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Adósságátvállalás: 25 milliárdos fellélegzés!
Az eredetileg bejelentett 50 
helyett végül Miskolc adós-
ságállományának a 70 szá-
zalékát vállalja át a ma-
gyar kormány – jelentette 
be szerdai sajtótájékoztató-
ján Kriza Ákos polgármes-
ter, Csöbör Katalin és Sebes-
tyén László országgyűlési 
képviselő.

– 2010. után az első két év a romel-
takarítással telt, és sok dolgot kellett 
rendbe tenni, amit az előző város-
vezetés hátrahagyott – ezzel kezdte 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re a szerda reggeli sajtótájékozta-
tót, hozzátéve, hogy a félbehagyott 
vagy elrontott beruházások mel-
lett, mint amilyen a Science Mú-
zeum, az Európa téri mélygarázs 
vagy a Selyemréti Strandfürdő, 
még nagyobb problémát jelentett a 
város gazdasági helyzete.

– Ha minden maradt volna a 
szocialisták által hátrahagyottak 
szerint, akkor 2035-ig 60 milliárd 

forintot kellett volna Miskolcnak 
visszafizetni. Ezért is volt meghatá-
rozó az előző két év – hangsúlyozta 
a polgármester, aki a megoldandó 
feladatok közül kiemelte a mun-

kahelyteremtés kérdéskörét, eh-
hez kapcsolódva a Déli Ipari Park 
fejlesztését, illetve a biztonságot, a 
víztisztítást, csatornázást, valamint 
az élhető város kérdését, amely 

kapcsán a Selyemréti Strandfür-
dőt, a tapolcai fürdőterveket emlí-
tette. De beszélt a közútfejlesztésről 
is, amely jövőbe mutató, milliárdos 
beruházás.      » folytatás az 5. oldalon

Talpra állítják a húsipart

Felsőzsolcán, a Sajó-Hús Kft. üzemében járt szerdán Budai Gyula, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és Jakab Ist-
ván, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövet-
ségének elnöke, akik az ágazat problémáiról, a megoldási lehetősé-
gekről egyeztettek. » részletek a 3. oldalon

Terítéken a költségvetés
Az önkormányzat idei költségve-
tésének tervezetéről is tárgyal a 
miskolci közgyűlés jövő heti ülé-
sén. A közigazgatási reform ré-
szeként 2013-tól alapvető válto-
zások következtek be az állam és 
a helyi önkormányzatok közötti 
munkamegosztásban, ami jelen-
tősen megváltoztatta a központi 
költségvetésből származó forrás-
juttatást is. » részletek az 5. oldalon

MiskolcPont-szülinap
Egyéves lett március 1-jén a 

MiskolcPont kártyarendszer, en-
nek alkalmából az egyes szám jegyé-
ben tartottak pénteken születésnapi 
műsort a Barlangfürdőben. A belé-
pők a kártyaszámok alapján sorso-
láson vettek részt, melyen sok érté-

kes tárgyi és pontajándékot sorsoltak 
ki. Minden kártyatulajdonosra vár 

azonban feladat: egy év elteltével meg 
kell azt újítani. » részletek a 4. oldalon

Hogy ne fokozzák a traumát
Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, közigazgatási és igazságügyi 
miniszter adta át szerdán a Miskol-
ci Rendőrkapitányságon kialakított 
gyermekbarát meghallgató szoba 
tanúsítványát.

A gyermekbarát meghallgató szo-
bákat olyan berendezéssel, techni-
kai és tárgyi felszereléssel alakítják 
ki, amelyek oldják azt a feszültséget, 
ami az események felidézése során 
újra jelentkezhet az áldozatoknál.

Mint elhangzott, a miniszte-
ri rendelet értelmében 2013 végé-

ig minden megyeszékhelyen létre 
kell hozni legalább egy gyermekba-
rát meghallgató szobát, amelyet a 14 
évnél fiatalabbak esetében kötelező 
használni.          » cikkünk a 3. oldalon

Macik 
a Dab. ellen
a dunaújvárosi acélbikák ellen 
vívhatja ki a Mol liga fináléjába 
jutást a Miskolci jegesmedvék.  
sport | 9. oldal

vége a téli 
áloMnak!
növényeink téli nyugalmi állapota 
lassan, de biztosan a végéhez kö-
zeledik.  
életmód | 7. oldal

nabucco és 
fesztivál 
kesselyák gergely ismét operát 
rendezett a színházban, és készül a 
fesztiválra.  
a város | 4. oldal

Megmentették a Kocsonyafesztivált 

Állami támogatásra vár a Ko-
csonyafesztivált szervező ma-
gáncég. Állításuk szerint, ha ez 
nem érkezik meg, veszteséges 
lesz a rendezvény. Az árusok 

egy része ugyanakkor a magas 
helypénzre panaszkodik, de azt 
mondják, a szakadó eső sem tett 
jót az idei kocsonyálisnak. 

» cikkünk a 8. oldalon

Szezonkezdet jegyelővétellel
Pénteki meccsével elkezdte a 
bajnokság tavaszi fordulóját a 
DVTK futballcsapata, első hazai 
meccsüket pedig jövő szomba-
ton játsszák a Haladás ellen. 

Ekkor debütál az új belépte-
tő rendszer is. A klub arra kéri 
a szurkolókat, hogy ne hagy-
ják az utolsó napra a vásárlást, 
lehetőleg előre váltsák meg je-
gyüket – hétfőtől már kapha-
tók –, ugyanis a tesztek alapján 
a mérkőzés napján, a helyszí-
nen maximum 900 jegyet tud-
nak értékesíteni. 

A nyilatkozatok szerint a csa-
pat nagy lendülettel vág neki a 
szezonnak.

» cikkünk a 9. oldalon

Miskolc az ország legnagyobb utazási kiállításán
Az Észak-magyarországi régió meg-
határozó turisztikai attrakcióival és 
városaival együtt jelenik meg Mis-
kolc február 28. és március 3. között 
a 2013-as budapesti Utazás Kiállítá-
son, a Hungexpo-Budapesti Vásár-
központban.

A régió standján többek között To-
kaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely, 
Eger mellett jelenik meg Miskolc, 
két pulttal. 

Nagy Júlia, a MIDMAR Non-
profit Kft. ügyvezetője tájékozta-
tója szerint már az első, szakmai 
napon is kiemelt érdeklődés mu-
tatkozott Miskolc iránt. Stábunk 
pénteken járt a Hungexpón, akkor 
is rengetegen érdeklődtek a mis-

kolci turisztikai látványosságok és 
programok iránt. 

– A Barlangfürdőt és Lillafüre-
det, a Kocsonya- és Operafesztivált 

szinte mindenki ismerte, de érdek-
lődéssel hallgatták tájékoztatóin-
kat más nevezetességekről, rendez-
vényről is, mondta Nagy Júlia. 

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter arról beszélt, hogy Miskolcnak 
óriási lehetőség itt bemutatni az új 
imázsát, értékeit. 

– Bár az arculatváltás még folya-
matban van, azonban már most is 
vannak eredményei, Miskolcnak 
egyre jobb sajtómegjelenései van-
nak – mondta Pfliegler Péter.

A kiállításon meg lehet kóstolni 
az egyedi ízvilágú Miskolczi Kol-
bászt, a miskolci perecet, a lillafü-
redi pisztrángot, valamint az ed-
dig Korty, jelenleg Corvinus Rex 
névre keresztelt sörkülönlegessé-
get is. Vetítik a Miskolcot bemuta-
tó imázsfilmet, a városhoz kötődő 
klipeket, és  szombaton ott lesz Ka-
marás Máté énekes és Deák Bárdos  
Mihály olimpikon birkózó is a vá-
ros képviseletében.                 Tajthy Á.
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» Sebestyén László (Fidesz) | országgyűlési képviselő, választókerületi elnök 
lakossági fogadóórát tart március 7-én, csütörtökön délután 3 órától a Fidesz-irodában 
(Kossuth utca 16. sz.). Előzetes időpont-egyeztetés szükséges a 20/617-3813-as tele-
fonszámon, vagy a szoghi.dorottya@fidesz.hu e-mail címen!

» Bartha György (MSZP) | a 19. számú önkormányzati választókörzet képvise-
lője lakossági fogadóórát tart március 4-én, hétfőn délután fél 5-től a Szent Ferenc Álta-
lános Iskolában (Móra Ferenc u. 1/A).

» Kovács László (KDNP) | a 20. számú önkormányzati választókörzet képvise-
lője lakossági fogadóórát tart március 9-én, szombaton déli 12 órától délután 2 óráig az 
Ady Endre Művelődési Házban.

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

Diósgyőri tavaszi hívogató
Diósgyőri tavaszi hívogató cím-
mel újabb színes programra vár-
ják a diósgyőrieket március 9-én, 
szombaton, a Diósgyőri Ady Mű-
velődési Házban.

Az egész napos program Kovács 
László és Seresné Horváth Zsu-
zsanna önkormányzati képviselő 
védnökségével és támogatásával 
valósul meg. 10 órától ingyenes 
bemutató órákat tartanak, lesz 

baba-mama zenei készségfejlesz-
tő, kismamatorna, ismerkedés a 
babajelekkel, balett, családi sarok, 
beszélgetőkör és még sok egyéb. 
Emellett babaruha-börze, kéz-
műves foglalkoztató, arc- és test-
festés gyerekeknek, baba-mama 
sarok (játszószoba, szoptató- és 
pelenkáztató szoba), homokkép-
készítés, majd délután 4 órától az 
Alma együttes koncertje várja az 
érdeklődő családokat.

Sikeres kormány  
és városvezetés
Az elmúlt évek legnagyobb pénz-
ügyi sikerét érte el Miskolc azzal, 
hogy a kormány átvállalja a város 
adósságának hetven százalékát, 
azaz 25 milliárd forintot – mondta 
pénteki sajtótájékoztatóján Csö-
bör Katalin, országgyűlési kép-
viselő.

– Ebben a rendkívül nehéz gaz-
dasági helyzetben is jó megol-
dásokat választ Magyarország 
kormánya és a miskolci város-
vezetés. Ezért is sikeresebb és 
jobban teljesítenek, mint az elő-
ző Gyurcsány-, Bajnai-kormány 
és a szocialista városvezetés – 
mondta a képviselő. Az adósság 
hetven százalékának átvállalása 
pedig rendkívüli módon meg-
könnyíti a város gazdálkodását 
és a tervezést, ez egyébként egy 
hosszú tárgyalássorozat ered-
ménye, melyben az országgyű-
lési képviselő jelentős szerepet 
vállalt. – Az adósság-átvállalás 
érdeke az önkormányzatnak, az 
államnak és elsősorban minden 

miskolci polgárnak. Miskolc ez-
zel az intézkedéssel kikerül az 
emberek számára folyamatos 
veszélyt jelentő, szocialisták ál-
tal előidézett bénult állapotból 
és megkezdheti a jövő tervezé-
sét és építését – tette hozzá. 

Csöbör Katalin beszélt a kor-
mány által az utóbbi 2-3 évben 
elért eredményekről is, megem-
lítve a gyed visszaállítását, a gyes 
idejének növelését 2-ről 3 évre, 
a rezsicsökkentést, amit folytat-
ni szeretnének. 3500-zal nőtt az 
utcán járőröző rendőrök szá-
ma, csökkentették az állam-
adósságot, növelték a minimál-
bért, miközben minden idők 
legnagyobb egészségügyi fej-
lesztése zajlik éppen. 260 ezer 
embert dolgozott a Start köz-
munkaprogramban, a vállalko-
zásoknak juttatott támogatások-
nak köszönhetően pedig 7100 
új munkahely teremtődött és 21 
ezret őriztek meg, hangsúlyozta 
a képviselő.

H. I.

február 26. | kedd

Sorozat avasiakról. Viga Gyula mu-
zeológust mutatták be az érdeklődő 
közönségnek a Móra Ferenc Könyv-
tárban, ahol új sorozat indult Ava-
si beszélgetések címmel. A jövőben, 
minden hónap utolsó keddjén meg-
rendezett találkozók célja, hogy más-
képp láttassák az Avast, mint ahogyan 
a közvélemény ismeri. 

február 27. | szerda

91 évesen is aktív. Az egyik leg-
ismertebb magyar közgazdászt, a 
Miskolcon élő és manapság is aktív 
Kopátsy Sándort köszöntötte szerda 
délután 91. születésnapja alkalmából 
Miskolc gazdasági és közéletének szá-
mos ismert személyisége. Az ünnepelt 
a tanulás társadalmi fontosságáról 
szólt, érdeklődésünkre pedig kifejtet-
te, hogy szeretné, ha újra virágzó kis-
kertek vennék körbe Miskolcot, ahol 
a zöldség, gyümölcs, virág mellett örö-
met termelnének az emberek.

„Könnyedén, lazán, tartalma-
sat”. Torta címmel nyílt meg a Nagy 
Kunszt legújabb kiállítása a Miskol-
ci Galéria Rákóczi-házában. A mú-
zeumpedagógiai tárlat kétszeres év-
fordulót ünnepel, hiszen a sorozat öt 
évvel ezelőtt indult, s tizedik foglalko-
zása kezdődik meg a most megnyitott 
kiállítással. Az általános és középisko-
lások számára rendezett programok 
során a résztvevők, szakemberek se-
gítségével, múzeumpedagógiai szem-
pontok alapján dolgozzák fel a látot-
takat. 

Harmincötezer ügyfél. Demeter 
Ervin kormánymegbízott köszöntöt-
te Diczházi Pálnét, a Kormányablak 
harmincötezredik ügyfelét. A gratu-
lációt követően egy emléklapot és egy 
Mikes Kelemenről, Rodostó magyar 
krónikásáról írt könyvet nyújtott át 
neki. A Kormányablak működésének 
első éve közel 11 ezer ügyfél kiszolgá-
lásával zárult, 2012-ben pedig meg-
kétszereződött a forgalom. 

Összefogás a fogyatékos embe-
rekkel. A halmozottan sérült gyer-
mekeket nevelő családokra igyekszik 

felhívni a figyelmet az „Összefogás a 
fogyatékos emberekkel” című régi-
ós konferenciasorozat. A sorozat lé-
nyege, hogy igyekeznek ráirányítani 
a figyelmet a halmozottan sérült gyer-
mekeket nevelő családokra, illetve le-
hetőséget teremteni, hogy a családok 
képviselői, illetve a társszervek mun-
katársai, a szakemberek találkozza-
nak, és tapasztalatokat cseréljenek.

február 28. | csütörtök

Csokonai öregkora. Csokonai 170 
címmel nyílt kiállítás a Miskolci Galé-
ria Rákóczi-házában. A Szabó Ádám 
szobrászművész által készített mell-
szobor köré szervezett tárlat igazán 
különleges és egyedi, hiszen bemutat-
ja Csokonai Vitéz Mihály öregkorát, 
habár a magyar felvilágosodás legna-
gyobb poétájának nem adatott meg, 
hogy szép kort megéljen.

A polgári védelem világnapján. 
Ünnepi állománygyűlést tartottak a 
polgári védelem világnapja alkalmá-

ból a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóságon. A rendezvé-
nyen elismeréseket, emléktárgyakat 
is átadtak.

március 1. | péntek

Az MSZP a költségvetésről. A mis-
kolci közgyűlés szocialista frakciója 
arra kéri Kriza Ákos polgármestert, 
vonja vissza a 2013-as városi költség-
vetésről készült tervezetet, ezt dolgoz-
zák át, úgy terjesszék elő a közgyűlés 
jövő heti ülésére. Erről Mokrai Mi-
hály, MSZP-s önkormányzati képvi-
selő beszélt sajtótájékoztatóján, ahol 
egyebek mellett elmondta: számos bi-
zonytalanságot éreznek a tervezetben, 
véleményük szerint az első negyed-
éves korrekciónál ki fog derülni, hogy 
nincs biztosítva a költségvetés egyen-
súlya. A képviselő szerint a koncepció 
tervezésénél még 61 százalékos kor-
mányzati adósság-átvállalással szá-
moltak. Ez időközben 70 százalékosra 
módosult, ami miatt már nyáron bo-
rulhatnak a tervszámok. Hiányolta a 

tervezetből az emberek napi élet-kö-
rülményeit befolyásoló fejlesztéseket, 
ugyanakkor üdvözölte, hogy meg-
emelték a Városgazda Kft. támogatá-
sát, s a képviselői alapokat. 

Laborokról. Szakmai konferenciát 
rendeztek a Herman Ottó Gimnázi-
umban, melyen a természettudomá-
nyos képzésben résztvevő partneris-
kolák szaktanárai vettek részt. Kettős 
célja volt a rendezvénynek: a meghí-
vott tankönyvszerzők és -szerkesztők 
tanácsot adtak a helyi tantervek át-
dolgozásához, a gimnázium szakta-
nárai pedig ismertették a november-
ben átadott természettudományos 
laborokban szerzett eddigi tapasztala-
taikat. A miskolci önkormányzat által 
megvalósítás alatt álló, „A természet-
tudomány oktatás módszertanának 
és eszközrendszerének megújítása a 
miskolci Herman Ottó Gimnázium-
ban” projektben 21 partnerintézmény 
vesz részt. A projekt teljes összköltsége 
közel 300 millió forint.

» Ételt csak okosan! A Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) elindí-
totta az „Ételt csak okosan! Élelmiszerbizton-
ságról mindenkinek!” elnevezésű társadalmi 
célú kampányát, amellyel felhívja a lakosság 
figyelmét arra a tényre, hogy az élelmiszer 
eredetű megbetegedések 70 százaléka meg-
előzhető, és arra a módszerre, mellyel ez a cél 
megvalósítható. A piacokon megvásárolható, 
kiváló minőségű élelmiszereket a háztartások-
ban is megfelelő konyhatechnikai módszer-
rel kell elkészíteni, ez esetben elkerülhetőek 
az élelmiszer eredetű megbetegedések. Kap-
csolódó videó a http://www.kormany.hu ol-
dalon található.

» Felkészülés az érettségire. „Fel-
készítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellá-

tására” elnevezéssel 30 órás tanfolyamot tart 
február 21–23-án a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya. 
A háromnapos képzésre 22 tanár jelentkezett, 
akik a legújabb jogszabályi változások ismer-
tetése mellett gyakorlati képzést is kapnak. A 
jelenlévők a képzés során bővebb ismerete-
ket szerezhetnek, a vizsgára való jelentkezés 
folyamatától kezdve a bizonyítvány kiadásá-
ig. Tehát a jelentkezők lemodellezik a vizsga 
egész menetét és elsajátíthatják mindazokat 
az ismereteket, melyek az elnöki feladatok el-
látásához szükségesek. 

» Elérhetőségek. A Miskolci Járási Hiva-
tal elérhetőségei: 3525 Miskolc, Petőfi u. 23., 
tel.: 46/512-700/3998, 46/542-811, e-mail: 
jaras@miskolc.borsod.gov.hu

Kormányhivatali híreK ››››››››››››››››››››››››››››› „Fontos a Miskolci Egyetem”
A vidékről származó fiatalok több-
sége nem fog tudáshoz jutni a fel-
sőoktatásban az államilag finanszí-
rozott helyek számának szűkítése 
és a Miskolci Egyetem állami támo-
gatásának csökkentése miatt, véli 
Gúr Nándor (MSZP) országgyűlési 
képviselő.

A szocialista politikus szerint a 
felsőoktatásból több tízmilliárdot 
vontak ki, a Miskolci Egyetem 
pedig idén mindössze 3,3 milli-
árd forint működési támogatást 
kap. Gúr Nándor hangsúlyozta: a 
Miskolci Egyetem is olyan tudás-

bázis, amely elengedhetetlen fon-
tossággal bír a vidéken élő gye-
rekek számára, már csak azért is, 
mert a szülők többsége nem tud-
ja finanszírozni, hogy gyermeke 
egy budapesti egyetemen tanul-
jon, ahol fizetnie kell a lakhatást, 
az utazást, és a mindennapi költ-
ségeket. 

Az országyűlési képviselő azt is 
kiemelte, hogy a Miskolci Egye-
tem ugyanakkor az elmúlt évti-
zedek során bebizonyította, hogy 
magas szintű oktatásra, képzésre 
képes, az oktatói gárda pedig jól 
képzett.

A Miskolci Városfejlesztési Kft. 
(3525 Miskolc, Városház u. 13.) 
Miskolctapolca területén, a Mis-
kolc 45 575/13, 45 575/15-17, 46 
063/4 hrsz.-ú ingatlanon 2 ütem-
ben strand- és élményfürdőt kíván 
létesíteni, melyben az alábbi főbb 
létesítmények foglalnának helyet: 
főépület, hullámmedence, élmény-
medence, pezsgőmedence, gyerek-
medence, csúszdamedence és óri-
áscsúszda, kalandpatak, szaunapark, 
50 m-es úszómedence. A tervezett 
létesítmények által igénybe vett te-
rület nagysága 13 ha. A vonatko-
zó előzetes vizsgálati dokumentá-
ció március 20-áig megtekinthető 
az Észak-magyarországi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelőségen (Mindszent 
tér 4. sz.), valamint a miskolci pol-
gármesteri hivatal Építési és Kör-
nyezetvédelmi Hatósági Osztályán 
(Városház tér 8., III. udvar földszint) 
ügyfélfogadási időben.

A Borsod ImEx Nagykereske-
delmi Kft. (3721 Felsőnyárád, 
093/4 hrsz.) a Miskolc 23 365/43 
hrsz.-ú ingatlanon (DAM telep-
helyén) található salakhalnából 
fémes hulladék kitermelését, a sa-
lakvas mellett keletkező kohósa-
lak feldolgozását és osztályozást 
követően hasznosítását terve-
zi. A halnából kitermelhető hul-
ladék mennyisége összesen: 75-
80 000 m3. A salak 40 000 m3/
év kapacitással kb. 2 év alatt ke-
rülne kitermelésre, hasznosítás-
ra. A vonatkozó előzetes vizsgála-
ti dokumentáció március 22-éig 
megtekinthető az Észak-magyar-
országi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelőségen (Mindszent tér 4. sz.), 
valamint a miskolci polgármesteri 
hivatal Építési és Környezetvédel-
mi Hatósági Osztályán (Városház 
tér 8., III. udvar földszint) ügyfél-
fogadási időben.

KözérdeKű ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Zsiga Marcell: „ellenségként tekintenek rám”
Zsiga Marcell alpolgármester a Miskolc Televíziónak adott 
nyilatkozatában megdöbbentőnek nevezte, hogy az ellenzék 
milyen viselkedési normákat engedett meg magának az el-
múlt időszakban.

– Úgy gondolom, mindenki szá-
mára bebizonyosodott, hogy las-
san már nem politikai ellenfél-
ként, hanem igazi ellenségként 
tekintenek rám. Véleményem 
szerint ez nem sportszerű maga-
tartás – nyilatkozta Zsiga Marcell 

alpolgármester a Miskolc Televí-
ziónak.

Emlékeztetett, az elmúlt időszak-
ban „indok és értelmes gondolatok 
nélkül” próbálták megrágalmazni 
politikai ellenfelei, akiket felszólított, 
hogy ne gázoljanak bele egy csa-

lád életébe! Kiemelte, politikai tevé-
kenységébe nem szokta belekeverni 
a családját, de most rákényszerítik a 
vádaskodók, hogy beszéljen erről is.

– El kell mondanom, hogy édes-
anyám kamaszkoromban elhunyt, 
édesapám nevelt fel, és amíg meg 
nem nősültem, addig egy háztar-
tásban éltünk. Tavaly jött el az idő, 
hogy megházasodjak, és mivel a 
családalapításra hosszú ideig ké-
szültünk, ezért tavaly közösen, csa-
ládi összefogással házat tudtunk vá-
sárolni – ecsetelte Zsiga Marcell, 
hozzátéve, mindezt hosszú ideig 

tartó, szorgalmas tanulmányi idő-
szak, illetve munkahelyi tevékeny-
ség előzte meg.

– Volt tehát egy hosszú időszak, 
amíg fel tudtunk készülni arra, 
hogy közös otthont alapítsunk – 
szögezte le végül az alpolgármester.

***
A fideszes Zsiga Marcell kellő ma-
gyarázatot adott arra, honnan volt 
pénze házvásárlásra, a parlament 
mentelmi bizottsága ezért – kor-
mánypárti szavazatokkal – úgy 
döntött: nem rendel el vagyonnyi-
latkozati eljárást ellene – közölte 
hétfőn Rubovszky György, a testü-
let KDNP-s elnöke.

Vandalizmus a Népkertben
Jó ideje nem történt ahhoz fogható rongálás a Nép-
kertben és környékén, mint amilyennel kedden reg-
gel szembesülhettek a járókelők.

Széttört, szökőkútba dobált padok, helyükről kité-
pett, szétrugdalt szeméttárolók fogadták a sétálókat. 
Eperjesi Erika, a körzet települési önkormányzati 
képviselője megdöbbenéssel értesült az események-
ről. A környékbeli rendezvények miatt nemrégiben 
újították fel a Népkertben a padokat, és tíz újat is ki-
helyeztek, hogy megfelelő pihenőhelyek álljanak 
rendelkezésre a területen.

– Érthetetlen, hogy kiket zavart ez, és a mentalitás 
is elkeserítő – hangoztatta Eperjesi Erika, aki arról is 
szólt: mihelyt döntenek a város költségvetéséről, és 
rendelkezésére áll az idei, képviselői keret, támogat-
ja majd a helyreállítást. Nem szeretné, ha a tisztes-
séges emberek, a pihenni vágyó látogatók bűnhőd-
nének mások felelőtlen viselkedése, vandalizmusa 
miatt.

– A kár jelentős, a helyreállítást a Városgazda Kft. 
fogja megkezdeni – mondta el érdeklődésünkre 
Dobos Tímea városházi szóvivő. A város ismeretlen 
tettes ellen feljelentést tett. – Miskolc vezetése arra 

kér mindenkit, hogy értékeinkre, környezetünkre, 
közös lakhelyünkre vigyázzunk! Reméljük, hogy az 
elkövetők kézre kerülnek és tettükért felelni fognak 
– hangsúlyozta. 

Pásztor Imre, a Miskolc Holding kommuniká-
ciós vezetője érdeklődésünkre elmondta, hat ülő-
padot és nyolc hulladékgyűjtőt rongáltak meg. A 
javítható hulladékgyűjtőket pénteken visszahe-
lyezték, a nem javíthatókat pótolták a Városgazda 
munkatársai. A megrongált padok helyére is újak 
kerültek ki.                                          Sz. S. | fotó: Mocsári L.
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Talpra állítják a húsipart 
Felsőzsolcán, a Sajó-Hús Kft. üze-
mében járt szerdán Budai Gyu-
la, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
parlamenti államtitkára és Jakab 
István, a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Országos 
Szövetségének elnöke, akik az 
ágazat problémáiról, a megoldási 
lehetőségekről egyeztettek.

Budai Gyula elmondta: a kor-
mány vállalta, hogy megoldja a 
húsipar problémáit, a miniszter-
elnök őt jelölte ki, hogy az ága-
zattal foglalkozzon. Mindenho-
vá személyesen megy el, ahová 
hívják és segítséget kérnek, hi-
szen más-más sajátosságai van-
nak a gyulai, pápai, kaposvári, 
körmendi, felsőzsolcai üzemek-
nek, és a megoldási stratégiák 
is különbözhetnek. Az államtit-
kár az ágazat fő problémái közül 
leginkább a forráshiányt, a drá-
guló alapanyagot és az értékesí-
tési nehézségeket emelte ki. 

Mint mondta, a problémák 
még az előző kormányok idején 
keletkeztek, amelyek nem nyúj-
tottak valós megoldást, csak el-
odázták azt. Tárgyalnak az áru-
házláncokkal, és a minőségi 
termékeknek meglesz a piacuk. 
A Magyar Fejlesztési Bank meg-
nyitotta csaknem 15 milliárd fo-

rintos forgóeszköz-hitelkeretét, 
a kormány által elfogadott ser-
tésstratégia pénzügyi támogatá-
sára pedig idén 2,6 milliárd fo-
rintot fordítanak. 

Budai Gyula kiemelt fontos-
ságúnak nevezte a húsipari ága-
zatban a munkahelyek meg-
őrzését is – különösen Borsod 
megyében és az ország más, 
hátrányos helyzetű térségeiben. 
Mint elhangzott, a Sajó-Hús Kft. 
jelenleg 61 embernek ad mun-
kát, és 28 tanulót képez. 

Jakab István a nemzeti te-
nyésztési programot, a teljes 
körű technológiai fejlesztést és 
a professzionális takarmány-in-
tegrációt emelte ki a húságazat 
talpra állításáról szólva.

Csöbör Katalin, a térség or-
szággyűlési képviselője elmond-
ta, Magyarországon különösen 
kedvezőek az adottságok az ál-
lattenyésztéshez, a jó minőségű 
hústermékek előállításához. 

– Stratégiai ágazatról van szó, 
az MSZP-s kormányok nyolc 
évében azonban ezt is sike-
rült tönkretenni. Ez a kormány 
azonban jól teljesít, máris job-
ban, mint az elődei, és segítséget 
nyújt. Itt is, és az élet más terüle-
tein is – hangoztatta a képviselő. 

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

Fejlesztések előtt az idősotthon
Az Őszi Napsugár Otthonba láto-
gatott szerdán Soltész Miklós szo-
ciális és családügyért felelős ál-
lamtitkár. Az intézmény vezetése 
beszámolt a rekonstrukcióról, a 
szakmai munkáról és az ellátot-
tak életéről, majd az államtitkárral 
együtt tekintették meg az otthont.

Kiss Gábor, Miskolc alpolgár-
mestere elöljáróban elmondta, 
fontos alkalom az államtitkár lá-
togatása abból a szempontból, 
hogy szakmai alapon beszéljenek 
a jövőről, és a szakpolitikus hely-
ben tájékozódjon a helyzetről.

Az Őszi Napsugár Otthon ve-
zetője, Radomszki Lászlóné ki-
emelte, három telephelyük fej-
lesztésére adtak be mintegy 173 
millió forint értékben pályáza-
tot, melynek elbírálása rövidesen 
megtörténik.

– Az épületek műszaki állapo-
ta és állagromlása valós gond éle-
tünkben. Tavaly 2700-nál is több 
karbantartási munkalapot töl-
töttek ki az otthonban. Az elekt-
romos hálózat, a vízvezeték-
rendszer, a lift és a nyílászárók is 
felújításra szorulnak, míg a hő-
szigeteléssel költséghatékonyabb 
lenne a működésünk, 30 száza-
lékos megtakarítást jelentene. A 
komfortosabb elhelyezést is szol-
gálná a rekonstrukció – sorolta.

Radomszki Lászlóné azt is el-
mondta, szeretnék bővíteni a 

foglalkoztatást, létrehozni egy 
demens nappali ellátást, részt 
vennének gerontológiai (az öre-
gedés és öregkor élet- és kór-
tanával foglalkozó tudomány) 
kutatásban, ezenfelül új inten-
zívgondozási részleget alakítaná-
nak ki.

Sebestyén László országgyű-
lési képviselő azt mondta, azért 
hívták meg az államtitkárt, hogy 
saját szemével lássa, az Őszi Nap-
sugár Otthon állapota nem fe-
lel meg a XXI. század követelmé-
nyeinek, így meggyőződhet arról, 
hogy szüksége van az intézmény-
nek a támogatásra.

A szociális és családügyért fe-
lelős államtitkár hangsúlyozta, 
a fejlesztések emberi erőforrás 
nélkül nem vezetnének ered-
ményre.

– Ha esetleg el is utasítanák a 
pályázatot, remény még lesz, hi-
szen a fejlesztési ügynökséggel 
úgy döntöttünk, a hétmilliárdos 
alapforrást megtoldjuk még öt-
tel, így akár a második körben is 
sikeres lehet a pályázat. Én lehe-
tőség szerint mindenképpen tá-
mogatom az intézmény elkép-
zeléseit, fejlesztési terveit, ezekre 
jó lehetőséget teremtenek majd 
a 2014. és 2020. között lehívha-
tó európai uniós pénzek is, érde-
mes pályázni – mondta Soltész 
Miklós.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Együttműködésben Miskolc egyeteme és a kórháza
Együttműködési megálla-
podást írt alá csütörtökön a 
Miskolci Egyetem és a MI-
SEK Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ 
és Egyetemi Oktató Kórház. 
A közös munka nemcsak a 
kutatásban és az oktatásban 
jelent előrelépést, hanem a 
mindennapi munkában is.

A MISEK eddig is egyetemi oktató 
kórház volt, hangsúlyozta Tiba Sán-
dor, a MISEK Nonprofit Kft. főigaz-
gatója: az egyetem jelenti az elméle-
ti, míg ők a gyakorlati tudásbázist. 
Kiemelte, hogy a kórházban vannak 
olyan ellátások, amelyek egyediek a 
megyében, sőt a régióban is, ilyen a 
tüdőbeteg-gondozás, a hematológi-
ai betegségek, ezek daganatos beteg-

ségeinek kezelése, a HIV-centrum. 
Ezeket érintheti a közös kutató-
munka, ahogy a tbc-betegséget is, 
amelynél megyénkben még mindig 
sok az új megbetegedés. Nagyon 
fontos a mihamarabbi diagnózis, 
így a laboratóriumi, kutató- és gya-
korlati munka nemcsak tudomá-
nyos jelentőségű, hanem a betegek 
számára is sokat jelent.

– A Miskolci Egyetemen több 
mint tíz éve működik az Egész-

ségügyi Kar, ez pedig a tudomány 
azon részei közé tartozik, amely-
nél nagyon fontos a gyakorlati kép-
zés – mondta Patkó Gyula rektor. 
Fontos az egyetemnek, hogy minél 
közelebb vigye a hallgatót a tapasz-
talatszerzéshez, így nagyon jó, hogy 
növendékeik a kórházban szerez-
hetnek gyakorlatot, az orvosok pe-
dig tanítanak az egyetemen. De az is 
lényeges, hogy itt munkát is vállal-
hatnak a végzés után.

Egészségügyi tudásközpont ala-
kult ki az egyetemen, melynek a 
bázisa a megyei kórház volt, de a 
városi intézmény is partnerként 
működött közre. Az Egészségügyi 
Kar dinamikusan fejlődik, így bőví-
teni kell és szorosabbra vonni a kap-
csolataikat, tette hozzá Barkai Lász-
ló dékán. Az előrelépés és a kitörés 
útja pedig az egyetem és a két kór-
ház szoros együttműködése.

Dinamikusan fejlődik az egye-
tem Egészségügyi Kara és fontos a 
megfelelő gyakorlat, jegyezte meg 
Csöbör Katalin. Az országgyűlé-
si képviselő hozzátette, a szocialista 
városvezetés elhanyagolta a kórhá-
zat, de rendbe teszik. Elmondható, 
hogy a jelenlegi kormány és a vá-
rosvezetés is jobban teljesít, mint az 
előző szocialista, akik csak az adós-
ságot halmozták és az oktatást is 
tönkretették. Ők most azon lesznek, 
hogy az egyetem is fejlődhessen.

Az együttműködés aláírása után 
Tiba Sándor elmondta még, ez az 
aktus a második lépése a folyamat-
nak az egyeztetések után. Most elin-
dulhat a konkrét munka, melynek 
kapcsán meg kell jegyezni, hogy a 
megfelelő anyagi forrásra is szükség 
van, ebben számítanak az ország-
gyűlési képviselők támogatására is.

H. I. | fotó: Juhász Á.

Gyermekbarát meghallgató szoba Miskolcon is
Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, közigazga-
tási és igazságügyi minisz-
ter adta át szerdán a Miskolci 
Rendőrkapitányságon kiala-
kított gyermekbarát meghall-
gató szoba tanúsítványát. A 
miniszter a helyszínen sajtó-
tájékoztatót is tartott Deme-
ter Ervin kormánymegbízot-
tal és Vereckei Csaba megyei 
rendőrfőkapitánnyal.

Navracsics Tibor elmondta, a sok 
esetben érzéketlen hatósági eljárás, 
meghallgatás további stresszt és 
traumát okozhat azoknak a gyere-
keknek, akiknek a sérelmére bűn-
cselekményt követtek el. Ez akár 

életük végéig elkísérheti őket, ko-
moly lelki károkat okozhat. A mi-
niszter felhívta a figyelmet, hogy a 
statisztikák szerint az áldozattá vált 
gyermekek esetében 53 százalékkal 
nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy fiatalkorú elkövetővé válnak, 
38 százalékuknak pedig arra, hogy 
felnőttkorukban lesznek tettesek. 
Ezért a gyermekbarát igazságszol-
gáltatás a bűnmegelőzés szem-
pontjából is jelentős.

A gyermekbarát meghallga-
tó szobákat olyan berendezéssel, 
technikai és tárgyi felszereléssel 
alakítják ki, amelyek oldják azt a fe-
szültséget, ami az események fel-
idézése során újra jelentkezhet az 
áldozatoknál.

– A cél tehát az, hogy a büntetőel-
járás során végzett meghallgatás mi-
nél kisebb megrázkódtatást okoz-
zon a gyermeknek – hangoztatta a 
miniszter, megemlítve a kormány 

gyermekek védelmét szolgáló, egyéb 
intézkedéseit is: például a gyermek-
barát igazságszolgáltatás-törvény-
csomag elfogadását 2012-ben, me-
lyet mind a kormánypártok, mind 
az ellenzék egyaránt támogattak.

Mint elhangzott, a miniszte-
ri rendelet értelmében 2013 végé-
ig minden megyeszékhelyen létre 
kell hozni legalább egy gyermek-
barát meghallgató szobát, amelyet 
a 14 évnél fiatalabbak esetében kö-
telező használni. A szobák csak a 
közigazgatási és igazságügyi mi-
niszter által – a belügyminiszter 
egyetértésével – kiadott alkalmas-
sági tanúsítvány birtokában mű-
ködtethetők.

Vereckei Csaba megyei rend-
őrfőkapitány egyebek mellett ar-
ról szólt: nem csupán rendőrként, 
hanem szülőkként is átérzik en-
nek a kezdeményezésnek a jelen-
tőségét, melynek a szükségességét 

sajnos nap mint nap az élet iga-
zolja. Az lenne jó, ha minél keve-
sebbszer kellene ezeket a szobákat 
használni, kevesebb lenne a gyer-
mekek sérelmére elkövetett cselek-
mény. Mint elhangzott, több mis-
kolci rendőr saját gyermekei régi 
játékait adta oda a helyiség kialakí-
tásához, s közreműködtek a szoba 
kifestésében is.

Demeter Ervin megemlítet-
te, hogy a rendőrséggel nagyon jó 
együttműködést sikerült kialakí-
taniuk más ügyek, például felzár-
kóztatási programok területén is. A 
kormánymegbízott hangsúlyozta, 
örömére szolgál, hogy tizedikként 
az országban, Miskolcon is átadják 
a meghallgató szobát. Bízik benne, 
hogy ez új szemléletet is hoz a bün-
tetőeljárásokban, egyúttal azt is jel-
zi: a kormány figyelme mindenre, a 
legapróbbnak tűnő dolgokra is ki-
terjed.                                     Szepesi S.

A kommunizmus áldozatairól emlékeztek meg
A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából tartottak 
megemlékezést kedden a Fráter 
György Katolikus Gimnáziumban. 
Idén Székely András nyugalmazott 
iskolaigazgató, egykori hortobá-
gyi kitelepített volt az emléknap 
vendége.

Molnár Péter, a KDNP miskolci el-
nök-frakcióvezetője megemléke-
zésében elmondta: a miskolci ke-
reszténydemokraták fontosnak 
tartják, hogy a kommunizmus ál-
dozatainak emléknapján ne csak 

az iskolákban emlékezzenek meg, 
hanem a közéletben is.

–Véleményünk szerint nagyon 
fontos megemlékezni a kommu-
nizmus rémtetteiről, világszerte 
több mint 100 millióan estek áldo-
zatául, ez példátlan. Úgy gondoljuk, 
az isten- és emberellenes ideoló-
gia rémtetteinek nem szabad a fe-
ledés homályába veszniük – emelte 
ki Molnár Péter. Sajnálattal jegyezte 
meg ugyanakkor, hogy nem történt 
meg a kommunizmus „nürnbergi 
pere”, azaz nem vonták felelősségre, 
és nem számoltatták el a bűnösöket.

– Kilencéves voltam azon az 
1952. júniusi napon, amikor éj-
jel teherautóra pakoltak sok száz 
miskolci családot, köztük a csalá-
domat és engem is – emlékezett 
Székely András nyugalmazott is-
kolaigazgató a kommunista terror 
egyik rémtettére, a hortobágyi kite-
lepítésekre. Mint mondta, bár még 
gyermek volt a vészterhes időkben, 
töredékekre azóta is emlékszik az 
utazásról, és a mintegy másfél évig 
tartó megpróbáltatásokról a Bor-
sós tanyai kényszermunkatábor-
ban.                                           Kujan I. 

Nem mondott le a város a MISEK Kft. fejlesztési pályázatról
A MISEK „kis csillagpontként” emlegetett fejlesztési pá-
lyázatát az állam nem támogatta, mivel ebben a formá-
ban szakmailag megalapozatlannak tartotta. Ezt a vá-
rosháza tudatta szerdán közleményében.

Az NFÜ honlapjára hivatkozva az MSZP városi 
frakciójának tagjai a múlt héten vetették fel, hogy a 
MISEK területén megvalósítandó „kis csillagpont” 
fejlesztésre még 2010 első félévében elnyert a város 
4,6 milliárd forint támogatást, és felrótták, hogy a 
városvezetés a közgyűlés megkérdezése nélkül visz-
szaadta az elnyert összeget.

A városháza közleményéből azonban az de-
rül ki, hogy a pályázatot az állam nem támogatta, 
mivel „ebben a formában szakmailag megalapo-
zatlannak tartotta”. A Gyógyszerészeti és Egész-
ségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

aláírásra jogosult képviselője levélben tájékoztatta 
a város vezetését, hogy a „Központi sebészeti, tech-
nológiai tömb kiépítése és a kapcsolódó épületek 
rekonstrukciója” tárgyú pályázat nem felel meg a 
Semmelweis-tervben foglaltaknak, valamint az új 
egészségügyi stratégia követelményeinek, ezért a 
GYEMSZI a projekt megvalósítását nem támogat-
ja, áll a közleményben.

Dobos Tímea városházi szóvivő ugyanakkor le-
szögezi, a város kórháza ennek ellenére nem marad 
fejlesztés nélkül. A pályázatnak azonban figyelembe 
kell vennie a szakmai szempontokat, a miskolci sajá-
tosságokat és igényeket úgy, hogy azt ne a város, ha-
nem a kormány finanszírozza.

Az MSZP látni szeretné ezt a levelet, és azt kérik, 
hogy a közgyűlés és a lakosság előtt számoljon be a 
polgármester a szakmai indokokról.
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„Miskolc tehetséges város”
Miskolcon született, a világot már 
körbejárta Kamarás Máté. A fiatal 
magyar színész, musical- és rock-
énekes eddigi karrierje során is 
messzi földre elvitte szülővárosa 
jó hírét, ám ezen túl hivatalosan is 
összefonódik élete Miskolccal, a 
közelmúltban a város arca lett.

Kamarás Máté Miskolcon szüle-
tett, járt iskolába, s pályafutását is 
itt kezdte. A kezdetekre emlékez-
ve az énekes elmondta, ’96 nya-
rán debütált a Barbárok című 
musicalben, első munkája pedig 
a Herman Ottó Gimnázium di-
ákszínpadához köti, ahol a Nyo-
morultakban mutatta meg te-
hetségét, ezzel felhívva magára a 
közönség, a szakma figyelmét.

– Szinte minden évben hazalá-
togatok egy-egy musical est vagy 
saját koncert miatt, de egyébként 
is szeretek hazatérni Miskolcra, 
mert itt van egy lelkes és hű kö-
zönségem. Ez a szülőváro som, 
ezért is volt jó hír számomra ez 
az „összefonódás”. Azt gondo-
lom, jó időben talált meg ez a fel-
kérés – mondta Kamarás Máté, 
aki szerint Miskolc turisztikailag 
egy kiaknázatlan gyöngyszem.

A város arcát sokkal gyakrab-
ban láthatják majd a miskolci-

ak, mint eddig, hiszen nyáron 
koncerttel készül, emellett kiál-
lítása lesz a Herman Ottó Mú-
zeumban, júliusban pedig az 
Aggteleki-cseppkőbarlangban 
ad kon certet, ahová Japánból is 
érkeznek rajongói.

Művészcsaládból származik, 
édesanyja énekelt, édesapja fes-
tett, s nagyapja elismert író volt. 
Városunkból indult, és bármer-
re jár, Miskolc ma is az otthona.

– Miskolc tehetséges város 
egy nehéz régióban. Nagyon 
sokra képes, ám ezért sokat kell 
harcolnia – vélekedett Kama-
rás Máté, aki ezentúl hivatalo-
san is mindent megtesz majd 
azért, hogy Miskolcot mindenki 
olyannak láthassa, amilyen való-
jában: gyöngyszemnek.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Elhunyt Tarczai Béla
Rövid betegséget követően, életének 91. évé-
ben, február 26-án elhunyt Tarczai Béla miskol-
ci fotóművész. 

A Gálffy Ignác-életműdíjas művész 1922. 
október 21-én született, 1941-ben, a Frá-
ter György Gimnáziumban érettségizett. Az 
egyetemen, a katonaságnál és a hadifogságban töltött időt leszámít-
va, egész életében Miskolcon élt. 

A kitüntető AFIAP és EFIAP cím birtokosa, s számtalan tárlat 
keretében mutatták be munkáit. A második világháborús nyuga-
ti hadifoglyok történetét feldolgozó, e témában megkerülhetetlen 
kutató volt.

Kilencvenedik születésnapján kiállítása nyílt a Miskolci Galéria 
Feledy-házában, amelynek nyitva tartását, emléke előtt tisztelegve, 
február 28-áról március 28-ig meghosszabbították.

Temetéséről később intézkednek.

Hirdetés

Hirdetés

Megtalálni múltunkkal a jövőt
Miskolc megtalálása a címe annak a 
projektnek, amelynek keretében a 
Miskolci Galéria szorosabb kapcso-
latot építhet ki a jövőben miskolci 
középiskolásokkal.

A TÁMOP-projekt révén a Mis-
kolci Galéria 29 millió forintot ka-
pott, ebből számos olyan progra-
mot szerveznek majd, amely segíti 
a fia talok helytörténeti ismereteinek 
bővítését. A projektnyitó rendez-
vényen részt vett Vígh Annamária, 
az Emberi Erőforrás Minisztérium 
Közgyűjteményi Főosztályának ve-
zetője, aki hangsúlyozta, minden 
városnak fontos lenne a most Mis-
kolcon kezdődő projekt. 

– Az itt élők egy része sincs tisz-
tában Miskolc értékeivel, erre fel 
kell hívni a figyelmüket, hogy más-
képp viszonyuljanak a kultúrához, 

a városhoz, amelyben élnek. A ga-
léria kilencféle képzésen keresztül 
éri majd ezt el – hangsúlyozta. 

Kiss Gábor alpolgármester a vá-
ros oldaláról közelített a projekt-
hez, és kiemelte, fontos, hogy a fi-
atal generáció átfogó képet kapjon 
Miskolc történelméről, hogy az él-
ményalapú programok révén fej-
lődjék identitástudatuk.

– A projekt tartalmának lényege 
három részre osztható. A múltra, 
jelenre és jövőre. A múlt azért fon-
tos, hogy képessé váljunk magun-
kat definiálni miskolciként, ehhez 
pedig ismernünk kell váro sunk 
múltját. Ugyanakkor meg kell újí-
tanunk a város karakterét, értéke-
inket kell kidomborítani, hogy mi 
magunk is jobban tisztában le-
gyünk velük – tette hozzá.

Kiss J.

Flottakedvezménnyel és bulival ünnepelt a MiskolcPont
Egyéves lett március 1-jén a 
MiskolcPont kártyarendszer, ennek 
alkalmából az egyes szám jegyében 
tartottak pénteken születésnapi mű-
sort a Barlangfürdőben.

A szülinapi buli 11 órakor kez-
dődött, az első száz érkező azon-
nal ajándékot kapott, de kis meg-
lepetést minden résztvevő kapott. 
A belépők pedig a kártyaszámok 
alapján sorsoláson vettek részt, 
melyen sok értékes tárgyi és pont-
ajándékot sorsoltak ki, egészen 
pontosan 111 111 pontnyit.

Mint ismert, a MiskolcPont kár-
tyákat március 1-je óta lehet igé-
nyelni. Czinkné Sztán Anikó, a kár-
tyarendszert is üzemeltető Miskolci 
Turisztikai Kft. ügyvezetője elmond-
ta, a kedvezményrendszer sikerét jól 
jelzi, hogy az elmúlt egy évben közel 
23 ezren igényeltek kártyát.

– A előző kártyarendszerben 
három év alatt volt 15 ezer tulaj-

donos, tehát a MiskolcPont elérte 
célját, a korábbinál több embernek 
nyújt kedvezményt, és ezeknek a 
kedvezményeknek a mértékét fenn 
is tartotta – hangsúlyozta.

Az ügyvezető elmondta azt is, a 
kártyákat egy évre lehet megválta-
ni, a kiállítás dátumától számított 
12. hónap utolsó napjáig érvénye-
sek, így tehát elérkezett az első kár-
tyák megújításának ideje is.

– A MiskolcPont kártyát az 
MVK Zrt. bérletpénztáraiban le-
het megújítani, akárcsak kiváltani. 
A kártyákat helyben (az éves díj, 
azaz 1990 forint befizetése mellett) 
érvényesítik, egy matrica felragasz-
tásával – mondta.

A MiskolcPont kártyákat jelen-
leg 53 szerződött partnernél le-
het használni, az elfogadóhelyeket 
az üzleteken, vendéglátóhelyeken 
matrica jelzi. Mint Czinkné Sztán 
Anikó elmondta, azt minden part-
ner maga állapítja meg, hogy vá-

sárláskor hány pontot ír fel, erről 
tájékoztatja az üzemeltető Miskolci 
Turisztikai Kft.-t, illetve a felhasz-
nálókat is. 

A MiskolcPontnak tavaly júli-
usban jelentek meg első sajátmár-
kás termékei, és azóta folyama-

tosan bővül a kínálat, amelyben 
a kenyérfélék, a tejtermékek és a 
Miskol czi Ínyenc Kolbász (és ösz-
szesen 15-féle termék) már egy-
aránt megtalálható.

– A születésnapra egy új ked-
vezménnyel, Magyarország egyik 
legnagyobb mobilszolgáltatójával 
közösen létrehozott előfizetés-cso-
maggal leptük meg a MiskolcPont 
rendszer használóit, mely már el-
érhető a szaküzletekben. Ennek 
lényege, hogy olyan flottakedvez-
ményhez juthatnak hozzá a kár-
tyabirtokosok, melyeket eddig egy 
dolgozó csak a cégén keresztül ve-
hetett igénybe – mondta Czinkné 
Sztán Anikó. Hozzátette, mindeh-
hez nem kell mást tennie, mint a 
szaküzletben igényelni a flottaked-
vezményt MiskolcPont kártyájá-
val, ráadásul az nemcsak neki, ha-
nem öt családtagjának, barátjának 
is elérhetővé válik.

  Tajthy Á.

Grandiózus opera és fesztiváli tervek 
Kesselyák Gergely élete első 
operáját a Miskolci Nemzeti 
Színházban rendezte 2001-
ben, majd egy évvel később 
úgyanitt megmutatta rende-
zői kvalitásait. Most, 11 évvel 
később, Verdi leggrandiózu-
sabb operáját, a Nabuccót 
vitte színre, s közben tervezi 
az idei operafesztivált is.

– Életem első operarendezése Mis-
kolchoz köt. Ez volt a Rigoletto, 
majd egy évvel később a Szerelmi 
bájital. Elsősorban karmester va-
gyok, és az is szeretnék maradni. A 
rendezés egyfajta kitekintés, szak-
mai hobbi – mondta Kesselyák 
Gergely. A felkérésnek nagyon 
örül, hiszen a város, a színház szak-
mai otthona, szülőhazája.

– Véleményem szerint ez az or-
szág legjobban működő teátruma. 
Az volt 2001-ben, s az ma is. Szere-
tek visszatérni, újra kőszínházban 
rendezni, hiszen régóta a szegedi 
szabadtérin dolgozom. Opera te-
kintetében nincs új a nap alatt, ám 
visszatekintve az elmúlt 20 évre, hi-
ányoztak a nagy kórusoperák. Volt 
itt Carmen, Parasztbecsület, de 
olyan darab, ahol a kórus drama-
turgiailag meghatározó szerepet 
tölt be, nem. A Nabucco ilyen. Ver-

di zenéje monumentális – emelte 
ki Kesselyák Gergely.

A teátrumban bemutatott Na-
bucco a miskolci évadot követő-
en is tovább él, hiszen a követke-
ző évadban Debrecenben láthatja 
majd a közönség.

– A miskolci színháznak vi-
szonylag kis létszámú kórusa van. 
Működik több kórus a városban, 
ám nincs olyan kultúrája a műfaj-
nak, mint Debrecenben. Az otta-
ni színház kórusa közreműködik 
az előadásban, ezért cserébe a deb-
receni teátrum megvette az operát, 
így a miskolci 20 bemutatót köve-
tően, a következő évadban, mint-
egy 15-ször láthatja majd az ottani 
közönség. Akkor a miskolci kórus 
segíti majd a debrecenit – emelte ki 
a rendező.

A Nabucco legfontosabb üzene-
teként a hitet említette Kesselyák 

Gergely. Azt, ahogyan az emberiség 
megtalálja az Istenhez vezető utat, 
ahogyan a kozmosz további útjára 
tér egy olyan korszakváltáskor, ami-
kor az értékrendek felborulnak. 

Közben javában zajlanak már a 
„Bartók+…” Miskolci Operafeszti-
vál előkészületei, amellyel kapcso-
latban a fesztiváligazgató elmond-
ta, a szokásosnál egy héttel később 
rendezik meg.

– Az idén június 14–23. kö-
zött lesz a miskolci operafesztivál, 
hogy ne ütközzön többek között 
a Wagner-napok idejével. Hiszen 
ez a rendezvény sokakhoz szóló, 
de mélyen szakmai esemény – tet-
te hozzá.

A programról egyelőre biztosat 
nem lehet tudni, hiszen az anya-
gi lehetőségek szűkebbek a tava-
lyinál. Kiemelte, hogy ugyan a 
management összehúzta magát, a 

Széchenyi utcai irodából átköltö-
zött egy kisebb irodába, a Miskol-
ci Nemzeti Színházba, kevesebben 
is lettek, nem közalkalmazottként 
dolgoznak, ám az, hogy a műkö-
dési költségük a felére csökkent, 
nem segít.

– Van „A” és „B” tervünk, amit 
tudunk variálni is. Operaíró-ver-
seny biztosan lesz, azt már meghir-
dettük, az utcai programok közé 
szeretnénk igényes operai esemé-
nyeket illeszteni. Az, hogy mit tu-
dunk megvalósítani, majd kiderül. 
Azt tudni kell azonban, hogy az ut-
cán minden drágább, hiszen a sza-
badtéri infrastruktúrát meg kell te-
remteni. Egy kitelepülés 10 milliós 
nagyságrendű költséget jelent. Eb-
ből az összegből pedig másfél pro-
dukció valósítható meg a színház-
ban – hangsúlyozta.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

„Civil fejlesztés 
a foglalkoztatásért“
éMoP 3.3.1-2011-11-0036
Egyéni és csoportos MUNKAERŐ- 
PIACI szolgáltatásokkal állunk állás-
kereső ügyfeleink rendelkezésére:

l Személyre szabott információ-szolgálta-
tás, tanácsadás, egyéni fejlesztés, mento-
ri támogatás, 
on-line tanácsadás 
(e-mail: munka@recik.hu)
l Munka-, pálya-, álláskeresési és foglal-

koztatási, rehabilitációs, Coaching-alapú 
tanácsadás. 

Várjuk jelentkezését a  közeljövőben indu-
ló Álláskereső klubba és Álláskereső 
tréningre! A csoportra való jelentkezés 
érkezési sorrendben történik, határide-
je: 2013. 03. 07. Információ és jelentkezés: 
RECIK Alapítvány Humán Szolgáltató 
Központ, Miskolc, Széchenyi út 14., 1. em. 
(Weidlich-udvar). Tel.: 06-30/363-7506, 
06-30/249-7152, 46/508-627, e-mail: 
munka@recik.hu. Ügyfélfogadás: kedd–
péntek 10–14 óráig. Szolgáltatásaink térí-
tésmentesen vehetők igénybe.

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



Romeltakarítás után 25 milliárdos fellélegzés!
Az eredetileg bejelentett 50 
helyett végül Miskolc adós-
ságállományának a 70 szá-
zalékát vállalja át a ma-
gyar kormány – jelentette 
be szerdai sajtótájékoztató-
ján Kriza Ákos polgármes-
ter, Csöbör Katalin és Sebes-
tyén László országgyűlési 
képviselő.

» folytatás az 1. oldalról
Ezek a polgármester szerint komp-
lex rendszerben valósulnak meg, 
egymásra épülő fejlesztések, me-
lyek segítségével megteremtődhet a 
munkahelyteremtés, biztonság, él-
hető város hármasa. Kriza Ákos be-
mutatta a „Miskolcnak építünk, fej-
lesztések a városnak” című füzetet 
is, amelyet eljuttatnak a miskolciak-
nak, hogy lássák, milyen fejleszté-
sek valósultak meg, állnak kivitele-
zés vagy előkészítés alatt a városban, 
és hogy ezek hány milliárdnyi gaz-
dagodását jelentik Miskolcnak.

– Magyarország és Miskolc is 
jobban teljesít, mint az előző, szoci-
alista vezetés alatt – ezt már Csöbör 
Katalin mondta, hozzátéve, igye-
keznek az emberek válláról minél 
több terhet levenni. 2010-ben a vá-
lasztók is belátták, hogy nem más 
országokhoz kell hazánknak és a 
kormánynak igazodni, hanem az 
emberek érdekeit figyelembe ven-

ni, ennek köszönhető a kétharma-
dos kormánytöbbség. Az ország-
gyűlési képviselő megjegyezte: nem 
dolgoztak hiába, bár a szocialisták 
hatalmas adósságot halmoztak fel, 
az egyeztetések végére a kormány 
Miskolc adósságállománya 70 szá-
zalékának az átvállalásáról dön-
tött. Csöbör Katalin szerint a szoci-
alisták ezt soha nem tudnák elérni, 
„ők csak rezsit emelni és az adóssá-
got növelni tudják, ezért veszélyesek 
az országra nézve is”. Sok település 
könnyebbül meg az adósságteher 
alól, így fejleszteni is tudnak majd. 

– Nagyon komoly lobbi-
tevékenység van amögött, hogy si-
került elérni Miskolc adósságának 
a 70 százalékos átvállalását, amire 
nagyon büszke vagyok – jegyezte 
meg Sebestyén László. A kormány 
megértette Miskolc problémáját, 

látja, hogy milyen helyzetben vet-
te át a várost a jelenlegi vezetés, 
ahogy azt is, hogy mit tettek már 
az elmúlt két évben azért, hogy 
ebből kilábaljanak. Elemzők sze-
rint a két országgyűlési képvise-

lő, valamint a miskolci városveze-
tés lobbitevékenységének, illetve 
Kriza Ákos személyes jó kapcso-
latának Pintér Sándor belügymi-
niszterrel köszönhető, hogy fo-
rintértékben Miskolctól veszi át a 

legnagyobb mértékű adósságot a 
kormány.

Az országgyűlési képviselő né-
hány beruházásra részleteiben is ki-
tért a bemutatott füzet tartalmából. 
Beszélt a MIVÍZ szennyvíztisztító 
telepére tervezett biogáz-erőműről, 
amely szennyvíziszapot, konyhai 
használatból maradt olajat és zsírt 
fog környezetkímélő módon hasz-
nosítani, és ennek során áramot, 
valamint hőt előállítani. Ennek be-
kerülési összege 2,165 milliárd fo-
rint. A szennyvízcsatorna-hálózatot 
is tovább fejlesztik, amelynek során 
900 új bekötés és 19,8 kilométernyi 
újonnan épített szennyvízcsator-
na létesül. A beruházás részeként a 
miskolci szennyvíztelep korszerű-
sítése is megvalósul. Ennek a beru-
házási összege 3,909 milliárd forint. 
Fejlesztik az ivóvízrendszert is, hi-
szen a vízbázist védeni kell. Olyan 
világszínvonalú víztisztítási techno-

lógiát építenek be, amely a források-
ban olykor előforduló szennyező-
déseket is el tudja távolítani. Ennek 
2,818 milliárd az értéke. 

Kriza Ákos az adósságátvállalás 
kapcsán elmondta még, Miskolc 
esetében nettó 36 milliárd forint az 
adósságállomány, ami majdnem el-
éri a város éves költségvetését. Gaz-
dasági szakemberek szerint, ha egy 
város költségvetésének a nyolcvan 
százalékát eléri az adósságállomány, 
akkor veszélybe kerül a működése. 
A 70 százalékos adósságátvállalás 
25 milliárdot jelent, így a maradék 
adósság már „csak” a 25 százaléka a 
költségvetésnek, ami jelentősen tá-
gítja a városvezetés mozgásterét. Fe-
lelősségteljes gazdálkodást csak úgy 
lehet elképzelni egy városban, ha a 
fejlesztések is megvalósulnak, de az 
adósság sem lép túl egy határt – tet-
te hozzá a polgármester.

H. I. | fotó: Juhász Á.
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Közgyűlés előtt a költségvetés
Az önkormányzat idei költ-
ségvetésének tervezetéről is 
tárgyal a miskolci közgyűlés 
jövő heti ülésén. 

A közigazgatási reform része-
ként 2013-tól alapvető változások 
következtek be az állam és a he-
lyi önkormányzatok közötti mun-
kamegosztásban, ami jelentősen 
megváltoztatta a központi költség-
vetésből származó forrásjuttatást is.  
Mint ismeretes, az állam az igazga-
tási feladatok jelentős részét átvál-
lalta az önkormányzatoktól, ezek 
ellátását az újonnan létrejött járási 
hivatalokra bízta.

Az átrendezéssel a feladatokat 
eddig ellátó személyzet is átkerült 
a járási hivatalokhoz, a feladatel-
látást szolgáló, tárgyi és pénzügyi 
eszközökkel együtt. Hasonló hord-
erejű változás, hogy a közneve-
lési feladatok ellátása 2013-tól az 
önkormányzatoknál az óvodai el-
látásra szűkül, az egyéb fenntartói 
feladatokat az állam átvette. Az ön-
kormányzatok a továbbiakban csu-
pán az átkerülő intézmények mű-
ködtetéséről, és ennek költségeiről 
gondoskodnak.

Mindez jelentősen megváltoz-
tatta a központi költségvetésből 
származó forrásjuttatást is. Meg-
szűnik a személyi jövedelemadó-
ból való 8 százalékos részesedés, 
illetve ennek egy része más csator-
nákon kerül vissza az önkormány-
zatokhoz.

A belföldi járművek után fizetett 
gépjárműadóból az önkormányza-
tok részesedése az eddigi száz szá-
zalékról 40 százalékra csökken. Az 
elvont összeg egy részét más jogcí-
meken osztják vissza. Megszűnik a 
megyei jogú városok részesedése 
az illetékbevételekből, ugyanígy a 
normatív támogatás korábbi rend-
szere is. Az új finanszírozási rend-
szerben a feladatfinanszírozás mel-

lett elsősorban normatív és egyéb 
támogatások formájában jut be-
vételhez az önkormányzat. Továb-
bi változás, hogy a forrásjuttatásnál 
beszámítják az iparűzési adóbevé-
tel egy részét.

A városüzemeltetési feladatok 
összetétele az előző évhez képest 
lényegesen nem változott. A szá-
mítások szerint a működési ki-
adásokra javasolt előirányzatok-
ból mértéktartó, takarékos, szigorú 
gazdálkodás mellett a feladatellátás 
feltételei várhatóan biztosíthatók.

A tervezetben kiemelt szem-
pontként vették figyelembe a folya-
matban lévő feladatok folytatását, 
az elnyert pályázati pénzeszkö-
zök felhasználását. A beruházások 
meghatározó része 2013-ban is vá-
rosüzemeltetéssel, infrastruktúra-
fejlesztéssel kapcsolatos.

A költségvetési javaslat a legje-
lentősebb feladatok között jelöli 
meg a város ivóvízellátásának javí-
tását, a szennyvízcsatorna-hálózat 
bővítését, a III. tisztítási fokozat ki-
építését. Jelentős összeget irányoz-
tak elő a Tapolcán megvalósítandó 
turisztikai attrakciófejlesztési fel-
adatokra, valamint szociális bérla-
kás vásárlására, felújítására is.

Ugyancsak beépült a javaslat-
ba a belváros tehermentesítését cél-

zó közúti fejlesztések előkészítése, 
a városi és elővárosi kötöttpályás 
közlekedési rendszerek fejlesztése. 
Folytatódik a Zöld Nyíl projekt, a 
Diósgyőr–Lillafüred kiemelt turisz-
tikai nagyprojekt (ennek keretében 
már elkezdődött a teraszok megújí-
tása, képünk ott készült),  valamint 
a Fűtőmű-Science Múzeum és Mű-
vészeti Központ beruházása is.

A költségvetési koncepció kiala-
kítása során számított forráshiányt 
a bevételek növelésével és a tervez-
hető kiadások többszöri felülvizs-
gálatával jelentősen sikerült csök-
kenteni. A költségvetési javaslatban 
számításba vett fejlesztési hiteligény 
kevesebb, mint a tárgyévi hiteltör-
lesztési (tőke) kötelezettség.

A költségvetési javaslat összes-
ségében 36,1 milliárd forráslehe-
tőséggel számol, melyből, az elő-
terjesztés szerint 34,6 milliárd 
költségvetési bevétel. 58,7 mil-
lió forint az előző évi pénzma-
radványból, 1,4 milliárd pedig a 
fejlesztési feladatok megvalósításá-
hoz tervezett bankhitel-felvétel be-
építéséből származik.

A tervezett kiadások összege 
ugyancsak 36,1 milliárd forint. Eb-
ben a működési kiadások 22 mil-
liárd, a felhalmozási kiadások 10,8 
milliárd, a tartalékok 0,55 milliárd, 
a hiteltörlesztés és kamatkiadások 
pedig 2,7 milliárd forintos rész-
arányt képviselnek.                      Sz. S.

Ismét összeül a testület
soron következő, rendes ülését 
tartja március 7-én Miskolc köz-
gyűlése. az előzetesen kiküldött 
meghívó szerint ezúttal 14 na-
pirendi pont kerül terítékre, ez 
azonban bizonyára most is jó né-
hány sürgősségi indítvánnyal kie-
gészül majd. 

A nyílt ülés témái között tár-
gyalnak az önkormányzat elis-
meréseinek alapításáról és ado-
mányozásuk szabályairól szóló 
rendelet, valamint a polgármes-
teri hivatal Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módo-
sításáról, az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal ez évi 
Közbeszerzési Tervének jóváha-
gyásáról. Javaslat kerül a grémi-
um elé a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar Nonprofit Korlátolt Fe-

lelősségű Társaság ügyvezetőjé-
nek megválasztására, a Miskol-
ci Operafesztivál Nonprofit Kft. 
alapító okiratának módosításá-
ra, valamint az ügyvezető díja-
zására. Tárgyalnak a MIK Mis-
kolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
2013. évi ingatlangazdálkodási 
tervéről, a miskolci önkormány-
zat Közbiztonsági és Bűnmeg-
előzési Stratégiájáról, könyvtári 
és közművelődési érdekeltség-
növelő pályázatok benyújtásá-
ról, önrész biztosításáról.

Napirendre kerül több, a vá-
rosi költségvetést, gazdálkodást 
érintő téma is. Így döntenek az 
önkormányzat idei költségveté-
sének megállapításáról, az erről 
szóló rendelet megalkotásáról, 
valamint egyéb kapcsolódó dön-
tések meghozataláról is.         Sz. S.

A rendelet megy, az alap marad
a képviselők választókerüle-
ti alapját érintő előterjesztés is a 
grémium elé kerül.

Az anyag javaslatot tesz a Vá-
lasztókerületi Alapról szóló ön-
kormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésére. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy bármi is 
változna a jelenlegi rendszerben.

Miskolc 2003-ban alkotta meg 
a Választókerületi Alapról szó-
ló rendeletét, ami szabályozza 
az egyéni választókerületekben 
felmerülő kisebb támogatások-
ra vonatkozó igények teljesítésé-
nek, kivitelezések megvalósításá-
nak kereteit. A forrás nagyságát 
az adott év költségvetési rendele-
tében határozzák meg.

Az államháztartásról szóló 
2011. évi törvény azonban meg-

határozza, hogy a helyi önkor-
mányzat a költségvetését rende-
letben állapítja meg, az elfogadott 
éves költségvetésben, az ott felso-
rolt feladatokhoz kapcsolódóan 
tervezhet kiadást, vállalhat kö-
telezettséget. A jogszabályi hát-
tér nem tér ki arra vonatkozóan, 
hogy a már elfogadott költségve-
tésben szereplő, egyes kiadások-
ra külön-külön rendeletet köteles 
alkotni az önkormányzat.

A jelenleg hatályos rendeletet 
jelentős mértékben lenne szük-
séges módosítani, ezért javasolja 
inkább az anyag a rendelet hatá-
lyon kívül helyezését és helyet-
te belső utasításban szabályozni 
a Választókerületi Alaphoz kap-
csolódó eljárási feladatokat. A 
hatályon kívül helyezéssel nem 
változik az eljárásrend.

Cselekvési program a biztonságért
a miskolci önkormányzat közbizton-
sági és Bűnmegelőzési stratégiájá-
ról is tárgyal a városi közgyűlés jövő 
heti ülésén. 

Az előterjesztés egyrészt beszámo-
lót tartalmaz a stratégiában foglalt 
feladatok 2011–2012. évi teljesíté-
séről, és javaslatot terjeszt elő an-
nak a 2013–2014. évekre vonatko-
zó cselekvési programjára. 

Az előterjesztés hangsúlyoz-
za, hogy a közbiztonság a gazda-
ság működésének olyan feltéte-
le, amely befolyásolja a beruházási 
szándékot, az idegenforgalmat, az 
állampolgárok mindennapjait, 
hangulatát, a letelepedési kedvet.

A település közbiztonságának ál-
lapota a helyi problémák összessé-
géből tevődik össze, ezért kezelése 
és a bűncselekmények megelőzése is 

csak helyi összefogással lehetséges. 
Az önkormányzatnak rendelkeznie 
kell bűnmegelőzési és közbiztonsá-
gi koncepcióval és azt következete-
sen végre is kell hajtani. A tapasz-
talatokat felhasználva időről időre 
aktualizálni is kell a stratégiát, hogy 
a leghatékonyabb eszközök állhas-
sanak rendelkezésre – áll az előter-
jesztésben, amely kitér a közbizton-
ságot érintő eddigi intézkedésekre, 

eredményekre is. Egyebek mellett a 
Bűnmegelőzési Centrum létrehozá-
sára, melynek kialakítása, technikai 
felszereltsége, szakmai koordináló 
tevékenysége biztosította a stratégiai 
célok eddigi megvalósításának fel-
tételeit. Megemlítik a bűnmegelő-
zési ügyfélszolgálati iroda létreho-
zását, a helyi polgárőr szervezetek 
tevékenységét, a rendőrség támo-
gatását, a közterület-felügyelet és a 
mezőőrség megerősítését, a rendvé-
delmi hatóságokkal való együttmű-
ködés eredményeit is. 
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Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy társaságunk 2013. janu-
ár 1-jétől alkalmazza a lakossági felhasználók számára a jogszabály-
ban meghatározott 10%-os távhőszolgáltatási díjak (alapdíj, hődíj, 
vízfelmelegítési díj) csökkentését. 

A MIHŐ Kft. a 2013. január hónapban kibocsájtott távhőszolgáltatási szám-
lák mellé levelet mellékelt a tisztelt Felhasználók részére, melyben táblázat 
formájában tájékoztatta a lakossági díjfizetőket, hogy a 78/2012. (XII. 22.) 
NFM-rendelet alapján a lakossági felhasználóink részére 2013. január 1-jétől 
10 százalékkal csökken a távhőszolgáltatás díja.

A MIHŐ Kft. a távhőszolgáltatási alapdíjban, a hődíjban és a vízfelmelegí-
tési díjban is 10%-kal csökkentette díjainak mértékét, az alábbi táblázat ada-
tai szerint. A táblázatban megjelenített díjtételek a számla egységár oszlo-
pában szerepelnek. 

Amennyiben szeretne meggyőződni az ez év január elsejétől végrehaj-
tott 10%-os távhődíjcsökkentésről, úgy a 2012. de cember havi számlán sze-
replő egységárakat hasonlítsa össze a 2013. január hónaptól kibocsátott 
távhőszámlán szereplő egységár oszlopaival.

Ebből azonnal szembetűnik a 10%-os mértékű csökkentés, hiszen az 
egységárak lettek 10%-kal csökkentve.

Mint ahogy a januári tájékoztatónkban is megjelent, általánosságban el-
mondható, hogy egy átlagos, 2 szobás társasházi (panel) lakás távfűtésekor 
– 137 légköbmétert véve alapul –, 4 m3 használati melegvízfogyasztással 
számolva, 35,6 GJ fűtési hőfelhasználás mellett, fűtési idényben átlagosan, 
havonta 2681 Ft-tal, fűtési idényen kívül nyári időszakban átlagosan, havon-
ta 815 Ft-tal kell kevesebbet fizetni.

Ez éves szinten – a fenti példa alapján – 21 777 Ft megtakarítást je-
lent egy átlagos távfűtéses lakás esetében a 2012. évben alkalmazott ár-
ral szemben.

10 százalékkal csökkenT a Távhő ára

Megnevezés Mértékegység

2012. 12. 31-ig 
érvényes 

hatósági ár

2013. 01. 01-jétől érvényes 
hatósági ár

Lakosság 
nettó ár (Ft)

Lakosság 
nettó ár (Ft)

Árcsökkenés 
mértéke %

Alapdíj (havi) Ft/lm3/hó 29,312 26,381 10,00

Hődíj Ft/GJ 3201 2880 10,03

Vízfelmelegítési díj Ft/m3 936,30 842,67 10,00
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Kert vagy balkon – vége a téli álomnak!
Növényeink téli nyugalmi 
állapota lassan, de biztosan 
a végéhez közeledik, a vá-
ratlan, éjjeli fagyok azonban 
még komoly veszélyt jelent-
hetnek, ezért folyamatosan 
ellenőrizzük az évelők és a 
rózsák védelmét.

Február végéig célszerű befejez-
ni a gyümölcsfák és a dísznövé-
nyek metszését, ezt követően pedig 
felkészülhetünk a tél végi lemosó 
permetezésre. 

Balkonkertészeknek
Az erkélyeken ilyenkor még nincs 
sok tennivaló, viszont elkezdhetjük 
a felkészülést. Az átteleltetett mus-
kátlit például február közepe után 
vissza kell vágni, csak a legerősebb 
3-4 hajtást érdemes meghagyni. 
Lassan elkezdhetjük az öntözésüket 
is, és ha van rá lehetőség, a fokoza-

tos visszaszoktatást a fényhez, a ma-
gasabb hőmérséklethez. Az éjsza-
kai fagyok miatt azonban még korai 
lenne az erkélyre kitenni őket.

Február második felétől beindul-
hat a háztáji palántanevelés is, ami 
több szempontból hasznos lehet. 
Nem csupán megbízható, hanem 
gazdaságos megoldás is, egy palán-
ta árából akár több csomagnyi vető-
magot vásárolhatunk. Fontos, hogy 
a termesztő közeg – vagyis a föld –, 
amelybe a magok belekerülnek, leg-

alább 5 centi mély legyen. Kapha-
tó külön palántaföld-keverék, erre 
a célra azonban kitűnően megfelel 
saját, átrostált, homokkal dúsított 
általános virágföldünk is.

Neveljünk palántát!
A palántaneveléshez gyakorlatilag 
bármilyen, hypóval, formalinnal, 
rézgáliccal fertőtlenített láda vagy 
cserép megfelel, de jó szolgálatot te-
het akár egy tejfölös doboz is. Csak 
arra kell ügyelni, hogy az alján le-

gyen olyan lyuk, amelyen keresztül 
a felesleges víz eltávozik. 

Az egyes növénymagok csírázá-
sukhoz más-más hőmérsékleti és 
fényviszonyokat igényelnek. A leg-
többnek azonban lényegesen maga-
sabb hőmérsékletre van szüksége, 
mint a normális szobahőmérséklet, 
ezért lehetőség szerint helyezzük a 
veteményes ládákat, cserepeket a 
fűtőtest közelébe, és fóliával is takar-
juk le. A talaj nedvességét folyama-
tosan és egyenletesen biztosítsuk, 
langyos vízzel, permetezéssel.

Magvetés után közvetlenül érde-
mes preventíven a gombabetegsé-
gek ellen, öntözve védekezni. Miu-
tán növénykéink kibújtak, azonnal 
vegyünk vissza a hőmérsékletből, 
rendszeresen szellőztessünk, és biz-
tosítsuk számukra a lehető legtöbb 
fényt.

Általánosságban a palánták 2–4 
lombleveles állapotában jön el a 
tűzdelés (pikírozás) ideje, ekkor 
kaphatnak önálló, saját közeget, 
műanyag cserépben, pohárban, 
tápkockában.                               Sz. S. 

Minél korábban kezeljük!
A hallásban 45 éves kor után kö-
vetkezik be fiziológiai hanyatlás, 
kisebb-nagyobb panaszok azon-
ban már jóval fiatalabb korban is 
jelentkezhetnek.

Egy bizonyos kor után a hallás 
romlani kezd. Horváthné Kal-
ló Alice hallásspecialista szerint 
a fiziológiai hanyatlás általában 
negyvenöt éves kor után követ-
kezik be, a panaszok jelentke-
zése és mértéke azonban sok 
mindentől függ. Egy miskol-
ci hallásközpont vezetőjeként 
azt tapasztalta, hogy a fiata-
labbak is rendszeresen felkere-
sik őket hallásproblémákkal, és 
több esetben váltanak ki halló-
készüléket.

Mint megtudtuk, a középfül-
gyulladás, a magas vérnyomás 
és egyéb betegségek, de a do-
hányzás, a hangos zene, a disz-
kó, a zajos munkahely mind-
mind kihatással van a fiatalok 
hallására – hatásuk igazából 
azonban később mutatkozik 
meg. Mindezek mellett persze 
közrejátszhat genetikai, fejlő-
dési rendellenesség is a hallás-
csökkenésben.

Fiatalok számára is meg-
oldást nyújthat egy hallóké-
szülék beszerzése a hallásspe-
cialista elmondása szerint. A 
digitális készülékek – a több év-
vel ezelőttiekkel összehasonlít-
va – egyre diszkrétebbek, a fül 
mögötti készülékek esetében 
is lényegi különbséget tudnak 
felmutatni a gyártók. Az egyé-
ni illesztésű készülékeket pedig 
egészen benn, mélyen a hallójá-
ratban helyezik el, így szinte lát-
hatatlanok.

A halláscsökkenés általában 
lassú és folyamatos romlás. A 
legfontosabb, hogy a fennálló 
problémákat minél korábban 
kezeljük, így nagyobb eséllyel 
sikerül megoldani azokat.

Kujan I.

Hirdetés

l KAssA – Borsi március 23. – 3000 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 Plitvicei tAvAK május 1. – 10 900 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

www.KolomBusztours.hu

tAvAszi AjáNlAtAiNK:

Hirdetés

Előzzük meg a fürdőruhastresszt
A tavasszal általában együtt érkezik 
a fürdőruhastressz. sajnos, a hagyo-
mányos edzésekkel a zsírtól nem ott 
szabadulunk meg, ahol szeretnénk, 
hanem az egyén hajlama által prefe-
rált részeken. Azért van megoldás.

A lerakódott bőrredők nemcsak 
szövetek közötti vízfelgyülemlést, 
hanem bőr alatti zsírlerakódásokat 
is jelentenek. A narancsbőr elleni 

küzdelem így csak akkor lehet tar-
tósan sikeres, ha ezeket a zsírpárná-
kat célzottan meg tudjuk szüntetni.

– A hypoxi tréner tízéves ma-
gyarországi múltja során több ezer 
hölgynek segített már megszaba-
dulni a makacsul lerakódott zsír-
párnáktól, valamint a nem túl szép 
látványt nyújtó narancsbőrtől. Az 
így elért fogyás onnan tünteti el a 
zsírt, ahonnan szeretnénk. Rövid 

időn belül látható és mérhető ered-
ményt érhetünk el a körméret csök-
kenésében – nyilatkozta Piróth 
Gabriella, az egyik miskolci fitness-
wellness centrum edzője. A hypoxi 
edzés egy alacsony nyomású kap-
szulában végzett zsírégető bicikli-
zés, amelynek során a hatás csak az 
alsótestre és a hasra koncentrálódik, 
a mell mérete nem csökken.

Piróth Gabriella kiemelte az 
XBody-edzést is, amely szinte a tel-
jes izomzatot egyszerre dolgoztatja 

meg. Így az edzésre fordítandó idő 
mindössze 20-25 perc. Előnye még, 
hogy ízületi terhelés nélkül, a fel-
színi és mélyizmokat is egyidejűleg 
stimulálja. A testre felfekvő elekt-
ródáknak köszönhetően minden 
impulzus célba talál, ezáltal ered-
ményesebb az erősítés. Magasabb 
teljesítményszint, sportos megjele-
nés, fejlett testtudat, gyönyörű tar-
tás – csak néhány a számtalan po-
zitívum közül, amit elérhetünk a 
segítségével – mondta el az edző. 

Bonyhádi edények széles választékBan, kedvező áron kaphatók

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket ked-
vezményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. 
Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék 
E-mail: info@mikom.hu

Apróhirdetés
hi-sec és megA acél bizton sá gi aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. tel./fax: 46/402-292, 
mobil: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház i. emelet.  Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
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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.) Ha tanul valamit, vagy épp ezzel kapcsolatos lépéseket tervez, ne halo-
gassa a dolgot, mert most igazán fogékony, gyorsan és hatékonyan fog tanulni. A hét közepén meg-
valósíthatja egy régi elképzelését, ami jelentős mértékben megváltoztathatja pénzügyi helyzetét. A 

családi életükbe visszatér a harmónia.

BiKa (04. 21–05. 21.) Minden téren jelentős segítséget kap, a régi, elakadt ügyek is végre le-
zárhatók. Ez töltse el jó érzéssel, hiszen nem kell tovább cipelnie ezt a súlyt. Tele lesz önbizalommal, am-
bícióval, új ötletekkel kápráztatja el a környezetét. Olyasmit is meglát a párkapcsolatában, amit eddig 

nem akart, de ami már régóta foglalkoztatta.

iKreK (05. 22–06. 21.) A most következő napok igencsak kedvezők a test és a lélek megtisz-
tulásához. Ahhoz, hogy minden jól alakuljon, szüksége lesz jó adagnyi bátorságra, ugyanis ez a feladat 
bizony lemondásokkal jár együtt. Párkapcsolatában zűrös napok elé nézhet, és a kellemetlen helyzeten 

az sem változtat, ha erősnek érzi magát kedvese oldalán.

ráK (06. 22–07. 22.) Ezen a héten néhányszor elragadhatják az indulatai, ez öntől szokatlan 
viselkedés, ami a környezetét is megrémítheti. Fizikai állapotában is felléphet némi zűrzavar, például 
emésztési problémák formájában. Próbáljon tudatos lenni, a vitákat végképp kerülje. Magánéletében 

folytonosan választásra kényszerült. Meglehet, sorsfordító döntést kell hoznia.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Végre ismét elevenebb, határozottabb, no és persze tüze-
sebb lehet, jól érzi magát a bőrében. Önbizalma töretlen, és olyan lépések megtételére is veszi a bátor-
ságot, melyeknek egy hete még nem mert volna nekifutni. Párkapcsolatát nehezíti, hogy mindketten 

túlterheltek, idegesek, és ez más családi kapcsolatára is rányomja a bélyegét.

szűz (08. 24–09. 23.) Nagyszerű lehetőségek nyílnak meg ön előtt, kedvező ez az időszak 
arra, hogy egzisztenciális helyzetét megszilárdítsa, vagy jelentősen változtasson rajta. Most minden 
perc, minden tett és jó ötlet kamatozni fog. Ezen a héten tényleg akárkit képes elbűvölni és lekenyerez-

ni. Azonban vigyázzon! Ne csak a múló kalandoknak éljen!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Hatalmas mennyiségű feladat halmozódik fel a hétre, de olyan 
extra energiatartalékait tudja mozgósítani, hogy nemcsak elvégzi, amit kell, hanem akár másoknak is 
szívesen besegít. Otthon is sziporkázni fog, aminek a családja vagy kedvese nagyon örül. Végre válto-

zás áll be a párkapcsolatában, azt azonban csak a jövő dönti el, hogy ez jó lesz-e.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Felragyog a szerencsecsillaga, különösen az új és extrém elkép-
zelések terén tud nagyot alkotni, ötletei megvalósításának most semmi és senki nem állja útját. Bátran 
tervezgesse a jövőjét, fókuszáljon az új és ismeretlen lehetőségekre. Csak szerelmi élete döcög, mert 

nem tudja eldönteni, mihez is kezdjen kettőjükkel.

nyilas (11. 23–12. 21.) Ez a hét fordulópont lehet, csak önön múlik, hogy szembenéz-e a 
változásokkal. Ha a sorsnak sikerül egy jelentős döntésre rákényszerítenie, akkor a pillanatnak élve hall-
gasson a belső hangra. Fogadja el, amit az élet felkínál. Egy új kapcsolat lehetősége is felmerül, de eb-

ben ne kockáztasson, nem ígérkezik olyan tartósnak, hogy megérje váltani.

BaK (12. 22–01. 20.) Ez a hét különös hatással lesz érzelmi életére. Megmagyarázhatatlan 
erők fogják jó irányba terelgetni a gondolatait, a tetteit dicsfény övezi. Különböző emberi kapcsolatai-
nak a minősége jelentősen javulhat, emellett hivatása vagy tanulmányai területén is jóval többre lesz 

képes. A munkahelyén kialakult feszültséget viszont rendezni kell!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Könnyen előfordulhatnak kisebb súrlódások, vagy akár félreér-
tések is. Ez a kusza helyzet különösen intenzívvé válhat családi vagy baráti közegben. A viták kiinduló-
pontja egyértelműen az lesz, hogy az ön véleménye szöges ellentétben áll másokéval. Egy szerencsét-

lennek tűnő fordulat a családi életében meglepő módon szerencsét hozhat.

HalaK (02. 20–03. 20.) Ingerlékenység és feszültség uralkodhat el önön, alkalmazkodó-
képessége lecsökkent, idegei pattanásig feszültek. Az egyetlen gyógyír: maradjon csendben, csak 
hagyja, hogy a dolgok menjenek a maguk útján. Súlyos családi viták rontják az otthon légkörét, de 

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

Megmentették a Kocsonyafesztivált 
Állami támogatásra vár a Kocsonyafesztivált szer-
vező magáncég. Állításuk szerint, ha ez nem érke-
zik meg, veszteséges lesz a rendezvény. Az árusok 
egy része ugyanakkor a magas helypénzre panaszko-
dik, de azt mondják, a szakadó eső sem tett jót az idei 
kocsonyálisnak. 

Az már hónapokkal ezelőtt kide-
rült, hogy idén is jut majd béka a 
miskolci kocsonyába. Azért, hogy 
a megfelelő anyagi háttér is megle-
gyen, a város is a szervezők mellé 
állt – januárban a Miskolci Napló 
is beszámolt arról a megállapodás-
ról, amit a Kocsonyafesztivál jövő-
je érdekében írt alá Kriza Ákos pol-
gármester és Rózsa Edit, a fesztivál 
alapító-tulajdonosa.

A megállapodás részeként a ren-
dező magáncég ingyen kapta meg 
például a fesztivál területét, de az 
autók, buszok tereléséért, a jelző-
táblák kihelyezéséért, a takarítá-
sért és a szemétszállításért sem kel-
lett fizetniük. Az önkormányzat így 
közvetve összesen több mint 130 
millió forint értékben támogatta 
Miskolc téli fesztiválját.

Rózsa Edit alapító-tulajdonos a 
Miskolci Napló hasábjain keresztül 
is köszönetet mondott a miskolciak-
nak, hogy az eddigiekhez képest leg-
nehezebb körülmények között, több 
szempontból is az egyik legsikere-
sebb fesztivált szervezhették meg. 

– A város polgármestere ál-
tal kijelölt helyszín rendkívül 
nagy erőfeszítést igényelt és jelen-
tős többletköltséggel terhelte meg 
a Kocsonyafesztivál amúgy is na-
gyon alacsony költségvetését – 
mondta.

Az új helyszínt eredetileg a pol-
gármester javasolta azért, hogy a 
vendégeket ne zavarja a villamos-
közlekedés. Az ötletet a fesztivál 
megálmodói is mellszélességgel tá-
mogatták, most viszont több he-
lyen kizárólag a város döntéseként 
állítják be az új helyszínt.

Csökkenő bevétel: az árusok 
nem csak a rossz időt okolják
Az általunk megkérdezett keres-
kedők a korábbinál kisebb be-
vételre panaszkodtak a fesztivál 
után. Az okokról azonban – leg-
alábbis részben – másképp véle-
kednek. A Miskolci Party-Service 
13 éve ott van a Kocsonyafesztivá-
lon. A korábbiakhoz képest most 
három rossz napot zártak. Kocso-
nyából negyedannyi fogyott ná-
luk, mint tavaly.

Molnár Zoltán, a kft. vezetője azt 
mondta, az okokat nehéz megítélni.

– A szervezéssel nem volt kü-
lönösebb bajom, ami visszajutott 
hozzám, hogy az internetre nem 
időben tették fel a programot. A 
helyszínváltozásról a legtöbben 
tudtak, itt most több olyan ténye-
ző jött össze, ami bennünket ked-
vezőtlenül érintett – mondta Mol-
nár Zoltán. Egyik ilyen elem az 
időjárás lehet – emlékeztetett –, 
első nap a hó, majd utána meg-

állás nélkül az eső szakadt, ez pe-
dig sokat rontott a fesztivál han-
gulatán.

Ezt erősítette meg a Miskol-
ci Naplónak egy sátoraljaújhelyi 
méhész is, aki szerint az időjárás-
hoz képest sokan látogattak ki a 
kocsonyálisra. 

– Egy biztos, a havazás, majd a 
kétnapos eső nagyon visszavetette 
a forgalmat. Nem sok turista jött az 
idén, inkább miskolciak. Ez meglát-
szott a forgalmon is. Az idén két he-
lyen értékesítettem, s a kettőn árul-
tam annyit, mint tavaly az egyen 
– mondta a méhész. 

Sokaknak hiányoztak  
a koncertek
A fesztivál programjáról még a 
megnyitó előtt pár nappal is alig 
lehetett tudni valamit. A hivatalos 
honlapon sem volt elérhető, hogy 
hol, mikor, milyen koncertek lesz-
nek. A fesztiválnyitány után ki-
derült, az igazi „nagy nevek” idén 
elmaradnak. Például az a Péter-
fy Bori sem jött most Miskolc-
ra, aki az elmúlt 12 év alatt szin-
te minden fesztiválon fellépett, de 
elmaradt a tavaly nagy sikert ara-
tott P. Mobil-koncert is. Schuster 
Lóránt az együttes Facebook ol-
dalán – két nappal a fesztivál előtt 
– a következőt írta. „Köszönjük az 
érdeklődést. Valóban régóta tár-
gyalunk a miskolci fellépésről, 
és ha a szervezők ma este 8 órá-
ig nem erősítik meg szándékukat 
(kötnek megállapodást), akkor 
legnagyobb sajnálatunkra levesz-
szük honlapjainkról a szombat 
esti P. Mobil koncertet.”

Este már a következőt lehetett 
olvasni ugyanott: „A szervezők le-

mondták a koncertet, amit nagyon 
sajnálunk.”

Többen az interneten fórumo-
zók közül azzal vádolták a rendező 
céget, hogy a könnyűzenei koncer-
teken spóroltak. Rózsa Edit azt ál-
lítja, a Kocsonyafesztivál soha nem 
volt, és a jövőben sem lesz könnyű-
zenei fesztivál.

– A könnyűzene csupán egyfajta 
híd, amivel azt a réteget is el kíván-
juk érni kulturális programjaink-
kal, akik egyébként nem jönnének 
el kiállításokra, táncbemutatókra, 
népzenei koncertekre vagy szín-
házi előadásokra – mondta Ró-
zsa Edit. A koncertekkel kapcsolat-
ban kiemelte, igaz, hogy kevesebb 
„nagy név” jelent meg idén, viszont 
a minden évben nagy sikert arató 
Bëlga idén is fellépett éppúgy, mint 
a Balkan Fanatik. 

Rózsa Edit elmondásával némi-
leg ellentétes az a tény, hogy ko-
rábban évről évre olyan, a ma-
gyar könnyűzenei élet élvonalába 
tartozó előadók léptek színpad-
ra a miskolci Kocsonyafesztiválon, 
mint Charlie, a Republic vagy az 
eurovíziós dalversenyt is megjárt 
Compact Disco.

Van olyan zenekar, amelyik ál-
lítja, nem tudott megállapodni a 
szervező magáncéggel, mert a ki-
alkudott feltételeket többször is 
módosítani akarták. A Ritmiklift 
nevű együttes is közösségi oldalán 
tudatta, hogy koncertje szervezési 
okokból elmarad a Kocsonyafesz-
tiválon. Szűcs Péter, az együttes 
gitárosa elmondta, három hét-
tel korábban keresték meg őket a 
szervezők, de két nappal a koncert 
előtt felmondták a megállapodást.

Rózsa Edit elismerte, hogy visz-
szamondtak zenekarokat. Szerinte 
az alacsony költségvetés miatt.

– Irreális gázsikat nem tudtunk 
fizetni, így az utolsó pillanatig tár-
gyaltunk és végül pontosan annyi 
együttessel kötöttünk szerződést, 
ahányra a fesztivál kezdetét meg-
előző napon rendelkezésre állt a fe-
dezet.

A fesztivál tulajdonosa azt nem 
tudta megmondani, hogy mennyi 
pénzből gazdálkodtak idén. Mek-
kora összeg folyt be például a hely-
pénzből, és mennyit költöttek a 
programokra.

A szervező cég azt ígéri, hogy 
március 12-ig elkészíti az összesí-
tést az idei fesztiválról. Ekkorra de-
rülhet ki, hogy az idei Kocsonya-
fesztivál mekkora bevételt generált 
Miskolcnak, hány résztvevője volt.
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A Dab. ellen már az elődöntőben
A Dunaújvárosi Acélbikák 
ellen vívhatja ki a jégkorong 
MOL Liga fináléjába jutást 
a Miskolci Jegesmedvék. A 
párharc szombaton kezdő-
dik, és az egyik fél három 
győzelméig tart.

91 ponttal, a 106 pontos Dunaúj-
város és a 86 egységet gyűjtő HSC 
Csíkszereda között a második he-
lyen zárta az alapszakaszt a Mis-
kolci Jegesmedvék jégkorongcsa-
pata – a negyedik kiadó helyet (a 
Brassó előtt) az Érsekújvár szerez-
te meg. A Macik azonban a meg-
változott lebonyolítás miatt nem 
örülhetnek feltétlenül az előkelő 
helynek.

Mint arról beszámoltunk, nem 
a megszokott rend – az első a ne-
gyedikkel, a második a harmadik-
kal vív meg a döntőbe jutásért – 
szerint folytatódik a liga, hanem az 
első kör győztese választ ellenfelet. 
A Dab. vezetése pedig – egy jégko-
rongos szakportálnak Azari Zsolt 

elnök azt mondta, szakmai és gaz-
dasági okok miatt – Tim Kehler 
együttesét jelölte meg. A sorozat 
előző kiírásának döntője így nem 
ismétlődik meg.

A játékosok azt mondják, a vég-
ső sikerhez mindegy, mikor, kivel 
találkoznak.

– Nincs jelentősége, hogy a Dab. 
bennünket vagy éppen mást választ. 

Minden akadályon túl kell lépned, 
ha győzni akarsz, és csak a követ-
kező feladattal kell törődni. Nekünk 
most ez a Dunaújváros, őket kell le-
győzni, ha döntőt akarunk játszani 
– mondta Fodor Szabolcs.

Tim Kehler vezetőedző egyetért 
a csapatkapitánnyal, s arra hívja fel 
a figyelmet, a rájátszásban bármi 
megtörténhet.

– Teljesen mindegy, hogy az elő-
döntőben vagy a döntőben kerü-
lünk össze a Dabbal, az aranyérem-
hez mindenképpen felül kell múlni 
őket. Magasan nyerték az alapsza-
kaszt, ám a sportot nem a statisz-
tikák döntik el. Nézzük csak meg 
a tavalyi szezont: az alapszakaszt 
megnyerő Csíkszereda 29 pont-
tal előzte meg a negyedik Miskol-
cot, és mégis a Jegesmedvék diadal-
maskodtak az elődöntőben. Ahogy 
mondani szokás, a play-off már egy 
másik bajnokság, ahol nem számít 
a múlt, csak a pillanatnyi forma, fe-
gyelmezettség és akarat. A lehető 
legjobb teljesítményre, de talán 101-
102 százalékra lesz szükség ellenük 
– nyilatkozta a kanadai szakember.

Az elődöntők az egyik fél három 
nyert mérkőzéséig tartanak, míg a 
döntő négy győzelemig. A Dab. – 
Jegesmedvék első két mérkőzését 
Dunaújvárosban rendezik szom-
baton és vasárnap, ezt követően 
„költöznek” Miskolcra a csapatok. 
A vasárnapi Dab. – Jegesmedvék 
összecsapást kedd este 19.25-től 
megtekinthetik felvételről a Mis-
kolc Televízióban.                    Soós P.

DVTK: a 3–6. hely a cél
A hagyományos közönségtalálko-
zóval hangolt a DVTK az NB I tavaszi 
rajtjára szerdán.

A Diósgyőr-drukkerek ismét meg-
töltötték a megszokott bevásár-
lóközpont második emeletének 
éttermi részét a tavaszi rajt előtti an-
kéton. Hollósy András műsorveze-
tő egy-egy kérdése után a közönség 
tehette fel sajátjait a labdarúgóknak 
– Kádár Tamás, Rudolf Gergely és a 
csapatkapitány, José Luque –, Szen-
tes Lázár szakmai igazgatónak, il-
letve Körmöndi Zoltán marke-
tingigazgatónak. A legtöbb kérdést 
utóbbi kettő kapta, főleg az igazolá-
sokkal, a stadionnal és az új belépte-
tő rendszerrel kapcsolatban.

José Luque elmondta, a cél az első 
három hely valamelyikének meg-
szerzése, így a nemzetközi kupain-

dulás, minden más eredmény csa-
lódást jelentene. Ezzel egyetértett a 
friss igazolás, a válogatott Kádár Ta-
más is, ám Szentes Lázár ennél fino-
mabban fogalmazott, ő a 3–6. pozí-
ció megcélzását tartja reálisnak.

Vitát váltott ki az ősszel beve-
zetett tikettrendszer, a stadionre-
konstrukció és a beléptető rend-
szer. Körmöndi Zoltán elmondta, 
nem érti, a szurkolói kártyával mi 
a probléma, mivel az élet más terü-
letein is elkérik a személyes adato-
kat. Összességében úgy szólt, ren-
geteg hibáról tud mind a jegyek, 
bérletek, illetve a kiszolgálás tekin-
tetében, de kiemelte, azon dolgoz-
nak, hogy ezeket kiküszöböljék.

A csütörtöki sajtótájékoztatón 
Szentes Lázár immár egyedül vár-
ta a kérdéseket a rajttal és a szezon-
nal kapcsolatban.

A szakmai igazgató azt várja a 
csapattól, hogy védekezésben és 
támadásban is megvalósuljanak az 
elképzelései, az átmenetek gyorsa-
sága meglegyen. Kiemelte, egyéni-
leg nagyon képzett játékosok alkot-
ják a keretet, ez pedig inspirálja őt.

– Olyanokat tudnak, ami tapsra 
sarkallja a nézőket. Kádár Tamás a 
látottak alapján is nagy erősítés, 3-4 
játékostól sokat várok a tavasz so-
rán. Őszi önmagához képest Gosz-
tonyi András, Rudolf Gergely és 
Tisza Tibor sokat lépett előre, a tá-
madójáték hatékonyságában lé-
nyeges javulást várok.

A szakember azt mondta, úgy 
terveztek, hogy március elsején kez-
dődik a bajnokság, így nem beszél-
hetünk „idény eleji formáról”. 

A pénteki, Eger elleni találkozót 
lapzártánk után játszották, jövő hét 
szombaton a Haladás látogat Mis-
kolcra.

Soós P. 

Világbajnok a 
miskolci síelő!
Megvédte címét Kékesi Már-
ton az ifjúsági I. kategória fér-
fi műlesikló-versenyében a 
kanadai Québecben rende-
zett korosztályos alpesisí-vi-
lágbajnokságon.

A Bánkúton nevelkedett 17 
éves síző a műlesiklásban ara-
tott győzelme mellett óriás-
műlesiklásban másodikként, 
míg szuperóriás-műlesiklás-
ban harmadikként zárt.

Kékesi Márton tavaly 
márciusban az olaszországi 
Roccarasóban két vb-érmet 
szerzett: műlesiklásban világ-
bajnok lett, szuperóriás-mű-
lesiklásban pedig ezüstöt vi-
hetett haza.

16 aranyat hoztak a harcosok!

Túrkevén rendezték múlt héten 
a IV. Grappling – Pancration – 
MMA magyar bajnokságot, me-
lyen a Miskolci Ju Jitsu Egyesü-
let 17 versenyzője Mellik Béla 6 
danos ju jitsu mester vezetésé-
vel 16 arany-, 11 ezüst- és egy 
bronzérmet gyűjtött. A nap so-
rán húsz egyesület száznyolcvan 
versenyzője lépett szőnyegre.

– Fontos állomás ez minden 
versenyző számára, mivel aki 
magyar bajnoki címet ér el, és 
válogatott kerettag lesz, annak 

lehetősége nyílik képviselni ha-
zánkat a világ- és Európa-baj-
nokságon – mondta el lapunk-
nak Mellik Béla.

A Miskolci Ju Jitsu Egyesü-
let versenyzői: Pusztai Dániel, 
Sejkoczki Dávid, Szabó Áron, 
Lajcsák Brigitta, Buda Levente, 
Buda Szabolcs, Kelemen Máté, 
Jónás Zoltán, Surmann Márk, 
Nádasi Martin, Máthé Ádám, 
Tóth György, Pongó György, 
Kosik János, Vancsó Viktor, Ör-
dög Balázs, Szegyor Szabolcs.

Ezüstös nemzetközi visszatérés
A döntőig menetelt a Közép-Eu-
rópai Női Ligában a DVTK Mis-
kolc kosárlabdacsapata, ahol a jó 
erőkből álló Arad állította meg.

A 2011-ben újjáalakult DKSK 
újkori története legnagyobb 
sikerét érte el a múlt hétvé-
gén – már DVTK néven. A lá-
nyok csoportgyőztesként jutot-
tak a CEWL (Közép-Európai 
Női Liga) négyes döntőjébe, 
ahol a fináléba jutásért a ren-
dező Valosun KP Brno-t kel-
lett legyőzniük. Peresztegi Nagy 
Ákos csapata 90–77-es sikeré-
vel a Final Four döntőjébe jutott, 
ahol a román liga listavezetője, 
az ICIM Arad várt rájuk.

A Brosovszky Mónikával – 
a diósgyőri közönségkedvenc 
1998-tól hat éven keresztül ját-
szott a DKSK-ban – felálló el-
lenfél végül 85–58-ra nyert, 
százszázalékos mérleggel zár-
va a sorozatot, így a diósgyőri-
ek ezüstéremmel térhettek haza 
Csehországból.

A hétvégén már a magyar–
szlovák közös középszakasz-
ban lépnek parkettre Bukovszki 
Mónikáék, akikre három nehéz 
mérkőzés vár olyan ellenfelek 
ellen, akik egyszer már legyőz-
ték őket a sorozatban. Szomba-
ton hazai környezetben az MBK 
Ružomberok látogat Miskolc-
ra (a rózsahegyiek otthon 80–
64-re nyertek), szerdán Kassára 
utazik a csapat (a Good Angels 

az „odavágón” elvitte a Generali 
Arénából a pontokat), míg jövő 
hét szombaton az ŠBK Šamorín 
érkezik a városi sportcsarnok-
ba (Somorján 74–61-re dia-
dalmaskodtak a hazaiak). A cél 
nem lehet más, mint megsze-
rezni a második középszakasz-
beli győzelmet az eddigi három 
vereség mellé.

A héten az is eldőlt, hogy a 
csapat a címvédő Sopron együt-
tesével mérkőzik meg a Magyar 
Kupa elődöntőjében március 
23-án. Bár a korábbi tervek sze-
rint pályázott volna a rendezés-
re a piros-fehér klub, a Genera-
li Aréna elfoglaltsága miatt nem 
lehet Miskolcon a hazai kupaso-
rozat négyes döntője. A másik 
ágon PEAC-Pécs – Győr talál-
kozót rendeznek a fináléba ke-
rülésért.                                        S. P.

Március 2. | szoMbat » Kosárlabda: szlovák–magyar középszakasz, DVTK – MBK 
Ružomberok. Generali Aréna, 17.30 » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, Dab. Docler – Miskolci Je-
gesmedvék. Dunaújváros, 18.00 » Futsal: NB I felsőág, Galaxis – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. 
Csömöri Sportcsarnok, 19.30 » Sakk: Farsang kupa, Gyors felnőtt egyéni bajnokság. City Hotel, 9.00.

Március 3. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, Dab. Docler – Miskolci Je-
gesmedvék. Dunaújváros, 18.00.

Március 6. | szerda » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, Miskolci Jegesmedvék – Dab.
Docler. Miskolci Jégcsarnok, 18.00.

Március 7. | csütörtök » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, Miskolci Jegesmedvék – 
Dab.Docler. Miskolci Jégcsarnok, 18.00 (amennyiben szükséges).

Március 9. | szoMbat » Labdarúgás: NB I., DVTK – Szombathelyi Haladás. Diósgyő-
ri stadion, 14.00 » Jégkorong: MOL Liga elődöntő, Dab. Docler – Miskolci Jegesmedvék. Duna-
újváros, 18.15 (amennyiben szükséges) » Kosárlabda: szlovák–magyar középszakasz, DVTK 
– ŠBK Šamorín. Generali Aréna, 17.30 » Floorball: OB2, Miskolci SzFSE – Torpedo JSC. Genera-
li Aréna, 10.00.

Március 10. | vasárnap » Kézilabda: NB II férfi, MVSI – VKK Nyírbátor. Egyetemi kör-
csarnok, 15.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››
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Bizományi a turik árnyékáBan
Bizonyára sokan nem tudják, hogy nemcsak a használt ruhák eladásával, 

hanem azok felvásárlásával is foglalkozik egy üzlet miskolcon.
A belvárosban a Széchenyi út 19. szám alatti Weidlich udvarban lévő „Gyermekruha turi  

és bizományi” boltban a családok a feleslegessé vált gyermekruhákért pénzt kaphatnak,  
mások pedig jó áron tudnak hozzájutni azokhoz.

Cipők, játékok, kiságyak, babakocsik, sőt felnőttruházat átvételével is foglalkoznak!
Nem kell megvárni a nyarat, már most is eladhatja gyermeke kinőtt pólóit, rövidnadrágjait, szandáljait!

Az átvétel időpontjáról előzetesen érdeklődjön  az üzletben, vagy a 70/517-8644-es telefonszámon!

Tavaszi akció  
a TULiPÁN Divatházban

Női tavaszi pulóverek 4390 Ft 2990 Ft
Női tavaszi kardigán 3990 Ft 2990 Ft
Női pólók 2990 Ft 1490 Ft
Melltartók   1690 Ft-tól
TRIUMPH melltartók   1790 Ft-tól

Miskolc, Széchenyi u. 90.
Az akció a készlet erejéig  
érvényes
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Március 4. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–
06.00 Képújság.

Március 5. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.25–06.00 Képújság.

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

Március 7. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 13.00 Mis-
kolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének közvetítése felvételről 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 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének közvetítése felvételről 06.00-
ig Képújság. 

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

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

Március 10. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, 
heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, köz-
életi magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ››››››››

Hirdetés

február 28–Március 6. | 15.15 Európai Panoráma: Egyesült állatok; 
német animációs film | 6 | (Béke-terem) | 15.30 Európai Panoráma: Tabu; ff. 
portugál–német–brazil–francia romantikus film | 16 | (Uránia-terem) | 17.15 
Európai Panoráma: Ne zavarjanak!; francia vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 
17.45, 20.00 Európai Panoráma: Most jó; feliratos angol film | 16 | (Urá-
nia-terem) | 19.00 Django elszabadul; amerikai western | 18 | (Béke-terem).

Március 7–13. | 15.15 Pi élete; amerikai kalandfilm | 12 | (Béke-terem) | 
15.30, 20.00 Nekem Budapest; magyar szkeccsfilm | 12 | (Uránia-terem) | 
17.30 A messzi dél vadjai; feliratos, amerikai film | 12 | (Béke-terem) | 19.45 
Hitchcock; feliratos amerikai romantikus film | 12 | (Béke-terem). 

frankofón filMnapok
Március 7–8. | 17.45 Május után; feliratos francia film | 12 | (Uránia-terem).
Március 9–10. | 17.45 Camille ismétel; feliratos francia vígjáték | 12 | (Urá-

nia-terem).
Március 11–12. | 17.45 Nyári időszámítás; feliratos francia film | 12 | (Urá-

nia-terem).
Március 13. | 17.45 Holy Motors; feliratos francia film | 16 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korhatár | kezdési idő-
pontok
Az a bizonyos első év (MB premier) | 16 | 10.30, 
12.30 (szo–v), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–
szo)
Parker (F premier) | 16 | 10.40 (szo–v), 13.00, 15.20, 
17.40, 20.00 – 22.20 (p– szo)
Az ígéret földje (MB premier) | 12 | 11.15 (szo–v), 
13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
Die Hard – Drágább, mint az életed (MB) | 16 | 
10.15, 12.15 (szo–v), 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Lenyűgöző teremtmények (MB) | 12 | 11.00 
(szo–v), 17.00 – 22.30 (p–szo)

Egyesült állatok (MB) | 6 | 10.00, 12.00 (szo–v), 
14.00, 16.00
Pi élete (MB digitális 3d) | 12 | 10.30 (szo–v), 15.00
A hobbit: Váratlan utazás (MB digitális 3d) | 12 | 13.45
Django elszabadul (MB) | 18 | 19.30
40 és annyi (MB) | 16 | 11.45 (szo–v), 16.45, 19.30 – 
22.15 (p–szo)
Személyiségtolvaj (MB) | 16 | 14.30, 18.00, 20.15 – 
22.30 (p–szo)
Boszorkányvadászok (MB digitális 3d) | 16 | 13.00, 
17.30, 19.45 – 21.45 (p– szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN – korhatár nélkül., 
pr – premier A 13 óra előtti kezdési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 
óra utániak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – február 28– március 6. ››››››››››››››››››››

» Miskolc város közös, nagyböjti lelkigyakorlatát a 
minorita templomban rendezik. A március 4–5–6-án, az este 
6 órás szentmiséken rendezett triduum szónoka Nagy Krisztián 
érseki biztos lesz.

» A KÉSZ miskolci csoportja rendezésében „Örömhír” kon-
cert lesz a Fráter György Katolikus Gimnázium aulájában a mis-
kolci evangélikus I.H.S. zenekar közreműködésével március 7-én, 
csütörtökön délután 5 órai kezdettel. A belépés díjtalan. A koncer-
ten elsősorban a fiatalabb korosztály megjelenésére számítanak.

» Az Utolsókból lesznek az elsők című, a Don Bosco 
szalézi társaság centenáriuma alkalmából rendezett vándorkiál-
lítást március 8-án, délután 1 órakor nyitja meg Koós Ede érseki 
biztos a Vörösmarty általános iskolában. 

hArAng-hírek ››››››››››››››››

ViLágSZTár MiSKoLCoN
2013. március 4-én 19 órakor

a Művészetek Házában lép színpadra

SZErgEJ NAKArJAKoV
trombitavirtuóz

a Miskolci Szimfonikus Zenekarral.

Műsoron: Dvořák, Csajkovszkij, Kovács Zoltán  
és Hacsaturján darabjai

Vezényel: KoVáCs LásZLó

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

Március 2. | szoMbat
19.00 | Kettesben Illényi Katicával. Zongo-

rán közreműködik Bundzik István. Művésze-
tek Háza.

19.30 | A gregorián zene üzenete. Mocsári Gab-
riella előadása. Kelet-Nyugati Átjáró (Széche-
nyi utca 12.).

Március 3. | vasárnap
10.30, 16.00 | Vitéz László. Csodamalom Báb-

színház.

Március 4. | hétfő
19.00 | Hétfőn hétkor. Pódiumest – a Nyugat fo-

lyóirat 1913. márciusi számából szemezget Ko-
leszár András. Kelet-Nyugati Átjáró (Széchenyi 
utca 12.).

Március 5. | kedd
09.30 | A zongorairodalom remekei. Barango-

lás a zene világában Bócz Sándor zenetörténésszel. 
Petőfi Sándor Könyvtár.

Március 6. | szerda
17.00 | Művészeti Szabadegyetem. Pankucsi 

Márta szociológus előadása A művészet sorsfordu-
lói egy szociológus szemével címmel. Miskolci Ga-
léria, Feledy-ház.

Március 7. | csütörtök
17.00 | Borsod 2050. Az ózdi városvezetés elképze-

lése a térség barnamezős területei jövőjéről. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | Szociológus esték. Urbán Anna: Megúju-
lás a munkahelyi kommunikációs kultúrában. 
MAB-székház.

17.30 | Nem láttad-e a bűvölő manót? Pódi-
umest Ladányi Mihály verseiből. Közreműkö-
dik: Koleszár András. Kelet-Nyugati Átjáró (Széche-
nyi utca 12.).

18.00 | Farkas Katalin és Gábor József hegedű-
zongora szonátaestje. Bartók-terem.

19.00 | A lélek dolgai: Szorongástól az önbecsü-
lésig. Nyitott akadémia, beszélgetés Pál Ferenccel. 
Művészetek Háza.

Március 8. | péntek
17.00 | Akinek arcát viselem. Fecske Csaba szü-

letésnapi estje. Irodalmi fonó. Miskolci Galéria, 
Feledy-ház.

Március 9. | szoMbat
10.00 | Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál. 

Miskolci Egyetem, főépület.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművésze-

ti gyermekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

10.00–16.00 | Baba-mama nap és az Alma 
együttes koncertje. Ady Endre Művelődési Ház.

19.30 | Istennel járni a Bibliában és ma. Kihívá-
sok és válaszok. Rock Beáta filmrendező előadása. 
Kelet-Nyugati Átjáró (Széchenyi utca 12.).

Március 10. | vasárnap
09.00 | Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál. 

Miskolci Egyetem, főépület.

kiállítás:
» Borsod 2050. A tárlat április 2-áig látogatható. Mis-

kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Halász-Hradil Elemér művei, magángyűjtemé-
nyekből. Megtekinthető április 6-áig. Miskolci Ga-
léria, Rákóczi-ház.

» Kemény Dió, Oelschläger-Őry Lajos építész 
emlékkiállítása. Megtekinthető április 6-áig. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

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

» Tizedik Kunszt. Megtekinthető június 22-éig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» további programok: minap.hu

Ünnepelnek a vármentők
Mint arról múlt heti számunkban 
beszámoltunk, a Szádvárért Ba-
ráti Kör idén programokkal szí-
nesíti a vármentő napokat. Még-
hozzá a kétnapos rendezvény első 
napján, és a második napon lesz 
a munka. Március 15-én 9 órakor 
ünnepi koszorúzás, majd 9.30-
kor a szögligeti önkormányzat 
és a miskolci Herman Ottó Mú-

zeum közti együttműködés ered-
ményeként kiállítás nyílik, mely 
az ásatási leleteken, fényképeken 
keresztül mutatja be a vármen-
tő munkát. Délután újraállítják a 
korábbi táblát, majd közgyűlés és 
kötetlen vacsora következik. Már-
cius 16-án pedig 8.30-tól indul a 
munka az esedékes növényzet-
gyérítéssel, délben közös ebéddel. 

Hirdetés

XXXViii. Nemzetközi Formációs Táncfesztivál
Formációs táncok  
Magyar Bajnoksága
Csoportos és egyéni Kűr  
Magyar Bajnokság
Jegyek kaphatók: március 4-től  
a Miskolci Kulturális Központ központi 
jegypénztárában az Ifjúsági Házban, 
az Ady Endre Művelődési Házban, 
valamint az előadás napján  
a helyszínen.

Március 23. szombat, 15 és 20 óra, Miskolc Városi szabadidőközpont

Március 9–10., szombat–vasárnap: ásványfesztivál az egyetemen
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63 éve, 1950. február 27-én kezdték el a háború végén felrobban-
tott Rákóczi utcai Szinva-híd újbóli (végleges) felújítását. Miskolc 
legszebb hídja, amelynek faragott kőkorlátjait a mostani Erzsébet téri 
híd „utánozza”, a német robbantások során semmisült meg. 

121 éve, 1892. február 28-án alakult meg a „Bükk és Vidéke 
Tourista Egylet”. A 75 személy Vay Elemért választotta elnökké, aki 
1896–1906 között a főispáni tisztet is betöltötte. Céljuk a Bükk bejá-
rásra alkalmassá tétele volt.

62 éve, 1951. február végén a miskolci autóbusz-közlekedést 18 
gépkocsival bonyolították le, ezek közül 12 volt forgalomképes. Az 
Avas szálló előtti buszmegállót megszüntették. A zavartalan közle-
kedéshez még 5 autóbuszt állítanak be. 

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Fitnesz, sztárokkal
A legismertebb sztáredzőktől 

leshették el a hatékony testmoz-
gás fortélyait, az új irányzatokat 
a fitnesz kedvelői múlt szomba-

ton. Az országszerte népszerű 
FittAréna – ahogy tavaly, most 

is – megtöltötte a városi szabad-
időközpontot. Ezúttal Béres Ale-
xandrával, Tatarek Rezsővel, Ka-

tus Attilával, Rubint Rékával, 
Czanik Balázzsal, valamint a 

Sifi&Kangoo Teammel mozog-
hattak együtt a miskolciak, akik 

a belépőjegy megvásárlásával jó-
tékony célt, sérült és fogyatékkal 

élő fiatalokat is támogattak. 
(fotó: Mocsári L.)

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

Bruce Lipton–Steve Bhaerman: 
Spontán evolúció
A szerzők nem a darwini elméletet ír-
ják újra, az egész világ szükségszerű fej-
lődéséről írnak. Mi mindannyian te-
remtői vagyunk annak a folyamatnak, 
amelynek révén kialakulóban van egy 
új, félelem helyett szereteten alapuló vi-
lág. A könyv nemcsak információt kö-
zöl, de ösztönzést is nyújt ahhoz, hogy 
részt vegyünk az emberiség történe-
tének egyik legnagyobb kalandjában, 
aminek a neve: tudatos evolúció. Ez te-

hát egy üzenet, amely segít, hogy elavult társadalmi meggyőződé-
seinkre alkalmazzuk a tudomány eredményeit, és segít felismerni, 
hogy használhatjuk-e a vívmányokat azon vészjósló helyzetek keze-
lésében, amelyekkel napjainkban szembe kell néznünk.

Yann Martel: Pi élete
Pit a film tette ismertté, de megjelent ma-
gyar nyelven a könyv is. Így eldönthetjük, 
melyik változatban kezdjük az ismerke-
dést Pi Patel különös életével, filozófiájá-
val. Hogy az írott sorokat vagy a 3D-s képi 
világot hívja-e segítségül, hogy választ 
kapjon néhány kérdésre. Például, hogy 
hogyan kerül egy csónakba egy tizenéves 
fiú, egy zebra, egy orangután, egy hiéna 
és egy bengáli tigris? Vajon lehetséges-e, 
hogy valamiféle békés egymás mellett 
élést alakíthasson ki a két és fél mázsás ra-
gadozóval? Meg lehet-e úszni ép ésszel az ilyesmit? És persze, hogy va-
lójában kik az útitársaink? A Spanyolországban született, Kanadában 
élő Yann Martel egy csapásra világhírű lett ezzel a lebilincselően izgal-
mas és fájdalmasan szép könyvvel, amellyel elnyerte a Booker-díjat is.

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

Pi élete
Pi Patel egy francia uszodáról kap-
ta nevét. Élete sem mondható hétköz-
napinak. Apjának van egy állatkertje 
Pondicherryben. Tizennégy évesen hűt-
len lesz gyökereihez, hogy egyszerre pró-
báljon keresztény, mohamedán és hindu 
lenni. Egy hajótörés után 227 napot tölt mentőcsónakban a Csendes-
óceánon. Nincs azonban egyedül, hiszen vele van a bengáli tigris, Ri-
chard Parker. A különleges mozi Ang Lee Oscar-díjas alkotása. A leg-
utóbbi díjátadón kiérdemelte a szobrot a történet, illetve zenéje is.

amerikai kalandfilm, korhatár 12 év | Művészetek 
háza, Béke-terem; március 7–13., 15.15

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

Akkor és most…  A képeslap 1936 után készült, amelyre a gim-
názium homlokzati felirata utal, ugyanis ekkor lett a neve: Ref. Lévay 
József Gimnázium. Jól látszik az Avas-tető ékessége, az 1934-ben fel-
avatott kilátó. A betonból és faragott kőből készült hídkorlát  méltán 
érdemelte ki a „Miskolc legszebb hídja” elismerést. A hídsarok északi 
oldala egyszerű kiképzést kapott, amelyet indokolhat az is, hogy mel-
lette út vezetett végig a Szinva partján a Diószeghy-házig (Erzsébet tér 
5.). A híd közepét négykarú kovácsoltvas villanylámpa ékesítette. A 
múzeum kerítése követte a Szinva vonalát. A hidat – mint a többit is 
– a német katonák a visszavonulás idején, 1944 végén felrobbantották. 
Az ideiglenes felújítást követően 1950-től működött „végleges” formá-
ban a Szinva befedéséig. Az Uitz Béla – Kálvin János utcai tehermen-
tesítő út kialakításakor, 1983-ban bontották el, s a déli tehermentesítő 
utat a Szinva felett még ebben az évben megnyitották.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

„Kincsek” után kutat
Szörényi Gábor András 
első, gyerekkori régésze-
ti feltárásán, a borsodi vár-
ban döntötte el véglegesen, 
hogy régész lesz. 

– Kiskorában mindenki régész 
akar lenni, idővel aztán ezt kinö-
vi a többség – idézi a szakmájá-
ban közismert mondást, rögtön 
vissza is kérdezve: ki ne akart 
volna gyermekkorában vala-
mi értékeset találni a földben? 
– Gyakran megkeresnek szü-
lők telefonon, hogy csemetéjü-
ket vigyük magunkkal egy-egy 
ásatásra. Ha belegondolok, an-
nak idején én is így kezdtem…

A Herman Ottó Múzeum 
régész-igazgatóhelyettese az 
ELTE-n végzett, és a népvándor-
lás korára, valamint a középkor-
ra specializálódott.

– Gyerekkorom óta érdekel-
tek a középkori várak, munkám 
során ezek kutatását, feltárását és 
műszeres felmérését végzem. Ez 
inspirál leginkább. Ugyanakkor 
főleg beruházásokhoz kapcso-

lódó megelőző feltárásokat vég-
zünk, ahol nem válogathatunk a 
különböző korszakok között.

Mint fogalmazott, igazgatóhe-
lyettesként „belecsöppent a való 
világba”, ahol munkája egy régé-
szeti feltárás jogi, pénzügyi, szer-
vezési részeire is kiterjed, nagy 
koordinációs készséget igényel 
tehát. A sikerek azonban „kár-
pótolják”, büszkén meséli, egy 
német szakmai lap címlapon 
közölte a sajónémeti vár dom-
borzatmodelljének képét, melyet 
ő készített. Most doktori disszer-
tációját írja, és készül egy újabb 
előadásra Németországban.

Kujan I. | 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 – Csonka János
Martin-kertvárosban, a ke-
let-nyugati irányú Csoko-
nai Vitéz Mihály utcától 
délre található kis utca.

A szegedi születésű 
névadó a magyar motor- 
és autógyártás úttörője, s 
mint feltaláló gépészmér-
nök vonult be a tudomány-
történetbe. (A Bánki–Csonka-féle 
karburátor és a Csonka-motor őrzi 
nevét.) Vasúti műhelyekből veze-
tett az útja Európa nagy városaiba, 
ahol képezte magát. Életének meg-
határozó szakaszában, 1877–1925 
között a Budapesti Műszaki Egye-
tem tanműhelyének vezetői állását 
töltötte be. Nyugdíjas korában saját 

gépműhelyt nyitott, amelyet 
Kismotor- és Gépgyár-
rá fejlesztett. Munkássá-
gára nagy hatással volt 
Bánki Donát, s barátai 
között említhető Robert 
Bosch. A Magyar Posta 

számára készített autójától, 
1905-től számítjuk a magyar 

autógyártás kezdetét. A motor-
gyártásban ő alkalmazta először az 
alumíniumot. Elméleti munkás-
ságának része az első magyar autó 
szakszótár. (1852–1939 között élt, 
sírja a Farkasréti temetőben találha-
tó. 1905-ben készített postaautója a 
Műszaki Egyetemen kiállítási tárgy. 
Nevét kisbolygó viseli.)                 D. I.

Száz éve írták…
„A ma déli vonattal érkezik kö-
zénk városunk nagy szülöttje. A 
mai hangversenyre, ami a Dresdner 
szálló nagy termében (ma: Széche-
nyi u. 33. szám) lesz, minden jegy 
elkelt. Kéretik, hogy a teremben 
pontban fél 8-kor már mindenki el-

foglalja a helyét. A miskolczi Casinó 
ad majd bankettet a nagy művész 
tiszteletére. Felette nagy a száma 
azoknak, akik itt is szeretnék leróni 
tiszteletüket” – olvassuk a Borsod-
Miskolczi Közlöny 1891. február 
22-ei vasárnapi számában Reményi 
Ede miskolci hangversenyéről.

Dobrossy István

Pingvinek, cicák, békák. Első alkalommal rendezett kori ovi-
olimpiát és jégkarnevált a Miskolci Jégcsarnokban a Diósgyőri Óvo-
da Stadion Sport Tagóvodája kedden. A játékos korcsolyaviadalon hét 
ovis csapat mérte össze tudását hat versenyszámban. Az aranyérem 
a Stadion Sport Tagóvoda Pingvin nevű hatosához került. – Felada-
tunk az egészséges életre nevelni a gyerekeket, ehhez pedig elenged-
hetetlen, hogy korán elkezdjenek sportolni. – mondta megnyitójá-
ban Kriza Ákos polgármester.  (fotó: J. Á.)


