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Segélyhívók az Avastól Diósgyőrig
Már üzemelnek a segélyhívó 
oszlopok, melyeket Miskolc 
öt frekventált csomópontjá-
ban, városrészében állítottak 
fel a közelmúltban. 

Az oszlopoknak köszönhetően egy 
gombnyomással azonnal értesít-
hetők a hatóságok, így a lakosságot 
még jobban be tudják vonni a biz-
tonságos Miskolc megteremtésébe, 
és a városlakók nagyobb biztonság-
ban érezhetik magukat.

Ha valaki megnyomja a gombot, 
egy percen belül kapcsolatba kerül 
a diszpécserközponttal, ahonnan 
értesítik a rendőrséget, tűzoltókat 
vagy épp a mentőket és egy kivonu-
ló szolgálat is a helyszínre indul, ha 
kell. Az első napokban csak teszt-
hívások voltak, valódi riasztás még 
nem érkezett a központba.

Amint arról beszámoltunk, a se-
gélyhívók üzembe helyezéséről ja-
nuár végén írt alá megállapodást a 
város, a rendőrség és az üzemeltető 

cég. Ilyen segélyhívók más nagyvá-
rosokban is működnek – eredmé-
nyesen. Most pedig már Miskolc öt 

pontján – a Búza téren, az Avason, 
Diósgyőr városközpontban, a Vil-
lanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren 

– is egy gombnyomással segítséget 
lehet kérni, ha valaki bajba kerül, 
vagy segítségre szorul.

Miskolci karok első helyen 
Családi nyílt nappal várja a 

Miskolci Egyetem február 16-
án, szombaton az érdeklő-

dő szülőket, fiatalokat, felvételi 
előtt állókat, hogy bemutathas-

sa képzéseit. A rendezvény előtt 
három kar dékánjával és hallga-
tójával beszélgettünk arról, mi-
vel is várják – nem csak a nyílt 

napon – a középiskolásokat.
» részletek a 7. oldalon

Disznótoros vigasságok
Disznótoros mulatság lesz szom-
baton Diósgyőrben. Toroskáposz-
ta, kolbász, hurka, tepertő várja a 
vendégeket, de nem maradhat el a 
„szíverősítő” sem. A volt Vén Dió-
fa Étterem udvarán, Magyarország 
hangjával, Pál Dénessel is találkoz-
hatnak.  » részletek a 3. oldalon

„Fészekrakók”, rendészeti szerv
Februári, rendes ülését tartotta 
csütörtökön Miskolc város köz-
gyűlése. A sürgősségi indítványok-
kal együtt csaknem 30 téma került 
napirendre, ezek közül többet ösz-
szevontan tárgyaltak. Döntöttek 
egyebek mellett az új, városi ren-
dészeti szerv felállításáról, Miskolc 
fenntartható fejlődési stratégiájá-
ról, a Világsátor projekt visszavo-

násáról, lillafüredi fejlesztésekről. 
Szó volt a miskolci önkormány-
zat adósságának állami átvállalásá-
ról, az ezzel kapcsolatos intézkedé-
sekről, s újra napirenden szerepelt 
a Fészekrakó-probléma is, mellyel 
kapcsolatban úgy tűnik, sikerült 
megtalálni a megoldás, kibontako-
zás lehetőségét. 

» cikkeink az 5. oldalon

kocsonyális
aprólékos munkát követelő, idő-
igényes feladat a kocsonyakészítés, 
de megéri a türelmet és a fárad-
ságot árvai péter séf szerint. a jó 
kocsonya 6-7 órán át fő.  
gaszt-rovat | 8. oldal

rájátszás új 
rendszerben
Márciusban kezdődik a Mol liga a 
Miskolci jegesmedvéknek, erről is 
beszélt egri istván klubelnök.  
sport | 9. oldal

támogatott 
munkahelyek
„tartós foglalkoztatás-bővülést 
gazdasági növekedés nélkül nem 
lehet elérni.”   
krónika | 2. oldal

Szerelem, menetrend szerint

„A szerelem a természet legcso-
dálatosabb jelensége” – olvas-
hattuk többek között Móricz 
Zsigmond szavait a szinte indu-
lásától „szívecskésnek” becézett 
„szerelemvillamoson”, mellyel 
Miskolc városa, az MVK Zrt. 
és a Zöld Nyíl Villamos Projekt 

kívánt kedveskedni az utasok-
nak február 14-én, Valentin-
napon. Az utasok többségének 
tetszett a kívül-belül feldíszített 
járat, és örömmel vették, hogy 
a szerelmet magyar írók, köl-
tők gondolataival ünnepelhet-
ték. (fotó: J. Á.)

400 millió ipari park fejlesztésére

Támogatási szerződést írtak alá 
szerdán a miskolci Déli Ipari Park 
infrastrukturális fejlesztésére. 

Miskolc új ipari parkjának fej-
lesztését, amely a munkahelyte-
remtés újabb lehetőségét kínál-
ja, összesen 800 millió forintból 
valósítja meg a város. Az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam ál-
tal nyújtott támogatási forrás 
a teljes beruházási összeg fe-

lét biztosítja: az Új Széchenyi 
Terv keretében 400 milliós tá-
mogatást nyújtanak. A támo-
gatási szerződést Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere, Gutyán 
Gergely, a NORDA ügyvezető-
je, Pálffy Kinga, a Miskolc Hol-
ding Zrt. vezérigazgatója és Vé-
csi György, a Miskolc Holding 
Zrt. igazgatósági elnöke látta el 
kézjegyével.

» folytatás a 3. oldalon

Több mint egy 
fesztivál
Február 22–24. között 13. alkalom-
mal rendezik meg Miskolcon a Ko-
csonyafesztivált, mely gasztronómiai 
kínálatáról is ismert, ám ugyanilyen 
hangsúlyosan szól a kultúrák talál-
kozójáról. Ennek részeként kiemelt 
díszvendége lesz Mezőkövesd ab-
ból az alkalomból, hogy a matyó 
népművészet felkerült az UNESCO 
szellemi kulturális örökségek listájá-
ra. A díszvendégek között köszönt-
hetjük Szomolyát, Monokot és Gön-
cöt is.                     » cikkünk a 3. oldalon

Kátyúznak
Február elejétől folyamatosan ja-

vítja az úthibákat a Városgazda 
Kft., amikor csak az időjárás le-
hetővé teszi. A hét elején példá-
ul nem tudtak dolgozni a hótól, 
de azután újra munkához láttak 

az Újgyőri főtéren, a Bajcsy-Zs., a 
Katalin és a Balaton utcán. Folyta-
tódik a balesetveszélyes kátyúk el-
tüntetése az úgynevezett bagellás, 
meleg aszfaltozással a következő 

héten is, méghozzá az Északi 
tehermentesítőn. (fotó: J. Á.) 
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Miskolci Napló
a város lapja

» 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.).

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 
február 27-én, szerdán délelőtt tizenegy órától a párt miskolci irodájában (Széchenyi 
u. 52.).

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

Kriza már nem várja  
Mesterházy válaszát
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re nem várja tovább Mesterházy 
Attilának, az MSZP elnökének vá-
laszát azon kérdésére, hogy őszin-
tén gondolta-e bocsánatkérését, 
amelyet Kolozsváron az erdélyi és 
a határon túli magyarok irányá-
ban tett.

Mesterházy Attila január 16-
án, Kolozsváron kért bocsána-
tot a határon túli magyaroktól 
azért, hogy az állampolgárság 
kiterjesztéséről szóló, 2004. de-
cember 5-ei népszavazáson „egy 
rosszul feltett kérdésre rossz vá-
laszt” adtak. 

Kriza Ákos vasárnapi buda-
pesti sajtótájékoztatóján elmond-
ta: korábbi levele annak apro-
póján született, hogy miközben 
Mesterházy Attila Kolozsváron 
bocsánatot kért, szocialista párt-
társai Miskolcon listázzák az er-
délyi magyarokat, s őt arra sze-
rették volna kényszeríteni, hogy 
az általuk készített listából emel-
je ki azokat az intézményvezető-
ket, akik Erdélyben vagy a hatá-
rokon túl születtek.

– Azt az egyszerű kérdést tet-
tem fel neki, hogy bocsánatkérése 
után valóban számíthatok-e arra, 
hogy pártját a tisztesség útjára te-
reli és megszólalását őszintének 
tarthatja-e a magyarság idehaza 
és a határon túl? – mondta a pol-
gármester. – Az emberi hangtól 
igencsak zavarba jött az MSZP és 
annak elnöke. Annyira, hogy le-

velemet máig nem tudta kezel-
ni a ron werberi kommuniká-
ció. Két hetet vártam a válaszra, 
mindhiába. Választ nem kaptam 
– fogalmazott. 

Kriza Ákos arról is szólt, Sza-
nyi Tibornak a gyulai békeme-
net kapcsán elhangzott „cinikus 
románozása, majd semmit meg 
nem bánó magyarázkodása vi-
lágossá tette számára, hogy az 
MSZP maradt, ami volt.”

– Ma eljöttem, hogy szemé-
lyesen, a portán hagyjak üzene-
tet az MSZP elnökének, hogy 
ne legyen akkora zavarban, 
hogy válaszolni sem tud egy bé-
kés hangulatú levélre. Választ a 
mai naptól nem várok tőle! Le-
gyen az MSZP szégyene, ha az 
emberséges hang ekkora zavart 
okoz a szocialisták táborában. 
Levelemet ezennel átadom a 
portásnak, legyen ő a hír vivője! 
– áll a tájékoztató után kiadott 
városházi közleményben.

A levelet végül Török Zsolt, az 
MSZP szóvivője vette át, aki azt 
mondta: igen, az MSZP komo-
lyan gondolja bocsánatkérését. 
A miskolci üggyel kapcsolatban 
pedig azt mondta: nem azzal van 
a baj, hogy valaki a Felvidékről 
vagy Erdélyből jött, hanem azzal, 
ha Miskolcon, illetve Magyaror-
szágon fideszes családtagok, osz-
tálytársak vagy kollégiumi szoba-
társak tesznek eleget különböző 
felkéréseknek.

MTI/minap.hu

Jubilál az Ezüst-Fürtök,  
várják a jelentkezőket!
2013. jubileumi év: ötödik alka-
lommal szervezi meg az Ezüst-Für-
tök nyugdíjas versenysorozatot 
a város Idősügyi Tanácsa. Az idei 
versenyt ,,A mi Petőfink” címmel 
hirdetik meg, tisztelegve a 190 éve 
született költő előtt.

A kiírás Petőfi munkásságának 
három legismertebb témájához 
(szülőföld-család, szabadság, sze-
relem) igazodik. Az első előválo-
gatót, és egyben a megnyitót áp-
rilis 5-én, a sorozatot lezáró gálát 
pedig október 5-én tartják.

A Vers-próza, versírás kategó-
riában Petőfinek a szülőföldről, 
a családról szóló verseit, illetve 
amatőr versírók Petőfiről írt mű-
veit lehet mondani. Az Ének-dal 
kategóriában a költő szerelmi lí-
rájából született műdalokkal, il-
letve a témába illő népdalokkal 

lehet fellépni. A Hangszeres ka-
tegóriába Petőfi(ék) szabadság-
vágyát kifejező 1848-as dallamo-
kat várnak. 

A Tánc kategóriába Pető-
fi szülőföldjének táncaival épp-
úgy lehet nevezni, mint korabeli  
nép-, katona- és társasági táncok-
kal. A Kézműves kategóriába pe-
dig minden olyan tárgyat várnak, 
ami a XIX. század első felét idézi, 
vagy köthető Petőfi költészetéhez 
– készüljön bármely technikával. 

Egyes kategóriákon belül cso-
portbontásokban versenyeznek 
a jelentkezők. Több kategóriában 
is lehet indulni – de külön neve-
zési lapot kell leadni mindegyik-
hez. Nevezési díj nincs. További 
részletekről érdeklődni az Idős-
ügyi Tanács irodájában lehet, és 
ugyanott kell leadni a nevezetési 
lapokat február 27-éig.

február 11. | hétfő

A 95. születésnap. Bohus Dezső-
nét, Kati nénit, az Aranykor Idősek 
Otthonában Kiss Gábor alpolgár-
mester és Seresné Horváth Zsuzsan-
na önkormányzati képviselő is kö-
szöntötte, virágcsokrokkal, tortával, 
ajándékcsomaggal, illetve Orbán Vik-
tor miniszterelnök által aláírt emlék-
lappal. 

Székely zászló a Máltain. Kitűz-
ték a székely zászlót a Máltai Szeretet-
szolgálat Észak-magyarországi régió-
központjában, a Csilla von Boeselager 
Házban. Szekeres Gábor programve-
zető elmondta, régi kapcsolatot ápol-
nak Székelyfölddel, és fontosnak tart-
ják, hogy „nemcsak anyagi segítségre 
van szükség, hanem lelki támaszra is”, 
a zászló kitűzésével pedig ki tudják fe-
jezni a szolidaritásukat a Székelyföl-
dön élő magyarsággal. Ugyanaznap 
a Jobbik sajtótájékoztatón sürgette, 
hogy tűzzék ki a székely zászlót a mis-
kolci hivatalokra is.

A betegek világnapján. Orosz Ata-
náz görög katolikus püspök tartott is-
tentiszteletet a betegek világnapja al-
kalmából a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház kápolnájában. Előző nap a 
selyemréti Szent István-templomban 
tartottak ökumenikus istentiszteletet, 
és előadások is elhangzottak a hit és a 
gyógyulás kapcsolatáról.

február 12. | kedd

Eredményes rehabilitáció. Több 
mint 1200, megváltozott munkaké-
pességű ember rehabilitációját és fog-
lalkoztatását segítette a megyében az 
az ötéves, uniós támogatással megva-
lósult, 1,5 milliárd forint költségveté-
sű program, amely során az érintettek 
képzéseken vehettek részt és bérkölt-
ségüket is fedezték. A program részt-
vevői közül minden negyedik fél 

év után is a munkahelyén dolgozik, 
vagyis tartósan el tudtak helyezkedni.

február 14. | csütörtök

Látogatási tilalom. A megszapo-
rodott influenzaszerű megbetegedé-
sek miatt, a megyei Kormányhiva-
tal határozata alapján, a Velkey László 
Gyermek-egészségügyi Központ és a 
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály te-
rületén látogatási tilalmat rendeltek el. 

február 15. | péntek

Új helyen, új épületben. Átadták a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hi-
vatal Észak-magyarországi Regioná-
lis Igazgatóságának új épületét a Hat-
vanötösök útján. Az épület kialakítása 
az igazgatóság hatósági feladataihoz 
igazodik, még kulturáltabb ügyfélfo-
gadási feltételeket teremt, és még ma-
gasabb színvonalú szolgáltatást bizto-
sít ügyfelei számára.

Hősök napján avatják. Eredeti-
leg a doni áttörés 70. évfordulójá-
ra szerették volna felavatni a Sze-
mere kertben található emlékmű 
új kopjafáját, azonban hosszú ide-
ig nem sikerült megfelelő fát talál-
ni. A keresés a közelmúltban ered-
ményre vezetett és a tervek szerint 
május végén, a hősök napján avat-
ják fel a megújult emlékhelyet.

Még nincs járvány. A beteg-
forgalom kis mértékben, az inf-
luenzaszerű tünetekkel orvoshoz 
fordulók száma azonban mint-
egy harmadával emelkedett feb-
ruár elején az előző héthez képest. 

Azonban az általunk megkérde-
zett háziorvos inkább hasmenéses 
megbetegedéseket tapasztalt, véle-
ménye szerint nincs egyelőre jelen 
térségünkben a klasszikus érte-
lemben vett influenzajárvány.

Felszólításokat postáznak. 
Több mint ötezer borsodi vállal-
kozó adós a tavalyi kamarai re-
gisztrációs díjjal. A BOKIK ezért 
felszólításokat postáz ki. Az el-
maradás köztartozásnak minősül, 
így az adóhatóság behajthatja azt. 
Legkésőbb március végéig meg 
kell újítani a vállalkozóknak a ka-
marai regisztrációt. 

röviden ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Ismét báloztak
A hagyományoknak megfelelően idén is 
megrendezték a kamarai bált Miskolcon 
szombat este, a City Hotelben. 

Az eseményen Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke köszöntőjében azt hangsúlyozta, a kamara, il-
letve annak tagjai kulcsfontosságú szerepet töltöttek 
be az elmúlt több mint száz évben is a gazdaságban, 
sokat tettek azért, hogy a gazdaság fejlődjön, és en-
nek a szervezetnek 50 és 100 év múlva is meg kell 
őriznie mostani szerepét.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke hangsúlyozta, a kamara hosszú évek 
óta sürgeti azokat a változásokat, melyek a magyar 
gazdaság alrendszereiben elindultak.

– Szükséges változások ezek, akár a középfokú, 
vagy felsőfokú oktatást, az egészségügyet, vagy a 

szakoktatást nézzük. Amennyiben ezt nem végez-
zük el, az aktuális kormánynak nem lesz más le-
hetőség a kezében, csak hogy adót emeljen, mert a 
jelenlegi rendszert hosszú távon lehetetlen fenntar-
tani – jelentette ki Parragh László.

A hagyományoknak megfelelően átadták a kama-
rai díjakat. Ebben az évben a támogatói díjat Patkó 
Gyula, a Miskolci Egyetem rektora, a cégvezetői díjat 
Komáromi Gyula, az Adeptus-H Zrt. vezérigazgatója, 
míg a vállalkozói díjat Szolga János, a Technometall 
Kft., illetve Hotyek Attila kádármester vehette át. 

Nevezési lap
Jelentkező neve, címe, telefonszáma, kategóriája: 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
egyéni versenyző, vagy miskolci nyugdíjas közösség tagja?

..............................................................................................................................
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Nevezési határidő: 2013. február 27. A nevezéseket az idősügyi irodába kell eljuttatni (Mis-
kolc, Arany J. u. 29.). A nevezési lapot minden jelentkező egyénileg töltse ki, a csoportos je-
lentkezés félreérthető! A versenyzők névre szóló visszajelzést kapnak a verseny részleteiről.

Tömegközlekedés, támogatás
Az MSZP önkormányzati képviselői 
kedden felvetették: több mint félmil-
liárd forint állami támogatástól eshet 
el az MVK Zrt., ez pedig áremelést és 
járatcsökkentést jelenthet. A felveté-
sére Soós Attila fideszes önkormány-
zati képviselő úgy reagált: riogatás-
ról van szó csupán, nincs veszélyben 
a miskolci tömegközlekedés.

Tompa Sándor önkormányza-
ti képviselő a sajtótájékoztatón ar-
ról beszélt: 2012-ben a város és 
az MVK 440 millió forint önkor-
mányzati önerő mellett csaknem 
530 millió forint állami támoga-
tásra volt jogosult. Az idei költ-
ségvetés azonban nem tartalmaz-
za a települési önkormányzatok 
helyi közlekedésének támogatásá-
ra vonatkozó sort, így feltételezhe-
tő, hogy idén több mint félmilliárd 
forint támogatást veszítenek. Rá-
adásul a szociálpolitikai ártámoga-
tás változásával további 42 millió-
tól esik el a társaság – sorolta. Bazin 
Géza hangsúlyozta, a fentiek miatt 

áremeléstől és járatcsökkentéstől 
tartanak. 

Soós Attila fideszes önkormány-
zati képviselő a szocialisták felveté-
sére úgy reagált: „tipikus ellenzéki 
riogatásról” van szó csupán, nincs 
veszélyben a miskolci tömegközle-
kedés.

– A szolgáltatás színvonala nem 
csorbul és nem is változik. Az itt 
élők és dolgozók ugyanúgy tudják 
majd használni a közösségi köz-
lekedési eszközöket, mint eddig – 
szögezte le Soós Attila. – Az MSZP-s 
városvezetés nyolc éve alatt három-
szorosára emelte a helyi tarifákat, 
egy félbehagyott, tönkrevert és al-
kalmatlan tömegközlekedést hagy-
tak itt egy csődközeli közlekedési 
vállalattal. Nagy bátorságra vall ezek 
után nyilatkozni arról, hogy mi vár-
ható majd a helyi tömegközlekedés 
állami támogatása kapcsán. Külö-
nösen, hogy látniuk kellene a helyi 
költségvetést. Erről nem lehet tény-
információjuk, mert nem is kértek 
adatot – reagált Soós Attila.

A foglalkoztatás bővüléséhez gazdasági növekedés kell
A foglalkoztatás-bővülés lehető-
ségeiről is beszélt Czomba Sándor, 
foglalkoztatásért felelős államtit-
kár Miskolcon helyi vállalkozóknak, 
a TOP 100 gazdasági fórumsorozat 
második, pénteki állomásán.

A foglalkoztatásért felelős állam-
titkár kiemelte, a problémát az ala-
csony foglalkoztatottság mellett 
a Magyarországon belül jellem-
ző „óriási területi különbségek” je-
lentik.

– A Dunántúlon 4,5 százalék a 
munkanélküliség aránya, míg az 
északkeleti régióban ez az adat bi-
zonyos helyeken 20 százaléknál is 
magasabb. Úgy lehet sikeres az or-
szág, ha szűkíteni tudjuk ezt az ol-
lót – hangsúlyozta.

Az államtitkár azt mondta, a 
kormány célkitűzései között az 

első helyen nem a közmunka, ha-
nem a versenyszféra áll.

– Tartós foglalkoztatás-bővülést 
gazdasági növekedés nélkül nem 
lehet elérni. Vagy ha elérjük, az 
nem biztos, hogy jó irányba vezet. 
A foglalkoztatási statisztika javu-
lása önmagában, GDP-növekedés 
nélkül zsákutca. Ezért kell a terme-
lőszférába, versenyszférába fordíta-
ni erőink jelentős részét.

Czomba Sándor szerint a mun-
kahelyek teremtése mellett a leg-
fontosabb azok megtartása.

– 2010-ben az akkori kormány 
kétmilliárd forintot biztosított erre 
a célra, ezt 2011-ben és 2012-ben is 
megdupláztuk, így tízmilliárd fo-
rintra lehet már pályázni. Az előző 
évben a két legnagyobb „fogyasztó” 
megye Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg volt a vál-

lalkozások tekintetében – mondta 
az államtitkár.

Hozzátette, a magyar foglalkoz-
tatásban a mikro-, kis- és közép-
vállalkozók a kétharmadát viszik a 
foglalkoztatotti létszámnak, így ha 
az utóbbit növelni szeretnék, az erők 
jelentős részét ide kell koncentrálni.

– Ezzel a tízmilliárd forinttal ez 
évben 5200 új munkahelyet vizio-
nálunk és tíz-tizenkétezer meglé-
vő megtartását – mondta az állam-
titkár.

A fórumon részt vett Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere is, 
aki arról szólt, hogy az államtitkár 
előadása alapján világosság vált, a 
kormány szándéka az észak-ma-
gyarországi, illetve azon térségek 
fejlesztése, amelyek le vannak ma-
radva a munkahelyteremtés és gaz-
daságfejlesztés folyamatában. 

– Külön kiemelte Borsod-Aba-
új-Zemplén és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyét. A fejlesztések 
Miskolcnak is kiemelkedő lehető-
ségeket biztosítanak – mondta Kri-
za Ákos.

Miskolc polgármestere kiemel-
te, az elmúlt két évben sikerült 
megállítani a munkanélküliek 
számának emelkedését, sőt, csök-
kenésről is beszámolhatunk a vá-
rosban.

– Tudjuk, az az ezer ember, aki 
most már dolgozik, csak kis lépés-
nek számít, de azok a tervezetek, 
amelyek a kormány és a város asz-
talán is szerepelnek, a közeljövőben 
nagyobb dinamikát biztosítanak 
számunkra a munkahelyteremtés 
folyamatában – hangsúlyozta a vá-
rosvezető.

Soós P. 
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Kassa, Miskolc – galéria, múzeum
A Miskolci Galéria és a városi 
fenntartásba került Herman 
Ottó Múzeum egymás mellett 
működik, ez nem jelent rivali-
zálást, hiszen egyik intézmény 
feladatköre sem csorbul. Ki-
egészítik egymást, s most még 
közelebb kerülhetnek egymás-
hoz technikailag, szak mailag – 
hangzott el azon a sajtótájékoz-
tatón, amelyen közösen mutatta 
be tervezett tárlatait a két in-
tézmény.

A Miskolci Galériában több 
nagy kiállítás van készülőben, 
amelyekről Bán András, a galé-
ria vezetője szólt, kettőt kiemel-
ve. Ezek február 23-án nyílnak, 
kapcsolódva az Európa Kultu-
rális Fővárosa 2013 program-
sorozathoz, négy kassai fiatal 
képzőművész hozza el munká-
ját Miskolcra, illetve bemutatják 
Őry Lajos építész életét, aki a két 
város történetében meghatáro-
zó szerepet töltött be. 

A galéria igazgatója a közön-
ség figyelmébe ajánlott egy má-
sik kivételes kiállítást is: a Cso-
konai 170 megmutatja a költő 
öregkorát, ha nem is volt ilyen 
(Csokonai Vitéz Mihály 31 éve-
sen hunyt el – a szerk.).

Tóth Arnold, a Herman Ottó 
Múzeum igazgatóhelyettese is 
kiemelte, a múzeum és a galéria 
együtt gondolkodik, közös pro-
jektek is lesznek.

– Mi közvetlenül nem csat-
lakoztunk a kulturális főváros 
projekthez, ám a kassai Kelet-
szlovákiai Múzeummal régi jó 
kapcsolatot ápolunk. A papszeri 
épületben 13 jeles kassai ember 
életén keresztül mutatjuk meg, 
hogyan éltek elődeink a XIX. 
század második felében, a szá-
zadfordulón, a monarchiában, s 
bemutatkozunk Kassán – emel-
te ki programjaik közül.

A két intézmény jövőbeni tár-
latairól részletes ismertető a mi-
nap.hu-n olvasható.              Kiss J.

Szimfonikusok: a társulat  
Nagy Alberttel folytatná
Nyilvános társulati ülésen hallgat-
ta meg kedden a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar tagsága, valamint 
annak közalkalmazotti tanácsa és 
szakszervezete a zenekar ügyve-
zetői posztjára pályázókat. 

Az önkormányzat a közelmúlt-
ban ismét pályázatot írt ki a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatói 
munkakörének betöltésére. Pá-
lyázatát négy jelölt, Urbán Beat-
rix Zita, Horváth László, Mező 
Péter és Nagy Albert ismertethet-
te volna, ám végül csak hárman 
éltek a lehetőséggel – Horváth 
László munkájára hivatkozva 
nem jelent meg a zenekar előtt. 
Mező Péter, Nagy Albert és Ur-
bán Beatrix beszédében azt 
hang súlyozta, hogy a jövőben fo-
kozni kell a bevételeket, több tur-
néra, több szponzorra lesz szük-
ség. 

A jegy- és bérletstruktúrán né-
mileg változtatni kell minden pá-
lyázó szerint, a jegyárakat viszont 
jelentősen nem lehet lejjebb vin-
ni, hiszen már így is a minimum 
közelében vannak. Minden pá-
lyázó hangsúlyozta, hogy a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekarral 
szakmailag elégedett, a társulat 

munkáját jónak tartja. A pályá-
zatokban közös volt az is, hogy 
mindenki Kovács László kar-
naggyal, művészeti vezetővel 
képzeli el a jövőt.

A bemutató és a kérdések után 
szimpátiaszavazáson nyilvánítot-
ta ki a tagság a véleményét. Ösz-
szesen 85-en szavaztak, ebből 4 
érvénytelen lett. Horváth Lász-
lóra 0, Mező Péterre 15, Urbán 
Beatrixre 10 szavazat érkezett, te-
hát a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar döntő többsége 56 vokssal 
Nagy Albertet támogatta. A szak-
mai, illetve az önkormányzat kul-
turális bizottságának meghallga-
tása után, a zenekar vezetőjéről 
várhatóan a március 7-i ülésén 
dönt Miskolc közgyűlése.

T. Á.

Négyszázmilliós támogatás az ipari park fejlesztésére
Támogatási szerződést írtak 
alá szerdán az önkormány-
zat, a Miskolc Holding Zrt., 
valamint a NORDA Észak-
Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség veze-
tői a miskolci Déli Ipari Park 
infrastrukturális fejlesztésé-
re. A város az Új Széchenyi 
Terv keretében 400 milliós 
támogatást nyert el erre az 
EU-tól és az államtól.

» folytatás az 1. oldalról
Kriza Ákos polgármester elmond-
ta, a miskolci önkormányzat tulaj-
donában lévő Déli Ipari Parkban 
mintegy 62,5 hektáron kezdődhet-
nek meg a fejlesztések. Ez kiemelt 
jelentőséggel bír a város további 
gazdasági fejlődése, újabb munka-
helyek létrehozása szempontjából 
is. Mint elhangzott, Miskolc másik 

ipari parkja az elmúlt évek gazda-
ságfejlesztő tevékenységének kö-
szönhetően megtelt befektetőkkel, 
ezért új ipari területet kell kijelölni, 
megfelelő infrastruktúrával ellát-
ni. Miskolc polgármestere hangsú-
lyozta: az elmúlt két évben sikerült 
megállítani a munkanélküliség nö-
vekedését, ma ezer fővel többen 
dolgoznak a városban, mint 2010-
ben. Jelenleg is több potenciális be-
fektetővel tárgyalnak, bíznak ben-

ne, hogy ezek Miskolcot választják 
majd. 

– Az Új Széchenyi Terv pályá-
zata a vonzó befektetési környe-
zet kialakítását kívánja támogat-
ni, amely kiemelt fontossággal bír 
a régió versenyképessége szem-
pontjából – ezt már Gutyán Ger-
gely, a NORDA ügyvezetője tette 
hozzá, elmondva: a pályázati fel-
hívás keretében Borsodban nyolc, 
Heves megyében pedig négy pro-

jekt nyert el összesen közel 3,6 
milliárd forintos támogatást. Ezek 
közül az egyik legnagyobb volu-
menű, összköltségű és támogatá-
si összegű projekt a Miskolc Déli 
Ipari Park infrastrukturális fej-
lesztése, amely a város gazdasá-
gi fejlődése és befektetők vonzása, 
valamint új munkahelyek terem-
tése szempontjából is kiemelten 
fontos.

Vécsi György, a Miskolc Holding 
Zrt. igazgatósági elnöke az esemé-
nyen arról szólt, hogy a fejlesztés 
keretében lehetőség nyílik többek 
között egy híd megépítésére a He-
jő-patakon, a terület gáz-, áram- és 
csatorna-ellátottságának kiépítésé-
re – egyszóval az infrastrukturális 
ellátottság olyan szintre emelésé-
re, amely vonzóvá teszi az új ipa-
ri parkot az idetelepülni szándé-
kozó, versenyképes vállalkozások 
számára. Az elnök azt is megemlí-
tette, hogy a terület egy részén már 
folyamatban van a város fóliasátras 
kertészetének kialakítása.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L. 

Digitális Otthon Program:  
kísérleti fázis Miskolcon
Elindul a Digitális Otthon Prog-
ram, amelynek célja a leszakadó 
térségek informatikai felzárkóz-
tatása és versenyképességének 
növelése, a lakosság munkavál-
lalási képességének és informa-
tikai képzettségének a javítása. 
A program a bevezető, kísérle-
ti fázisban Miskolcra és vonzás-
körzetére összpontosít, ahol a 
kormány 4 milliárd forintos be-
fektetésével és az informatikai-
távközlési ágazat legnagyobb 
képviselőinek további 4 milli-
árd forintos hozzájárulásával 40 

ezer otthont látnak el a széles-
sávú internetelérés technikai és 
infrastrukturális feltételeivel. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um háttérintézményeivel és az 
illetékes miskolci szervezetekkel, 
valamint a regionális informa-
tikai klaszterrel együttműköd-
ve már megkezdte a potenciális 
kedvezményezettek kiválasztá-
si mechanizmusának kidolgo-
zását. Amennyiben a miskolci 
kísérleti projekt kedvező ered-
ménnyel zárul, a programot or-
szágos méretűre terjesztik ki.

Disznótoros mulatságok Diósgyőrben
Hatodik alkalommal rendeznek 
disznótoros mulatságot e hét szom-
batján Diósgyőrben, a volt Vén Diófa 
Étterem udvarán. Bár a hagyomány-
őrző gasztronómiai rendezvény kö-
zéppontjában a disznóvágás áll, a 
meghívott fellépők műsorai is igen 
színvonalas programot ígérnek ki-
csiknek, nagyoknak egyaránt.

Mint Sebestyén László országgyű-
lési képviselő a programot beha-
rangozó szerdai sajtótájékoztatón 
elmondta, a diósgyőriek, sőt a mis-
kolciak körében egyaránt népsze-
rű disznótorra „magas színvonalú 
műsorokkal” és „kiváló vendéglá-
tással” várják idén is az érdeklődő-
ket – már csak a kellemes téli idő-
járásban kell bízni, hogy egy igazi 
disznótoros mulatság kerekedjen.

– Diósgyőr és a környék önkor-
mányzati képviselői is jelen lesznek 
a szombati disznótoron, és spor-
tolók is elfogadták meghívásun-
kat. Úgy gondolom, ez is egy kitű-
nő alkalom lesz arra, hogy a város 

lakói kötetlenül beszélgethessenek 
velünk, elmondhassák észrevéte-
leiket, problémáikat – tette hozzá 
az országgyűlési képviselő.

Szombat reggel 7 órakor egy 
mangalicát vágnak majd le, és az-
tán mind a perzselést, a hasítást, 
mind a feldolgozást testközel-
ből követhetik nyomon az érdek-
lődők. Természetesen lehetőség 
lesz kóstolni is, toroskáposzta, kol-
bász, hurka, tepertő, ahogy az egy 
jó disznóvágáson lenni szokott, 
de nem maradhat el a „szíverősí-
tő” sem. 

Gazdusné Pankucsi Katalin ön-
kormányzati képviselő pedig azt 
hangsúlyozta, a színpadon miskol-
ci művészek sokféle stílusú zenével 
szórakoztatják majd az érdeklő-
dőket. Elhangzott, tavaly körülbe-
lül 5-600 ember vett részt a disznó-
toron – idén még több diósgyőrit 
és miskolcit várnak, ezért a színpa-
dot a Nagy Lajos király útján állít-
ják fel, hogy kényelmesen elférhes-
sen mindenki.                                 K. I.

Közeleg a kocsonyázás ideje Miskolcon
Magyarország egyik legis-
mertebb, turisztikai nívódíj-
jal is kitüntetett fesztiválja 
mára kinőtte Miskolc sétá-
lóutcáját, így most, a 13. Ko-
csonyafesztivál február 22–
24-e között belakja az egész 
belvárost.

Némedi Varga Zoltán, a Miskolci 
Kulturális Központ (MKK) Non-
profit Kft. ügyvezetője elmondta, 
hogy a város támogatásával min-
den eddiginél nagyobb területen 
rendezik meg jövő hét végén a 13. 
Kocsonyafesztivált, melyet a szer-
vezők számára ingyenesen biztosít 
az önkormányzat.

– Az új helyszín magába foglal 
köztereket, utakat, magán- és vá-
rosi parkolókat. Úgy gondolom, 
hogy itt jobban el lehet majd fér-
ni, mint a korábbi sétálóutcai hely-
színeken, így egy átláthatóbb, jobb 
fesztivált lehet majd rendezni – 
mondta az ügyvezető.

Kiemelte, a város másképp is se-
gíti a fesztivált. Ilyen például, hogy 

megmaradt a karácsonyi díszkivi-
lágítás, ez fogja ékesíteni a rendez-
vény ideje alatt a belvárost, illet-
ve az MVK Zrt. a forgalomterelést 
vállalta az érintett utakon.

– A fesztivál ideje alatt a közte-
rület-felügyelet is megerősíti állo-
mányát, illetve a Miskolci Város-
gazda Kft. a takarítást vállalta a 
város részéről – tette hozzá.

 A vásári forgatagban megje-
lennek majd a miskolci cégek, in-
tézmények is, így jelen lesz példá-
ul standdal a Miskolci Turisztikai 
Kft., a Miskolci Agrokultúra Kft. 
(itt lesz megkóstolható a Miskolc-

zi Kolbász), de képviselteti magát 
az MKK által üzemeltett diósgyő-
ri vár, illetve a DVTK és a Miskolci 
Jegesmedvék csapata is.

Bár a programokról a feszti-
vál szervezői gondoskodnak, né-
hány rendezvénnyel a városi 
intézmények, illetve cégek is „be-
szálltak”. Így például először rende-
zi a Szentpáli Kereskedelmi és Ven-
déglátó Szakközépiskola, illetve 
aschaffenburgi testvériskolája feb-
ruár 22-én, pénteken a Békafutást.

A Kassa–Miskolc testvérvárosi 
kapcsolatok, illetve a Kassa Euró-
pa Kulturális Fővárosa programso-

rozat kapcsán több rendezvényt is 
befogad a Kocsonyafesztivál alatt is 
a város valamely intézménye. Eze-
ket a 11. oldalon közöljük.

A programszervezők idén is 
meghívtak településeket: a fesztivál 
külföldi díszvendége Kassa és Szlo-
vákia lesz, Magyarországról pedig 
Szomolya, Monok, Mezőkövesd 
és Gönc vonultatja föl kulturális és 
gasztronómiai értékeit. 

A legendássá vált miskolci ko-
csonyának is számtalan recept-
je és íze van. Ezért nulladik nap-
pal bővül a rendezvény: február 
21-én kocsonyafőző-versenyen 
mérkőznek meg a jelentkező mis-
kolci csapatok. A legnagyobb kö-
zönségérdeklődés minden évben 
a Látványkocsonya-versenyt öve-
zi, az Ízkocsonyaverseny legjobbja-
it pedig meg is lehet kóstolni.

Természetesen az idén is gazdag 
kulturális kínálat fonódik egybe a 
kulináris élvezetekkel. Így például 
a Parti-túrán, a Széchenyi utca ki-
rakataiban állítják ki Lenkey Zoltán 
Munkácsy-díjas, miskolci grafikus-
művész alkotásait – méghozzá ze-
nei improvizációkkal kísérve.

A színház és a muzsika áll a 
Csulik találkozójának középpont-
jában: február 23-án, az Úri muri 
jól ismert Csörgheő Csuliját idé-
zi meg három kiváló színész, Cser-

halmi György, Stohl András és 
Gáspár Tibor, akik a csuliságról be-
szélgetnek a Kamaraszínházban. A 
nézők láthatnak egy hamisítatlan 
prímásversenyt is.

És néhány fontos név a mindig 
erős zenei kínálatból. Csütörtökön 
elsőként a Compact Disco csap 
a húrok közé a Helynekemben. 
Pénteken az Uitzon a hazai Bíbor-
szél és a Paddy and the Rats ala-
pozza meg a hangulatot. Szom-
baton fellép a Tücsök Zenekar a 
Városház téren, a Maszkura és a 
Tücsökraj a Művészetek Házánál, 
a ráhangolódásról a Green Beetz 

gondoskodik, este pedig a Bëlga 
csinál bulit.

A fesztivál felvezető sajtótájé-
koztatóin Rózsa Edit fesztiváligaz-
gató elmondta: föllép több mint 
130 miskolci táncos, 25 miskolci 
népzenész. Muzsikál a Számadó, 
az Agyagbanda, a Rézdudások, lesz 
falusi rezesbanda, kikiáltók, ugró 
óriásbéka. 50 miskolci rockzenész 
játszik. Eljön 25 zöld és számos 
más civil szervezet, és lesz ma-
dárkiállítás, borkóstoló, séfparádé, 
könyvszalon, kutyás programok, 
lovas terápia, sőt, Lelkibéke Szín-
pad is… 

Terelések
Terelőúton közlekednek a 21, 21B autóbuszok a Kocsonyafesztivál 
ideje alatt február 21., csütörtök este 6 és 25-e, hétfő hajnali 4 óra kö-
zött, mivel lezárják az Uitz Béla, Kandia, Kálvin János utcát a Szemere 
és a Meggyesalja utca között. 

A Tiszai pályaudvar és a Szondi György utca felé a Nagyváthy ut-
cai megállót megosztják: a 21B-s autóbusz a Nagyváthy utca kereszte-
ződése előtt, a Nagysándor utcában, a 21-es a pékség előtt ideiglenes 
megállóban áll meg. A belváros irányú Teleki utca megállót ideiglene-
sen áthelyezik a Petőfi utcába, a Teleki utcai kereszteződéséhez (a já-
rási hivatal elé). 

A járatok egyik irányban sem érintik az Erzsébet tér megállót, he-
lyette a Szemere kert és a Villanyrendőr megállóban vehetők igénybe.

Amit a város ad a Kocsonyafesztiválnak:
1. Területfoglalás: 

–  Új helyszínen, minden eddiginél nagyobb te-
rületen. Ingyenes közterület-foglalási enge-
dély. (Értéke 130 millió forint.)

–  Magánparkoló kibérlése a város által a feszti-
vál (Nagyszínpad) számára. (Értéke 300 ezer 
forint.)

–  Parkolók átadása fesztiválhelyszínnek: Régió 
Park Miskolc Kft.

2. Forgalomelterelés és villamoslassítás: MVK 
Zrt. (Értéke 800 ezer forint.)

3.  Nyilvános mellékhelyiségek: két helyszínen 
(Erzsébet tér, Szinva terasz) található nyilvános 
mellékhelyiségek működtetése a fesztivál ideje 
alatt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

4. Ingyenes hó- és közterület-takarítás: Miskol-
ci Városgazda Nonprofit Kft.

5. Ingatlan-bérbeadás: Széchenyi u. 33. sz. alat-
ti MIK-ingatlan bérbeadása jelentős kedvezménnyel.

6. Közbiztonság: a közterület-felügyelet fokozott 
részvétele a fesztiválon.

7. Szakhatósági engedélyek: folyamatos szak-
mai segítség és gyorsított elbírálás.

8. Díszkivilágítás: karácsonyi díszkivilágítás meg-
tartása és bekapcsolása a fesztivál idején

9. Városházi események: 

– Ízkocsonyaversenyhez helyszín biztosítása (Vá-
rosháza oszlopcsarnoka)

– VIP-fogadáshoz helyszín biztosítása (Városhá-
za emeleti üvegterme)
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Mesés gyógynövények  
(gyógynövény-ismereti  
foglalkoztató kicsiknek)
Ingyenes első óra: február 21., 
csütörtök, délután 5 órától
További foglalkozások:  
csütörtökönként  
17.00–18.30-ig
Foglalkozásvezető: Tóth kriszta, 
füvesasszony

kezdő Angol – felnőTTeknek
Ingyenes első megbeszélés:
február 18. hétfő  
délután fél 6 órától
További foglalkozások: hétfőnként 17.30-
19.00-ig.
Foglalkozásvezető: Csutorás krisztina,
 angol nyelvtanár

lAzíTó, nyújTó TornA nőknek
 táncelemekkel
Ingyenes első óra: 
február 20., szerda délután 6 órától
További foglalkozások: szerdánként 
18.00–19.00-ig
Foglalkozásvezető: Balogh zsolt, 
balettoktató, modern táncművész

PIlATes TornA
Ingyenes első óra: 
február 19., kedd fél 6 órától
További foglalkozások: keddenként 17.30–
18.30-ig, csütörtökönként 18.30–19.30-ig.
Foglalkozásvezető: nagy Cecília, edző és 
gyógytestnevelő

kArATe, erőnléTI edzés 
felnőtt  férfiaknak
Ingyenes első óra:
február 15., péntek fél 6 órától
További foglalkozások: szerdánként 18.00– 
19.30-ig, péntekenként 17.30–19.00-ig.
Foglalkozásvezető: szabó Máté, 2. danos 
karateedző

dIósgyőrI dráMA sTúdIó
interaktív fejlesztő tréningek alsó és felső 
tagozatos diákoknak
Az első óra ingyenesen kipróbálható!
Foglalkozások időpontja: péntekenként 
16.30–18.00-ig (alsósoknak) és 18.00– 
19.30-ig (felsősöknek). Továbbá alkal-
manként hétvégi tréningek is tervezettek.
Foglalkozásvezetők: lengyel eleonóra, 
színész és drámajáték-vezető,
demeter orsolya, magyartanár, tréner.

Meghívó az összefogás a fogyatékos  
emberekkel című konferenciára
A rendezvény célja a társadalmi szemléletformálás, a halmozottan sérültek és családtagjaik 
társadalmi befogadásának növelése. 

Időpontja: 2013. február 27.  Helyszíne: Bástya Hotel, Miskolc, Miskolctapolcai út 1–3.
Tervezett program, előadók: 
9.00  Regisztráció
9.30   Megnyitó – szabó sándor a  Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány kuratórium elnöke
9.40  Filmvetítés
10.10   A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége, különös tekintet-

tel az Akadálymentesítési Programirodán futó projektre  – simonics Benjámin programmenedzser
10.40   Halmozottan sérültek és a társadalom, hazai helyzet, nemzetközi kitekintés - dr. Márkus eszter PhD, 

főiskolai docens, dékánhelyettes, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
11.10  Kávészünet
11.30   Fogyatékosok jogai – elmélet és valóság – szalkainé Haraszti krisztina intézményvezető, Miskolci 

Autista Alapítvány Autisták Napközi és Családi Otthona
12.00   Mit tehet a szülő? – fogyatékos gyerekek fejlesztése, oktatása – dr. Hídvégi Márta pszichológus, 

gyógypedagógus
12.30  Sajtótájékoztató
13.00  Ebéd
14.00–15.00  Workshopok 
 • Augmentatív-alternatív kommunikációs eszközök bemutatása 
 • Guruló Műhelyhálózat bemutatása Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 
 • Mondjunk Mancsot! Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezés határideje: február 22.

További információ és jelentkezés: 
Domán Zoltán elnök, a projekt szakmai vezetője, 30/95 84 405, halmozottan@citromail.hu
Godó János projektmenedzser, 30/90 39 600, godojanos.eh@gmail.com
Molnár Tibor CSEÖH Irodavezető, 70/39 29 019, bazmegye.cseoh@gmail.com

Borsod-Abaúj-zemplén Megyei Család, esélyteremtési és önkéntes Ház    
Cím: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 15. 
Telefon: 46/508-582 
Email: bazmegye.cseoh@gmail.com 

Cím (helyrajzi szám) Ingatlanrész megnevezése, mérete Induló vételár (ft) Bánatpénz (ft) Ajánlat beadásának határideje

Miskolc, Ottlik G. utcán fekvő 5600/106 
hrsz-ú telek a tulajdonostárs elővásárlá-
si jogával terhelten

1174 m2-es, beépítetlen terület  
296/1174 eszmei hányada

1 000 000 Ft
+ 270 000 Ft áfa

63 500 Ft

2013. 02. 27. 1100

Miskolc, Rimaszombati utcán fekvő 
45162/1 hrsz-ú telek

350 m2-es, beépítetlen terület
3 200 000 Ft

+ 840 000 Ft áfa
200 000 Ft

Ajánlat benyújtásának helye: MIK Zrt. Ingatlanhasznosítási divízió Miskolc, Széchenyi u. 60. I. emelet 14. szoba

Ajánlat benyújtásának módja: magyar nyelven írva, az ajánlattevő azonosíthatóságát kizáró módon, jeligével ellátott,  lezárt borítékban, csak személyesen lehet benyújtani

Ajánlatok bontásának módja, időpontja: zártkörű, 2013. 02. 27. 1115

Az ingatlan megtekinthetősége: a helyszínen bármikor

kiajánlási dokumentáció vételára (mely nem jár vissza): 10 000 Ft+áfa (számlaszám: UniCredit Bank 10913006-00000004-01200003), 
átvételének helye a befizetés igazolását követően: az ajánlatbeadási helyszínnel megegyező

ELADÓ INGATLAN
A MIk Miskolci Ingatlangazdálkodó zrt. (3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.)  

– mint Miskolc Megyei jogú város önkormányzatának megbízottja  
– 2 fordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján  

történő értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Ajánlatot olyan természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szerve-
zet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt megvásárolja és az abban foglaltakat elfogad-
ja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlat benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba be-
számít, a többieknél az ajánlati kötöttség lejártát követően visszafizetésre kerül. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásával 
egyidejűleg kezdődik, s a nyertes ajánlattevő kihirdetésének időpontjától számított 90 napig tart. Az ingatlanról és a versenyeztetési eljárásról 
bővebb tájékoztatás a MIK Zrt. honlapján www.mikrt.hu, valamint a 46/516-237 és a 46/516-243 telefonszámon, továbbá személyesen a fenti, 
ajánlatbeadási helyszínen kérhető. 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást indoklási kötelezett-
ség nélkül visszavonhatja, felfüggesztheti vagy eredménytelennek nyilváníthatja, to-
vábbá azt, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult arra, hogy a pályá-
zat soron következő helyezettjével kössön szerződést. Érvénytelen az a pályázat, mely 
a fenti ajánlati kiírásban és a vonatkozó kiajánlási dokumentációban foglaltaknak nem 
felel meg.

Ápoló  1,5 év  250 000 Ft
Gyógyszertári asszisztens  1,5 év  250 000 Ft 
Gyógyszerkiadó szakasszisztens  1 év  190 000 Ft 
Fogászati asszisztens  1,5 év  250 000 Ft 
Klinikai fogászati higiénikus  0,5 év  90 000 Ft 
Fizioterápiás asszisztens  1 év  200 000 Ft 
Gyógymasszőr  1,5 év  250 000 Ft
Kisgyermekgondozó, -nevelő  1 év  190 000 Ft

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 
3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8. l OM azonosító: 038016

A Ferenczi Sándor egéSzSégügyi  
SzAkközépiSkolA FelnőttképzéS  
keretében Az Alábbi SzAkokAt indítjA:

érdeklődni: 46/555-376/106 mellék

Jelentkezési határ-
idő 2013. március 
1. – jelentkezési lap 
a www.ferenczi.hu 
oldalról letölthető 
(kedvezményes fize-
tési feltételek, okta-
tási napok igény sze-
rint hétvégén is)

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

Személy-vagyonőr, portás  
állásra felvételt hirdetünk.
Az önéletrajzokat a 3501 Miskolc, pf. 61-re kérjük eljuttatni. Jel-
ige: Portás állás. 

Jelentkezési határidő: 2013. február 28.

Apróhirdetés
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.

Hi-Sec és MegA acél bizton sá gi ajtók be-
építve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílás-
zárók (műanyag, fa, alumínium) cseréje 

óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. 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.

Akció! Eladó vastag fából akác, tölgy, 
bükk... hasított, konyhakész tűzifa, ömlesz-
tett 6 üzemi m3 / 65 000 Ft, valamint 1 m 
x 1 m-es kalodában, szorosan, sorba rakva  
11 500 Ft/üzemi m3. Tel.: 06-20/540-9137.

Ingyenes BeMUTATó órák HeTe
a diósgyőri Ady Műv. Házban!

BőveBB Infó:
www.adymuvhaz.hu, p.melinda@adymuvhaz.hu, 46/530-516



a város lapja

MiNap

X. évfolyam 6. szám | 7. hét | 2013. február 16.

a város  5

Románozás, plakátkampány, 
„fészekrakók” és egyetemisták
Kriza Ákos polgármester napi-
rend előtt egyebek mellett ar-
ról szólt: már egy országos napi-
lapban is téma volt az a támadás, 
amelyet a szocialisták intéztek 
néhány, határon túli származású, 
miskolci intézményvezető ellen.

– Ha kinyitják képviselőtársa-
im a mai Magyar Nemzetet, ak-
kor azt olvashatják: „Ha a szoci-
alistákon múlna, ma Ady nem 
kapna vezető állást Miskolcon”. 
Szép. Ma már az egész ország 
tudja, látja, hogy milyen álságos 
az a támadás, amelyet a miskol-
ci szocialisták intéztek néhány 
intézményvezető ellen, csupán 
azért, mert Erdélyben vagy a 
Partiumban születtek – fogal-
mazott Kriza Ákos a csütörtöki 
közgyűlésen.

Mint mondta: a szocialisták 
január közepén nem azt kér-
dezték tőle, hogy az adott in-
tézményvezető jól vagy rosszul 
végzi-e a dolgát. 

– Csak annyit kérdeztek, hogy 
erdélyiek-e? Rokonom-e vala-
melyik, vagy barátom-e? Ezzel 
a kérdésfelvetéssel egyetlen jó-
érzésű ember sem érthet egyet. 
Most szeretném tisztázni egy-
szer s mindenkorra: nincs roko-
nom a város- és intézményve-
zetők között egy sem! Aki mást 
állít, az hazudik! – hangsúlyoz-
ta a polgármester, aki szerint „az 
MSZP-s képviselők ezt tökélete-
sen tudják, de egyszerűen nem 
értik az emberi hangot”. 

– Ahogy az elnökük, Mes-
terházy Attila sem érti. Leve-
let írtam neki, amiben hangsú-
lyoztam, hogy mint ember az 
emberhez, mint magyar a ma-
gyarhoz fordulok hozzá, nyilat-
kozzon már arról, hogy miként 
egyeztethető össze a miskol-
ci MSZP és a központi MSZP 
magatartása? (Erről bővebben 
a 2. oldalon írunk – a szerk.) De 
tényleg, szocialista képviselőtár-
saim, önök értesültek arról, hogy 
elnökük Kolozsváron elnézést 
kért a 2004. december 5-i test-
vértagadásuk miatt? – tette fel a 
kérdést Kriza Ákos. 

A polgármester arról is szólt, 
hogy január elején Kanada pla-
kátkampányba akart kezdeni, 
s ezt a nagykövetségük csak-
is Miskolcra tervezte, mintha 
csakis ide akarnák hazaküldeni 
a jogtalan menedékkérőket. 

– Ezt kikértem magunknak, s 
levélben jeleztem Kanada nagy-

követének, hogy ezzel az eljá-
rással nem értek egyet. Miskolc 
városvezetésével ezt nem egyez-
tették, s ezért azonnal állítsák 
le a plakáthadjáratot. Az ügyet 
két nap alatt lezártam, s világos-
sá tettem, hogy senki nem sér-
tegetheti a miskolciakat – emel-
te ki Kriza Ákos, hozzátéve: a 
város intézményeit, rendészeti 
szerveit felkészítették a fokozott 
ellenőrzésekre, hogy egyetlen 
bűnöző elem se telepedhessen 
vissza Miskolcra. Az ellenőrzé-
sek első hetében már öt feljelen-
tést tett a polgármesteri hivatal 
azon segélycsalók ügyében, akik 
„kanadai nyaralgatásuk” ideje 
alatt idehaza, Miskolcon is vet-
tek fel segélyt. 

Azokról a programokról is 
szólt, amelyekkel helyben kí-
vánják tartani a tehetséges fi-
atalokat. Mint fogalmazott: a 
miskolci MSZP „fészekrakókat” 
telepített a városba, és tétlenül 
nézte a fiatalok elvándorlását. A 
Fidesz – KDNP képviselőinek a 
segítségével ezt most megfordít-
ják, ők a tehetséges fiatalokat kí-
vánják itthon tartani, s a csalárd 
módon betelepített, alulszociali-
zált elemeket szeretnék a váro-
son kívül tudni.

Ennek érdekében a város ked-
vezményes feltételekkel visszavá-
sárolja az OTP-től az avasi laká-
sokat, és kiköltözteti a jogtalanul 
ott tartózkodókat. Ugyanakkor 
stratégiai programokat indítot-
tak, hogy az érettségiző fiatalok 
a Miskolci Egyetemet válasszák 
továbbtanulásuk intézményé-
nek. A legtehetségesebb egyete-
mi hallgatóknak pedig diploma-
szerzésük utolsó évében olyan 
gyakornoki lehetőséget biztosíta-
nak a város cégeinél, amely egy-
ben karriert is kínál a számuk-
ra. Diplomaszerzésük után, saját 
gyakornoki helyükön kerülhet-
nek biztos állásba. 

„Fészekrakók”, új rendészeti szerv
A csütörtökön megtartott 
februári közgyűlés legfonto-
sabb napirendi pontjai kö-
zött szerepelt az önálló ön-
kormányzati rendészeti szerv 
alapítására, valamint a Fé-
szekrakó-probléma megol-
dására irányuló előterjesztés.

Mint elhangzott, az új városi ren-
dészeti szerv alapját a jelenleg sok 
szempontból korlátozott hatáskö-
rű közterület-felügyeleti és mező-
őri szolgálat képezi. Az eddigiek-
nél szélesebb intézkedési jogkörrel, 
más irányú képzettséggel, képes-
séggel is rendelkező rendvédelmi 
szerv jön létre, a törvény előírá-
saival összhangban. Létrehozása 
komplexen kezeli a közrend vé-
delmével kapcsolatos feladatokat, 
együttműködve a rendőrséggel és 
a társhatóságokkal.

Kriza Ákos polgármester szóbe-
li kiegészítésében javasolta, hogy 
az új rendészeti szerv vezetői teen-
dőinek ellátásával április 1–30-ig 
Vincze Csaba nyugalmazott rend-
őr alezredest bízzák meg. 

Kovács László (KDNP) képvise-
lő üdvözölte, hogy az új szervezet 
nagyobb létszámmal, 90 fővel mű-
ködik majd, s bővülnek a jogai is. 

Pakusza Zoltán (Jobbik) képvi-
selő elmondta, bíznak benne, hogy 
az új szervezet hatékonyan fog 
működni, s megvédik őket akkor 
is, „ha intézkedéseik miatt esetleg 
jogvédők hada támad rájuk”. 

Fodor Zoltán (MSZP) képvise-
lő kiemelte, az is fontos, hogy meg-

legyenek a megfelelő tárgyi, anyagi 
feltételek az új szervezet működé-
séhez. 

Bartha György (MSZP) képvise-
lő kezdeményezte, hogy az új szerv 
vezetője mielőbb találkozzon a he-
lyi polgárőrszervezetek vezetőivel.

Zsiga Marcell alpolgármester ki-
emelte, hogy annak idején a város 
vezetése kiemelt célkitűzésként fo-
galmazta meg a biztonságos város 
megteremtését. 

– Az emberek ezt joggal várják 
el, s jelentős eredményeket sikerült 
elérnünk. Rendszeresek a hatósági 
ellenőrzések, megszüntették a köz-
területi segélykifizetéseket, új jár-
őrpárosok, lovas mezőőrök álltak 
szolgálatba, jelentős összeggel se-
gítik a rendőrség munkáját, mely-
nek az eszközparkja is egyre erősö-
dik. Ezeket a törekvéseket erősíti az 
új rendészeti szerv létrehozása is – 
mondta el Zsiga Marcell.

Váradi Gábor, a helyi cigány 
nemzetiségi önkormányzat elnö-
ke arról szólt, hogy a közbiztonság 
kérdése sok szempontból szociális 
kérdés is. Szorgalmazta, hogy az új 

rendészeti szervnél szociális mun-
kásokat is alkalmazzanak.

Ismét napirenden szerepelt a Fé-
szekrakó-probléma is a közgyűlé-
sen. Mint elhangzott: a sorozatos 
tárgyalások az elmúlt hónapokban 
olyan eredményeket hoztak, ame-
lyek lehetővé teszik a problémakör 
valós megoldásának megindítá-
sát és belátható időn belüli, végle-
ges rendezését. Az önkormányzat 
vételi ajánlatot tett az érintett laká-
sokat illetően az OTP-csoport két 
tagjának. A 178 magánszeméllyel 
szemben fennálló követelést a nyil-
vántartási érték 35 százalékán ven-
né meg a város. A bank elfogadta az 
ajánlatot, és február 8-án megküldte 
az önkormányzat számára az erről 
szóló hivatalos tájékoztatást.

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő kifejtette: a 2010-es kampány-
ban megígérték, hogy a „fészekra-
kók” el fogják hagyni az Avast. 

– Amikor megígértük ezt, tud-
tuk, hogy a jog által diktált szabá-
lyokat be kell tartanunk. Ugyanígy 
azt is, hogy a város anyagi forrásai 
nem teszik lehetővé azt, hogy gyor-

san nagyokat lépjünk. Rendszeres 
közbiztonsági ellenőrzésekkel el-
indítottunk egy folyamatot, amely 
nem is volt eredménytelen. Annak 
idején 200-250 „fészekrakó” csa-
lád költözött az Avasra, és ebből 50 
már elhagyta a városrészt. Most új 
szakaszba érkezett a történet. Mis-
kolc „fészekrakókkal” vívott harcát 
remélhetőleg be lehet majd fejezni, 
gyorsabban juthatunk előre a prob-
léma megoldásában – mondta. 

Seresné Horváth Zsuzsanna (Fi-
desz) képviselő az előző városveze-
tés legemblematikusabb tettének 
a város eladósítása mellett a Fé-
szekrakó-problémát nevezte. Mint 
mondta, nemcsak az Avason, de 
Diósgyőrben is sok embernek kese-
rítették meg az életét.

Fodor Zoltán (MSZP) képvise-
lő emlékeztetett, tavaly év végén 
hosszan beszéltek erről a témáról. 
Korrektnek és tisztességesnek ne-
vezte az előző, és a mostani előter-
jesztést is a témában. Hozzátette, 
hogy az ő javaslata is hasonló volt, 
mint a mostani, igaz, más forrást 
jelölt meg a vételhez. Mint mond-
ta, ha a 178 érintett lakás jelzálog-
jogát megvásárolják, a MIK kezelé-
sében, hosszú távon ezek a lakások 
bevételt is teremtenek majd. 

Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) 
képviselő azt mondta, az előző ön-
kormányzat támogatást adott a 
miskolci „fészekrakók”-nak, olyan 
embereknek, akikről tudni lehe-
tett, nem fogják tudni fizetni a la-
kás költségeit. Más városban idő-
ben felléptek ez ellen, Miskolcon 
azonban nem, bár megvolt rá a 
törvényi lehetőség. Tehát van fele-
lőssége az előző városvezetésnek – 
mondta.                                 Szepesi S.

Adósság: 18 milliárdot vállalhat át az állam
Az önkormányzat adósságállomá-
nyának részbeni, állami átvállalásá-
val kapcsolatos intézkedésekről is 
tárgyalt a közgyűlés. 

Mint elhangzott, Miskolc mint-
egy 18 milliárdos adósság-átválla-
lásra számíthat. Most arról hoznak 
döntést, hogy Miskolc részt kíván 
venni a programban, és a közgyű-
lés felhatalmazza a polgármestert 
és a jegyzőt a szükséges intézkedé-
sek megtételére ezzel kapcsolatban.

Mokrai Mihály (MSZP) képvi-
selő a vitában elmondta, nem tud-
ják pontosan, mit és milyen arány-
ban vállal át az állam, ugyanis nem 

lenne célszerű mindent átadni. Az 
árfolyammozgások miatt a deviza-
hiteleknél akár árfolyamnyereség is 
lehet. Szerinte most elválik, mek-
kora a városi képviselők érdekérvé-
nyesítő képessége, milyen pozíció-
kat tudnak elérni a tárgyalásokon.

Kriza Ákos polgármester szerint 
ez a hozzászólás azt sugallja, mint-
ha az MSZP idejében szándékosan 
vették volna fel a hiteleket, adósí-
tották volna el a várost, számolva 
azzal, hogy jön majd egy fideszes 
kormány és városvezetés, amely ki-
húzza a bajból az önkormányzatot.

Pakusza Zoltán (Jobbik) képvi-
selő szerint felelőse is kell, hogy le-

gyen a történetnek, több tízmilli-
árdról van szó, nevezzék meg, kik a 
felelősek a város eladósításáért. 

– Nem szabad azt üzenni az 
MSZP-nek, hogy tehetsz bár-
mit, majd jön az állam és kisegít. 
Megint a bankok járnak jól, ve-
lük is újra kellene tárgyalni a hi-
teleket. Miskolc levegőhöz jut, de 
ezt megint az adózók fizetik meg 
– hangoztatta. Kriza Ákos pol-
gármester válaszában elmondta, 
a rendőrség és az ügyészség mun-
kájára nincs ráhatása a városnak, a 
feljelentések megtörténtek.

Takács Gábor (Fidesz) képvise-
lő szerint a város fordulóponthoz 

érkezett, itt a lehetőség, hogy leszá-
moljanak a szocialista örökséggel, 
amely kényszerpályára vitte a vá-
ros vezetését, minden energiáját 
arra kellett fordítania, hogy az ön-
kormányzat elkerülje a gazdasági 
összeomlást.

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető szerint a szocialisták na-
gyon mély gödörbe taszították az 
önkormányzatot, ezért szemte-
lenség, ha most éppen ők akar-
nak instrukciókat adni, hogyan sta-
bilizálják a gazdálkodást, milyen 
lobbitevékenységet folytassanak a 
helyzet rendezésére. A kormány 
megsegíti az önkormányzatokat, jö-
vőt biztosít a számukra, Miskolctól 
18 milliárdos adósságot vállal át.   

Sz. S. 

» Döntés született a Központi Leánykollégium helyi védettségének megszüntetéséről, hogy haté-
konyabban lehessen felújításokat, korszerűsítéseket végezni az épületen.

» A közgyűlés elfogadta Miskolc Fenntartható Fejlődési Stratégiáját, az abban foglaltakat a város-
fejlesztési és egyéb ágazati stratégiák, tervek, programok készítése során figyelembe kell venni, 
azokba a stratégia szempontjait be kell építeni.

» Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Napraforgó, Diósgyőri és Mesemalom bölcsőde fejlesz-
tésére, felújítására. Az elnyerhető maximális összeg pályázatonként 350 millió forint, az igényel-
hető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka, önerő tehát 
nem szükséges.

» Döntést hozott a közgyűlés szociális célú városrehabilitációs projekt pályázatának benyújtásá-
ról és akcióterületi terv elfogadásáról az Avas városrészt illetően. A 400 milliós projekt keretében 
teljesen felújítanák a Szilvás utca 1–7. közötti tömböt, a szomszédos Szentgyörgy utcán pedig, a 
volt gyermekrendelő helyén közösségi teret alakítanának ki. A környező zöldterületet is szeret-
nék rendbe tenni.

» Elfogadta a közgyűlés a városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt előrehaladásáról szóló, a 
2012. szeptember–2013. február időszakra vonatkozó beszámolót, illetve a nagyprojekthez kap-
csolódó, ez évi tőkeemelésre vonatkozó javaslatot. 

» A közgyűlés jóváhagyta, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló, Petőfi u. 23. szám alatti 
épület II. emeletén helyezze el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot. 

» Döntés született arról is, hogy visszavonják a Világsátor projekt miskolci megvalósításáról szóló 
korábbi közgyűlési határozatot. 

döntöttek még ›››››››››››››››››››››››

Frakcióvezetők az új rendészeti szervről
Kiss János (Fidesz)
A Fidesz-frakció öröm-
mel támogatja, hogy a 
magyarországi nagyvá-
rosok közül Miskolc az 
első, amely az önkor-
mányzati rendészetet 
létrehozza. A város köz-
biztonsági állapotának 
javítása fontos választá-
si ígéretünk volt, amihez folyamatosan tartjuk is 
magunkat. A közbiztonsági programunk kere-
tében vezettük be például a célzott hatósági el-
lenőrzéseket, a lovas mezőőr szolgálatot, de bő-
vítettük a közterület-felügyelők és a térfigyelő 
kamerák számát is. Közbiztonsági programunk 
az önkormányzati rendészet megalakításával 
most egy új minőségi szintre érkezett, a rendé-
szeink komoly szakmai továbbképzést kap-
nak, és az új rendészeti törvényi erős kényszerí-
tő eszközök (bilincs, rendőrbot, vegyi eszközök, 
esetenként sörétes lőfegyver) használatát is le-
hetővé teszi számukra.

Földesi Norbert (MSZP)
A 2010-ben felállt város-
vezetés egyik fő ígére-
te a közbiztonság javítása 
volt. A miskolci szocialis-
ták megkezdtek egy utat, 
mely valós szociológiai és 
kriminológiai kérdések-
re valós megoldásokat kí-
nált. Gondolunk itt a vá-
rosőrségre vagy a településőrségre. A Fidesz 
mindezt felszámolta, és látszatintézkedésekkel 
próbálta azt hazudni: rend van a városban! Kri-
za Ákos kétéves sikertelen közbiztonsági prog-
ramját megkoronázandó, létrehozza az ön-
kormányzat magánhadseregét. A szakmailag 
védhetetlen anyag hemzseg az ellentmondá-
soktól, a jövőbeni szervezeti felépítés káoszt te-
remt a közterület-felügyelet működésében. Kí-
váncsiak vagyunk arra is, hogy arról a biztonsági 
cégről, amelyet az önkormányzat létre akar hoz-
ni, egyeztetett-e a hasonló profilú miskolci cé-
gekkel. Hisz ezeket kiszoríthatja a piacról.

Molnár Péter (KDNP)
A KDNP-frakció meglá-
tása szerint az ülés egyik 
legfontosabb napirendje 
ez  az előterjesztés volt. 
Mi, kereszténydemokra-
ták támogattuk a hatá-
rozati javaslatot. Örülünk 
annak, hogy az új önkor-
mányzati törvény lehető-
séget ad ennek a szervezetnek a létrehozására. 
Minden vonatkozásban bővülésről beszélhe-
tünk: bővülni fog a jelenlegi közterület-felügye-
let létszáma és bővül a felügyelők intézkedé-
si jogköre is. A városvezetés számára a közrend, 
a közbiztonság nagyon fontos. A város polgár-
mestere, Kriza Ákos 2010 óta dolgozik a szo-
cialisták által okozott kaotikus állapotok fel-
számolásán. Ebben ez az egységes, a jelenlegi 
közterület-felügyeletet is magába foglaló szerv 
fontos lesz. Reméljük, beváltja a hozzá fűzött re-
ményeket, hiszen abszolút a miskolciak érdekét 
szolgálja ezen szervezet létrehozása.
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Miskolci karok első helyen, egyedülállóan, elsőként 
Családi nyílt nappal várja a Mis-
kolci Egyetem február 16-án, 
szombaton az érdeklődő szülő-
ket, fiatalokat, felvételi előtt álló-
kat, hogy bemutathassa képzéseit. 
A rendezvény előtt három kar dé-
kánjával és hallgatójával beszélget-
tünk arról, mivel is várják – nem 
csak a nyílt napon – a középisko-
lásokat.

A Miskolci Egyetem rendkívül jó szolgál-
tatásokkal áll a hallgatók rendelkezésére, 
a kollégiumi elhelyezés, a campus terüle-
tén a szórakozás, kikapcsolódás lehető-
sége is adott. Olyan diákélet van, amit az 
Egyetemvárosba érkező középiskolások is 
megtapasztalhatnak és vonzó lehet az ide 
jelentkezők számára. 

Széles paletta, 
személyes kapcsolat

– A Miskolci Egye-
tem Bölcsészet-
tudományi Kara 
pedig minősített-
ségében az ország 
legjobb kara, a leg-
utóbbi kimutatá-
sok alapján első he-
lyen állnak, ez pedig 

annak ékes bizonyítéka, hogy az itt folyó 
képzések színvonala, az oktatói gárda tu-
dományos előmenetele és teljesítménye 
országos szinten is a legelőkelőbb helye-
zésre méltóvá tette a kart – mondja a kar 
dékánja.

Illésné Kovács Mária hozzátette, a Böl-
csészettudományi Karnak rendkívül szé-
les képzési struktúrája van, biztosítják 
mindazokat a tanárképzésben meghir-
detett képzéseket, amelyeket az ország 
más bölcsészkarai is, továbbá rendelkez-
nek társadalomtudományi képzések-
kel is. Hangsúlyozta, hogy államilag fi-
nanszírozott keretszámot kapnak – most 
még nem tudják megmondani, hogy sza-
konként mennyit. Most indul az osztat-
lan tanárképzés, mind a 4 + 1, mind az 
5 + 1 éves formában, ami a korábbi főis-
kolai és egyetemi szintű oktatásnak, azaz 
általános iskolai és középiskolai tanár-
képzésnek felel meg. Tizenöt szakpárból 

lehet választani, ami meglehetősen széles 
paletta. Itt a városban, a régióban megta-
lálják a diákok azokat a képzésformákat, 
amelyek az érdeklődési körüknek és vá-
lasztott hivatásuknak megfelelnek – je-
gyezte meg a dékán. 

Pálfi Dorina ma-
gyar–történelem 
szakos mesterkép-
zésen tanul a Böl-
csészettudományi 
Karon. Azért sze-
retne tanár lenni, 
mert még hisz ben-
ne, hogy egy jó ta-

nár megváltoztathatja a jövőt, hiszen raj-
ta is múlik, milyen lesz a jövő generációja. 
A családjából többen is a Miskolci Egye-
temre jártak és gyerekkorábban elvitték 
az Egyetemvárosba. Már akkor eldön-
tötte, hogy ide fog járni, igaz, akkor még 
csak a park mókusai miatt. Később per-
sze már más szempontokat is figyelembe 
vett. Most pedig azért szereti a Miskolci 
Egyetemet, mert itt nem „tömeggyártás” 
zajlik, a tanárok személyesen ismerik a 
hallgatókat, közel állnak hozzájuk, tud-
ják, hogy mire van szükségük. Hozzá-
tette, azért jók az egyetem hagyományai, 
mert így az elsőévesek nem „vesznek el”, 

olyan társaságba kerülnek be, ahol figyel-
nek rájuk.

Védőnők és nanomedicina
Az egyetem Egész-
ségügyi Kara jelen-
leg több mint hat-
száz hallgatót képez, 
ami jelentős növe-
kedést jelent az el-
múlt évekhez ké-
pest, mondja Barkai 
László, a kar dé-

kánja. Négy képzési területük az ápolás 
és betegellátás, ezen belül az úgynevezett 
gyógytornász; a prevenciós rész, ahol a vé-
dőnőképzésről van szó; a harmadik a kli-
nikai diagnosztika, a képalkotó eljárások; a 
negyedik pedig az egészségügyi szervezés, 
az egészségügyi turizmusszervező alap-
szakképzés. 

Természetesen továbblépési lehetőség is 
van az alapképzéseket követően. A kar egy 
évtizede úgy indult, hogy a régió, a megye 
és a város számára képezzen egészségügyi 
szakembereket. A képalkotó diagnosztikai 
képzés a miskolci mellett csak Kaposvá-
ron van az országban, de az egészségügyi 
szervezésben is élen járó a Miskolci Egye-
tem, hiszen a munkaerőpiac igényeit elé-

gítik ki, másrészt a legerősebb képzőhely 
az országban – állítja a dékán. Itt létesítet-
ték a klinikai kutatásszervező szakirányú 
továbbképzést, ami a gyógyszerfejlesztés 
olyan fázisát jelenti, amely a piacra kerü-
lésnek egy fontos állomása, hazánkban 
egyedülálló módon. Infrastrukturálisan is 
jól felszerelt a kar, komoly nanomedicina-, 
nanotechnológiai labor is létrejött az egye-
temen, de egy rekreációs és egy ultra-
hanglabor is rendelkezésre áll. A hallgatók 
pedig az egészségüket is tudják ápolni, kar-
bantartani a sportcsarnok, uszoda, kondi-
cionáló terem segítségével, amit szintén a 
kar kezel – emelte ki Barkai László. 

Hornyák Henri-
etta negyedéves vé-
dőnő hallgató azt 
mondja, miskolci-
ként a leglogiku-
sabb döntés volt, 
hogy helyben ta-
nuljon, így utazni 
sem kell és a család-

ját, barátait sem kellett itt hagyni. A vé-
dőnői hivatás pedig szerinte az egyik leg-
szebb szakma a világon, az Egészségügyi 
Kar a Miskolci Egyetemen pedig mesz-
sze földön híres. A diplomával a kezében 
Miskolcon szeretne majd elhelyezkedni, 

amire szerinte jó esélye lesz, akár terüle-
ten, akár iskola védőnőként.

Szoros kapcsolatban a cégekkel
– A Miskolci Egye-
tem Műszaki Anyag-
tudományi Kara az 
anyag mér nök képzés 
fővárosa, hiszen ezt 
a képzést Magyar-
országon mi kezde-
ményeztük – mond-
ja Gácsi Zoltán, a kar 

dékánja. Vezető pozíciójukat sikerült meg-
őrizni, a legtöbb anyagmérnöknek készü-
lő diák ide jelentkezik és az itt végzetteket 
az egész országban keresik. Ennek több 
oka is van a dékán szerint, például, hogy 
gyakorlatorientált a képzésük, tudato-
san kötöttek együttműködési megállapo-
dást számtalan vállalattal, kihelyezett tan-
székeket, laboratóriumokat létrehozva. A 
hallgatók itt megismerkednek a cégekkel 
és szinte természetes folyamat, hogy a leg-
jobbak rögtön el is tudnak ott helyezkedni. 
De széles nemzetközi kapcsolatrendszer-
rel is rendelkeznek, komoly uniós kutatá-
si programokban vesznek részt. A közel-
múltban például környezetbiztonságos 
forrasztanyagok fejlesztésére 609 millió fo-
rintos uniós projekt indult a karon, mely-
ben sok hallgató tevékenykedik. Kifejezett 
céljuk ezekkel a projektekkel, hogy a tanu-
lók ne csak a katedráról hallva, hanem ku-
tatómunka keretében ismerkedjenek meg 
választott szakmájukkal.

A kémia és a ma-
tematika volt a ked-
venc tantárgya Sza-
mák Tündének. 
Tud ta, hogy mér-
nökökre szükség 
van, és szeretett vol-
na helyben maradni, 
így esett a választása 

a Műszaki Anyagtudományi Karra, ahol je-
lenleg harmadéves anyagmérnök hallgató. 
Vegyipari technológia és hőenergia-gazdál-
kodás szakirányt választott magának, sok 
gyakorlati oktatáson vesz részt a kihelyezett 
tanszékeken a közeli üzemekben. A nyá-
ri szakmai gyakorlatát a TVK-ban töltötte, 
ami nagyon megtetszett neki, ezért később 
szeretne ott elhelyezkedni, ha lehetőség nyí-
lik erre – ezt a lehetőséget pedig a Miskolci 
Egyetemnek köszönheti. 

Horváth I.

A Miskolci Egyetemre készülnek 
A miskolci középiskolásoknak kézenfekvő megoldás lehet, 
ha helyben tanulnak tovább, legtöbbjük azonban nem csak 
ezért választja a Miskolci Egyetemet.

Lehosik Éva, a Kossuth Lajos Evangéli-
kus Gimnázium végzős tanulója a Miskol-
ci Egyetem Bölcsészettudományi Kará-
ra jelentkezik, méghozzá anglisztika szakra. 
Ahogy mondja, nagyon szereti az angolt, ezt 
szerette volna tanulni és a hosszú távú célja 
az, hogy angoltanár legyen, mivel szeret gye-
rekekkel foglalkozni. Az elhatározása már jó 
ideje nagyon komoly, és ahogy mondja, mindent meg is tesz érte. Már 
csak a közelsége, vagyis az ésszerűség miatt is „képbe került” a Mis-
kolci Egyetem, de előadásokat is tartottak a gimnáziumban és nagyon 

megtetszett neki, amit látott és hallott.
Ugyanerre a szakra jelentkezik Marincsák 

Réka is, aki viszont egy másik szakmát vá-
lasztana: ő idegenvezető szeretne lenni. Volt 
már több nyílt napon és megtetszett neki a 
Miskolci Egyetem, ezért döntött mellette, de 
szempont volt az is, hogy közel van, és nem 
kell messzire utazni.

Fordító-tolmács szeretne lenni Horváth 
Cintia, aki már kilencedikes kora óta tudato-
san erre készül, mivel nagyon szereti az an-
gol nyelvet. A Miskolci Egyetemen nyílt nap 
alkalmával órán is részt vett és szimpatiku-
sak voltak számára a tanárok és az egyetemi 
dékánok, többek között ezért döntött úgy, 
hogy itt tanul tovább és nem egy másik vá-
rosban.                                                                                                               H. I.

A tavalyi nyílt napon sokan felkeresték az anyagtudományi kar standját is
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Farsangoljon velünk! 

Tisztelt Olvasó! Idei első játékunkban százéves magyar hírességek ne-
vét kerestük. Most induló négyrészes rejtvénysorozatunkban a közel-
gő farsanggal kapcsolatos kifejezéseket rejtettük el. A megfejtése-
ket együtt, egy levélben, legkésőbb március 7-e éjfélig juttassák el 
a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-
Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes meg-
fejtők között kiadónk felajánlásában egy-egy könyvet sorsolunk ki. 

A jó kocsonya áttetsző és egészséges
Jövő héten rendezik a 13. 
miskolci Kocsonyafeszti-
vált – a rendezvény alkalmá-
ból Árvai Péter séf segítségé-
vel utánajártunk, milyen a jó 
kocsonya, milyen fajtái van-
nak ennek az ételnek.

„Pislog, mint miskolci kocsonyában 
a béka” – egy XIX. századi anekdo
tából ismerhetjük a fesztiválhoz 
szorosan kapcsolódó közmondást, 
de ennél jóval korábbra datálódik 
a zselés, jellegzetesen téli étel szüle
tése.

– Az első írásos emlékek a XVI. 
századból származnak a kocsonyá
ról. Régen a szegények eledelének 
hívták, ma már azonban számos 
étterem kínálatában megtalálha
tó, főleg a téli szezonban, hiszen de
cembertől februárig lehet igazán 
jól elkészíteni ezt az ételt. Nyáron 
nem az igazi, akkor használják el
készítéséhez a zselatint – kezdte 
Árvai Péter, a Kis Anna Halászkert 
konyhafőnöke. – A kocsonya tu
lajdonképpen egy – mennyiségtől 
függően elő vagy főételként is fo
gyasztható – leves, mely attól ízle
tes, hogy megdermed a hidegben. 
Az igazi kocsonyát ugyanis a meleg 
házon kívül hűtjük, nem a hűtőben 
– magyarázza a séf.

Árvai Péter szerint aprólékos 
munkát követelő, időigényes fel
adat a kocsonyakészítés, de megéri 
a türelmet és a fáradságot, és fon
tos is a főzési idő betartása. A hal
ból készültet 56, míg a sertésko
csonyát 67 órán át is a tűzön kell 
tartani, gyöngyöző főzéssel. Ott

hon így „macerás” elkészíteni, ezért 
is kedvelt és gyakran választott tétel 
az éttermi menükből télen ez a zse
lés étel. De milyen is a jó kocsonya?

– Fontos elmondani, hogy nem 
húslevesből készül. Elengedhetet
len a fokhagyma, szemes bors, vö
röshagyma, sárgarépa, só, a hús, 
esetleg némi sáfrány. Vigyázni kell, 
hogy ne sózzuk el, illetve nehogy túl 
kevés lével főzzük, mert akkor nem 
dermed meg. Szintén fontos meg
jegyezni, hogy csak azután ízesít
jük, ha felfőtt a leves. Ezt követően 
szűrőruhán keresztül leszűrjük, le
zsírozzuk. Mint említettem, bő lé
vel kell felengedni, hiszen legalább 
a fele mennyiség elfő a mintegy hat 
óra során. A mai modern kony
hában sokan zselatinnal készítik, 

de 3040 évvel ezelőtt ez még nem 
volt divat. Gumis lesz tőle a kocso
nya. Tovább eláll, de veszít az ízé
ből. Attól függően, hogy milyen 
húsból készítjük, megtalálhatók az 
alapanyagban a kocsonyásító anya

gok: ilyen például a sertésbőr vagy a 
pontyfej. A jó kocsonya áttetsző lesz 
– hangsúlyozza a konyhafőnök.

Szárnyas, sertés, hal, vad – szá
mos fajtája létezik. Ugyanúgy ízletes 
sertésből, csülökkel, füstölt tarjával, 
mint pulykából, csirkéből vagy akár 
őzgerincből. Sőt előételként, példá
ul balzsamecetes salátaágyon is fo
gyasztható a séf szerint. Az említett 
pontyon kívül füstölt pisztrángból 
vagy akár lazacból is készülhet. Azt 
szokták mondani, hogy az egészsé
ges táplálkozásban a halak fontos 
alkotóelemei a változatos étrend
nek, de a húsból készült kocsonyák 
is egészségesek.

– A megfelelően, szalvétával vagy 
kéztörlővel zsírtalanított kocso
nya alig tartalmaz kalóriát. A belő
le kihagyhatatlan fokhagyma pedig 
– bár a főzés alatt veszít hatásából 
– véralvadásgátló, vérnyomáscsök
kentő és értágító hatású – mondja 
Árvai Péter.

A végén pedig nem marad más 
hátra, mint díszíteni kocsonyán
kat főtt tojáskarikával és citrommal. 
Aztán kanalat ragadni a konyhában 
vagy éppen a Kocsonyafesztiválon.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Különleges kocsonyák
Füstölt csülkös (tarjás) kocsonya
Hozzávalók 10 főre: 1,5 kg sertésbőr, 1,5 kg füstölt csülök vagy 0,8 kg füstölt tarja, 1,5 dkg szemes 
bors, 15 dkg sárgarépa, 2 jó nagy fej vöröshagyma (kb. 8-10 dkg), 2 fej fokhagyma (kb. 4-5 dkg), 
finomsó, oregano, bazsalikom, zeller zöldje

Pontykocsonya
Hozzávalók 10 főre: 2,5 kg ponty (a halfejből, csontokból, uszonyokból, farokból főzzük a kocso-
nyát, a hal törzsét irdalás és főzést követően a tányérba tesszük, erre szedjük a kocsonyalevet), 15 
dkg sárgarépa, 10 dkg petrezselyemgyökér, 15 dkg vöröshagyma, 2 dkg fokhagyma, 3-4 db babér-
levél, 2,5 dkg szemes bors, só

A halkocsonya csaknem ugyanúgy készül, mint a húsos. A különb-
ség az, hogy a pontyszeleteket külön főzzük, mert hamarabb elké-
szülnek. Zöldséges lében, tíz perc alatt készre főzzük a halat. A ponty-
kocsonya elkészítési ideje is rövidebb, 5-6 óra.

Borajánló
A Dimenzió Borászat tulajdonosa, 
Kovácsné Drabant Katalin és fér-
je számos sikerrel büszkélkedhet, 
melyeket rangos borversenyeken 
értek el. Tőlük kérdeztük: milyen 
borok illenek leginkább ajánlott, 
különböző kocsonyaételeinkhez?

A kocsonyát többnyire minden
ki másképp készíti, mégis egy 
alap ízvilág köszön vissza a fo
gyasztáskor.

A körömből és csülökből ké
szült sertéskocsonyához borá
szatuk Tündöklő Bianca kü
lönleges ízvilágú könnyű fehér 
félszáraz borát kínálják. Az ilyen 

típusú és ízvilágú kocsonyához 
ugyanis száraz, illetve félszáraz 
bor illik.

A füstölt csülkös kocsonyá
hoz gyümölcsös illatú, savhang
súlyos Bűbáj rozéjukat ajánlják, 
ami kiválóan harmonizál a füs
tölt, fűszeres ízekkel.

A pontyból készült kocso
nyához könnyű, jól iható Kék
frankos és Kadarka szőlőből 
készült vörös borok illenek leg
inkább. A megnyerően finom 
zamatú, fűszeres tüzes Csízió 
kadarka másféle halételekhez is 
kiváló. A Nimrud kékfrankost 
kellemes sav, finom gyümöl
csösség és bársonyosság jellem
zi, így kiváló párosítása a halko
csonyának.

A klasszikus sertéskocsonya
Hozzávalók 10 adaghoz:
6 db első sertésköröm, 60 dkg csülök, 3 dkg 
fokhagyma, 1 nagyobb fej vöröshagyma, 10 
dkg sárgarépa, 1 dkg szemes bors, só, ízlés sze-
rint sertésbőr, -fül, -farok

A sertéskörmöt megperzsel
jük, tisztítjuk, majd hideg víz
ben feltesszük főni. Hozzáad
juk a bőrt, a fület, a farkat és a 

csülköt. Miután a leves felfő, le
habozzuk, majd ezután ízesít
jük. Miután megfőtt, leszűrjük, 
lezsírozzuk, szétrakjuk tálak
ba a húst, a körmöt és a csülköt 
vegyesen. Erre szedjük a levet. 
Az elkészült kocsonyát főtt to
jással, citrommal és ízlés szerint 
ecettel tálaljuk.

HIrdeTés

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Túlterhelt, sok munkát vállalt magára az elmúlt hetekben, és nem 
pihent. Újra bevállal néhány nehéz feladatot, akár hétvégéje feláldozása árán is – ezzel túlfeszíthe-
ti a húrt. A szerelem terén kevesebb lesz ezekben a napokban az illúzió, reálisan értékeli helyzetét.

BiKa (04. 21–05. 21.) Ezen a héten olyan dolgokban is ki meri majd próbálni a képessé-
geit, amelyekben még sosem tette. Végre le tudja rázni magáról az emlékek béklyóit is, már nem 
érdekli mások véleménye, a legjobb, ha csak saját magára, a szívére hallgat.

iKreK (05. 22–06. 21.) Munkája, tanulmányai terén készüljön fel apróbb kellemetlensé-
gekre. Összességében viszont nézze azt, hogy az egyes élethelyzetekből mit tanulhat, és ne feledje, 
hogy minden rosszban van valami jó! Otthonában támogatják, sikereit értékelik.

ráK (06. 22–07. 22.) Érzékeny lesz, a hangulata a szokásosnál is változékonyabb. Minden 
apróságot magára vesz, vitákba is belekeveredhet, de tartson ki! Kedélyállapota hirtelen javulni 
kezd, és újra tud mosolyogni. Egy szőke nő felbukkanása nagy jelentőséggel bírhat életében.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Bátran tűzzön ki maga elé érdekes és hosszú távú célo-
kat. Elkezdhetne újra tanulni, sportolni, vagy beindíthatná végre a vállalkozását. A hétvégi progra-
mokon új barátokra lelhet. A párkapcsolatát nehezíti, hogy mindketten túlterheltek, idegesek.

szűz (08. 24–09. 23.) A hét elején nem találja a helyét. Ez egészen szerda estig megne-
hezíti az életét, de ne aggódjon, egy gyors fordulattal minden visszatalál az eredeti harmonikus ke-
rékvágásba. Utazásra, új szerelmi kapcsolatok alakítására igazán jó időszak következik.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Picit agresszív, ami pont arra lesz elég a héten, hogy valami 
olyat vigyen véghez, amihez kitartás és akarat kell. Valaki, akivel nap mint nap találkozik, meglepő 
ajánlattal áll elő. Ha belemegy, izgalmasak lesznek a napjai, ha nem, talán hónapokig bánni fogja.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Feszültebb lehet a megszokottnál, és hajlamos lehet arra, 
hogy ezt a nem túl felemelő érzelmi állapotot átragassza másokra is. Ha egyedül él, mielőbb szeret-
né megtalálni az igazit, ha már házas, kellemes, boldogságot ígérő élmények elé néz.

nyilas (11. 23–12. 21.) Nem dughatja homokba a fejét, a problémái attól még nem ol-
dódnak meg. Rendezze ügyeit, hogy felszabadulhasson a terhek alól. Mostanában ízig-vérig kö-
zösségi ember, aki másokért harcol, de rájön, vannak dolgok, amikért nem érdemes küzdeni.

BaK (12. 22–01. 20.) Úgy válhat eredményessé és elismertté, hogy azért most nem kell 
megerőltetnie magát. Egyszerűen csak végezze a feladatait. Szorgoskodása nem marad észrevét-
len az otthonában, de ne csak a családtagokkal törődjön, ápolja más emberi kapcsolatait is.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Egy titkos álma, régi vágya megvalósításába kezdhet bele. 
Eddig a bizonytalansága tartotta vissza, de találkozik valakivel, aki arra inspirálja, hogy fejest ugor-
jon az ismeretlenbe. Ami a környezetének kínos feladat, azt ön pillanatok alatt megoldja. 

HalaK (02. 20–03. 20.) A hangulatát most semmi sem ronthatja el. Igen kedvező na-
pok jönnek, új ismeretségeket és barátságokat szerezhet, s ezek segítségére lehetnek a jövője 
szempontjából. A magánélete felpezsdül, élvezze a pillanatot, ami izgalmas szerelmi kalandot ígér.

Miskolci Szimfonikus 
Zenekar

2013. február 25., 19 óra
Művészetek Háza

Műsoron: 
Brahms: II. B-dúr zongoraverseny

Beethoven: V. c-moll „Sors” szimfónia

Zongora:  

Pertis Attila
Vezényel:  

Nicolaus Richter
Jegyek a Miskolci Kulturális Központ jegypénztárában 

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

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!
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Hirdetés

Jégkorongrájátszás új rendszerben
A Mol Liga márciusban kez-
dődő rájátszását új rend-
szerben bonyolítják le idén. 
A szisztémáról és a Miskol-
ci Jegesmedvék játékosainak 
válogatott szerepléséről Egri 
István klubelnök beszélt.

Öt Jegesmedve-játékossal – Gye-
nes Dávid, Gőz Balázs, Hegyi 
Ádám, Láda Balázs, Szirányi Ben-
ce – a soraiban nyerte meg múlt 
héten a magyar jégkorong-váloga-
tott az Euro Ice Hockey Challenge 
négyes tornát a lengyelországi 
Tychyben. A Románia elleni nyi-
tómérkőzésen (7–0) és a lengyelek 
elleni záró találkozón (2–1) Hegyi, 
Gőz, Szirányi és Láda, míg Dél-
Korea ellen (6–1) Gyenes, Gőz és 
Szirányi vette ki részét a sikerből.

– Az, hogy hét játékosunkat 
hívták be, mutatja, milyen szin-
tű munka folyik Miskolcon. He-

tet, hiszen Tóth Adrián a keret-
szűkítés áldozata lett, míg Nagy 
Gergő megsérült, így maradtak 
öten. Mindig a védelem a nemze-
ti együttes legsebezhetőbb pontja, 
így örömteli, hogy négy Maci-vé-
dőt hívott be a szövetségi kapitány. 
Látható, hogy a magyar mezőny-
ből kiemelkedik a Dunaújváros és 
a Miskolc, innen bátran meríthet 

Rich Chernomaz. Tim Kehler cél-
tudatos, komoly szakmai munkáját 
is dicséri, rendre egyeztet is honfi-
társával kanadai vezetőedzőnk, 
ami ugyanakkor nem jelent részre-
hajlást – mondta Egri István.

Idén a rájátszást új rendszerben 
bonyolítja le a szövetség és a liga. 
Európában már bevett rendszer, 
hogy az alapszakasz első négy he-

lyezettje jut be a playoffba, viszont 
az nem a klasszikus párosítás – az 
első a negyedikkel, a második a har-
madikkal vív meg a döntőbe jutá-
sért – szerint folytatódik, hanem az 
első kör győztese választ ellenfelet.

– Ezt azért találtuk ki – én is részt 
vettem benne –, hogy ne legye-
nek helyezkedések, „taktikázás”, 
az alapszakasz végig kiegyensúlyo-
zott és kiélezett legyen – mondta a 
klubvezető. – A rájátszás március 
2-án indul. Az elődöntők az egyik 
csapat három nyert mérkőzéséig 
tartanak, míg a döntő négy győ-
zelemig. Bízom benne, hogy mi is 
részesei leszünk a finálénak, majd 
jön a kupadöntő, ami szintén cél-
jaink közt szerepel – tekintett előre.

Az MJJSE pénteken (lapzártánk 
után) a Brassó ellen Miskolcon 
meccselt, s ha begyűjtötte a három 
pontot, bebiztosította helyét a ráját-
szásban. A Dunaújvárostól nem le-
het elvenni az alapszakasz első he-
lyét, de a Macik második pozíció ja 
is biztosnak tűnik.                  J. I. – S. P.

Két hét és két meccs a rajtig
Vasárnap hazatér a törökországi 
edzőtáborból a DVTK labdarúgócsa-
pata, mely szombaton játssza utolsó 
felkészülési mérkőzését Belekben.

Hat előkészületi mérkőzést ter-
vezett a DVTK a Földközi-ten-
ger partjához közeli, számos csa-
patnak otthont adó edzőtáborban, 
melyből lapzártánkig ötöt le is ját-
szott. Ugyancsak a terveknek meg-
felelően a legtöbb játékos 90 perces 

terhelést kapott, ezért játszott két, 
egymást követő napon az együttes. 
Kivétel ez alól többek közt Rudolf 
Gergely, aki kisebb sérülése miatt 
könnyített edzést végzett, a félidők-
re egymást váltó Francisco Gallardo 
és l’Imam Seydi (előbbi végigját-
szotta az első találkozót), valamint a 
Slovácko ellen lecserélt José Luque.

Az első meccsen, múlt hét pén-
teken a cseh élvonal 7. helyén álló 
FC Zbrojovka Brnotól 2–1-es vere-

séget szenvedett a „B” csapat (a pi-
ros-fehérek gólját Seydi szerezte), 
majd másnap a szintén cseh 1. FC 
Slovácko ellen Szabó Balázs góljá-
val nyertek a „kezdők” – ezen az 
összecsapáson mutatkozott be Ká-
dár Tamás. Kedden 2–0-ra kikaptak 
az orosz Alanyija Vlagyikavkaztól. 
Szerdán az OFK Beograd várt a ke-
ret másik részére: a szerbek három 
góljára csak Seydi tudott válaszolni 
büntetőből.

A DVTK ötödik beleki edzőmér-
kőzését pénteken az üzbég élvo-
nal listavezetője, az FC Pakhtakor 

Tashkent ellen játszotta lapzártánk 
után, majd szombaton utoljára lép 
pályára a szlovák élvonal nyolcadik 
helyezettje, a Tatran Prešov ellen.

A küldöttség vasárnap tér haza; 
február 22-én, pénteken utolsó ha-
zai felkészülési meccsét játssza a 
csapat az NB II-es Mezőkövesd el-
len, majd szombaton a DVSC-hez 
látogat Debrecenbe a bajnoki fő-
próbára. Szűk két hét múlva pedig, 
jelen állás szerint március elsején, 
pénteken az Eger vendégeként foly-
tatja a 2012/2013-as szezont az NB I 
7. helyéről a piros-fehér gárda.     S. P.

Hét világverseny vár Szabinára
Tizennegyedik bajnoki arany-
érmét szerezte meg múlt vasár-
nap Gercsák Szabina: a Cegléden 
megrendezett országos ifjúsági 
judo bajnokságon sem talált le-
győzőre a 63 kilósok között.

A szakemberek szerint csak elve-
szíthette a bajnoki címet, de erre 
szerencsére nem került sor.

– Volt egyáltalán meccse?
– Viszonylag egyszerű út ve-

zetett a dobogó tetejére. Négy 
ellenfelem volt, és mindegyiket 
ipponnal sikerült legyőznöm. A 
legnehezebb feladatot számom-
ra most a fogyasztás jelentette. 
63 kiló a versenysúlyom, és en-
nek elérése érdekében le kellett 
adnom 3 és fél kilót. 

– Évek óta kipróbálja magát az 
idősebbek között is. Miért?

– Elsősorban a tapasztalat-
szerzés miatt. Az idősebbeknél, 
így például a junioroknál sűrű 

a mezőny, több veszélyes ellen-
féllel is szembe lehet kerülni, al-
kalmas a megmérettetésre. Két 
éve például volt a juniorok kö-
zött egy lány, aki az Európa-baj-
nokságon bronzérmet szerzett, 
tehát jó erőt képviselt. Egyszer 
kikaptam tőle, de az utóbbi idő-
ben rendre sikerült legyőznöm.

– Mire ezek a sorok megjelen-
nek, ön Ausztriában lesz. 

– Szombaton nagyszabá-
sú nemzetközi felnőtt versenyt 
rendeznek, és azon indulok. Az 
Európa-kupán a súlycsopor-
tomban várhatóan húsznál is 
többen indulnak, lesz tehát al-
kalom a formám lemérésére. De 
egész évben sem fogok unatkoz-
ni, ifjúsági Eb-t, vb-t és európai 
olimpiai fesztivált is rendeznek. 
A juniorok között lesz Eb, vb, és 
U23-as vb, és ezekhez társul még 
egy felnőtt Európa-bajnokság is. 

D. L.

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 » Röplabda: NB I., Albrecht MVSC-MVSI – Békés-
csabai RSE. Csokonai utcai csarnok, 17.00 » Floorball: Magyar Kupa, Miskolci Szabadidőközpont 
FSE – Dunai Krokodilok. Generali Aréna, 14.00 » Szabadidősport: Tájékozódási teljesítménytú-
ra. Lillafüred, Erzsébet sétány, 7.30.

Február 18. | hétFő » Jégkorong: Mol Liga. Jegesmedvék – FTC. Jégcsarnok, 18.30.
Február 20. | szerda » Kosárlabda: MK, DKSK Miskolc –Vasas. Generali Aréna, 18.00.
Február 22. | péntek » Labdarúgás: Felkészülési, DVTK – Mezőkövesd. Diósgyőr, idő-

pont később. » Jégkorong: Mol Liga, HC Nové Zámky – Miskolci Jegesmedvék. Érsekújvár, 18.00 
» Röplabda: NB I., Albrecht MVSC-MVSI – Békéscsabai RSE. Csokonai utcai csarnok, 17.00 (ha 
szükséges) » Kézilabda: NB II női, MVSI – Alsózsolca. Egyetemi körcsarnok, 18.00.

Február 23. | szombat » Labdarúgás: Felkészülés, DVSC-TEVA – DVTK. Debrecen.
Február 24. | vasárnap » Jégkorong: Mol Liga, Újpesti TE – Miskolci Jegesmedvék. 

Újpest, 18.30 » Kézilabda: NB II férfi, MVSI – Demecser. Egyetemi körcsarnok, 15.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

A Dab. és a Jegesmedvék áll a tabella élén | fotó: Mocsári L.
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Akció 2013. 02. 16-tól 2013. 02. 22-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 
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

Lábtörlők több méretben.
Fotótapéták falra, ajtóra több méretben,  
széles választékban megrendelhetők!

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

Megérkezett az 
új Mazda 6-os
2013. február 8-án Kazincbarcikán a Mazda Sza-
bó Autószalonban a vadonatúj, elegáns és tüzes 
Mazda 6 autócsoda megérkezett.

Ez a modell megfogalmazza mindazt, ami a már-
ka lényege: szemet gyönyörködtető formaterv, 
meggyőző teljesítmény és alacsony fogyasztás, fel-
szereltsége minden vágyat kielégít.  A meghívot-
tak személyesen ismerték meg a KODO dizájn és a 
SKYACTIV technológia részleteit. A Soul Piros Metalic 
vörös színárnyalat, amely méltán váltotta ki a nem-
zetközi autószalonok látogatóinak és a meghívott 
vendégeknek a lelkesedését. A műszerfal letisztult 
és tökéletesített formavilága felhívás egy felejthe-
tetlen vezetési élményre, amit időpont-egyeztetés-
sel bárki kipróbálhat. 

Exkluzív divatáru üzlet nyílt  

2013. február 15-én  
a Tulipán tömbben. 

Nyitási akció:  
10% kedvezmény  

minden árura!



Február 16. | szombat
07.00–14.30 | Diósgyőri Disznótoros. Vén Diófa 

Vendéglő udvara.
09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.
10.00–13.00 | Farsangi kézműves matiné. II. Rá-

kóczi Ferenc könyvtár.
18.00 | 10. Nagy Valentin Ünnep Kefirrel és bará-

taival. Generali Aréna.
19.00 | Csík Zenekar-koncert. Ady.
19.00 | Farsangoló táncház a Szöktető zenekar-

ral. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
20.00 | HétköznaPICSAlódások, Prosectura kon-

cert. Helynekem.

Február 17. | vasárnap
BETEGSÉG MIATT ELMARAD! A bőgős tizenkettedik 

fia. Csodamalom Bábszínház.
10.30 | Ezüstfurulya. Csodamalom Bábszínház.
16.00 | Farsangi bál. Vörösmarty Művelődési Ház.

Február 20. | szerda
16.30 | Varga Veron rokkája. Varga Rudolf köteté-

nek bemutatója. II. Rákóczi Ferenc könyvtár.

18.00 | Szlovénia. Világjárók Társasága. Ifjúsá-
gi Ház.

Február 21. | csütörtök
17.00 | Nyitott szívvel – idegen földön. Törökor-

szági úti élmények Czakó István nyugdíjas tanár elő-
adásában. Petőfi Sándor Könyvtár.

17.00 | Sepsi Sándor: Az Álmok útján című kö-
tetének bemutatója. A beszélgetést Nagy 
Ákos irodalmár, Tollkoptató vezeti. József Atti-
la Könyvtár.

18.00 | A Biblia a magyar költészetben. Petőfi Sán-
dorról Reisinger János irodalomtörténész tart elő-
adást. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

18.00 | Az Anima vonósnégyes hangversenye. Ze-
nepalota, Bartók-terem.

Február 22. | péntek
17.00 | Nótázzunk együtt. Dalest a Fény Egyesület 

szervezésében. Görömbölyi Művelődési Ház.
18.30 | Károlyi Gáspár és a Biblia. Előadó Koleszár 

András lelkigondozó. Közreműködik Kulcsár István. 
Kelet-Nyugati Átjáró (Széchenyi u. 12.).

Február 23. | szombat
10.00 | 2. Tesco Fitt Aréna. Többek között Béres Ale-

xandrával, Katus Attilával, Rubint Rékával és Czanik 
Balázzsal. Tesco.

16.30 | Márai Sándor és a gondolat. Koleszár And-
rás előadása. Közreműködik Kulcsár István. Kelet-
Nyugati Átjáró (Széchenyi u. 12.).

17.00 | Kortárstánc előadás Honvágy címmel. 
Győri kapui református templom, altemplom.

17.30, 18.30 | Az Adventi Rézfúvós Kamara-
együttes műsora. Kelet-Nyugati Átjáró, (Széche-
nyi u. 12.).

Február 24. | vasárnap
10.30 | Fülenagy, a kíváncsi kiselefánt. Csodama-

lom Bábszínház.
18.00 | A gyertyák csonkig égnek. Márai Sándor al-

kotását bemutatja a Kassai Thália Színház. Művé-
szetek Háza.

19.00 | Szabó Lőrinc és a szerelem. Koleszár András 
műsora. Közreműködik Kulcsár István. Kelet-Nyugati 
Átjáró (Széchenyi u. 12.).

» További programok: minap.hu
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Február 18. | hétFő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 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 19. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.25–06.00 Képújság.

Február 20. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 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 21. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális 
magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Február 22. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 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 23. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 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 24. | 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, közéleti ma-
gazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság. 

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

progrAmAjánló ››››››››

Hirdetés

Február 14–20. | 15.15, 19.45 Die Hard – Drágább, mint az életed; am. 
akció | 16 | (Béke) | 15.30 Nathalie második élete; feliratos fr.–svéd roman-
tikus vígjáték | 12 | (Uránia) | 17.30 Samsara; am. dokumentumfilm | 12 | 
(Béke) | 17.45 Életem szerelme; feliratos fr. vígjáték | 12 | (Uránia) | 20.00 A 
szerelem három évig tart; feliratos fr.–belga vígjáték | 16 | (Uránia).

Február 21–27. | 15.00 Európai Panoráma: A pingvinkirály; angol csalá-
di kalandfilm | 6 | (Béke) | 16.45 Django elszabadul; am. western | 18 | (Béke) 
| 19.45 Die Hard – Drágább, mint az életed; am. akció | 16 | (Béke).

dél-amerikai Filmek Fesztiválja
Február 21–24. | 15.30 Megtalált emlékek; argentin–brazil–fr. | 12 (Urá-

nia) | 17.45 Felhők felett; feliratos mexikói–fr.–holland–német | 16 | (Urá-
nia) | 20.00 Violeta; feliratos chilei–argentin–brazil film | 16 | (Uránia).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Die Hard – Drágább, mint az éle-
ted (MB premier) | 16 | 10.30, 12.30 
(szo–v), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Lenyűgöző teremtmények (MB 
premier) | 12 |10.00, 12.30 (szo–v), 
15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (p–szo)
Megtört város (F) | 16 | 13.15, 17.30
Anna Karenina (F) | 12 | 19.45
Egyesült állatok (MB) | 6 | 10.00, 
12.00 (szo–v), 14.00, 16.00
Kényszerleszállás (F) | 16 | 22.15 (p–
szo)
Hitchcock (F) | 12 | 11.00 (szo–v), 
15.30
Pi élete (MB digitális 3d) | 12 | 10.30 
(szo–v), 17.45

Erőnek erejével (MB) | 16 | 13.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
A hobbit: Váratlan utazás (MB digi-
tális 3d) | 12 | 13.45
Django elszabadul (MB) | 18 | 10.30 
(szo–v), 17.15, 20.30
40 és annyi (MB) | 16 | 11.30 (szo–v), 
14.00, 16.45, 19.30 – 22.15 (p–szo)
Napos oldal (F) | 12 | 15.15
Gengszterosztag (MB) | 16 | 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Boszorkányvadászok (MB digitális 
3d) | 16 | 10.15, 12.15 (szo–v), 14.15, 
16.15, 18.15, 20.15 – 22.15 (p–szo)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier A 13 óra előtti kezdé-
si időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak 
csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – február 14–20. ›››››››››

» Mocorgós szentmisét mu-
tatnak be a kisgyermekes családok részé-
re vasárnap, 17-én délután 4 órától a Mind-
szenti plébánia Millenniumi termében.

» A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége miskolci csoportja febru-
ár 20-án, szerdán délután 5 órától rendezi 
meg Mocsári Ferenc szerzői estjét a Fráter 
György Katolikus Gimnázium zenetermé-
ben. Közreműködik az Éltető Lélek Irodal-
mi Kör. A magyar és a világirodalom hét 
versét Mocsári Ferenc a KÉSZ-, valamint a 
Szent Ferenc-kórus tagja zenésítette meg, 
80. születésnapja alkalmával mutatják be 
az alkotásokat.

» Február 22-én, pénteken 
tartják a mindszenti templom szentség-
imádási napját. Itt és minden katolikus 
templomban a nagyböjti péntekeken ke-
resztúti ájtatosságot tartanak a meghirde-
tett időpontokban.

» A minorita templomban a 
nagyböjt idején minden hétfőn délután 
fél 6-tól Corda Pia, ferences keresztutat 
tartanak.

hArAng-hírek ››››››

KETTESBEN ILLÉNYI KATICÁVAL
Zongorán közremûködik:  

Bundzik István

2013. 03. 02. szombat 19.00 óra   
– Mûvészetek Háza, Miskolc  

Kedvezményes jegyár  
2013. február 22-ig: 1800 Ft, február 22. után: 2400 Ft

Jegyek és információ: MKK központi 
jegypénztár (Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

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

esküvők teljes körű lebonyolítása  
130 főig a BÁrCZAY KÚriÁBAN  

(Gárdonyi Művelődési Ház)

Hirdetés

Hirdetés

Az „Erdélyország az én hazám!”  
nagysikerû elôadás után, újra Miskolcon!

SZÁZ ÉVIg – FodoR SÁNdoR  
„NETTI” EMLÉKÉRE

HÁRoMSZÉK TÁNCEgYüTTES  
– SEpSISZENTgYöRgY

2013. február 27. szerda, 19.00 óra 
Mûvészetek Háza, Miskolc 

Jegyárak: 2900 Ft, Észak-elôfizetôknek 2500 Ft

A Könczei Árpád rendezô-koreográfus nevével fémjelzett elôadásban a Heveder zenekar és 
a Háromszék Táncegyüttes táncosai segítenek megidézni a legendás kalotaszegi cigányprí-
más alakját. „Kalotaszeg amolyan sûrített Erdély. Felszegtôl Nádas mentéig megtaláltam min-
dent, amit Erdély adhatott, gazdag dalkincset, 
olyan hajnali dalokat, amelyekre jól esik a kö-
zös éneklés. Kifinomult és virtuóz hangszeres 
zenét, amelyik még régies is, de követte a pol-
gárosodást is. És a tánc, amelyik páros táncai-
ban, csárdásában kifinomult eleganciát hordoz 
magában, legényese pedig férfitáncaink legne-
hezebb, leglátványosabb változata.” – vallja 
Könczei Árpád rendezô-koreográfus.

Jegyek és információ: MKK központi  
jegypénztár (Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

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

A város a Kocsonyafesztiválon
Február 22. | péntek
11.00–12.00 | Ízkocsonyaverseny. Városháza.
13.45 | Békafutás. A Szentpáli szakközépiskola és az 

Aschaffenburgi Szakképző Központ 3. számú szak-
iskolája szervezésében. Városház tér. 

kb 14.00 | Békafutás érkezése a célhoz. Nagy-
színpad (Erzsébet fürdő mögött).

17.00 | Kassai Korzó kiállítás. Papszer 1.

Február 23. | szombat
11.00 | Oravecz Quartett. Nagyszínpad (Erzsébet 

fürdő mögött).
11.00 | Tücsök zenekar. Városház téri színpad.
12.00 | Chiki liki tu-a (alternatív). MŰHA-színpad
15.00 | Szvorák Katalin koncertje. Papszer 1.
16.30 | Mango Molas, dél-afrikai ritmusok. 

MŰHA-színpad
17.00 | Fiatal Kassai Képzőművészek kiállítá-

sa, Őry Oeschleger Lajos építész emlékkiállí-

tás, Halász Hradil Elemér festőművész tárla-
ta. Miskolci Galéria.

20.00 | Silvayovci, népzenei és modern zenei 
motívumok. MŰHA-színpad.

Február 24. | vasárnap
17.00 | Márai Sándor: A gyertyák csonkig ég-

nek. Kassai Thália Színház előadása. MŰHA.

Minden fesztiválnapon:
– 14.00 | Proti vetru: Széllel szemben című Má-

rai-dokumentumfilm. MŰHA, Béke-terem
– Miskolci kínálat. Többek között Miskolczi Kolbász-

szal, DVTK- és Jegesmedvék-sátorral, CineFest-
játékkal, éremverdével. Szent István tér.

– Kassai turisztikai stand. MŰHA előtt.
– A Múzeum Kocsonyája, ínyenc udvar. Papszer 1.

(A fesztivál további rendezvényei szerveződnek, a rmost 
endelkezésünkre álló pontos információkat közöljük.)

VALENtiN-NAPi  
FoGLALáSi AKció:  
2013. február 14-től március 8-ig

14 % kedvezmény a terembérlet árából

Érdeklődni:  
Bárczay kúria – Gárdonyi Művelődési Ház:  

3508 Miskolc, Sütő János u. 42. Tel.: 20/571-8012

A Kúria gyönyörű parkjában polgári szertartás 
megrendezésére van lehetőség!



a város lapja

MiNap

2013. február 16. | 7. hét | X. évfolyam 6. szám

12  mozaik

278 éve, 1735. február 12-én fejezte be Asztalos István és Aszta-
los Imre a megyaszói református templom mennyezetdeszkáinak és 
karzatának festését. Az egykor több mint száz deszka egyikén olvas-
ható a dátum. Néhány darabot a Herman Ottó Múzeum őriz.

88 éve, 1925. február 15-én alakult meg a Kálvin Szövetség miskol-
ci szervezete. A szövetség 12 bizottsága a korszak valamennyi társa-
dalmi gondjának enyhítését felvállalta. Számos kör, egyesület, csapat 
a szövetségen belül fejtette ki tevékenységét.

73 éve, 1940. február 16-ától változtatta meg miniszteri rendelet Új-
huta nevét Bükkszentkeresztre. A kérés indoka – a sok Huta település-
től való megkülönböztetésen túl – a Bükk és a falu Szent Kereszt tiszte-
letére emelt több évszázados katolikus temploma volt.

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

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

Elbúcsúztak a téltől
Versikékkel, énekekkel, mondó-
kákkal és népi gyermekjátékok-

kal farsangoltak az Eszterlánc 
Néphagyományőrző Óvo-

dában az elmúlt hetekben. A 
mulatságok időszakát pedig 

kiszebábégetéssel zárták hét-
főn este. A „télűző” esemény-

re várták az óvodások szüleit is, 
hogy együtt elevenítsék fel a régi 

magyar hagyományt. A kisze 
egyébként démoni alak, amely 

mindig a rosszat, betegséget jel-
képezte. Elégetésével elűzték a 

telet, s ezzel hívták, várták 
a tavaszt. (fotó: Juhász Á.)

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

Bagdy Emőke: 
Utak önmagunkhoz
Lelki útikalauz. Az Utak önma-
gunkhoz célja az önismeret, hiszen 
mindenki lelki egyensúlyra, sikerre, 
békére, örömre vágyik, de azt, hogy 
ezt hogyan kell elérni, már csak ke-
vesen tudják. Bagdy Emőke kötete 
vezet, tanít. Mindenkiről szól, szól a 
lelkivilágról, a fejlődés rejtelmeiről, 
törvényeiről. Megválaszolja a kér-
dést, hogyan lehet az ember győztes 
minden nehézség és akadály ellené-
re. Az út végére kiderül, hogyan vál-

lalható a felelősség az ön- és társismereti tudás hatalmával. Fele-
lősség nemcsak önmagunkért, kapcsolatainkért, hanem a világért, 
amelyben létezünk. 

Felsőoktatási 
felvételi tájékoztató 2013
Egy könyv, amely minden évben nél-
külözhetetlen a tovább tanulni kívá-
nó fiatalok számára. A felvételizők 
legfőbb információforrása a tájékoz-
tató. Az egyedülálló kiadványban 
megtalálható minden hivatalos in-
formáció a felsőoktatásról, a felvéte-
li eljárásról és a jelentkezés szabályai-
ról, emellett tartalmazza az összes 
meghirdetett képzést. Az eljárás sza-
bályainak ismeretén túl nem lehet 
gond a pontszámítás és a jelentkezés sem annak, aki áttanulmányoz-
za a tájékoztatót, amihez mellékeltek egy felsőoktatási jelentkezési la-
pot és borítékot is.

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

A Pingvinkirály 
Rex, a fiatal királyping-
vin nagy örömmel ka-
lauzolja körbe a nézőt 
hazájában, az Atlan-
ti-óceánon található, 
az Antarktiszhoz köze-
li Dél-Georgia szigetén. 
Megismerhetjük szülő-
helyét, a Pingvin várost, valamint unokatestvéreit, Larryt és Moe-t. 
Rex segítségével betekinthetünk a királypingvinek és más, ott élő ál-
latok jeges, fagyos hétköznapjaiba. Rex kalandozása során nemcsak 
barátra talál, de a felnőtté válás nehézségeivel is megküzd.

angol családi film, korhatár 6 év | Művészetek háza, 
Béke-terem; február 21–27., 15.00

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

Akkor és most… 1859. május 22-én adta át a Tiszavidéki Vas-
úttársaság a miskolci „indóházat”, vagyis a pályaudvart, amely 1901-
ig szolgált. A helyén emelt új pályaudvari főépület déli, belső hom-
lokzata látható képünkön. A „felvételi épület” előtt három sínpárt 
építettek ki a személy- és tehervonatok, illetve az álló kocsik számá-
ra. A vágányok fölött egy 114 méter hosszú, úgynevezett személy-
csarnok állt, amely fából ácsolva, csarnokszerű fedelet és kialakítást 
kapott. Tűzveszélyessége miatt a facsarnokot 1909-ben lebontot-
ták. Több mint fél évszázadon át az utasok a sínek között közelítet-
ték meg a már több irányba induló személyvonatokat. Az 1960-as 
években épült meg az aluljáró. A „beton-peronokat” 1964. decem-
ber 3-án adták át, ezeket használjuk jelenleg is.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

„A lelki támogatás a legfontosabb”
A héten ünnepelte az egy-
ház a betegek világnapját. 
A sérült emberek legfőbb 
támasza a gyógyulásba ve-
tet hit, amelyben nagy lel-
ki támaszt és segítséget 
nyújtanak a nővérek, mint 
például Molnár Gáborné.

Molnár Gáborné a megyei kór-
ház traumatológiai osztályának 
égési részlegét vezeti. Az ózdi 
egészségügyi szakközépiskolá-
ban végzett, s már a kezdetektől 
tudta, hogy ezen a területen sze-
retne dolgozni.

– Mindig ebbe az irányba hú-
zott a szívem. Szerettem volna 
emberekkel foglalkozni, segíte-
ni. Dédnagymamám a század-
fordulón okleveles bába volt, 
családunk minden generációjá-
ban dolgozott valaki ezen a te-
rületen, a fiam mentőtiszt az 
Országos Mentőszolgálatnál – 
mesélte Molnár Gáborné, aki-
nek ez az első munkahelye.

Harmincnyolc évvel ezelőtt 
került a kórházba. Kezdetben a 
baleseti sebészet női részlegén, 

majd a baleseti intenzíven dol-
gozott, a ’90-es évektől pedig az 
égési részlegen segít a betegek-
nek. Kiemelte, sokszor adódott 
a lehetőség, hogy munkahelyet, 
szakmát váltson, de a kollektíva 
mindig maradásra bírta.

– Az égésin hosszabb időt töl-
tenek a betegek. Vannak, akikhez 
nem tudnak naponta látogatóba 
jönni, ezért mi segítünk a prob-
lémáikon. A munkatársaimmal 
nagyon jó együtt dolgozni, sok 
beteg gyógyulását viseljük a szí-
vünkön. A lelki támogatás a leg-
fontosabb – mondta, hozzátéve, 
sajnos, arra jut manapság a leg-
kevesebb idő. Ugyanakkor ez az 
ápolóknak is sokat jelent, ez az, 
ami itt tartja majdnem 40 éve. 

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

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

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

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

Névadó – Blaha Lujza
Diósgyőrben a Köztársaság 
és a Bartók Béla utca kö-
zötti utcánk. A névadás 
Diósgyőr Miskolchoz 
csatolásakor, 1945 után 
történt.

A névadó vándorszí-
nész család gyermekeként 
Rimaszombatban – vándor-
úton – egy csizmadiamester házá-
ban látta meg a napvilágot Reindl 
Ludovika néven. Első házasságát 16 
évesen kötötte Blaha János karmes-
terrel, akinek nevét haláláig őriz-
te (s két gyermeke is viselte). Főleg 
fővárosi színházakban szerepelt, de 
az ország számos váro sában tisztel-
ve fogadott művész volt. Színházi 

szerepei Győrhöz, Szabad-
kához és 1867-ig Debre-
cenhez kötötték. Utolsó 
vendégszerepeit Kassán 
és Balatonfüreden ját-
szotta, utóbbi telepü-
lés visszavonulásának 

kedvelt helye volt. A nép-
opera műfajában élte meg 

igazán szerepeit, „a nemzet csalo-
gányaként”, a színészet „Nagyasszo-
nyaként” tisztelték. 1914-től visz-
szavonult. (1850–1926 között élt. 
Miskolchoz számos fellépés kö-
tötte. 1875-ben, 1878-ban, 1880-
ban, 1888-ban, 1894-ben, s utoljára 
1896-ban játszott itt. A Kerepesi úti 
temetőben nyugszik.)                    D. I.

Hóriás. Az elmúlt hétvé-
gén 14 centi friss hó hullott 
a városra, ami minden „ha-

vas elfoglaltság” kedvelő-
it megmozgatta. Az Avason, 
a Középszeren igazi „profik” 

dolgozhattak, hiszen sokak 
örömére egy igazi óriás, két 

méternél is magasabb hóem-
bert építettek. (fotó: Cs. L.)

HIrDETéS


