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Nyáron kezdődhet a nagy villamosteszt
A tervezettnél hamarabb, 
2014 helyett már idén július-
ban Miskolcra érkezhet az új 
Ganz-Skoda villamos pro-
totípusa, és ha a tesztek si-
keresek lesznek, az év végén 
már akár utasokat is szállít-
hatnak.

Mint arról annak idején hírt ad-
tunk, Miskolc tavaly februárban 
kötötte meg a szerződést a Zöld 
Nyíl projekt keretein belül a 31 új 
villamos gyártására kiírt negyedik 
közbeszerzésen nyertes Ganz-Sko-
da Közlekedési Zrt.-vel, majd au-
gusztus utolsó napjaiban az elő-
zetes típusengedélyt is megkapta 
a villamos. Ez alapján ősszel meg-
kezdődött a prototípus gyártása is. 
A projekt teljes, több mint 36 milli-
árdos bekerülési költségéből mint-
egy 18,6 milliárdot tesz ki a villa-
mosok gyártása. 

Szőnyi Péter, a Zöld Nyíl pro-
jektigazgatója elmondta, az új vil-
lamos egyenként mintegy 200 
utast képes befogadni, gazdaságo-

sabban üzemeltethető, mint példá-
ul a buszközlekedés, vagy mint az 
eddigi villamosok.

– A járművek a fékezési ener-
gia mintegy 20-30 százalékát visz-

szatáplálják a villamoshálózat 
 elek t romos rendszerébe, egyterű-
ek, teljesen légkondicionáltak és 
100 százalékban alacsonypadló-
sak. A szállítás egyébként üteme-

zett, folyamatos, 2014-ben havonta 
két-három érkezik, az utolsó kettő 
2015. első negyedévében várható – 
mondta Szőnyi Péter. 

» folytatás a 3. oldalon

Költségvetés, közbiztonság

Márciusi rendes ülését tartotta csütörtökön Miskolc közgyűlése, ez-
úttal már a városháza Hunyadi utcai, új épületének üléstermében. 
Döntöttek egyebek mellett a város idei költségvetéséről, a polgármes-
teri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, az 
önkormányzat és a polgármesteri hivatal ez évi közbeszerzési tervé-
nek jóváhagyásáról. Napirenden szerepelt a MIK Miskolci Ingatlan-
gazdálkodó Zrt. ingatlangazdálkodási terve, a miskolci önkormányzat 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája, a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása, a Miskolci 
Operafesztivál Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása is. 

» cikkeink az 5. oldalon

Látványosabb játékkal
Tisza Tibor góljával nyert Vácott az Eger ellen az NB I tavaszi nyitá-
nyán a DVTK. Szombaton a 19. fordulóban a Haladást fogadja a csa-
pat. A beléptető rendszer is ekkor debütál: a kezdetekben valamivel 
több időt vesz majd igénybe a stadionba való belépés, de ha minden 
működik, gördülékeny lesz a bejutás. A biztonság kedvéért azonban 
arra kérik a drukkereket, a megszokottnál valamivel korábban ér-
kezzenek a kapukhoz.                                                 » részletek a 9. oldalon

Ünnepeljünk 
együtt!
Hagyományosan az emlékhelyek 
megkoszorúzásával és egész na-
pos családi programmal emlékezik 
Miskolc március 15-én az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 
eseményeire. Új programelemekkel 
is készülnek a szervezők, ilyen lesz 
például az Erdélyi körkép felavatása 
a Deák téren. Az ünnepi aktus a ’48-
as emlékhelyek koszorúzásának ré-
szeként történik majd.
» cikkünk a 3., programok a 8. oldalon

TörTénelmi 
siker és ezüsT
a magyar bajnokságban ezüst-, a 
Mol ligában pedig bronzérmet 
szereztek a jegesmacik.  
sport | 9. oldal

Woody Allen 
és bogArT
Miskolcra érkezik március végén 
Woody allen romantikus vígjáté-
ka, a játszd újra, sam!  
a város | 4. oldal

A szenáTusnál 
illés Az első
véleményezte a rektori megbízás 
betöltésére benyújtott pályázato-
kat az egyetem szenátusa.  
a város | 4. oldal

Avas Szálló: eltűnt a paraván

Munkások kezdtek dolgozni az el-
múlt napokban az évek óta romo-
san álló, egykori Avas Szállót ta-
karó paravánok mögött. 

Rostás László, Miskolc főépíté-
sze elmondta, a munka azért vált 
szükségessé, mert rövidesen kez-
dődik a Széchenyi utca burkolatá-
nak cseréje. A kordon eddig a járó-
kelőket védte az épületről lehulló 
vakolattól, most meg kell szüntetni 
az életveszélyes állapotokat.

Mint azt a főépítész elmond-
ta, a Multicasa Consulting Kft.-t 

– az Avas Szálló többségi tulaj-
donosát – az önkormányzat 
többször felszólította a munka 
elvégzésére, azonban hiába, így 
most a város végezteti el azt, és 
később kifizetteti a céggel.

Megtudtuk azt is, hogy a vá-
ros megkezdte a tárgyalásokat 
az Avas Szálló homlokzatának 
teljes helyreállításáról, erről a 
közeljövőben ígért bővebb tájé-
koztatást a városháza.

(Bővebb információ és kép-
galéria a miskolc.hu-n)

Tajthy Á. | fotó: F. K. Cs.

Elkezdték a takarítást
A tavasz közeledtével megkezdte a szokásos gereb-
lyézést, saralást a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
A takarítás már a március 15-ei ünnep előkészületei 
közé tartozik.

– A Miskolci Városgazda Kft. a téli, havas napok el-
múltával elkezdte a város, elsősorban a belvárosi ré-
szek takarítását. Elsőként a közeledő március 15-ei 
rendezvények ünnepi helyszínein lévő parkok, út-
vonalak takarítását végzik, a téli síktalanításból ma-
radt szóróanyagok feltakarítását, az emlékhelyek és 
környékük rendbetételét. Emellett folyamatosan 
végzik a lombgereblyézést, illetve a cserjék alóli sze-

mét összegereblyézését is, amelyet zsákokba gyűjte-
nek, majd elszállítanak – tájékoztatott Pásztor Imre, 
a Miskolc Holding Zrt. PR- és kommunikációs ve-
zetője.                                                                  fotó: F. K. Cs.
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» Nehéz Károly (Fidesz) | a 4. számú önkormányzati választókörzet képvise-
lője lakossági fogadóórát tart március 14-én, csütörtökön délután 4 órától a Görömbö-
lyi Közösségi Házban.

» Eperjesi Erika (Fidesz) | a 8. számú önkormányzati választókörzet képvi-
selője lakossági fogadóórát tart március 11-én, hétfőn délután 5 órától a Szilágyi De-
zső Általános Iskolában.

» Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) | a 10. számú önkormányzati választó-
körzet képviselője lakossági fórumot tart március 12-én, kedden délután 5–5.40 között 
a Katowice utcai Petőfi Sándor iskolában. Téma: A 20 emeletes (Szentpéteri kapu 70.) 
épületében lakók problémájának megbeszélése. Meghívott vendégek: MIK Házkezelő-
ség illetékes munkatársa és vezetője, városüzemeltetési osztály munkatársa, közterület-felügyelet 
munkatársa.

» Kovács Józsefné (Fidesz) | a 13. számú önkormányzati választókörzet kép-
viselője lakossági fogadóórát tart március 20-án, szerdán délután 4 órától este 6 óráig a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.

» Kovács László (KDNP) és Seresné Horváth Zsu-
zsanna (Fidesz) | a 20-as, illetve 18-as számú önkormányzati válasz-
tókörzet képviselője lakossági fórumot tart március 25-én, hétfőn délután 
5 órától az Ady Endre Művelődési Házban. A fórum témái: közrend, közbiz-
tonság, közösségi közlekedés. Meghívott vendégek: Kriza Ákos polgármester; Bogyai Ferenc városi 
rendőrkapitány; Molnár József, a Diósgyőri Rendőrőrs parancsnoka; Miklós Béláné, a Hatósági Főosz-
tály vezetője; Kovács László Csaba, a Közterület-felügyelet vezetője; Vassné Papp Nóra közrendvédel-
mi referens; Szőnyi Péter, a Zöld Nyíl projekt igazgatója; Angyal László, az MVK Zrt. osztályvezetője; 
Csengő Péter, az MVK menetrendi főmunkatársa; Rogosz Sándorné városüzemeltetési osztályvezető; 
Lévai István közlekedési referens.

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

Kilakoltatások: 90 eljárás van 
végrehajtási szakban
A kilakoltatási moratórium ideje 
alatt csak az önkényes lakásfogla-
lókkal szemben lehetett kiürítési 
eljárást kezdeni.

Március 1-jén véget ért a kila-
koltatási moratórium. Bár fel-
merült 45 napos meghosszab-
bítása, kormányzati döntés még 
nem született erről. Ennek kap-
csán kérdeztük Pásztor Imrét, a 
Miskolc Holding Zrt. kommu-
nikációs vezetőjét.

Megtudtuk, a MIK Zrt. aktu-
ális nyilvántartása szerint a kila-
koltatási eljárások közül 81 van 
végrehajtási folyamatban, továb-
bi 9 időpontját már kitűzték. Ez-
zel együtt 209 esetben van per 
folyamatban és 10 esetben szüle-
tett jogerős ítélet. Ezek az ügyek 
azonban még nincsenek végre-
hajtási szakaszban, mivel a bíró-
ság által engedélyezett, kiürítésre 
kötelező határidő nem járt le.

– Az eljárások oka tartozás 
felhalmozása, de 14 esetben a la-
kók fizetési hajlandósága miatt 
nem történt meg a kilakoltatás – 
hangsúlyozta Pásztor Imre.

Tavaly 70 esetben jutottak el 
az eljárások a kiköltöztetésig, 
addig, míg életbe nem lépett a 
moratórium.

A MIK-nek az önkormány-
zati lakásgazdálkodásban folya-
matosan két dolgot kell szem 
előtt tartania. Egyrészt a tulajdo-
nos, tehát a város érdekeit, mely 
azt várja, hogy a lakások hatéko-
nyan, hosszú távon legyenek bér-
be adva, s azokban megbízható 
bérlők legyenek. Másrészt folya-
matosan vizsgálni kell a piacot is, 
hogy fenntartsák az önkormány-
zati lakások versenyképességét, 
és megfelelő alternatívát tudja-
nak biztosítani azoknak, akik bé-
relni szeretnének.

Sz. S.

A raboknak is fontos az oktatás

A megyei büntetés-végrehajtási 
intézet tevékenységéről és műkö-
déséről, a rabok életkörülményei-
ről tájékozódott Csöbör Katalin, az 
Országgyűlés emberi jogi, kisebb-
ségi, civil- és vallásügyi bizottságá-
nak tagja pénteken. 

A fideszes országgyűlési képvi-
selő részt vett az intézeti öku-
menikus kápolna átadásának 
egyéves évfordulója alkalmából 
tartott istentiszteleten is.

Mint Joó László ezredes, a 
megyei büntetés-végrehajtási 
intézet parancsnoka az istentisz-
teletet megelőző sajtótájékozta-
tón elmondta, egy prezentáció 
során tájékoztatták a képviselőt 
az intézetben végzett munkáról, 
a működésről és a fogvatartot-
tak életkörülményeiről. 

– A fogvatartottaknak ön-
fenntartókká kell válniuk az in-
tézeten belül, dolgozniuk kell, 
nekünk pedig mindent meg kell 
tennünk annak érdekében, hogy 
szabadulásuk után ne kövesse-
nek el ismételten bűnt. Az okta-

tás szintén nagyon fontos, mivel 
nagyobb eséllyel integrálódhat 
nak újra a társadalomba – emelte 
ki Joó László, aki elmondta, hogy 
a képviselő fogadókész volt min-
den információra. Bíznak tehát 
abban, hogy „a hiteles ismeretek 
birtokában hiteles képet tud fes-
teni” a büntetés-végrehajtás hely-
zetéről.

Csöbör Katalin elárulta, ko-
rábban még nem járt az intéz-
ményben, így nagy izgalommal 
töltötte el a látogatás.

– Úgy gondolom, jó tudni és 
látni, hogy milyen munkát vé-
geznek az intézetben. Nem köny-
nyű sem a fogvatartottak, sem az 
itt dolgozók helyzete, kevés si-
kerélmény éri őket – mondta. 
Kiemelte ugyanakkor, hogy az 
intézetben folyó reintegrációs te-
vékenységek – például a kertész-
kedést vagy a vakvezető kutyák 
betanítása – nagyon fontosak és 
hasznosak. Jó és támogatandó 
ötletnek tartja, hogy az intézet-
ben mindenki számára kötelező 
az oktatás.                           K. I. | fotó: J. Á.

március 3. | vasárnap

Családi korcsolyázás. A Miskolci 
Jégcsarnokba várta dolgozóit a MI-
SEK. Az egészségügyi intézmény 
munkatársai családtagjaikkal együtt 
vettek részt a hétvégi jeges mozgáson. 

március 4. | hétfő

Innovációs stratégia. A régió sa-
játosságaira, erősségeire fókuszáló új 
innovációs stratégia készül a magyar-
országi régiókban, így Észak-Ma-
gyarországon is. Miskolcon is meg-
tartották annak nyitó workshopját az 
érintett cégekkel, szervezetekkel, in-
tézményekkel együtt. 

Zéró tolerancia. Amíg tavaly az 
év elején egyetlen halálos baleset 
sem történt megyénkben, addig az 
idén már négyen vesztették életüket 
– három gyalogos és egy kerékpáros. 
Ezért a rendőrség baleset-megelőzési 
céllal ellenőrzési akciót indít. A gya-
logosokat, bicikliseket is ellenőrzik, 
a zebrán az elsőbbség megadását el-
mulasztó autósok minden esetben 
pénzbüntetésre számíthatnak. 

március 5. | kedd

Az adósságátvállalásról. Némi le-
vegőt kaphat a költségvetés azzal, 
hogy az állam átvállalta Miskolc adós-
ságának 70 százalékát, de a városnak 
akkor lenne könnyebb, ha forráste-
remtő városgazdálkodás indulna el – 
véli Pakusza Zoltán, a Jobbik miskolci 
alelnöke. Mint mondta, az igazi ered-
mény az lett volna, ha a bankok „elen-
gedik a város adósságának egy részét, 
a többit pedig átütemezik”. 

március 6. | szerda

A Szivárvány oviról. Az MSZP a 
Szivárvány Óvoda felújításának be-
fejezését kéri. Március 20-án jár le a 
Szivárvány Óvoda felújításának ha-
tárideje, a szocialisták azt szeretnék, 
ha a városvezetés időben befejez-
né a rekonstrukciót, sajtótájékozta-
tójukkal is ezt kívánták ösztönözni. 

A polgármesteri hivatal tájékozta-
tása szerint az épületben a burko-
lás, gipszkartonozás és festés zajlik, 
a felső szint pedig már szinte telje-
sen elkészült. A bútorzat és a játékok 
is megvannak. Az épület átadásának 
határideje március 20-a, nem kaptak 
tájékoztatást arról, hogy ez a határ-
idő ne volna tartható. 

Elismert tehetséggondozó. 
Endrész Gyöngyi, a Földes Ferenc 
Gimnáziumban oktató kémiatanár 
áldozatos munkáját is díjazta a MOL 
Új Európa Alapítványa. Az elisme-
rést évről évre olyan áldozatkész ta-
nárok, edzők és szakemberek kapják, 

akik számtalan fiatal tehetséget, ké-
sőbbi sikeres sportolót vagy művészt 
indítottak el a pályájukon. 

március 7. | csütörtök

Kertészkedtek. A „Kertész leszek…” 
megyei környezet-egészségügyi pá-
lyázaton 20 óvoda vett részt, a 7 mis-
kolci közül a Százszorszép Óvoda 
Reményi Utcai Tagóvodája érte el a 
legjobb eredményt, 3. lett.

március 8. | péntek

Együtt a birkózásért. Hétfőn 
várhatóan határozatot hoz az Or-
szággyűlés a sportbizottság azon ja-
vaslatáról, mely szerint támogatnák 

a birkózás megtartását az olimpi-
ai játékokon. A keddi vita során Zsi-
ga Marcell országgyűlési képviselő, 
Miskolc sportért felelős alpolgármes-
tere is felszólalt, és elmondta, a sport-
ág egyik hazai fellegvára Miskolc.

Köszöntötték a nőket. Nőnap 
alkalmából köszöntötték a gyengébb 
nem képviselőit a Régió Park Kft. 
munkatársai a nagyobb városi par-
kolókban, egy vidéki drámakör tag-
jai pedig a belvárosban. A Magyar 
Rákellenes Liga miskolci betegszol-
gálata Lillafüreden tartott nőnapi 
rendezvényt, és a színházban is kö-
szöntötték a hölgyeket.

Javaslatot várnak! Már csak 
néhány nap áll rendelkezésre 
arra, hogy miskolci szervezetek 
és magánszemélyek javaslatot 
tegyenek, kit tartanak érdemes-
nek arra, hogy városi kitünte-
téssel ismerjék el munkáját. A 
javaslatokat március 11-éig várják 
a polgármesteri hivatalba.

Tündérkert. Hamarosan lehet 
jelentkezni a Tündérkert című 

projektre, mely filmes, fotós, va-
lamint blogos/sajtós műhelyfog-
lalkozásokkal tavasszal indul Pe-
recesen, általános iskola 7. és 8. 
osztályos, valamint középisko-
lások számára. Műhelyenként 
maximum 15 férőhely áll ren-
delkezésre, a jelentkezési lapok 
hamarosan letölthetők lesznek az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesület és a 
perecesi Bányász Kulturális Egye-
sület honlapjáról.

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

Miskolci Kalendárium: sorsoltunk!
Kisorsoltuk a Miskolci Kalendárium 
2013-as játékának nyerteseit. 

Tavaly év végén jelent meg a Miskolci Kalendárium 
2013, mely a cikkek mellett ezúttal is számos rejt-
vényt, feladványt tartogatott játékos kedvű olvasó-
inknak. A fődíjat, egy két személyre szóló, kétéjsza-
kás, félpanziós ellátással a hajdúszoboszlói Hotel 
Mátyás Király Gyógyszállóba szóló utalványt a mis-
kolci Varannai Istvánné nyerte, és vette át Keszténé 
Kiss Jolántól, a MIKOM ügyvezetőjétől. 

– Évek óta a fiam vásárolja meg nekem a Miskol-
ci Kalendáriumot, nagyon szeretem a kiadványt. Fő-
leg a rejtvényeket és a horoszkópot, valamint a tör-
ténelmi írásokat kedvelem. Gyakorlatilag ez az első 
alkalom, hogy ilyen díjat vihetek haza – mondta 
Varannai Istvánné, aki a Miskolci Napló keresztrejt-
vényére is rendre elküldi a megfejtéseket. Igaz, utób-
bival még nem volt szerencséje, az újság példányait 
viszont mindig elteszi.

– Hétfőn megyek nyugdíjba, így jókor jött a nye-
remény, melyre párommal fogok elutazni majd 
nyáron – tette hozzá Varannai Istvánné.

Mások is nyertek a Miskolci Kalendáriummal: 
5000 forint értékű vásárlási utalványt kap a Lamon 
Ajándékcentrum (Miskolc, József Attila u. 74.) jó-

voltából: Sztari Gáborné (Mályi, Erkel Ferenc u.)
Havasi Tímea (Sajóörös, Battyányi u.), Bercsényi 
Enikő (Miskolc, Pozsonyi u.), 

5000 forint értékű ajándékcsomagot nyert az 
Unio Coop Áruházlánc (Árucsarnok – Búza tér 
1. sz.) jóvoltából: Zajácz András Zoltán (Múcsony, 
Bartók Béla u.), Géczi Béla (Sajóbábony, Barkai u.), 
Feledi Dezsőné (Miskolc, Szeder u.)

Pezsgőt nyert az Unio Coop Áruházlánc jóvol-
tából: Gunda Lászlóné (Miskolc, Áfonyás u.), Mi-
kes Sándor (Miskolc, Ládi u.), Divinyecz Mihály-
né (Miskolc, Győri kapu), Boros Dalma (Miskolc, 
Pozsonyi u.), Tóth Péter (Miskolc, Felsőruzsin krt.)

A nyeremények március 11-étől, hétfőtől vehetők 
át.                                                           S. P. | fotó: Mocsári L.

HIrdeTéS

Megújult utastájékoztatás

Fejlesztette forgalomirányítá-
si rendszerét a Borsod Volán 
Zrt., melynek segítségével dina-
mikusabbá, frissebbé válik az 
utastájékoztatás. 

A 2009-ben indult, több mint 
540 millió forintos átfogó pro-
jekt eredményeként átláthatób-
bá tették a forgalomirányítást. Az 
utastájékoztatási rendszert ösz-
szehangolták a buszok fedélzeti 
eszközeivel, így dinamikusabban 
működik a rendszer, s az utasok a 
legfrissebb információkhoz jutnak 
a járatokkal kapcsolatban. 

Az ÉMOP projekt kereté-
ben építészeti, informatikai és 
akadálymentesítési fejlesztése-
ket végeztek el. A kazincbarcikai 
állomás rekonstrukcióján túl fej-
lődött a miskolci, a kazincbarci-
kai, ózdi, tiszaújvárosi, mezőkö-

vesdi, encsi és edelényi állomások 
utastájékoztatási rendszere. 

A Búza téren már használják is a 
rendszert. Hangosbemondók, digi-
tális táblák jelzik minden percben, 
hogy mikor várható egy-egy busz 
érkezési, indulási ideje. A fejlesztés 
keretében 505 járműben helyez-
tek el GPS-alapú fedélzeti egységet, 
amely a központban jelzi, hol jár 
éppen egy járat, amelyet a digitális 
táblákon keresztül azonnal közöl-
nek is az utasokkal. 

A projekt megvalósításához kö-
zel 400 millió forint állami és uni-
ós támogatást kapott a cég, mely 
további, infokommunikációs fej-
lesztést is tervez, ami a segítséggel 
élők napi utazását teszi majd köny-
nyebbé. Az S. O. S. információs osz-
lop többek között a vakok és gyen-
gén látók számára nyújt majd nagy 
segítséget. 
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Új lehetőségek nyílnak  
Miskolc gazdálkodásában
Miskolc adósságállományának 
70 százalékát vállalja át az állam. 
Soós Attila képviselő, az önkor-
mányzat Városgazdálkodási és 
-üzemeltetési Bizottságának el-
nöke kedden arról tartott sajtó-
tájékoztatót, mit jelent majd ez a 
hétköznapokban, milyen hatás-
sal lesz a város működésére, gaz-
dálkodására. 

Soós Attila hangsúlyozta, ilyen 
mértékű adósság-átvállalást 
csupán két nagyvárosnak sike-
rült elérnie. Az, hogy ezek közül 
az egyik Miskolc, a városvezetés 
és a helyi képviselők eredmé-
nyes lobbitevékenységét dicséri.

Konkrét számokat említve a 
képviselő elmondta: a miskol-
ci önkormányzattól mintegy 25 
milliárdos tőketartozást vállal át 
az állam. Az ilyen módon meg-
szűnt kamatfizetési és egyéb kö-
telezettségek további kilencmil-
liárdra tehetők.

A nagyságrendekről szólva 
Soós Attila kiemelte: Miskolc 
város teljes működési költsége 
22-23 milliárd forint körül van 
egy évben. Az a mintegy két-
milliárdos kamatteher, amely-
től az átvállalásnak köszönhe-
tően már idén megszabadul 
a város költségvetése, akko-
ra összeg, amely teljes egészé-
ben fedezni tudná a vízbázis-
védelmi beruházásokat, vagy 
az önkormányzat önként vál-
lalt feladatait, s felerészben a 
tervezett tapolcai nagyberu-
házásokat.

A bizottsági elnök elmond-
ta: az, hogy a hitelállomány mely 
elemeit, milyen kondíciókkal vál-
lalja át az állam, a tárgyalások 
függvénye. A fenti összegeket az 
egyenes arányosság elvét követve 
számították ki, ha a hetven száza-
lékos átvállalás valamennyi tőke- 
és kamattartozást egyenlő arány-
ban érinti. Soós Attila kiemelte, 
a felszabaduló összeget nem lát-
ványberuházásokra kívánják for-
dítani – mint az előző városve-
zetés tette – hanem a város napi 
működését, az emberek kom-
fortérzetét érintő fejlesztésekre. 
A közterületek gondozására, a 
biztonság erősítésére, a szociális, 
kulturális és sportintézmények 
megfelelő működési feltételei-
nek a biztosítására. A képviselő 
a fontos fejlesztések között emlí-
tette egyebek mellett a selyemré-
ti, tapolcai, illetve az Agrokultúra 
Kft.-t érintő beruházásokat, mely 
utóbbi hozzájárul, hogy egészsé-
ges, helyi alapanyaggal lássák el a 
városi intézmények konyháit.

– Mindezzel további, komoly 
lépéseket tehetünk az élhető, 
biztonságos város megteremté-
se érdekében, amely a választá-
si ígéreteink között is szerepelt. 
Ugyanakkor a működés stabili-
zálásával, megerősítésével a tár-
gyalási pozícióink is javulnak – 
hangoztatta a bizottsági elnök, 
kiemelve, hogy a közgyűlés elé 
kerülő, 2013-as költségvetési 
tervezetben már a 70 százalékos 
adósság-átvállalással számoltak. 

Sz. S.

Ünnepeljünk együtt március 15-én!
A hagyományoknak megfe-
lelően az emlékhelyek meg-
koszorúzásával és egész na-
pos családi programmal 
emlékezik Miskolc március 
15-én az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc ese-
ményeire. 

Kiss Gábor, Miskolc alpolgármes-
tere az ünnepi programokról tar-
tott szerdai sajtótájékoztatón úgy 
fogalmazott, az a jó, ha egy város a 
hosszú évek alatt kialakult hagyo-
mányai szerint ünnepel, de azért 
megpróbál minden évben újítani 
is egy kicsit.

– Ez Miskolcon nem lesz más-
képp idén sem, a hagyományos 
városi emlékhelyeken koszorú-
zunk, valamint a Szent István té-
ren lesznek családi programok, de 
új programelemekkel is készülünk 
– mondta.

Ilyen lesz például az Erdélyi kör-
kép felavatása a Deák téren. Az ün-
nepi aktus a ’48-as emlékhelyek 
koszorúzásának részeként törté-
nik majd.

Kákóczki András, a polgármes-
teri hivatal kulturális, idegenforgal-
mi és városmarketing-osztályának 
vezetője a megemlékezés rendjét 
ismertette. Az események a hagyo-

mányoknak megfelelően fél 10-kor 
kezdődnek az avasi temetőben. 

– Ezt követően 11 órakor a Pe-
tőfi téren Petőfi Sándor szobrát ko-
szorúzzák meg az ünneplők, itt Kri-
za Ákos polgármester mond ünnepi 
beszédet, aztán a Montázs Egyesület 
„Mire várunk még?” című műsora 
lesz megtekinthető. Innen huszárok 
felvonulásával keresi fel és koszorúz-
za meg az ünneplő tömeg Batthy ány 
Lajos emléktábláját, Deák Ferenc, 
Lévay József és Szemere Bertalan 
szobrát, Petőfi Sándor emléktábláját, 
Széchenyi István, illetve Kossuth La-
jos szobrát. Az emlékhelyek mind-
egyikénél egy-egy általános iskola 
ad rövid ünnepi műsort – mondta 
Kákóczki András.

A Deák téren Csöbör Katalin, 
az Erzsébet téren Sebestyén Lász-
ló országgyűlési képviselő mond 
beszédet, utóbbi helyszínen a 
Gömörország Regionális Kulturá-
lis Egyesület ad ünnepi műsort. Az 
osztályvezető felhívta a pártok, ci-
vil szervezetek és magánszemélyek 
figyelmét is, hogy az emlékezés vi-
rágait, koszorúit bárki elhelyezheti, 
ebbéli szándékát mindenki jelez-
ze a Miskolci Kulturális Központ 
(MKK) Ifjúsági és Szabadidő Ház-
nak március 12-éig.

Némedi Varga Zoltán, az MKK 
ügyvezetője elmondta, az ünnep-
hez kapcsolódóan egész héten 
lesznek programok, megemléke-
zések, kiállítások nyílnak város-

szerte a közművelődési intézmé-
nyekben.

– Március 15-én huszártáborral, 
’48-as játszóházzal, kézművesvásár-
ral, zenés műsorral és gasztronómi-
ai kínálattal várjuk az érdeklődőket. 
Újdonság lesz az első alkalommal 
megrendezett Borsodi Bajuszmust-
ra, mely a magyar bajuszviselet ápo-
lására hívja fel a figyelmet – sorolta 
Némedi Varga Zoltán.

Ezen túl a Múzeumi Bokréta so-
rozat keretein belül a Miskolci Ga-
léria, a Színészmúzeum, a Herman 
Ottó Múzeum és a Kohászati Mú-
zeum várja az érdeklődőket, a prog-
ramok mindegyike ingyenes lesz.

Tajthy Á.
» részletes program a 8. oldalon

Júliustól Miskolcon tesztelhetik az első új villamost
A tervezettnél hamarabb, 
2014 helyett már idén július-
ban Miskolcra érkezhet az új 
Ganz-Skoda villamos pro-
totípusa, és ha a tesztek si-
keresek lesznek, az év végén 
már akár utasokat is szállít-
hatnak.

» folytatás az 1. oldalról
A projektigazgató érdeklődésünk-
re elmondta, helyi speciális igény-
nek, illetve alapvető elvárásoknak 
is meg kellett felelnie az új villamo-
soknak.

– Ilyen speciális miskolci igény 
volt, hogy a járművek gyártásakor 
gondoltunk a turistákra, illetve a 
kerékpárosokra, a járművek ezért 
szélesebbek egy átlag villamostól 
még hazai szinten is. Másrész vi-
szont az, hogy az új villamosaink 
100 százalékban alacsonypadló-
sak, ezáltal a mozgássérültek szá-
mára teljesen bejárhatók, hogy lég-
kondicionáltak és fűthetők, nem is 
speciális igény, hanem ma már el-

várás az utazóközönség és a ható-
ságok részéről – mondta.

Év végén  
már utasokat szállíthat
Mostanra az időpont is biztosnak 
tűnik, várhatóan júliusban már a 
megújult miskolci villamospályán 
futhatja tesztköreit az új villamos 
prototípusa, amely jelenleg kilenc-
ven százalékosnál is nagyobb ké-
szültségű, csupán apróbb, első-
sorban utastéri szerelési munkák 
maradtak hátra.

Szőnyi Péter elmondta, össze-
sen 10 ezer kilométert kell lefutnia 
a járműnek ahhoz, hogy hatósági 
engedélyt kaphasson, és utasokat 
szállítson egy-egy új villamos.

– A villamosokat üres állapot-
ban is kell tesztelni, de szimulál-
ni kell majd az utassal teli állapotot 
is. Ezenkívül a járművezetőket is be 
kell tanítani – mondta Szőnyi Péter.

Gazdaságosan üzemelnek
Mint arról korábban szintén beszá-
moltunk, a jelenlegi városvezetés 

ideje alatt fejeződött be a pályaépítés, 
illetve zárult le a villamosok közbe-
szerzése, ahol a villamosbeszerzést, 
-fenntartást, -üzemeltetést tekintve 
volt a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. 
ajánlata a legkedvezőbb. 

– Az értékelési pontrendszer 
szerint – amelyet a Közbeszer-
zési Döntőbizottság és az ellen-
őrző hatóságok is jóváhagytak – 
nem csak a vételár döntött, hiszen 
a várost az érdekelte leginkább, 
hogy a következő 20 évben meny-
nyibe kerül az új villamosok üze-
meltetése. Ugyanis a megvásárlást 
EU-s pénzből tudjuk finanszíroz-
ni, az üzemeltetést viszont a város-
nak kell – ezt már Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. PR- és kom-
munikációs vezetője mondta el 
érdeklődésünkre. Márpedig az 
üzemeltetésre a legolcsóbb ajánla-
tot a Ganz-Skoda adta.

Kiemelte, a döntés megalapo-
zottságát mutatja, hogy február 
közepén a korábbi versenytárs, az 
AnsaldoBreda S.p.A visszavonta 
bírósági keresetét, így az utolsó jogi 
kérdés is megoldódott a járműbe-
szerzés történetében.

Tajthy Á. | fotó: Skoda

Költségvetési intézménnyé alakul a MISEK is
Döntés született arról, hogy a 2012-
es átvétel után kizárólagos állami tu-
lajdonba került, de még gazdasági 
társasági formában működő kórhá-
zak a jövőben költségvetési intéz-
ményként működjenek tovább.

Az elmúlt évben történt állami át-
vétel után felmért adatok szerint a 
gazdasági társaság mint működ-
tetési forma a nagyobb egészség-
ügyi intézmények esetében nem 
váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket – tájékoztatott az Emberi Erő-
források Minisztériuma, Egészség-
ügyért Felelős Államtitkársága.

Az átalakulás mintegy 18 ezer 
dolgozót érint, akik így közal-
kalmazotti státuszba kerülnek, 
amennyiben továbbra is az érintett 
betegellátó intézményben kíván-
ják folytatni munkájukat. A műkö-
dési forma változása nem érinti az 
intézmények vezetését, szakmai te-
vékenységét, területi ellátási kötele-
zettségét és finanszírozási szerző-
déseiket.

– A MISEK számára mindez na-
gyon sok munkát jelent, ugyanis 
egészen más a könyvelési rendsze-
re, gazdasági, számviteli szempont-
ból egy gazdasági társaság egészen 

másképp működik – mondja Tiba 
Sándor, a MISEK Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója. 

Eddig alkalmazottaik voltak, 
akik újra közalkalmazottak lesz-
nek, így újra kell kötni a szer-
ződéseket is az érdekképvisele-
ti szervezetekkel együttműködve. 
Ugyanakkor előnyt is jelenthet, 
például a közbeszerzésekben a 
visszaalakítás után könnyebben 
tudnak részt venni, mint eddig 
gazdasági társaságként. A szek-
torsemlegesség is előnyt jelent-
het, ugyanis, amikor „kasszasöp-
rés” van, vagy egyéb forrást kapnak 

a költségvetési intézmények, akkor 
a gazdasági társaságok általában 
nem olyan összegeket kaptak, vagy 
olyan is előfordult, hogy egyáltalán 
nem kaptak. Következménye van 
azon a vonalon is, hogy a nyugdíjas 
korú orvosokra a szabályozás nem 
vonatkozott gazdasági társaság al-
kalmazottjaként, közalkalmazott-
ként azonban már igen, így nekik 
is nyilatkozni kell arról, hogy ké-
rik-e a nyugdíj alóli felmentést, ez a 
MISEK-ben hat orvost érint majd. 

Tiba Sándor szerint összességé-
ben ez a változás egyáltalán nem 
rossz, a betegek pedig mindebből 
semmit sem fognak megérezni, a 
gyógyító munka ugyanúgy folyik 
majd tovább.                             H. I.

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel,  
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz!”

(Kossuth Lajos)

Tisztelettel meghívom 
Önt és kedves családját, Miskolc város polgárait

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
emlékére rendezendő

ünnepi megemlékezésre.

Kriza Ákos
Miskolc Megyei Jogú Város  

polgármestere

A tavalyi családi napon is színes, történelmi hangulatú programok szórakoztatták az ünneplőket
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Helyi cég munkája az űrben!
Négyéves munka zárását ün-
nepelte az Admatis Kft. partne-
rei és a sajtó képviseletében. A 
miskolci cég nem először került 
kapcsolatba űrprogramokkal, 
ám az úgynevezett MSI projekt 
egy hatalmas lépés volt az űr-
iparban a cég, és rajtuk keresztül 
Magyarország számára is.

2009-ben az Admatis meg-
pályázott és elnyert egy nyílt eu-
rópai tendert, megelőzve több 
nyugat-európai konkurenst. A 
projektben műholdalkatrészek 
tervezésére és gyártására vállal-
kozott. A Sentinel–2 műhold, 
melynek a megépítésében részt 
vettek, 13 hullámhosszon lesz 

képes 270 km szélességű sávban 
10 méteres felbontású földfel-
színi képeket készíteni. Egészen 
pontosan a berendezés hasz-
nos terhének, magának a fény-
képeket készítő részének (Multi 
Spectral Instrument, MSI) bi-
zonyos hardver elemeinek a le-
gyártását nyerte el a miskolci 
cég. A megvalósításhoz hatvan 
magyar és külföldi alvállalko-
zóval, beszállítóval működtek 
együtt. Ahogy Bárczy Tamás 
fogalmazott, az Admatison ke-
resztül Magyarország is áttörést 
ért el, „betettük a lábunkat az aj-
tón, részt veszünk egy nagy eu-
rópai projektben”.                       H. I.

„Ólomcsere” kutatással
Forr-ász a neve annak a kutatá-
si programnak, amely három in-
tézmény, a Miskolci Egyetem, a 
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatá-
si Közhasznú Nonprofit Kft., va-
lamint a debreceni MTA Atom-
kutató Intézet összefogásával, az 
EU több mint 603 millió forin-
tos támogatásával valósul meg.

Egészségünk megőrzése érde-
kében fontos, hogy minél keve-
sebb ólom legyen a köznapi tár-
gyainkban. Az ólmot az iparban 
előszeretettel használják forrasz-

tóanyagként, az EU előírásai 
szerint azonban ezt le kell cse-
rélni. Az ezzel összefüggésben 
induló magyar kutatási projek-
tet kedden délelőtt ismertették a 
Miskolci Egyetemen.

Gácsi Zoltán, a Miskolci Egye-
tem Műszaki Anyagtudományi 
Kar dékánja elmondta, hogy ez-
zel a projekttel az egyetem más 
műszaki karai által elnyert pályá-
zataihoz tudnak csatlakozni. A 4 
projekt több mint kétmilliárd fo-
rintból valósul meg.

A szenátusnál Illés az első
A rektori pályázatokat vélemé-
nyezte a Miskolci Egyetem Sze-
nátusa március 6-án, szerdán tar-
tott ülésén.

A posztra az egyetem három 
kari vezetője, professzora nyúj-
tott be pályázatot. Az egyetem 
Szenátusától Illés Béla 21, Palo-
tás Árpád Bence 8, míg Barkai 
László 7 szavazatot kapott.

A következő lépés, hogy ezt 
a rangsort az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumába juttatja el 
az egyetem vezetése, a minisz-

teri döntés májusban várható. A 
miniszter ezt követően a köztár-
sasági elnök elé terjeszti javasla-
tát. A rektori megbízási okira-
tokat ezt követően adják át. A 
Miskolci Egyetem új rektorának 
kinevezése a pályázati kiírás sze-
rint 2013. július 1. napjától lép 
életbe.

A nemzeti felsőoktatásról szó-
ló 2011. évi törvény szerint 2013. 
június 30-án megszűnik a hat-
vanöt éves koron túlnyúló ma-
gasabb vezetői megbízás, így a je-
lenlegi rektoré, Patkó Gyuláé is.

Új időszámítás a Feledy-házban
A Miskolci Galéria Feledy-
házának programjai idén is 
változatosak lesznek. Az ál-
landó tárlatok mellett folyta-
tódnak a művészeti soroza-
tok, s lesznek új események is.

Új időszámítás kezdődik a Feledy-
házban. Új modellt építettek ki a 
működtetők, melyben a múzeumi 
körülmények között keresik a ci-
vil szféra képviselőit. Az együttgon-
dolkodás révén, szándékaik szerint, 
szellemi műhellyé válhat a ház.

Dobrik István művészettörté-
nész a programot bemutató sajtó-
tájékoztatón kiemelte, a ház alap-
feladata mellett – hogy a Feledy-, 
Kondor- és Szalay-életművet gon-
dozza –, élőbbé válik a tér, hiszen 
több kamarakiállítás, emlékest, ta-
lálkozó lesz.

– Az irodalomnak, tehetséggon-
dozásnak, képzőművészetnek, ze-
nének és a szőlővirágzás ünnepének 
is otthont ad idén a Feledy-ház és a 

Múzsák kertje, sőt, az írószövetség 
is szeretne programjaival beköltöz-
ni a házba. Az emlékezet háza is ez, 
ám feladatunk, hogy a múló időben 
helyezzük el a teremtett értékeket. 
Azért, hogy a város önazonosságát 
építhesse – emelte ki Dobrik István, 
hozzátéve, március 28-án búcsúz-
nak a házban, baráti társaságban, a 
nemrég elhunyt Tarczai Bélától, aki-
nek tiszteletére táblát is avatnak.

Idén kortárs alkotók állítanak 
emléket Feledy Gyulának és Lenkey 
Zoltánnak, köszöntik majd a 80 
éves Pataky János festő, grafikust, 
folytatódik a Hét műtárgya-sorozat, 
éppúgy, ahogy a Művészeti Szabad-
egyetem beszélgetései is, utóbbi a 
művészet helyét keresi majd a XXI. 
században.

A Feledy-házban rendezik meg 
továbbra is az Irodalmi fonó prog-
ramjait, de új sorozat is indul, Mű-
vésztanárok szezonja címmel. Péva 
Ibolya önálló estet ad, bemutatko-
zik Döbrentey Ildikó, s a szőlővirág-
zás ünnepén borlovagot avatnak, és 
elültetik a legősibb magyar szőlőt is.

Kiss J.

A frankofónia ünnepe 

Immár 14. alkalommal rendezik 
meg Miskolcon és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében a Frankofón 
Fesztivált, vagyis a francia nyelv 
és kultúra seregszemléjét. A ren-
dezvénysorozatot csütörtökön 
nyitották meg a városháza dísz-
termében.

– A fesztivál egyre több prog-
ramot kínál. A Francia Inté-
zet nagy örömmel tapasztalja, 
hogy a frankofóniát nemcsak 
Budapesten, hanem vidéken 
is ünneplik, Szegeden, Pécsen, 
Debrecenben és Miskolcon. 
Márciusban több mint száz 
programot rendeznek – jelen-
tette be Marion Decomes, a 
francia nagykövetség osztályve-
zetője, aki elismerte, hogy ez a 
nagyszabású sorozat nem jöhe-
tett volna létre a mecénások tá-
mogatása nélkül. Külön megkö-
szönte Kovács Évának, a Zrínyi 

Ilona Gimnázium két tannyel-
vű tagozata vezetőjének és Ray-
mond Lardellier, az Alliance 
Francaise miskolci vezetőjének 
a segítségét, együttműködését.

A Kiss Ernő Francia Nyelvi 
Központ által alapított Kiss Er-
nő-díjat a neves professzor fia, 
Kiss Sándor adta át az idei dí-
jazottnak, Takács Márta nyu-
galmazott gimnáziumi igazga-
tónak. Ezt követően az internet 
segítségével egy meglepetésven-
déget kapcsoltak Franciaország-
ból, egészen pontosan Elzász-
ból, a francia–német határról. 
Martin Graff ismert írót, újság-
írót, filmkészítőt.

A március 27-éig tartó rendez-
vénysorozat keretében többek 
között filmekkel, művészeti és el-
méleti előadásokkal, játékos „ta-
lálkozókkal” a francia kultúra egy 
szelete mutatkozik be a fesztivál 
keretében.        Cs. L. | fotó: Juhász Á.

Játszd újra, Sam! – „vidéken megeshet bármi”
Miskolcra érkezik márci-
us végén Woody Allen sajá-
tos humora, önironikus stí-
lusa, hiszen darabját, a Játszd 
újra, Sam! című romantikus 
vígjátékot mutatják be Béres 
Attila rendezésében, a Ka-
maraszínházban.

A különleges színházi cseme-
ge főszereplőjét, Allen Felixet Gö-
rög László formálja meg, míg a 
filmtörténet egyik legkaraktere-
sebb férfijét, Humphrey Bogartot 
Zayzon Zsolt alakítja.

Mindkét művész első évadát töl-
ti Miskolcon, s mindketten több 
darabban tűntek fel eddig. Gö-
rög László a Chicagóban, az Én és 
a kisöcsémben, A vágy villamo-
sában játszott, míg Zayzon Zsol-
tot eddig a Mi és Miskolcban, az 
Úri muriban, Az ördögben és a 
Dandin Györgyben láthatta a szín-
házkedvelő közönség. 

Március 22-én együtt állnak 
a Kamaraszínház színpadára a 
Játszd újra, Sam!-ben. Feszített 
munkatempóban próbálnak – er-
ről Zayzon Zsolt elmondta, meg-
terheli, hogy ez lesz az ötödik sze-
repe az évadban.

– Örülök neki, hogy megbe-
csülnek, de ez zsinórban a 12. éva-
dom, amiben nincs négynél keve-
sebb szerepem. Ősszel, az Úri muri 
szövegét nem kellett otthon tanul-
nom, elég volt a próbák elején fi-
gyelni magamra. Az évad vége 
felé azonban azon kapom magam, 
hogy az agyam elfárad – mondta 
a Bogartot alakító színész. Görög 
László másképpen vélekedik.

– Nem terhel le annyira, mint-
ha a fővárosban dolgoznék, hiszen 
nem kell mással foglalkoznom. 
Számomra Miskolc most csak a 
színházat jelenti, köszönhetően 
annak, hogy ilyen sűrűn indult az 
évad. Amikor itt vagyok, próbálok 
vagy játszom. A családom Buda-
pesten él, így legalább annyit uta-
zom, mint amennyi időt a színpa-
don töltök, de már nincs meg az a 
dilemmám, hogy szerződjek-e fő-
városi színházba – tette hozzá. 

Az élet úgy hozta, hogy mind-
két színművész több időt töltött vi-
dékinek nevezett teátrumok társu-
latában, ezt azonban egyikük sem 
bánja. Görög László véleménye 
szerint nincs olyan rohanó élet vi-
déken, ami azt is jelenti, hogy job-
ban összpontosíthatja figyelmét. 

– Sokszor nincs más, csak az 
adott szerep, így jobban oda le-
het figyelni. Ez nyugalmat is jelent, 
emellett vidéken előfordulhat bár-
mi. Váratlanabb, színesebb lehet a 
szerepek sora – mondta.

Zayzon Zsolt családjával Mis-
kolcon él, s ő is egyre kevésbé vá-
gyik a fővárosi életre. Elárulta, 
néhány hónapja született meg a 
kisfia, s ő már most otthonának te-
kinti Miskolcot.

– Szeretnék egy bázist magam-
nak, de az a legfontosabb, hogy 
ahol élek, ott legyenek azok is, aki-
ket szeretek – emelte ki a színmű-
vész, aki filmrajongó, a Casab-
lancát is többször megnézte már. 
Hozzátette, nagyon szereti a filmet, 
ám a miskolci előadásban más lesz 
Bogart személye.

– Nem Bogart jelenik meg 
a maga valójában, hanem az a 
Humphrey Bogart, aki Görög Laci 
agyában megszületik. Woody Al-
lan olyannak ábrázolja, aki csettin-
tésre megkap minden nőt, habár 
az életben valószínűleg nem ilyen 
volt – mondta Zayzon Zsolt.

Görög László szakmai szemmel 
mesélt az előadásról. Egy hatalmas 
legóhoz hasonlította, aminek da-
rabjai megvannak, azt is tudják, 

mit szeretnének építeni belőle, ám 
azt, amit elképzeltek, fel is kell épí-
teni.

– Szokták mondani, hogy ha 
szomorúak a színészek próba után, 
akkor biztosan vígjátékot próbál-
tak. Ez azért van, mert sokszor 
képtelenség felmérni, hogy az, 
amit mi gondolunk, működik-e. 
Sok a tennivaló ebben a darabban, 
többek között nagyon sok a szöveg. 
A drámai előadások megengedik a 
szünetet. A Játszd újra, Sam!-et ez 
megölheti. Nem lehet kényelme-
sen „beleülni” az érzésekbe, több-
rétű figyelemre van szükség. Van 
olyan, hogy azért kell többet, mást 
mondani a megírt szöveghez ké-
pest, mert csak akkor ér át a szí-
nész az egyik oldalról a másikra – 
magyarázta.

A színművészekkel készített 
interjúk teljes terjedelemben a 
minap-hu-n olvashatók. A Játszd 
újra, Sam! című vígjátékot március 
22-én mutatják be a Kamaraszín-
házban.                                        Kiss J.

Hirdetés

Hirdetés

2013. március 21. csütörtök, 19 óra, Művészetek Háza
szereplők: Kálid Artúr, Kálloy Molnár Péter, Gáspár András

Jegyek kaphatók: az MKK központi jegypénztárában (3525 Miskolc, Rákóczi u 2. 
46/508-844; 06-30/846-3009) Az Ifjúsági Házban és az Ady Endre Művelődési Házban.

Jegyár: 2400 Ft

AdrIA HolIdAy UtAZáSI IrodA
3525 Miskolc, Széchenyi u. 46. 

tel.: 46/508-688, Eng.sz: U-000412 
www.adriaholiday.hu  

adriaholiday@adriaholiday.hu

NyArAláSoK, vároSlátoGAtáSoK 2013
Napfényes Itália  05. 01–05., 05. 13–17., 05. 16–20. 

31 400 Ft/fő
Nyaralás a Toszkán tengerparton 06. 21–27. 

64 900 Ft/fő
Római vakáció (Assisi-Velence kirándulással)
06. 21–26.  49 900 Ft/fő
Brugge – London – Párizs 05. 04–12.  94 100 Ft/fő
Dalmácia gyöngyszemei 05. 25–30.  59 900 Ft/fő

Hétvége Lengyelországban 05. 24–26. 
 28 900 Ft/fő
Karintiai tóvidék – Ausztria Riviérája 05. 17–20.

 39 300 Ft/fő
Tirol és a Bajor Alpok bűvöletében 05. 18–22. 

59 900 Ft/fő
Bajor kastélyok  05. 16–20.  44 900 Ft/fő 

06. 26–30.  68 900 Ft/fő 
Felvidéki barangolás 06. 21–23.  29 900 Ft/fő

A kupon felmutatásával 2000 Ft kedvezményt biztosítunk árainkból!
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Napirend előtt
Napirend előtt Kriza Ákos pol-
gármester nőnap alkalmából sok 
boldogságot, örömet kívánt a 
hölgyeknek. Arról is szólt, hogy 
egy kísérleti program keretében, 
mintegy 30 ezer miskolci háztar-
tás juthat számítástechnikai esz-
közökhöz, laptopokhoz, inter-
net-hozzáféréshez. Az eszközök 
mellé képzést és oktatást is biz-
tosítanak. 

A hétmilliárdos beruházás má-
sok mellett a diákokat, hallgató-
kat, pályakezdőket, oktatásban 
részesülő munkanélkülieket, fo-
gyatékkal élőket, nyugdíjaso-
kat is érinti. Mint elhangzott, a 
kormány célja, hogy olyan, ma-
gas hozzáadott értéket képviselő 
befektetésekhez jusson a térség, 
amelyek stabil és tartós megél-
hetést biztosítanak a helyiek szá-
mára. Ebben a folyamatban Mis-
kolc kiemelt szerepet kapott, ide 
kerül, mint ismert, az új segélyhí-
vó központ, és számos más infor-
matikai beruházást szeretnének 
idehozni, amely a város tudására, 
lehetőségeire alapoz.

A polgármester hangsúlyozta, 
megfelelő garanciákat építenek be, 
hogy a felzárkózást, esélyteremtést 
segítő számítástechnikai eszközök 
valóban rendeltetésüknek meg-
felelően legyenek felhasználva, a 
program elérje a célját. 

Kriza Ákos a tapolcai beru-
házások ügyéről is szólt. Mint 
mondta, megvannak az engedé-
lyes tervek, elindult a kiviteli ter-
vek készítése. Miskolc polgár-
mestere megköszönte Sebestyén 
László országgyűlési képvise-
lő közreműködését, a beruhá-
záshoz szükséges források elő-
teremtése érdekében kifejtett 
tevékenységét.                            Sz. S.

Frakcióvezetők a költségvetésről
Kiss János (Fidesz)
A 2013. évi költségvetési év hosszú idő után 
az első olyan költségvetési éve Miskolcnak, 
amelyben már jórészt megszabadul a szoci-
alisták által nyolc év alatt felhalmozott brutá-
lis mértékű banki adósságállománytól. A Fi-
desz – KDNP kormány nem kevesebb, mint 
25 milliárd forintot vállalt át Miskolc banki 
tartozásából, és ezzel nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy a városnak működő költségvetése lehessen. Ha nincs 
ez a tartozásátvállalás a kormány részéről, akkor Miskolc nem tud-
ná támogatni a színházat, a sportot, nem lenne pénzünk kátyúzás-
ra, közvilágításra. Így azonban jóval több jut fűnyírásra, az utak és a 
járdák karbantartására, takarítására, és 600 millió forintot fordítha-
tunk a „fészekrakók” elleni küzdelemre.

Földesi Norbert (MSZP)
Az a városvezetés, amely folyamatosan os-
torozza a szocialistákat, hogy eladósították 
Miskolcot, olyan költségvetést fogadtatott 
el, amely 1,4 milliárdos hitelfelvétellel szá-
mol. Itt érhető tetten leginkább az a folya-
matos hangulatkeltés és képmutatás, amely 
az elmúlt években Kriza Ákosék politiká-
ját jellemezte. Ráadásul az MSZP építkezés-

re, fejlesztésre vett fel hiteleket, míg a Fidesz arra, hogy a költség-
vetési hiányt pótolja. Az állami adósságátvállalást úgy állították be, 
mintha az valami óriási eredmény lenne, pedig ez nem igaz: sa-
ját kormányuk brutálisan csökkentette a várost korábban megil-
lető állami forrásokat, azaz saját magukat lavírozták abba a hely-
zetbe, hogy az adósságállomány egy részét kénytelenek legyenek 
átvállalni. 

Molnár Péter (KDNP)
A város költségvetése kapcsán most az az 
örömteli hír a legfontosabb, hogy a szoci-
alisták által katasztrofálisan eladósított vá-
rosunk adósságának 70 százalékát átvállalja 
az állam. A közzétett diagramból is világo-
san kitűnik, hogy a szocialisták megtízsze-
rezték a város adósságállományát. 2010 óta 
a Fidesz – KDNP vezetés felelős gazdálko-

dás folytat. A most beterjesztett költségvetésben jelentős válto-
zás, hogy az oktatás finanszírozásával – ami igen jelentős tétel volt 
– abban a vonatkozásban, hogy a feladatot átvállalta az állam –, 
nem kell számolni. A közbiztonságra többet költünk. A költségve-
tés egyensúlyban van, a biztonságos működés megoldott. Öröm-
teli, hogy a városüzemeltetésre többet fordítunk, mint tavaly.

» Az ülésen nem sikerült igazgatót választani a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. élére, a há-
rom jelölt közül egyik sem kapta meg a szükséges 15 igen szavazatot (Horváth László – 25 tartózkodás, 
Nagy Albert – 11 igen, 15 tartózkodás, Urbán Beatrix Zita – 25 tartózkodás). Így az előterjesztés B válto-
zatát szavazták meg, amely szerint új pályázatot írnak ki a posztra.

» Az Operafesztivál Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába megválasztották Lerch Ernő Ottót, Nónay Györgyöt 
és Nagyné Székely Erikát, illetve döntöttek Fekete Tibor könyvvizsgálói szerződésének meghosszabbításáról.

» Döntöttek az önkormányzat 2013. évi könyvtári, valamint közművelődési érdekeltségnövelő pályázatá-
nak benyújtásáról, önrész biztosításáról. 

döntöttek még ›››››››››››››››››››››››

Ingatlangazdálkodási terv a tartozások ellen
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. ez évi, ingatlangaz-
dálkodási tervének jóváhagyására vonatkozó javaslat is a gré-
mium elé került. Ebben kiemelt feladatként fogalmazódik 
meg a hátralékképződés erősödő tendenciájának megállítása. 

Annak érdekében, hogy minél ke-
vésbé halmozódjon fel tartozás, a 
lakosság esetében is bevezetik a ké-
sedelmes fizetések utáni azonnali 
kamatterhelést, illetve a személyes 
felkeresést. Nem tekintenek el a ki-
lakoltatások következetes alkalma-
zásától sem. 

A tervben foglaltak szerint a 
MIK Zrt. által korábban kibocsá-
tott Várost Építünk Miskolc I. köt-

vény visszafizetése a csökkenő Fő-
utca Plaza Projekt-bevétel miatt az 
eredetileg tervezett forrásból nem 
lehetséges. A kötvény visszafizeté-
séhez új forrás, üzleti, kereskedel-
mi célú ingatlanok értékesítési be-
vétele szükséges. A Várost Építünk 
Miskolc II. kötvény finanszírozásá-
hoz sem elegendő a lakásértékesí-
tések reális volumene – sem rövid, 
sem pedig hosszú távon. A kötvény 

finanszírozását más alapokra kell 
helyezni, új költségvetési források 
bevonására is szükség van, a már 
említett, nem lakás célú ingatlanok 
értékesítéséből.

Tompa Sándor (DK) képviselő 
a vitában elmondta, választ várnak 
arra, mi kerül bele ebbe az előter-
jesztésben jelzett értékesítési cso-
magba, a város vagyonáról, „csalá-
di ezüstjéről” van szó, amelyet nem 
szabadna elkótyavetyélni. Szeretnék 
látni, mikor, milyen ütemben, kik-
nek a döntése alapján fognak az ér-
tékesítésről dönteni. 

Kriza Ákos reagálásában úgy fo-
galmazott: felháborító, hogy éppen 
azok beszélnek most „kiárusítás-
ról”, akik korábban kétes kimenete-

lű ingatlanbizniszekbe vitték bele az 
önkormányzatot, például az emlí-
tett, „várost építünk” kötvényekkel. 
Ennek a levét isszák most, próbálják 
menteni, ami menthető. 

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő elmondta, az előző városvezetést 
jellemezte, hogy amikor már biztos-
ra vették a választási vereséget, még 
gyorsan olyan kötelezettségeket vál-
laltak, melyekről tudták, hogy kifi-
zetni már nem nekik kell.

– A város vagyonrendeletében 
pontosan le vannak írva azok a szabá-
lyok, amelyek szerint a város vagyo-
nát értékesíteni lehet. Az ingatlanok 
értékesítése mindenben a vagyon-
rendeletben foglaltaknak megfelelő-
en fog történni – hangsúlyozta.

Utakról, terekről és tervekről
A közérdekű kérdések, bejelentések 
között most is számos képviselő kért 
támogatást közterületi javításokhoz, 
infrastrukturális beruházásokhoz. 

Nehéz Károly (Fidesz) azt kér-
te: a Gyermekváros előtti utat te-
gyék rendbe, mert a buszok is kárt 
szenvedhetnek a hibák miatt. Kriza 
Ákos válaszában elmondta, hama-
rosan, több helyen kezdődik a ká-
tyúzás rohammunkában, a javítá-
sok folyamatosak lesznek.

Katona Ferenc (Fidesz) arról 
szólt, egy új utcával bővült a körzete. 
Az ott található vállalkozások mun-

káját szeretné segíteni azzal, hogy 
kéri: végezzenek zúzalékos javítást. 
A selyemréti strand mögötti járda 
használhatatlanná vált, ennek hely-
reállításához is segítséget kért. 

Bartha György (MSZP) kezde-
ményezte, Miskolc hivatalosan kér-
je a közútkezelőt a vasgyári teme-
tőtől a Kilián-délig lévő útszakasz 
javítására, mert nagyon rossz álla-
potban van. Kátyúzást kért városi 
kezelésű utakat illetően is, Berekal-
ján, a Kilián-délen a Köztársaság ut-
cán és Bükkszentlászlón. 

Gazdusné Pan kucsi Katalin (Fi-
desz) egyebek mellett jelezte, a Ta-

tárdombon, a Csille utcában meg-
épített csapadékvízrendszer rossz, 
túl szűk keresztmetszetű a cső, amit 
elhelyeztek, nem tudja elnyelni a 
csapadékot, elönti a házakat a víz – 
megoldást várnak erre is.

Szabó Sándor (KDNP) tájékozta-
tott, hogy a Nyilas Misi Ház 10 éves 
lesz márciusban, és március 14-én 
ebből az alkalomból megemléke-
zést tartanak. Bejelentette, 83 éves 
korában elhunyt Kürti László püs-
pök, temetése szombaton délelőtt 
11 órakor lesz a Deszkatemplom-
ban, kérte, a város is képviseltesse 
magát ezen.

Mokrai Mihály (MSZP) elmond-
ta, a MIK Zrt.-nél felbecsülhetetlen 
értékű tervrajzok vannak. Azt java-
solta, az itt megtalálható iratanyagot 
szkenneljék be, tegyék elérhetővé, 
mert sok-sok felújítási munka so-
rán segíthetne egy eredeti tervrajz. 
Rostás László főépítész válaszában 
elmondta, a problémát ismerik és 
kormányzati szándék is van ezek-
nek a terveknek a beszkennelésére, 
pályázni fognak erre.

Molnár Péter (KDNP) jelezte, 
frakciójuk szeretné, hogy közterü-
letet nevezzenek el Miskolcon II. Já-
nos Pál pápáról. Ha rendezik a di-
ósgyőri, Kisszilvamag néven ismert 
területet, akkor kezdeményezni 
fogják, hogy ezt a nevet kapja.

Költségvetésről, közbiztonságról
Az önkormányzat idei költ-
ségvetéséről, valamint köz-
biztonsági, bűnmegelőzési 
stratégiájáról is tárgyaltak a 
közgyűlés csütörtöki ülésén.

Kriza Ákos polgármester elmond-
ta, az MSZP-s városvezetések 35,6 
milliárdosra növelték az önkor-
mányzat adósságát, amelyet a mis-
kolciaknak kellett volna megfizet-
niük. Az állam ebből több mint 25 
milliárdot vállal most át. A város 
gazdálkodása egyensúlyban van, 
lehet építeni a jövőt. Soós Attila 
(Fidesz) képviselő szerint, aki szak-
mailag megnézi ezt a költségvetést, 
nem mondhatja felelősen, hogy a 
jelenlegi városvezetés nem fejleszti, 
nem teszi egyre élhetőbbé a várost. 

– Ez a költségvetés egy több-
frontos harc újabb mérföldköve. 
Amellett, hogy folyamatosan állít-
juk növekvő pályára a várost, csök-
kentjük a hátrahagyott adósságot 
is, és folyamatosan tesszük újra él-
hetővé Miskolcot – tette hozzá.

Mokrai Mihály (MSZP) képvi-
selő szerint annyi történik, hogy 
önkormányzati zsebből átkerül az 
adósság állami zsebbe, ami helyben 
kétségkívül könnyebbség, viszont 
csak átrendezést jelent. Kiemelte az 
elvonásokat, mint mondta, jóval ke-
vesebb forrást kapnak az államtól. 
Nem látják biztosítottnak a városi 
közlekedési vállalat működését, s 
véleményük szerint bizonytalanság 
van a közoktatás területén is, nem 
látják át, hogyan történik majd a fel-
adatok finanszírozása. 

Takács Gábor (Fidesz) képvi-
selő hangsúlyozta, az állam nem 
csak forrásokat von el, hanem je-
lentős feladatokat is átvállal. Ke-
mény munkával sikerül stabilizál-
ni a költségvetést, visszarángatni a 

várost a szakadék széléről, egy vál-
ságos gazdasági környezetben. Út 
nyílik az érdemi fejlesztéseknek, 
az élhető, biztonságos város meg-
teremtésének.

Seresné Horváth Zsuzsanna (Fi-
desz) képviselő hangsúlyozta, ha 
nem segít a kormány, már idén 
megközelítette volna az adósság-
szolgálat összege a 3 milliárdot, 
amit így levettek a város válláról. 
Erre az MSZP idejében soha nem 
volt példa, köszönet illet minden-
kit, aki ebben közreműködött.

Pakusza Zoltán (Jobbik) képvi-
selő továbbra is hiányolta a felelő-
sök megnevezését a város eladósí-
tásáért. Mint mondta, úgy látják, 
egyre inkább az állam szekeréhez 
kötik Miskolc gazdálkodását, erő-
södik a központosítás, csökken a 
helyi mozgástér. 

Kriza Ákos kérte, a Hajdú-Bihar 
megyei főügyészségen kérjék szá-
mon, miért nem halad a feljelentések 
ügye, a város megtette az elszámolta-
tás érdekében, ami módjában állt.

Zsiga Marcell alpolgármester 
a múlt évi és az idei költségvetés 
nyertesének nevezte a helyi spor-
tot. Százmilliók jutnak a látvány-

sportágak, valamint a DVTK tá-
mogatására, a stadion fejlesztésére. 
Idén újabb, az ötödik műfüves pá-
lyát tudják megépíteni. Az alpol-
gármester az Idősügyi Tanács ne-
vében megköszönte Kriza Ákos 
polgármester támogatását, azt, 
hogy az idén megnövelt összeggel 
segítik annak a munkáját.

Az önkormányzat Közbiztonsá-
gi és Bűnmegelőzési Stratégiájáról 
is tárgyalt a képviselő-testület. Föl-
desi Norbert (MSZP) frakcióvezető 
kérdezte, a lyukói helyzet romlásá-
ban mennyire lehet szerepe annak, 
hogy megszűnt a településőrség? 
Van-e erről statisztika, vagy Miskolc 
is áldozata a nagyvárosokat sújtó 
szocio lógiai folyamatoknak, hogy 
a válság idején a környező települé-
sekről is behúzódnak a deklasszált 
elemek. Úgy érzik, kísérletezgetés 
zajlik a bűnmegelőzés területén, az 
elmúlt két évben nem sikerült érde-
mi eredményeket elérni.

Benczés Miklós (Fidesz) képvi-
selő elmondta, a lyukói problémák 
nem az elmúlt két évben keletkez-
tek, hanem jóval korábban. A hely-
zet valóban javításra szorul, több 
illegális hulladékot kell például a 

területről elhordani, mint Miskolc 
más területeiről összesen. Be sem 
jelentik a kisebb értékű lopásokat, 
ezért javulnak a rendőrségi statisz-
tikák. Szorgalmazta, emeljék meg a 
polgárőrség támogatását, hogy töb-
bet tudjanak járőrözni, s párbeszé-
det javasolt a rendőrség, valamint a 
lyukóiak között. Jakab Péter (Job-
bik) képviselő szerint következete-
sen érvényt kell szerezni a gyermek-
védelmi törvényeknek. 

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő elmondta, voltak olyan váro sok, 
ahol ellen tudtak állni a Földesi 
Norbert által említett „szociológiai 
folyamatoknak”, s 2010-ig is követ-
kezetesen érvényt szereztek a jog-
szabályoknak, megelőzve például 
a „fészekrakó-probléma” kialaku-
lását. Miskolc sajnos nem tarto-
zott ezek közé. A választások után 
szisztematikusan, az anyagi lehe-
tőségek függvényében, elkezdték 
a közbiztonság megerősítését célzó 
akciókat. Rendszeres ellenőrzések-
kel, a járőrpárosok szolgálatba állí-
tásával, és a többi intézkedéssel.

Seresné Horváth Zsuzsanna 
(Fidesz) képviselő szerint a köz-
rend-közbiztonság romlásáért a 
legnagyobb felelősség az MSZP-s 
városvezetést terheli, ők engedték 
be a „fészekrakókat”.

– A városőrség egy nagyon drá-
ga, de teljesen hatáskör nélküli, így 
eredménytelen szervezet volt, indo-
kolt volt a megszüntetése – mondta.

Zsiga Marcell alpolgármester 
utalt rá, az elmúlt két évben 4250 új 
rendőr állt szolgálatba, Miskolcon is 
megnőtt a létszám, hatékonyabb in-
tézkedésekre van lehetőség, az erő-
szakos bűncselekmények száma 
csökkent. A járőrpárosok tevékeny-
sége sokkal hatékonyabb, és sokkal 
kevesebbe kerül, mint a megszünte-
tett városőrségé – hangoztatta az al-
polgármester.

Szepesi S. 
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AvAs-Tesco pénzTárAkkAl szemben
Azonnali hitel arany- és ezüstfedezetre!

 30 nap kamatmentes hitel
Emelt hitelösszeg 8120 Ft/gr* THM 44,87%

Zálogosításkor 500 Ft ajándékutalvány
ArAny- és EzüstékszEr-értékesítés  akció akár -60%

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

ZÁLOGHÁZ

l kassa – Borsi március 23. – 3000 Ft l Budapest április 27. – 4000 Ft
l Betlér-doBsina május 25. – 3000 Ft 
l sZatmárnémeti április 13. – 4000 Ft
l nagyvárad április 20.  – 4000 Ft
l nagysZelmenc (Bevásárlással!!!) – doBórusZka április 20. – 3000 Ft
l kecskemét-ópusZtasZer április 27. – 6500 Ft
l postojnai cseppkőBarlang május 1. – 10 900 Ft
l poZsony május 4. – 7000 Ft

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

www.korutak.hu

tavasZi ajánlataink:
Akció! Akció!
TÔkEHÚST ÉS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLcSÖT 

ÁRUSÍTó ÜZLETEiNkBEN kEDVEZÔ 
ÁRON kAPHATó MÁRciUS 8–10-iG:

csontos sertéstarja 1 kg  1049 Ft
Sertéskaraj csont nélkül 1 kg  1449 Ft
Narancs, 1 kg  199 Ft
citrom 1 kg  329 Ft
kivi 1 kg  299 Ft

BAROMFiT ÁRUSÍTó ÜZLETEiNkBEN MÁRciUS 6–18-iG:
Elôhûtött csirkecomb 1 kg  649 Ft
csontos csirkemell 1 kg  999 Ft

Extra ajánlatunk törzsvásárlóinknak, vágja ki a kupont a szórólapból:
Rama kocka kenhetô növ. zsír 250 g 199 Ft helyett  149 Ft

Egységár: 596 Ft/kg

SPóROLjON TÖBBET!
Haas natural vaníliapuding 3 db vásárlásakor 99 Ft helyett  66 Ft/db
coccolino öblítô konc. 1 l kék, sensitiv 3 db vásárlásakor 
559 Ft helyett  466 Ft/db

Tavaszi pontgyûjtés a cOOP-nál!
Gyûjtse a cOOP-pontokat és vásároljon extra  

kedvezménnyel csak cOOP Szuper áruházainkban! 
Részletek a szórólapokban!



a város lapja

MiNap

X. évfolyam 9. szám | 10. hét | 2013. március 9.

elekt-rovat / hirdetés  7

Tisztelt Díjfizető!
A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. idén már 
többször tájékoztatta díjfizetőit a távhőszolgál-
tatás díjának 2013. január 1-jét követő 10 szá-
zalékos mértékű díjcsökkentéséről.  

A jelenlegi tájékoztatónkban újra bemutatjuk a 10 
százalékos csökkentést, méghozzá úgy, hogy ösz-
szehasonlítjuk egy átlagos, 137 légköbméteres la-
kás távfűtési és vízfelmelegítési számláját árvál-

tozás előtt és árváltozás utáni állapot szerint. A 
két számlán látszik, hogy teljesült a 10 százalékos 
távhőszolgáltatási árcsökkentés.

A piros keretszínbe foglalt számla mutatja be az 
árváltozás előtti egységárat és a hozzá tartozó fize-
tendő összeget.

A kék keretszínnel megjelölt számla a 10%-os ár-
csökkenés utáni egységárat és a hozzá tartozó fize-
tendő összeget.

A két számla összehasonlításából látható, hogy a 
10%-os távhődíj-csökkentés eredményeként 3557 
Ft-tal fizet kevesebbet a díjfizető.

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

Árcsökkentés előtti számla 10%-os árcsökkentés utáni számla

Tájékoztatjuk díjfizetőinket, hogy a 2013. évben kézhez kapott havi számlán szereplő fűtési hődíj 
és vízfelmelegítési díj sorokon szereplő mennyiségi adatok az itt bemutatott számlán lévő adatok-
tól eltérhetnek, ezért a 10 százalékos árcsökkenés hatása az egyes számlákban szintén eltérő lehet.

HirDeTés

Egyre többen tévéznek digitálisan 
Az adók és a tévénézők is folyamatosan állnak át, hiába a 2015-ig kitolt határidő

A jogszabályok szerint Magyarországon 2014. december 31-
éig kell megtörténnie a digitális átállásnak, ezután már min-
denki csak a korszerű digitális rendszerben televíziózhat. A 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hamarosan tájékozta-
tó kampányt is indít annak érdekében, hogy minden érintett 
családban biztonságosan megvalósuljon a digitális átállás.

Az országos digitális átállás menet-
rendjéről, a rászoruló jogosultak 
állami támogatásáról és az átállás 
előnyeiről a héten tartott tájékoz-
tatót a hatóság a műsorterjesztés és 
a digitális átállás szabályairól szó-
ló törvényben meghatározott pá-
lyázati eljárás országgyűlési ellen-
őrzésére létrehozott eseti bizottság 
számára.

„Minden készen áll”
A beszámolót követő közlemé-
nyükben úgy fogalmaztak, hogy az 
NMHH részéről minden készen 
áll az országos digitális átállás biz-
tonságos lebonyolítására. A ható-
ság szakemberei a bizottság ülésén 
kiemelték: a digitális átállás köz-
vetlenül azokat érinti, akik jelenleg 
hagyományos szoba- vagy tetőan-
tennával, előfizetési díj nélkül té-
véznek, és kizárólag az M1, az RTL 
Klub és a TV2 adását látják. Az át-
állás során nekik sem kell új televí-
ziót venni, elég, ha meglévő készü-
lékükhöz egy set top boxot, és ha 
szükséges, új antennát csatlakoz-
tatnak. Így az eddigi három helyett 
hét csatorna adását nézhetik majd 
ingyenesen. Akik a hét csator-
na mellé még többet szeretnének, 

azok előfizethetnek a rendelkezés-
re álló műholdas vagy kábeltévés 
szolgáltatók csomagjaira, vagy vá-
laszthatják az internetes tévézést is.

A bizottság a meghallgatáson tá-
jékoztatást kapott az átállás üteme-
zéséről és a szociálisan rászoruló 
jogosultak támogatási rendszeré-
ről is. A digitális átállás során azok-
nál a rászoruló jogosultaknál, akik 
önerejükből nem tudják besze-
rezni a digitális adások vételéhez 
szükséges berendezéseket, a ható-
ság szakemberei állami támogatás 
keretében telepítik és szerelik be az 
eszközöket.

Új antenna, set top box
Eredetileg 2011 végén állt volna át 
a három utolsó analóg adó, a kor-
mány decemberi törvénymódosí-
tása azonban eltolta 2014. decem-
ber 31-éig a teljes digitális átállást. 
A szolgáltatók viszont már meg-
kezdték a fokozatos átállást az új 
technikára, az Antenna Hungária 
is folyamatosan kapcsolja le ana-
lóg adóit.

A digitális átállás tulajdonkép-
pen nem jelent mást, mint a ha-
zánkban tető- vagy szobaanten-
nával fogható, földi sugárzású 

televízióadás technológiai leváltá-
sát. A két technológia között első-
sorban az a különbség, hogy a di-
gitális technika sokkal jobb kép- és 
hangminőséget biztosít. Emel-
lett több, ingyenesen fogható csa-
torna közül is válogathatnak, és 
olyan kiegészítő kényelmi szolgál-
tatásokhoz férhetnek hozzá, mint 
a digitális műsorújság vagy a gyer-
mekvédelmi zár.

A Miskolc TV is
A Miskolc Televízió (kiadónk, 
a MIKOM Nonprofit Kft. 
médiaportfóliójába tartozik a Mis-
kolci Napló és a minap.hu mellett a 

MiTV is), amellett, hogy több ká-
beltelevíziós szolgáltató csomag-
jában megtalálható, jelenleg még 
analóg antennával is fogható. A te-
levízió szakembereitől kapott tá-
jékoztatás szerint azoknak, akik 
valamilyen tévéelőfizetéssel ren-
delkeznek, sem most, sem később 
nem lesz tennivalójuk, hogy a he-
lyi híradót, magazinokat nyomon 
kövessék. A jelenleg analóg anten-
nával rendelkezők pedig – a tele-
víziózáshoz 2015-től egyébként is 
szükséges – új antenna és set top 
box beszerzésével szintén nézhetik 
majd televíziónk adását is.

Tajthy Á. | fotó: F. Kaderják Cs.

Mobilpiac. A Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
által kiadott adatok szerint erő-
síteni tudta pozícióit a mobilpia-
con a Telenor és a T-Home. 2012 
decemberében a forgalmazásban 
részt vevő aktív előfizetések alap-
ján a Telenor piaci részesedése 
29,92 százalékról 30,13 százalék-
ra, a T-Mobile-é 46,99 százalékról 
47,18 százalékra nőtt, ugyanak-
kor a Vodafone részesedése 23,09 
százalékról 22,69 százalékra csök-
kent. 

Kevesebb Digi-s előfizető. 
Nem tett jót a Digi Tv-nek, hogy 
tavaly átrendezték a kínálatukat és 
kikerült tőlük a Discovery csator-
nacsalád. A műholdas szolgálta-
tás előfizetőinek a száma ugyanis 
januárban tovább csökkent. Ki-
mutatások szerint decemberhez 
képest ötezerrel lett kevesebb elő-
fizetője a szolgáltatónak, így a Digi 
Tv-nek jelenleg 351 ezer ügyfele 
van. Ezzel párhuzamosan a T-Ho-
me műholdas szolgáltatása és a 
UPC Direct is 2-2000 előfizetőt 
gyűjtött. Előbbi 293 ezer, utóbbi 
245 ezer előfizetővel rendelkezik. 

Online CBA és a Tesco?.A vi-
lághálón erősít a CBA és a Tesco 
is, a magyar üzletlánc megújult 
webáruháza már elindult, míg a 
brit hálózat online értékesítése 
március végéig startol el. A CBA 
megújult webshop áruházában 
több mint 3000 termékből válo-
gathatnak a vásárlók. Az Auchan 
és a Spar bár már foglalkozott a 
kérdéssel, azonban egyelőre nem 
tervezi hasonló szolgáltatás beve-
zetését, ahogy a Lidl sem.

Kevesebb személyi számí-
tógép. A tavalyi 3,7 százalék 
után az idén további 1,3 száza-
lékkal csökken a személyi számí-
tógépek világpiaci értékesítése 
az International Data Corporati-
on (IDC) informatikai piackuta-
tó vállalat előrejelzése szerint. Ta-
valy a negyedik negyedévben éves 
összevetésben a valaha regisztrált 
legnagyobb mértékben, globális 
szinten 8,8 százalékkal csökkentek 
a személyi számítógép-eladások.

Férfi-női okostelefon. Egy ha-
zai felmérés szerint a nők másfél-
szer annyit facebookoznak készü-
lékükről, mint a férfiak. Legtöbben 
ebédszünetben jelentkeznek be, de 
délelőtt és délután is intenzíven kö-
vetik a közösségi oldal híreit. A fér-
fiak ellenben inkább a munkaidő 
végén lépnek be. Az alkalmazások 
népszerűségét illetően pont fordí-
tott a helyzet: míg a nők átlagosan 
10, addig a férfiak 18 alkalmazást 
telepítenek készülékükre.

Magasak a tarifák. A mobilszol-
gáltatók magas tarifái összefüggés-
ben vannak azzal, hogy az európai 
uniós országok közül Magyaror-
szágon használják a legkevesebben 
a mobilinternetet – írta a Nemze-
ti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) keddi közleményében. 
Azokban az országokban, ahol a 
tarifák olcsóbbak, jellemzően négy 
mobilszolgáltató van jelen, ezért 
sokkal kiélezettebb a piaci verseny. 
Az NMHH a verseny élénkítése 
érdekében a mobilszolgáltatásra 
alkalmas frekvenciakészletet mie-
lőbb teljes mértékben hasznosíta-
ni fogja – tették hozzá.

Tech-hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››
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Európa kulturális fővárosa 

Tisztelt Olvasó! Előző játékunkban a farsanggal kapcsolatos kifejezése-
ket rejtettük el. Most induló négyrészes rejtvényünkben Miskolc testvér-
városa, 2013 Európa kulturális fővárosa, Kassa nevezetességeit rejtettük el 
a megfejtésekben. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb áp-
rilis 4-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.
hu. A helyes megfejtők között a Lamon Ajándékcentrum (Miskolc, Fono-
da udvar, József Attila utca 74.) két darab 5000 forintos ajándékutalvá-
nyát sorsoljunk ki. Előző játékunk helyes megfejtései a következők voltak: 
1. Mohácsi busójárás, 2. Csörögefánk, 3. Kiszebábégetés, 4. Alakoskodás. 
Kiadónk felajánlásában könyvet nyert Ludvig József (Miskolc, Hadirokkan-
tak u.) és Boldizsár Józsefné (Miskolc, Stadion út). Gratulálunk! Nyeremé-
nyüket jövő szerdától szerkesztőségünkben vehetik át.

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Szerelmi téren problémák merülhetnek fel ezen a héten. Ügyesen old-
ja majd meg, ne aggódjon, hiszen túl fog lépni önmagán. Elégedetlenkedése azonban nem hagy 
alább. Felejtse el előítéleteit, melyek megnehezítik életét a munkahelyén! Az alkalmazkodás és a kö-

zelebb engedés a kulcsa annak, hogy sikeressé tegye ezt a hetet. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Eljött az idő, hogy eldöntse, párjával együtt akar-e maradni, vagy in-
kább elengedné őt a szívében. Munkahelyén főnöke nem biztos, hogy tolerálni fogja negatív megnyil-
vánulásait, amelyek a fáradtsága, fásultsága miatt megszaporodtak. Szeretne már pihenni picit, kisza-

kadni a mindennapos robotból. Ez rövid ideig várat még magára.

iKreK (05. 22–06. 21.) Óvatosságra intik a csillagok a szerelem terén. Ha régóta él párkap-
csolatban, egy újabb boldog időszakot hozhat, ha kompromisszumokat köt. Munkahelyén annyi ten-
nivaló halmozódott fel, hogy bele sem mer kezdeni, mert nem látja a végét. Egy kis lelkesedés átsegí-

tené a nehéz napokon. Ehhez viszont akarat kell. 

ráK (06. 22–07. 22.) Szakítson azzal a hagyománnyal, hogy olyan erőteljesen akarja meg-
fogni a párkapcsolatot, hogy attól a jelentkező inkább meghátrál. Ha lassít, most véget érhet magánya. 
Munkahelyén szedje össze maradék erejét, és próbáljon visszagondolni azokra az időkre, amikor még 

szívesen kezdett neki egy napnak!

oroszlán (07. 23–08. 23.) Megfontolt lépések kellenek most párkapcsolatában. Ne 
hamarkodjon el semmit, inkább kétszer is gondolja meg, mit tesz! Még akkor is, ha kedveséről egy ti-
tok derül ki. Ne veszekedjen vele! Munkahelyén is idegesebb, mint máskor. Ez viszont oda fog vezetni, 

hogy még azzal is összevész, akivel eddig jóban volt. 

szűz (08. 24–09. 23.) Ha magánéletében gátlástalan hazugságok veszik körül, gondoljon 
arra, hogy bizony vannak emberek, akik nem képesek veszíteni, s bármit megtesznek rövidtávú sike-
reikért. Sajnálja inkább őket, ne bosszankodjon! Csak magát mérgezné ezzel. Munkájában teret nyer a 

rutin. Ez nem mindig jó, hiszen így kevésbé figyel a hibalehetőségekre is.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A sok-sok meghívás egy új ismeretséget rejt magában. Már csak 
ki kell választania, hogy melyiknek tegyen eleget ahhoz, hogy elcsavarhassák a fejét. Jót tesz ez olykor 
az önbizalom megerősítésében. Válassza külön a munkatársakkal és a főnökével folytatott beszélgeté-

seket, nehogy rossz helyen hangozzon el egy-egy csípős megjegyzés!

sKorpió (10. 24–11. 22.) Nagyon romantikus hangulatban lesz a héten. S kinek adjon eb-
ből, ha nem kedvesének? Biztos lehet benne, hogy nem marad el a viszonzás sem. Ez a harmónia azon-
ban egy családtagjában irigységet kelthet. Munkahelyén ne vállaljon túl sokat, mert később rosszul 

fogja érezni magát emiatt, s még a kapcsolatait is megronthatja.

nyilas (11. 23–12. 21.) Kisebb hódításoknak enged a héten. Ön is kezdeményezi a flörtö-
ket, és mások is önnel. A hét közepén azonban egy olyan embert ismer meg, akinek a személyében va-
lóban a szerelemre találhat. Ha nem misztifikálja túl, hideg fejjel tud majd beleúszni a boldogságba. A 

munka világában sikert érhet el, ha most belehúz.

BaK (12. 22–01. 20.) A héten az átlagosnál többet veszekednek párjával, habár a marako-
dásból már így is sok van. Képzelje el, hogy egy ismeretlennel él, akkor nem fogja bántani ennyit! Bár a 
pletykálás nem kenyere, most még ebbe is belemegy, csak hogy közelebb kerüljön a munkatársaihoz. 

Mélyülhetnek így a barátságok.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Azt érzi, lassan összeomlik a munkahelyi súlyok alatt, melyek 
a lelkét nyomják. Kérje meg kedvesét, hogy segítsen ellazulni a nap végén. Egy forró fürdő, egy masz-
százs és főleg egy összebújás biztosan jót tesz az idegeknek. A főnökével történő alapos és kielégítő 

kommunikáció most nagyon fontos lesz munkájához.

HalaK (02. 20–03. 20.) Sok időt tölthet kedvesével. Azon fog legjobban meglepődni, hogy 
alig mennek a percek, ismét annyira élvezetes együtt lenniük. Teste és lelke is feltöltődik emiatt. Mun-
katársaihoz viszont nincs kedve, pedig nem lenne szabad ennyire elzárkóznia, főleg, ha egymásra épül-

nek a feladataik. Próbáljon meg nyitni feléjük!

„Nem csak szőr a magyar bajusz!”
Borsodi Bajuszmustrára hívják 
az érdeklődőket – és persze 
a bajusztulajdonosokat – 
március 15-én, a Szent Ist-
ván térre. 

Sólyom Ferenc, a ver-
seny ötletgazdája, főszer-
vezője elmondta: a világ-
ban és Európában is nagy 
hagyományai vannak az 
ilyen versenyeknek, a ma-
gyarságnak pedig minden joga 
megvan rá, hogy élen járjon a ba-
juszhagyományok ápolásában.

Az első világháború előtt szin-
te minden magyar férfi bajuszt vi-
selt, a nemzeti tudat része volt, te-
hát komoly történeti, történelmi 
hagyományai vannak. Hangsúlyoz-
ta, nagy igazsága van a verseny jel-
mondatának, valóban „nem csak 
szőr a magyar bajusz”. Ezért egy 

ilyen mustrának megvan a létjo-
gosultsága a 1848–49-es for-

radalom és szabadságharc 
ünnepén. Történelmi tény: 
Kossuthék arcszőrzetük-
kel is hangsúlyozták szem-
benállásukat a borotvált 
osztrákokkal. A huszár-
hagyományoknak ugyan-
csak szerves része a bajusz, 

a huszárok pedig – hazánk 
talán legismertebb „exportcik-

kei” – egész Európában ismertté 
tették e magyar viseletet.

A világversenyeken külön ka-
tegóriát képvisel a „magyar ba-
jusz”, ennek múlt évi Európa-baj-
noka, Járomi Zsolt lesz a miskolci 
verseny zsűrijének elnöke. Emellett 
itt lesz még Bajkai István, az erede-
ti Roykó-féle magyar bajuszpedrő-
kenőcs receptjének a tulajdonosa is.  

Szepesi S.

Bem-körkép az ünnepre

A hét közepén kezdték el felépí-
teni a Deák téren a Bem tábor-
nok nagyszebeni csatáját ábrá-
zoló körképet, amelyet március 
15-től láthatnak a téren sétálók.
A csatát ábrázoló körkép erede-
tileg 15 méter hosszú és 9 méter 
magas volt, s több ország alkotó-
jának munkáját dicsérte.

– Az eredeti körképet utoljára 
1907-ben állították ki Varsóban, 
majd szétdarabolták és eladták. 
A csata körképéről azonban ké-

szültek fotók, ami alapján 2006 
körül elkészítették a makettet, 
amit március 15-től a miskolci 
közönség is láthat – mesélte Ba-
lázs István, a Gömörország Re-
gionális Kulturális Egyesület tit-
kára.

A 3 méter magas és 50 méter 
hosszú alkotást szerdán kezd-
ték építeni a Deák téren. A teljes 
művet legalább októberig láthat-
ja Miskolc lakossága.

K. J. 

Városi ünnepi programok március 15-én 
BelVáros
9.30 | Koszorúzás. A kegyelet virágait helyezik el 

Palóczy László és Szemere Bertalan emlékművénél, 
valamint Horváth Lajos és Butykai József sírjánál. 
Miskolc város koszorúját Kriza Ákos polgármester 
helyezi el. Tárogatón közreműködik Boncsér Gábor, 
ünnepi műsort adnak a Szemere Bertalan Szakkö-
zépiskola és Szakiskola diákjai. Avasi temető.

11.00 | Ünnepi megemlékezés és koszorú-
zás Petőfi Sándor szobránál. Ünnepi beszédet 
mond Kriza Ákos, Miskolc polgármestere. „Mire vá-
runk még?” címmel a Montázs Egyesület ünnepi 
műsora. Petőfi tér.

A huszárok felvezetésével az ünneplők felkeresik az 
1848–49-es emlékhelyeket.

A Deák Ferenc téren felavatják az Erdélyi körképet. A 
körkép történetét Bodnár Mónika, a Herman Ottó 

Múzeum muzeológusa ismerteti. Csöbör Kata-
lin országgyűlési képviselő emlékezik meg a ’48-as 
szabadságharc és forradalom dicső napjairól.

Az ünnepség zárásaként az Erzsébet téren Kossuth La-
jos szobránál Sebestyén László országgyűlési kép-
viselő mond ünnepi beszédet. A Gömörország 
Regionális Kulturális Egyesület ünnepi műsora. 
Közreműködik Koncz Károly György, Petri Nóra, Ba-
lázs István.

18.00 | A Reményi Ede Kamarazenekar ünnepi 
műsora. A belépés díjtalan! Művészetek Háza.

Családi prograMoK  
a szent istVán téren
11.00–17.30 | Huszárok és lovaik viselet- és 

fegyverbemutatója, ’48-as játszóház, toborzó, 
verbunkok, kézműves vásár. 

11.00–16.00 | I. Borsodi Bajuszmustra.
14.30–17.30 | Színpadi műsorok:
   14.30–15.00 | Édesanyám, ki a huszár, ha én 

nem? A Számadó zenekar ünnepi koncertje.
   15.00–15.05 | A Napraforgó Óvoda nagycso-

portosainak kokárdatánca.
   15.05–15.20 | A Kossuth Lajos Evangélikus 

Ált. Iskola és Gimnázium és Pedagógiai Szak-
középiskola emlékműsora.

   15.20–16.20 | I. Borsodi Bajuszmustra.
   16.30–16.45 | Emeld fel fejedet, büszke nép! 

Az Avas Táncegyüttes műsora.
   16.45–17.30 | A Mintha Zenekar koncertje.

a Város Kulturális  
intézMényeineK prograMjai
10.00–13.00 | Múzeumi Bokréta. A Miskolci Ga-

léria, a Színészmúzeum, a Herman Ottó Múzeum 

és a Kohászati Múzeum III. közös szervezésű, ünne-
pi családi játéka.

11.00–13.00 és 14–16 | Egy miskolci nemes 
az országos politikában. Szemere Bertalan pá-
lyaképe és pályatársai című kiállítás előzetes, virtuá-
lis bemutatója. Herman Ottó Múzeum, Papszeri ki-
állítási épület.

göröMBöly
17.00 | Istentisztelet a görömbölyi református 

templomban.
18.00 | Gyertyás felvonulás az Erzsébet király-

né és a Lavotta utca kereszteződésében fel-
állított emlékoszlophoz.

18.30 | Ünnepi megemlékezés. Beszédet mond 
Nehéz Károly önkormányzati képviselő. Közremű-
ködik a Görömbölyi Kulturális Egyesület Népdalkö-
re és Asztalos Júlia. Görömbölyi Művelődési Ház. 

Egyéb ünnepi programok
MárCius 11. | Hétfő
15.00 | 1848-as zászlók és Kossuth Lajos 

ereklyéi. A kiállítást megnyitja és a megjelen-
teket köszönti Gonda Géza önkormányzati kép-
viselő és Mezei László, Kossuth Lajos örökségé-
nek védelmezője. Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
(Bárczay-kúria).

MárCius 13. | szerda
9.00 | Forradalom és szabadságharc 1848–49 

című kiállítás. Korabeli képeslapokról készült 
fotók, valamint eredeti, a szabadságharc idejé-
ből származó történelmi tárgyak, fegyverek, ru-
házatok kiállítása a szerencsi Zempléni Múzeum 
és a miskolci Herman Ottó Múzeum anyagá-
ból. Megtekinthető március 22-éig, hétköznap 
9–19 óráig, szombaton 9–13 óráig. Ifjúsági és 
Szabadidő Ház.

14.00 | A márciusi ifjak nyomában – kisisko-
lásokkal. A szabadságharc eseményei könyvek-
ben és fotók alapján. „Könyvtártudós” foglalko-
zás. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

16.00 | „Magyar vagyok...” Határtalanul. A gyer-
mekrajzpályázatra érkezett munkákból rende-
zett kiállítást megnyitja, a díjakat átadja Kiss Gá-
bor alpolgármester. Művészetek Háza Galériája.

MárCius 14. | CsütörtöK
10.00 | Koszorúzás Görgey Artúr szobránál. 

Kiss Gábor alpolgármester és Papp Zsolt, a Hu-
mán Főosztály vezetője elhelyezi a város koszo-
rúját. Közreműködnek a Szabó Lőrinc Általános 
Iskola tanulói. Herman Ottó Múzeum, Görgey 
Artúr u. 28.

diósgyőr
11.00 | Ünnepi megemlékezés az 1848–49-

es forradalom és szabadságharc tisztele-
tére. Ünnepi beszédet mond Sebestyén László 
országgyűlési képviselő. Közreműködnek a Mis-
kolc-Diósgyőri Református Általános Iskola tanu-
lói. Diósgyőri Országzászló.

HejőCsaBa
14.30 | Ökumenikus istentisztelet és meg-

emlékezés Bárczay Miklós századpa-
rancsnok sírjánál. Hejőcsabai reformá-
tus temető.

15.30 | Bárczay Miklós századparancsnok 
emléktáblájának koszorúzása. Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház.

15.40 | Ünnepi megemlékezés. Beszédet 
mond Csöbör Katalin országgyűlési képvise-
lő. A Gárdonyi Géza Római Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda ünnepi műsora, a Gárdonyi 
Művelődési Ház nyugdíjasai Kossuth-nótákat 
énekelnek, a Musical Műhely Miskolc ünnepi 
koncertje. Az ünnepség végén a gyerekeknek 
játszóház, a felnőtteknek huszáros vendégség. 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Bárczay-kúria).

16.30 | A Nyilas Misi Ház 10 éves évfordulója 
alkalmából szervezett ünnepségen  
Sebestyén Márta népdalénekes műsorá-
val emlékeznek meg az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc eseményeiről. 
Ünnepi beszédet mond Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere. Nyilas Misi Ház.

MárCius 17. | Vasárnap
göröMBölyi MűVelődési Ház
14.00 | Görömbölyi Kulturális Egyesület 

Népdalkörének verbunkjai, katonadalai
14.15 | Görömbölyi Kulturális Egyesület 

Színkörének ünnepi műsora
14.35 | Táncház kicsiknek és nagyoknak 
15.00 | Kiállítás-megnyitó Bodnár István: 

Görömböly képekben címmel
15.15 | Görömbölyi óvodások ünnepi műso-

ra – szünetben táncház 
16.00 | Görömbölyi általános iskolások ün-

nepi műsora
16.30 | Avas Néptáncegyüttes műsora 
17.00 | EstHajnal zenekar koncertje hát-

térvetítéssel, közben népi táncház, Bár-
dos Zsuzsa vezetésével. Görömbölyi Mű-
velődési Ház.

Apróhirdetés
Minőség kedvező áron! Ren delje meg 

most kalodás tűzifáját. Cser, bükk, tölgy: 

11 500 Ft, akác: 12 500 Ft. Munkatársunk 

várja hívását! Azonnali kiszállítás. Tel.:  
20/572-2807.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók 
beépítve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) cse-
réje óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-

292, mobil: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet.  Nyitva: h–p: 
9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Akció! Eladó vastag fából akác, tölgy, 
bükk hasított, konyhakész tűzifa öm-
lesztett, 6 üzemi m3/65 000 Ft, valamint 

1 m x 1 m-es kalodában szorosan sor-
ba rakva 11 500 Ft/üzemi m3. Tel.: 06-
20/540-9137.

Eladó kemény, minőségi kalodás tűzi-
fa 12 000 Ft/üzemi m3,  szórt 67 000 Ft/6 
üzemi m3. Szállítás ingyenes! Tel.: 06-
70/526-3028.
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Jobb, látványosabb játékkal Diósgyőrben
Tisza Tibor góljával nyert 
Vácott az Eger ellen az NB I 
tavaszi nyitányán a DVTK. 
Szombaton a 19. fordulóban 
a Haladást fogadja a csapat.

Bár győzelemmel nyitottak a pi-
ros-fehérek, a játék minősége mi-
att maradt némi hiányérzet a diós-
győri szimpatizánsokban. Szentes 
Lázár egyetért ezekkel a hangokkal, 
ugyanakkor bízik benne, hazai pá-
lyán jobb játékkal és győzelemmel 
örvendeztetik meg a mindig mellet-
tük álló szurkolókat a Haladás ellen.

– Ami a legfontosabb, hogy kö-
zel egy év után újra nyert a csapat 
idegenben. Az én életfilozófiám az, 
hogy a pozitívumokkal kell foglal-
kozni. Ha a negatív hatásokra re-
agálnánk, az nagyon sok energiát 
elvenne tőlünk – kezdte az értéke-
lést a DVTK szakmai igazgatója. – 
Hazai pályán ez évben szombaton 

mutatkozunk be közönségünknek, 
és mindenképpen győzni szeret-
nénk a Haladás ellen jobb és lát-
ványosabb játékkal. Itt köszönném 
meg a Vácra minket elkísérő szur-
kolóinknak a feltétel nélküli buzdí-
tást – emelte ki Szentes Lázár.

Kádár Tamás pénteken debütált 
a Diósgyőr színeiben tétmeccsen, 
róla is szót ejtett a szakmai igazgató.

– Ahogy korábban is említet-
tem, óriási nyereség, masszívan, 
jól vette fel a ritmust. Mellette szól 
még, hogy beszél a mérkőzések 
alatt, irányítja a védelmet – mond-
ta a szakvezető.

Szombaton minden bizonnyal 
jobb időben és körülmények közt 
– a váci pálya minőségét a megszó-
laló résztvevők többsége kritizálta – 
léphet pályára a DVTK Miskolcon 
(14.00, portálunkon élő, szöveges 
tudósítást olvashatnak a találkozó-
ról), az előző fordulóban a Siófokot 
két tizenegyes góllal (2–1) legyőző 
Szombathelyi Haladás ellen.

– Személyesen tekintettem meg a 
mérkőzésüket. A Szombathely tele 
van fiatal, saját nevelésű labdarú-
góval, ráadásul apró, gyors lábú fo-
cisták alkotják csapatukat, és szeret-

nek tizenegyesre játszani, figyelni 
kell rájuk nagyon. Szombaton el-
dől, mennyire tudtunk belőlük fel-
készülni, hogyan tudtuk finomítani 
a játékunkat. Jobb játékkal, normá-
lisabb körülmények között, remél-
hetőleg olyan győzelmet aratunk, 
mellyel kiengeszteljük a szurkoló-
kat, ha kell – emelte ki a tréner.

A hiányzókkal kapcsolatban 
Szentes Lázár elmondta, Elek Ákost 
sérülés miatt kellett lecserélni az 
Eger ellen a szünetben, a középpá-
lyás a hét elején még nem volt telje-
sen egészséges, érezte a lábát, de bí-
zik benne, hogy hétvégén játszhat. 
Mohamadou Abdouraman hétfőn 
már edzett, ha egészséges, keretbe 
kerülhet, míg l’Imam Seydi tovább-
ra is maródi. 

J. I. – S. P. | fotó: F. K. Cs.

Pótolnak a miskolci pólósok
Három hónapnál is hosz-
szabb ideje szünetel a felnőtt 
férfi vízilabda-bajnokság. A 
pótlás azonban most hétvé-
gén megkezdődik.

A Miskolci Városi Sportiskola OB 
I/B-s újonc alakulata (egri kölcsön-
játékosokkal kiegészülve) parádés 
őszt produkált. Öt meccsből ötöt 
megnyert! Ugyanakkor másoknál 
kevesebbet játszottak: betegség és 
időpont-egyeztetési gondok mi-
att el kellett halasztani három talál-
kozójukat is. Ám szombaton meg-
kezdődik a pótlás.

– Az országos szövetség ver-
senybizottsága megállapította az 
elmaradt összecsapások időpontja-
it – mondta érdeklődésünkre Bin-
der Szabolcs, a miskolciak edzője. 
– Ennek értelmében március 9-én, 
szombaton utazunk a fővárosba, 

ahol az Újpest lesz az ellenfelünk. 
Mindenképpen nyerni szeretnénk, 
ugyanis a lila-fehérek verhető-
ek. Természetesen a két, KSI elle-
ni összecsapáson (március 14., il-
letve március 21.) is szeretnénk jól 
szerepelni, de időpont-egyezteté-
si nehézségek miatt azokon a mér-
kőzéseken aligha tudunk a komp-
lett alakulattal szerepelni. Célunk 
egyértelmű: szeretnénk bekerülni 
a rájátszásba, ehhez azonban a cso-
portban az első két hely valamelyi-
kén kell végezni! Most elsősorban 
az okoz gondot, hogy három hóna-
pos szünet után vagyunk. Egyálta-
lán nem szerencsés ez, hiszen csak 
edzéssel nem lehet tűzben tartani a 
srácokat.

A másodosztályú bajnokság 
első tavaszi fordulóját március 23-
án bonyolítják le, ekkor az Angyal-
földi DSE vendégeként igyekeznek 
eredményesen szerepelni a mis-
kolciak.

D. L.

Történelmi Maci-siker 
és újabb ezüst

A magyar bajnokságban ezüst-, 
a MOL Ligában pedig bronzér-
met szerzett a Miskolci Jeges-
medvék együttese, mely a Mis-
kolcon rendezendő Magyar Kupa 
négyes döntőben javíthat.

A Dunaújvárosi Acélbikák el-
len vívta a MOL Liga elődöntő-
jét, egyben a magyar bajnokság 
fináléját a Miskolci Jegesmed-
vék jégkorongcsapata az el-
múlt hat napban. A párharc a 
Macik szempontjából idegen-
ben kezdődött, s az első mérkő-
zést 7–2-re nyerték a hazaiak. 
Másnap azonban javított Tim 
Kehler csapata, és történelmi 
sikert elérve 4–2-re legyőzte a 
Dab-ot – fennállása során elő-
ször nyert ugyanis a dunaújvá-
rosiak otthonában az MJJSE.

A csata szerdán, Miskolcon 
telt ház előtt folytatódott: a Ma-
cik hiába támadtak, komoly 
helyzetet nem tudtak kialakí-
tani, míg a vendégek Galanisz 
Nikandrosz vezérletével újra 
megszerezték az előnyt 4–1-es 
diadalukkal. Csütörtökön az 
életben maradás volt a tét Fo-
dor Szabolcséknak, akik ennek 
megfelelően hatalmas elánnal, 
végig támadva jégkorongoztak, 
de kettős emberelőnyben sem 
tudtak betalálni, Peter Sevela 
pedig remekül védett a má-
sik oldalon. Az 1–1-es rendes 
játékidőt követően, kétperc-
nyi hosszabbítás után egy hibát 
kegyetlenül büntetett a Dab, 
így jobb helyzetkihasználásá-
nak köszönhetően Galaniszék 
örülhettek a magyar bajnoki 
cím(védés)nek; összesítésben 
3–1-re nyerték a párharcot, s ők 

lesznek a Csíkszereda ellenfelei 
a MOL Liga döntőjében (az er-
délyiek az Érsekújvárt búcsúz-
tatták 3–0-val). A Maciknak is-
mét ezüst jutott, de a közönség 
így is percekig felállva ünnepel-
te őket, és a csapat kanadai ve-
zetőedzője sem marasztalta el 
játékosait.

– Nagyon büszke vagyok a 
csapatra, ahogyan küzdöttek, 
ahogyan játszottak. Gratulá-
lok a Dunaújvárosnak, mert a 
döntő pillanatokban a kulcsjá-
tékosaik jobb megoldásokat vá-
lasztottak – nyilatkozta a lefújás 
után Tim Kehler.

A hazai hokisok arcán ter-
mészetesen látszódott, meny-
nyire csalódottak, mennyi-
re szerették volna legyőzni az 
Acélbikákat – a csapatkapitány, 
Fodor Szabolcs szerint a rutin 
és a helyzetkihasználás döntött.

– A bajnokság eleji eredmé-
nyekhez képest viszont eltűnt a 
két csapat közti különbség, nü-
ánszok döntöttek – mondta a 
csatár.

A Jegesmedvék a Magyar 
Kupában még fényesíthetik az 
érmet, ráadásul hazai pályán. 
Éppen a Miskolc – Dab. pár-
harc utolsó felvonásának nap-
ján derült ki ugyanis, hogy a 
borsodi megyeszékhely adhat 
otthont március 27-én és 28-án 
a négyes döntőnek. Az elődön-
tőben a Dunaújváros a Sapa Fe-
hérvár AV19-cel, a házigazdák 
pedig a selejtező – a másodosz-
tályú Debrecen mellett az Új-
pest és a Ferencváros közül ke-
rül ki ellenfelük – győztesével 
találkoznak.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Március 9. | szoMbat » Labdarúgás: NB I, DVTK – Szombathelyi Haladás. Miskolc, di-
ósgyőri stadion, 14.00 » Kosárlabda: szlovák–magyar középszakasz, DVTK – ŠBK Šamorín. Ge-
nerali Aréna, 17.30 » Floorball: OB2, Miskolci Szabadidőközpont FSE – Torpedo JSC. Egyetemi kör-
csarnok, 10.00.

Március 10. | vasárnap » Kézilabda: NB II Észak-kelet férfi, MVSI – VKK Nyírbátor. 
Egyetemi körcsarnok, 15.00.

Március 16. | szoMbat » Futsal: NB I, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Tolna-Mözs. 
Generali Aréna » Asztalitenisz: NB I, Borsod Volán I. – Cegléd. Szemere Bertalan Szakközépisko-
la, 11.00 » Kézilabda: NB II Észak-kelet, női, MVSI – DVSC-Fórum III. Egyetemi körcsarnok, 15.00.

Március 17. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, FGSZ Siófok – DVTK. Siófok, 18.30.
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Akció 2013. 03. 09-tôl 2013. 03. 14-ig
Tomi Kristály mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Perwoll foly. mosószer, 3 l, 566 Ft/l 1699 Ft
Bref Effect Power WC-gél, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 999 Ft/l 499 Ft
Háztartási alu. létrák 3–7 fokosig  6699 Ft/tól 
Kerámia bevonatú serpenyők már  1999 Ft/tól 

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

Szegett szőnyegek 1,2 m, 2 m, 3 m, 4 m hosszú 
1199 Ft-tól 3999 Ft-ig. Lábtörlők több méretben.

Tavaszi cipővásár!
SzéleS, problémáS,  

fájóS lábakra
Egyes termékek 2900 Ft-tól
l női szandálok
l női szandálcipők      36-41 méret
l női félcipők
l női papucsok

AKCIÓ! Női lúdtalpbetétes 
bőrpapucsok 35-36-37

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Miskolc, Technika Háza
március 21-én, (csütörtök) 9–12 óráig

}

Hirdetés

Változás az MVSI élén
Március elejétől már nem Szabó 
Brigitta a Miskolc Városi Sport-
iskola Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója. Helyét ideiglenesen 
Szabó László intézményvezető 
vette át az MVSI élén.

Szabó Brigitta ezentúl a Mis-
kolc Holding Zrt.-nél dolgozik, 
többek között a TAO-s pályá-
zatokkal és más, sporttal kap-

csolatos jogi és gazdasági ügyek 
intézésével foglalkozik majd, 
mondta el érdeklődésünkre Do-
bos Tímea, a polgármesteri hi-
vatal szóvivője.

Szabó Brigittát 2011. április 
14-én nevezték ki, és június 1-je 
óta volt a Miskolci Sportiskola 
(MISI) önálló cégjegyzéssel bíró 
ügyvezetője.

Kapun kívül
Ahogy azt korábban jelezték, a stadionon kívül maradnak a DVTK – Haladás mérkőzés alatt a Di-
ósgyőr szervezett szurkolói csoportjai a Magyar Labdarúgó-szövetség intézkedései elleni tiltako-
zásul. A hangulatfelelősök a stadion előtt, a Gombánál fognak szurkolni, és oda várnak minden-
kit, aki nemet mond a szurkolói regisztrációra, illetve nem ért egyet a rendszer felállításával. „(…) 
tartsunk össze éppen úgy, ahogy egy koreó készítése előtt, kivitelezése közben, vagy épp jótékony-
sági akcióknál. Ez egy alkalmas időpont arra, hogy megmutassuk, valóban mi vagyunk a legna-
gyobbak” – olvasható blogbejegyzésükben.

Kicsit korábban!
Csütörtök estig 2300 bérletet értékesített 
a klub a csapat hat tavaszi, hazai mérkőzé-
sére, míg a Haladás elleni találkozóra 1200 
jegy fogyott el lapzártánkig. Szombaton is 
lehet jegyet és bérletet vásárolni, egészen 
a mérkőzés kezdetéig, a helyszínen viszont 
csak 900 belépő várja majd a drukkereket. 
A beléptető rendszer ugyanis ekkor debü-
tál: a kezdetekben valamivel több időt vesz 
majd igénybe a stadionba való belépés, de 
ha minden működik, gördülékeny lesz a 
bejutás. A biztonság kedvéért azonban arra 
kérik a drukkereket, a megszokottnál vala-
mivel korábban érkezzenek a kapukhoz.

2300 bérletes és 1200 jegytulajdonos már biztosan ott lesz szombaton a lelátón
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Csillagpont – egy új ellátási filozófia
Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi be-
ruházása valósul meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház terüle-
tén, a Csillagpont-projekt során. A stilizált csillag-
formát mutató épület térségi egészségügyi szol-
gáltató központ funkciót tölt majd be. A fejlesztés 
a betegek számára még magasabb ellátási színvo-
nalat és kényelmesebb elhelyezést biztosít.

– Nem pusztán egy épületet, hanem egy új ellátási filo-
zófiát is takar a projekt neve – mondta Csiba Gábor, a 
kórház főigazgató-főorvosa, projektgazda. – Egy olyan 
intézményt kívánunk létrehozni, mely a nagy felszerelt-
séget igénylő betegségcsoportok (többek között az agy-
vérzés, infarktus, gyermekbetegségek vagy baleseti sé-
rülések) kezelésére és ellátására, valamint az ezekhez 
tartozó diagnosztikai mérések elvégzésére egyaránt al-
kalmas.

A központ kialakításánál kiemelt cél volt, hogy a ko-
rábbi pavilonrendszerű kórházat egy ún. tömbkórház 
váltsa fel, ahol a zárt folyosórendszeren keresztül az in-
tézmény bármely egységét könnyen és gyorsan meg le-
het közelíteni. Az építésnél a legmodernebb technoló-
giákat alkalmazták, így például napkollektorokkal még 
magasabb szintű energiahatékonyságot tudtak elérni.

A több mint 10 milliárd forint támogatásból megvaló-
suló projektben az építkezésnek három eleme van. Az új, 
több mint 16 ezer négyzetméter alapterületű, 354 ágyas 
központi épület egy 3 milliárd forintos beruházás so-
rán már el is készült a központi parkban. Három szár-
nyát a központi közlekedő kapcsolja össze, négy haszná-
lati szintje fölött, a tetőn helikopter-leszállót alakítottak 
ki. Itt kap helyet az új sürgősségi és baleseti osztály, az új 
képalkotó diagnosztikai egység, a központi klinikai labo-

ratórium, a sebészeti profilú ápolási egységek, a közpon-
ti műtőegység és a központi intenzív osztály.

Az építkezés második eleme alig valamivel kisebb (9 
ezer négyzetméter), ez az ideggyógyászati rész komp-
lett felújítását jelenti. A rekonstrukció jelenleg is tart. A 
harmadik elem pedig a mostani baleseti sebészet (3 ezer 
négyzetméter) első emeletének teljes átalakítása. Ide 
kerül át a szülészet és a nőgyógyászat, valamint a kora-
szülött-osztály.

Mintegy 3 milliárd forint értékben, teljesen megújul a 
műszerpark is. Többek között 2-2 új MR- és CT-beren-
dezés, valamint új ultrahang- és röntgenkészülék be-
szerzése előtt áll a kórház, a központi műtő szintén új, 
teljes felszereltséget kap. Még tart a közbeszerzési el-
járás, és körülbelül 2 hónap múlva kezdődik az eszköz-
beszállítás. A megüresedő épületekben pedig szolgál-
tatóház, onkológiai hotel, modern orvos-nővérszálló és 
szociális otthon kap majd helyet a tervek szerint.

Az elkészült Csillagpont Kórház az Észak-magyaror-
szági régió legkorszerűbb kórháza lesz.

A „Csillagpont Kórház létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban” címet 
viselő, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0006 azonosítóval ellátott 
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ZárórendeZvény
HUSK/0901/2.1.1/0277
rAGáLy – A Magyarország–Szlovákia Határon 
átnyúló együttműködési Program 2007–2013 
keretében Jólész, várhosszúrét és ragály tele-
pülések közös összefogással sikeres pályáza-
tot nyújtottak be a nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökséghez 2009-ben. A projekt összköltsége 
2 070 579.16 €.

A közös projekt keretében a szlovák és a magyar fél 
a szennyvízkezelési infrastruktúra fejlesztésére kon-
centrálta a tevékenységét. Szlovák oldalon, Jólész 
(Jovice) községben megépült a közös szennyvíz-
tisztító II. szakasza, illetve kiépült a település szenny-
vízhálózata; Várhosszúrét (Krásnohorská Dlhá Lúka) 
községben pedig a csatornahálózat I. szakasza. A 
beruházás megvalósítása következtében a felszíni 
vizek minősége javul az érintett vízgyűjtőben. 
A magyar Ragály település szennyvízkezelése meg-
oldódott, a 620 lakosú település házi szennyvizének 
szakszerű kezelése megakadályozza, hogy a tisztí-
tatlan szennyvíz közvetlenül a talajvízbe, illetve a te-
lepülésen átfolyó Csörgős patakba kerüljön.

A fejlesztés 2010. november – 2013. február kö-
zötti időszakban valósult meg, melynek lezárása-
ként közös projektzáró konferenciát szerveztek a 
partnerek. A rendezvényt 2013. február 26-án, Ra-
gályon tartották, ahol Ing. Július Slovák, a veze-
tő partner projektmenedzsere ismertette a projekt 
eredményeit, Ing. Vladimír Molnár pedig bemutat-

ta a nyilvános csatornahálózat üzemeltetését Jólész 
és Várhosszúrét községekben. Ragály település 
szennyvízkezeléséről és annak műszaki megoldásai-
ról Dobos Miklós tervező és Mantlik Péter kivitelező 
tartott prezentációt.

A fejlesztés a Magyarország–Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 tá-
mogatásával valósul meg (Szennyvízkezelés meg-
valósítása, HUSK/0901/2.1.1/0277).

www.husk-cbc.eu
www.hungary-slovakia-cbc.eu
www.hu-sk-ragaly.eu

BőveBB inForMáció:
Ragály Község Önkormányzata: 3724 Ragály, Rákóczi u. 16.
Telefon, fax: 48/354-001; e-mail: postmaster@ragaly.t-online.hu 

Jelen újságcikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját!
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Március 11. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Március 12. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.25–06.00 Képújság.

Március 13. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Március 14. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális 
magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Március 15. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Március 16. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.25–07.00 Képújság.

Március 17. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ››››››››
Március 7–13. | 15.15 Pi élete; am. kalandfilm | 12 | (Béke) | 15.30, 20.00 Nekem 

Budapest; magyar szkeccsfilm | 12 | (Uránia) | 17.30 A messzi dél vadjai; feliratos 
am. film | 12 | (Béke) | 19.45 Hitchcock; feliratos am. romantikus film | 12 | (Béke).

Március 14–20. | 15.15, 17.30 Európai Panoráma (EP): Nejem, nőm, csajom; 
magyar rom. vígjáték | 16 | (Béke) | 15.30, 17.45 Végzetes hazugságok; am.–len-
gyel | 12 | (Uránia) | 19.45 EP: A vadászat; feliratos dán | 16 | (Béke) | 20.00 EP: 
A város alatt; feliratos lengyel–német–fr.–kanadai háborús film | 16 | (Uránia).

frankofón filMnapok
Március 9–10. | 17.45 Camille ismétel; feliratos fr. vígjáték | 12 | (Uránia).
Március 11–12. | 17.45 Nyári időszámítás; feliratos fr. film | 12 | (Uránia).
Március 13. | 17.45 Holy Motors; feliratos fr. film | 16 | (Uránia).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Óz, a hatalmas (MB premier, digitá-
lis 3D) | 12 | 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 
17.30, 20.00 – 22.30 (p–szo)
Óz, a hatalmas (MB premier) | 12 | 
11.30 (szo–v), 14.00, 16.30, 19.00 – 
21.30 (p–szo)
A csapda (MB premier) | 16 | 11.15 
(szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 
22.30 (p–szo)
Az a bizonyos első év (MB) | 16 | 
11.00 (szo–v), 15.30, 20.00 – 22.30 
(p–szo)
Parker (F) | 16 | 13.15, 17.30 – 22.00 
(p–szo)
Az ígéret földje (MB) | 12 | 13.00
Die Hard – Drágább, mint az éle-
ted (MB) | 16 | 10.15, 12.15 (p–szo), 

14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–
szo)
Lenyűgöző teremtmények (MB) | 
12 | 11.15 (szo–v)
Egyesült állatok (MB) | 6 | 10.00, 
12.00 (szo–v), 14.00, 16.00
Pi élete (MB digitális 3D) | 12 | 10.30 
(szo–v), 15.15
A hobbit: Váratlan utazás (MB digi-
tális 3D) | 12 | 13.45
Django elszabadul (MB) | 18 | 19.30
40 és annyi (MB) | 16 | 17.00
Személyiségtolvaj (MB) | 16 | 18.00, 
20.15
Boszorkányvadászok (MB digitális 
3D) | 16 | 17.45, 19.45 – 21.45 (p–szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier A 13 óra előtti kezdé-
si időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak 
csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – március 6–13. ›››››››››››

» A Szent Anna Kolping-család rendezésében tart előadást 11-én, hétfőn, este fél 7 órai 
kezdettel a Szent Anna Kolping-házban Ternyák Csaba egri érsek Boldog II. János Pál pápa taní-
tása a hitről címmel.

» A Diósgyőri Kolping-család Egyesület Kolping akadémiája keretében március 13-
án, szerdán este fél 7-től a diósgyőri római katolikus plébánia hittantermében (Puskás Tivadar u. 
1.) Kontúr Pál országgyűlési képviselő, a munkástagozat elnöke tart előadást: Hit és keresztényde-
mokrácia a politikában címmel.

» Immár nyolcadik alkalommal rendezik meg nagyböjt idején a városi közös imádsá-
got, a fáklyás felvonulást március 13-án, szerdán este 7 órai kezdettel az egyházi középiskolák ve-
zetésével. Gyülekezés és első állomás a Petőfi téren lesz. További állomások: Hősök tere, Szinva te-
rasz, Erzsébet tér, Városház tér. 

» Több templomban is a jövő héten rendezik meg a nagyböjti lelkigyakorlatokat. A 
diósgyőri plébániatemplomban szerdától péntekig Kormos Csaba gesztelyi plébános, a mar-
tin-kertvárosi templomban csütörtöktől szombatig Tarjányi Zoltán, a Pázmány egyetem tanára, 
ugyanezeken a napokon az avas-déli Ige templomában Róna Gábor jezsuita, a selyemréti plébá-
niatemplomban péntektől vasárnapig Tóth László ny. szerencsi plébános mond lelkigyakorlatos 
szentbeszédeket az esti szentmiséken.

» Német szentmise lesz március 20-án, délután 3 órakor a mindszenti templomban.

hArAng-hírek ››››››››››››››››

Március 9. | szoMbat
10.00 | Diósgyőri tavaszi hívogató. Ady.
10.00 | Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál. 

Miskolci Egyetem, főépület.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti 

gyermekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-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.

Március 11. | hétfő
09.30 | Frankofón Fesztivál. A francia nyelv. Elő-

adó: P. Kováts Éva. Fáy András Görög Katolikus Köz-
gazdasági Szakközépiskola.

10.30 | Frankofón Fesztivál. Mi a frankofónia? Elő-
adó: P. Kováts Éva. Fáy András Görög Katolikus Köz-
gazdasági Szakközépiskola.

15.30 | Frankofón Fesztivál. Beszédfejlesztés 
a nyelvórákon. Előadó: Kőteleki Tünde. Alliance 
Française de Miskolc.

19.00 | Hétfőn hétkor! Pódiumest. A Nyugat fo-
lyóirat 1913. márciusi számából szemezget Koleszár 
András. Kelet-Nyugati Átjáró (Széchenyi utca 12.).

19.00 | Szezonbérlet. A Miskolci Szimfonikus Zene-
kar koncertje. Klarinét: Novák András, vezényel: Ko-
vács László. Művészetek Háza.

Március 12. | kedd
14.00 | Ünnepi megemlékezés 1848. március 

15-ről és a nőnapról. Nők az 1848-as forrada-

lomban, előadó Lovász Emese régész. VOKE Vörös-
marty Mihály Művelődési Ház.

15.00 | Frankofón Fesztivál. Hangulatképek 
Bretange-ból. Herman Ottó Gimnázium.

17.00 | A 65 éves Fecske Csaba, József Atti-
la-díjas költő vidám köszöntése. Móra Fe-
renc Könyvtár.

Március 13. | szerda
10.00 | Előadások időseknek. A helyes táplálko-

zásról és a cukorbetegségről időseknek, illetve az 
idősek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselek-
mények megelőzéséről. Diabetikai tanácsadás és 
előadás Váradi Ferencné diabetikustól és Hoppa 
Sándor rendőr őrnagytól. József Attila Könyvtár.

17.00 | Miskolc és művészei. Vendég: Rézművesné 
Nagy Ildikó képzőművész, pedagógus. A Zempléni 

Múzsa című folyóirat tematikus lapszámának be-
mutatója. Petró-ház.

17.00| A bátorságról. ArTTér. Lézerpont Látványtár.

Március 14. | csütörtök
17.00 | Mesterek hangjai. Farkas Katalin és Gábor 

József hegedű-zongora szonátaestje. Zenepalota.
17.00 | Borsod 2050. Műhelybeszélgetés. Téma: Mi-

ben és hogyan tudnak közreműködni a helyi civil 
szervezetek a térség átfogó megújulását, verseny-
képessége jelentős növelését célzó tervek kiala-
kításában és megvalósításában, mindenekelőtt a 
gazdag ipari örökség hasznosításával. Miskolci Ga-
léria, Rákóczi-ház.

17.30 | Angyalok tisztása. Pódiumest Wass Albert 
műveiből. Közreműködik Koleszár András. Kelet-
Nyugati Átjáró (Széchenyi utca 12.).

19.00 | Miskolczi Nap. Bükki borok, mangalica-fi-
nomságos és élő jazz. Az estet megnyitja Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő. Grand Cafe Miskolcz.

Március 15. | péntek
16.00 | Operaklub. Kodály Zoltán: Háry János. Cso-

damalom Bábszínház.
18.00 | Nyílt nap. Szabó Gyula Csillagvizsgáló.
21.00 | „A Visszatérés” – Deák Bill Blues Band 

koncert. Előzenekar 20.00 órától a Retro Music 
Band. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Március 16. | szoMbat
19.00 | Miskolci Operabál. Zenepalota.
20.00 | Wasabi Kft. koncert. Helynekem.

Március 17. | vasárnap
10.00 | Szikra Ferkó. Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Élőzenés vasárnapi randevúklub. VOKE 

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.

kiállítás:
» Halász-Hradil Elemér művei, magángyűjtemé-

nyekből. Megtekinthető április 6-ig. Miskolci Ga-
léria, Rákóczi-ház.

» Kemény Dió, Oelschläger-Őry Lajos építész 
emlékkiállítása. Megtekinthető április 6-ig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Csokonai 170. Szabó Ádám szobrászművész kiál-
lítása. Megtekinthető április 6-ig. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

» Örökség 2012. A Herman Ottó Múzeum legújabb 
szerzeményeit bemutató kiállítás. Megtekinthető áp-
rilis 28-ig. Herman Ottó Múzeum központi épület.

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

HirDetés

MárCIuS 23. SzoMBAT 15 éS 20 ÓrA  
MISKoLC VároSI SzABADIDőKözPoNT
– gENErALI AréNA

38. Nemzetközi  
Formációs Táncfesztivál

Jegyek kaphatók: a Miskolci Kulturális Központ központi  
jegypénztárában az Ifjúsági Házban, az Ady Endre Művelődési 

Házban, valamint az előadás napján a helyszínen.

Bővebb információ: 06-46/411-747, www.ifihazmiskolc.hu
A rendezvény fő támogatója:

MISKoLC AuTÓ

Formációs Táncok Magyar Bajnoksága
Csoportos és Egyéni Kűr Magyar Bajnokság

„Játsszunk zenét  
a szimfonikusokkal!”

Történetek Ütemvárosból

A Miskolci Szimfonikus zenekar  
koncertje, ezúttal két időpontban:

2013. március 24-én  
14.30 és 16.30 órakor

Koncert gyerekeknek, szülőknek,  
nagyszülőknek.

Forgatókönyvíró és műsorvezető:  

Csuka Tímea
Vezényel:  

Kovács László
  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

HirDetés

Nagy Kunszt – Miskolci galéria, rákóczi-ház



a város lapja

MiNap

2013. március 9. | 10. hét | X. évfolyam 9. szám

12  mozaik

163 éve, 1850. március 
4-én, Diósgyőr piacán a kive-
zényelt katonaság és lakosság 
jelenlétében nyilvánosan el-
égették a szabadságharc pén-
zét, a papír Kossuth-bankókat.

75 éve, 1938. március 5-én 
irodalmi és művészeti folyó-
irat jelent meg Termés címen. 
Felelős szerkesztője Hajdú 
Béla, főmunkatársa Meskó 
Barna volt. A 9. szám szerzői 
között olvassuk Vihar Béla, 
Gyárfás Miklós és a színész 
Ladányi Ferenc nevét. 

176 éve, 1837. március 
8-án a városi polgárok társa-
ságot alapítottak, amelynek 
első közgyűlésén már 46-an 
jelentek meg. Egy év múlva 
a városi polgáregylet alapsza-
bályzatot fogalmazott meg, 
s több mint 150 tagja volt, 
többségük iparosmester. Egy 
évszázadon át működtek.

Hétforduló ›››››››

Szépség felsőfokon
A Miskolci Egyetem Díszaulá-

jában rendezték meg a Miss Al-
pok-Adria Szépségverseny or-

szágos döntőjét vasárnap. A 
zsűri és a közönség sorai között 

is bőven lehetett szép (és ismert)
hölgyeket látni, míg a színpadon 
18 lány szállt harcba a koronáért. 
Az végül Szabó Krisztina (Bács-

Kiskun megye) fejére került, 
első udvarhölgye Nagy Nikolett 

(Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye) lett, a második udvarhölgy 
pedig Kovács Petra (Veszprém 

megye). Ők képviselik majd ha-
zánkat a nemzetközi döntőben.  

(fotó: Mocsári L.)

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

Pál Ferenc: A szorongástól  
az önbecsülésig
A szorongás, aggodalom, nehézség és 
gyöngeség megkeserítheti az életet. A 
sebek, zavarok akadályozzák nem csu-
pán a kapcsolatokat és a munkát, de a 
fejlődést is. Amikor azonban a legne-
hezebb és akadozik az élet, akkor van 
a legnagyobb szükség az önbecsülés-
re. Az önbecsülés az emberi élet egyik 
alapértéke. Alkalmassá tesz arra, hogy 
megfelelő társra leljen az ember, meg-
véd, s megalapozza a hiteles kommuni-

kációt is. Pál Ferenc könyvében segít, hogy az ember elinduljon az 
önbecsülés útján, hogy minden olvasó rájöhessen, sokkal több, mint 
valaha képzelte volna.

Simon Singh: A nagy bumm
Simon Singh hisz abban, hogy mindenki 
képes fölfogni a világegyetem természe-
tét meghatározó fizika lényegét. Könyve 
az ókori teremtésmítoszoktól a görög fi-
lozófusokon és későbbi évszázadok gon-
dolkodóin át kiváló, olykor hóbortos 
tudósok sorával ismertet meg, akik a vi-
lág keletkezésének megértéséért küzdve 
már-már megszállottan szegültek szem-
be az örökkévaló, változatlan kozmoszt 
hirdető akadémikus tudományossággal. 
Könnyed és világos stílusban magyaráz 
el bonyolult tudományos gondolatokat. Megérthetjük például, mi 
rejlik a kozmikus tágulás, a vörös eltolódás, a gravitációs tér vagy a 
szférák zenéje kifejezések mögött, s közben nagy ívű és lebilincselő 
történeti áttekintést kapunk a világegyetem létrejöttét magyarázó ős-
robbanás-elmélet kialakulásáról.

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

végzetes hazugságok
Robert Miller, a New York-i 
mágnás 60. születésnap-
ját ünnepli. Első látásra ő a 
mintaképe az üzletben és 
a családi életben is sikeres 
amerikai embernek. A szín-
falak mögött azonban Mil-
ler kétségbeesetten próbálja eladni birodalmát egy nagy banknak, mi-
előtt bárki rájönne, hogy csalással szerezte vagyonát. Egy végzetes hiba 
kényszerhelyzetbe hozza, és egy nyomozó gyanakvását is felkelti.

színes, mb. amerikai–lengyel film, korhatár 12 év 
Művészetek háza, uránia-terem; március 14–
20., 15.30, 17.45

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

Akkor és most…  110 éve dátumozták és adták fel Miskolcon 
ezt a képeslapot. A „Dávid király zsidó fürdőt” ábrázolja, szomszédsá-
gában a Király utca három földszintes lakóházával. A széles utca köze-
pén a Pece-patak és kövekkel kirakott mederfala látható. A patak túlsó 
oldalán a mai Tulipán-tömb elődépítményei álltak, s szintén út veze-
tett a Szinva partjáig. A zsidófürdő kéménye táján folyt a Pece a Szin-
vába. A Király utca látható házai páros számozást kaptak, s 14 ház állt a 
ma is meglévő Kubacska István-féle „Aranykasza” vaskereskedésig. A 
zsidófürdőt 1892-től használták, az 1950-es évektől használaton kívül 
pusztult, akkor bontották el maradványait. A lakóházak jóval koráb-
ban átadták helyüket a Bajcsy-Zsilinszky utcának és a kettősvágányú 
villamosnak (1952). A fürdő és a lakóházak helyén, a csatornába zárt 
Pece és Szinva felett 2000. augusztus 30-án adták át a húszezer négy-
zetméter alapterületű, többszintes bevásárlóközpontot.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

A billentyűs
Miskolcot egykor a rock 
fővárosának nevezték. 
Számos nagy zenekar 
kezdte itt pályáját, s nem 
kevés tehetséges zenész él 
ma is a városban. Gajdán 
Szabolcs is bizonyítja, a vá-
ros ma is ott van az ország 
zenei élvonalában.

Gajdán Szabolcs élete szinte gye-
rekkorától a zenéről szól. Hét-
éves korában ült először hang-
szer mellé, amely első percben 
magával ragadta. A zene számá-
ra az életet, a hobbit, a megélhe-
tést jelenti.

– Hétéves voltam, amikor a 
szüleim beírattak a zeneiskolába. 
Két év után eltanácsoltak, mond-
ván, jobb lenne, ha mással foglal-
koznék inkább – mesélt a kez-
detekről Gajdán Szabolcs, aki a 
nehézségek ellenére nem adta fel, 
s tovább tanult zongorázni. Kö-
zépiskolásként jazz tanszakon ta-
nult, majd az első diákzenekará-
val elindult karrierje is.

Tehetsége és zenei elképzelései 
fiatalon a nagy nevek mellé so-
dorták, fellépett csapatával, ven-
dégzenekarként Edda- és Beatri-
ce-turnékon, billentyűsként tagja 
volt többek között az Excelsior, 
a No, a Hooligans, a Republic, a 
Jon Bovi és a Lord együttesnek, 
két éve az Unisexet erősíti.

– 2004-ben, az egyik bará-
tom nappalijában próbáltunk a 
Republickal. Kint állt a ház előtt a 
turnébusz, a szomszédok is átjöt-
tek, egyik dalukat itt hangszerel-
ték – mondta. – Nehéz idők jár-
nak ma a magyar zenére, túl sok 
az új arc, ám kevés az igazi tehet-
ség. Reméljük, jobb lesz, hiszen 
újra kezd népszerű lenni az élő-
zene – tette hozzá.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

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

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

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

Névadó – Pöltenberg Ernő
Hejőcsabán található, a Pes-
ti úttal párhuzamos ut-
cánk. Északról a Görgős, 
délről a Bognár utca ha-
tárolja. Az 1993. évi ut-
canév-változtatás során 
került szomszédságá-
ba keletről a Bizony Ákos, 
nyugatról pedig a Szűcs Sán-
dor utca. A névadás Csaba Mis-
kolchoz csatolásakor, a városkerü-
letek kialakítása során történt.

Bécsben osztrák szülők gyerme-
keként született, aki hivatásos ka-
tonai pályát választott. 1848 tava-
szán vezényelték Magyarországra, 
ahol a szabadságharc kitörése után 
a magyarokhoz csatlakozott. Gör-
gey Artúr parancsnoksága alatt lett 
őrnagy, majd a szabadságharc al-
ezredese. A debreceni trónfosztás 
után hadtestparancsnok, tábor-

nok, egyben Görgey bizal-
masa. Részt vett a kápol-
nai, a komáromi és a 
váci csatában. A fegy-
verletétel után az osztrá-
kok fogták el, s október 
6-án, Aradon felakasz-

tották. Az aradi 13 vértanú 
egyike, aki Görgey megbízá-

sából tárgyalt az oroszokkal a fegy-
verletétel feltételeiről. (1808–1849 
között élt. A III. hadtest parancs-
nokaként részt vett a Vatta – Har-
sány – Bükkaranyos térségében, 
majd 1849. július 25–26-án zajló 
felsőzsolcai ütközetben az oroszok 
ellen. Ezekről a csatákról Szűcs La-
jos miskolci honvéd hadnagy és 
Sáfrány Mihály tüzér hadnagy ír 
nyomtatásban is megjelent vissza-
emlékezéseiben.)

D. I.

Száz éve írták…
„Országhíresek voltak egykor a 
miskolczi csizmák, amelyeket a sze-
pességi vásárokon még a lengyel 
nemes urak is kerestek. Aztán el-
múlt a magyar nadrág és a csizma 
divatja is. És azután jött a világhá-
ború, s azzal elkövetkezett a csizma 
reneszánsza. A kényes ízlésű városi 
emberek, akik békében már nem 
merészkedtek ki a Széchenyi utcára 
csizmában, most belátták, hogy a jó 
csizma örökös ruházati felszerelési 
cikk, amely egyéniséget is ad viselő-
jének” – olvassuk a Reggeli Hírlap-
ban, 1921-ben.                     Dobrossy I.

Tavaszi kézműves zsongás. Tizenegyedik alkalommal ren-
dezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara vasárnap, Kézműves Kupa 2013 címmel a nemzetközi fodrász, 
kozmetikus, műköröm-díszítő, -építő és lábápoló bajnokságot a Ge-
nerali Arénában. Az ország legnagyobb, ilyen jellegű szakmai rendez-
vényén mintegy négyszáz hazai és határon túli versenyző mérte össze 
tudását hat szakágban. Az elmúlt évekhez hasonlóan érkeztek verseny-
zők Erdélyből, Felvidékről és a Vajdaságból, de van érdeklődés Euró-
pa más országaiból is, így például Olaszországból vagy Csehországból 
szakmai megfigyelők érkeztek. Emellett ebben az évben is megrendez-
ték az „utánpótlás”, azaz a tanulók versenyét.  (fotó: Mocsári L.)

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra ír-
ják rá:  „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››


