncegyüttes be-

mutató órája. MKK Ifjúsági Ház.

Február 5. | kedd
09.30 | Barangolás a zene világában Bócz 

Sándor zenetörténésszel. Petőfi Sándor 
Könyvtár.

16.30 | Gyógyító harmónia. A lélekábrázolás 
képi megjelenítése. Koleszár András egészségfej-
lesztő, mentálhigiénikus előadása. Kaffka Mar-
git Könyvtár.

17.00 | In memoriam Cseh Károly. Barátai em-
lékeznek a január 9-én elhunyt költőről. Kisbe-

tűs himnusz c. válogatott verseit tartalmazó köte-
tét bemutatja Borkuti László. Móra Ferenc (Avasi) 
Könyvtár.

Február 7. | csütörtök
14.00 | Zsuzsika galambja. Gál Halász Anna író 

mesekönyvének bemutatója. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár.

20.00 | Wounderground. Helynekem.

Február 8. | péntek
20.00 | Robotrock-koncert. Helynekem.

Február 9. | szombat
20.00 | Intim Torna Illegál koncert. Helynekem.

kiállítás:
» Hamistáska. A Gyenis Tibor festményeiből nyí-

ló tárlat január 26-ig látogatható. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

» Tarczali Béla tárlata. A fotóművész munkáiból 
nyílt kiállítás február 28-ig tekinthető meg. Miskol-
ci Galéria, Feledy-ház.

» Örökség 2012. A Herman Ottó Múzeum legújabb 
szerzeményeit bemutató kiállítás. A tárlat megte-
kinthető április 28-ig. Herman Ottó Múzeum köz-
ponti épület.

» 60 névkártya-rajz. Litwin József kiállítása meg-
tekinthető február 21-ig. Teátrum Pincehely Ga-
léria.

» Változatok egy holnapra. Schulz Vera kiállítá-
sa február 15-ig tekinthető meg. Földes Ferenc 
Gimnázium.

» BORSOD 2050. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

» A Diósgyőrben élő és alkotó képzőművészek tár-
lata. Balogh Márta, Eisele Gyula, Izsó Lajos, Kavalecz 
Lajos, Szurdoki Judit és Szűcs László kiállítása megte-
kinthető február 28-ig. Ady Endre Művelődési Ház.

Jubileumi szerelemünnep Kefirrel
A hagyományokhoz híven, idén 
is megrendezik a Nagy Valentin-
ünnepet a Generali Arénában. 
Kecskés Tibor, azaz Kefir ezút-
tal minden eddiginél több fellé-
pőt hív Miskolcra, hogy a 10. sze-
relemünnepet együtt tölthesse 
a város.

Zoltán Erika, Bereczki Zol-
tán, a Happy Gang, az Animal 
Cannibals, Csordás Tibi, a Hip 
Hop Boyz, a Kozmix, Dér Heni, 
Oláh Ibolya, Böczkös Panna, Pé-
ter Szabó Szilvia, Dj Dominique 
és természetesen a házigazda 
V-Tech lép fel a 10. Nagy Valen-
tin-ünnepen, a Generali Aréná-
ban, február 16-án.

A V-Tech frontembere, Kecs-
kés Tibor kiemelte, a koncerten 
a kezdetektől azok a zenekarok 
szórakoztatják a szerelmes mis-
kolciakat, akik a V-Tech zenekar 
barátai, vagy kötődnek Miskolc 
városához.

– Ez lesz a 10. alkalom, hogy 
koncertekkel ünnepeljük Mis-

kolcon a szerelmet, ezúttal na-
gyon sokan leszünk. Manap-
ság divat a retro, mi is annak 
számítunk, így ’90-es évekbe-
li bulit rendezünk majd, hiszen 
a V-Tech is akkor kezdte a pá-
lyáját – mondta Kecskés Ti-
bor. Mint kiemelte, azért rende-
zik a kezdetek óta Valentin-nap 
környékén a koncertet, mert az 
együttes romantikus hangvéte-
lű zenekarnak számít. – Berecz-
ki Zoltán is hozzánk hasonlóan 
romantikus dalokat énekel, s ke-
vesen tudják, hogy az eddigi ösz-
szes lemezen velünk dolgozott – 
tette hozzá.

Kecskés Tibor elárulta, min-
dig volt párja Valentin-napon, 
így mindig ünnepelte a szerel-
met ekkor. Hozzátette, számá-
ra is ugyanazt jelenti a szerelem, 
mint mindenkinek. 

– Gyorsabban ver a szívem, 
s mindig azzal szeretnék lenni, 
akit szeretek – mondta Kefir, aki 
mindenkit szeretettel vár a sze-
relemünnepre.                        Kiss J.

» Február 2-a, szombat, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A minorita templom-
ban 10 órakor is lesz szentmise. Ez egyúttal a megszentelt élet világnapja, minden, Miskolcon és 
környékén működő szerzetesrend közös ünnepe. Az avas-déli jezsuita templomban 17.30-tól kö-
zös vesperás, majd 18 órától Palánki Ferenc püspök mutat be szentmisét.

» Vasárnap, 3-án, Szent Balázs emléknapja, minden katolikus templomban a szentmisék 
után Balázs-áldás. Délután 3 órakor a minorita templomban a Fráter gimnázium iskolamiséjét 
tartják. A minorita templomban szombaton kezdődik a lourdes-i kilenced, szombaton és vasárnap 
17.20, hétköznapokon 17.40 órai kezdettel. 

hArAng-hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Február 2-3., szombat, vasárnap – Művészetek Háza
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93 éve, 1920. január 28-án elhunyt Kovács Gábor közgazdász. Az 
akkor 37 éves egyetemi tanár Miskolcon született, 1905-től a debre-
ceni jogakadémián tanított, 20 könyv szerzője. Ő dolgozta fel első-
ként az 1867–1903 közötti miskolci hírlapírás történetét.

40 éve, 1973. január 31-én a megyei kórházban megtörtént az első 
veseátültetés. Pintér József urológus professzor és teamje – Budapest 
után – először Miskolcon végzett el sikeres átültetést.

115 éve, 1898. február 1-jén dátumozta Soltész Nagy Kálmán 
polgármester és Diószeghy György főjegyző Miskolc első, nyomta-
tásban is megjelent városrendezési szabályzatát. Ez a város 58 utcá-
ját érintette.

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

Százévesek 

Tisztelt Olvasó! Tavalyi utolsó játékunkban világörökségekkel ismertet-
tük meg játékos kedvű olvasóinkat. Most idei első négyrészes rejtvény-
sorozatunkban idén százéves magyar hírességek nevét rejtettük el. A 
megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb február 7-e éjfélig jut-
tassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes meg-
fejtők között kiadónk felajánlásában egy-egy könyvet sorsolunk ki.

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Téli vigasság
Téli vigasságot rendeztek csütör-
tökön az Eszterlánc Néphagyo-
mányőrző Óvodában. A részt-

vevők a rendezvényen átélhették 
a régi fonók hangulatát vidám, 

tréfás játékokkal, a régmúlt idők 
gyertyaszentelő hagyományai-

nak felelevenítésével. A tánc-
házat óvónők nyitották meg, 

később az óvodások is csatlakoz-
tak, az alkalomhoz illő talpalá-

valóról az Esztenás zenekar gon-
doskodott. (fotó: Juhász Ákos)

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

Sarah Winman: 
Amikor isten nyúl volt
1968. Az év, amikor Párizs népe az utcára vo-
nul. Az év, amikor Martin Luther King éle-
tét veszti egy álomért. Amikor Elly Portman 
világra jön. A kis Elly életét azok formálják, 
akik a legközelebb állnak hozzá. Szerető, de 
figyelmetlen szülei, legjobb barátja, aki már 
felnőtt, egy öregedő piperkőc, aki imád sztep-
pelni és természetesen egy nyúl, akinek már a 
neve is tükrözi különleges és mindenható ké-

pességeit: Isten. Elly gyermekkora egyszerre különleges és hétköznapi, 
de egyetlen ember támaszként végig mellette áll: a bátyja, Joe. Húsz év 
elteltével a két testvér már felnőtt, mindkettő a maga életét éli, de a köz-
tük lévő kapocs ugyanolyan erős. Legalábbis annak tűnik, amíg egy vi-
lágméretű katasztrófa tragédiával nem fenyegeti ezt a köteléket. 

Felvi Tájoló 2013
A felvételi felé vezető úton irányt muta-
tó csapat harmadik tagja 2001 óta jele-
nik meg a hivatalos tájékoztatókkal egy 
időben. Olyan többletinformációt gyűjt 
össze, amely valódi segítséget ad ahhoz, 
hogy a felvételire készülők részletesen 
megismerjék a szakokat és az elvégzésük-
kel megszerezhető tudást, képesítést. A 
Tájoló a szakbemutatások mellett számos 
kérdésre választ ad. Felvi-rangsor, felvételi 
statisztika, s ezúttal pályaorientációs tesz-
tek és segédanyagok, felvételi kisokos és hallgatói élet.

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

Anna Karenina
A gyönyörű Anna Kareninának meg-
van mindene. Férje kormánytisztviselő, és 
Anna a szentpétervári úri társaság megbe-
csült tagja. Egy nap bátyja, Oblonszkij kéré-
sére Moszkvába utazik, hogy segítsen meg-
menteni házasságát. Ott összetalálkozik 
Vronszkijjal, a fess huszártiszttel, akivel azonnal heves vonzalmat 
éreznek egymás iránt. Kezdetét veszi a világirodalom egyik leghíre-
sebb végzetes románca, melyből most Joe Wright készített nagysza-
bású, látványos és elsöprő erejű filmadaptációt. 

feliratos, angol–francia film, korhatár 12 év 
Művészetek háza, Béke-terem. Európai 
Panoráma. Február 7–13.: 19.45

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

Akkor és most… „Nyári lakok a Népkert mellett” felirattal 1910 
körül Miskolcon nyomtatták a képeslapot. A korabeli címtárak szerint 
a jobboldali villa tulajdonosa Váncza József, a baloldali Görgey László 
országgyűlési képviselőé volt. Mindkét épület ma is létezik a Görgey u. 
20. és 26. számmal jelölten. A 20. számú épületet Toroczkay Wigand 
Ede, a magyar szecesszió kiemelkedő egyénisége tervezte. Volt benne 
iskola, helyet adott a Lévay József Tudományos Könyvtárnak, jelenleg 
óvoda. A 26-os számú Görgey-villa többet őrzött meg eredeti szépsé-
géből. Ezt Siess Győző tervezte, s 1903-ban épült. A Görgey-villa előtti 
területre épült több mint fél évszázaddal ezelőtt a 22–24. számmal ellá-
tott, két lépcsőházas, téglahomlokzatú, háromemeletes bérház.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

Vadak helyett repülőkre „vadászik”
Nagy Géza mérnök őrnagy, 
a bánkúti radarállomás pa-
rancsnoka  kisgyerekként 
vadász szeretett volna len-
ni. Azután katonai kollégis-
ta lett, tiszti iskolát végzett 
és ma a NATO egyik „sze-
mének” az irányítója.

– Egészen kisgyerekként vadász 
szerettem volna lenni, mert na-
gyon vonzott a természet. Hat-
vanban jártam általános isko-
lába és a matematika tanárom 
azt mondta, nagyon jó kato-
nát lát bennem. Egerben vol-
tam katonai kollégista, majd 
lokátortechnika szakon végez-
tem a katonai főiskolán. Ci-
vil végzettségem villamosmér-
nök. A családban én vagyok az 
első hivatásos katona. Jól dön-
töttem, jól érzem magam ebben 
a szakmában, szeretem csinál-
ni, csak egyre kevesebben va-
gyunk, ezért egyre nagyobb az 
elvárás, egyre magasabb színvo-
nalon kell teljesíteni – ismertet-
te pályafutását Nagy Géza, aki 
katonás precízséggel diktálta az 

alakulata nevét: Magyar Hon-
védség 54. Veszprém Radarez-
red 3. Gerinc Radar Mérőpont, 
melynek ő a parancsnoka.

A radarról megtudhattuk, 
hogy 2006-ban telepítették, 
NATO-tulajdonban van, a hon-
védség üzemelteti. Az elméle-
ti maximális felderítési távolság 
475 kilométer, és napi 24 órás 
szolgálatban működik. 

A fiataloknak is ajánlja a ka-
tonai pályát a parancsnok, mert 
hosszú távon még mindig jó le-
hetőségeket kínál a HM. Egy-
részt a jó paphoz hasonlóan a 
katona is holtáig tanul, másrészt 
a külföldi missziók más kultú-
rák megismerésére is lehetősé-
get biztosítanak.

 Cs. L.
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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. 
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Névadó – Leszih Andor
Az Avas városrészen, az ar-
borétumtól nyugatra, a 
Pattantyús Ábrahám Géza 
utcából nyíló utca, amely 
egyrészt a Klapka György, 
másrészt a Perczel Mór 
utca felé biztosítja a közle-
kedést. A névadás az 1980-as 
évek közepén történt.

Leszih Andor apja, nagyapja ré-
vén tősgyökeres „avasalji” miskol-
ci család szülötte, ősei a vasmű-
vesség képviselői voltak. Iskoláit a 
városban végezte, érettségi vizsgát 
a Lévay József Református Gim-
náziumban tett. Biztosítási tisztvi-
selőként először önkéntesként, ké-
sőbb vállalt „szakmaként” kötődött 
a múzeumhoz. 1905–1950 között 

ő volt a múzeum őre, vagy-
is igazgatója. Főleg nu-
mizmatikával foglalko-
zott, de megismerte a 
múzeumi munka szinte 
minden területét. A kor-

ra jellemzően rendkívül 
sokat publikált a miskolci na-

pilapokban. Foglalkozott Herman 
Ottó és Szendrei János hagyatéká-
val, baráti köréhez tartozott Móra 
Ferenc és Móricz Zsigmond. Külö-
nösen értékes naplót vezetett a há-
ború alatti Miskolcról. (1880–1963 
között élt, sírja a mindszenti evan-
gélikus temetőben található. Tudo-
mányos munkásságát a Herman 
Ottó Múzeum 1964. évi évkönyve 
tárja az érdeklődő elé.)                    D. I.


