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Dolgoznak a strandon, nyárra elkészülhet
Folytatódnak a munkák, jú-
nius végére elkészülhet a Se-
lyemréti strandfürdő. Az 
építési területet átadták a 
közbeszerzésen nyertes új 
kivitelezőknek.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere, és Czinkné Sztán Anikó, a 
Miskolci Turisztikai Kft. igazgató-
ja csütörtökön helyszíni bejáráson 
tekintette meg a munkát. A bejá-
rást megelőzően Czinkné Sztán 
Anikó bejelentette, hogy aláírták 
a szerződést az új kivitelezőkkel – 
az Adeptus-H Zrt.-vel és az Orszak 
Borsod Kft.-vel – elkezdődött a 
munka, nyárra elkészülhetnek a 
strand beruházásai. 

Kriza Ákos tájékoztatójában 
utalt a beruházás körüli, eddigi hu-
zavonákra, s hangsúlyozta: a város-
vezetés számára Miskolc érdeke az 
elsődleges. A városi beruházásokat 
illetően csakis jogilag tiszta szerző-
dések jöhetnek szóba, s megköve-
telik a kifogástalan minőségű ki-
vitelezést. A polgármester arról is 

szólt, hogy a tervek szerint júni-
us 30-áig készülnek el a Selyemréti 
strand munkái.

– A miskolciak nagyon várják, 
hogy végre használni tudják a Se-
lyemréti strandnak ezt a részét is. 

Igyekszünk, hogy ne várjanak hiá-
ba – tette hozzá a polgármester.

» folytatás a 3. oldalon

A színház jövőbe látó SZEMe
Vasárnap ér véget 

a Miskolci Nemze-
ti Színház, illetve Mis-

kolc legújabb kulturális 
fesztiválja, a Színházi 

Egyetemek Miskolcon, 
azaz a SZEM. A jövő-

be pillantó, első SZEM 
a fizikai színházra irá-
nyult, téve ezt Európa 
meghatározó akadé-
miáinak fiataljaival.

» részletek a 8. oldalon

Tesztüzemben a beléptető
Elkészült és már pró-
baüzemben van a diós-
győri stadionban kiépí-
tett beléptető rendszer, 
melynek tesztelését tel-
jes üzemben végzik 
majd a februári előké-
születi mérkőzéseken. 
» részletek a 9. oldalon

Folytatódnak a fakivágások 
az Avason
Újabb fakivágásokba kezdtek csü-
törtökön az Avason. A fát rászoruló 
családok kapják meg tüzelőnek.

Mint ismert, a területen múlt év 
február végén kezdődött meg a 
szakemberek által kijelölt fák eltá-
volítása, a talajviszonyok javítása a 
balesetveszély elhárítása érdekében. 
Tavaly 95 elkorhadt, elöregedett, 
tájidegen fát vágtak ki, gallyaztak le, 
most újabb 36 következett. 

» cikkünk a 2. oldalon

vitaminbomba- 
zöldségek
ki gondolná, hogy a burgonya is 
fontos c-vitaminforrásunk lehet a 
tél során?  
életmód | 7. oldal

a legjobb 
képzés helyben
a Miskolci egyetem a felsőoktatás 
meghatározó intézménye. célja az 
is, hogy helyben tartsa a fiatalokat.  
a város | 5. oldal

Ügyintézés 
estig
Február elejétől reggel nyolc és 
este nyolc között várja a lakosságot 
a miskolci okmányiroda.  
krónika | 2. oldal

Piac: pert nyert és egyeztet a város
Pert nyert Miskolc önkormány-
zata a Búza téri piacot működtető 
Ikeron Zrt.-vel szemben. Közben 
Kriza Ákos egyeztetésre hívta a pi-
aci kereskedők képviselőit, hogy 
segíteni próbáljon a problémáikon.

Az őstermelői piac miatt a több-
ségi tulajdonos Ikeron perelte a 
várost, mondván: az őstermelők 
konkurenciát jelentenek a nagy pi-
acnak és a parkolóhelyek száma is 
csökkent miattuk. A debreceni íté-
lőtábla kimondta, hogy bár konku-
renciát jelenthet, sem a város, sem 
a kistermelői piacot működtető 
cég nem tanúsított tisztességtelen 
versenymagatartást. 

» folytatás a 3. oldalon

Kriza Ákos: Miskolcon 
nem lesz Világsátor!

Nem lesz Miskolcon Világsátor! 
– jelentette be Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere kedden. Mint 
mondta, a közgyűlés tavaly csu-
pán állást foglalt a központ meg-
valósításával kapcsolatban, ám 
több kérdést nem sikerült ren-

dezni az elmúlt fél évben, ezért 
döntöttek amellett, hogy nem va-
lósítják meg Miskolcon a projek-
tet. A Jobbiknak a témával kap-
csolatos hangulatkeltését viszont 
Kriza Ákos elutasította.

» cikkünk a 3. oldalon

Találkozó a vállalkozókkal
Az Észak-magyarországi Mun-
kaadói és Gazdasági Közösség 
vendége volt Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere csütörtökön. 
A látogatás célja az volt, hogy a 
polgármester felmérje, miben 
tud segíteni a miskolci kis- és 
középvállalkozásoknak.

A közösség tagjai a Betatherm 
Hőtechnikai Gyártó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. telep-
helyén fogadták Miskolc pol-
gármesterét, ahol Bányai Zoltán 

ügyvezető igazgató vezette kör-
be a vendégeket. Az üzemlá-
togatás a FUX Zrt. telephelyén 
folytatódott, ahol Barkóczi Ist-
ván, a cég vezérigazgatója el-
mondta: régi vágyuk és tervük 
vált valóra a látogatással. 

Az is elhangzott: vélhetően 
lesz folytatása ennek a látoga-
tásnak, hiszen még nagyon sok 
olyan vállalkozás van Miskol-
con, amit a város vezetésének ér-
demes megismernie.                  K. I.

Jövőt kínál Miskolc 
az egyetemista fiataloknak
Stratégiai megállapodást írt alá 
Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere és Patkó Gyula, a Miskolci 
Egyetem rektora gyakornokok 
jelenlétében szerdán, a városhá-
zán megtartott sajtótájékoztató 
keretében. 

Az országban egyedülálló, 
Otthonunk Miskolc! című gya-
kornoki program célja az, hogy 
a miskolci felsőoktatási intéz-
mény legtehetségesebb hallga-
tói számára a biztos megélhetés 

és jövő lehetőségét kínálja a vá-
ros intézményeiben és cégeinél.

» folytatás a 3. oldalon

Visszavonták 
a díjemelést
A város vezetésének kérésére az 
AVE Miskolc Kft. visszavonja a bérbe 
adott edényzetre január 1-jétől érvé-
nyes, 5,2 százalékos díjemelését.

Az AVE Miskolc Kft. február 7-én 
megtartott taggyűlésén a tagok a 
határozatot egyhangú, 100 száza-
lékos szavazati aránnyal hozták 
meg. A döntés értelmében a bé-
relt edényzetekre a díjemelés nél-
küli, azaz a 2012. évben alkalma-
zott díjak maradnak érvényben, 
és a számlák is ennek megfelelően 
készülnek el – tájékoztatott Dobos 
Tímea városházi szóvivő pénteken.

» folytatás a 2. oldalon
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» Fodor Zoltán (MSZP) | a 7. számú választókörzet önkormányzati képviselője 
lakossági fogadóórát tart február 18-án, hétfőn délután 5 órától a Széchenyi István Ál-
talános Iskolában (Hajós u. 5. sz.).

» 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 ››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Az olcsóbb hulladékszállítási 
díjon dolgoznak
Miskolc város vezetésének kéré-
sére az AVE Miskolc Kft. vissza-
vonja a bérbe adott edényzetre 
idén január 1-jétől érvényes, 5,2 
százalékos mértékű díjemelését.

» folytatás az 1. oldalról
A hulladéktörvény változá-
sai miatt drágult a szemétdíj 
Miskolcon. A decemberi köz-
gyűlésen tárgyaltak bérletidíj-
emelésről is, ami a bérelt ku-
kákra vonatkozott – ezt vonják 
most vissza. Akik pedig szelek-
tíven gyűjtik a hulladékot, ki-
sebb kukákat is igényelhetnének 
majd, így pedig a szolgáltatás is 
kevesebbe kerülne.

Az AVE Miskolc Kft. közszol-
gáltatási szerződése az év végén 
lejárt. A város nyílt, nemzetközi 
közbeszerzési eljárást írt ki, ame-
lyen indult az AVE, és nyert – az 
új díjakkal, amelyek viszont már 
tartalmazzák a hulladéktörvény 
változása miatti többletköltsége-
ket is.

– Törvényi változás is tör-
tént, eddig a hulladékgazdálko-
dási törvény volt életben, január 
elsejétől pedig már a hulladék-
törvény. Ez olyan elemeket is 
megfogalmaz, ami a lakosság 
számára többletterhet jelent, azt 
a szolgáltató szedi be, de nem 
marad nálunk – mondta el Mol-

nár Attila, az AVE Miskolc Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Az AVE tervezett ugyan egy 
havi szinten 5,2 százalékos – az 
inflációt nem meghaladó mér-
tékű – bérletidíj-emelést a köz-
szolgáltatási feladatkörbe nem 
tartozó tevékenysége keretében 
azokra az edényekre, amelyeket 
bérel használójuk, ezt azonban 
a mostani döntés után mégsem 
kell megfizetni. Pfliegler Péter 
alpolgármester már a taggyű-
lés előtt jelezte, hogy kezdemé-
nyezni fogják az áremelés visz-
szavonását.

A város olyan megoldáso-
kat is keres, amelyek azt segí-
tenék, hogy akik szelektíven 
gyűjtik a hulladékot, azok szá-
mára kedvezően változhasson 
a fizetendő díj. Az alpolgármes-
ter példaként említette, hogy 
lehetőségük lesz a szelektíven 
gyűjtőknek arra, hogy a jelen-
leg használt edényeket kisebbre 
cseréljék, így pedig az ár is ked-
vezőbben alakulhat. Azaz az 
igazolt szelektív gyűjtéssel egy 
időben lehetővé válik az elszál-
lítandó hulladék mennyiségé-
nek csökkentése, az alkalmazott 
edényzet, vagyis a szemetes ki-
sebbre cserélése és ezzel az ösz-
szességében fizetendő díj ked-
vező mértékű változása is.

Február 1. | péntek

Konferencián az új Ptk.-ról. 
Az új Polgári törvénykönyv törvé-
nyi megjelenése alkalmából tartot-
tak szakmai konferenciát Lillafüre-
den. A Magyar Jogászegylet megyei 
szervezete által rendezett egész na-
pos rendezvény során előadásokon 
ismertették egyebek mellett az új tör-
vénykönyv újításait is.

Jubiláló óvoda. Fennállásának 35. 
évfordulóját ünnepelte a József Úti 
Óvoda Brunszvik Teréz tagóvodája. 
Az intézmény pedagógusai a jeles al-
kalomból születésnapi zsúrra hívják 
az ovisokat és szüleiket.

Szépkorúakat köszöntöttek. 
Zsúfolásig megtelt délután a Gö-
römbölyi Művelődési Ház, ahol a 
városrész 70 évesnél idősebb lakóit 
köszöntötték. A hangulatos ünnep-
ségen részt vett Kriza Ákos polgár-
mester, Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő és Nehéz Károly, a térség 
önkormányzati képviselője is.

Február 3. | vasárnap

Kutyagolás. Másodszor rendeztek 
kutyagolós nyílt napot a Miskolci Ál-
latsegítő Alapítvány Sajószigeti úti ál-
latmenhelyén. Az alapítvány, a Rádió 
M és a Mentor Gimnázium és Szak-
képző Iskola összefogásával megszer-
vezett eseményre több százan látogat-
tak el, hogy megsétáltassanak egyet, 
vagy akár többet is a menhelyen lévő, 
több mint háromszáz kutyából.

Február 5. | kedd

Cseh Károlyra emlékeztek. A 
közelmúltban tragikus hirtelenség-
gel elhunyt Cseh Károly költő, mű-
fordítóra emlékeztek a Móra Ferenc 
Tagkönyvtárban. A megemlékezé-
sen Cseh Károly Kisbetűs Himnusz 
című, válogatott verseit tartalmazó 
könyvét is bemutatták. 

A rektor visszautasította. Rend-
kívüli sajtótájékoztatót tartott Patkó 
Gyula, a Miskolci Egyetem rektora 
a napokban az interneten napvilá-
got látott, a Miskolci Egyetem veze-
tőit komoly vádakkal illető írásokkal 
kapcsolatban. A rektor visszautasí-
totta a blogbejegyzésekben olvasha-
tó megállapításokat, és az egyelőre 
ismeretlen szerző tollából származó, 
az egyetemet rossz színben feltünte-
tő írások ügyében feljelentést kíván 
tenni.

Február 6. | szerda

Színház az osztályteremben. 
A Krétakör tagjai érkeztek Miskolc-
ra, hogy a város több középiskolájába 
ellátogassanak, s a diákokkal interak-
tív, közösségi előadást hozzanak lét-
re a Miskolci Nemzeti Színház SziTu 
projektjének részeként. 

Esély roma nőknek. Európai uni-
ós támogatással az országban ezer 
roma nő kap esélyt képzésre, majd 
munkába állásra – hangzott el az ez-
zel kapcsolatban Miskolcon rende-
zett szakmai napon. A programban 

az vehet részt, aki vállalja roma szár-
mazását, általános vagy középiskolai 
végzettséggel rendelkezik és nem áll 
munkaviszonyban.

Február 7. | csütörtök

Az egyenlő bánásmódért. „Az 
egyenlő bánásmód – mindenkit meg-
illet!” – ezzel a címmel indított orszá-
gos kampányt az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság a diszkrimináció ellen. En-
nek során gyermekrajzokkal hív-
ják fel a figyelmet a hatóságra, és az 
egyenlő bánásmód fontosságára.

Ingyen vakvezető kutya. A té-
ves sajtóhírek következményeként 
tájékoztatót tartottak a Látássérült 
Rehabilitációs Központban, ahol ki-
derült: valóban 1,5 millió forint egy 
vakvezető kiképzése, ám ezt nem a 
látássérülteknek kell fizetniük. Mint 
elhangzott: amikor egy kutya meg-
találja új társát, az alapítvány még 10 
évig segítséget nyújt.

Nyolcan tettek esküt. Nyolcan tet-
tek Miskolcon magyar állampolgársági 
esküt, melyre az idén első alkalommal 

volt lehetőség a városban. A városhá-
za dísztermében Kiss Gábortól, Mis-
kolc alpolgármesterétől ünnepélyes ke-
retek között vehette át az öt román és a 
három ukrán állampolgár a honosítási 
okiratot. A következő eskütétel tavasz-
szal lesz esedékes Miskolcon.

Avasi farsang. Fergeteges hangu-
latú farsangi karnevált tartottak az 
Avasi Gimnázium előtti téren. A la-
tinos ritmusokra rengetegen táncba 
kezdtek, többen farsangi álarcot öl-
töttek. Az avasi oktatási intézmények 
– óvodák, általános és középiskolák, 
gimnáziumok – diákjai mellett töb-
ben képviselték az idősebb korosz-
tályt is, ők a környező lakóházakból 
jöttek a rendezvényre.

Rendkívüli nyitva tartás. A NAV 
megyei adóigazgatóságának köz-
ponti ügyfélszolgálatán (Miskolc, 
Kazinczy u. 19.) – az egyszerűsített 
bevallásokhoz kapcsolódó 1253NY 
jelű nyilatkozatok beadásának ha-
táridejére tekintettel rendkívüli 
nyitva tartás lesz a jövő héten: febru-
ár 13-án, szerdán reggel 8 és este 6, 
február 15-én, pénteken pedig reg-

gel 8 és délután 4 óra között várják 
ügyfeleiket.

Ingyenes jogsegély. Ingyenes jog-
tanácsadás lesz Miskolcon, a Corvin 
u. 9. sz. alatt, február 12-én, kedden 
délután 4-től 6 óráig. Előzetes beje-
lentkezés szükséges, jelentkezni lehet 
telefonon a 46/504-904-es számon, 
vagy személyesen a helyszínen.

A Miskolc Steel Mills Kft. 
(3533 Miskolc, Kerpely An-
tal u. 35.) mint engedélyes ré-
szére a Diósgyőri Ipari Park-
ban hengermű létesítéséhez és 
működéséhez az egységes kör-
nyezethasználati engedélyt az 
Észak-magyarországi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség meg-
adta. A határozat teljes szöve-
ge február 22-éig megtekinthető 

az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőségen 
(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) 
ügyfélfogadási időben (hétfő 
13–16, szerda 8–17 és péntek 
8–12 óra között).

röviden ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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HIrdeTéS

Folytatódnak a fakivágások
Újabb 36 fát vágtak ki, illet-
ve gallyaztak le csütörtökön 
az Avason.

Ezúttal is csak a kiszáradt, életképte-
len, balesetveszélyes, tájidegen fákat 
vágják ki, 14 esetben pedig egész-
ségügyi gallyazás történik, hangsú-
lyozta a helyszínen Heinemann Pál, 
a Beruházási és Városüzemeltetési 
Osztály városüzemeltetési csoport-
jának munkatársa.

– A becslések szerint a Nagy-
Avason 1800–2000 fa található, en-
nek töredékét érintik a mostani ki-
vágások. A munkával nem csupán 
a terület faállományának általános 
egészségi állapotát, de a talajviszo-
nyokat is javítjuk, hiszen a ferdén 
nőtt fák külön veszélyt jelentenek: 
rontják a domboldal állékonyságát, 
gyökerestől kidőlhetnek – emelte 
ki Heinemann Pál.

Mint megtudtuk, a kivágott fa-
anyagot miskolci, rászoruló csa-
ládokhoz juttatják el tüzelőnek. A 
helyi Családsegítő Szolgálat által 

kiválasztott negyven család az elő-
re kiosztott gyűjtési engedély bir-
tokában fejenként egy köbméter 
mennyiségű tűzifát vihet el a meg-
jelölt időpontban. 

A közterület-felügyelet, a pol-
gárőrök és a rendőrség is kiemelten 
ellenőrzi a favágások területét, egy-
részt a balesetveszély megelőzése 
érdekében, másrészt pedig azért, 
nehogy idő előtt lába keljen a kivá-
gott faanyagnak. 

Szepesi S.

Okmányiroda: reggeltől estig  
intézhetjük ügyeinket
Február elejétől reggel nyolc és este nyolc között vár-
ja a lakosságot a miskolci okmányiroda – erről, illetve 
a járási hivatal eddigi működésének tapasztalatairól 
számoltak be pénteken.

 
Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
kormánymegbízott elmondta, február eleje óta, 
a megyei kormányablakhoz hasonlatosan reggel 
nyolctól este nyolcig tart nyitva az okmányiroda is.

 – Ez új szemléletet is jelent, mely először a me-
gyei kormányhivatalok létrejöttekor fogalmazódott 
meg. Ennek lényege, hogy mi vagyunk az ügyfele-
kért, ezért hozzájuk, a munkarendjükhöz, életvite-
lükhöz alkalmazkodunk – mondta Demeter Ervin. 

Szabó András, a Miskolci Járási Hivatal vezető-
je szintén úgy fogalmazott, hogy a szolgáltatói jel-
leg erősítése volt a fő cél a hivatal indulásakor, és ezt 
szolgálja a hosszabb nyitva tartás is.

– A hosszabbított ügyfélfogadási idő már csak 
azért is praktikus volt, mert a járási hivatalon belül 
az okmányiroda intézi a legnagyobb ügyfélforgal-
mat, az elmúlt egy hónapban közel 12 ezer ügyben 
intézkedtek munkatársaink. Az elmúlt egy hétben 

pedig körülbelül 1300 közlekedéssel, gépjármű-pa-
pírokkal, csaknem 400 lakcímátírással, illetve több 
mint 900, személyi iratokkal kapcsolatos ügyet in-
téztek – mondta Szabó András.

A közigazgatási reform részeként várhatóan az év 
második felében megnyitnak a járási kormányabla-
kok is, melyek szintén reggel nyolc és este nyolc kö-
zött várják majd a lakosságot.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

MiskolcPont: közeleg az első 
„szülinap”, a megújítás
Hamarosan egyéves a MiskolcPont 
kártya, így közeleg az első kártyák 
megújításának időpontja is.

A kedvezményrendszer sikerét 
jól jelzi, hogy az elmúlt egy év-
ben közel 23 ezren igényeltek kár-
tyát, és már több mint 40 helyen le-
het pontot gyűjteni. A MiskolcPont 
kártyát az MVK Zrt. bérletpénztá-
raiban lehet megújítani, akárcsak 
kiváltani azokat. A kártyákat hely-
ben (az éves díj, azaz 1990 forint 

befizetése mellett) érvényesítik egy 
hologramos matricával. 
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Pert nyert és egyeztet a város
Pert nyert Miskolc önkormány-
zata a Búza téri piacot működte-
tő Ikeron Zrt.-vel szemben. Köz-
ben Kriza Ákos egyeztetésre hívta 
a piaci kereskedők képviselőit, 
hogy segíteni próbáljon a prob-
lémáikon.

» folytatás az 1. oldalról
A pereskedés 2011 óta tart a 
város és az Ikeron között. Az 
Ikeron első fokon nyert, most 
azonban, másodfokon a város-
nak adott igazat a bíróság. Sza-
bó József, a Miskolci Törvény-
szék szóvivője elmondta, az 
indoklás lényege az volt, hogy 
az őstermelői piac létrehozá-
sával csak egy konkurencia te-
remtődött, olyan tisztességtelen 
versenymagatartást nem tanú-
sítottak az ott árusító kisterme-
lők, őstermelők, illetve magát 
a piacot üzemeltető város sem, 
amely a Búza téri nagy piacnak 
a sorsát befolyásolhatta volna. A 
döntéssel szemben legfeljebb a 
Kúriához, a korábbi legfelsőbb 
bírósághoz fordulhat a pervesz-
tes Ikeron, de az ítélet jogerős.

Miskolc vezetése azonban 
mindemellett azon dolgozik, 
hogy elmozdulás történjen a 
piac ügyében, ami minden érin-
tett számára jó. Ennek keretében 
péntek délelőtt Kriza Ákos pol-
gármester megbeszélésre hívta a 
piaci kereskedők képviselőit. Ezt 
követően Nagyné Latesz Ág-
nes zöldség-gyümölcskereske-
dő érdeklődésünkre elmondta, 
kellemes és jó hangulatú meg-
beszélésen vannak túl, amelyen 
elmondták a problémáikat. Ezek 
között első helyen szerepel, hogy 
az eredeti ígéret ellenére nincs a 

piacon fűtés, pedig ők ennek re-
ményében írták alá a tízéves 
bérleti szerződést, kevés a par-
kolóhely és egyéb belső problé-
máik is vannak. A megbeszélés 
végkicsengése szerint fejlettebb, 
esztétikusabb lehet a piac. 

Úgy érezték, nincs gazdája a 
piacnak, noha két tulajdono-
sa is van, mondja Tóth Árpád 
húsboltos. Most azonban ígére-
tet kaptak arra, hogy az általuk 
jelzett problémákat kivizsgálják, 
megszüntetik, fokozzák a kint-
lévőségek behajtását és a régió-
ban reklámozni is fogják a pia-
cot, amit jelentős eredményként 
könyvelt el.

Már tavaly is egyeztetés-
re hívta a kereskedőket Kriza 
Ákos, hogy tájékozódjon arról, 
mi folyik a piacon, emlékezte-
tett Dobos Tímea, a városháza 
szóvivője. Legnagyobb problé-
maként az merült fel, hogy nyá-
ron nagyon meleg, télen pedig 
hideg van az épületben, visz-
szaesett a forgalom a nagy áru-
házak miatt és parkolási kér-
dések is felmerültek. További 
egyeztetésekre van szükség, 
hogy a legoptimálisabb megol-
dások megszülessenek és hosz-
szú távú együttműködés alakul-
jon ki. Felmerült, hogy a piacon 
vásárlók kedvezményesen par-
kolhassanak, ahogy a piac rek-
lámozására is lehetőség nyíl-
hat. Közben a város vezetése az 
Ikeronnal is tárgyalóasztalhoz 
ült, és megteszik, amit lehet. A 
szóvivő azonban hangsúlyozta, 
hogy az önkormányzat kisebb-
ségi tulajdonos csupán, ami 
korlátozza a lehetőségeit.

P. N. – H. I.

Dolgoznak a strandon, nyárra 
elkészülhet a selyemréti
Folytatódnak a munkák, június 
végére elkészülhet a Selyemré-
ti strandfürdő. Az építési területet 
átadták a közbeszerzésen nyertes 
új kivitelezőknek.

» folytatás az 1. oldalról
– A miskolciak kiemelt feladat-
ként fogalmazták meg a Se-
lyemréti strandfürdő felújítását, 
kibővítését, az igazi családi él-
ményfürdő megépítését. Ezen az 
úton most újabb fontos lépést si-
került megtenni, folytatódik a 
beruházás – hangsúlyozta Kriza 
Ákos, elmondva: kiemelt figyel-
met fordítanak a beruházás mű-
szaki, technikai elemeire, hogy a 
strand valóban jó minőségben 
tudja szolgálni a miskolciakat, s 
a pihenni, kikapcsolódni vágyó 
vendégeket. 

A megújult, kibővített strand 
többek között többmeden-

cés élményfürdővel, 25 méte-
res úszómedencével, és három 
csúszdapályával várja majd a 
pihenni, sportolni vágyókat. 
Megfelelő feltételeket alakíta-
nak ki a gyógyúszáshoz is, a 
felnőttek a termálvíz jótékony 
hatását élvezve, különböző él-
ményelemekkel gazdagított kör-
nyezetben – pezsgőágyakban, 
dögönyözők alatt – kapcsolód-
hatnak ki.

A tereprendezés keretében 
sétautak készülnek, a kerti utak 
akadálymentesítésére, a szabad 
területek füvesítésére és inten-
zív növényesítésre is sor kerül. 
A projekt összköltsége nettó 991 
millió forint, melyhez nettó 491 
milliós támogatást ad az EU és 
a magyar állam, az önrészt pe-
dig a Miskolc Holding Zrt. biz-
tosítja.

Szepesi S. | fotó: J. Á. 

Jövőt kínál a város a fiataloknak
Az Otthonunk Miskolc! 
gyakornoki program Kri-
za Ákos polgármester kez-
deményezésére, a Miskolc 
Holding Zrt. szakmai fel-
ügyelete alatt, a Patkó Gyula 
rektorral szerdán megkötött 
megállapodás alapján febru-
ár 11-étől indul. A program 
ötletgazdája és szakmai ve-
zetője Zárug Péter Farkas, a 
Miskolci Egyetem Politika-
tudományi Intézetének ad-
junktusa, rektori referens.

» folytatás az 1. oldalról
Mint Kriza Ákos polgármester a 
megállapodás aláírása előtti sajtó-
tájékoztatón hangsúlyozta, céljuk 
a Miskolci Egyetem tanulói szá-
mára a biztos megélhetés, a biztos 
jövő lehetőségét kínálni a borso-
di megyeszékhelyen, ezzel is előse-
gítve, hogy a fiatalok városunkban 
maradjanak.

Patkó Gyula rektor a város és 
az egyetem életében is nagy jelen-
tőségűnek nevezte a megállapo-
dás aláírását, mely a két fél nagy-
szerű kapcsolatának is köszönhető. 
Kiemelte, az országban példa nél-
küli ez a város és egyetem közöt-
ti együttműködés. Mint mondta, 
bár kiváló képzést nyújt a miskolci 
felsőoktatási intézmény, a kimuta-
tások szerint a Miskolcon érettsé-
gizők nagy része máshol tanul to-
vább.

– Nem jó a városnak, az egye-
temnek és a családoknak sem, ha 
messzire szakad lakhelyétől egy fi-
atal. Úgy gondolom, hogy a város-
nak van megtartó ereje. A tapasz-

talat ugyanis azt mutatja, hogy a 
végzett hallgató ott keres először 
állást, ahol elvégezte az egyetemet. 
A legjobb hallgatóinkat arra ösz-
tönzi ez a program, hogy Miskol-
con maradjanak, itt telepedjenek 
le, itt alapítsanak családot – emelte 
ki Patkó Gyula, aki a sajtótájékoz-
tatón megjelent gyakornokokhoz 
fordulva azt kívánta, hogy „legyen 
az otthonuk Miskolc, érezzék itt jól 
magukat!”

Zárug Péter Farkas, a program 
szakmai vezetője elmondta, hosszú 
munka előzte meg, mire elérkeztek 
odáig, hogy elindulhasson a prog-
ram, amelyben összesen 25 hall-
gató vesz részt, a Miskolci Egye-
tem minden kara érintett benne. 
A hallgatók a gyakornoki program 
alatt bruttó 60 ezer forintot kap-
nak – és „jövőt is kínálnak nekik”, 

emelte ki a szakmai vezető, hiszen 
a Miskolc Holding Zrt. tagvállala-
tainál ott kapnak munkalehetősé-
get, ahol hiány mutatkozik, vagy 
van hamarosan nyugdíjba vonuló 
munkatárs, és az utánpótlást meg 
kell oldani.

– Attól sajátos igazán ez a prog-
ram, hogy nemcsak anyagilag tá-
mogatjuk a gyakornokokat, ha-
nem jövőt is kínálunk nekik 
– hangsúlyozta Zárug Péter Far-
kas, hozzátéve, hogy távlatot kínál-
nak már a középiskolások számá-
ra is, ami vonzóvá teszi a Miskolci 
Egyetemet. 

A megállapodás aláírásánál je-
len volt az első csoportból mint-
egy 20 fő, köztük Kleiber Kata 
is, akit elmondása szerint szep-
temberben kerestek meg az egye-
temtől, és ismertették vele a prog-

ramot. A Bölcsészettudományi 
Karon kulturális antropológiát 
hallgat, kiemelkedő eredménnyel. 
Több elbeszélgetésen vett részt, 
így került a polgármesteri hivatal 
Társadalmi Felzárkóztatási Osztá-
lyához gyakornoknak. A szerző-
dés megkötését követően – egye-
temi tanulmányai mellett – heti 
20 órában dolgozik majd az osz-
tályon.

Vass Kitti szintén kulturális ant-
ropológiát hallgat a Miskolci Egye-
temen. Elmondta, olyan lehetőség 
ez a program, amiben kamatoz-
tathatják eddig megszerzett tudá-
sukat, sokat tanulhatnak. Hang-
súlyozta, szeretne Miskolcon 
maradni, és ha megteremtik szá-
mára is a feltételeket, akkor nem 
hagyja el a várost.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Kriza Ákos: Miskolcon nem lesz Világsátor!
Nem lesz Miskolcon Világsátor! – je-
lentette be Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere kedden. Mint mondta, a 
közgyűlés tavaly csupán állást fog-
lalt a központ megvalósításával kap-
csolatban, ám több kérdést nem si-
került rendezni az elmúlt fél évben, 
ezért döntöttek amellett, hogy nem 
valósítják meg Miskolcon a projek-
tet. A Jobbiknak a témával kapcso-
latos hangulatkeltését viszont Kriza 
Ákos elutasította.

Kriza Ákos ismertette a döntéssel 
kapcsolatos tényeket, de előtte egy 
megjegyzéssel kezdte.

– A hangulatkeltés vámszedői ne 
nagyon üljenek tort a hír hallatán, 
és ne kezdjék el a mellüket döngetni, 
hogy elűztek egy 1,7 milliárdos pro-
jektet Miskolcról. A Világsátor – és 
nem cigánysátor, ahogy azt a Jobbik 
terjesztette – ugyanis egy multifunk-
cionális kutató- és kulturális közpon-
tot létrehozó EU-s projekt, amely 
társadalmi felzárkózással és cigány 
integrációval foglalkozik, és körül-
belül száz-kétszáz új munkahelyet is 
létrehozott volna a városban – hang-
súlyozta Miskolc polgármestere.

A Világsátorral kapcsolatban el-
mondta, a város képviselő-testülete 
csupán állást foglalt (25 igen, 2 nem, 
0 tartózkodás) a Világsátor kiemelt 
projekt megvalósítására tavaly de-
cember 13-ai közgyűlésén és akkor 
is kijelentette, hogy ez egy előkészítő 
anyag, ilyen típusú kezdeményezés-
ben ennek megfelelően történhet a 
pályázati konstrukció kidolgozása.

– A projekt alapgondolatát Mis-
kolc város közgyűlése azzal a felté-

tellel fogadta el, hogy a megvalósí-
tást a város önrész és a működtetés 
finanszírozása nélkül, valamint a 
megépítés finanszírozásának biztos 
állami garanciájával vállalja és pont 
ezek bizonytalansága miatt nem 
tud megvalósulni a Világsátor pro-
jekt Miskolcon – jelentette ki Kri-
za Ákos.

A polgármester leszögezte, arra 
kapott felhatalmazást a miskolci 
polgároktól, hogy rendbe tegye az 
MSZP által eladósított várost, ezért 
sem ő, sem a Fidesz – KDNP frak-
ció nem vállal fel egyetlen olyan 
projektet sem, amely a város számá-
ra bármilyen terhet, vagy belátha-
tatlan anyagi vállalást jelentene.

Kriza Ákos elmondta, a Világsá-
tor kapcsán fél év alatt sem sikerült 
megnyugtatóan rendezni a hely-
szín, az önrész, a fenntartás és a ha-
táridőn belüli megépítés kérdéseit.

– Ezért felelős városvezetőként, 
többször szakértőkkel, valamint 
a Fidesz–KDNP-frakcióval kon-
zultálva jutottunk arra: Miskolcon 
nem lesz Világsátor! – tette hozzá 
Kriza Ákos. 

A városvezető leszögezte, ahogy 
a szocialisták túlvállalásait, adósság-
halmozását elutasította, úgy a Job-
bik szándékos félretájékoztatását és 
hangulatkeltését is.

– Ahogy a Világsátor ügyében 
sem, úgy semmilyen jövőbeli pro-
jekt kapcsán sem harsogásuk alap-
ján fogunk döntéseket hozni, azt 
kizárólag Miskolc érdeke, a kiszá-
míthatóság és a beláthatóság fog-
ja motiválni – szögezte le a polgár-
mester.

– Mindezek mellett értettem és 
hallottam a miskolciak hangját is, 
és arra kérem őket, hogy ne üljenek 
fel semmilyen hangulatkeltésnek – 
hangsúlyozta Kriza Ákos, hozzáté-
ve, hogy a mostani esethez hasonló 
félretájékoztatások, hangulatkelté-
sek elkerülése végett forródrótot hoz 
létre az önkormányzat, ahol a jövő-
ben várják a városban futó projek-
tekkel kapcsolatban a miskolciak 
véleményét, illetve a vonalat felhív-
va bárki tájékoztatást kaphat a vá-
rosban futó, vagy csak tervezett pro-
jektek állásáról is.

Végül Kriza Ákos kijelentette, 
nem enged teret a hazugságoknak, 
ferdítéseknek és hangulatkeltésnek, 
munkájáról bármikor beszámol, de 
a hazugságversenybe senki kedvé-
ért nem fog beszállni.

Tajthy Á. | fotó: J. Á.

Aláírásgyűjtés, köszönet
Miskolcon jelentette be kedden Vona Gábor, a Jobbik elnöke, hogy meghaladta a 25 ezret azon alá-
írások száma, amelyet pártjuk aktivistái azért gyűjtöttek össze, hogy írjanak ki népszavazást: akar-
ják-e a miskolciak a városba tervezett Világsátort, azaz roma kulturális központot?
A pártelnök a délelőtt folyamán tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: így vagy úgy, de meg 
fogják akadályozni a központ létrehozását. Ha a városvezetés nem áll el a megvalósítástól, folytat-
ni fogják az aláírásgyűjtést és kiíratják a népszavazást.
A polgármesteri bejelentésre így reagált Pakusza Zoltán, a Jobbik miskolci elnöke: „Egész Miskolc győ-
zött”. Köszönetet mondott azoknak, akik aláírásukkal támogatták pártjuk népszavazási kezdeménye-
zését a Világsátor ügyében, s azoknak is, akik aktivistaként közreműködtek az aláírásgyűjtésben.

Nagy sajtóérdeklődés övezte a polgármester bejelentését
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Ők ezért választották
Arról, hogy miért is érdemes a Miskolci Egyetemen tanulni, leginkább 
az érintetteket érdemes megkérdezni. Egy jogászhallgatóval és egy 
gépésznek készülő középiskolással beszélgettünk a döntésükről.

– Elsősorban a természettudományos pályák 
iránt érdeklődöm. Emelt szinten tanulom a ma-
tematikát, a fizikát és az angolt a Fráter György 
Katolikus Gimnáziumban. Még nem döntöttem 
el, hogy villamosmérnöknek vagy gépészmér-
nöknek tanuljak tovább, azt viszont igen, hogy 
a Miskolci Egyetemet választom – magyarázta 
továbbtanulással kapcsolatos elképzeléseit Óvá-

ri Gábor végzős gimnazista. – Az említett mérnöki szakok válasz-
tásában az is közrejátszik, hogy a munkaerőpiacon ezek iránt elég 
nagy a kereslet, tehát a későbbiek folyamán jó az esély az elhelyez-
kedésre. A Miskolci Egyetemen nagyon színvonalas és korszerű az 
oktatás, amit az egyetemi nyílt napon személyesen is megtapasztal-
hattam. A Kutatók Éjszakáján pedig látni lehetett, hogy lehetőség 
van a korszerű tudomány megismerésére. Ezen túlmenően miskol-
ciként anyagi okokból is sokkal egyszerűbb a Miskolci Egyetem-
re járni, mint az ország más részébe. Ráadásul az utazás, albérlet 
többletenergiát is igényel – sorolta a helyben tanulás előnyeit Gá-
bor, aki természetesen a pezsgő egyetemi diákéletre, a selmeci ha-
gyományokra is kíváncsi. 

– Nemcsak az egyetemi éveimet tölteném Miskolcon, hanem 
szeretnék utána is itt lakni, dolgozni. Szeretek Miskolcon élni – je-
lentette ki lokálpatrióta büszkeséggel Gábor.

Kiss Lilla számára már tartanak az egyetemi 
évek a miskolci campuson. Mindig is érdekelte a 
jogi pálya, így célszerűnek tartotta, hogy a Mis-
kolci Egyetemen végezze el a képzést.

– Miskolci vagyok, a családom is az, így ké-
zenfekvő volt, hogy ebbe az intézménybe jelent-
kezem. A felvételi előtt természetesen tájéko-
zódtam joghallgató barátaimtól, ismerőseimtől, 

akik a miskolci campuson tanultak. Elmondásuk szerint a képzés 
magas színvonalú, gyakorlatközpontú, az oktatók pedig képzet-
tek, szimpatikusak, segítőkészek. Döntésemben a középiskolám-
ban megrendezett, miskolci egyetemes nyílt nap is megerősített – 
hangsúlyozta a harmadéves jogászhallgató, aki szerint elhatározása 
jónak bizonyult hat szemeszter távlatából. Hozzátette: a jövőbeli el-
helyezkedést is segíti az, hogy az intézményben tanul, de külön ki-
emelte a selmeci hagyományokat is, melyek összetartják az egyete-
mi közösséget.

A jövőről, azaz a munkavállalásról is határozott elképzelései van-
nak, már ami a helyet illeti.

– Bízom benne, hogy a jövőben is megmarad a kapcsolatom a 
jogi karral, a Miskolci Egyetemmel. Mindenképpen Miskolcon ma-
radnék, mert szeretem ezt a várost – emelte ki Kiss Lilla.  S. P. – Cs. L.

Önkormányzati rendészet: 
szélesebb intézkedési jogkör
Önálló, városi rendészeti szerv 
alapításáról is tárgyal a miskolci 
közgyűlés jövő heti ülésén, mely-
nek alapját a jelenleg sok szem-
pontból korlátozott hatáskörű 
közterület-felügyeleti és mezőőri 
szolgálat képezi majd. 

Az önkormányzati rendészet 
eddigieknél szélesebb intézke-
dési jogkörrel, más irányú kép-
zettséggel, képességgel is ren-
delkező rendvédelmi szerv lesz, 
az új rendészeti törvény előírá-
saival összhangban.

Az előterjesztésben foglal-
tak szerint az eddigi biztonsá-
gi intézkedések jelentősen ja-
vították a város közrendjét, de 
még számos tennivaló van hát-
ra. Ezért minden eszközt meg 
kell ragadni, amely tovább erő-
sítheti a városlakók nyugalmát, 
biztonságát. A városi rendésze-
ti tevékenység célja a közbiz-
tonság – ide értve a közrendet 
és a köznyugalmat, általánosab-
ban a jogbiztonságot is – meg-
sértésének megelőzése, a sére-
lem megakadályozása, illetve a 
bekövetkezett sérelem követ-
kezményeinek felszámolása, 
a jogrend helyreállítása. Az új 
szervezet létrehozása ennek a 
rendészeti tevékenységnek a ki-
szélesítését szolgálja, komple-
xen kezelve a közrend védel-

mével kapcsolatos feladatokat, 
együttműködve a rendőrséggel 
és a társhatóságokkal.

Az előterjesztés arra is kitér, 
hogy jelenleg az önkormány-
zati vagyon védelme széttagolt, 
több vállalkozás bevonásával 
valósul meg. Az összehangolt, 
eredményes feladatellátás ér-
dekében célszerű egy egységes 
őrzésvédelmi rendszer kialakí-
tása, a vagyonvédelmi terület 
kiszélesítése. Javasolják, hogy 
az új költségvetési szerv hoz-
zon létre egy vagyonvédelmi 
kft.-t, a Miskolc, valamint a 
Miskolc Holding Zrt. tulajdo-
nában, kezelésében lévő objek-
tumok, vagyoni eszközök őrzé-
sére, védelmére. A cég – igény 
esetén – megszervezi és ellátja 
majd a fegyveres biztonsági őr-
ség működtetésével a területen 
lévő infrastruktúrák védelmét, 
közreműködik rendezvények 
biztosításában, a rendészeti 
szerv munkatársainak oktatá-
sában. 

Az elért eredmények tükré-
ben a későbbiekben ki lehet szé-
lesíteni a cég tevékenységi terü-
letét a vagyonvédelemben, és a 
már működő rendszereket ki-
ajánlva, minél több új megbí-
zást elnyerni, a piac igényeinek 
megfelelően.

Szepesi S. 

A legjobb képzés helyben, Miskolcon
A Miskolci Egyetem meg-
határozó intézménye a hazai 
felsőoktatásnak, célja, hogy 
a térség és az ország számára 
értékes szakembereket ké-
pezzen. Ahogyan az is, hogy 
helyben tartsa a fiatalokat.

Ahogy arról beszámoltunk, stra-
tégiai megállapodást írt alá Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere és 
Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem 
rektora. Mint Kriza Ákos a meg-
állapodás aláírásakor elmondta, az 
egészen március elsejéig folytatódó 
egyetemi beiskolázási kampány-
ban is együttműködnek. Ennek 
az a célja, hogy a továbbtanulásnál 
minél több miskolci diák válassza 
– első helyen – a Miskolci Egyete-
met. 

Arról, hogy miért is érdemes a 
Miskolci Egyetemet választani, két 
kar dékánjával beszélgettünk. 

Illés Bélának, a Gépészmérnö-
ki és Informatikai Kar dékánjának 
azt már biztosan nem kell hossza-
san magyarázni, hogy a náluk sze-
rezhető diploma keresett a munka-
erőpiacon. A Miskolci Egyetemről 
azonban elmondja, hogy meghatá-
rozó intézmény a honi felsőoktatás-
ban, több sikeres projekttel és beru-
házással az elmúlt évekből, kitűnő 

gazdasági, ipari kapcsolatokkal, jól 
felszerelt laborokkal. 

A fiataloknak pedig nem csak 
ezért érdemes Miskolcon tanulni, 
hanem mert jó a kollégiumi elhe-
lyezés is, az Egyetemvárosban pedig 
mindenki megtalálja az érdeklődési 
körének megfelelő kikapcsolódást. 
Az oktatást a gazdasági élethez iga-
zítják, aminek köszönhetően értéke 
van a Miskolcon szerzett diplomá-
nak. A Gépészmérnöki és Informa-
tikai Karon van a legtöbb hallga-
tó az egyetemen, méghozzá 80-90 
százalékuk államilag finanszíro-
zott képzésben. Az oktatási struk-

túra megváltozott, megerősödött 
az informatikai és villamosmérnö-
ki szak, a mester- és doktori képzés 
is. A gépészképzésben az ország há-
rom kara tekinti át minden évben a 
képzési rendszert, ebből az egyik a 
Miskolci Egyetemé. 

Nagyon jó a kapcsolatuk a régió 
vállalataival, mint a Bosch, a Jabil, 
vagy éppen a Borsod Volán, az ok-
tatásba be is kapcsolódtak ezek a 
cégek, a saját kapacitásukat is fel-
ajánlva. A hallgatók így megfele-
lő gyakorlati képzésben részesül-
nek, elmondható tehát, hogy ezzel 
a diplomával jó az elhelyezkedés. 
A dékán arról is beszélt, hogy nem-
zetközi cégek keresik meg őket az 
igénnyel, hogy mennyi mérnök-
re lenne szükségük, ami jelzi, hogy 
mennyire elégedettek a Miskol-
con végzett szakemberekkel. Angol 
nyelven is képeznek már, számos 
országgal jó az együttműködés, így 
különböző programok keretében 
külföldön is tudnak tanulni a hall-
gatóik. Ugyanakkor két doktori is-
kola is működik a karon, ami biz-
tosítja a tudományos utánpótlást, 

közös laborokat működtetnek cé-
gekkel – mint a közelmúltban nyílt 
Konecranes-labor –, amelyek a ku-
tatómunkának is helyet adnak.

Magyarország legjobb egyete-
mének tartja a Miskolci Egyetemet 
Torma András, az Állam- és Jog-
tudományi Kar dékánja. A szemé-
lyes véleményét alátámaszthatja az 
is, hogy 2010-ben Kiváló Egyetem 
elismerést, 2008-ban Nívódíjat kap-
tak. Az egyetem karai is sok meg-
tisztelő címet tudhatnak maguké-
nak, a jogi kar például egyedülálló 
módon 2006. és 2011. között két-
szer nyerte el a kiválósági díjat. Ez 
véleménye szerint egy objektív elis-
merés, ellentétben a szubjektív mó-
don összeállított listákkal. 

A dékán azt is kiemelte, hogy iga-
zi universitasról van szó, ahol a kü-
lönböző tudományágak is jelen 
vannak. A nyolc kar számtalan sza-
kán mindenki megtalálhatja a neki 
tetszőt, ugyanakkor az sem hátrány 
például egy miskolci számára, hogy 
nem kell messzire utazni, vagy szál-
lásra költeni. Ugyanakkor a Miskol-
ci Egyetem az ország egyetlen igazi 
campusa is, ahol helyben van min-
den az Egyetemvárosban, és nem 
kell kilométereket utazni két épü-
let között. 

A jogi karon olyan nagyhírű pro-
fesszorok tanultak, akik alkotmány-
bírák lettek, ami a szakma csúcsa. 
Emellett állami vezetőket képeztek, 
mint Répássy Róbert igazságügyi 
államtitkár, vagy ifj. Kalas Tibor, a 
Kúria kollégiumvezetője. Büszkék 
arra, hogy sokat adnak a hallgatóik-
nak, de sokat is kérnek számon. 

Alapképzéseikben is megtalálja a 
számítását egy fiatal, mint amilyen 
az igazgatásszervező, igazságügyi 
igazgatási, valamint munkaügyi és 
társadalombiztosítási alapszak, a 
mester- és doktori képzés pedig „te-
tőt ad” az alapszakok fölé.             

Horváth I. | fotó: M. L.

A képviselők is döntenek az állami adósságátvállalásról
A jövő heti közgyűlés elé ke-
rül az állami adósságátvál-
lalással kapcsolatos előter-
jesztés, ugyanis a képviselők 
döntése is szükséges a folya-
mat folytatásához.

Ahogy arról korábban már beszá-
moltunk, Miskolc esetében az ál-
lami adósságkonszolidáció ötven 
százalékos mértékű. Az átvállalás 
előfeltétele, hogy a képviselő-testü-
let határozatot hozzon a konszoli-
dációban való részvétel elfogadá-
sáról.

Az adósságátvállalás mértékét 
egy arányszám alapján határoz-
zák meg úgy, hogy az érintett ön-
kormányzat 2012. június 30-ai, 
egy főre jutó iparűzési adóerő-ké-

pességét az érintett önkormány-
zat településkategóriájának meg-
felelő adóerő-képesség korrigált 
átlagához viszonyítják. Az adós-
ságállományra vonatkozó adat-
szolgáltatást követő első lépésként 
az államháztartásért felelős mi-
niszter és a helyi önkormányza-
tokért felelős miniszter legkésőbb 
2013. február 28-áig megállapo-
dást köt az érintett önkormányza-
tokkal az adósságátvállalás százalé-
kos mértékéről.

A megállapodás megkötésének 
előfeltétele a képviselő-testület ha-
tározata az adósságátvállalásban 
való részvétel elfogadásáról. Illetve 
nyilatkozat arról, hogy amennyi-
ben rendelkezik az önkormányzat 
olyan betéttel vagy egyéb számla-
követeléssel, ami kifejezetten egy 
adott adósságelemhez kapcsoló-
dik, vagy annak fedezetéül, teljesí-

tésének biztosításául szolgál, és ha 
ezt az adósságelemet részben vagy 
egészben átvállalják, akkor e be-
tét vagy számlakövetelés összegét 
az átvállalás napján az állam által 
megjelölt számlára átutalja. Szük-
séges a polgármester és a jegyző 
felhatalmazása az önkormányza-
ti adatszolgáltatás teljesítésére és a 

nyilatkozatok megtételére, megál-
lapodások megkötésére.

Figyelembe véve az 50 százalé-
kos átvállalási mértéket, valamint 
a költségvetési törvény alapján a 
fekvőbeteg-szakellátáshoz kötő-
dő, átvállalt adósságállomány teljes 
összegét, a miskolci önkormány-
zat 18 075 131 639 forint összegű 
adósságkonszolidációra számíthat.

Az adósságátvállalás százalé-
kos mértékéről szóló megállapo-
dás februári aláírása után keretet 
szab a további egyeztetéseknek. A 
ténylegesen átvállalandó adósság-
elemeket ezen feltételek ismereté-
ben választják ki és véglegesítik, ez 
alapján az államháztartásért felelős 
miniszter az ÁKK Zrt. útján legké-
sőbb június 28-áig megállapodást 
köt az önkormányzatokkal és azok 
hitelezőivel, egyúttal gondoskodik 
az adósság átvállalásáról.

Fejlődés, fenntarthatóan
A következő közgyűlésen tárgyalja 
a grémium Miskolc fenntartható fej-
lődési stratégiáját, melynek kiemelt 
célja felkínálni a város lakosságának 
a fenntarthatóság választásának le-
hetőségét, és segíteni a miskolci 
azonosságtudat kialakulását a fenn-
tarthatóság értékei mentén.

A stratégia átfogó helyzetelemzést 
ad olyan területekről, mint – má-
sok mellett – a miskolci társadalom 

értékválasztása, viselkedése, szem-
lélete, valamint az önkormányzás, 
várospolitika, a természeti erőfor-
rásokkal történő gazdálkodás, a 
helyi gazdaság, a háztartások, vagy 
a hulladékgazdálkodás. Ugyan-
ezen területekre stratégiai célokat 
fogalmaz meg a dokumentum.

Ezek közé tartozik a fenntartha-
tóság jelentésének megértetése, a 
változás szükségességének elismer-
tetése. „Egy olyan városi közös-

ség kialakulása a cél”, amit „áthat az 
együttműködés, a bizalom, egymás 
tisztelete, megbecsülése és szeretete, 
és amely felelősséget vállal társadal-
mi és természeti környezetéért” – áll 
a közgyűlési előterjesztésben.

A célkitűzések között szerepel 
a helyi piac, a helyi gazdaság meg-
erősítése a fenntartható termelői és 
fogyasztói kultúrára alapozva, va-
lamint a fenntarthatósághoz szük-
séges eszközrendszer megfogalma-
zása. A célok megvalósítását egy 
átfogó eszközrendszer szolgálja, 
konkrét feladatokat ezek kapcsán 

jelöl meg a dokumentum. Változ-
tatni kell az eddig széttagolt intéz-
ményrendszeren, olyan gazdaságot 
kell működtetni, amely társadalmi-
lag igazságos és környezetileg kivi-
telezhető, erősíteni kell a helyi társa-
dalom együttműködését.

A fenntarthatóság érdekében az 
önkormányzásnak integrálnia kell 
a döntéshozásba a környezeti szem-
pontokat. A stratégia szerint a meg-
felelő környezeti minőség biztosítá-
sa a Green City program minősítő 
rendszerén keresztül valósul meg.

K. I.

Diplomaátadó a Miskolci Egyetemen. Szeretnék az itt végzetteket Miskolcon 
tartani, és a miskolci középiskolásokat gólyaként köszönteni

Nyílt nap az egyetemen
Családi nyílt nappal várja a Miskolci Egyetem február 16-án, szombaton az érdeklődő szülőket, fi-
atalokat, felvételi előtt állókat.
A program már reggel fél 9-kor elkezdődik, a Miskolci Egyetem Díszaulájában a gyülekező alatt 
Pál Dénes, Magyarország hangja, a Miskolci Egyetem másodéves hallgatója autogramot ad az ér-
deklődők számára.
Délelőtt 9 órától Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora köszönti a megjelenteket, 9 óra 20 perc-
től pedig a Miskolci Egyetem dékánjai tartanak előadásokat a karokon folytatott képzésekről. Egy 
óra múlva, 10 óra 20 perctől érdekes bemutatók, laborlátogatások indulnak és egészen délután 2 
óráig várják az érdeklődőket az egyetemen.
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Újra hódít 
a ’90-es évek zenéje
Egy nap, ami a szerelmeseké – ez 
a Valentin-nap, melynek alkal-
mából immár tizedik alkalommal 
szervez a V-tech zenekarból is-
mert Kefir koncertet február 16-
ára, a Generali Arénába. A koncert 
most sem csak a fiataloknak szól, 
sőt: teret kap a retro-életérzés, a 
’90-es évek zenéje.

– Szinte biztos vagyok benne, 
hogy a ’90-es évek nagy zene-
karai, előadói munkásságából 
bárki könnyen tud legalább há-
rom dalt említeni, de akár idéz-
ni, dúdolni is nagy slágereikből 
– emelte ki Mára Krisztián, a 
V-tech X. Nagy Valentin Ünnep 
egyik szervezője.

Elmondta, az idei koncert elő-
adóinak nagy része valamikor a 
’90-es években kezdte pályafutá-
sát, és valamilyen módon hatás-
sal volt Kefir életére. Példaként 
megemlítette, hogy Bereczki 
Zoltán több lemezén működött 
közre, a Kozmixszal sokszor lép-
tek fel közösen, a „nagy csillag”, 
Zoltán Erika pedig pályája elején 
segítette Kefirt.

– Minden előadóval van leg-
alább egy-egy közös történet, 
egy-egy közös élmény, valami-
lyen úton-módon összekap-

csolódott a pályafutásuk – tet-
te hozzá.

A szervező is kiemelte ugyan-
akkor, hogy újra hódít a ’90-es 
évek zenéje. Rendezvénysoro-
zataik egyik alappillérét ez adja, 
és elmondása szerint Budapes-
ten és Debrecenben egyaránt 
több mint kétezer ember táncol-
ta végig a koncerteket, énekel-
te együtt a fellépőkkel az ismert 
szövegeket.

– Időközben felnőtt az a kor-
osztály, amelyik a ’90-es évek-
ben gyerekként hallgatta a rá-
dióban a kor slágereit, vagy 
nézte a zenecsatornán a klipjei-
ket. Most már felnőttként nosz-
talgiázhatnak a 15-20 évvel ez-
előtti, jól ismert dallamokra 
– mondta Mára Krisztián.

A V-tech X. Nagy Valentin 
Ünnepet február 16-án, szom-
baton tartják a Miskolci Generali 
Arénában. A koncertek előtt Vár-
konyi Attila, azaz Dj Dominique 
„melegíti be” a közönséget, majd 
Kefir vendégeként fellép töb-
bek között Zoltán Erika, Berecz-
ki Zoltán, a Hip Hop Boyz, a ta-
valy visszatérő Happy Gang, az 
Animal Cannibals és a Kozmix 
is. Egy este, amikor a zene is a 
szerelemről szól majd.            K. I.

Megfelelő étrenddel a vitamin-utánpótlásért
A tél végéhez közeledve a 
szervezet egyre jobban fel-
éli a tartalékait, gyakran ér-
zékelhetjük a vitamin-, első-
sorban a C-vitaminhiányos 
állapot tüneteit. Ez lehet fo-
kozott hajlam a betegségek-
re (itt az influenzajárvány!), 
fáradtság, bágyadtság érzése, 
az izomerő csökkenése, láb-
szári fájdalmak, ok nélküli 
idegesség, ingerlékenység.

– Tavaszhoz közeledve testünket-
lelkünket is átjárja a megújulás igé-
nye, új zamatokra, friss zöldségek-
re vágyunk – azonban a télire eltett 
készleteinkről sem kell lemonda-
nunk. A piacokon, boltokban ked-
vünkre válogathatunk a hétről hét-
re bővülő kínálatból. A megfelelő 
C-vitamin-utánpótlás, a zöldségek, 
gyümölcsök fogyasztásának hatá-
sára jobb lesz a közérzetünk, foko-
zódik a szervezet ellenállása a fer-
tőzésekkel szemben – mondta el 
lapunknak Müller Szilvia dietetikus.

A megfelelően összeállított ét-
renddel megoldható az életfontos-
ságú vitaminok és ásványi anyagok 
bevitele a szervezetünkbe. Figyel-

jünk azonban arra, hogy a téli idő-
szakban az élelmiszerek veszíte-
nek vitamintartalmukból. Ősszel 
például a burgonya még 15-20 mg 
C-vitamint tartalmaz 10 dkg-on-
ként, tavasszal már csak 6-7 mg-
ot. Előnye azonban, hogy általában 
nagyobb mennyiséget fogyasz-
tunk belőle, ezért a burgonya na-
gyon fontos C-vitamin-forrásunk! 
Ugyanilyen hasznos a savanyú ká-
poszta is, különösen, ha káposz-
tasalátának elkészítve fogyasztjuk. 
Ebből, valamint a kedvelt cékla-
salátából 20-20 mg C-vitaminhoz 
juthatunk 10 dkg-onként. Jelentős 
vitamintartalommal rendelkez-

nek a paradicsomsűrítmények, a 
gyorsfagyasztással tartósított főze-
lék- és gyümölcsfélék is.

– A zöldségfélék fontos rostforrá-
saink, és színes palettáját kínálják a 
szervezetünk számára nélkülözhe-
tetlen tápanyagoknak, védő hatású 
összetevőknek. Törekedjünk arra, 
hogy naponta legalább három al-
kalommal együnk különböző zöld-
ségféléket, és ezen belül is elsősor-
ban a nagyobb vitamintartalmú, 
saját idényükben termesztetteket – 
hívta fel a figyelmet Müller Szilvia.

A dietetikus azt is figyelmünkbe 
ajánlja, hogy a növényi nyersanya-
gokat lehetőség szerint fogyasz-

szuk frissen, nyersen. A tisztításá-
nál is mellőzzük a vízben áztatást. 
A zöldségek felaprítását közvetle-
nül az ételkészítés előtt javasolt el-
kezdeni, hogy ezzel is mérsékeljük 
a vitaminveszteséget.

Minél rövidebb hőhatás éri a 
zöldségféléket, annál inkább meg-
tartják tápanyagtartalmukat, ízüket, 
állagukat, ezért ételkészítésnél ré-
szesítsük előnyben a kímélő kony-
hatechnológiát, mint például a gőz-
ben főzést, párolást. A zöldségek 
főzővizét – melybe jelentős meny-
nyiségű ásványi anyag oldódott ki – 
használjuk fel levesek, mártások, fő-
zelékek készítéséhez.                     Sz. S.

Felfedezésre váró „félközel” – utazzunk télen is!
A tél időjárásával és a korai sötéte-
déssel együtt elég lehangoló. Ám 
ahelyett, hogy a négy fal között bús-
lakodva várnánk a jobb időt, szán-
juk inkább rá magunkat egy kis uta-
zásra, a közelben is találhatunk még 
felfedezni valót!

A depresszióba hajló, komor téli na-
pokat több szempontból is feldob-
hatjuk azzal, ha rászánjuk magun-
kat, hogy kimozduljunk a lakásból 
vagy a városból. Nem kell feltétlenül 
több napot, vagy komolyabb össze-
geket szánnunk nagy utazásra, síe-
lésre. Választhatunk nem túl távoli, 
ha nem is belföldi, de szinte annak 

számító célpontot, melyet egy nap 
alatt, vagy egy ott alvással megláto-
gathatunk, bejárhatunk, megismer-
hetünk.

– Kisszelmenc, Nagyszelmenc, 
Dobóruszka, ezekről az ősi magyar 
településekről sokan talán nem is 
hallottak – mondja Mészáros József, 
az egyik miskolci utazási iroda ve-
zetője. A(z egykor) két helységet ma 
is többségében magyarok lakják és 
1945-ig Magyarországhoz tartozott. 
Azonban a II. világháború után a 
falu főútja mentén húzták meg a 
mai határokat. Így történt, hogy ma 
Szelmenc egyik fele Szlovákiához, a 
másik Ukrajnához tartozik. 

A kettészakított település ösz-
szetartozásának jelképeként az ál-
lamhatár mindkét oldalán fél 
székelykaput emeltek, s egy sze-
mélyforgalmi határátkelőt nyitottak 
nemcsak az ott élők, hanem az oda-
látogatók számára is. Néhány éve a 
településen felvirágzott a bevásár-
ló turizmus is, ennek köszönhető-
en újra pezsgő életet talál, aki oda-
látogat.

Dobóruszka szintén a történe-
lem lapjairól köszön vissza, hiszen 
Dobó István, néhai egri várkapitány 
szülőfaluja, majd végső nyughelye 
lett. Szintén jó célpont lehet egy ki-
ránduláshoz.

Kedves diósgyőrieK és MisKolciaK!
szeretettel várjuk Önöket 2013. február 16-án, szombaton 

(disznóvágás 7 órakor!) az immár hagyományos

DIÓSGYŐRI
DISZNÓTOROS

rendezvényre a vén diófa vendéglő udvarába!
a helyszínen finom disznótoros étkek mellett
jó hangulatú kötetlen beszélgetésekre is alkalom nyílik.

Sebestyén László országgyűlési képviselő

FellépneK:
délelőtt: 21-es iskola, komlóstetői iskola, 

diósgyőri ref. iskola és a Diósgyőri Gimnázium 
tanulói, valamint a Karambol együttes.

11.00  SzécSi ViKi – Miskolc hangja
11.30  MiSKoLc DixiELAnD BAnD
12.00  PÁL DénES – Magyarország hangja
13.00  SzinVAVöLGyi néPtÁncEGyüttES 
13.20  EPErjESi EriKA és jEnEi GÁBor – operettslágerek

a rendezvény fővédnöke: dr. Kriza Ákos polgármester

táMogatóK:
Miskolc Városfejlesztési Kft., Miskolci Kulturális Központ, dr. Zsiga Marcell országgyűlési képviselő,

Gazdusné Pankucsi Katalin, Benczés Miklós, Seresné Horváth Zsuzsanna, dr. Kovács László, 
dr. Kiss János, Kovács Józsefné, Szabó Sándor, dr. Nánási Kocsis Norbert, dr. Gonda Géza, 

Katona Ferenc, Molnár Péter önkormányzati képviselők
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Bármit tesz, annak gyors eredménye lesz. Használja ki azt, amihez ért: 
ötleteljen, rejtett tehetségét mutassa meg a környezetének, ez most jót tehet az előmenetelének. Má-
sok elismerését fogja kivívni magának. A párkapcsolat egén gyülekező felhőket csak akkor tudja szét-

oszlatni, ha előzőleg kellőképpen sikerült összeforrni kedvesével.

BiKa (04. 21–05. 21.) A hét folyamán könnyebben fárad el, kevésbé lesz nyitott az újdonsá-
gokra, ez pedig sok álmodozásra és némi figyelmetlenségre is okot adhat. Épp ezért sokkal jobban oda 
kell figyelnie mindennapi teendőire és értékeire egyaránt. Rengeteget dolgozik, amiért igencsak ne-

heztel önre a kedvese. Némi szabadidőt is csípjen le, amit csak vele tölt.

iKreK (05. 22–06. 21.) Ez a hét különösen az otthoni munkáknak, takarításnak, és az önma-
gával való foglalkozásoknak kedvez. A hét végéig szorgosnak kell lennie, még akkor is, ha alkalmanként 
hagyná az egészet. Tartson ki! Ez az az időszak, amikor meg tudja határozni az új célokat. Egy szerelem 

vagy flört is „becsúszhat”, ami, ha komolytalan is, üdíti lelkét.

ráK (06. 22–07. 22.) Számos nehézségen és problémán tette túl magát az utóbbi napok-
ban, ezek érzelmileg, erkölcsileg igencsak megviselték. Ideje lezárnia a múltat, s ahogy múlnak a na-
pok, rájön, hogy minden gondjára van gyógyír, csak cselekednie kell. Ha kevésbé rámenősen próbálko-

zik párjánál, akkor sikeresebb lehet. Bújjon oda kedveséhez!

oroszlán (07. 23–08. 23.) A hét első felében nehezen találja a helyét, gondolatai csa-
ponganak, elszalasztja a jó lehetőségeket. Aztán már maga lesz kezdeményezője szakmai dolgoknak 
vagy a magánélete megreformálásának. A sikerek most nem jönnek könnyedén, de talán nem is ez a 

lényeg. Ez az időszak, amikor új kibontakozás felé indulhat meg kapcsolata párjával.

szűz (08. 24–09. 23.) Meglepő sikereket zsebelhet be ezekben a napokban, semmi más 
dolga nincs, mint kinyitni a szemét, hegyezni a fülét. Különösen a munka és a karrier területén érhetik 
sikerek. Keresse meg azt a helyet, időt és személyt, akivel megoszthatja ötleteit. Még mindig a szere-

lem tölti ki minden pillanatát, gondolatai a rózsaszín ködökben lebegnek.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ha az elmúlt hetekben úgy érezte, korlátok közé van szorítva, ak-
kor most eljött az ön ideje, a siker kézzelfogható távolságba kerül. Ötleteit akadályok nélkül tudja meg-
valósítani, támogatókat is talál. Ugyanakkor kisebb házastársi vitákkal kezdődhet a hét, amik bár fel-

kavarók, de utólag majd ön is rájön, hogy semmilyen jelentőséggel nem bírnak.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Nyűgösnek, kimerültnek érezheti magát a hét elején, tele van 
kellemetlen, egyben leterhelő feladatokkal, és bizony nem sok kedve van nekiveselkedni ezeknek. Bár-
merre lép, eleinte falakba ütközik. Kezd belebetegedni a magánéleti bizonytalanságba is. De ha „ügyes”, 

és nem odázza el a teendőket, hét évre megalapozza a boldogságát.

nyilas (11. 23–12. 21.) Nyugodt, kellemes, határozottan kiegyensúlyozott napok állnak 
ön előtt, pozitív, eredményes időszakot él meg. Gondolja át, hogy most inkább csendre, békességre 
vagy zűrzavarra vágyik, és cselekedjen eszerint. Bizony eljött annak az ideje, hogy élvezze az életet. Ál-

maiban furcsa, talán durva, vad szerelmi kalandokat élhet át.

BaK (12. 22–01. 20.) Sokat aggodalmaskodik ezen a héten. Jelentős zűrök nincsenek ön kö-
rül, hát ne gyötörje magát feleslegesen, viszont bátran temetkezzen bele a munkába, ha pedig van egy 
kis szabadideje, találkozzon régi barátaival, mozduljon ki otthonról. Kedvesével való kapcsolata min-

den reményét felülmúlóan felhőtlenül és boldogan alakulhat.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nincs oka panaszra vagy aggodalomra. Ezekben a napokban is 
tegyen meg minden öntől telhetőt azért, hogy elismerjék szorgalmát, tehetségét. Tudatosítsa magá-
ban, hogy hosszú távon a mostani cselekedetei meg fogják hozni a kiemelkedő eredményeket. Egy 

utazás nemcsak lelkileg, de – meglepő módon – anyagilag is üdítően hathat.

HalaK (02. 20–03. 20.) Új és igen érdekes emberi kapcsolatokra tehet szert ezekben a na-
pokban. Összeismerkedhet egy olyan személlyel, akivel kölcsönösen és igen gyorsan mély benyomást 
tesztek egymásra. Súlyos családi viták rontják az otthon légkörét, ezért fontos lenne tudatosítani, hogy 

néha a bajok puszta kimondása is elég ahhoz, hogy megszabaduljunk tőlük. 

s
u
d
o
k
u

A színház jövőbe látó SZEMe
Vasárnap ér véget a Miskolci Nem-
zeti Színház, illetve Miskolc leg-
újabb kulturális fesztiválja, a Szín-
házi Egyetemek Miskolcon, azaz 
a SZEM. A jövőbe pillantó, első 
SZEM a fizikai színházra irányult, 
téve ezt Európa meghatározó aka-
démiáinak fiataljaival.

A Miskolci Nemzeti Színház ad otthont 
február 5–10. között a Színházi Egyete-
mek Miskolcon, vagyis a SZEM fesztivál-
nak, amely számos program segítségével 
mutatta meg a jövő színjátszását a jelen né-
zőjének.

Kiss Csaba, a miskolci nemzeti teátrum 
direktora a fesztivál előtt kiemelte, a mis-
kolci színház közönsége nyitott az új for-
mákra, ezért a hazánkban hiánypótló, Eu-

rópában egyedülálló esemény a legjobb 
helyen van Miskolcon.

A teátrum a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemmel közösen rendezte meg 
az eseményt, amelynek programjában a 
workshopok, kiállítás, filmvetítés és szak-
mai beszélgetések mellett természetesen 
az élő színház kapta a legnagyobb teret. 
Hét ország színházi akadémiájának hallga-
tói érkeztek Miskolcra, hogy készülő, illet-
ve már bemutatott darabjaikat itt is meg-
mutassák. 

A SZEM-re Miskolcra érkeztek 
a müncheni August Everding Bajor 
Színházakadémia, a krakkói Ludwik Solski 
Állami Színművészeti Akadémia, a varsói 
Aleksander Zelwerowicz Nemzeti Szín-
művészeti Akadémia, a verscio-i Dimitri 
Színházi Iskola, a bukaresti „I. L. Caragiale” 
Színház és Filmművészeti Egyetem, a sza-
rajevói Előadó-művészeti Akadémia hall-
gatói, de természetesen a budapesti Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem több 

osztálya is megmutatta tehetségét, a Ka-
posvári Egyetem Színház szakosai pedig 
etűdökkel léptek a nézők elé.

A fiatal színészek dinamikája, a hazai 
színházi szakma és a hagyományos mis-
kolci közönség találkozása lett a SZEM 
ünnepe, amely mindkét oldalnak csu-
pán adott, s még a hét utolsó napján, va-
sárnap is ad, hiszen hátra van a workshop-
bemutató, a Látogatás és a Tavasz ébredése 
is. A direktor elmondta, az első fesztivál 
központi témája a fizikai színház, hiszen 
a jövőben az emberi testnek mint kifejező 
eszköznek kulcsszerep juthat.

– A holnap színháza expresszívnek, 
őszintének ígérkezik, amely nem engedi 
ki a nézőt a kezéből. Úgy vélem, a színját-
szás nagyon akar mondani valamit. A jövő 
színháza erősebben kíván hatni, közölni. 
Türelmetlenebb, erőteljesebb, amelyben a 
zenének, a mozgásnak, a ritmusoknak na-
gyon nagy szerep jut – tette hozzá.

Kiss J. | fotó: Juhász Á., Mocsári L.

Farsangoljon velünk! 

Tisztelt Olvasó! Idei első játékunkban százéves magyar hírességek 
nevét kerestük. Most induló négyrészes rejtvénysorozatunkban a 
közelgő farsanggal kapcsolatos kifejezéseket rejtettük el. A megfej-
téseket együtt, egy levélben, legkésőbb március 7-e éjfélig juttas-
sák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A 
helyes megfejtők között kiadónk felajánlásában egy-egy könyvet 
sorsolunk ki. Előző játékunk helyes megfejtései a következők voltak: 
1. Jékely Zoltán, 2. Weöres Sándor, 3. Benda Kálmán, 4. Gobbi Hilda. 
Könyvet nyert – amit kiadónk titkárságán vehet át szerdától – Ipacs 
Katalin (Miskolc, Jósika u.) és Hegedűs Istvánné (Miskolc, Kertész u.) 
A nyerteseknek gratulálunk!
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Hirdetés

Tesztüzemben a beléptető rendszer
Elkészült és már próba-
üzemben van a diósgyőri 
stadionban kiépített belép-
tető rendszer, melynek tesz-
telését teljes üzemben végzik 
majd a februári előkészületi 
mérkőzéseken.

– 2012. december 31-éig történt 
meg a diósgyőri stadionban fel-
szerelt, beépített eszközök, beren-
dezések fizikai átadása a Magyar 
Labdarúgó-szövetségnek. Jelenleg 
a próbaüzem folyik, s – ha szük-
séges – elvégzik a hibajavításokat 
és hiánypótlásokat – mondta el la-
punk érdeklődésére Mester Sán-
dor, a Stadion Biztonság Projekt 
kommunikációs szakértője.

A szakember arról tájékoztatta la-
punkat, hogy a februári előkészüle-
ti mérkőzéseken – miután a DVTK 
hazatért a törökországi edzőtábor-
ból – az eszközök és rendszerek 
teljes funkcionalitásukkal fognak 
működni a DVTK stadionjában, a 
jegyeket már az új rendszerből ad-
ják és nyomtatják ki, a szurkolók 
az új kapukon keresztül jutnak be a 

stadionba, s működik majd a kame-
rás megfigyelő rendszer is.

Mester Sándor hangsúlyoz-
ta, a kivitelező cég e mérkőzések 
alatt teljes körű helyszíni támoga-
tást nyújt a klub munkatársainak. 

A kommunikációs szakértőtől ar-
ról is érdeklődtünk, miért van/volt 
szükség a rendszer kiépítésére.

– Nem csupán az a feladat, hogy 
gondoskodjunk a szurkolók fizi-
kai biztonságáról és kényelméről, 

hanem az is, hogy megakadályoz-
zuk a verbális agresszió térnyerését 
a lelátókon. A projekt során olyan 
berendezések és rendszerek jöttek 
létre, amelyek révén lehetővé válik 
a törvényekben előírt beléptetés, a 
névre szóló jegy kiadása, a szemé-
lyi azonosítás, a kamerás megfi-
gyelés és annak megakadályozása, 
hogy kitiltott szurkolók bejussanak 
a meccsekre. A fokozott biztonsá-
got szolgáló intézkedések viszont 
csak akkor érhetik el céljukat, ha a 
szurkolók együttműködnek. Ami 
a kártyát illeti, azt a klubok adják 
ki. Az ezzel rendelkező szurkoló 
gyorsabban jut jegyhez, a vásárlás-
kor nem kell a személyi adatait be-
diktálnia a pénztárnál, a klub pedig 
felhasználhatja a kártyák tulajdono-
sairól keletkező információkat szol-
gáltatásai fejlesztése érdekében – so-
rolta Mester Sándor.

A Stadion Biztonság Projekt első 
ütemében hat stadion – Budapest 
Honvéd, Kecskemét, Diósgyőr, 
Győr, Újpest, Haladás – felszere-
lését tervezték. A győrit kivéve – 
ahol többletigények merültek fel 
– mindenhol megtörtént a rend-
szerek átadása.

S. P. | fotó: Mocsári L.

Válogatott után edzőtábor
A hét közepétől a törökor-
szági Belekben edzőtáboro-
zik a DVTK, mely összesen 
hat felkészülési mérkőzést 
vív kilenc nap alatt.

Szerda hajnalban útra kelt a 
DVTK, hogy tizenegy napot ta-
valyi edzőtábora helyszínén, Be-
lekben töltsön el. Az indulás előtt 
Szentes Lázár értékelte a felkészü-
lés addigi bő három hetét.

– A felkészítő szakasz után el-
kezdtük játszani a mérkőzése-
ket, úgy gondolom, minden já-
tékos a felkészülési időszak jelen 
szakaszának megfelelő állapot-

ban van – kezdte a szakmai igaz-
gató. – Törökországban lehetőség 
szerint mindenki kilencven per-
cet játszik.

– Nem utazott azonban a csa-
pat minden tagja egyszerre az 
edzőtáborba. Ez mennyire je-
lent gondot?
– Igen, a mi esetünkben most 

érdekes, hogy három felnőtt válo-
gatottunk is van. Ez természetesen 
jó, abból a szempontból viszont 
kevésbé, hogy nem tudtak együtt 
edzeni a csapattal. Ráadásul Ba-
csa Patrik az U21-es válogatottba 
kapott behívót. Négy játékos hiá-
nya akár problémát is jelenthet egy 
edzőnek, nálam azonban ezt ab-
szolút „übereli” a büszkeség, hogy 
ennyi válogatottunk van.

– A négyek közül Kádár Tamás 
abszolút új szerzeménye a Diós-
győrnek. Mit vár az ő játékától?
– Azért igazoltuk, hogy stabili-

tást hozzon a védelembe. Két posz-
ton bevethető labdarúgó, mind a 
belső, mind a bal oldali védő po-
zícióban válogatott szintű teljesít-
ményre képes, azt majd el tudjuk 
dönteni, hogy melyik poszton al-
kalmazzuk inkább.

– Sérülések szempontjából hogy 
áll a csapat?
– Eddig egészen jónak volt 

mondható a helyzet, a múlt héten 
történt egy súlyosabbnak mond-
ható orrtörés, amit könyöklés mi-
att szenvedett el Michael Hanek, 
akit már meg is műtöttek. Azon-
ban olyan súlyosságú, hogy az 
edzőtáborba nem tudott eljönni. 
Apróbb betegségek előfordulnak 
még, például Seydi hozott magával 

őszről egy kis sérülést, de elmond-
hatjuk, hogy nagyjából mindenki 
rendben van – zárta a szakvezető.

Pénteken (lapzártánk után) már 
pályára is lépett a DVTK a cseh él-
vonalbeli FC Zbrojovka Brno el-
len. Azután is első osztályú ellenfe-
lek ellen készül a csapat: szombaton 
a szlovákiai FK Senica, kedden az 
orosz FK Alanyija Vlagyikavkaz, 
szerdán a bolgár PFC Szlavia Szó-
fia, majd pénteken az üzbég FC 
Pakhtakor Taskent lesz az ellenfelük 
(a jövő heti szombati ellenfél lapzár-
tánkkor még nem volt ismert).

A magyar válogatott Fehér-
oroszország elleni, szerdai barátsá-
gos mérkőzésén Elek Ákos és Ru-
dolf Gergely egy-egy félidőt kapott, 
a friss szerzemény, Kádár Tamás vé-
gigjátszotta a találkozót. Ők ezután 
csatlakoztak a kerethez, mely így 
összesen 26 játékost számlál.

Nagy csaták várhatók!
Az elmúlt hét végén tíz helyszí-
nen, tizenegy csoportban küz-
döttek a csapatok a továbbju-
tás kiharcolásáért a Borosi László 
teremlabdarúgó emléktornán. 
Most szombaton és vasárnap már 
a középdöntőket, valamint a hely-
osztókat rendezik meg. Az ese-
ménynek Miskolc, a Generali Aré-
na ad otthont.

– Az előcsatározásokkal elértük 
alapvető célunkat – mondta Sajti 
Viktor, az MLSZ Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei igazgatója. – A 
felkészülés kellős közepén remek 
játéklehetőséget biztosítottunk az 
együtteseknek, akik éltek is ezzel. 
Az emléktorna egyébként kurió-
zum az országban, nem hiszem, 
hogy van olyan rendezvény, 
amely huszonnyolc éves múltra 
tekintene vissza. A selejtezőkben 
csaknem hetven csapat vett részt, 
de ha ehhez még azt is hozzászá-
mítjuk, hogy a megyei harmadik 
osztályban szereplő együttesek-
nek négy selejtezőt rendeztek ko-
rábban, akkor a résztvevők szá-
ma meghaladja a kilencvenet!

A sportvezető azt is hozzátet-
te, hogy nagyon sok kiélezett, 
küzdelmes találkozót láthattak 
a nézők. Az elmúlt hét végén 
több, váratlan és meglepő ered-
mény is született, az igazgató el-
mondása szerint újabb érdekes-
ségekre is lehet számítani.

A rendezők egyébként már 
elkészítették a csoportok beosz-

tását. A kiírás szerint ugyanis a 
középdöntőkre két csoportban 
kerül sor, a csapatok körmérkő-
zéses rendszerben találkoznak 
egymással, tehát mindenkire öt-
öt összecsapás vár. A helyosztók 
során a csoportelsők találkoz-
nak a másik csoportban máso-
dik helyezett együttessel, majd a 
győztesek vívják a döntőt.

A csoportbeosztás a követ-
kező. A csoport: Mezőkövesd-
Zsóry (NB II), FC Tiszaújvá-
ros (NB III), Ózdi FC (NB III), 
Aszaló (megyei I.), Sajóbábony 
(megyei I.), Mád (megyei II.).

B csoport: Cigánd (NB III), 
Bükkábrány (NB III), Encs (me-
gyei I.), Szikszó-Tomor-Lak 
(megyei I.), Felsőzsolca (megyei 
I.), Tokaj (megyei II).

Komplett a program is. Ezek 
szerint szombaton délelőtt az A, 
délután pedig a B csoport csa-
patai vetélkednek. A szurkolók 
reggel 9 órától egészen este há-
romnegyed 8-ig izgulhatnak a 
mérkőzéseken. A szombati nap 
csemegéje lehet a Mezőkövesd-
Zsóry – Sajóbábony (9.00), a 
Mád – Tiszaújváros (11.55), a 
Bükkábrány – Encs (15.05), va-
lamint a Cigánd – Felsőzsolca 
(18.35) találkozó. A vasárnapi 
program reggel fél 9-kor kezdő-
dik, a két elődöntőt 16 és 16.45 
perctől játsszák. A harmadik he-
lyért 18 órától mérkőznek, míg 
a döntő 18.45 perckor kezdődik.

D. L.

Február 9. | szombat » Teremlabdarúgás: Borosi László-emléktorna, középdön-
tők. Generali Aréna, 9.00 » Fogathajtás: Balogh Liget fedeles kupa II. forduló. Szirmabesenyő, Ki-
rály-hegy. 10.00.

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

Február 12. | kedd » Jégkorong: MOL Liga, HC Nové Zámky – Miskolci Jegesmedvék. 
Érsekújvár, 18.00.

Február 13. | szerda » Futsal: NB I rájátszás, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Astra 
Kiskunfélegyháza. Generali Aréna, 19.00.

Február 15.| péntek » Jégkorong: MOL Liga Miskolci Jegesmedvék – Corona Fenestela 
Brasov. Miskolci Jégcsarnok, 18.30 » Sportlövészet: Almássy Béla emlékverseny. MELK lőtér, 
Egyetemváros, 14.00.

Február 16. | szombat » Sportlövészet: Almássy Béla-emlékverseny. MELK lőtér, 
Egyetemváros, 14.00.

Február 17. | vasárnap » Kosárlabda: magyar–szlovák középszakasz, DKSK Mis-
kolc – Piešťanské Čajky. Generali Aréna, 17.30.

» Hatalmas Renegát-siker. Csak a Nyíregyháza Tigers tudta megállítani a Miskolc 
Renegades menetelését a hétvégén megrendezett VII. Cellect Aréna Kupában. Gável Ivánék a Győr 
Sharks, a Grofovi Novi Kneževac, a Budapest Titans, majd ismét a Cápák legyőzésével kerültek az 
amerikaifutball-torna fináléjába, ahol alulmaradtak a szabolcsi gárdával szemben, így értékes 
ezüstéremmel térhettek haza.

» Történelmi eredmény. Fennállása egyik legnagyobb sikerét érte el a Miskolci Szabad-
időközpont Floorball SE: a Magyar Kupa küzdelmeiben először elődöntős a borsodi csapat, miután 
10–7-re nyert az Eger otthonában. Folytatás február 17-én, a Generali Arénában, ahol az OB I cím-
védője és többszörös bajnoka, a Dunai Krokodilok SE lesz az ellenfél.

» Vereséggel kezdtek. Kikapott a női futsal NB I felsőági rájátszásának első mérkőzésén 
a DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Sárréti Géza csapata az Univerzum otthonában, Csömörön ma-
radt alul 6–3-ra. Szerdán hazai pályán az alapszakasz-győztes Astra ellen javíthatnak a lányok.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

röviden ›››››››››››››››››››››››

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció kezdôdött 

valamennyi coop üzletünkben 
február 18-ig!

coop tejföl 12% 150 g 99 Ft
Egységár: 660 Ft/kg

Pöttyös Túró Rudi ét 36 g 89 Ft
Danone könnyû és Finom epres joghurt 125 g 59 Ft

Egységár: 472 Ft/kg

Delma extra jogh. margarin 500 g 299 Ft
Egységár: 598 Ft/kg

coop 8 toj. cérna-, szélesmetélt 200 g 189 Ft
Egységár: 945 Ft/kg

SáGa füst. ízû pulykapárizsi 1 kg 1299 Ft
SáGa füstli klasszikus 140 g 249 Ft

Egységár: 1779 Ft/kg

Delikát ételízesítô 250 g 399 Ft
Egységár: 1596 Ft/kg

Negro cukorka classic 159 g 269 Ft
Egységár: 1692 Ft/kg

Wiener Extra ôrölt vák. kávé 250 g 449 Ft
Egységár: 1796 Ft/kg

Zewa Delux papírzsebkendô normál 90 db 219 Ft
Egységár: 2 Ft/db

Jar mosogatószer lemon, sens. tea tree & mint 500 ml 289 Ft
Egységár: 578 Ft/l

…éS méG SZámoS, AkcióS TERmék.
VáRJuk VAlAmENNyi üZlETüNkbEN éS 

lEGyEN TöRZSVáSáRlóNk!



a város lapja

MiNap

2013. február 9. | 6. hét | X. évfolyam 5. szám

10  hirdetés

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 

Akció 2013. 02. 09-től 2013. 02. 15-ig
Tomi Kristály mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Ariel mosópor, 6 kg, 749 Ft/kg 4499 Ft
Ariel gél kapszula, 32 db-os, 91 Ft/db 2899 Ft
Perwoll foly. mosószer 3 l, 566 Ft/l 1699 Ft
Bref Effect Power WC-gél, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft 
Baby törlőkendő, 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft
Háztartási alu. létrák 3–7 fokosig  6699 Ft/tól 
Kerámia bevonatú serpenyők már  1999 Ft/tól 
Szegett szőnyegek 
1,2 m, 2 m, 3 m, 4 m hosszú  1199 Ft-tól 3999 Ft-ig.

5000 FT ÉRTÉKŰ  
CARTOUR UTAZÁSI UTALVÁNY!

Beváltható 2013. 03. 31-ig, min. 30 000 Ft/fő értékű utazásra, egy foglalásra!

Utazások miskolci csatlakozással (5% kedvezmény)

PRÁGAI HÉTVÉGE 03. 15–17.: 35 900 FT/FŐ
DUNÁNTÚLI KIRÁNDULÁS 05. 01–03: 34 900 FT/FŐ

DALMÁT KÖRUTAZÁS 05.18–22., 08. 15–19: 75 900 FT/FŐ
TÚRÁZÁS ERDÉLYBEN 05. 28–30, 09. 10–12: 39 500 FT/FŐ

FOGLALJA LE NYARALÁSÁT ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL!
A részletekről érdeklődjön irodánkban!

3530 Miskolc, Arany J. u. 11–13. (Arany Corvin fszt. 5.)
Tel.: 46/506-299. Nyitva tartás h–p: 9–18 óra. 
www.cartour.hu. E-mail: miskolc@cartour.hu

Apróhirdetés
TÁRSKERESÉS, VALENTIN-NAPI KED-
VEZMÉNNYEL! Érvényes: február 11–
15-ig. Zenit Társkereső Iroda, Miskolc, 
Baross G. u. 17. Tel.: 06-30/445-6741.

Minőség kedvező áron! Rendelje meg 
most kalodás tűzifáját. Cser, bükk, tölgy: 
11 500 Ft, akác: 12 500 Ft. Munkatár-
sunk várja hívását! Azonnali kiszállítás. 
Tel.:  20/572-2807.

BIZTONSÁGI ŐR intenzív OKJ szak-
munkásképzés, még a múlt évi felté-
telekkel! MISKOLC, KAZINCBARCIKA. 
Időpont: február 16. Részletfizetés! Tel.: 
06-30/362-4411.

Eladó 40 cm-es átlag átmérőjű, tava-
lyi vágású akác, tölgy, bükk, gyertyán ke-
mény tűzifa! Szorosan sorba rakva (nem 
bedobálva), konyhaké szen, hivatalosan 
mérhetően 11 500 Ft/1 m x 1 m x 1 m-es 
kalodában. Ugyanitt kapható tekézve, 
kugliba 19 500 Ft/1 m x 1 m x 1,70 m er-
dei köbméter! Szállítás Miskolc és kör-
nyéke! Tel.: 70/526-3028.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók 
beépítve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) cse-
réje óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemutatóterem: 
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, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu

JIM SANDERS: 
evangélizáció és 

GYÓGYÍTÓ
istentisztelet. 

MISKOLCON, 
a Palóczy utca 1.-ben

(A bíróság mellett)

2013. február 23-án, 
szombaton 14 órakor

Szeretettel várunk! 
A részvétel ingyenes! 

www.ksze.org



Február 9. | szombat
19.00 | Batyus, jelmezes farsangi bál. A Fény  

Egyesület szervezésében. Görömbölyi Művelődé-
si Ház.

19.30 | Miskolci Illés Klub. Ifjúsági Ház.
20.00 | Intim Torna Illegál koncert. Helynekem.
20.00 | Nautiluszok éjszakája. A Karst (Orchestra 

Miskolc) hagyományos, év eleji hangversenye. VOKE 
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.

Február 10. | vasárnap
19.00 | Móricz-naplók. Cséve Anna, a Móricz-naplók 

szerkesztője, és Grecsó Krisztián író tárja fel a Naplók 
titkait. Miskolci Nemzeti Színház.

Február 13. | szerda
17.00 | Szépkorúak találkozója. A Fény  

Egyesület szervezésében. Görömbölyi Művelő-
dési Ház.

17.00 | Az állatságokról. ArTTér. Lézerpont Lát-
ványtár.

17.30 | A túrázás hatása egészségünkre. A Lom-
bok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület vetíté-
se. Ady mozi.

19.00 | Dixie- és Jazz klub. Ifjúsági Ház.

Február 14. | csütörtök
15.00 | Rákóczi újratemetése és borsodi emlé-

kezete. Rózsa György főlevéltáros előadása. Pető-
fi Sándor Könyvtár

17.00 | Borsod 2050. A műhelybeszélgetés témája: A 
diósgyőri két volt nagyüzem (LKM, DIGÉP) iparterü-
letének és egykori kolóniájának rendezési kilátásai. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | Valentin-napi zumba parti. Ifjúsági Ház.

Február 15. | péntek
17.00 | Makettező szakkör. József Attila Könyvtár.
17.00 | A Bárka folyóirat irodalmi estje. 

Helynekem.
17.00 | Irodalmi fonó. Miskolci Galéria, Feledy-ház.
18.00 | Korrektúra Miskolcon. Politikai talkshow 

Bayer Zsolttal, Pesti Lászlóval  és Zárug Péter Farkas. 
Művészetek Háza.

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

19.00 | Reflex házibuli. Vendég a Fráter Kórus. If-
júsági Ház.

20.00 | Kowalsky meg a Vega-koncert. 
Helynekem.

20.00 | Valentin-napi retro party. A ’90-es évek ze-
néi. Görömbölyi Művelődési Ház.

Február 16. | szombat
07.00– 14.30 | Diósgyőri Disznótoros. Vén Dió-

fa Vendéglő udvara.
07.00 | Disznóölés
09.00 | Délelőtt fellépnek a 21-es iskola,  

a komlóstetői iskola, a diósgyőri refor-
mátus iskola és a Diósgyőri Gim - 
názium tanulói, valamint a Karambol 
együttes.

11.00 | Szécsi Viki – Miskolc hangja
11.30 | Miskolc Dixieland Band
12.00 | Pál Dénes – Magyarország  

hangja
13.00 | Szinvavölgyi Néptáncegyüttes
13.20 | Eperjesi Erika és Jenei Gábor – 

operettslágerek
18.00 | 10. Nagy Valentin Ünnep Kefirrel és bará-

taival, a  ̀ 90 évek zenéjével, sztárvendégek-
kel. Generali Aréna.

19.00 | Csík zenekar-koncert. Az előadás után tánc-
ház, Barsi Csaba vezetésével. Ady Endre Művelő-
dési Ház.

19.00 | Farsangoló táncház a Szöktető zenekar-
ral. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.

20.00 | HétköznaPICSAlódások, Prosectura kon-
cert. Helynekem.

Február 17. | vasárnap
10.30 | A bőgős tizenkettedik fia. Csodamalom 

Bábszínház.
16.00 | Farsangi bál. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-

velődési Ház.

kiállítás:
» Változatok egy holnapra. Schulz Vera kiállítása feb-

ruár 15-éig tekinthető meg. Földes Ferenc Gim-
názium.

» 60 névkártya-rajz. Litwin József kiállítása megte-
kinthető február 21-éig. Teátrum Pincehely Galéria.

» Tarczali Béla tárlata. A fotóművész munkáiból nyílt 
kiállítás február 28-áig tekinthető meg. Miskolci Ga-
léria, Feledy-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-áig. Ady Endre Művelődési Ház.

» Borsod 2050. A tárlat április 2-áig látogatható. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

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

» További programok: minap.hu

Korrektúra Miskolcon.  A Művészetek Házában február 15-
én, pénteken este 6 órakor kezdődő politikai talkshow-n aktuálpoliti-
kai kérdésekről lesz szó Magyarország és Miskolc vonatkozásában. A 
vendégek: Bayer Zsolt (publicista), Pesti László (dokumentumfilmes) 
és Zárug Péter Farkas (politológus). A miskolci KésZ által szervezett 
rendezvényre a belépés ingyenes.
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Február 11. | hétFő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–
06.00 Képújság.

Február 12. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 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 13. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 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 14. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Tele-
vízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 
Képújság.

Február 15. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 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 16. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.25–07.00 Képújság.

Február 17. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, 
heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, köz-
életi magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25-07.00 Képújság. 

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

Hirdetés

Hirdetés

Február 7–13. | 14.45 Európai Panoráma: Aglaja; magyar–lengyel–ro-
mán játékfilm | 16 | (Béke-terem) | 15.30 Európai Panoráma: Az utolsó 
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 | (Uránia-terem) | 
19.45 Európai Panoráma: Anna Karenina; feliratos angol–francia film | 12 
| (Béke-terem) | 20.00 Sinister; amerikai thriller | 18 | (Uránia-terem).

Február 14–20. | 15.15, 19.45 Die Hard – Drágább, mint az életed; ame-
rikai akciófilm | 16 | (Béke-terem) | 15.30 Nathalie második élete; felira-
tos francia–svéd romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 17.30 Samsara; 
amerikai dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 17.45 Életem szerelme; fel-
iratos francia vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 20.00 A szerelem három évig 
tart; feliratos francia–belga vígjáték | 16 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Boszorkányvadászok (MB premier, 
digitális 3d) | 16 | 10.30, 12.30 (szo–v), 
14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–
szo)
Hitchock (F) | 12 | 11.30 (szo–v), 13.30, 
15.45, 18.15, 20.15 – 22.15 (p–szo)
Megtört város (F) | 16 | 11.00 (szo–v), 
13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–
szo)
Anna Karenina (F) | 12 | 19.45
Egyesült állatok (MB) | 6 | 10.15, 12.15 
(szo–v), 14.15, 16.15
Kényszerleszállás (F) | 16 | 14.45 – 22.15 
(p–szo)
Napos oldal (F) | 16 | 10.00 (szo–v)

Pi élete (MB digitális 3d) | 12 | 10.15 
(szo–v), 15.00, 17.30
Erőnek erejével (MB) | 16 | 12.30 (szo–v), 
17.30, 20.00 – 22.15 (p–szo)
A hobbit: Váratlan utazás (MB digitá-
lis 3d) | 12 | 13.45
Django elszabadul (MB) | 18 | 10.30 
(szo–v), 17.15, 20.30
40 és annyi (MB) | 16 | 11.15 (szo–v), 
14.00, 16.45, 19.30 – 22.15 (p–szo)
Gengszter osztag (MB) | 16 | 12.45 
(szo–v), 18.00, 20.15 – 22.30 (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 – február 7–13. ›››››››››

» A betegek világnapját február 11-én ünnepli az egyház. A miskolci központi ünnep-
ségekre a selyemréti Szent István-templomban és a megyei kórház kápolnájában kerül sor. Febru-
ár 10-én, vasárnap a selyemréti templomban ökumenikus istentiszteletet tartanak délután fél 4 
órai kezdettel. Szathmáry Sándor református teológiai professzor előadásának címe: A hittel való 
gyógyítás teológiai megalapozása. Délután 5 órától Palánki Ferenc egri segédpüspök mutat be 
szentmisét, majd Simkó Csaba, a Hospice főorvosa Spirituális hatás a gyógyításban címmel tart 
előadást. Hétfőn, 11-én 11 órakor orvosok–betegek találkozója kezdődik a megyei kórház kápol-
nájában, itt Orosz Atanáz görög katolikus püspök vezeti az istentiszteletet. Délután fél 4 órakor a 
selyemréti Szent István Közösségi Házban (a templom mögött) Magda Gabriella Petra ferences 
kisnővér tart előadást, Kórházlátogatás megszervezése önkéntesekkel címmel. Öt órától Tóth Béla 
plébános, kórházlelkész mutat be szentmisét, majd Csókay András főorvos és Vas József főorvos ta-
núságtétele hangzik el: Gyógyítás spirituális alapokon címmel.

» Február 12-én, kedden 24 órás szentségimádás lesz Miskolcon a Vasgyári plébáni-
án (Kabar u. 8–10.).

» Szerda, 13-a nagyböjt kezdete, hamvazószerda, szigorú böjti nap.

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

Miskolci Szimfonikus 
Zenekar

2013. február 11., 19 óra
Művészetek Háza

Műsoron: 
Mahler: II. c-moll szimfónia I. tétel 

(Totenfeier)
Bruckner: VII. E-dúr szimfónia

Vezényel:  

Nicolaus Richter
Jegyek a Miskolci Kulturális Központ  

jegypénztárában kaphatók!
(3525 Miskolc, Rákóczi utca 2.)

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

Az „Erdélyország az én hazám!” nagysikerû elôadás után, 
újra Miskolcon a sepsiszentgyörgyi Háromszék táncegyüttes.

Február 27-én, szerdán 19 órai kezdettel  
a Mûvészetek Házában láthatja a miskolci közönség 

Száz évig – Fodor Sándor „nEtti” EMlékérE 
címû  elôadást.

Az elôadásra  
belépôjegyek válthatók  

az MKK központi jegypénztárban:  
3525 Miskolc, Rákóczi u. 2. szám 

alatt. Tel.: 46/508-844

Jegyár: 2900 Ft,  
Észak-Magyarország-elôfizetôknek 

2500 Ft.

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

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

CSÍK zenekar
A koncert után farsangi MAGYAR TÁNCHÁZ 

a Tényleg zenekarral, Barsi Csaba vezetésével.
Az előtérben Bestillo pálinkák, a Dimenzió borászat szak-
rális borai, Wolschitz-féle kézműves sajtok és Miskolci Kol-

bász kínálata várja a látogatókat!
Jegyelővétel: Ady M.H, Ifiház, Művészetek Háza,  

Fehér Fotó, Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
www. adymuvhaz.hu

Február 16. (szombat), este 7 óra
MKK – Ady Művelődési Ház
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12  mozaik

450 éve, 1563. február 5-én 
hunyt el Fáncsy Borbála, a diós-
győri vár úrnője, Balassa Zsig-
mond özvegye. A katolikus hit 
tántoríthatatlan képviselője a vár-
birtokot visszaadta Ferdinánd ki-
rálynak. A miskolciakat „lutherá-
nus” voltuk miatt haláláig üldözte.

164 éve, 1849. február 7-én vo-
nultak be Miskolcra Dembinszky 
Henrik főparancsnok csapatai. 
Ezt követően hadosztályai élén 
érkezett – a kövesdi ütközetre tar-
tó – Klapka György, Görgey Ar-
túr, Aulich Lajos, Guyon Richárd 
és Kmety György. A szabadság-
harc legtöbb tisztje, főtisztje ek-
kor volt Miskolcon.

244 éve, 1769. február 9-től 
kellett végrehajtani Mária Terézia 
rendeletét, amelyben a levéltárak 
anyagának rendezésére, lajstrom-
ba vételére utasítja a főispánok út-
ján a vármegyei közgyűléseket. 
Nálunk Bük Zsigmond főjegyző a 
munkáért 100 körmöci arany dí-
jazást kért.

Hétforduló ››››››››

Ha jogi problémájuk, kérdé
sük van, küldjék el szerkesz
tőségünk címére: 3525 Mis
kolc, KisHunyad u. 9. A  
bo rí tékra írják rá:  „Mindenkit 
érhet jogeset”. Email címünk: 
info@mikom.hu. Jogi szakér
tőnk, dr. Strassburger Gyula és 
dr. Tulipán Péter ügyvéd írás
ban válaszol!

jogeset ›››››››››

Tavaszt jósló 
mackóságok

A medvék jegyében telt febru-
ár 2. a Herman Ottó Múzeum-
ban, ahol Mackóságok címmel 

rendeztek vidám programot gye-
rekeknek. Játékmackó-kiállítás, 
kézműves foglalkozások is szí-

nesítették a rendezvényt, de volt 
előadás is az igazi medvékről, a 

játékmackók számára pedig a res-
taurátor műhely kínált továb-

bi hosszú életet. A Miskolci Ál-
latkert két valódi mackója, Forgó 
Dorka és Füles Borka pedig kijött 

a barlangjából, és nem látta meg 
az árnyékát, így – ha hinni lehet a 
néphagyománynak – tényleg kö-

zeledik a tavasz! (fotó: M. L.)

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

A szerelem aranykönyve – 
válogatás
A szerelem aranykönyve a világiro-
dalom legszebb verseit fogja csokor-
ba. A nagyszabású antológia több mint 
200 verset tartalmaz, egészen az ókor-
tól napjainkig. A tematikus válogatás dí-
szes műbőrkötésű, ajándékkönyvnek is 
kiváló, hiszen az érzelmes versek mellett 
Zsiborás Zsuzsa színes fotografikái te-
szik még szebbé, értékesebbé – és a sze-
relmesek számára még romantikusabbá. 
Ez lehet az a könyv, ami valóban a ked-
ves szívéhez szól, különösen, ha vesszük 

a fáradságot, és saját kezünk írásával mellékeljük a mi kedvenc sze-
relmes versünket is! 

Ernie J. Zelinski: Mögöttem 
a munka, előttem az élet
Egy kötetnyi tipp a nyugdíjas évek-
hez. Hiszen mindenki életében elérke-
zik az az idő, amikor nyugdíjas lesz. A 
kérdés csupán az, hogy ezen el kell-e 
keseredni, illetve az, mit kezdjen az 
ember a hirtelen jött szabadidővel. 
Ugyanis rengeteg izgalmas szabadidős 
tevékenység vár az idősekre, arról nem 
is beszélve, hogy talán eljött az ideje 
annak, hogy valóra váltsuk régóta dé-
delgetett, ám időszűke miatt meg nem 
valósított álmainkat. Ernie J. Zelinski: 
Mögöttem a munka, előttem az élet című kötete számtalan okos ta-
náccsal, példák segítségével mutatja be, hogyan tehető örömtelivé, 
tevékennyé az emberi élet ezen szakasza.

GéniusZ KönyváruháZ
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412932, 46/412977
webáruház: www.geniusz.hu
email cím: k.makrobook@chello.hu

Die hard – Drágább, 
mint az életed
John McClane hadnagy 
megtudja, hogy fia, Jack 
bajba került Moszkvá-
ban, és bár régóta nem 
beszélnek egymással, 
habozás nélkül a segít-
ségére siet. Természete-
sen, a tőle megszokott módon, a küzdelem legközepében találja ma-
gát. McClane többnyire véletlenül keveredik a terroristák útjába, a fia 
viszont mindig tudja, mit csinál, s ő sem ijed meg könnyen. Két gene-
ráció együtt száll szembe a lehetetlennel: New Yorktól Moszkváig és 
tovább, egészen Csernobilig.

magyarul beszélő amerikai akciófilm, korhatár 16 év 
| Művészetek háza, Béke-terem; február 14–20., 
15.15, 19.45

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

Akkor és most…  A Deák tér és a minorita templom az 1920-as 
évek második felében. Kormeghatározó Gárdos Aladár szobra Deák 
Ferencről, amelyet 1925. október 18-án avattak fel. A tér neve előtte 
Zárda tér volt. A minorita templom és a rendház végleges formáját 
1760-ban nyerte el, s kerítés övezte még a tőle nyugatra eső területet 
is, amelyen csak a Pece-patak csordogált át. Oka a felszín alatt rejtőző, 
Nagyboldogasszonyról elnevezett templom maradványa volt. Új Mis-
kolc temploma 1544-ben pusztult el, maradványainak kiterjedését az 
1950-es években végzett ásatás tárta fel. A templommal szemben lát-
ható házakat a Postapalota építésekor, az 1930-as években bontották 
le. A téren a város első világháborús emlékművét kívánták felállítani.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

Egy jó ebéd levessel kezdődik
A magyar emberek étke-
zési szokásában fontos he-
lyet foglal el a leves. Hús-, 
gulyás-, palócleves – a táp-
láló étel szinte mindenből 
elkészíthető. Miskolcon a 
világ leveskínálatának java 
megtalálható.

Bárczi Tamás különleges bár-
jában minden a levesről szól. 
Mint mondta, külföldön már di-
vatosak a levesbárok, s hazánk-
ban is egyre több tematikus ét-
kezde van, ám Miskolcon ebben 
a „műfajban” ők az elsők.

– A magyarok nagyon szere-
tik a levest. Én gyermekkorom-
ban nem annyira voltam oda 
érte, ám amikor a vendéglátó-
iparban kezdtem tanulni, na-
gyon megszerettem, hiszen sok-
féle finom leves létezik – emelte 
ki Bárczi Tamás, aki a Szentpáli 
vendéglátó-ipari középiskolá-
ban végzett képesített vendéglá-
tósként.

A miskolci levesguru elárulta, 
kedvence a thai kókuszos csir-
keleves, de kedveli a krémleve-

seket is, többek között a mentás 
zöldborsólevest. Mint mond-
ta, ugyan a magyarok körében 
a húsleves és a gulyásleves a leg-
kedveltebb, de a miskolciak nyi-
tottak az újdonságokra.

– A leves nagyon sokszínű 
étel, amivel minden szükséges 
tápanyag bejut a szervezetbe. 
Fontos számomra, hogy a fiata-
lok egészségesen étkezzenek, és 
vendégeink elengedjék fantáziá-
jukat. Szeretnénk inspirálni is az 
embereket, hogy hozzák el sa-
ját levesreceptjeiket, a legjobbak 
pedig felkerülnek a menüre – 
hangsúlyozta.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ›››››››››››››››››››››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csa
bai kapu 9–11.): 46/560080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531
799; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555666/1270; Gyer-
mek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412572. 
Lelkisegély 116123. áldozatsegítő vonal: 80/225225. MihŐ műsza
ki ügyelet: 46/379360. MivÍZ központi ügyelet: 46/519339. éMásZ
hibabejelentés: 40/424344. Közterület-felügyelet: 46/502579. Köz-
lekedési lámpák meghibásodása MVK Zrt. Diszpécserszolgálata (0–24 
óra): 46/514949. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353909, 30/6777958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott ál
latok bejelentése): 46/345103, 30/3396549. 

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

Névadó – Dóczy József
A Vologda utcától északra 
fekvő, azzal párhuzamos 
utcánk. Keleten az Anna 
utca, nyugaton a Bodó 
sor határolja. Ez az utca 
választja el a Szent Anna 
és a Nagylány temetőt.

A névadó Miskolcon 
született, apja a miskolci re-
formátus egyház leányneve-
lő intézetének jeles tanára, Dóczy 
Gedeon volt, akinek emlékét táb-
la őrizte. Iskolai tanulmányait Mis-
kolcon végezte, majd Debrecenben 
és Budapesten jogot tanult. Pénz-
ügyi szakemberként dolgozott Te-
mesváron és Nagykárolyban, de 
foglalkozott újságírással, szépiroda-

lommal is. A zeneszerzéssel 
képzés nélkül, autodidakta 
módon ismerkedett meg, 
s érdekes módon nó-
tái őrizték meg az em-
lékezetben. Kottái közül 
számos nyomtatásban 

is megjelent, ezek 1921–
2005 között hét alkalom-

mal láttak napvilágot. (1863–
1913 között élt, szülővárosával nem 
tartotta a kapcsolatot – Miskol-
con inkább édesapja emléke élt, aki 
1911-ben hunyt el. Fia, a zeneszer-
ző két évvel később Budapesten ön-
gyilkos lett. Síremléke a Kerepesi úti 
temetőben található.)

D. I.

Miskolczi Vásár télen is. Az új év második régiségvásárát 
tartották Miskolc belvárosában vasárnap. A téli időre való tekintettel 
kissé összezsugorodott ugyan a „piac”, de ezúttal is sokan voltak kí-
váncsiak a kínálatra – ami a megszokott portékák mellett most is ho-
zott meglepő újdonságokat.  (fotó: Mocsári L.)

Száz éve írták…
A miskolci távbeszélőt, vagyis a te-
lefont 1888. december 15-étől mű-
ködtette a Wilhelm és Jenei névvel 
fémjelzett vállalkozás. 1900-ban 
150 helyen volt telefon, s ekkortól 
volt Budapesttel összeköttetésünk. 
1908-ban jelent meg az első tele-
fonkönyv, amelyből megtudjuk, 
hogy a hálózat már 50 utcát kö-
tött össze, s a 411 telefon közül 131 
működött a Széchenyi utca üzletei-
ben, szállodáiban. A Városház té-
ren több mint negyedszáz magán-
telefont és tulajdonost tüntettek fel.

Dobrossy István


