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Újra a kocsonya fővárosa Miskolc
A hajnaltól tartó egész na-
pos havazás ellenére is az 
előre eltervezett időpontban 
és programokkal kezdődött 
el az idei Kocsonyafesztivál 
péntek délután. 

Igaz, idén először már csütörtö-
kön, a „nulladik” napon is tartot-
tak programokat, volt koncert és 
több kiállítást is megnyitottak. 

Pénteken, a nyitónapon már 
délelőtt elkezdődött a programok 
sorozata, de a látványos nyitófel-
vonulást délután kettőkor tartot-
ták meg, dacára a téli fesztiválra 
eddig nem nagyon jellemző, iga-
zán téli időjárásnak. A megnyitón 
jelen volt Fekete Zoltán Mezőkö-
vesd, Demeterné Bártfay Emese 
Monok, Guczi István Szomolya, 
és Sivák János, Gönc polgármeste-
re, a díszvendég települések képvi-
seletében.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere arról beszélt, hogy maga is sze-
reti a kocsonyát, az ízvilágát, egy-
ben elnézést kért a miskolciaktól a 
reggeli közlekedési fennakadás mi-
att. Hozzátette, egy hónapja nyi-
tották meg Kassán az Európa kul-

turális fővárosa programjait, most 
kíváncsian várja a Kassai korzót és 
a Márai-darabot a kassaiak előadá-
sában.

Richard Raši, Kassa főpolgár-
mestere Miskolcot partnerváro-
suknak nevezte és reményét fejezte 
ki, hogy kulturális programjaikkal 

hozzá tudnak járulni a jó hangulat-
hoz. A megnyitón felolvasták Ivan 
Gašparovič, Szlovákia elnökének 
levelét is, aki megköszönte a szlo-
vák–magyar viszony elmélyítésé-
ért tett törekvéseket.

Rózsa Edit fesztiváligazgató La-
rával, a legkisebb békával közö-

sen nyitotta meg a fesztivált, átvé-
ve Kriza Ákostól a város kulcsát 
is, mindenkinek jó szórakozást kí-
vánva. A programok pedig egész 
hétvégén folytatódnak – a déli te-
relő egy szakaszának mostanra ta-
lán megszokott lezárásával.

» programajánló a 10–11. oldalon

Kezdődik a tavaszi szezon
Pénteken megkezdi szereplését az 

NB I tavaszi szezonjában a DVTK lab-
darúgócsapata az Eger ellen. Szerdán 
edzett először Miskolcon a legújabb, 

téli igazolás. A 22 éves válogatott védő, 
Kádár Tamás célja a dobogó. – Remé-

lem, hogy nagyon jó helyezést érünk el 
a DVTK-val, szeretnénk odaérni a do-

bogóra, hogy indulhassunk az Euró-
pa-ligában. A szurkolók megérdemlik, 
hogy jó tavaszt produkáljunk – emelte 

ki a bekk. » részletek a 9. oldalon

Piacképes miskolci diplomák
A Miskolci Egyetemen éppen 
ezen a héten indult el a regiszt-
rációs hét után a tanulás, így is-
mét benépesültek az épületek és 
a folyosók az Egyetemvárosban. 
A végzős középiskolások számá-
ra már közel az időpont, amíg el-
dönthetik, hová adják be a jelent-
kezésüket. » részletek az 5. oldalon

Aktív környezetvédelem 
passzív házakkal
Átadták a „Környezetbarát Ház, 
Környezetbarát Család Miskolc 
2012” című pályázat díjait szerdán 
a polgármesteri hivatal ovális ter-
mében. A tizenegyedik alkalom-
mal kiírt pályázaton idén három 
családot díjaztak, az első helye-
zést Molnár Gábor és Molnárné 
Csanálossi Adél érdemelte ki.

Az első helyezettek otthonáról 
elhangzott, az megfelel a passzív 
ház fogalmának. Molnár Gábor ér-
deklődésünkre elmondta, ottho-
nuk építésekor számukra nem volt 

kérdés, hogy milyen technikával 
készüljön, hiszen passzív házak-
kal foglalkozik, és munkája során 
megtapasztalta ezek előnyeit. 

» cikkünk a 3. oldalon

vármentők 
a végeken 
vármentő napokat szerveznek 
szádvárért, Magyarország egyik 
legnagyobb területű váráért.  
úti tippek | 7. oldal

„ősi sportot 
száműznének”
repka attila olimpiai bajnokot 
megdöbbentette, hogy a birkózás 
kikerülhet az olimpiáról.  
sport | 9. oldal

Hol látHató a 
díjcsökkenés?
Hogyan jelenik meg a januári és 
februári távhőszámlában a 10 szá-
zalékos díjcsökkenés?  
a város | 3. oldal

Ismét hó. Péntek reggelre 
megérkezett a meteorológusok 
által prognosztizált hó, amely 
kora reggel problémát okozott 
a város közlekedésében, jelentő-
sen lelassítva azt. Azonban a fo-
lyamatos havazás ellenére már 
délelőtt helyreállt a rend az Ava-

son is, bár az MVK járatainál 
késésekre még lehetett számíta-
ni. Az előjelzések szerint akár tíz 
centiméter hó is hullhatott pén-
teken, és szombaton is boron-
gós, csapadékos időre számítha-
tunk esővel, hóval.

 (fotó: Juhász Á.)

Nő a foglalkoztatás
A megyei munkaügyi központ 
kimutatásai szerint múlt év de-
cemberében a megye négy kör-
zetében regisztráltak kevesebb 
álláskeresőt az egy évvel korábbi 
állapothoz képest. A legnagyobb 
csökkenés Miskolc körzetében 
ment végbe, itt a múlt év végén 
1,6 ezer fővel (8,9 százalékkal) 
voltak kevesebben az álláskere-
sők, mint egy évvel korábban.

A közelmúltban négyszáz-
millió forintos támogatást nyert 
a miskolci önkormányzat a Déli 
Ipari Park infrastrukturális fej-

lesztésére, s hamarosan meg-
kezdi tevékenységét a segélyhívó 
központ, amely 450 embernek 
biztosít munkalehetőséget.

» cikkünk a 8. oldalon

Újra panelprogram
Múlt év decemberében újabb há-
rom panelprogramos pályázathoz 
kötötték meg a kivitelezői szerző-
dést Miskolcon. Így tavasszal meg-
kezdődik a felújítás a Kis-Hunyad 
utca 28–30., 32–34. és 36–38. szám 
alatti társasháznál.

A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium, az elmúlt év végi sikeres kvó-
taértékesítéseknek köszönhetően 
további 4,56 milliárd forintos ke-
retet biztosít újabb támogatások 
megítéléséhez. Miskolcon, a Panel 
II. programban ez még 19 pályázót 
érinthet.           » részletek a 3. oldalon

Operapremier
Verdi: Nabucco című kórus-
operáját pénteken mutatták be 
a Nagyszínházban. A Kesselyák 
Gergely által oratóriumoperá-
nak nevezett alkotás legfonto-
sabb üzenete a hit. A grandiózus 
művet két szereposztásban is lát-
hatja az évadban a közönség, így 
Nabucco szerepében Massányi 
Viktort és Cseh Antalt is hallhat-
juk. A zenekart pedig többek kö-
zött Kesselyák Gergely, az előadás 
rendezője vezényli. (fotó: mocsári L.)
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» Katona Ferenc (Fidesz) | az 1. számú választókörzet önkormányzati képvise-
lője lakossági fogadóórát tart február 28-án, csütörtökön délután négy órától a Tömösi 
u. 2. szám alatt (a vízmű épületében).

» Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) | a 10. számú választókörzet önkormány-
zati képviselője lakossági fogadóórát tart február 26-án, kedden este 6 órától a Katowi-
ce utcai Petőfi Sándor Általános Iskolában.

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 
február 27-én, szerdán délelőtt 11 órától a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi u. 
52.).

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

Feljelentést tesz Zsiga Marcell
Feljelentést tesz, és pert indít Zsi-
ga Marcell. „Az én lelkiismeretem 
és becsületem tiszta, nem enged-
hetem, hogy azt besározzák hazug 
vádakkal. Az én hitvallásom sze-
rint egymásra legfeljebb ellenfél-
ként szabadna nézni, nem pedig 
ellenségként, ahogy azt az MSZP 
teszi újra és újra” – nyilatkozta la-
punknak Miskolc alpolgármestere. 

– Sajnálatos, hogy az MSZP újra 
és újra hazugságokkal téveszti 
meg a lakosságot személyemmel 
kapcsolatban újságcikkekben és 
szórólapokon. Olyan MSZP-s 
állít rólam hazugságokat, aki 
korábban attól sem riadt visz-
sza, hogy felsőfokú végzettséggel 

ruházta fel magát, holott nem 
is volt neki ilyen. Az MSZP-t a 
közelmúltban Török Zsolt szó-
vivő korábbi rágalmai miatt már 
bepereltem, de az újabb hazug-
ságok, csúsztatások, szórólapok 
miatt ismét feljelentést fogok 
tenni, és pert fogok indítani – 
mondta el Zsiga Marcell.

– Az én lelkiismeretem és be-
csületem tiszta, nem engedhe-
tem, hogy azt besározzák hazug 
vádakkal. Az én hitvallásom sze-
rint egymásra legfeljebb ellen-
félként szabadna nézni, nem pe-
dig ellenségként, ahogy azt az 
MSZP teszi újra és újra. Tettei-
kért felelniük kell – hangsúlyoz-
ta az alpolgármester.

február 16. | szombat

Ételt osztott a Lady Lions. Meleg 
ételt osztott a Lady Lions Club Mis-
kolcon. Az adakozó hölgyek a Búza 
téri görög katolikus templom mögöt-
ti parkolóba várták a rászorulókat 150 
adag babgulyással és péksüteménnyel.

Belső utazás. 25 órás folyamatos fel-
olvasást tartottak Wass Albert és más 
magyar írók remekműveiből péntek 
este 6 órától szombat este 7 óráig az 
avasi református gyülekezeti terem-
ben. A felolvasást szerte a Kárpát-me-
dencében megtartották.

február 17. | vasárnap

Zenei tehetségeket kutattak. A 
Snétberger Zenei Tehetség Központ 
tartott meghallgatást a Zenepalotá-
ban. Az intézmény segítségével min-
den évben hatvan fiatal tud ingyenes 
zenei képzésben részt venni, neves 
művésztanárok vezetésével. 

Rend, fegyelem és koncentráció. 
Regionális Wing Tsun szemináriu-
mot tartott a borsodi tanítványoknak 
Si-fu Máday Norbert, a Kelet-európai 
wing tsun Szövetség vezetője a Lévay 

József Gimnázium tornatermében. A 
szemináriumon egyben fokozatvizs-
gát is tehettek a résztvevők.

február 19. | kedd

Újabb ellenőrzés. A Hideg soron és 
a környező utcákban, pincesorokon 
tartottak összehangolt hatósági ellen-
őrzést. Az akcióban nagy létszámban 
vettek részt rendőrök, mezőőrök, a 
közterület-felügyelet, az áramszolgál-
tató, valamint a polgármesteri hiva-
tal szociális osztályának munkatársai, 
akik az illegális szemétlerakást, az eb-
tartás szabályainak betartását, a lak-
címkártyák meglétét és az esetleges 
csellengő gyerekeket ellenőrizték.

február 20. | szerda

Járványküszöbön túl. Márciustól 
nem kérhetnek pénzt a háziorvosok 
az influenza és a pneumococcus elle-
ni védőoltások beadásáért. Orvosi vé-
lemények szerint még mindig nem 
késő az oltás beadása. A népegészség-
ügyi intézet jelentése szerint az inf-
luenzaszerű megbetegedések száma 
megyénkben is meghaladta a jár-
ványküszöböt, de az influenza-aktivi-
tás mérsékelt. 

A föld titkait tárják fel. A megyé-
ben végzett régészeti kutatásokról tar-
tott konferenciát a MAB Őstörténeti 
és Régészeti Munkacsoportja, a Her-
man Ottó Múzeum, valamint a Mis-
kolci Egyetem Őstörténeti és Régé-
szeti Tanszéke. Elhangzott, rengeteg 
régészeti feltárás folyik a különböző 
beruházásokhoz kapcsolódóan a tér-
ségben, a feltárások mintegy 95 száza-
léka építkezések, útépítések, beruhá-
zások előtt történik. 

február 21. | csütörtök

Az egészségügyet féltik. A MISEK 
ügynevezett „kis csillagpont” fejleszté-
si projektje volt a szocialisták sajtótá-
jékoztatójának fő témája. Simon Gá-
bor országgyűlési képviselő az NFÜ 
honlapjára hivatkozva elmondta, 
hogy a MISEK területén megvalósí-
tandó „kis csillagpont” fejlesztésére el-
nyertek 4,6 milliárd forint támogatást, 
amely az önrésszel együtt mintegy 
5 milliárd forint. Mindezt szerinte a 
közgyűlés és a képviselő-testület meg-
kérdezése nélkül dobták el, amire az 
államosítás nem lehet elegendő ma-
gyarázat, ráadásul Miskolcnak nem 
került volna egy forintjába se, mivel az 

állam a terheket is átvállalta. Szakmai 
választ vár a város vezetésétől.

Adatokat kérnek és kapnak. Köz-
érdekű adatok visszatartásával vádol-
ta Jakab Péter jobbikos képviselő a 
miskolci városházát. A Jobbik szerint 
Lyukóvölgy nem felel meg a 150 mil-
lió forintos, felzárkóztató „komplex 
telepprogram” által támasztott köve-
telményeknek – ennek bizonyítására 
közérdekű adatkéréssel fordult a mis-
kolci városvezetéshez. A kért informá-
ciókat több mint egy hónap alatt sem 
kapta meg, noha erre a törvény mind-
össze 15 napot ír elő, ezért a képviselő 
bírósághoz fordult a szükséges adatok 
kikényszerítése érdekében. Megkap-
ja az adatokat Jakab Péter képviselő, 
január 18-án e-mailben érkezett köz-
érdekű adatkérését adminisztrációs 
okok miatt nem dolgozták fel. Amint 
a mai nap folyamán a hiányosságot a 
jegyzői kabinet észlelte, a megkeresés 
teljesítése érdekében haladéktalanul 
intézkedtek – közölte az elhangzottak-
ra reagálva Dobos Tímea városházi 
szóvivő. A választ pénteken a képvise-
lő rendelkezésére bocsátják, s egyben 
elnézést kérnek Jakab Pétertől.

» Gázkészüléket üzemeltetők fi-
gyelmébe. A földgázellátásról szóló 2008. 
évi XL. törvény értelmében a csatlakozóvezeték 
és a felhasználói berendezés kiviteli tervét – a 
kivitelezés megkezdése előtt – műszaki-bizton-
sági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell 
nyújtani a földgázelosztóhoz. 
A tulajdonos, a használó, illetve az üzemeltető 
(a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a 
csatlakozó vezetéket és a fogyasztói berende-
zést rendeltetésszerű állapotban tartani, ren-
deltetésszerűen üzemeltetni, a szükséges ellen-
őrzéseket és karbantartást a gyártói előírások 
alapján rendszeresen elvégeztetni, minden vo-
natkozó biztonsági előírást betartatni.
A meglévő csatlakozóvezeték és/vagy fo-
gyasztóberendezés tervköteles átalakítását 
(bővítését, felújítását) a gázcsatlakozó-veze-
tékek és fogyasztói berendezések létesítési és 
üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzata 
előírásai szerint kell végezni. Egyidejűleg vizs-
gálni kell a már üzemelő csatlakozóvezeték és/
vagy felhasználói berendezés létesítéskor ér-
vényben levő műszaki biztonsági előírások-
nak való megfelelését, továbbá ellenőrizni kell, 

hogy a bővítmény nincs-e káros hatással a már 
üzemelő létesítmény biztonságos működésére. 
A légellátási és égéstermék-elvezetési feltéte-
lek meglétét arra jogosult szakembernek el-
lenőriznie kell a szabályzatban meghatározott, 
nem tervköteles gázfogyasztó készülék cseré-
je esetén is.
A szabályzat alapján a felhasználói berende-
zés/fogyasztói berendezés alatt a fogyasztói 
vezetéket, a gázfogyasztó készüléket és a gáz-
felhasználó technológiákat, valamint az azok 
rendeltetésszerű és biztonságos használatához 
szükséges tartozékok összességét kell érteni.
A következők betartására hívjuk fel különösen a 
nyílt égésterű, kéménybe nem kötött („A” típu-
sú) és a kéménybe kötött („B” típusú) gázkészü-
lék-üzemeltetők (tulajdonosok) figyelmét:
A fenti típusú készülékek valamelyikével ellá-
tott, vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő 
helyiségek esetén tervköteles átalakításnak mi-
nősül:
1.  Fokozott légzárású nyílászárók beépítése, 

vagy a meglévő nyílászárók tömítése.
2.  Elszívó/szellőző ventilátorok, konyhai párael-

szívók beépítése.

3.  A gázszolgáltató által jóváhagyott kivite-
li tervhez viszonyított minden egyéb módo-
sítás – meglévő csatlakozóvezeték és/vagy 
fogyasztóberendezés tervköteles átalakítása 
(bővítése, felújítása).

A tervköteles átalakítás esetében a kivitelezés 
megkezdése előtt az alábbiak szerint kell el-
járni:
a)  Kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosult 

szakemberrel (épületgépész tervezővel), 
melyben ellenőriztetni kell a légellátási és 
égéstermék-elvezetési feltételek meglétét a 
már üzemelő gázfogyasztó készülékek ese-
tében.

b)  A kiviteli tervet műszaki-biztonsági szem-
pontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyúj-
tani a földgázelosztóhoz a kivitelezés meg-
kezdése előtt.

c)  A kivitelezés befejezése után az elkészült sze-
relést a földgázelosztóval vagy megbízottjá-
val az üzembe helyezés előtt műszaki-bizton-
sági szempontból ellenőriztetni kell.

Ha ezeknek a jogszabályi előírásokon alapuló 
teendőknek a végrehajtása nem történik meg, 
az jogszabálysértésnek minősül!

Kormányhivatali híreK ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Kórházi ösztöndíj
Ösztöndíj-lehetőséget  kínál a me-
gyei kórház a Miskolci Egyetem 
Egészségügyi Ka  rá nak, gyógytor-
nász- és kép alko tó diagnoszta-kép-
zést választó hallgatói számára. A 
támogatásra azok pályázhatnak, 
akik nem részesülnek teljes álla-
mi ösztöndíjban, s vállalják, hogy 
képzésüket, vizsgáikat követően, 
legalább a képzésüknek megfele-
lő időtartamban, ebben a kórház-
ban dolgoznak majd. Ez évben tíz 
hallgatót tudnak támogatni. Az er-
ről szóló stratégiai megállapodást 
pénteken írták alá az egyetem, a 
kórház és az egészségügyi kar ve-
zetői. Patkó Gyula rektor az esemé-
nyen hangsúlyozta: a megállapo-
dás illeszkedik az önkormányzat, a 
város cégei és az egyetem által ki-
dolgozott „Otthonunk Miskolc” 
gyakornoki rendszerhez.

A barlangfürdő büféjéről pereskednek
A Miskolci Turisztikai Kft. beperelte a 
barlangfürdő büféjét korábban mű-
ködtető céget és kérte a Miskolci Já-
rásbíróságot, hogy szüntesse meg a 
szerződést. A fürdő működtetője sze-
rint a megállapodás jogszabálysértő, 
jó erkölcsbe ütközik, és a város szá-
mára is előnytelen. Extrém esetben 
akár 100 millió forint is lehet a tét.

A barlangfürdőbe betérő vendégek-
nek a fürdőzésen túl más szolgálta-
tásokra is szükségük van. Komfor-
tos ellátást igényelnek. Ezek közé 
tartozik például az étkezés is. A für-
dőben lévő büfé működtetésének 
jogát 2001-ben pályázaton nyer-
te el egy budapesti cég. A vállalko-
zás 2007-ben jó pénzért (nettó 50 
millió forint) továbbadta a bérle-
ti jogot egy miskolci vendéglátós-
nak. Az új működtető feltétele volt, 
hogy a bérleti időből hátralévő 4 
éven túl további 10 évre megkap-
ja az üzemeltetést (fix összeg helyett 
forgalomarányos díjban állapodtak 
meg). A szerződés megköttetett. Az 
első év jól is sikerült, de aztán lejtőre 
került a miskolci cég… A barlang-
fürdőt működtető városi kft. köz-
ben rájött, hogy számára előnyte-
len a szerződés, ezért pert indított 
azért, hogy a bíróság tegye semmis-
sé a kontraktust.

A Miskolci Járásbíróságon zajló 
per szerdán újabb állomásához ér-
kezett. A felperes és az alperes jogi 
képviselője is bejelentette, hogy 
fenntartja álláspontját.

A tanúk közül elsőként N. Bé-
lát szólította a bíró vallomástétel-
re. N. Béla a barlangfürdőben tar-
totta esküvőjét, a büfé kálváriája 
ekkor kezdődött. A fürdő akko-
ri ügyvezetőjével beszélgetett, aki-
nek elmondta, hogy fantáziát lát a 
büfé átvételében. Erről később az 
akkori bérlővel meg is egyezett, és 
azt is közölte, hogy szeretné a bér-
leti időt 10 évvel meghosszabbíta-
ni. A tárgyalások meg is kezdődtek. 
Az egyik egyeztetésen részt vett D. 
Zoltán mellett H. Gyula, a Miskolc 
Holding akkori vezetője, valamint 
S. Gábor, a miskolci politikai köz-
élet ismert szereplője is, mint N. 
Béla barátja, jogi tanácsadója. Ek-
kor megegyeztek abban, hogy N. 
Béla átveszi a büfé működtetését 
három feltétellel: 

– 30 százalékkal megemelik a 
bérleti díjat a hátralévő 4 évre is. 

– Az új üzemeltető hozzájárul az 
órás rendszerhez. 

–  A 10 év megváltásáért pedig 
bevételarányos összeget fizet. 

N. Béla kérdésre cáfolta, hogy 
a szerződéskötéssel kapcsolatban 

bármilyen nyomást tapasztalt volna 
D. Zoltánon. 

A vevő után az „eladót”, vagyis D. 
Zoltánt hallgatta meg tanúként a bí-
róság, aki abban az időben a VFV 
vezetője volt. D. Zoltán megerősí-
tette, hogy a büfé korábbi bérlőjé-
re sokat panaszkodtak a vendégek. 
N. Bélát nem ismerte személyesen, 
de az általa működtetett étterem ga-
rancia volt számára.

– Természetes volt, hogy hosz-
szabb időt, minél olcsóbban szere-
tett volna, én meg kicsit rövidebbet, 
magasabb bérleti díjjal – foglalta 
össze a tárgyalófelek álláspontját D. 
Zoltán. Az egyik találkozón N. Béla 
S. Gáborral jelent meg, aki jelez-
te, hogy nem politikusként, hanem 
ügyvédként jött. Az igazgató megle-
petésére H. Gyula is megjelent, aki 
D. Zoltán állítása szerint a követke-
zőt mondta neki:

„– Ne húzzam az időt, itt és most 
állapodjak meg az éppen kialkudott 
feltételekkel.” D. Zoltán ugyanak-
kor még szeretett volna „csiszolni” 
a feltételeken. A szerződéskötés-
sel kapcsolatos kérdésre elmond-
ta, hogy saját hatáskörben jogosult 
volt a passzust aláírni. A holding ve-
zetését ugyanakkor mindenképp 
bevonta volna a tárgyalásokba, de 
ez H. Gyula utasítása miatt okafo-

gyottá vált. S. Gábor szerepével kap-
csolatban azt mondta, hogy kvá-
zi ügyvédként mutatták be neki, és 
politikai nyomást nem tapasztalt 
a részéről. Az alperes ügyvédjének 
kérdésére D. Zoltán megerősítette, 
hogy a felperes a szerződésmódosí-
tás révén jobb helyzetbe került.

A bíróság meghallgatta tanú-
ként S. Gábort is, aki megerősítette, 
hogy régi barátság fűzi N. Bélához. 
Ügyvédi tevékenységét szüneteltet-
te, a büfé bérbeadásának idején csu-
pán baráti segítséget nyújtott N. Bé-
lának. Az ominózus találkozóra a 
szerződést ő készítette, pendrive-on 
vitte magával, amit a módosítást kö-
vetően írtak alá a felek. D. Zoltán-
nal szembesítették, aki megerősítet-
te, hogy H. Gyula utasítására írta alá 
a szerződést, S. Gábor viszont úgy 
nyilatkozott, hogy nem emlékszik 
erre. 

Hol van akkor elásva az a bizo-
nyos kutya? A felperes jogi képvi-
selője szerint a 2007-ben kötött 2. 
kiegészítésben a bérleti díjat úgy 
szabták meg, hogy az az utolsó év 
havi átlag bevételének a háromszo-
rosa. Tehát nem piaci értéken hatá-
rozták meg. Ennek következtében a 
város vesztesége több tízmillió fo-
rintos nagyságrendű, extrém eset-
ben akár 100 millió is lehet(ne).

A bíróság március 27-én folytat-
ja a tárgyalást.

Cs. L.
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Digitális város lehet Miskolc
Stabil és tartós megélhetést biz-
tosító munkahelyekkel, befekte-
tési lehetőségekkel, és ezekhez 
kapcsolódó oktatási programok-
kal segítené a kormány a nehéz 
helyzetben lévő régiókat.

Ennek részeként indulhat kísér-
leti jelleggel – egyelőre kizáró-
lag Miskolcon – egy program, 
melynek során harmincezer 
miskolci háztartás juthatna szá-
mítógéphez, és internet-hoz-
záféréshez – erről is beszélt 
Vályi-Nagy Vilmos infokom-
munikációs államtitkár szerdán 
délután, egy miskolci üzleti fó-
rumon.

Az államtitkár elmondta, a 
kormány kiemelten támogatja a 
nehéz helyzetben lévő régiókat, 
illetve az ott élőket. Mint mond-
ta, a cél, hogy olyan befekteté-
sekhez jussanak ezek a térségek 
állami oldalról, melyek stabil és 

tartós megélhetést biztosítanak 
a helyiek számára.

– Ebben a folyamatban Mis-
kolc kiemelt szerepet kapott, 
ide kerül, mint ismert, az új se-
gélyhívó központ, illetve szá-
mos informatikai beruházást 
szeretnénk idehozni a követke-
ző másfél évben, mely a város 
tudására, lehetőségeire alapoz – 
mondta Vályi-Nagy Vilmos.

Az összesen hétmilliárd forint 
ráfordítású program keretén be-
lül egyebek mellett pályakezdők, 
munkanélküliek és 55 év feletti-
ek juthatnak majd számítógép-
hez, vagy laptophoz – azok, akik 
sikerrel pályáznak.

Azt, hogy hogyan és kik pá-
lyázhatnak, egyelőre még nem 
tudni – a program pontos rész-
leteit még most dolgozzák ki, a 
témára így hamarosan visszaté-
rünk.

T. Á. | fotó: M. L.

Jutalmazták a környezetbarát családokat
Átadták a „Környezetbarát 
Ház, Környezetbarát Család 
Miskolc 2012” című pályázat 
díjait szerdán a polgármes-
teri hivatal ovális termében. 
A tizenegyedik alkalommal 
kiírt pályázaton idén három 
családot díjaztak, az első he-
lyezést Molnár Gábor és 
Molnárné Csanálossi Adél 
érdemelte ki.

A díjátadón Pfliegler Péter alpol-
gármester hangsúlyozta, a pá-
lyázók életvitelükkel bizonyítják, 
hogy ma már egyáltalán nem le-
hetetlen környezetbarát módon 
élni, építkezni, vagy éppen átépíte-
ni otthonunkat. Az alpolgármester 
a sajtó szerepét is kiemelkedőnek 
nevezte, hiszen a híradásoknak kö-
szönhetően mindezt megismerhe-
tik széles körben, így a jó példá-
kat várhatóan egyre többen fogják 
majd követni.

Pfliegler Péter a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságát is kiemelte, 
mint hangsúlyozta, az AVE Mis-
kolc Kft. már tavaly óta biztosítja 
a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtést Miskolc családi házas öve-
zeteiben, amit fejleszteni kívánnak 
a jövőben.

– Szeretnénk, ha minél többen 
gyűjtenék szelektíven a hulladé-
kot, akár családi, akár társasház-
ban laknak, ezért a kö zeljövőben 
lehetőséget kívánunk teremte-
ni arra, hogy aki vállalja ezt a faj-
ta hulladékgyűjtést, az kisebb 
edényzetet igényeljen az AVE-tól, 
ezáltal csökkentve némileg a la-
kása rezsiköltségeit is – mondta 
Pfliegler Péter.

Az alpolgármester elmondta, 
nagyon fontos az, hogy minél több 
fiatal lásson jó példát, mert csak így 
érhetjük el azt, hogy felnőve már 

természetessé váljon életük során a 
környezettudatosság.

F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai 
Intézet programvezető munkatár-
sa kiemelte, Miskolc – talán a pá-
lyázatnak is köszönhetően – más 
hazai nagyvároshoz képest is na-
gyon jól áll a környezettudatosság 
terén, úgy a lakosságot, mint a vá-
ros egészét tekintve.

– Egyre többen ismerik meg 
a környezettudatos élet lényegét, 
kezdenek ennek megfelelően élni, 
és egyre többen választanak a kör-
nyezetet óvó megoldásokat, nem-

csak mindennapi életük során, de 
akár házuk építésénél, átépítésénél 
is – mondta az intézetvezető. 

Nagy Dezső, a polgármesteri hi-
vatal környezetvédelmi referense 
elmondta, a jövőben is folytatni kí-
vánják a pályázatot, sőt, azt terve-
zik, hogy hamarabb kiírják, hogy 
vegetációs időszakban is lássák a 
házakhoz tartozó kerteket.

Ebben az évben a Környezet-
barát Ház, Környezetbarát Csa-
lád pályázat első helyezettje Mol-
nár Gábor és Molnárné Csanálossi 
Adél lett martin-kertvárosi házá-
val. Ezen kívül két második he-
lyezést osztott ki a bíráló bizottság, 
két görömbölyi házat, illetve azok 
tulajdonosainak – Zsófiné Natkó 
Marianna és Kisa Józsefné – kör-
nyezettudatosságát jutalmazva.

Az első helyezettek otthonáról 
elhangzott, az megfelel a passzív 
ház fogalmának. Molnár Gábor ér-
deklődésünkre elmondta, ottho-
nuk építésekor számukra nem volt 
kérdés, hogy milyen technikával 
készüljön, hiszen passzív házak-
kal foglalkozik, és munkája során 
megtapasztalta ezek előnyeit.

– Nem csupán az alacsony rezsi-
költség, hanem a magasabb kom-
fortfokozat is vonzó, gondolok itt 
a szellőztető technikára, ami miatt 
mindig friss a levegő, és a porszeny-
nyezettség is kisebb – mondta Mol-
nár Gábor.    Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Napsugár Rádió, időseknek
Hivatalosan is üzembe helyez-
ték nemrégiben az Őszi Napsugár 
Idősek Otthonában az intézmény 
belső rádióját, amely karácsony-
kor kezdte meg próbaadását, 
hasznos információkkal, zenés 
műsorokkal.

Radomszki Lászlóné intézmény-
vezető lapunknak elmondta: 
múlt év decemberében felújítot-
ták az otthon belső, hangosítá-
si rendszerét. Ennek kapcsán jött 
az ötlet, hogy belső rádiót alakít-
sanak ki – saját stúdióval, me-
lyet az intézmény mentálhigi-
énés dolgozói működtetnek. A 
reggeli műsorokban hasznos he-
lyi, egészségügyi és időjárási in-
formációk hangzanak el, s arra 
is lehetőség nyílik ilyen módon, 
hogy azok is élvezzék az étterem-
ben rendezett, zenés műsorokat, 

akik egészségi állapotuk miatt 
esetleg nem tudnak lemenni oda 
az ünnepi alkalmakkor. A rádió 
nem frekvencián működik, egy 
belső, zárt láncú, hálózati adás-
ról van szó.

A rendszer kialakítását 
Nánási-Kocsis Norbert önkor-
mányzati képviselő támogat-
ta, aki ez első műsorok egyiké-
ben személyesen is köszöntötte 
az otthon lakóit. Mint nyilat-
kozta, nagyon fontosnak tart-
ja, hogy méltó módon gondos-
kodjanak az idősekről. Örömére 
szolgál, hogy pozitív visszajelzé-
sek kísérik a rádió működését, 
amely nem csupán hasznos in-
formációkat, zenés műsorokat 
szolgáltat, de veszélyhelyzetben 
– például tűz esetén – is sokat 
segíthet a riasztásban, tájékozta-
tásban.                                     Sz. S.

Ünnepeljünk együtt, méltó módon!
Miskolc önkormányzata az 1848-
49-es forradalom és szabadság-
harc tiszteletére március 15-én, 
pénteken ünnepi megemlékezé-
seket és koszorúzásokat tart.

A megemlékezés méltó elő-
készítése érdekében azon pár-

tok, civil szervezetek, akik ko-
szorúzni szeretnének, március 
12-éig jelezzék szándékukat a 
Miskolci Kulturális Központ If-
júsági Háznál (tel.: 46/411-747, 
412-508, e-mail: manager@
ifihazmiskolc.hu).

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

A kártyát tavaly március 1-jétől 
lehetett igényelni, azokat egy 
évre lehet megváltani, tehát a 
kiállítás dátumától számított 
12. hónap utolsó napjáig érvé-

nyesek. Az egy év leteltével a 
kártyát meg kell újítani, hogy 
továbbra is aktívak maradja-
nak. Erre az MVK Zrt. bérlet-
pénztáraiban van lehetőség (ki-
váltani is ott lehet azokat). A 
kártyákat helyben (az éves díj, 
azaz 1990 forint befizetése mel-
lett) érvényesítik, egy hologra-
mos matricával. 

Újabb panelprogramos felújítások kezdődnek
Múlt év decemberében 
újabb három panelprogra-
mos pályázathoz kötötték 
meg a kivitelezői szerződést 
Miskolcon. Ennek köszön-
hetően tavasszal megkezdő-
dik a felújítás a Kis-Hunyad 
utca 28–30., 32–34. és 36–
38. szám alatti társasháznál. 

A három kivitelezés költsége ösz-
szességében 138 millió forint, tíz 
százalékos önkormányzati és 50 
százalékos állami támogatással. A 
fennmaradó összeget a társasházak 
lakói által biztosított önrész adja. A 
panelprogram részeként ezúttal 90 
lakás felújítására kerül sor.

– Városunkból 43 pályázatot 
nyújtottak be, ezek közül eddig 
24 kapta meg a minisztériumi tá-
mogatást – mondta el lapunknak 
Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője. – A 

Miskolc Holding Zrt. műszaki el-
lenőri tevékenysége mellett 12 pá-
lyázat már megvalósult, ezek ke-
retében 818 lakás felújítása történt 
meg. Kilenc pályázat esetében je-
lenleg is folyamatban van a kivite-
lezés, ami 574 lakást érint.

A kommunikációs vezető arról 
is szólt, hogy a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium, a tavaly év végi 
sikeres kvótaértékesítéseknek kö-

szönhetően további 4,56 milliárd 
forintos keretet biztosít, újabb tá-
mogatások megítéléséhez. A több-
letforrásból a korábban benyúj-
tott, de miniszteri döntéssel még 
nem rendelkező pályázatok kap-
hatnak hozzájárulást panellaká-
sok felújításához, energetikai kor-
szerűsítéséhez. Miskolcon, a Panel 
II. programban ez még 19 pályázót 
érinthet. 

– Mind Miskolc országgyűlési 
képviselői, mind a városvezetés sze-
retné elérni, hogy a város ez alka-
lommal is kiemelt támogatást kap-
jon, minél többet ítéljenek ide a 
rendelkezésre álló összegből, az em-
lített 4,56 milliárd forintból. Miskolc 
az utóbbi években élen járt a panel-
program megvalósításában, az or-
szágos támogatás közel 10 százaléka 
ide érkezett – emelte ki Pásztor Imre.

A panelprogram keretében vég-
zett felújítások részeként általában 
megtörténik a nyílászárók cseréje, 
az utólagos homlokzati hőszigete-
lés, az alsó és a felső födémek szi-
getelése, a fűtési rendszerek szabá-
lyozhatóságának, mérhetőségének 
biztosítása, a szellőzőrendszerek 
tisztítása és négy pályázat esetében 
meleg víz előállítására alkalmas 
napkollektor telepítése is.

Az eddig megvalósult beruhá-
zások tapasztalatai alapján legalább 
40 százalékos fűtési hőmennyiség-
megtakarítás érhető el a panelfel-
újításban részt vevő társasházaknál.

Szepesi S. 

Hol látható a távhőszámlán a díjcsökkenés?
 Az elmúlt időszakban több olva-
sónk is érdeklődött: hogyan je-
lenik meg a januári és februári 
távhőszámlában a 10 százalékos díj-
csökkenés. Kérdésünkre Móricz Jó-
zsef, a MIHŐ Kft. stratégiai igazgató-
ja válaszolt.

A MIHŐ, a jogszabályi előírás ér-
telmében, január 1-jétől alkalmaz-
za a lakossági felhasználóknál a 
távhő-szolgáltatási díjak 10 száza-
lékos csökkentését. 

– Ez azt jelenti, hogy az alap-
díj, a hődíj és a vízfelmelegítési díj 
egyaránt 10 százalékkal csökkent. 
A számlákat a számviteli jogszabá-
lyok szerint állítjuk ki, immár öt éve 
változatlan formában – magyaráz-
ta Móricz József stratégiai igazgató.

Ez számokra lefordítva azt jelen-
ti, hogy az alapdíj (forint/légköb-
méter/év) 351,74 forintról 316,57 
forintra csökken – havi bontásban 
ez  26,381 forintot jelent. A hődíj 
(forint/gigajoule) 3201 forintról 

2880 forintra, a vízfelmelegítési díj 
(forint/köbméter) pedig 936,30 fo-
rintról 842,67 forintra csökkent.

– Legkönnyebben úgy tudunk 
meggyőződni a január 1-jétől végre-
hajtott 10 százalékos távhődíj-csök-

kentésről, ha előveszünk egy 2012. 
december havi számlát, és összeha-
sonlítjuk az egységárakat a január 
hónaptól kibocsátott távhőszámlán 
szereplő egységárakkal. Ebből azon-
nal szembetűnik a csökkentés – fűz-
te hozzá Móricz József.

Mint ahogy arról már januárban 
is írtunk, a MIHŐ Kft. kalkulációja 
szerint egy átlagos, 2 szobás társas-
házi (panel)lakás távfűtésekor – 137 
légköbmétert véve alapul –, 4 köb-
méter melegvíz-fogyasztással, illet-
ve 35,6 GJ fűtési hőfelhasználással 
számolva átlagosan, havonta 2681 
forinttal kevesebb összeg szere-
pelhet a számlán, ami a fűtési idé-
nyen kívül, a nyári időszakban átla-
gosan, havonta 815 forint lehet. Ez 
éves szinten – a fenti példa alapján – 
21 777 forint megtakarítást jelent 
egy átlagos távfűtéses lakás eseté-
ben az elmúlt évhez képest.
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Piacképes diplomák a Miskolci Egyetemen
A végzős középiskolások számá-
ra már közel az időpont, amíg el-
dönthetik, hová adják be a jelent-
kezésüket. 

A Miskolci Egyetemen éppen ezen a héten 
indult el a regisztrációs hét után a tanulás, 
így ismét benépesültek az épületek és a fo-
lyosók az Egyetemvárosban.

Munkára nevelnek
A Gazdaságtudo-
mányi Kar dékánja 
szerint egy közgaz-
da három választ is 
tud arra mondani, 
hogy miért ezt a kart 
érdemes választani. 
Az első, hogy piac-
képes, könnyű ez-

zel a szakmával elhelyezkedni, a második, 
hogy izgalmas, érdekes, hiszen a pénzzel, 
a pénz világával, a kereskedelemmel fog-
lalkozik, minden olyan kérdéssel, amely 
napjainkban a többséget izgatja, érdekli. 
A harmadik ok pedig, hogy a későbbiek-
ben olyan lehetőségeket biztosít a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Kara az itt 
végzetteknek, hogy akár egyéni vállalkozá-
sok keretében, akár multinacionális cégek 
körében itthon, vagy külföldön egyaránt 
jól meg tudja találni a helyét. 

Az új tanévet reményeik szerint 300-350 
hallgatóval kezdhetik meg, és azokat vár-
ják elsősorban, akik 240 feletti pontszám-

mal rendelkeznek a bejutáshoz. Remélik, 
hogy sokan választják a régió fiataljai kö-
zül a kart, mellyel kapcsolatban Kocziszky 
György kiemelte: nagyra értékeli a város és 
az egyetem közti új típusú együttműködést, 
amelynek keretében Miskolc munkalehető-
séget is biztosít a jó eredményű fiataloknak, 
ez a térség és a város fejlődését is segítheti. 
A Miskolci Egyetemen széles spektrumú is-
meretekhez juthatnak a hallgatók, találkoz-
nak műszaki, jogász, bölcsészhallgatókkal, 
lehetőségük van helyben az áthallgatásra. 
Egy közgazdásznak pedig kell is rendelkez-
nie más típusú ismeretekkel. Az itt meg-
szerzett ismeretségek is fontosak lehetnek 
a végzést követően, melynek köszönhető-
en később könnyebben megtalálják a közös 
nevezőt a Miskolci Egyetemen diplomázot-
takkal. Ugyanakkor a dékán külön kiemel-
te, hogy ez az egyetem még mindig mun-
kára nevel. Így a végzést követően nem éri 
megrázkódtatásként a munkába álló fia-
talt, hogy például hétvégén is dolgozni kell. 
Kocziszky György hozzátette, ha újrakezde-
né, akkor ide járna alapképzésre.

Zahorcsák Zsolt 
elsőéves PhD-hall-
gató azt mond-
ja, az ismerősei ta-
pasztalata és a nyílt 
nap alapján úgy lát-
ta, hogy a Miskolci 
Egyetem Gazdaság-
tudományi Kara a jó 

döntés, ha a minőségi felsőoktatásról van 
szó. A magas szintű elméleti és gyakorlati 
oktatás a kiváló hallgatói élettel kiegészülve 

országos szinten is elismertté teszi a karon 
folyó oktatást. Az elmúlt években pedig 
bebizonyosodott számára, hogy jól dön-
tött, amikor ide jelentkezett, a karon min-
dent megtesznek a hallgatók szakmai fejlő-
déséért, akár anyagilag is, amelyre jó példa, 
hogy ösztöndíjat alapítottak a tíz legjobb 
elsős hallgató számára. De szoros kapcso-
latot ápol a kar a pénzintézetekkel, vállala-
tokkal is, ahová gyakornoki program kere-
tében kikerülhetnek a hallgatók.

Egyedülálló szakok
A Műszaki Föld-
tudományi Karon 
olyan speciális szak-
területen képeznek 
mérnököket, ame-
lyeket csak itt akkre-
ditáltak. Többek kö-
zött földtudományi 
műszaki alapsza-

kon, ezen belül van bányászati, kőolaj és 
földgáz, eljárástechnikai és földtudományi 
szakirány is, mondta el Tihanyi László, a 
kar dékánja. Ezekre természetesen mester-
szakok is épülnek – van, amelyiken angol 
nyelven is –, így mindenki tudja folytatni 
az alapszakon elkezdett szakját. A mini-
mális pont általában 300 alatt van, míg az 
átlagpontszám viszonylag magas. A vég-
zettek számára a dékán szerint eddig nem 
volt gond az elhelyezkedéssel, sőt vannak 
hiányszakmák, amelyen több hallgatót is 
tudnának képezni, mint amennyit lehet. A 
megyében és a régióban is többen el tudtak 
helyezkedni az utóbbi években.

Miskolciként a 
szülők, ismerősök, 
család segítségé-
vel, tanácsaira – fel-
ismerve, hogy mér-
nökre szükség van 
– választotta a föld-
tudományi kart 
Veres Gábor, aki 

jelenleg elsőéves az olajmérnök mester-
képzésen, méghozzá angol nyelven. Mi-
vel az országban egyedülálló képzésről van 
szó, bízik benne, hogy versenyképes tu-
dást kap és az elhelyezkedési lehetőségek is 
szinte korlátlanok. Éppen ezért csak aján-
lani tudja a nála fiatalabbaknak a Miskol-
ci Egyetemet és ezt a kart. Véleménye sze-
rint azok a középiskolások, akik szívesen 
tanulnak matematikát, fizikát és nyitottak, 
kitartóak a mérnöki tudás elsajátításához, 
azok itt egy nemzetközi viszonylatban is 
értékes diplomát szerezhetnek.

Komplex tudást adnak
A Miskolci Egyete-
men indult el elő-
ször a politológus 
képzés, a mai okta-
tók közt ugyanúgy 
megtalálhatók a fő-
városból érkezett is-
mert tanárok, mint 
a közben már Mis-

kolcon végzett helyiek, már csak ezért is 
érdemes a Miskolci Egyetemet választania 
egy középiskolásnak Fazekas Csaba, a Po-
litikatudományi Intézet igazgatója szerint. 
Két szinten, politológia alapszakon és po-
litikatudomány mesterszakon tanulhatnak 
a hallgatók. 

A közvélekedéssel ellentétben a szakon 
nem politikusokat képeznek, hanem egy 
olyan komplex tudást adnak át, amely a 
közélet tudományához segíti a hallgató-
kat, megismerkednek a politikai sajtó vi-
lágával, a kommunikációval, alkotmányos 
rendszerekkel, alapvető politikatörténe-
ti, illetve jogi, közgazdasági és szociológiai 
ismereteket tudnak szerezni. Ebből követ-
kezik, hogy a politológus diploma egy na-
gyon sokrétűen felhasználható végzettség, 
így nemcsak a politika világában lehet vele 
elhelyezkedni, hanem közintézményeknél, 
társadalmi szervezeteknél, illetve a média 
különböző ágazataiban. A volt hallgatók-
tól kapott visszajelzések alapján az intézet-
igazgató szerint jól hasznosítható tudás az, 
amit a Miskolci Egyetem Politikatudomá-
nyi Intézetében nyújtani tudnak. 

Előadóművészek a Zenepalotában
Annak sem kell 
messzire mennie 
Miskolcról és kör-
nyékéről, aki a zené-
ben szeretne kitelje-
sedni, és ezt választja 
hivatásának. Bár a 
zenei felsőoktatásra 
az a jellemző, hogy a 

diákok egy-egy híres, jó nevű oktató ked-
véért akár az ország másik végére is el-
mennek tanulni, az utóbbi években egyre 
inkább jellemzővé vált, hogy az itteni fiata-
lok helyben tanulnak tovább, mondja Sán-
dor Zoltán, a Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézet igazgatója. Hozzátette, pedagógi-
ai módszerük érthető módon erősen gya-
korlatorientált, hiszen az előadó-művészet 
arról szól, hogy ki kell ülni a közönség elé 
és valamit interpretálni. Emellett persze 
vannak elméleti oktatások is, stílusismeret, 

zenetörténeti, zeneelméleti ismeretek és az 
általános műveltségre is hangsúlyt fektet-
nek. Azt mondják, valaki akkor jó zenész, 
ha vissza tudja adni azt, ami őbenne van. 
Ha valaki nem tájékozott a társművésze-
tekben, a mindennapi életben, akkor elszi-
geteltté válik a művészete is.

A koncertezés és a hozzá tartozó kap-
csolatok nagyon fontosak az intézmény 
életében, maga a képzés is erre épül, ki kell 
alakítani egy koncertrepertoárt. Zárt vizs-
gákon, tanszaki koncerteken, városi, egye-
temi rendezvényeken kapnak mindenna-
pos lehetőséget a hallgatók. Élénk külföldi 
kapcsolatai is vannak az intézetnek, arra is 
volt már példa, hogy 120 hallgatóval vol-
tak Veronában egy új mű bemutatóját tart-
va. Erasmus pályázat keretében egy-egy 
szemesztert külföldön is el tudnak tölteni 
a hallgatóik, ami alatt tanulási és koncer-
tezési lehetőségeik is vannak. Ugyanakkor 
rengeteg külföldi szakembert hívnak meg, 
teszi hozzá Sándor Zoltán, akik mester-
kurzusokat tartanak Miskolcon a növen-
dékeknek.

Taksás Marian-
na másodéves hall-
gató az intézetben, 
a középiskolát Mis-
kolcon végezte, he-
lyiként pedig ter-
mészetesnek vette, 
hogy a Miskolci 
Egyetemen tanuljon 

tovább. 13 éve hegedül, és úgy tapasztal-
ja, a legjobb tanárok tanítanak itt. Nagyon 
szeret ide járni, mert a közösség is nagy-
szerű, sok koncerten vesznek részt, melyek 
során nemcsak egyénileg, hanem kamara-
koncerteken is megmutathatják magukat.

Szintén miskolci, 
és itt végezte a kö-
zépiskolát is Lajkó 
Dorottya, akinek a 
szülei zenetanárok, 
így elég korán, hat-
évesen kezdett zon-
gorázni, és mint 
mondja, a családja 

minden tagja zenél. Így teljesen természe-
tesnek vette, hogy a Miskolci Egyetemen 
tanuljon tovább. A légkört nagyszerűnek 
tartja, az iskola gyönyörű, a tanárok pedig 
nagyon felkészültek, mondja. Az órákat iz-
galmasnak tartja, amelyen kitűnő zenéket 
is hallgatnak. Szeretne az alapszak után 
mesterképzésen is itt tanulni, a célja, hogy 
zenekarban játszhasson és tanítson. 

Horváth I. | fotó: F. Kaderják Cs.

Családi nyílt nap kísérletekkel és bemutatókkal
Ismét családi nyílt nappal várta szombaton 
a Miskolci Egyetem az érdeklődő szülő-
ket, fiatalokat, felvételi előtt állókat, hogy 
személyes tapasztalatokat, információ-
kat szerezhessenek az universitas életéről, 
képzési lehetőségeiről. A programot kari 
előadások, bemutatók és látványos kísér-
letek is színesítették.

Sokan összegyűltek reggel a Miskolci 
Egyetem aulájában, a nyílt napra nem-
csak miskolciak jöttek el, hanem más 
településekről, régiókból is számo-
san érdeklődtek a campus lehetőségei 
iránt.

Kovács Anita például Mezőkövesdről 
érkezett, s a Miskolc TV-nek elmond-
ta: társaival a Szent László Közgazdasá-
gi Iskolába jár, a Gazdaságtudományi 
Karra szeretnének jelentkezni. Kiss Ber-
nadett is az érdeklődők között volt, ő vi-
szont úgy nyilatkozott, az egészségügyi 
szakirány érdekli, gyógytornász szeret-
ne lenni.

Sok, pályaválasztás előtt álló diák ez-
úttal is a szülei kíséretében jött el a nyílt 
napra, melyen a campus összes kara kép-
viseltette magát. A felállított standoknál 
az érdeklődők számos fontos informáci-
ót megtudhattak a képzésekről.

Patkó Gyula rektor köszöntőjében 
utalt rá, hogy a rendezvény lassan ha-
gyománnyá válik az egyetemen, s arról 
is szólt, hogy a campus a hetekben újabb 
1 milliárd forintos fejlesztési támogatást 
nyert el. 

– Egyetemünk az ország egyik legjob-
ban felszerelt campusa, kiváló szakembe-
rekkel. Sajnos, ezt nagyon sok fiatal nem 
tudja, szeretnénk bemutatni nekik is, 
szüleiknek is intézményünk lehetősége-
it. Bízunk benne, hogy ha megismernek, 
megszeretnek minket – mondta a rektor.

A köszöntő után az egyetem dékánjai 
tartottak előadásokat a karaikon folytatott 
képzésekről. Hell Judit, az egyetem tanul-
mányi rektorhelyettese egyebek mellett 
arról szólt, hogy az intézmény lehetőségei 
az elmúlt évekhez képest megnőttek, több 
középiskolás tud majd ingyenes képzés-
ben részt venni. 2011-ben 4100 elsőévest 
vettek fel, ez is kiugró eredmény volt. Idén 
viszont már 5800 a kapacitásszám, ami 
minden továbbtanulni vágyót bizakodás-
sal tölthet el, aki a Miskolci Egyetemre veti 
a tekintetét.                                                     Sz. S.
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l Kassa – Borsi március 23. – 3000 Ft l Budapest április 27. – 4000 Ft
l Betlér-doBsina április 13. – 3000 Ft 
l szatmárnémeti április 13. – 4000 Ft
l nagyvárad április 20.  – 4000 Ft
l nagyszelmenc (Bevásárlással!!!) – doBóruszKa április 20. – 3000 Ft
l KecsKemét-ópusztaszer április 27. – 6500 Ft
l postojnai cseppKőBarlang május 1. – 10 900 Ft
l pozsony május 4.– 7000 Ft

cím: miskolc, arany jános u. 19., fszt. 2. 
tel.: 46/344-454

weB: www.KolomBusztours.hu

adventi ajánlatainK:

Apróhirdetés
minőség kedvező áron! Ren delje 
meg most kalodás tűzifáját. Cser, 
bükk, tölgy: 11 500 Ft, akác: 12 500 Ft. 
Munkatársunk várja hívását! Azonnali 
kiszállítás. Tel.:  20/572-2807.

hi-sec és mega acél bizton sá gi aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, fa, alumí-

nium) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet.  Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

általános és középiskolások korre-
petálását humán tárgyakból, angol, 
német, latin nyelvből is vállalom. Ár: 
1200 Ft/60 perc. Tel.: 06-20/256-7949.
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AvAs-Tesco pénzTárAkkAl szemben
Azonnali hitel arany- és ezüstfedezetre!

 30 nap kamatmentes hitel
  Emelt hitelösszeg           Csökkentett kamatok

zálogosításkor 500 Ft ajándéKutalvány
ArAny- és EzüstékszEr-értékesítés  aKció akár -60%

tel.: 20/285-6309 l Nyitva tartás: hétfő–vasárnap 07.00-től 19.00-ig

ZÁLOGHÁZ

8120
Ft/gr*

THM
44,87%

Akció! Akció!
ÚJABB NAGYSZABÁSÚ Akció VÁRJA 

VÁSÁRLóiNkAT
FEBRUÁR 21-TÔL MÁRciUS 4-iG!

cOOP füst. ízû baromfipárizsi 1 kg 529 Ft
cOOP panírozott halfilé rudak 500 g 539 Ft

Egység ár:1078 Ft/kg

 Sága füstli 140 g 249 Ft
Egységár: 1779 Ft/kg

 Magyar tejföl 20% 140 g 99 Ft
Egységár: 707 Ft/kg

 Danone natúr joghurt, kefir 140 g 59 Ft
Egységár: 421 Ft/kg

 Flóra margarin 250 g 255 Ft
Egységár: 1020 Ft/kg

 cOOP citromízesítô 40% 1,5 l 259 Ft
Egységár: 173 Ft/l

 cOOP hasábburgonya elôsütött gyf. 1 kg 369 Ft
Paloma ôrölt vák. kávé 225 g 399 Ft

Egységár: 1173 Ft/kg

 Balaton kakaós étbev. márt. töltött ostya 30 g 69 Ft
Negro classic 159 g 269 Ft

Egységár: 1692 Ft/kg

 Biopon Takarékos color 2 kg 899 Ft
Egységár: 449,50 Ft/kg

…és még számos akciós termék.
Tavaszi pontgyûjtés a cOOP-nál!

Gyûjtse a cOOP-pontokat és vásároljon extra kedvez-
ménnyel cSAk cOOP SZUPER áruházainkban!

Részletek a szórólapokban!
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Szögligeti vármentés Szádvárért 
Rovatunk története so-
rán először olyan progra-
mot ajánlunk, melynek kap-
csán nemcsak szép tájakat és 
látnivalókat látogathatunk 
meg, de közben némi ön-
kéntes munkát is végezhe-
tünk egy jó ügy érdekében.

A jó ügy pedig nem más, mint a 
Szögliget mellett található Szádvár 
romjainak megmentése. A Szád-
várért Baráti Kör szervezésében el-
kezdődött munka célja a romterület 
és a falak rendszeres megtisztítása 
a fáktól és az aljnövényzettől, hogy 
minél többen fedezhessék fel Ma-
gyarország egyik legnagyobb terü-
letű várának titkait. 

Vármentésre fel!
Március 15–16-án már a XIV. Vár-
mentő Napokat rendezik meg. A 
program pedig igazán sokrétű, hi-
szen az első nap – a várba vezető 
kaptató legyűrése után – a várfalak 
közt végzett közös munkáé, az este 
pedig a baráti beszélgetéseké. A 
rendezvény második napján pedig 
kirándulás keretében felfedezhető 
a vártól délre emelkedő Óvár-te-
tőn hajdanán emelt, és eddig még 
fel nem tárt védmű területe.

Aki ezen a két napon nem tud 
részt venni, annak is lesz még lehe-
tősége vármentésre A tervek sze-
rint ugyanis a Szádvárért Baráti 
Kör augusztus 5–11. között hato-
dik alkalommal a Nyári Vármen-
tő Hetet is megrendezi, a sorban 

következő XV. Vármentő Napokat 
pedig októberre ütemezik.

Ezt érdemes megnézni
Szögliget az Aggteleki Nemze-
ti Park területén fekszik. A falu, 
mint ahogy azt a neve is mutatja, 
igazi liget, hiszen a völgykatlanban 
megbúvó települést három irány-
ból dús növényzettől ékes, magas 
hegyek veszik körül, és csak a ne-
gyedik irányban elhelyezkedő lan-
kás dombok között vezető úton 
lehet megközelíteni. A környe-
ző karszthegyek rengeteg barlan-
got, víznyelőt rejtenek, oldalukban 
kristálytiszta vizű karsztforrások 
fakadnak, ivóvízzel ellátva a térség 
településeit. A katolikus plébánia-
templom alapjait a középkorban 
rakták le, jelenlegi formáját 1788-
ban nyerte el, harangtornyát is ek-
kor emelték. Pista bácsi, illetve az 
önkormányzat tájháza pedig a népi 
élet emlékeit mutatja be. A telepü-

lés napjainkra a környékre látoga-
tó kirándulók és barlangászok ki-
indulópontjává vált.

Korábban Szögligethez tartozott 
Derenk romközség. A falu 110 há-
zát azonban Horthy Miklós lerom-
boltatta, mert összefüggő vadász-
területet akart itt létrehozni. Ma a 
falu romjai közt az innen elszárma-
zottak évente országos jelentőségű 
búcsút szoktak tartani. 

Kihagyhatatlan látnivaló az erre 
járóknak Aggtelek és Jósvafő, illet-
ve maga az Aggteleki Nemzeti Park, 
valamint a települések alatt húzódó 
Baradla–Domica barlangrendszer 
egyedülálló képződményei. 

Merre, mivel?
Miskolcról a 26-os úton indulha-
tunk Sajószentpéterig, majd ott le-
térő a 27-esre és Edelény, Szend-
rőlád, Szendrő, Szalonna, Perkupa 
érintésével juthatunk el Szögliget-
re. Az útvonalkereső 58 és fél kilo-

méterre, illetve bő 1 óra 10 percre 
taksálja az utunkat, melynek so-
rán az útba eső településeken ter-
mészetesen egyéb látnivaló is akad. 

Sajószentpéteren például sok 
minden kötődik Lévay József köl-
tő, műfordító, borsodi alispánhoz, 
így ajánlani tudjuk az emlékhá-
zát, mely a népi építészet szép pél-
dája. Megtekintésre érdemes töb-
bek közt az egykori kovácsműhely, 
a Gedeon-kúria és a gótikus refor-
mátus templom. Edelényben első-
ként említhető a L’Huillier-Coburg 
kastély, amely az ország egyik legna-
gyobb és legjelentősebb barokk kas-
télya. De említhető a késő gótikus 
református templom, illetve a föld-
vár, vagy a Borsodi tájház, amely a 
Bódva völgye regionális múzeuma. 

Szendrőn ajánlani tudjuk az 
egykori vár romjait, a reformá-
tus templomot és harangtornyot, 
az 1635-ben épült római katoli-
kus templomot, az egykori Csáky-
kastélyt, vagy éppen a Kékfestő-
ház Múzeumot. Szalonna legfőbb 
nevezetessége az Árpád-kori kör-
templom, amelynek egykori szen-
télyét XIII. századi falkép díszí-
ti, mellette pedig fa harangláb áll. 
Perkupán érdemes megnézni a Pe-
tőfi Sándor utcában sorakozó va-
kolatdíszes népi lakóházakat.

Ha „tömegközlekedünk”, az au-
tóbusz a jobb választás. Naponta 
11 járat indul Miskolcról, hét köz-
vetlenül, ám négyről át kell szállni!  
A menetidő másfél-két óra.

Vonattal közvetlenül Szögligetre 
nem tudunk eljutni, a lehetőség a 
szomszédos településekre, Perku-
pára, vagy Bódvaszilasra adott. 

Horváth I. 

Várak a végeken
Megyénk igazán bővelkedik látni-
valókban, ezek között jó néhány 
várat, várromot is találunk, ame-
lyek érdemesek arra, hogy meglá-
togassuk, megismerjük őket.

Tartsunk hát egy rövid körképet 
megyénk várai között, melyek 
közül elsőként említhetjük a sá-
rospataki Rákóczi-várat, amely-
nek legrégibb része az 1500 kö-
rül épült, híres, reneszánsz 
Vörös-torony. A mai várkastélyt 
és a hozzá kapcsolódó vár erődí-
téseit eredeti alakjukban 1534 és 
1542 között Perényi Péter épít-
tette. Ebből a korból származik 
a kastély egyik szárnya, és az alig 
száz év múlva hozzá épült gyö-
nyörű Lorántffy-loggia.

Szintén ismertnek számíta-
nak Boldogkő várának romjai 
a Hernád folyó völgyének kele-
ti oldalán. Azon kőváraink közé 
tartozik, melyet a tatárjárás után 
emeltek IV. Béla király ösztön-

zésére. Pusztulása 1701-ben 
következett be, mikor a kikül-
dött császári különítmény pus-
kaporral részben felrobbantotta 
a védőműveit. Romjainak hely-
reállítását az 1960-as években 
kezdték el a műemlékvédelmi 
szakemberek. A vár és környéke 
1984 óta a Zempléni Tájvédelmi 
Körzet része.

A füzéri vár valamivel régeb-
bi, a tatárjárás előtt épült. A gyö-
nyörű fekvésű, de csak túrázva 
megközelíthető építmény ko-
moly rekonstrukción esett át az 
elmúlt években. „Talapzata”, a 
felső részén kőzsákokból és osz-
lopokból álló vulkáni kúp pe-
dig 2008-ban bekerült Magyar-
ország hét természeti csodája 
közé. 

Bár kevés fennálló fala ma-
radt, a turisták kedvelt célpont-
ja többek között a regéci vár, 
a Gönc külterületén található 
Amadé-vár és a dédesi vár is.

Ismét ásványfesztivál!
Idén is megrendezik a Miskolci 
Nemzetközi Ásványfesztivált. A 
sokszínű programmal tarkított ki-
állítás és börze március 9–10-én 
31. alkalommal várja az érdeklő-
dőket a Miskolci Egyetemen.

Az egyetem mellett a szervezők 
közt találjuk az Országos Ma-
gyar Bányászati Egyesületet és 
a Herman Ottó Múzeumot. A 
nemzetközi ásványfesztiválon 

minden évben cseh, lengyel, né-
met, osztrák és szlovák kiállítók 
egyaránt képviseltetik magukat, 
de tavaly még Indiából is érke-
zett két kiállító.

A látványos ásványokat, abból 
készült tárgyakat, ékszereket fel-
vonultató börzéhez minden év-
ben más rendezvények, például 
reprezentatív, tematikus kiállítá-
sok, tudományos és népszerűsí-
tő előadások is társulnak.

Hirdetés

Munka közben a Porkoláb falon | fotó: szadvar.hu – Kosdi Attila
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Farsangoljon velünk! 

Tisztelt Olvasó! Idei első játékunkban százéves magyar híres-
ségek nevét kerestük. Most induló négyrészes rejtvénysoroza-
tunkban a közelgő farsanggal kapcsolatos kifejezéseket rejtet-
tük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb március 
7-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonpro-
fit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között kiadónk fel-
ajánlásában egy-egy könyvet sorsolunk ki. 

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Munkahelyén jól megkavarhatja az eseményeket, ha nem vigyáz a sza-
vaira. Nem mindegy, kinek mit mond, még akkor sem, ha nem akar ártani vele. Nagyon kellemetlenül 
fogja érezni magát, mert majd úgy tűnik még saját maga számára is, hogy pletykás. Holott nyilván 

nem erről van szó. Párkapcsolatában a tetteké a főszerep. Tegyen érte!

BiKa (04. 21–05. 21.) Régóta várja munkahelyén a változást. Most megteheti az első lépést, 
csak őszintének kell lennie. Mondja el főnökének, hogy mennyit dolgozik, most több mint valószínű, 
hogy értékelni fogja magabiztosságát. A hét végén olyan félreértésbe keveredik, amiben valószínűbb, 

hogy ön lesz a hibás. Ne aggódjon, a párja tolerálja majd. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Munkahelyét illetően több változást is hoz a tavasz. Vagy új lehetősé-
get, vagy csak könnyebbséget. Biztosabbnak tűnik viszont az, hogy egy olyan kolléganőjétől szabadul 
meg március első napjaiban, akit régóta nem kedvel már. Párkapcsolatát egy rokona nehezíti meg, 

még akkor is, ha erősnek érzi magát kedvese mellett. 

ráK (06. 22–07. 22.) Kreativitását lelki társa és önmaga is visszafogja az elkövetkezendő na-
pokban. Beszéljen vele, és győzze meg magát is, hogy most az a legjobb önnek, ha a munkájára kon-
centrál. Szerelmi téren most valódi választás előtt áll! Elfogadja régi kapcsolatát, és ragaszkodik hozzá, 

vagy belevág az újba. Most már döntenie kell!

oroszlán (07. 23–08. 23.) Munkahelyi gondjai elérték tetőpontjukat. Érezheti, meny-
nyire végsőkig nyomasztó tud lenni a válságos időszak. Egy kollégája fecsegésével és stílusával most 
különösen megnehezíti életét. Pihenjen egy-két napot! Még így is érezni fogja, hogy egy hét is kevés 

lenne. Párkapcsolatában is helyreállhat a rend, ha nyugalomba vonul rövid időre.

szűz (08. 24–09. 23.) Újra élvezheti megunt feladatait a munkahelyén, miután beszél fő-
nökével a hét elején. Vigyázzon egy kollégájával, mert nem mindegy, hogy mit tenne meg önért – 
csak rövidtávú örömökben vagy hosszú távon is gondolkozik-e? Jobb, ha nem megy bele semmibe, 

mert az érzelemmentes kapcsolatokat úgysem bírja sokáig!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Annak ellenére, hogy úgy érzi, ilyen jól még sosem teljesített 
munkahelyén, főnöke nem lesz elégedett. Nem ön a ludas, csak más szelek fújnak. Lássa meg a jót is a 
rosszban, mert a változás nem feltétlenül lesz kedvezőtlen önnek! Kicsit pihenjen! Szerelmével is át kell 

jutnia a kialakult nehézségeken. Szánjon őrá több időt, mint eddig tette!

sKorpió (10. 24–11. 22.) Jó, hogy megfogadta kollégái tanácsát, és lejjebb adott makacs-
ságából. Ezt a főnöke is értékeli majd. De ne tévessze össze ezt lendületességével! Annak meg kell ma-
radnia, hogy könnyedén végezze feladatait. Nem biztos, hogy jót tesz, ha sokat gondolkodik azon, mer-

re megy kedvesével a kapcsolata. Ha szereti őt, nem lehet baj.

nyilas (11. 23–12. 21.) Mind munkájában, mind szerelmi életében változásokra számít-
hat. Eleinte megijed majd tőlük, de higgye el, az ön malmára hajtja a vizet végül minden. Szingliként 
próbálja ki a felmerülő lehetőséget, de ha párkapcsolatban él, ne adjon esélyt az újnak, mert nem lesz 

benne annyi öröme, mint bánata a következmények miatt!

BaK (12. 22–01. 20.) Itt az ideje újra, hogy türelmet tanuljon. Nem érdemes mindenkivel ve-
szekedni, mert visszájára fordulhat. Magánéletének nyugalmát is megzavarja a hangos szó. Rendezze 
a problémákat a munkahelyén, hogy minden rendben lehessen otthon is! A közeledő tavasz változé-

konysága szépnek láttatja majd párját is önnel. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A régi, bevált módszerek helyett lehet, hogy ki kell most pró-
bálnia az újakat. Ne ellenkezzen! Elképzelhető, hogy így jobban fog menni a munka. Kedvesével össze-
kapnak egy rosszakarója pletykálkodása miatt. Hamar megoldódnak a gondok, ha humorral kezelik 

azokat. Hétvégére már nyoma sem lesz a problémáknak.

HalaK (02. 20–03. 20.) Főnökeivel való beszélgetésében válogassa meg szavait, hogy ne 
legyen belőle később baja! Váratlan akadályok okoznak kellemetlen órákat munkájában. Ez csak erre a 
hétre lesz jellemző, később megnyugodhat majd. Merjen álmodni, mert igazán különös érzés keríthe-

ti hatalmába általa! Üzenet lesz benne, mely párkapcsolatára vonatkozik. 
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Nő a foglalkoztatás Miskolcon és térségében
Négyszázmillió forintos tá-
mogatást nyert nemrégiben 
a miskolci önkormányzat a 
Déli Ipari Park infrastruk-
turális fejlesztésére. A Start 
programban március 1-jétől 
újabb 322 állástalant tudnak 
foglalkoztatni a városban – ez 
a szám később bővülni fog –, 
s hamarosan megkezdi tevé-
kenységét a segélyhívó köz-
pont, amely 450 embernek 
biztosít munkalehetőséget.

Az elmúlt két évben sikerült meg-
állítani Miskolcon a munkanélkü-
liek számának emelkedését, sőt, 
ma ezerrel többen vannak állás-
ban, mint 2010-ben – ezt Kriza 
Ákos polgármester hangsúlyozta a 
Déli Ipari Park támogatási szerző-
désének aláírásán. Hozzátette: azok 
a koncepciók, amelyeken a kor-
mány és az önkormányzat dolgo-
zik, a közeljövőben még nagyobb 
dinamikát hoznak majd a munka-
helyteremtés folyamatába.

A polgármester Czomba Sándor 
közelmúltbeli, miskolci látogatása 
kapcsán utalt arra: a foglalkozta-
táspolitikai államtitkár előadásából 
is kiderült, hogy a kormány kifeje-
zett szándéka az észak-magyaror-
szági, illetve a hátrányos helyzetű 
térségek fejlesztése. Czomba Sán-
dor elmondta, jelenleg igen nagy 
problémát jelentenek a gazdaság-
fejlesztésben, foglalkoztatásban 
megmutatkozó óriási területi kü-

lönbségek. Míg például a Dunán-
túlon 4,5 százalékos a munkanél-
küliség, az északkeleti régióban ez 
az arány bizonyos helyeken húsz 
százalékosnál is nagyobb. Úgy le-
het sikeres az ország, ha szűkíte-
ni tudjuk ezt az ollót – emelte ki 
az államtitkár, külön megemlít-
ve a tervezett felzárkóztatásban 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyéket. A 
fejlesztések Miskolcnak is kiemel-
kedő lehetőségeket biztosítanak.

Adatok tükrében
A B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi 
Központ kimutatásai szerint múlt 
év decemberében a megye négy 
körzetében regisztráltak kevesebb 
álláskeresőt az egy évvel korábbi 
állapothoz képest. A legnagyobb 
csökkenés Miskolc körzetében 
ment végbe, itt a múlt év végén 1,6 
ezer fővel (8,9 százalékkal) voltak 
kevesebben az álláskeresők, mint 
egy évvel korábban. A nyilvántar-
tott álláskeresők aránya a gazdasá-
gilag aktív népesség becsült számá-
hoz viszonyítva a tiszaújvárosi és a 
miskolci körzetben volt a legkisebb 
– ez utóbbiban 14,8 százalékos.

Múlt év decemberében a mis-
kolci, a sárospataki, a sátoralja-
újhelyi és az edelényi körzetben 
jelentették be a legtöbb üres ál-
láshelyet, illetve munkaerőigényt 
a megyében. Ebbe a négy körzet-
be koncentrálódott a havi új ál-
lások 60 százaléka – a miskol-
ci körzetre 28 százalék jutott. 
Mindebben nagy számban vol-
tak támogatott állások – a nem 
támogatott új álláshelyek kéthar-
madán Miskolc, Tiszaújváros és 
Ózd körzete osztozott – a mis-
kolci körzetben jelentették be a 
nem támogatott új álláshelyek 48 
százalékát.

A munkaügyi központ kimuta-
tása szerint a közvetítési és egyéb 
szolgáltatások, valamint különféle 
támogatások alkalmazása és a si-
keres önálló álláskeresés eredmé-
nyeként múlt év decemberében, a 
megyében nyilvántartott álláskere-
sők közül 4429-en kezdtek dolgoz-
ni. Többségük (56 százalék) támo-
gatással vagy anélkül az elsődleges 
munkaerőpiacon – kisebb részük 
(44 százalék) a közfoglalkoztatás 
keretében, a másodlagos munka-
erőpiacon.

Új lehetőségek „délen”
A miskolci önkormányzat az Új 
Széchenyi Terv keretében nemré-
giben 400 milliós támogatást nyert 
el a miskolci Déli Ipari Park infra-
strukturális fejlesztésére.

Az összességében 800 milliós 
beruházás keretében, mintegy 62,5 
hektáron kezdődhetnek meg a fej-
lesztések. Kriza Ákos polgármes-
ter kihangsúlyozta: Miskolc másik 
ipari parkja az elmúlt évek gazda-
ságfejlesztő tevékenységének kö-
szönhetően megtelt befektetőkkel, 
ezért kell új ipari területet kijelöl-
ni. Jelenleg is több potenciális be-
fektetővel tárgyalnak, bíznak ben-
ne, hogy ezek Miskolcot választják 
majd.

Fontos szerep hárul a munka-
helyteremtésben a helyi kis- és kö-
zépvállalkozásokra is. Csak egy 
példa: a Star-Plus Műanyagipa-
ri Kft. nagy gyártási kapacitással 
rendelkező telephelyet hozott létre 
Miskolcon. A 2011 tavaszán kez-
dődött, kétlépcsős, összesen más-
fél milliárd forintos barnamezős 
beruházás első körében egy 8000 
négyzetméteres gyártócsarnokot 
alakítottak ki, majd egy 500 négy-
zetméteres szerelőegységet hoztak 
létre. Múlt év nyarának végén elké-
szült a cég új, 1600 négyzetméteres 
irodaháza is. A társaság eddig 45 új 
munkahelyet teremtett Miskolcon, 
s Kriston Csilla gazdasági vezető 
tájékoztatása szerint idén további 
20 fős bővítésre készülnek.

Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs vezető-
je elmondta: tavasszal újabb pa-
nelprogramos felújítások indulnak 
Miskolcon, decemberben megkö-

tötték a kivitelezői szerződéseket. 
(Bővebben lásd külön cikkünket.) 
Ezúttal 90 lakást újítanak fel, a kivi-
telezés költsége összességében 138 
millió forint. A felújítások döntő 
hányadát helyi, miskolci vállalko-
zók végzik.

Takarítás, felújítás  
közmunkában
Március 1-jétől Miskolcon és tér-
ségében is kezdetét veszi a 2013-
as Start program. Ennek keretében 
a kistérségben 860 főt, Miskolc-
ról pedig 322 állás nélkülit tudnak 
majd foglalkoztatni. A Start kere-
tében felújítják egyebek mellett a 
kilakoltatott „fészekrakók” lakása-
it is. Bakos István kistérségi mun-
kaszervezet-vezető lapunknak el-
mondta: a mezőgazdasági és egyéb 
értékteremtő alprogramokban ösz-
szesen 88-an jutnak munkához 
Miskolcon. További 234 főnek je-
lent munkalehetőséget a városban 
az a három, kiemelt programmo-
dul, melynek keretében Lyukóban, 
valamint a történelmi Avason vé-
geznek takarítási, karbantartási 
munkákat, s felújítják a kilakolta-

tott „fészekrakók” lakásait is. Ba-
kos István elmondta, az Avason és 
Lyukóban már márciusban elkez-
dik a munkát, a lakásokat azon-
ban csak a kilakoltatásokat köve-
tően kezdhetik el felújítani. Az erre 
a célra létrehozott szakmunkásbri-
gádot addig a MIK, a Városgazda, 
illetve a városi intézményfenntartó 
központ foglalkoztatja.

Mint megtudtuk, tavasszal to-
vábbi négy szociális alprogram 
is indul, további ezer embernek 
adva munkalehetőséget a kistér-
ségben. Az időpontról egyelőre 
még tárgyalnak a minisztérium-
mal, tavasszal várható a progra-
mok indítása. Ezek között szerepel 
a belvízelvezetés, az illegális hulla-
déklerakók felszámolása, földutak 
és belterületi közutak karbantartá-
sa, kátyúzása.

Bakos István arról is szólt, hogy a 
mezőgazdasági értékteremtő prog-
ramokat szociális szövetkezetek-
ké szeretnék alakítani Miskolcon 
is, hosszú távú munkalehetőségek-
kel, ennek támogatására a Belügy-
minisztérium koncepciót alkotott.

Szepesi S. 

Letelepedő, bővítő cégek, létrehozott munkahelyek:

Bosch 2011 és 2012-ben – 1000 munkahely, folyamatosan bővít
Gustav Wolff, 2012 és 2013 – 150 munkahely
112 segélyhívó központ, 2013 – 450 munkahely
A finn Konecranes cégcsoport magyarországi érdekeltsége, a 
Konecranes Supply Hungary Kft. 2011-ben 25 hektár területet vá-
sárolt a miskolci Mechatronikai Ipari Parkban Európa egyik legna-
gyobb gyártókapacitásának kiépítése céljából. Ennek teljes költsége 
meghaladja a 6 milliárd forintot, teljes kapacitáson 400 új munka-
helyet teremtve.

Egyéves a Bioenergy-
Miskolc fűtőmű
Immár egy éve működik zavartala-
nul a korszerű, faapríték-tüzelésű 
fűtőmű, amely hozzásegíti Miskolc 
városát a környezettudatos ener-
giatermeléshez. 

Az évforduló alkalmából az üzemelte-
tők nagyszabású felmérést végeznek 
annak érdekében, hogy megismerjék 
a fűtőmű környezetében élő lakosság 
tapasztalatait és véleményét a műkö-
déssel kapcsolatban.

A felmérés önkéntes és anonim kér-
dőíves megkérdezéssel történik. A kér-
dőívek 2000 miskolci otthonba fognak 

eljutnak február 25. és 28. között. A díj-
mentesen visszaküldhető kérdőíve-
ket ezután feldolgozzák, kiértékelik, az 
eredményeket pedig a későbbi műkö-
dés során fogják hasznosítani.

Akiket nem érint a 2000 háztartás 
megkérdezését magába foglaló fel-
mérés, de úgy érzik, szívesen meg-
osztanák tapasztalataikat az üzemel-
tetőkkel, észrevételeiket, kérdéseiket 
elküldhetik a következő információs 
e-mail címre: biomi.info@gmail.com. 
A konkrét kérdésekre a kérdőívek kiér-
tékelése után ad választ a fűtőmű ve-
zetése.  

HIrdETés
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Jövő héten kezdődik a tavaszi szezon
Pénteken megkezdi szerep-
lését az NB I tavaszi szezon-
jában a DVTK labdarúgó-
csapata az Eger ellen.

Vasárnap hazatért a beleki edzőtá-
borból a DVTK. Az együttes hat 
edzőmérkőzést játszott Törökor-
szágban, ahol két győzelem mellett 
négy vereséget számlált a felkészü-
lési találkozókon. Az eredmény-
nél fontosabb volt azonban a gya-
korlás, illetve az, hogy Tisza Tibor 
az utolsó mérkőzésen öt gólt szer-
zett, vagy hogy bemutatkozott Ká-
dár Tamás.

A hazatérést követően két nap 
szünetet kapott a keret, majd szer-
dán újra tréningre kellett jelentkez-
nie a labdarúgóknak. Ekkor edzett 
először Miskolcon a legújabb, téli 
igazolás. A 22 éves válogatott védő 
célja a dobogó.

– Szerencsére olyan közösségbe 
kerültem, mely nagyon együtt van. 
A fél csapatot már ismertem is az 
utánpótlás, illetve felnőtt nemze-

ti együttesekből – mondta a piros-
fehér kezdetekről a nyolcszoros 
válogatott labdarúgó. – Szerződte-
tésem előtt Elek Ákostól és Rudolf 
Gergelytől érdeklődtem a klubról, 
ők pedig nagyon pozitívan nyilat-
koztak mind a városról, mind az 
egyesületről. Örömmel jöttem Di-
ósgyőrbe – jelentette ki Kádár Ta-
más.

– Váltanom kellett, már csak 
a válogatott miatt is, játéklehető-
ségre volt szükségem – folytatta a 
holland élvonalbeli Rodától érke-
ző futballista. – Remélem, hogy 
nagyon jó helyezést érünk el a 
DVTK-val, szeretnénk odaérni a 
dobogóra, hogy indulhassunk az 
Európa-ligában. A szurkolók meg-
érdemlik, hogy jó tavaszt produ-

káljunk. A bajnoki természetesen 
más, fontosabb, mint egy edző-
meccs, de már az első felkészülési 
találkozón látszott, hogy összeszo-
kott a védelem, amelybe könnyen 
beilleszkedtem. Pár edzőmérkőzés, 
és összeáll a csapat, nekünk pedig 
hátul össze kell fognunk, és lehoz-
ni kapott gól nélkül a 90 perceket – 
emelte ki a bekk.

Saját teljesítményéről Kádár Ta-
más azt mondta, húzóemberré 
akar válni Miskolcon.

– Azért igazoltak, hogy erősí-
tést jelentsek, én pedig azon leszek, 
hogy ezt bizonyítsam. Fél évre köl-
csönbe érkeztem, a klub opciós jog-
gal rendelkezik a leigazolásomra, 
de ehhez az is kell, hogy jó teljesít-
ményt nyújtsak – zárta a labdarúgó.

A DVTK pénteki felkészülési 
mérkőzése, amit a Mezőkövesddel 
játszottak volna, elmaradt. Szom-
baton Debrecenben lépnek pályára 
délután 2 órától. Jövő hét pénteken 
pedig a 18. fordulóval folytatódik 
az NB I, a diósgyőriek az Eger ven-
dégeként kezdenek.

Soós P. | fotó: M. L.

„Ősi sportágat száműznének...”
A birkózás kivételét javasolta az olimpia műso-
rából 2020-tól a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) végrehajtó bizottsága múlt héten. A szer-
vezet döntéséről Repka Attilát, Miskolc birkózó 
olimpiai bajnokát kérdeztük.

– Megdöbbentett a hír, semmi jel nem utalt 
arra, hogy a birkózás kikerülhet a programból – 
idézte fel első reakcióját a sportember. – A maga 
módján mindenki azon dolgozik majd, hogy 
ne történhessen meg, hogy ezt az ősi sportágat 
száműzik a műsorból. Bízom benne, hogy böl-
csen dönt a NOB. Olyan lenne az olimpia birkó-
zás nélkül, mint a rally autók nélkül – mondta 
csalódottan Barcelona (1992) olimpiai bajnoka.

A végső döntést a NOB teljes közgyűlése hoz-
za meg szeptemberben.

– Világszerte nagy felháborodást keltett a 
döntés, az Amerikai Egyesült Államokban, 
Oroszországban, Japánban, Törökországban, 
Iránban, Európa-szerte tiltakoznak. Ugyanak-
kor érdekes, hogy olyan országok, mint példá-
ul Szingapúr, Malajzia vagy Írország képviselői, 

10-15-en döntenek egy ilyen horderejű kérdés-
ről. Olyanok, akik nemhogy birkózni nem bir-
kóztak soha, hanem talán még labdába sem 
rúgtak – emelte ki.

Alekszandr Karelin, a sportág többszörös 
olimpiai és világbajnok orosz legendája hazája 
elleni lépésnek tartja a döntést, de például a kö-
zösségi portálon indított oldal is egy hét alatt 
több mint kilencvenezer támogatót szerzett.

A magyar birkózó szerint fontos megemlíte-
ni azt is, hogy két olyan ország, város is kandidál 
– a spanyol főváros, Madrid mellett – a 2020-as 
olimpia megrendezésére, ahol szintén nagy tra-
díciói vannak a „kigolyózandó” sportnak.

– Tokió és Isztambul kijelentette: nem rendez-
nek olimpiát birkózás nélkül. Szerintem, ha ilyen 
megtörténhet, akkor egy sportág sincs biztonság-
ban, ugyanakkor, mint említettem, bizakodunk. 
Más sportágak képviselői is megkerestek, és tá-
mogatásukról biztosítottak – hangsúlyozta.

Kérdés, mi lenne a sportággal, ha kikerülne a 
programból, milyen hatással lenne a hazai bá-
zisra?

– Bár kizártnak tartom, nagyon hátrányos 
helyzetbe kerülnénk. A sportra, azon belül is a 
birkózásra mindig szükség lesz. Komoly, átgon-
dolt döntéssorozatnak kell következnie erről a 
fontos kérdéskörről – zárta Repka Attila.

Soós P. | fotó: J. Á. Célba értek a macik

A Ferencváros elleni mérkőzé-
sen összegyűjtött plüssállato-
kat vitték el szerdán a Miskol-
ci Jegesmedvék jégkorongosai 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórház területén található 

Ronald McDonald Házban lakó 
beteg gyerekeknek, akikkel ját-
szottak is egyet az ajándékátadás 
előtt. A szurkolók által az első 
gólnál bedobott játékok 17 zsá-
kot töltöttek meg!            (fotó: J. Á.)

A DVTK nagy családját 
erősítik a kosarasok
A szezon előtti célkitűzéseit telje-
sítő DKSK Miskolc női kosárlabda-
csapata csütörtöktől DVTK néven 
versenyez tovább.

– A bajnokságban a legjobb hat 
a minimális elvárás, de jó szak-
mai munkával és szerencsé-
vel, ha a sérülések is elkerülnek 
minket, akár az első négybe is 
odaérhetünk. A Magyar Kupá-
ban ugyancsak a négyes döntő-
be a kerülés a cél, míg a CEWL-
ben is szeretnénk a Final Fourba 
jutni – Szabó Tamás, a klub el-
nöke ekképpen ismertette a cé-
lokat a szezon előtt, melyet az e 
heti, Vasas elleni kupasikerrel 
maximálisan teljesített Pereszte-
gi Nagy Ákos csapata. A Közép-
európai Női Liga négyes döntő-
jét éppen a hétvégén rendezik 
– a rendező KP Brno ellen vív-
hatja ki a döntőbe jutást szom-
baton a DVTK.

A csehországi kupamérkőzé-
sen ugyanis már új néven sze-
repelnek a lányok, csütörtökön 
támogatói szerződést írtak alá a 
két klub reprezentánsai.

Sántha Gergely, a DVTK tu-
lajdonosa az Arago Zrt. kép-
viselőjeként elmondta, egyelő-
re névadó szponzorációról van 
szó, ám amennyiben mindkét 
fél számára gyümölcsöző lesz 
a kapcsolat, júliustól a DVTK 
többségi tulajdonosa, az egyko-
ri DKSK-é is lehet egyben.

A DVTK ügyvezetője kiemel-
te Szabó Tamás áldozatos mun-
káját, mellyel „főnixmadár-
ként” támasztotta fel a diósgyőri 
női kosárlabdát. Dudás Hunor 
hangsúlyozta, a klubmárka ki-
építésének és megerősítésének 
fontos lépése a DKSK-val létre-
jött fúzió.

Szabó Tamás mérföldkőnek 
tekinti az együttes életében a 

labdarúgókkal köttetett „házas-
ságot”. Hozzátette, visszatértek a 
gyökerekhez, az 1940-es évektől 
a ’90-es esztendők elejéig DVTK 
néven versenyzett ugyanis a csa-
pat.

– Nemcsak a sport, hanem 
az élet egyéb területén is sze-
retnénk hozzájárulni a megye 
sikerességéhez. Erősítenénk a 
DVTK nagy családját, és tovább 
növelnénk a futballisták nép-
szerűségét. Jövőre az élcsapatok 
közé szeretnénk tartozni, a baj-
nokságban döntőbe kerülnénk, 
és elindulunk az Európa-kupá-
ban is, ahol a legjobb nyolcba ju-
tás lesz a cél – sorolta a terveket 
az elnök.

Boros Árpád, a DKSK „örö-
kös tiszteletbeli elnöke” emléke-
zett vissza a sajtótájékoztatón a 
klub fénykorára, azokra az idők-
re, amikor még húsz szakosztály 
működött az egylet égisze alatt.

– Múlt nélkül nincs jövő. Azt 
kívánom az utódoknak erre az 
évtizedre, hogy gyűjtsenek ösz-
sze egy szép éremcsokrot, köz-
tük egy bajnoki arannyal – tet-
te hozzá.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Február 23. | szombat » Labdarúgás: Felkészülési mérkőzés, DVSC-TEVA – DVTK. 
Debrecen, 14.00.

Február 24. | vasárnap » Jégkorong: Mol Liga, Újpesti TE – Miskolci Jegesmedvék. 
Újpesti Jégcsarnok, 18.30 » Kézilabda: NB II férfi: Miskolci Városi Sportiskola – Demecser. Egyete-
mi körcsarnok, 15.00.

március 1. | péntek » Labdarúgás: NB I., Egri FC – DVTK. Vác, 19.00.

március 2. | szombat » Kosárlabda: szlovák–magyar középszakasz, DKSK-Miskolc 
– MBK Ružomberok. Generali Aréna, 17.30 » Futsal: NB I felsőág, Galaxis – DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont. Csömöri Sportcsarnok, 19.30 » Jégkorong: Mol Liga, elődöntő. Miskolci Je-
gesmedvék – a jövő héten dől el, ki lesz az ellenfél.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Akció 2013. 02. 23-tól 2013. 03. 02-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, 1l  499 Ft 
Háztartási alu. létrák, 3–7 fokosig,  6699 Ft-tól 
Kerámia bevonatú serpenyők már  1999 Ft-tól 

Női divattáskák, gurulós bevásárlókocsik érkeztek
nagy választékban, kedvező áron!

Utánpótlásműhely Diósgyőrben – olimpiai baj-
nok trénerrel

Apróhirdetés
Akció! eladó vastag fából akác, tölgy, bükk hasított, konyhakész 
tűzifa ömlesztett, 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.

Eladó kemény, minőségi kalodás tűzifa 12 000 Ft/üzemi m3,  szórt 
67 000 Ft/6 üzemi m3. szállítás ingyenes! tel.: 06-70/526-3028.
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Eredményes segítségnyújtás a MIHŐ-től
Az elmúlt időszakban több alkalommal is hírt ad-
tunk arról, hogy a MIHŐ Kft. személyes segítség-
nyújtási programot indított annak érdekében, hogy 
az elmúlt években egyre növekvő mértékű lakossá-
gi számlatartozások rendezésében segítséget nyújt-
son. Abban az esetben, ha a díjfizető határidőre nem 
tudja befizetni az aktuális havi szolgáltatási díjat, díj-
hátralékba kerül. Ezt követően a MIHŐ törvényes 
eszközökkel megindítja a díjbeszedést, amelynek 
sok esetben bírósági végrehajtás a vége. A bírósági 
végrehajtási eljárásoknak is rendkívül magas a költ-
sége, ami a díjtartozáson felül szintén az érintett hát-
ralékos díjfizetőt terheli. Már csak ezért is fontos, 
hogy a MIHŐ Kft. a lakossággal közösen igyekszik 
megoldást találni – ez esetben a hátralékkal rendel-
kező ügyfeleknek személyesen nyújtva segítséget.

– Nyíri Lászlót, a MIHŐ ügyvezetőjét a tapasztalatokról 
kérdeztük, először arról, milyen volt a fogadtatás?

– Az elmúlt három hétben 208 díjfizetőt kerestek fel 
személyesen munkatársaim. A legtöbb esetben elmond-
hatjuk, a felkeresettek megértették, hogy számlatarto-
zásukat rendezniük kell és örömmel vették a felkínált 
segítséget. Azt tapasztaljuk, hogy díjfizetőink többsé-
ge megérti, hogy a távhőszolgáltatási díjat is ugyanúgy 
meg kell fizetni, mint más számlát. Arra viszont nagyon 
sok esetben nem gondolnak, ha ezt mégsem teszik, 
vagyis elmaradnak a számlával, annak jelentős, további 
plusz költsége is van, amit szintén nekik kell megfizetni. 
Nem csak ezt, hanem a tartozás felhalmozását is szeret-
nénk elkerülni, ezért döntöttünk úgy, hogy személyesen 
egyeztetve kínálunk segítséget azoknak, akiknek elma-
radásuk van. Azzal, hogy segítséget nyújtunk a díjhátra-
lékkal rendelkezőknek, védjük azokat, akik hónapról hó-
napra befizetik a díjat. Vannak azonban olyan díjfizetők 
is, akik nem voltak hajlandóak munkatársunkkal meg-
egyezni, tartozásukat nem rendezték, illetve nem kötöt-
tek részletfizetési megállapodást, semmilyen hajlandó-
ságot nem mutattak annak rendezésére, ezért ezekben 
az esetekben a MIHŐ Kft. megindította a jogi eljárást.

– Igaz, még csak rövid idő telt el a program kezdetétől, de 
lehet-e már eredményekről beszélni?

– Igen, lehet eredményekről beszélni. Jelentős ered-
mény, hogy beindult a program, hiszen mint már emlí-
tettem, az elmúlt három hétben 208 díjfizetőt kerestek 
fel munkatársaink. De nagy eredmény az is, hogy a 208 
főből 19-en teljes tartozásukat rendezték és 122 fő kötött 
társaságunkkal részletfizetési megállapodást. További 14 
díjfizető az adósságkezelési programban vesz részt. Így 
azt lehet mondani, hogy bár vannak olyan tartozók, akik 
nem működnek együtt, de a hátralékos díjfizetőink nagy 
része elfogadta a programot és várják a személyes segít-
ségnyújtást.

– Hívják is a MIHŐ-t ezzel kapcsolatban?
– Sok telefonhívást is kapunk a díjfizetőktől, akik már 

hallottak erről a személyes megkeresésről és szeret-
nék rendezni felhalmozott hátralékukat. Az első három 
hétben természetesen nem értünk el mindenkihez. De 
azoknak, akik nem akarják megvárni a személyes segít-
ségnyújtást, azt tudnám tanácsolni, keressék fel a MIHŐ 
ügyfélszolgálatát, ahol ugyanúgy megkapják a tarto-
zásuk rendezésére vonatkozó információkat és akár ott 
helyben rendezhetik tartozásukat, illetve megköthetik 
az erre vonatkozó részletfizetési megállapodást. Szeret-
ném jelezni azt is, mozgáskorlátozott ügyfeleinket tele-
fonon történő időpont-egyeztetés után személyesen ke-
resik fel munkatársaim.

– A távhődíj magába foglalja a víz felmelegítésének 
díját is. A helyszíni melegvíz-mérőórákat is ellenőrzik 
ilyenkor?

– A felkeresések alkalmával minden esetben, ahol 
használati melegvíz-szolgáltatás is van, ellenőrizzük a 
melegvízmérőket. Az ellenőrzések során eddig nem ta-
lálkoztunk problémával, inkább kellemes meglepetést 
okoztunk két esetben. E két lakásban ugyanis olyan víz-
órát találtunk, ahol felhasználóink a legutóbbi alkalom-
mal tévesen, több felhasználást diktáltak be, mint a tény-
leges melegvíz-felhasználás. Ezekben az esetekben a 
felhasználóknak a következő havi számlájukon jóváírjuk 
a különbözetet.

KETTESBEN  
ILLÉNYI KATICÁVAL
Zongorán közremûködik:  

Bundzik István
2013. 03. 02. szombat 19.00 óra   

– Mûvészetek Háza, Miskolc  
Kedvezményes jegyár: 2400 Ft

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

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

A város a fesztiválon
február 23. | szombat
11.00 | Oravecz Quartett. Nagyszínpad.
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). MŰHA-színpad
17.00 | Kemény Dió, Oelschläger-Őry Lajos épí-

tész emlékkiállítása. Köszöntőt Kiss Gábor al-
polgármester mond, a tárlatot Michal Štofa kurátor 
nyitja meg. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.30 | Halász-Hradil Elemér művei. A tárlatot  
Gaál Ida, a komárnói Duna Menti Múzeum  
művészettörténésze nyitja meg. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

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

február 24. | vasárnap
18.00 | Márai Sándor: A gyertyák csonkig ég-

nek. A Kassai Thália Színház vendégjátéka. Művé-
szetek Háza.

minden fesztiválnapon:
14.00 | Proti vetru: Széllel szemben című Márai-do-

kumentumfilm. MŰHA, Béke-terem
» Miskolci kínálat. Többek között Miskolczi Kolbász-

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

» Kassai turisztikai stand. MÜHA előtt.
» A Múzeum Kocsonyája, ínyenc udvar. Papszer 1.

Díszvendégek programjai:

Mezőkövesd
február 23. | szombat
11.00 | Tardi Népdalkórus
13.00 | Matyó Néptáncegyüttes
14.00 | Szentistváni Népdalkórus
A Matyó Népművészeti Egyesület tagjai mézeska-

lács-, valamint hímzés- és szövésbemutatót is 
tartanak az Erzsébet téren.

Gönc
február 23. | szombat
14.00 | Extázis. Kassa–Miskolc színpad
15.00 | Cross Road blues. Kassa–Miskolc színpad
16.00 | Szia Klub. Bálaszínpad
16.30 | Hidasnémeti Néptáncosok. Bálaszínpad
11.00 | Ostorpattogtató Gönci betyárok be-

mutatója. Szinva terasz
13.00 | Abaújvár Vitézei. Korabeli harci bemuta-

tó, mindhárom napon. Szinva terasz
A kajszi hazájaként ismert település történelmi érté-

keire is felhívja a figyelmet. Helyi betyáros kocso-
nyával, gönci gulyással, gönci feketeszederrel és 
zamatos lekvárokkal várják a látogatókat.

Szomolya
február 23. | szombat
10.00 | Rece Hagyományőrző Népdalkör. Bá-

laszínház

február 24. | vasárnap
11.00 | Férfi legény lett. Bálaszínház
Egyedi értékükkel, a szomolyai cseresznyével,  

valamint az ebből készített étel- és ital- 
különlegességekkel ismerkedhetnek meg a 
standjukhoz látogatók. Interaktív módon be-
mutatják a misztikus fényben ragyogó kaptár-
köveket is.

Monok
február 23. | szombat
12.00 | Újvári Marika előadóművész, népdal-

énekes. Bálaszínház

február 24. | vasárnap
12.00 | Kossuth Népdalkör fellépése. Bála-

színház
12.30 | Újvári Marika előadóművész, népdal-

énekes. Bálaszínház. (A művésznő a Bormúze-
umban pénteken is énekel.)

Monok Kossuth Lajos szülőfaluja. A település  
történelmi értékei közül kiemelkedő  
még az 1700-as években épült Andrássy- 
kastély, valamint a helyi római katolikus  
templomban őrzött Szent Orbán-ereklye,  
mely a fagytól és a hidegtől védi meg  
a szőlőhegyeket. A fesztivál idején Kossuth  
születésének 210. évfordulója alkalmából ki-
állítás tekinthető meg a Herman Ottó Mú-
zeumban.

Ízelítő más programokból:

február 23. | szombat
10.30 | Trükkverseny kutyáknak. Szemere kert.
12.00 | Kocsonya Kupa. Kutyás attrakció és ver-

seny. Avasi kilátó.
13.00 | Békaúszóverseny. Kemény Dénes 

uszoda.
15.00 | Jazz/Bolero. A Kontúr Fizikai Színház elő-

adása. Miskolci Nemzeti Színház.
16.30 | A Teljes Szívvel Közhasznú Alapítvány 

egyik programja. Európa tér.
18.00 | 925. Élményszínpad Vajtó Lacival.
19.00 | Csuli-találkozó. Miskolci Nemzeti Szín-

ház, Kamara.

február 24. | vasárnap
11.00 | Szomolyai Férfi Egylet. Élményszínpad 

Vajtó Lacival.
11.30 | Újvári Marika énekművész előadása. 

Élményszínpad Vajtó Lacival.
12.00 | Vidám vetélkedők a Kocsonyafeszti-

vál békájával. Élményszínpad Vajtó Lacival.
13.00 | Flying Colours parkour és kaszkadőr-

csapat. Élményszínpad Vajtó Lacival
14.00 | Diósgyőrtől Genfig. Unplugged zenés 

beszélgetés. Bálaszínház
14.00 | A Kossuth Népdalkör előadása. Él-

ményszínpad Vajtó Lacival.
17.00 | Záróprogramok. Helynekem.

Kocsonyafesztiváli programajánló
Koncertek, fellépők
február 23. | szombat
Bestillo nagyszínpad (Erzsébet fürdő mögött)
11.00 | Oravec Quartet (SK)
12.25 | T-Dance Tánccentrum
12.35 | Miskolci Nemzeti Színház Tánckara
12.45 | T-Dance Tánccentrum
13.55 | Szemere Középiskola táncosai
14.30 | Esthajnal-koncert
15.30 | Csuli-muri. A színpadon: Cserhalmi György, 

Stohl András és Gáspár Tibor
Kassa–Miskolc színpad (Művészetek Háza előtt)
11.00 | Lévay Gimnázium néptáncosai, zenészei

11.45 | Szemere Középiskola táncosai
12.00 | Chiki Liki Tu-A (SK)
12.50 | Magyar Nemzeti Színház tánckara
13.00 | Miskolc Steelers & Steelleaders 
13.35 | T-Dance Tánccentrum
14.00 | Romano Teatro
15.00 | Cross Road
16.30 | Mango Molas (SK)
17.20 | Miskolc Dixieland Band
18.30 | Radio M DJ sett – Szabó Marcival
19.00 | GreenBeetz
20.00 | Silvayovci (SK)
21.00 | Maszkura és a tücsökraj

22.30 | Wadonna-koncert, utcabál
Lelkibéke színpad (Városház tér)
11.000 | Tücsök Zenekar: Zenés mesejátékok
11.50 | T-Dance Tánccentrum, Bambi csoport
12.05 | Szemere Középiskola táncosai
12.30 | Zumba Borsod Twins
13.00 | Fake Smile
13.45 | Voltage 
14.40 | T-Dance Tánccentrum
17.00 | Retro buli a Fathers együttesssel
17.40 | Kutyaszépségverseny eredményhir-

detése
18.00 | Czemende

február 24. | vasárnap
Bestillo színpad
13.00 | Thunder Jack
14.00 | Reflex Házibuli
15.00 | Ivan and the Parazol 
17.00 | Old Boys – fesztiválzáró koncert

Kassa–Miskolc színpad
13.00 | Foul Berry
14.00 | Steel Orange
15.00 | Emberdzsemm

Lelkibéke színpad
11.00 | Balkan Fanatik

(A szervezők a műsorváltozás  
jogát fenntartják)



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

xandrával, Katus Attilával, Rubint Rékával. Tesco.
16.30 | Márai Sándor és a gondolat. Koleszár And-

rás előadása. Kelet-Nyugati Átjáró (Széchenyi u. 12.).
17.00 | Kortárstánc-előadás Honvágy címmel. 

Győri kapui református templom.
17.30 | Az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes 

műsora. Kelet-Nyugati Átjáró (Széchenyi u. 12.).

Február 24. | vasárnap
10.30 | Fülenagy, a kíváncsi kiselefánt. Bábszínház.
19.00 | Szabó Lőrinc és a szerelem. Koleszár András 

műsora. Kelet-Nyugati Átjáró (Széchenyi u. 12.).

Február 25. | hétFő
16.00 | Családi kézműves kreatív délután. Göröm-

bölyi Művelődési Ház.
18.00 | Hangfürdő a tízmilliószoros napon. IfiHáz.
19.00 | Népszerű bérlet. Brahms: II. B-dúr zongora-

verseny, Beethoven: V. szimfónia a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar előadásában. Közreműködik: Pertis Atti-
la zongorán, vezényel: Karolosz Trikolidisz. MüHa.

Február 26. | kedd
17.00 | A kommunizmus áldozatainak emlék-

napja. Az Éltető Lélek Irodalmi Kör zenés irodalmi 

műsora után a megemlékezést tartja Molnár Pé-
ter, a KDNP miskolci elnök-frakcióvezetője. Vendég: 
Székely András nyugalmazott iskolaigazgató, egy-
kori hortobágyi kitelepített. Fráter Gimnázium.

17.00 | Az egyházi média sajátosságai. Somogyi 
Botond, az Erdélyi Református Egyházkerület gyüle-
kezeti lapja főszerkesztőjének előadása. Tiszáninneni 
Református Egyházkerület székháza.

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

Február 27. | szerda
17.00 | A farsangról. ArTTér. Lézerpont Látványtár.
17.30 | Kéktúrázás Káptalantótitól Káldig. A 

Lombok Alatt egyesület vetítése. Ady mozi.
19.00 | Száz évig. Fodor Sándor, Netti emlékére a Há-

romszék táncegyüttes előadása. Művészetek Háza.

Február 28. | csütörtök
16.30 | Csokonai 170. Szabó Ádám szobrászművész 

kiállítását Vass Tibor költő nyitja meg. Megtekinthető 
április 6-áig. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | Borsod 2050. A műhelybeszélgetés-sorozat 5. 
eseményének témája a Miskolci Egyetem oktatóinak 
és hallgatóinak ajánlása a térség barnamezős terü-
leteinek értékesítésére, hagyatékának védelmére és 
hasznosítására. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | Szondi-telep. Kőhalmi Péter tárlatát Pankucsi 
Márta szociológus nyitja meg. József A. Könyvtár.

18.00 | Széplaki Zoltán blockflöte, querflöte és 
Varga László orgonahangversenye. Zenepalota.

március 1. | péntek
18.00 | Ötágú síp. A kassai Thália Színház és a Lévay 

József gimnázium közös előadása. Művészetek Háza.

március 2. | szombat
19.00 | Kettesben Illényi Katicával. Zongorán köz-

reműködik Bundzik István. Művészetek Háza.

március 3. | vasárnap
10.30, 16.00 | Vitéz László. Bábszínház.

» további, részletes programok  
a minap.hu

a város lapja
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Február 25. | 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 26. | 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 27. | 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 28. | 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.

március 1. | 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.

március 2. | 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.

március 3. | 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

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

17.45 Felhők felett; feliratos mexikói–fr.–holland–német | 16 | (Uránia) | 20.00 
Violeta – Köszönet az életnek; feliratos chilei–argentin–brazil | 16 | (Uránia).

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

Február 22–24. | 14.00 Széllel szemben; mb. és feliratos szlovák dokumen-
tumfilm | KN | (Béke).

Február 25–27. | 14.30 A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkal-
mából: Drága, besúgott barátaim; magyar film | 12 | (Uránia) | 16.00 Cycle; 
magyar animációs film | 12 | (Uránia) | 17.45 EP: A vadászat; feliratos dán film | 
16 | (Uránia) | 20.00 EP: Ne zavarjanak!; fr. vígjáték | 16 | (Uránia).

Február 28–március 6. | 15.15 EP: Egyesült állatok; német animációs | 6 | 
(Béke) | 15.30 EP: Tabu; ff. portugál–német–brazil–fr. romantikus | 16 | (Uránia) | 
17.15 EP: Ne zavarjanak!; fr. vígjáték | 16 | (Béke) | 17.45, 20.00 EP: Most jó; fel-
iratos angol | 16 | (Uránia) | 19.00 Django elszabadul; am. western | 18 | (Béke).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Személyiségtolvaj (MB premier) | 
16 | 11.00 (szo– v), 13.15, 15.30, 17.45, 
20.00 – 22.15 (p– szo)
Die Hard – Drágább, mint az éle-
ted (MB) | 16 | 10.30, 12.30 (szo– v), 
14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p– 
szo)
Lenyűgöző teremtmények (MB) | 
12 | 10.00, 12.30 (szo– v), 15.00, 17.30, 
20.00 – 22.30 (p– szo)
Megtört város (F) | 16 | 13.00
Anna Karenina (F) | 12 | 20.30
Egyesült állatok (MB) | 6 | 11.15 
(szo– v), 13.15, 15.15, 17.15

Pi élete (MB digitális 3d) | 12 | 10.30 
(szo– v), 15.30, 18.00
A hobbit: Váratlan utazás (MB digi-
tális 3d) | 12 | 13.45
Django elszabadul (MB) | 18 | 10.30 
(szo– v), 17.00, 20.15
40 és annyi (MB) | 16 | 11.30 (szo– v), 
14.00, 16.45, 19.30 – 22.15 (p– szo)
Gengszterosztag (F) | 16 | 19.30 – 
21.45 (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 21–27. ›››››››››

» » Vasárnap, 24-én Teréz anya nővéreinek lyukói kápolnájában tart szentmisét délután 4 
órától Nagy István mindszenti káplán. Ezen a vasárnapon minden katolikus templomban a katoli-
kus iskolák javára történik a perselygyűjtés.

» Sándor Csaba orvos előadást tart A nők életének szakaszai címmel a diósgyőri plébá-
nia hittantermében (Puskás Tivadar u. 1.) február 26-án, kedden este fél 7-től, a Kolping Akadé-
mia előadássorozat első programjaként.

» Február 28-án, csütörtökön rendezik meg a miskolci katolikus pedagógusok ta-
lálkozóját a Vörösmarty Katolikus Általános Iskolában. A délután 3 órakor kezdődő programra 
nemcsak a katolikus iskolákban tanító, hanem minden katolikus pedagógust várnak. A találko-
zón előadást tart Juhász Ferenc atya, az EKIF elnöke és Alakszainé Oláh Annamária, a KÉSZ elnö-
ke. A találkozó püspöki szentmisével zárul a katolikus magyar oktatás-nevelés ügyéért a mind-
szenti templomban.

» A minorita templomban február 28-án, az este 6 órai szentmisét Kelemen Didák bol-
doggá avatásáért mutatják be.

hArAng-hírek ››››››

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

Jegyek és információ: Mkk központi  
jegypénztár (Miskolc, rákóczi u. 2.,  

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

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!

MISKOLCRA HOZZUK EURÓPA  
KULTURÁLIS FŐVÁROSÁNAK EGY DARABJÁT!
A „sZÓLJ, ÖtÁGÚ sÍP” rendezvénysorozat keretében, 
március 1-jén, pénteken a kassai thália színház művészei, 
Balassa Zoltán történész, és Fekete Vince, a szlovákiai 
református Keresztyén egyház főgondnoka lesznek a 
vendégeink egy kellemesnek ígérkező estén.
Önöket is szeretettel hívjuk az előadásra!

Jegyár: 1000 Ft. Jegyrendelési lehetőség: 
Herczegné Dövényi-Nagy Éva 30/466-4226, herczegneva@gmail.com, 
46/412-961/25 mellék, administration@levay.sulinet.hu
Lévay József Református Gimnázium és Diákkotthon 3530 Miskolc, Kálvin út 2.

A Miskolci Nemzeti Színház márciusi műsora
március 1. | péntek | N | 17.00 NA-

BUCCO / Laborfalvi ifj.  | K | 10.00 ÓZ, 
A NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet | J | 
19.00 A GéZAGYereK / Bérletszünet

március 2. | szombat | N | 19.00 
NABUCCO / Latinovits (Alap, Arany, 
Ezüst) | K | 19.00 AZ ÖrdÖG / Csi-
ky (Arany, Ezüst) | J | 15.00 A 
GéZAGYereK / Bérletszünet

március 3. | vasárnap | K | 17.00 
AZ ÖrdÖG / Bérletszünet

március 5. | kedd | N | 19.00 CHi-
CAGO / Bérletszünet | K | 15.00 ÓZ, A 
NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet

március 6. | szerda | N | 15.00 A 
PAdLÁs / Dömdödöm | K | 19.00 AZ 
ÖrdÖG / Lehár (Arany, Ezüst) 

március 7. | csütörtök | N | 15.00 
A PAdLÁs / Pumukli

március 8. | péntek | N | 15.00 Né-
ZŐtéri tÁrsALGÓ: MiNdeNÜtt NŐ, 
KisLÁNYOK / Nőnapi ajándék; 19.00 
dANdiN GYÖrGY / Földes ifj.  | K | 
16.00 MiNdeNÜtt NŐ, CsAJOK / Nő-
napi ajándék | J | 17.00 MiNdeNÜtt 

NŐ, NŐK / Nőnapi ajándék; 19.00 A 
GéZAGYereK, a kolozsvári János Zsig-
mond Unitárius Kollégium diákjainak 
előadása / Bérletszünet

március 9. | szombat | N | 19.00 
dANdiN GYÖrGY / Egressy (Alap, 
Arany, Ezüst)  | K | 19.00 A VÁGY ViLLA-
MOsA / Katona (Arany, Ezüst) 

március 10. | vasárnap | N | 19.00 
dANdiN GYÖrGY / Szigligeti (Alap, 
Arany, Ezüst)  | K | 19.00 A VÁGY ViL-
LAMOsA / Bérletszünet | J | 16.00 A Hi-
deG GYerMeK / Bérletszünet

március 12. | kedd | N | 19.00 NA-
BUCCO / Egyetemi  | K | 15.00 ÓZ, A 
NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet | J | 
19.00 A HideG GYerMeK / Bérlet-
szünet

március 13. | szerda | N | 16.30 
NABUCCO / Zrínyi ifj.  | K | 19.00 AZ 
ÖrdÖG / Némethy  | J | 15.00 KUrÁ-
Zsi MAMA és GYerMeKei / SziTu – be-
avató színház

március 14. | csütörtök | N | 
19.00 A PAdLÁs / Bérletszünet | K | 

19.00 AZ ÖrdÖG / Madách (Arany, 
Ezüst) 

március 16. | szombat | N | 19.00 
CHiCAGO / Bérletszünet

március 17. | vasárnap | N | 17.00 
A PAdLÁs / Bérletszünet

március 19. | kedd | N | 15.00 A 
PAdLÁs / Nemecsek  | CS | 19.00 A 
„FOriNt” / MÉDEIA / Bérletszünet

március 20. | szerda | N | 10.00 A 
PAdLÁs / Bérletszünet

március 21. | csütörtök | N | 
10.00 A PAdLÁs / Hétmérföldes  | K 
| 19.00 JÁtsZd ÚJrA, sAM! / Nyilvá-
nos főpróba

március 22. | péntek | N | 17.00 
A PAdLÁs / Bérletszünet | K | 19.00 
JÁtsZd ÚJrA, sAM! / Bemutató 
(Arany)  | J | 15.00 A KOPAsZ éNeKes-
NŐ / Nyilvános főpróba

március 23. | szombat | K | 15.00 
JÁtsZd ÚJrA, sAM! / Bérletszünet | J | 
19.00 A KOPAsZ éNeKesNŐ / Bemu-
tató előadás | CS | 19.00 A „FOriNt” / 
MÉDEIA / Bérletszünet

március 24. | vasárnap | K | 15.00 
JÁtsZd ÚJrA, sAM! / Bérletszünet | J 
| 19.00 A KOPAsZ éNeKesNŐ / Bér-
letszünet

március 26. | kedd | N | 19.00 Úri 
MUri / Bérletszünet | K | 19.00 éN és A 
KisÖCséM / Bérletszünet

március 27. | szerda | N | 19.00 
NABUCCO / Lehár (Alap, Arany, Ezüst)  
| K | 14.00 ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / 
Bérletszünet; 19.00 A VÁGY ViLLAMO-
sA / Bérletszünet

március 28. | csütörtök | N | 
19.00 CHiCAGO / Bérletszünet | K | 
15.00 ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Bérlet-
szünet | J | 19.00 ÚJ sZÖVeG / Kiss Csa-
ba felolvasószínháza

március 29. | péntek | N | 17.00 
A PAdLÁs / Bérletszünet | K | 19.00 
JÁtsZd ÚJrA, sAM! / Bérletszünet

március 30. | szombat | N | 15.00 A 
PAdLÁs / Bérletszünet | J | 19.00 A KO-
PAsZ éNeKesNŐ / Bérletszünet

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



a város lapja

MiNap

2013. február 23. | 8. hét | X. évfolyam 7. szám

12  mozaik

62 éve, 1951. február 18-án – a Magyar Írók Szövetsége kongresz-
szusa előtt – alakult meg a miskolci csoport 28 taggal. A kongresz-
szuson Gyárfás Imre, Bihari Sándor, Holdi János, Gergely Mihály és 
Borsodi Gyula vett részt.

86 éve, 1927. február 20-án kezdte meg alapszabály szerinti mű-
ködését a Hejőcsabai Kaszinó. Célja a helyi és szomszédos közsé-
gek „polgárainak társadalmi összekapcsolása” volt. Közművelődési 
és szórakoztatási feladatokat látott el, programokat szervezett.

209 éve, 1804. február 23-án hunyt el Pattakosz (Pattosz, Pataki) 
György. A város leggazdagabb borkereskedője 75 éves volt. A legen-
da szerint vagyonából Miskolc megválthatta volna koronauradalmi 
terheit. Sírja az ortodox templom keleti fala mellett, portréja a Her-
man Ottó Múzeumban található.

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Disznótoros 
Diósgyőrben

Rengeteg érdeklődővel, még-
is családias, és hagyományosan 

jó hangulatban zajlott a diósgyő-
ri disznótoros. Az egykori Vén 

Diófa étterem udvarán a magya-
ros ételek és italok mellett a zenés 
programokban sem volt hiány. A 
több száz vendég között a térség 
országgyűlési és önkormányza-

ti képviselői is megjelentek. A fő-
védnök, Kriza Ákos polgármes-
ter kiemelte: a disznótoros egyik 
legfőbb célja, hogy fenntartsák a 

magyar ételek fogyasztásának ha-
gyományát, ugyanakkor meg-

őrizzék ezt a kiváló közösségfor-
máló rendezvényt. (fotó: Mocsári L.)

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

Bear Grylls: A farkas útja
Bear Grylls új kalandregényében ismét 
a találékonyságé és a túlélőtechnikáké a 
főszerep. Beck Granger Alaszka hólep-
te vidékén szenved balesetet kisrepülő-
gépével. A pilóta meghal, nagybátyja, a 
híres professzor életveszélyesen megsé-
rül, Becknek és barátjának pedig nem 
marad más választása, mint gyalog-
szerrel nekivágni a fagyos tundrának. 
Ahhoz, hogy elérjék a legközelebbi te-
lepülést, meg kell mászniuk egy hegyet, 
túl kell, hogy éljék a fagypont alatti hő-

mérsékletet, élelmet kell szerezniük, és szembe kell nézniük a tundra 
vadállataival. Beckről azonban hamar kiderül, hogy minden helyzet-
ben feltalálja magát, tudásának és bátorságának köszönhetően végül 
minden akadályt leküzdenek.

David A. Kessler: 
Muszáj annyit enni?
Vajon mi az oka annak, hogy nem bí-
runk gátat szabni étvágyunknak? Miért 
válik az evés sokszor szenvedéllyé? Van-
nak-e az ételben olyan anyagok, amelyek 
elősegítik az effajta függőség kialakulá-
sát? David A. Kessler beszédes, olykor 
döbbenetes példákkal mutatja be, hogy 
a modern élelmiszeripar úgynevezett 
hiperízletes ételei miképpen alakítják át 
az agy biokémiai folyamatait úgy, hogy 
kimondottan vágyjunk a zsíros, cukros 
és sós ételekre, ha ezek fogyasztása elhízáshoz és különféle anyagcse-
re-betegségekhez is vezet. A szerző megszívlelendő tanácsai segíte-
nek abban, hogy egészségünk érdekében újra átvehessük az irányí-
tást evési szokásaink felett.

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

Django elszabadul
Quentin Tarantino neve ma már 
garancia. A rendező régen várt, 
ígéretes filmje a vadnyuga tot 
mutatja meg, két évvel a polgár-
háború előtt. Egy profi fejvadász 
hálából felszabadítja Djangót, a 
rabszolgát, és együtt felkereked-
nek, hogy megkeressék a fekete férfi feleségét, akit egy rabszolgapiacon 
láttak utoljára. A nyomok egy ültetvényre vezetik őket. A fejvadászok-
nak sikerül bejutniuk a birtokra, de nem biztos, hogy ki is jutnak on-
nan. A földesúr szolgája gyanút fog, és a kalandorok csapdába esnek.

amerikai western, korhatár 18 év | Művészetek 
háza, Béke-terem; február 21–27., 16.45, febru-
ár 28–március 6., 19.00

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

Akkor és most…  „A miskolci Erzsébet tér helye 1885-ben” 
– ez olvasható a Schabinszky László fényképész miskolci műhelyé-
ben készült „Látképen”. A Szinva medrébe visszatérő malomárok és 
az úgynevezett Pap malom uralja a képet. 1891-ben bontották le a 
jegenyefákkal övezett malmot, az árkot is betömték, s hozzákezd-
tek egy olyan tér kialakításához, amely „belépő tornácul szolgál szé-
pülő Avasunknak”. A 27 méter szélességben meghatározott tér első 
épülete a kupolás fürdő volt (1893). Akkor cserélték ki a Szinva hi-
dat is, amely ott állt, ahol a jelenlegi. A fürdővel szemben épült fel 
a Diószeghy-ház, amely egykori külső formáját megtartotta, csu-
pán pinceablakai tűntek el. A malom helyén állították fel a Kossuth-
szobrot, míg a malom melletti „sikátor” helyén épült fel az Akadémi-
ai Bizottság székháza (akkor a Kereskedelmi és Iparkamara épülete). 
Öt év alatt alakították ki a teret. Ez a városkép idén 115 éves.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

A béka kilép a kocsonyából
A Kocsonyafesztivál ötletét 
egy miskolci legenda adta 
13 évvel ezelőtt. A béka az-
óta újra pislog a miskolci 
kocsonyában, ám a kedves, 
zöld állat életnagyságban 
is rója a belvárost, Horváth 
Péter személyében.

Horváth Péter civilként a Mis-
kolci Musical és Dalszínház tag-
ja, mindennapjait amatőr szín-
játszással tölti, ám egy évben 
egyszer békává változik, hogy vi-
dámságot hozzon a februári fesz-
tiválozók életébe. Szerinte a „bé-
kalét” több mint egy feladat.

– 2007-ben voltam először 
béka. Számomra ez küldetés:  cé-
lom, hogy mosolyt csaljak az em-
berek arcára a szürke hétközna-
pokon. Szerintem a békák nem 
csúnyák, ők is a természet teremt-
ményei. Épp olyan különbözőek, 
mint az emberek – fogalmazta 
meg a békaság lényegét Horváth 
Péter, akinek fontos, hogy a feszti-
válozók tudják, mit jelent a béka, 
a kocsonya Miskolcon.

A miskolci kocsonya legendá-
ját gyermekkorában megismerte. 
Mint mesélte, nagyszüleitől hal-
lotta a történetet és egy táluk is 
van, ami ennek emlékét őrzi.

– Vannak, akik nem tudják, 
hogy a fesztivál egy legendára 
épül. Nekik elmondom békaként 
is, mert fontos, hogy tisztában 
legyenek vele. A város múltját 
ápolnunk kell – hangsúlyozta. 

A Kocsonyafesztivál béká-
ja maga is szereti a kocsonyát, 
kedvence a klasszikus recept, 
amelyet nagymamája készít, de 
szívesen fogyasztja a legújabb 
kocsonyákat is, természetesen a 
fesztivál idején.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

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

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

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

Névadó – Dayka Gábor
A Kis-Hunyad (egykor 
Kun József) és a Hunya-
di (egykor Nagy-Hu-
nyad) utcákat össze-
kötő, észak-déli irányú 
utcánk. Az 1898. évi vá-
rosrendezési térképen 
még Jobbágy közként sze-
repel, először az 1900. évi vá-
rosi címtárban tűnik fel.

A névadó Miskolcon, s ebben 
az utcában született. A XX. század 
elején egykori szülőházának helyét 
már nem sikerült azonosítani, így a 
névadással állítottak számára em-
léket. Iskoláit Miskolcon végezte, 
majd 1782-ben Egerbe, a papnevel-
débe került. Két év múlva Kassára 

ment „bölcseletet” tanulni. 
Itt szerezte korai halálát 
okozó tüdőbetegségét. 
Teológiai tanulmánya-
it Egerben, Pesten foly-
tatta. Később, elhagyva a 
pályát, magyar nyelvet ta-

nított Lőcsén. Mai szóhasz-
nálattal nyelvzseninek nevez-

hetnénk, hiszen jártas volt a görög, 
latin, olasz, német és francia nyelv-
ben. Ismerte a szlovákot, a hébert és 
az angolt is. Versei, fordításai közül 
életében kevés jelent meg. (1769–
1796 között élt, Ungváron halt meg. 
Kazinczy Ferenc sokat tett emléke 
megőrzéséért, közismert arcképét is 
ő rajzolta.)                                             D. I.

HIrDETéS

Az utolsó cseréppipa-készítőről 
„Ornstein Hermann cseréppipák 
– olvashattuk eddig a Szentpéteri 
kapu 26-os számú házon a cégért. 
Ismerték Miskolcon, a környéken, 
de szekérnyi szállítmánnyal el-
járt Kassára, Eperjesre, Zólyomba, 
Liptószentmiklósra. Most lekerült 
a tábla a műhelyről. Eltűnt a mes-
terség, mint a szűrszabóké, a csiz-

madiáké, akik termékeit ismerték 
az országban mindenütt. Bezártak 
a tetemvári kocsi-készítő műhe-
lyek is. Minden elmúlik, ami szép 
volt…” – sajnálkozott a cikk írója 
a Felsőmagyarországi Reggeli Hír-
lap 1935. szeptember 27-ei számá-
ban.

Dobrossy István


