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Az elmúlt napokban 
– bár kicsit megkésve – 
Miskolcon is ízelítőt 
kaphattunk az igazi télből, 
hóval, faggyal, 
téli széllel. 

„Rendteremtés, 
fordulat, 

kibontakozás”

a Művészetek Házában 

ÉvÉRtÉkelő

Múzsa-díj, ünnepi gála
A hagyományokhoz híven idén 
is a Miskolci Nemzeti Színház 
Nagyszínháza adott otthont a 
Múzsa-díj ünnepi gálájá-
nak. ezúttal Bíró tibor, a 
Cine-Mis kft. ügyvezető 
igazgatója, a CineFest 
nemzetközi filmfesz-
tivál fesztiváligaz-
gatója részesült az 
elismerésben.
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„tél szele hóval, faggyal jő…”

Miskolc egyik 
legkomplexebb új 
természettudo- 
mányos 
laborközpontját 
adták át hétfőn 
a Lévay József 
Református 
gimnáziumban. 
A fejlesztés 
mintegy 315 millió 
forintból valósult meg.

átadták 
a Lévay Labort

Földtörténeti 
érdekességek

ősemberek 
nyomai

Két hónap alatt több mint ötezren 
látták a Herman Ottó Múzeum új, 
földtörténeti tárának kiállítását. 
az érdeklődés a következő hóna-
pokban még intenzívebbé válhat, 
ugyanis márciustól a tanév vé-
géig hatezernél is több városi és 
városkörnyéki iskolás juthat el 
támogatással a múzeumba – ahol 
már „Rudi”, a híres rudabányai 
emberelőd élethű rekonstrukci-
ója is várja a látogatókat.
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Mármint a szocialistáknak. A 
baloldal képtelen a változásra, 
sose hallotta meg a modern idők 
hívó szavát. Napjainkban, ami-
kor még a társadalomtudományok 
is az elektronika által meghatáro-
zott társadalomként írják le ko-
runkat, egészen elképesztő, hogy 
akad olyan politikai párt, amelyik 
a régió versenyképességét növe-
lő Digitális Közösség Programot 
próbálja támadni. Az MSZP szá-
nalmas vádaskodása annak újabb 
bizonyítéka, hogy a baloldal alkal-
matlan az ország és a helyi közös-
ségek vezetésére.

A projekt első szakaszában tíz-
ezer miskolci polgár pályázott a 
térítésmentesen biztosított lap-
topokra, illetve a használatához 
szükséges oktatásra. A Digitális 
Közösség Programmal az ország-
ban elsőként és egyedülálló mó-
don az e térségben élőknek van 
lehetőségük arra, hogy felzárkóz-
zanak a digitális írástudók világá-
ba, így könnyítve meg munkavál-
lalásukat.

Az MSZP program és hiteles je-
löltek hiányában minden fronton 
támad: erről a projektről is ösz-

szevissza be-
szélnek, holott 
minden infor-
máció a rendelkezésükre áll. 

Miskolc önkormányzatának 
óriási sikere, hogy akár tízezer 
helyi lakos vehet részt ingyenes 
informatikai képzésben és hasz-
nálhatja térítésmentesen a mai 
kor kihívásainak megfelelő eszkö-
zöket. A Miskolci járás lakosai is 
lehetőséget kaptak a programban 
való részvételre, így a következő 
pályázati szakaszban további több 
ezer család férhet hozzá a program 
nyújtotta előnyökhöz.

Árulkodó és kiábrándító, hogy 
a miskolci baloldal nem az itt élők 
sorsának javítására törekszik, e 
helyett mindent saját pártpolitikai 
céljainak rendel alá. Az MSZP po-
litikai kampánya láthatóan nem 
az ésszerűségről, hanem az üres 
vagdalkozásról és az értelmetlen 
vádaskodásról szól.

Ennek ellenére, úgy tűnik, 
hogy a miskolciak értik e prog-
ram lényegét, és élnek is a digitá-
lis korhoz és közösséghez tartozás 
előnyeivel. 

TóTh Gy. LászLó

Minél rosszabb, 
annál jobb

„ReNdTeReMTés, foRduLaT,  
kiboNTakozás...!”

A földmunkák után megkezdő-
dött a Déli Ipari Park infrastruk-
turális fejlesztése is, amelyet a 
Miskolc Holding Zrt. irányításá-
val helyi cégek végeznek.

Tavaly december végén kezdő-
dött meg a munka az ipari park 
területén, ahol a Miskolc Hol-
ding Zrt. végzi az infrastruktúra 
kiépítését. Erre ÉMOP-os támo-
gatás felhasználásával összesen 
920 millió forintot költhet. Ezen 
felül, a kormány támogatásának 
köszönhetően kiépülhet a bekö-
tőút és az autópálya között egy 
körforgalmi csomópont is. – A 
jelenleg zajló infrastruktúraépí-
tést két helyi kivitelező céggel 
végezteti a Miskolc Holding. Az 
egyik nagy munka a területen 
áthaladó, 120 kV-os magasfe-
szültségű távvezeték áthelyezése, 
mert az jelenleg pontosan a Taka-
ta 60 ezer négyzetméteres üzem-
csarnokát „szelné ketté”. Ezt a 
felsőzsolcai SAG Hungaria Kft. 
végzi, mely a héten már az új táv-
vezetéktartó oszlopok betonozá-
sát is megkezdte. Márciusra ki 

kell épülnie az új távvezetéknek 
a Bogáncs utcával párhuzamo-
san, a régit pedig el kell bontani 
– mondta el Vécsi György, a Mis-
kolc Holding elnöke.

Éppen ezért, már a múlt héten át-
vette az építési területet a másik ki-
vitelező, a miskolci P1-BAU Kft. is, 
amelynek ügyvezetője, Pető Zsolt 
úgy nyilatkozott, a héten megkezd-
ték az ivóvíz- és szennyvízhálózat, 
illetve a csapadékvíz-elvezetés ki-

építését. Egy hídáttörést is készíte-
nek, mindezt június 31-ig.

Vécsi György kiemelte, miért 
fontos az infrastruktúra-kiépítés 
pontos határidejének betartása.  
– A Takata-beruházás földmunkái 
már nagyjából hetven százalékos 
készültségi fokon állnak, ha pedig 
az elkészül, akkor indul a csarnok 
építése is, hiszen a japán cég szep-
tember végére el akar készülni a be-
ruházással – hangsúlyozta. 

Laptoppályázat  
a járásban
Már pályázhatnak laptopra a Mis-
kolci járás 38 településén élők a 
Digitális Közösség Program ke-
retében. Információt, segítséget 
helyben is kérhetnek az érdeklő-
dők, hiszen egy-egy napra min-
denhová kitelepülnek a járásban a 
projekt munkatársai.

Január 27-én, hétfőn megnyílt a 
Digitális Közösség laptoppályáza-
ta a Miskolci járás 38 településén 
élők előtt. A pályázati dokumentu-
mok kitöltésére és benyújtására feb-
ruár 27-éig épp egy hónap áll ren-
delkezésükre. Hogy minél inkább 
megkönnyítsék a pályázni kívánók 
dolgát, egy-egy napra mindenhová 
kitelepülnek a Programiroda mun-
katársai.

– Február 3-án, hétfőn indul a 
roadshow. Igyekeztünk olyan idő-
pontot találni, amikor diákok, dol-
gozók is el tudnak jönni hozzánk, 
így 12–18 óra között várjuk az ér-
deklődőket. Hogy pontosan hol és 
mikor találják meg munkatársain-

kat, azt a szombati Miskolci Napló-
nak a Digitális Miskolc Programról 
szóló (lapunk közepéből kiemelhe-
tő – a szerk.) mellékletében találhat-
ják meg az agglomerációban élők, a 
miskolciak természetesen már nem. 
És olvasható ez a lista a www.digita-
lismiskolc.hu oldalon is – mondta 
érdeklődésünkre Bakonyi Zoltán, a 
Programiroda vezetője. 

Naponta három településen lesz-
nek jelen az iroda munkatársai, akik 
minden szükséges információval az 
érdeklődők rendelkezésére állnak. 
Kész pályázatokat viszont nem lehet 
náluk beadni.

– A www.digitalismiskolc.hu ol-
dal kitöltő programjának beépített 
ellenőrző funkciója segíti a hibát-
lan beadvány elkészítését. Ha vala-
ki ezt nem tudja igénybe venni, ja-
vasoljuk, hogy keresse fel a miskolci 
Programirodát, ott átnézzük a be-
nyújtandó pályázatot. Emellett ter-
mészetesen fel lehet postán is adni a 
pályázatokat – hangsúlyozta Bako-
nyi Zoltán.

egy napra mindenhová  
kitelepülnek 

A Miskolc által megtett utat, az 
elmúlt évet értékelte, illetve a jövő 
programját fogalmazta meg az ál-
lam, a törvényhozás képviselője, 
valamint a város vezetése a szerda 
este, a Művészetek Házában tartott, 
Rendteremtés, fordulat, kibontako-
zás című rendezvényen. 

Az állam képviseletében Kovács 
Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke 
fontos alapelvként beszélt arról, hogy 
az országot egy egységnek kell tekinte-
ni – és éppen ezért külön kell kezelni a 
gazdasági mutatókban nagyon is eltérő 
Nyugat- és Közép-, illetve Észak-ma-
gyarországi régiót.

A törvényhozás képviseletében Se-
bestyén László országgyűlési képviselő 
a családok érdekében hozott törvények 
közül kiemelte a családi adókedvez-
ményt és a rezsicsökkentést, illetve azt, 
hogy több társadalmi csoport jövedel-
mét emelték. Miskolcra tekintve pedig 
hangsúlyozta: „képviselőtársaimmal 
és a városvezetéssel együtt több mint 
40 milliárd forint fejlesztési és műkö-
dési támogatást hoztunk a városba”.

– Sajnos, 2010-ben Miskolc nem volt 
jó állapotban, úgy is mondhatnám, be-
teg volt – kezdte diagnózissal beszé-
dét Kriza Ákos. A legfőbb „tünetek” 
között említette a hatalmas adósság-
terhet, a 2002 és 2010 között 50 száza-
lékkal megnövekedett munkanélküli-
séget, és a városnak nagy kárt okozó 
programokat – közülük a legismertebb 
a Fészekrakó-probléma.

– A 2010–2012-es időszak tehát a 
rendteremtésé, a gyógyulásé volt. 2013-
ban pedig bekövetkezett a fordulat: 
Miskolc egyre jobban lett – fogalma-
zott. – Megállítottuk az adósságnöve-
kedést, majd kormányzati segítséggel 
„megszabadultunk a jövőnket gúzsba 
kötő adósságtól”. Folyamatosan nőtt 
a munkahelyek száma, ami az önkor-
mányzat befektetés-ösztönző támoga-
tásának is köszönhető. Miskolc növe-
kedési pályára állt – jelentette ki. 

Kriza Ákos megköszönte minden 
miskolcinak, hogy az országban egye-
dülálló programokat sikerült elindíta-

ni, illetve véghezvinni, majd leszögez-
te: ez az év a kibontakozás éve lesz. 

– Célunk, hogy Miskolc olyan élhe-
tő város legyen, ami otthona, munka-
helye, modern iskolája minden mis-
kolcinak. A város további építésében 
is számítok önökre, minden miskolci 
polgárra – zárta évértékelőjét a polgár-
mester.

A rendezvényen a költészet és a zene 
nyelvén is megfogalmazódtak elvi-ér-
zelmi kötődések és célok Kincses Ká-
roly színművész, valamint a Bíborszél 
együttes közreműködésével.

Fejlődik a Déli Ipari Park
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Február 3-án, hétfőn Miskolcon 
a második új, alacsonypadlós 
Skoda villamos is forgalomba 
áll. A 601-es pályaszámú szerel-
vény két héttel követi társát, a 
600-ast, mely január 20-án, hét-
főn szállított először utasokat 
Miskolcon. 

Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs vezető-
je elmondta, az első, forgalomba 
helyezett új villamossal kapcso-
latban érkezett néhány észrevétel, 
építő jellegű kritika is. – Ezek nem 
a villamos menettulajdonságaira 
érkezett észrevételek voltak, azt vi-
szont többen jelezték, hogy igény 
lenne további lengő kapaszkodók-
ra a járművön. Az utasok kérését 
teljesítve járművenként hama-
rosan 51 darab lengő kapaszko-
dót szerelnek fel. A próbajelleggel 
működő hangos utastájékoztatás-
ra is érkezett észrevétel, a végleges 
hanganyag gyártása folyamatban 
van, a végeredményt hamarosan 

mindkét villamoson hallhatjuk 
majd – szögezte le Pásztor Imre.

A kommunikációs vezető el-
mondta azt is, miközben a két hete 
forgalomba állított új miskolci vil-
lamos folyamatosan, menetrend 
szerint szállítja utasait, addig a 
601-es villamos hétköznap déle-
lőttönként egyelőre a villamos-
vezetők képzésében „vesz részt”, 
mint tanuló járat. Azonban hétfő 
déltől, egészen pontosan 12.06-tól 
minden hétköznap a Tiszai pá-
lyaudvarról indulva estig utasok-
kal közlekedik a Kandó tér és Fel-
ső-Majláth végállomás között.

Mint ismert, 2015-ig még 29 új, 
alacsonypadlós Skoda villamos 
érkezik Miskolcra, 2014 májusától 
minden egyes hónapban 3 jármű 
szállítása szerepel az ütemterv-
ben. Az utolsó két villamosnak 
2015 februárjában kell megérkez-
nie, ezeknek a járműveknek a for-
galomba állásával Miskolc teljesen 
lecseréli a jelenleg közlekedő SGP 
és Tátra villamosokat.                   T. Á.

Számtalan, uniós támogatású 
projekt fut, vagy fejeződött be a 
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.-nél, 
amelyek a vízbázis megóvását, a 
szolgáltatás minőségének javítását, 
az önkormányzati közművagyon 
fejlesztését szolgálják. Mindezek-
ről Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. 
ügyvezető igazgatója beszélt hétfő 
délelőtti tájékoztatóján.

Külön kiemelte a KEOP, vagyis a 
Környezet és Energia Operatív Prog-
ram által támogatottakat. Ebben a 
konstrukcióban a most lezárult pá-
lyázatban érintett beruházások össz-
értéke elérte az 512 millió forintot, 
melyből 422 millió az európai uniós 
támogatás. A KEOP célja Magyaror-
szág fenntartható fejlődésének elő-
segítése, az egyes környezeti, ter-
mészetvédelmi és vízügyi feladatok 
megoldása, a természeti erőforrások 
hatékonyabb, takarékos használata.

A beruházások a közműves ivóvíz-
ellátás biztonságának javítása cél-
jából a kockázatot jelentő súlyosan 
veszélyeztetett vízbázis megóvását, 
az ellátási biztonság javulását ered-
ményező technológia alkalmazását, 
a közműves vízellátás helyreállítását, 
vagy vízbázis, vízmű működését biz-
tosító fejlesztések megvalósítását se-
gítették.

Három projektről külön is szólt az 
ügyvezető. Kihangsúlyozta a Szil-
vás utca ivóvízvezeték-rekonstruk-
cióját – itt korábban azbesztcement 
anyagú hálózat épült, amelyet most 
kicseréltek. A miskolctapolcai víz-
műrendszernél felszín alatti mun-
kákat végeztek ipari búvárok segít-
ségével, a kúttalpon beton támfalas 

megtámasztással váltották ki a ko-
rábbi ideiglenes megtámasztásokat. 
Az Új kút és az Olasz kút támfalánál 
is történt megerősítés. A Göröghe-
gyi projektnél a Tavi forrásnál pedig 
UV fénnyel történő vízfertőtlenítést 
vezettek be. Erre azért volt szükség, 
mert a kút túl közel volt a vízvevő he-
lyekhez, vagyis a fogyasztókhoz, így 
a klórnak nem volt ideje megfelelően 
hatni a vízben.

Miskolc eddig is sokat tett a környe-
zetbarát várossá válásért, amit szám-
talan beruházás bizonyít – tette hozzá 
Üszögh Lajos. A további,  MIVÍZ-hez 
kapcsolódó beruházások közül ki-
emelte a sérülékeny karsztos vízbázis 
diagnosztikáját, az ultraszűrő kiépí-

tését, amely a kalciumot és magné-
ziumot nem, a szennyező anyagokat, 
baktériumokat viszont kiszűri a víz-
ből. Ez a beruházás 2,8 milliárdos, 
100 százalékos támogatással valósul 
meg. Teljes támogatást élvez majd a 
Szennyvíz III. fokozat kiépítése című 
projekt is, amely a szennyvíztisztí-
tó telepen valósul meg 3,9 milliárd 
forintért. Az ügyvezető megjegyez-
te, Miskolcon a beruházások mellett, 
illetve azoknak is köszönhetően az 
országos átlag alatt van a szolgálta-
tás díja. A városi KEOP-beruházások 
pedig tovább folytatódnak a társaság 
gondozásában 2014-ben is, és még a 
mostani uniós költségvetési ciklus-
ban befejeződnek.  

Aránylag nagy mennyiségű hó esett 
Miskolcon is az elmúlt napokban. A 
járdákat és az utakat a hóügyelet és a 
Városgazda több száz munkatársa, nyolc 
autója takarította.

Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője elmondta, a ha-
vas napokon megszakítás nélkül, a regge-
li és délelőtti órákban is folyamatos volt a 
szórás és a takarítás a főközlekedési útvo-
nalakon, valamint a meredekebb és forgal-
mas mellékutakon. 

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-től 
megtudtuk, a városi villamos- és busz-
járatok menetrend szerint közlekedtek, 

havazás miatt járatkimaradás nem volt, 
szükséges esetben a hóseprő villamos is 
szolgálatba állt. Itt is a busz- és főközleke-
dési útvonalak síktalanítása volt az elsőd-
leges feladat, ezután tértek rá a forgalma-
sabb, meredekebb mellékútvonalakra.

– Kedd reggel 350-en végezték a kézi 
hóeltakarítást a busz- és villamosmeg-
állókban, a forgalmasabb járdákon, lép-
csősorokon. Négy kisgép a sétálóutcát és 
a hosszabb járdaszakaszokat takarította. 
Folyamatos volt a közterületi tárolók fel-
töltése, az útszóró só beszerzése, raktáron 
is elegendő állt rendelkezésre a biztonsá-
gos munkavégzéshez – tette hozzá Pásztor 
Imre.                                                                T. Á.

A diósgyőri vár és a Science Múzeum volt a téma Tompa Sándor csütörtöki sajtótájékozta-
tóján. A DK-s önkormányzati képviselő „titkokat” sejt a két fejlesztés kapcsán. Válaszában 
Csiszár Miklós jegyző többek között leszögezte: a jogszerűtlenül feltett kérdésekre a pol-
gármesteri hivatal nem tud érdemi választ adni. De igaz ez az önkormányzat tulajdonában, 
vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében is.

Tompa Sándor elmondta, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft.-től még január elején kért egy 
állapot-összefoglalót a két nagy projektről. 
Ugyanakkor szakemberekkel a helyszínen is 
meg szerette volna tekinteni a beruházásokat, 
melyek pénzügyi helyzetére is kíváncsi volt. A 
Városfejlesztés részéről engedélyezték az ira-
tokba való betekintést, a helyszíni megtekintést 
azonban elmondása szerint azzal utasították 
el, hogy azt csak a projektgazda engedélyezhe-
ti, mivel építési terület. – Úgy gondoljuk, hogy 
titkolnak valamit – tette hozzá Tompa Sándor. 

– Egyes önkormányzati képviselők a törvényi 
rendelkezéseket, minden jogalapot nélkülözően, 
a saját érdekeiknek megfelelően félreértelmezik, 
és nem jogszerűen alkalmazzák. A jogszerűt-
lenül feltett kérdésekre a polgármesteri hivatal 
nem tud érdemi választ adni – hangsúlyozta köz-
leményében Csiszár Miklós jegyző, aki szerint 
minden bizonnyal az országgyűlési és önkor-
mányzati választások közeledtének köszönhető 
az a felfokozott érdeklődés, amit ellenzéki kép-
viselők az elmúlt hónapok, hetek óta tanúsítanak 
az önkormányzat munkája iránt. Mint fogalmaz: 

Tompa Sándor (DK) önkormányzati képvise-
lő tévesen és nagyon kiterjesztően értelmezte a 
jogszabályokat, amikor azt sérelmezte a sajtótá-
jékoztatóján, hogy „a helyszíni szemlék megtil-
tásával nemcsak az információszabadságról szó-
ló törvényt, de egy önkormányzati rendeletet is 

megsértenek az illetékesek. A közgyűlés szerve-
zeti és működési szabályzata ugyanis, egyebek 
mellett azt is kimondja, hogy a képviselők köte-
lesek részt venni a határozatok végrehajtásában, 
és a végrehajtás ellenőrzésében is” – írja a jegyző.

A „helyszíni szemle” megfogalmazás egyéb-
ként sem az önkormányzati törvény, sem pedig 
az információszabadságról szóló törvény alap-
ján nem használható jogintézmény, a helyszí-
ni szemlét hatósági eljárások során lehet alkal-
mazni, ezért sem értelmezhető Tompa Sándor 
önkormányzati képviselő ebbéli nyilatkozata. 
Az pedig, hogy az önkormányzati képviselők 
kötelesek részt venni a határozatok végrehajtá-
sában és ellenőrzésében, nem azt jelenti, hogy 
az egyes konkrét projekteket – amelyeket az 
önkormányzat valósít meg – részletekbe me-
nően ellenőrizhetik – áll a közleményben.

„Jogszerűtlenül feltett kérdésekre nem lehet érdemi választ adni”

Nyolc gép és Több szÁz hómuNkÁs TakaríToTT

a második Skoda!

Hétfőtől 
forgalomban

Fejlesztik a víziközművagyont



Eltemették Rakaczki Bencét
Több százan vettek végső búcsút Ra-
kaczki Bencétől, a Diósgyőri VTK 
január 16-án leukémiában elhunyt 
kapusától múlt szombaton, a szirmai 
temetőben.

A rendkívüli téli hideg, illetve a hóe-
sés közepette is nagy tömeg állt a fia-
tal sportoló ravatalánál. A temetésen 
a családtagok mellett a DVTK vezeté-
se, valamint a csapattársak is jelen vol-
tak csakúgy, mint Miskolc város veze-
tői, szurkolók, barátok, sporttársak és a 
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
képviselői.

Az MVK Zrt. felajánlásának köszön-
hetően, a temetés miatt a Pesti úti üz-
letközpont és a Bogáncs utca között 
ingyenes, gyászszalaggal ékesített kü-
lönjáratok közlekedtek – Rakaczki 
Bence mezszámára emlékezve 13-as 
számmal. A szurkolók a diósgyőri fut-
ballklub színeit jelképező piros-fehér 
sállal a nyakukban búcsúztak kapusuk-
tól egy-egy szál virággal.

Fuhrmann Géza, a DVTK utánpót-
lás-szervezési igazgatója búcsúbeszédé-
ben úgy fogalmazott, Rakaczki Bence 
példa volt és példa lehet mindenki szá-
mára. Tehetséges sportolóként nemcsak 
a pályán, de a kórházi ágyon is küzde-
nie kellett, mindezt hittel, reménnyel 
és jókedvvel tette. Ízig-vérig sportoló 

volt, igazi kapus, aki a betegsége alatt 
is a visszatérésen gondolkodott. „Ünne-
pelt sportolója volt Miskolcnak” – tette 
hozzá.

In memoriam Miskolci Napló4

Kapható 
a Lapker Zrt. 

pavilonjaiban, 
499 Ft-os áron.

A nyereményjáték fődíja  
egy kétszemélyes, kétéjszakás üdülés
a hajdúszoboszlói Mátyás Király Gyógyszállodában

IsméT megjelenT A százéVes 
múlTRA VIsszATeKInTő
mIsKolcI KAlenDáRIum

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton
sá gi ajtók már 54 900 Fttól, to
vábbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű ár
nyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402292, mobil: 30/336
5528, web: www.aluport.hu
pont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. eme
let. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

A Miskolci Egyetem Szer-
számgépek Tanszékén, 2014. 
február 21én CNCgépkeze
lő, CNCüzemi programozó és 
„Metrológia – méréstechnika 
a gépiparban” tanfolyam indul. 
További információ a lajtos.ju@
unimiskolc.hu címen kérhető.

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. tisztelettel meghívja a lakó-
közösségek közös képviselőit az alábbi fórumra:

A Közös Képviselői Fórum témái:

• Egyenletes ütemezésű, éves részszámlázási mód bevezetése
• Költségosztás új szabályainak kötelező alkalmazása
    
A Közös Képviselői Fórum helye:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér  8. sz., I. emelet, Díszterem

A Közös Képviselői Fórum időpontja:

2014. február 11. (kedd), 14.00 óra

Kérjük, hogy a közös képviselők a fórumon történő részvételüket 
2014. február 5-ig az értékesítési terület munkatársa, Móricz Zsófia 
részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén visszajelezni szíves-
kedjenek:

telefon: 46/533-116; mobil: 30/204-6229 
e-mail: moricz.zsofia@miho.hu

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.
Tisztelettel: MIHŐ Kft.

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

MEGHÍVÓ KÖZÖS  
KÉPVISELŐI FÓRUMRA

Hirdetés

Végső búcsú Bócz Sándortól
Hosszú betegség után, január 27-én el-

hunyt Bócz Sándor zenetörténész, zenész, 
a miskolci Egressy Béni Zeneiskola egy-
kori igazgatója. Temetése római katolikus 
szertartás szerint február 4-én, kedden 
délután 1 órától lesz a Vasgyári temető-
ben. Gyászmisét február 5-én este 6 órá-
tól, a Szent Anna-templomban monda-
nak érte.

Bócz Sándor 1944-ben született, Mis-
kolc zenei és kulturális életének jelentős 
személyisége. 1969-től, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskola elvégzésétől élt és 
dolgozott a városban. Zenekari tagként, 
a városi művelődési osztály munkatársa-
ként, aktív és nyugalmazott iskolaigazga-
tóként is mindvégig alakította a város ze-
nei és kulturális arculatát.

Az iskolarendszerű oktatáson kívül ze-
nei ismeretterjesztő tevékenységet is foly-
tatott, mint a Komolyzenei Hanglemez-
klub alapítója és vezetője. Évekig vezette 
az Operaklubot, előadásokat tartott az 
operafesztiválon még tavaly is, akkor már 
súlyos betegen.

Bócz Sándort 2007-ben több évtizedes 
zenepedagógiai, zeneszervezői, ismeretter-
jesztői tevékenysége alapján Miskolc váro-
sa Reményi Ede Zenei Díjjal ismerte el.

Elhurcolt diósgyőriekre 
emlékeztek
Idén is megemlékeztek a 
gulágra, málenkij robotra 
elhurcoltakról a diósgyőri 
várral szemközt található 
emléktáblánál. A vasárnap 
délelőtti rendezvényen pár-
tok, civil szervezetek és mis-
kolc városa emlékezett közö-
sen a 69 évvel ezelőtt történt 
tragikus eseményre.

Mikolai Vince esperes ki-
emelte, az emlékezés lényege 
belegondolni abba a sok fájda-
lomba, nélkülözésbe, szenve-
désbe, melyet embertársaink 
átéltek. Az esperes nemzeti 
egységet sürgetett, mert mint 
mondta, ma több táborra sza-
kadtak a magyarok, és gya-
korta ellenségesen tekintenek 
egymásra. – Az álságos tette-
ket, a bűnt el kell ítélni – ezek 
felett nem hunyhatunk szemet 

–, de a bűnös, hibázó embert 
nem. Az embert, embertársa-
inkat mindig tudni kell sze-
retni – zárta szavait Mikolai 
Vince.

Beszédet mondott a megem-
lékezésen Miklós Árpád, a Job-
bik megyei elnöke is, felidéz-
ve az 1945 januárjában történt 
eseményeket, majd a jelenlévők 
elhelyezték az emlékezés ko-
szorúit. Miskolc képviseletében 
Pfliegler Péter alpolgármester 
és Papp Ferenc, a polgármes-
teri hivatal kulturális osztályá-
nak vezetője, a Fidesz miskolci 
szervezetének nevében Sebes-
tyén László országgyűlési kép-
viselő, a szervező Vitézi Rend  
B.-A.-Z. Megyei Törzskapi-
tánysága nevében Tajthy Árpád 
törzs kapitány és Csantavéri Ti-
vadar székkapitány. Koszorúval 
emlékeztek más pártok, civil 
szervezetek képviselői is.
TajThy Á.| foTó: MocSÁri LÁSzLó
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A tehetségkutató mű-
sor szervezői február 
2-án, vasárnap nyílt 
válogatást tartanak 
Miskolcon is. A Gár-
donyi Géza Művelő-
dési Házba várják a 
jelentkezőket, délelőtt 
10 órára.  

A Csillag Születik ötödök szériájá-
nak budapesti válogatói már lezajlot-
tak, három napon át több ezer lelkes 
jelentkező mutathatta meg tudását az 
RTL Klub székházában. A tehetség-
kutató show-műsorba műfaji és kor-
osztályos megkötés nélkül bárki je-

lentkezhetett. Az önjelölt 
énekesek, zenészek és 
táncosok mellett ter-
mészetesen extrém 
produkciókkal érkező 
csodabogarak is bemu-
tatkoztak. A válogató 
Budapest és öt vidéki 

város után újabb öt nagy-
városban folytatódik – vasár-

nap Miskolcon is. A Csillag Születik 
készítői a válogatók végén körülbe-
lül 4-5000 produkcióból választanak 
majd. A lehetőség bárkinek adott, 
hogy az ország következő kiscsillagai-
nak egyike lehessen, vagy akár meg-
nyerje a népszerű tehetségkutatót.

A Herman Ottó emlékére ren-
dezett, egész évben tartó városi 
programsorozat 90 százalékban 
kész, de szeretnének minél töb-
beket bevonni annak összeállítá-
sába – mondta el érdeklődésünk-
re Papp Ferenc, a polgármesteri 
hivatal kulturális osztályának 
vezetője

– Akik szeretnének csatlakoz-
ni az emlékév lebonyolításához 
– akár anyagi támogatással, akár 
Herman Ottó-relikviáikkal, eset-
leg programot szerveznének, azo-
kat szívesen fogadjuk. Várhatóan 
az utolsó programegyeztetés feb-
ruár 4-én, kedden, délután két 
órától lesz a kulturális osztály 
kis tárgyalótermében. Ezután 
még összefésüljük az esemé-
nyek sorát, s egy kiadvány is 
készül az iskolák, kulturális 
intézmények számára – hang-
súlyozta Papp Ferenc.

A kulturális osztályvezető 
szólt a legfőbb programokról, 
amelyek már biztosan az ese-
ményfolyam részei lesznek. 
Felsorolása szerint a 
Herman Ottó Mú-
zeum paleolit-előa-
dássorozattal, kon-
ferenciával készül 
többek között, de lesz 

emlékkonferencia is október vé-
gén, november 10-én pedig nép-
rajzi konferenciát rendeznek. A 
Herman Ottó Gimnázium júni-
usban kerékpártúrát indít majd, 
az állatkertben pedig vetélkedők 
lesznek.

A természetjáró szövetség szep-
tembertől túrákat szervez, a 
Herman Ottó nevét viselő álta-
lános iskola pedig rajzversenyt 
hirdet majd többek között. A 
programokról folyamatosan tájé-
koztatunk, a február 4-ei egyezte-
tő ülést követően részletesebben is.

                   Kiss J.
A hagyományokhoz híven idén is a Miskolci Nemzeti 

Színház adott otthont a Múzsa-díj ünnepi gálájának. A 
Miskolci Múzsa Díj Alapítvány kuratóriuma tavaly Bíró 
Tibort, a Cine-Mis Kft. ügyvezető igazgatóját, a CineFest 
miskolci nemzetközi filmfesztivál fesztiváligazgatóját, 
létrehozóját tartotta legérdemesebbnek a kitüntetésre, 
aki most vette át az elismerést.

Kriza Ákos polgármester ünnepi köszöntőjében el-
mondta, az ezredfordulóig ipari szerkezet alakította 
Miskolc identitását, de a 2000-
es évek elején ez recsegni kez-
dett, a város visszanyúlt régeb-
bi gyökereihez. – Új identitás 
épült. Amihez hozzájárul az 
operafesztivál, a CineFest, a fia-
tal filmesek fesztiválja, amelyet 
már Karlovy Varyhoz hason-
lítanak, az ötvenéves Miskolci 
Szimfonikus Zenekar, s a 190 
éves Miskolci Nemzeti Színház 
is. Épp úgy, ahogyan nem sza-

bad megfeledkeznünk a mecénásokról, civil kezdemé-
nyezésekről sem, mint a Miskolci Múzsa Díj Alapítvány 
– mondta el Kriza Ákos.

Az alapítványi kuratórium elnöke, Torma András, a 
Miskolci Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, egy-
hangúlag döntöttek Bíró Tibor mellett, aki hamvaiból tá-
masztotta fel, építette újra Miskolc filmes életét.

Az ünnepségen adta át Kiss Csaba színházigazgató az 
elmúlt évben általa alapított különdíjakat is. Az egyi-

ket Szegedi Dezső, a Miskolci 
Nemzeti Színház színművésze 
vehette át, a másikat pedig az 
ötvenéves Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar kapta. 

Az ünnepi gálaműsorban a 
Miskolci Nemzeti Színház szín-
művészei és táncosai, valamint 
a Balázs Győző Református Lí-
ceum diákjai működtek közre. 

Kiss Judit 
fotó: f. KaderJáK Csilla

A Miskolci Szimfonikus Zenekar 
nem kívánja politikai síkra terelni a 
belügyét, és a kialakult helyzet min-
den érintett fél számára méltatlan – 
egyebek mellett erről beszélt szerdai 
sajtótájékoztatóján Kiss Gábor, Mis-
kolc alpolgármestere. Az eseményen 
jelen volt Horváth Ádám, a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar ügyvezető 
igazgatója, valamint a zenekart kép-
viselő zenészek is.

Kiss Gábor leszögezte, Miskolc vá-
rosa nagyon büszke az 50. születés-
napját ünneplő Miskolci Szimfonikus 
Zenekarra. Emlékeztetett, tavaly Hor-
váth Ádám személyében új ügyvezető-
je lett a zenekart működtető társaság-

nak, akinek művészeti koncepcióját a 
város is támogatta.

– Kovács László személyét nagyra be-
csüljük, azonban az ügyvezető más mű-
vészeti vezetővel is kívánt dolgozni, ez a 
gyakorlat pedig az európai nagy zene-
karoknál egyáltalán nem példa nélkü-
li. Mindenki úgy számolt még néhány 

hete is, hogy Kovács Lászlótól a lehető 
legszebben, és méltóképpen búcsúzunk. 
Ez másképp lett, Horváth Ádám más-
képp döntött. A történtek után kialakult 
helyzetet azonban méltatlannak érzem – 
hangoztatta Kiss Gábor.

Horváth Ádám úgy fogalmazott, a 
zenekar belügye, ami történt, azon-

ban a szerdai napon egy politikai párt 
avatkozott bele a szimfonikusok éle-
tébe, azt pedig mindenképpen szeret-
nék leszögezni, hogy ez egy független, 
politikamentes intézmény. A zenekar 
ügyeit politikai célokra egyetlen erő 
sem használhatja fel, megzavarva az itt 
folyó művészeti munkát.

– Kovács László szerződése idén 
augusztusban lejár, és én időben kö-
zöltem vele, hogy ezt nem is kívánom 
meghosszabbítani, mással képzelem 
el a zenekar jövőjét. Méltóképp kíván-
tam elbúcsúzni tőle, sőt, tiszteletbe-
li posztot is szántam neki a megúju-
ló zenekarnál. A terv az volt, hogy a 
két művészeti vezető az évad hátralé-
vő részében párhuzamosan dolgozik, 

egyik levezényli a jelenlegi, a másik 
pedig tervezi az új évadot. – Kovács 
László ezt elfogadta, később azon-
ban másképp döntött, ragaszkodott 
ahhoz, hogy 2014 augusztusa után 
is művészeti vezető legyen. Az emi-
att kialakult konfliktushelyzet veze-
tett oda, hogy végül is felmentettük 
a munka alól – nyilatkozta az ügyve-
zető, kiemelve: a döntés oka az volt, 
hogy a zenekar nyugodt körülmények 
között tudjon dolgozni. Márpedig ez, 
az új művészeti vezetőről szóló tár-
sulati ülést követően – melyen, mint 
mondta, Kovács László szóváltásba 
keveredett a társulat előtt az ügyveze-
tővel – ez nem lett volna biztosított az 
évad végéig.

A Miskolci Szimfonikus Zenekar 
megválik Kovács László művésze-
ti vezetőtől, a január 17-i társulati 
ülésen egyhangúlag megszavazták 
Hamar Zsolt karmesteri és művé-
szeti vezetői szerződtetését a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar élére. 

Az együttes honlapján megjelent 
közleményben megköszönték Ko-
vács László karnagy 30 éves építő és 
nevelő művészi munkáját.

– 2014. január 17-ére az ügyvezető 
társulati ülést hívott össze, amely-
re meghívta a zenekar művészeit, 
hiszen a téma a jövő építése, a cé-
lok meghatározása volt. Az igaz-

gató Hamar Zsoltot javasolta a ze-
nekar új művészeti vezetőjének és 
karmesterének, aki a társulat tagjai 
előtt bemutatta művészeti koncep-
cióját, beszélt a terveiről, céljairól 
és a zenekarral közös élményeiről. 
A társulat nyílt szavazáson 60 igen, 
8 tartózkodás és 0 nem szavazattal 
egyhangúlag megszavazta Hamar 
Zsolt karmesteri és művészeti veze-
tői szerződtetését a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar élére. Az ügyveze-
tő felkérte a karmestert, kezdje meg 

a következő, 51. évad megtervezé-
sét. Egy művészeti intézményben 
nagyon fontos az építő inspiráció és 
a nyugalom – áll a közleményben. 
Az MSZP helyi szervezete sajtótá-
jékoztatót tartott az ügyben. Fedor 
Vilmos szocialista önkormányza-
ti képviselő szerint méltánytalan a 
Magyar Érdemrend tisztikeresztjé-
vel 2013-ban elismert Kovács Lász-
lóval szembeni eljárás. Mint mond-
ta, úgy látják, „mára Miskolcon a 
kultúra a politikai hatalom kiszol-
gálójává vált”. 

Nem kívánnak pártpolitikai csatározások színterévé válni

Új művészeti vezető
a szimfonikusoknál

Herman ottó emlékév 
Miskolc 2014.

Csillag születik-  
válogató Miskolcon

mÚzsa-díj, 
üNNepi gála

„Új identitás 
épült 
Miskolcon”
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TÁJÉKOZTATÁS

Az ügyfélszolgálAti irodA nyitvA tArtásA:

• hétfő–kedd–csütörtök: 8.00 órától 15.30 óráig
• szerda: 8.00 órától 20.00 óráig
• péntek: 8.00 órától 12.00 óráig 

Pénztári nyitvAtArtási rend:

• hétfő–kedd–csütörtök: 8.00 órától 15.15 óráig
• szerda: 8.00 órától 19.45 óráig
• péntek: 8.00 órától 11.45 óráig

A MIK Zrt. Szemere utca 5. szám alatti ügyfélszolgálata  
a szerdai napon 8.00-tól 17.30-ig, a pénztár 8.00-tól 17.15-ig tart nyitva.

Pénzbefizetés csak a pénztári nyitvatartási órákban lehetséges.

Bükki forrásbólváltozik a MiHŐ Kft., a MivÍz Kft. és  
a MiK zrt. közös ügyfélszolgálatának  
pénztári nyitvatartási rendje!

A Miskolc Holding Zrt. – MIHŐ Kft., MIVÍZ Kft.,  
MIK Zrt. – közös ügyfélszolgálata felhívja  
Tisztelt Ügyfelei és Felhasználói figyelmét,  
hogy a Szemere Bertalan u. 5. szám alatti  
ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendje 2014. 
február 3-tól a következők szerint módosul:

Miskolc Holding Zrt. – EgyüttMűködünk

A Miskolci Kulturális Központ  Nonprofit Kft.
(3531 Miskolc, Győri kapu 27/A. sz.) 

gazdasági vezetőt keres
a központi gazdasági és igazgatási feladatok munkaviszonyban történő elvégzésére.

A munkaviszony létesítése, megszüntetése, valamint a 
munkabér megállapítása tekintetében az ügyvezető gyako-
rolja a munkáltatói jogot.

Munkakör megnevezése: központi gazdasági-igazgatási 
vezető [Mt. 208. § alapján]

A jogviszony időtartama: 5 éves, határozott időre szól, 3 
hónapos próbaidő kikötésével. A munkakör betölthető, a 
munkáltatói döntést követően azonnal.

A gazdasági vezető feladata: a szervezet működésével 
összefüggő gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer 
stratégiájának kialakítása és működtetése, ellenőrzése a 
mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, tel-
jes munkaidőben történő munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
egyéb feladatok:

A gazdasági és igazgatási szervezet irányítása, ezen belül 
többek között: 

l  a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgál-
tatási és beszámolási feladatok ellátása,

l  a társaság telephelyeinek, intézményeinek működé-
sével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok 
felelős irányítása,

l  az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, 
 a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsola-
tos feladatok ellátása,

l  az intézmény éves üzleti tervének és az előírt éves 
beszámolónak, az üzleti terv és beszámoló adatai va-
lódiságának biztosítása,

l  a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulaj-
don védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.

Munkabér:
A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 204. §-ra tekin-

tettel a munkáltatóval történő megállapodás alapján kerül 
megállapításra. 

Az állás betöltésének feltételei:
l  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felső-

fokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes 
könyvelő vállalkozási szakon vagy ezzel egyenértékű 
szakképesítéssel, valamint

l  legalább hároméves – gazdasági, pénzügyi szakmai 
területen szerzett – vezetői gyakorlattal rendelkezik,

valamint:
l  a jelentkező szerepel a könyvviteli szolgáltatás kö-

rébe tartozó feladatok ellátása tekintetében a szám-
vitelről szóló, 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, 
és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
rendelkezik,

l büntetlen előéletű.

Az állásra történő jelentkezéshez benyújtandó szükséges ira-
tok, igazolások:

l végzettséget igazoló okiratok másolatai, 
l  a pályázó személy adatait, telefoni elérhetőségét is 

tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
l  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány, illetve annak megkéréséről az igazolás,
l  a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban 

szerzett gyakorlat igazolása,
l  a tevékenység ellátására jogosító engedély.

Az elbírálásánál előnyt jelent:
l  gazdasági társaságok működésében, működtetésé-

ben szerzett vezetői tapasztalat, 
l  széleskörű informatikai ismeretek,
l  közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illet-

ve gyakorlat,
l  idegen nyelv ismerete.

A jelentkezés  benyújtásának határideje: 2014. február 17. 
Az állásra történő jelentkezés benyújtásának módja:  

elektronikus úton a munkaugy@ifihazmiskolc.hu  e-mail 
címre.

Az állás betöltésének elbírálási módja, rendje:
A munkáltató a benyújtott jelentkezések alapján a megí-

télése szerint csak az állás betöltésére  alkalmas jelentkezőket 
folyamatosan hívja be – előzetesen telefonon történő egyez-
tetett időpontban –  személyes interjúra.  Az állás betöltésé-
vel kapcsolatban a döntést követően a jelentkezők írásbeli 
értesítést kapnak.
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Kilencvenedik születésnapja 
alkalmából köszöntötték a na-
pokban Marjai Sándort. Óvári 
Zsuzsanna, az önkormányzat 
Humán Főosztályának vezetője 
az ünnepelt szirmai otthonában 
Kriza Ákos polgármester és a 
hivatal dolgozóinak jókívánságai 
mellett, az Orbán Viktor minisz-
terelnök által aláírt emléklapot 
is átadta.

Marjai Sándor örömmel fogadta 
a vendégeket, szívesen mesélt éle-
téről. Mint mondta, Hajdúböször-
ményben született 1924-ben, 13 
évesen ötvöskereskedő-tanulóként 
állt munkába. Hét évig dolgozott 
itt, aztán pályát kényszerült vál-

tani, mert vallásossága miatt a re-
zsim nem engedte, hogy saját üz-
lete legyen. Így került 20 évesen a 
MÉH vállalathoz, ahol 23 évig dol-
gozott, majd az Általános Fogyasz-
tási és Értékesítési Szövetkezet 
következett, végül pedig egy bap-
tista szeretetháztól vonult nyug-
díjba. Felesége 2006-ban hunyt el, 
ezt követően, 2007 végén költö-
zött Szirmára, mostani lakhelyére, 
ahol egyik lányával és családjával 
él együtt. Marjai Sanyi bácsi szép 
és népes családdal: 5 gyermekkel, 
13 unokával, és 16 dédunokával 
büszkélkedhet. A hosszú élet titká-
ról viccesen annyit mondott, „nem 
szabad a lélegzést abbahagyni”, s 
persze a mértékletesség is fontos. 

Miskolc egyik legkomplexebb új 
természettudományos labor-
központját adták át hétfőn a Lé-
vay József Református Gimnázi-
umban. A fejlesztés mintegy 315 
millió forintból valósult meg.  

Ábrám Tibor, a gimnázium 
igazgatója emlékeztetett: az isko-
la fenntartója, a Tiszáninneni Re-
formátus Egyházkerület pályázott 
és nyert el több mint háromszáz 
millió forintot korábban a Csorba 
György Komplex Természettudo-
mányi Laboratóriumi Központ lé-
tesítésére. Az elnyert összegből az 
iskolaépület második emeletén két, 
egyenként 18 fő befogadására alkal-
mas természettudományi laborató-
riumot, a hozzá kapcsolódó raktárt, 
szertárt, előkészítőt, tanári szobát és 
a várakozóhelyiségeket alakítottak 
ki. Megépült egy új lift is, a laborokat 
felszerelték a biológia, fizika, föld-
rajz és kémia tudományterületeken 
tanulói kísérletek és mérések, tanári 

demonstrációs kísérletek és mérések 
végzésére alkalmas felszerelésekkel 
és berendezésekkel.

Elsősorban olyan iskolákat vá-
lasztottak ki együttműködésre – a 
térségből összesen tizenötöt – ame-
lyekből az elmúlt öt évben sok diák 
választotta a Lévayt. Együttműköd-
nek a Miskolci Egyetem Gépész-
mérnöki és Informatikai Karának 

Fizikai Intézetével, Egészségtu-
dományi Karával, a Herman Ottó 
Múzeummal és más laborköz-
pontokkal is. Az átadón jelen volt 
Torma András, a Miskolci Egye-
tem rektora is, aki elmondta: az 
egyetem számára nagyon fon-
tos a középiskolákkal való aktív 
kapcsolattartás, ez a Lévayval a 
gyakorlatban is megvalósul. Az 
intézmény vezetése folyamatos 
szakmai kapcsolatban van ve-
lük, tanulóik több mint negyven 

százaléka a Miskolci Egyetemet vá-
lasztja továbbtanulása során. Terve-
zik, hogy egyetemi előadók, oktatók 
tartsanak időnként előadást a Lévay 
Laborban is, ezzel is kedvet adva a 
Miskolci Egyetemen elérhető széles 
oktatási palettához, így reményeik 
szerint talán kevesebb középiskolás 
hagyná el a régiót.

TajThy Á. | foTó: juhÁsz Á.

A polgármesteri hivatalban fogadta és kö-
szöntötte nemrégiben Kiss Gábor alpolgár-
mester a Sport és Huszár Hagyományőr-
ző Csoport tagjait. Az egyesület egy ritka, 
sportképekből összeállított tárlatot is gon-
doz Miskolcon.

A Rákóczi út 12. szám alatt valóban párját 
ritkító sport- és huszár-képkiállítást láthatnak 
az érdeklődők Miskolcon, az Országos Nyug-
díjas Polgári Egyesület termében. A Kalán Ist-
ván és felesége, Kalánné Almássy Vera által 
létrehozott tárlaton többek között az általuk 
felkutatott 98 éves V. Szabó László korelnök és 

eltűnt huszár bajtársai képei, valamint jelentős, 
néha azonban már feledésbe merülő sportolók 
fotói, eredményei láthatók.

Kiss Gábor kiemelte, érdekes színfolt a vá-
ros életében a tárlat, hozzájárul Miskolc szel-
lemiségéhez, a kollektív tudat megőrzéséhez. 
– A fiataloknak, diákoknak különösen ér-
demes lehet felkeresni a kiállítást, hiszen sok 
tapasztalatot gyűjthetnek az egykori sporto-
lókról, sportemberektől – mondta az alpolgár-
mester, majd munkájuk elismeréseként em-
léklapot adott át a város nevében a húszéves 
múltra visszatekintő hagyományőrző csoport 
kilenc megjelent tagjának.

segítség az árváknak
Egy miskolci nyugdíjas 
is az árván maradt Faze-
kas testvérek segítségére 
sietett, Jolika néni egyha-
vi nyugdíját adta nekik, 
egyéb ajándékok mellett.

Mint arról korábban be-
számoltunk, két miskolci fia-
tal, Fazekas Noémi és öcs-
cse, Arnold teljesen árván 
maradt, miután édesapjukat 
is elveszítették. A történe-
tükről Jolika néni is hallott, 
aki ugyan, mint mondta, 
szerény körülmények kö-
zött él, de nagyon megsaj-
nálta a gyerekeket. Elhatá-
rozta, hogy lehetőségeihez 
mérten segít rajtuk. Az ön-
kormányzat közbenjárá-
sát kérte, hogy találkozhas-
son Noémivel és Arnolddal. 

Kriza Ákos polgármester 
a napokban személyesen 
vitte el a testvérpárt Jolika 
nénihez. – Én egy kis falu-
ból származom, ott nagy 
volt az összetartás. Láttam 
a televízióban, és olvastam 
az újságban is a gyerekek-
ről. Nagyon megsajnáltam 
őket, szeretnék nekik se-
gíteni. Egyhavi nyugdíja-
mat tudom nekik odaadni 
most, de szeretném követni 

a sorsukat, bármikor meg-
látogathatnak, tőlem sosem 
fognak üres kézzel távoz-
ni – mondta el Jolika néni, 
majd kiemelte, hogy egyet-
len kérése van a fiatalokhoz: 
tanuljanak jól. A fiatalok 
édesanyja két éve hunyt el 
gyógyíthatatlan betegség-
ben, tavaly pedig édesapju-
kat is elveszítették: ő autó-
balesetben halt meg.

Kiss j. | foTó: juhÁsz Á.

Eddig is sokan mondták róla, hogy 
örökifjú, ő az egyik nagy visszaté-
rő – most azonban már biztos, hogy 
örökre fent ragyog Korda György 
csillaga. A 75. születésnapját a közel-
múltban ünneplő énekes egyik aján-
déka ugyanis az volt, hogy elnevez-
tek róla egy csillagot.

Fiastyúk, Göncöl, Korda György 
– tanítgathatja ezután gyermekét az 
apuka, vagy vehetik számba nyári éjje-
leken az égi lámpásokat a szerelmesek, 
hiszen már csillag viseli a hazai pop-
világ állócsillagának nevét. Reméljük, 
szabad szemmel is látni az égitestet, ha 
derült lesz az idő, talán meg is mutat-

ja miskolci rajongóinak Korda György, 
aki Balázs Klárival együtt az Erzsé-
bet téren ad koncertet február 22-én, 
szombaton este 6 órától.

Ahogy az égen, úgy a Kocsonya-
farsang programjában is ragyogó tár-
saságba kerül a házaspár. A folya-
matosan bővülő névsorban szerepel 
például a mostanában szvingben is 
utazó ex-neotonos Csepregi Éva, a pá-
lyája elején még csak hangszeres ze-
nészként, de mégiscsak szintén a Neo-
tonhoz kötődött Balázs Fecó, vagy az 
énekes-zeneszerző-zongoristával szí-
vesen fellépő Horváth Charlie is.

Utóbbi ugyan korábban azt nyilat-
kozta, a fiatal előadók már alig várják, 
hogy ők, az idősebbek eltűnjenek, ám 
épp a kocsonyafesztivál a jó példa arra, 
hogy a közönség szívében szépen elfér-
nek mindannyian. Már a negyvenet kö-

zelíti az ismert fellépők száma a www.
miskolcikocsonyafarsang.hu (vagy 
www.kocsonyafeszt.hu) oldalon, és az 
undergrundtól a popig, a legendáktól a 
most születő csillagokig minden zenei 
műfaj és korosztály képviselteti magát. 
És végül ne feledkezzünk meg arról az 
együttesről sem, amelyet Miskolc min-
dig várni fog, a P. Mobilról.

Lesznek persze jó néhányan olyanok 
is, akikre nem kell várnia Miskolcnak: 
itthon vannak. Köztük van a Bíbor-
szél, akiknek legújabb klipjük már a 
legnagyobb videomegosztón is látható. 
Az Őrangyal című dalhoz többek kö-
zött Miskolcon forgatott az együttes, 
még tavaly.

– Az eddigi Bíborszél-videóktól elté-
rően ez nagyon mozgalmas lett. A leg-
izgalmasabb, amit valaha forgattunk – 
mondta akkor Fábián Zsolt énekes. Az 
előző év végén már debütált is a videó 
a közönség előtt, február végén pedig 
élőben találkozhat a Kocsonyafarsang 
közönsége a Bíborszél – és talán a saját 
– Őrangyalával.

Van, akinek örökre fenn ragyog a csillaga

Boldog szüleTésnapoT!

Hagyományőrzőket 
köszöntöttek

Átadták 
a lévay 
labort



Két hónap alatt több mint ötez-
ren látták a Herman Ottó Mú-
zeum új, földtörténeti tárának 
kiállítását, ami kiemelkedően jó 
adat. Az érdeklődés a követke-
ző hónapokban még intenzí-
vebbé válhat, ugyanis márci-
ustól a tanév végéig hatezernél 
is több városi és városkörnyéki 
iskolás juthat el támogatással a 
múzeumba – ahol már „Rudi”, 
a híres rudabányai emberelőd 
élethű rekonstrukciója is várja a 
látogatókat.

A november 20-ai megnyitóval nem 
ért véget a Pannon-tenger Múzeum 
– stílszerűen szólva – evolúciója. A lá-
togatók új kiadványokkal is megis-
merkedhetnek, és gazdagodott maga a 
kiállítás is. Így például kibővült a galéri-
án látható időszalag: a Föld 4,5 milliárd 
évét vázolták fel, szakmai szubjektivi-
tással kiemelve a legfontosabb csomó-
pontokat – és hat időablakon 48 témát 
bemutatva, amik közül 30-at ki is lehet 
bontani az „időkerék” tekerésével.

– Az intenzív használat és a látoga-
tói visszajelzések miatt is történt már 
változás – mondta el Szolyák Péter, a 
Földtörténeti és Természetrajzi Tár ve-
zetője. – A javítást igyekszünk bőví-
tésre is használni, így volt ez például a 
lovak evolúcióját tárgyaló kiállításrész-
ben, ahol a láblenyomat-készítő játékot 
meg kellett újítani. Ez most már nagyon 
tartós lesz, és az eredeti három helyett 

négyrészesre bővítettük – tette hozzá az 
őstörténész.

Az egyik legkomolyabb változás 
azonban a Rudi-teremben látható, ami 
nevét az emberszabású majmok őséről, 
a Rudapithecus hungaricusról, illetve 
annak „Rudi” néven emlegetett első le-
letéről kapta. Később jóval gazdagabb 
csontlelet került elő egyetlen egyedtől, 
„akit” megtalálójáról, Hernyák Gábor-
ról Gabinak kereszteltek el.

Gabi fosszilis csontjait eddig is lát-
hatta a közönség. Most azonban ezek 
alapján elkészült a mintegy 10 millió 
éves ősmajom élethű rekonstrukciója, 
a rudabányai ásatásokat vezető Kordos 
László professzor útmutatásai alapján.

Ugyanennek a teremnek az újdon-
sága az ember kulturális és biológiai 
evolúcióját bemutató fal – számos em-
berelőd és előember hiteles koponya-
másolatával. Természetesen láthatók 

eredeti leletek is ebből a nagyon fontos 
7 millió évből. Többek között a három 
Bársony-házi szakóca egyike. 

Ezeknek az 1891-es Rákóczi utcai le-
leteknek és Herman Ottó zsenialitá-
sának köszönhető, hogy Miskolchoz 
köthető a magyarországi ősrégészeti 
kutatások kezdete – a furcsa formájú 
(lapos, végükön csúcsosodó), férfite-

nyérnél nagyobb kődarabokban ő is-
merte fel az ősember eszközeit.

Kijelentését, miszerint a Bársony-há-
zi szakócák léte bizonyíték arra, hogy 
éltek ősemberek Magyarország terüle-
tén, ma már senki nem vonja kétségbe, 
evidenciának számít. Több mint 120 
évvel ezelőtt azonban nagy vihart ka-
vart, a tudósnak hosszas vitákban kel-
lett megvédenie álláspontját.

A kor tudományos közvéleménye az 
ősemberek létét nem vitatta, azt azon-
ban, hogy emlékeik a Kárpát-meden-
cében fellelhetők lennének, nem tudták 
elfogadni.

Herman Ottó minden és mindenki 
ellenére, végig kitartott amellett, hogy 
őskori kultúra nyomaira bukkantak 
– és végül a Szeleta-barlang leletei őt 
igazolták. Mivel tudta, álláspontja iga-
zolásához újabb bizonyítékok kellenek, 
ő maga szorgalmazta, hogy végezze-
nek kutatásokat a Bükk barlangjaiban. 
Az eredményre 16 évet kellett várnia: 
Kadič Ottokár 1907-ben találta meg 
a Szeleta-barlangban az első leleteket, 
amelyek az ősember egykori jelenlété-
ről tanúskodtak. Ez természetesen nem 
jelentette azonnal a viták végét, de a 
nagy számban előkerült pattintott lán-
dzsahegyek és más kőeszközök végül 
lefegyverezték a kétkedőket, és lehetővé 
tették a magyar ősrégészet megszületé-
sét, felvirágzását. 

Cs. M. | fotó: f. K. Cs., M. L.

176 éve, 1838. január 26-tól kezdve, nagyon hosszú 
időn át, közel negyedszázadon át vezették „Szabad-
ságolt Királyi Koronai Miskolcz Városa Nemes Ta-
nácsa” által elítéltek, büntetettek, fenyítettek jegyzé-
két, az úgynevezett Fekete Könyvet, a jogszokások 
fontos forrását. 

122 éve, 1892. január 28-án is zajlott a közélet vá-
rosunkban. Az akkori voksoláson Vadnay Károlyt 
Miskolc déli, Horváth Lajost pedig északi kerületé-
ben választották országgyűlési képviselővé. Vadnay 
70 éves korában még ebben az évben meghalt, s így 
lett 1893–1896 között Herman Ottó képviselő.

122 éve, 1892. január végén fontos fejlesztések ke-
rültek szóba. A Ganz és Társa budapesti cég javas-
latot tett a város tanácsának Miskolc – Diósgyőr – 
Vasgyár – Hámor villamosvasút-vonal kiépítésére. 
Hajtóerőül abban az időszakban javaslatuk szerint a 
Hámori tó és a Szinva vizét kívánták felhasználni. A 
tervet a vasgyár és az erdészet is ellenezte.

HétforduLó

Múlt és jelen

A XX. század elején készült képeslap a Luther tér keleti térfalát adó, ún. 
Lichtenstein palotát ábrázolja, amely két fázisban, 1890–1903 és 1912–1914 
között épült. 1903-ban Lichtenstein László már bankigazgató volt, majd ké-
sőbb országgyűlési képviselő, főispán, az evangélikus egyházkerület gondno-
ka. Először a főutcára 6 ablakkal és főbejárattal, az alakuló térre 8 ablakkal és 
főbejárattal, valamint egy sarokerkélyes hivatali és üzleti bejárattal rendelkező 
„palotát” építtetett. A főutcai homlokzatot az első világháború előtt egy ház 
lebontása után toldották meg keleti irányban. A sarokbejárattal, fölötte öt ab-
lakkal való bővítés a budapesti Hajós Alfréd és Villányi János munkája.

dobrossy I. | fotó: MoCsárI L., KépesLap: sáfrány Gy. J.

névadó – puskás tivadar
Diósgyőrben kelet-nyugat irányú, hullám-for-

mátumú utcánk, amely a Bartók Béla utcából 
nyílik, s abba is tér vissza. Keleti határát a Nagy 
Lajos király utca vonala adja.

A névadó Pesten született, s katonai nevel-
tetés mellett egyetemi tanulmányait Bécsben 
folytatta. 1866-ban mérnökként Londonba 
ment, de néhány év múlva az Egyesült Államok-
ban is szerencsét próbált, arany után kutatott. 
Európába visszatérve a telefonközpont foglalkoztat-
ta, vagyis az, hogy egyszerre, egy központ beiktatásával 
tömegesen hogyan lehet használni a telefont. Ez volt az 
ún. telefonhírmondó, az első elektronikus hírszolgálta-
tó találmány, amely a mai rádió őse. A találmány és an-
nak szabadalmaztatása az ő nevéhez kötődik, s a vilá-

gon először, 1893-ban ezt be is mutatta működés 
közben Budapesten. A telefonhírmondó előtt 

ötlete alapján valósultak meg telefonközpon-
tok 1878–1879-ben Bostonban és Párizsban, 
s 1881-ben megbízást kapott az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia területén hasonló központok 
felállítására. Rövidre szabott életének végét 

az általa alapított telefonhírmondóból ismerte 
meg a világ. (1844–1893 között élt, Budapesten a 

Fiumei úti Nemzeti Sírkertben nyugszik. Számos is-
kola, emléktábla, utca emlékeztet nevére országszerte. A 
monarchia területén 9. helyként Miskolcon üzemeltek be 
telefonközpontot. 1905-ben már telefonkönyv rögzítette 
a 255 előfizető nevét és a 3 nyilvános állomás helyét.)

d. I.

anno írták…  
Miskolc, az egyutcás város, a kereskedőváros – írták, 

mondták sokan. Milyen volt ez az egy utca, amely ne-
vet, jelleget adott a városnak? 1976-ban írt erről Fazekas 
György, aki öt és fél évtizeden át volt újságíró városunk-
ban: „A pezsgést, a forgalmat, a pénzt valóban a kereske-
delem jelentette a városnak. De micsoda kasztmegoszlás 
volt a kereskedők között. Az előkelő cégek a Forgó-híd-
nál lévő Megay sarok és az Erzsébet tér közötti területet 
foglalták el. Pesti színvonalú kirakatok és portálok dísz-
lettek itt... A megyei urak, a dzsentri és arisztokrata, a 
helyi értelmiség, a tisztviselő társadalom felső rétegei és a 
gazdag kereskedők keresték fel ezeket a boltokat. Még ki-
vételnek sem akadt vásárló a környező falvak parasztjai, 
bakterházak piros zászlós őrzői közül való. Ezek részé-
re a Fő utcának a Megay saroktól a Király-hídig terjedő 
szakasza szolgált. Itt is tömött üzletsor volt, de másféle 
áruval, másképpen rendezett kirakatokkal, másféle vevő-
közönség számára.” Viszont itt voltak többségben a hi-
telintézetek, mert ha a vásárláshoz pénzre volt szükség, 
helyben volt a hitelkínálat is.                      dobrossy István

aKKor...

...és Most
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Világbajnok szloVén 
csatár érkezett miskolcra
Az EBEL-ben hat szezont 
lehúzó, divízió 1-es világbaj-
nok szlovén csatár érkezett 
Miskolcra a Jegesmedvékhez 
– tájékoztatott a klub.

Megerősítette keretét a Mis-
kolci Jegesmedvék csapata, 
ugyanis megérkezett Mis-
kolcra Tomo Hafner. A 33 
éves szlovén center gazdag és 
eredményes pályafutást tud-
hat magáénak, hiszen 2006. 
és 2012. között hat szezont 
húzott le az EBEL-ben (Erste 
Bank Eishockey Liga – Oszt-
rák jégkorongliga), a Jeseni-
ce csapatában, ahol 269 mér-
kőzésen 36 gólt, 52 gólpasszt, 
azaz összesen 88 pontot ter-
melt. Karrierjének egyik leg-
nagyobb sikerét 2007-ben érte 
el, amikor Szlovénia divízió 
1-es világbajnok csapatának 
tagja volt. A tavalyi szezon 
döntő részét Hollandiában, az 
Eaters Geleen csapatánál töl-
tötte, ahol 24 mérkőzésen 23 

pont (8 gól, 15 assziszt) szere-
pelt a neve mellett. Miskolc-
ra Kazahsztánból érkezett, és 
hétfőn alá is írta az idény vé-
géig szóló szerződését.

A klub vezetése Tomo Haf-
ner leigazolásával a külföl-
di játékosok közötti verseny-
helyzetet szeretné egy kicsit 

élesebbé tenni, illetve gondol-
tak az esetleges sérülésekre, 
eltiltásokra is. Tomo Hafnert 
alaposan, több forrásból is le-
informálták, és ezek alapján 
ő egy nagy munkabírású, ta-
pasztalt, jól védekező, gólerős 
csatár, aki nem ijed meg a ne-
héz helyzetekben sem.
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jégkorong
Múlt hét pénteken rangadót ját-

szottak a Miskolci Jegesmedvék: 
a tabella második helyén álló sár-
ga-feketék a listavezető Dunaújvá-
rosi Acélbikákat fogadták. Bob De-
ver csapata remek játékkal, gólt sem 
kapva győzte le a bajnokaspiránst. 
Két nappal később viszont nem si-
került megismételni a Dab elleni 
produkciót, a Csíkszereda elvitte a 
pontokat a Miskolci Jégcsarnokból. 
Pénteken, lapzártánk után a Ferenc-
városhoz látogattak a Macik.

MOL Liga, eredmények:
Miskolci Jegesmedvék – Dab.Docler 
3–0 (0–0, 2–0, 1–0)
Gól: Metcalfe 2, Knox.
Miskolci Jegesmedvék – HSC Csík-
szereda 1–3 (1–1, 0–2, 0–0)
Gól: Faith, illetve Hruby, Molnár, 
Mihály.

kosárlabda
63–47-re legyőzte hétfőn a DVTK 

a PEAC-Pécset Miskolcon, a női ko-
sárlabda Közép-európai Liga alap-
szakaszában, így bebiztosította má-
sodik helyét a magyar bajnokságban. 
– Igazán keményen dolgoztunk az 
elmúlt egy hónapban, napról napra, 
mint az őrült, úgy edzhettünk, hogy 
a számunkra nagyon fontos két mér-
kőzést, a Sopron, valamint a Pécs el-
lenit sikerrel vívjuk meg. Csak akkor 
lehetett esélyünk jó pozícióban a rá-
játszásba kerülni, s elérni céljainkat, 
ha ezt a két találkozót megnyerjük. 
Mi diktáltuk a ritmust védekezés-
ben is, és abból kiindulva rohantuk 
le az ellenfelet, ez volt a siker egyik 
kulcsa – értékelt a lefújás után Ma-
ikel López. Szombaton 18 órától a 
Novi Zagrebet fogadja a DVTK a 
KEL-alapszakasz utolsó mérkőzé-
sén.

Női kosárlabda Közép-európai Liga, 
21. forduló:
Aluinvent-DVTK – PEAC-Pécs 
63–47 (17–19, 13–10, 20–8, 13–10)

Legjobb dobók: Raven 20/3, 
Jansone 14/3, Tobin 6, illetve Reid 13, 
Nagy-Bujdosó 10, Raksányi 9/3.

Futsal
Közvetlen riválisát győzte le ide-

genben a DVTK-Vénusz vasárnap a 
női futsal NB I 14. fordulójában. Gól 
nélküli első félidő után a Dunakeszi 
szerzett vezetést, de előbb egalizált, 
majd három perc alatt lőtt három 
góllal bebiztosította győzelmét a Di-
ósgyőr. Sikerével Sárréti Géza csapa-
ta továbbra is negyedik a tabellán 26 
ponttal. – Egy jó ellenféllel szemben 
a második félidőben nyert az akarat. 
Ezt a játékrészt fizikailag jobban bír-
tuk, és több helyzetből néhányat ér-
tékesítve megérdemelten nyertünk 
– mondta Sárréti Géza. A következő 
fordulóban, február 8-án, szomba-
ton a második helyezett Rába ETO-t 
fogadja a Vénusz.

Női futsal NB I, 14. forduló:
Dunakeszi Kinizsi – 
DVTK-Vénusz 1–4
Gól: Csiszár, illetve Bernáth 2, 
Kovács, Boros.

röplabda
Vasárnap a fővárosban lépett pá-

lyára az Albrecht-MVSC-MVSI 
NB I-es női röplabdaegyüttese. A 
vasutasok bajnoki találkozóján ér-
vényesült a papírforma, az egykori 
válogatottakkal teletűzdelt Újpesti 
TE 3–0-ra nyert. – A két igazolás új 
helyzetet idézett elő, ehhez az euró-
pai szinthez azért a legtöbb magyar 
csapat még nincs hozzászokva, így 
pedig nem lehetett reális esélyünk 
a pontszerzésre – nyilatkozta Toma 
Sándor vezetőedző.

Az MVSC előtt egy lehetőség ma-
radt: vasárnap Miskolcon le kell 
győzni az MTK gárdáját, hogy beke-
rüljön a felsőházba.

Női röplabda NB I, eredmény:
Újpesti TE – Albrecht-MVSC-MVSI 
3–0 (21, 17, 16)

Hírek, eredmények
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Megerősítette keretét a DVTK, 
miközben a csapat két – győztes – 
edzőmérkőzésen csiszolta játékát.

Idei harmadik felkészülési mérkő-
zésén a román első osztályú FC Bo-
tosani csapatát fogadta szombaton 
Tomiszlav Szivics együttese: a pi-
ros-fehérek Lazar Marjanović, Boros 
Gábor és Barczi Dávid góljával győz-
tek 3–1-re. A szerb középpályás az 
egyetlen, Miskolcon maradt próbá-
zó, vele Kovács Zoltán sportigazgató 
tárgyal szerződtetéséről. Két labda-
rúgóval viszont már meg is egyezett 
a klub, a Kecskemétről távozó Antal 
Botond nyáron érkezik (addig Kapos-
váron véd), Egerszegi Tamás pedig 
már be is mutatkozott a szerdai, Ri-

maszombat ellen Kádár Tamás góljá-
val megnyert mérkőzésen. A távozók 
sorát erősítheti ugyanakkor Tisza Ti-
bor, akit térítésmentesen elengedne a 
klub…

Tomiszlav Szivics vezetőedző sze-
rint jól haladnak a felkészülésben.

– Teljesen elégedett vagyok, mert 
a szerdai volt a hatodik nap egymás 
után pihenés nélkül, és látszott a csa-
paton a fáradtság, de ez most termé-
szetes. Amit terveztünk, száz száza-
lékig megvalósítottuk eddig – emelte 
ki.

A sportigazgató az igazolásokról 
beszélt; elmondta, a tárgyalások fo-
lyamatosak a kiszemelt játékosokkal.

– Elsősorban nem kivásárlásban 
gondolkozunk, szabad, lejárt szerző-
désű labdarúgókat keresünk. Közép- 
és hosszú távon is gondolkozunk, te-
hát olyanokat is figyelünk, akiknek 
nyáron jár le a kontraktusa – mondta 
Kovács Zoltán.

Szombaton két edzőmérkőzést ját-
szik a DVTK: 10 órától a Felsőtár-
kány, déltől pedig a Tatran Prešov 
ellen; a cél, hogy minden játékos 90 
perces terhelést kapjon. Nem lépnek 
pályára ugyanakkor a csapat váloga-
tottjai, Törökországban edzőtáboro-
zik ugyanis január 31. és február 7. 
között a magyar nemzeti csapat Ká-
dár Tamással, Elek Ákossal és Fu-
tács Márkóval a keretben. A Diósgyőr 
szerdán indul az edzőtáborba.

Az Avasi Gimnázium tor-
natermében rendezték meg 
szombaton a „Pofon parti” 
sorozat miskolci állomását. 
Az MVSI-M1 Fitness Kupa 
elnevezésű viadalra 87 ver-
senyző mérlegelt be.

Váradi Gábor főszervező, 
edző, a megyei ökölvívó-szö-
vetség főtitkára portálunk-
nak elmondta, Miskolcot tíz 
versenyző képviselte a régi-
ós megmérettetésen, közülük 
egy bokszoló kivételével vala-
mennyien győztesen hagyták 
el a szorítót. A lányok külön-
díját Gáspár Zsófia hozta el, 
a legjobb miskolci versenyző 
pedig Márton Ábris lett.

– Jó hangulatú verseny 
volt, melyen számos egyko-
ri borsodi ökölvívó vett részt 
edzőként vagy nézőként a 
’80-as, ’90-es évek legendái 
közül. Külön köszönet illeti 
a sportolók étkezését biztosí-
tó Dandás Istvánt. Bár régiós 
verseny volt, Szlovákiából is 

érkezett csapat – emelte ki a 
főszervező.

A miskolciak a héten négy 
versenyzővel Szlovákiába 
utaznak csapatbajnokság-

ra; a sorozat folyamatosan 
kínál megmérettetéseket az 
ökölvívóknak, márciusban 
Nagykanizsa rendez kupát.

Fotó: mocsári l.

Új szakmai igazgató
Múlt hét közepétől a DVTK felnőtt együttesének addigi másodedzője, 
Bene Ferenc irányítja a klub utánpótlásának szakmai munkáját.

Kovac Zoltán tavaly év végi távo-
zásával üresedett meg a DVTK után-
pótlásának vezetői posztja. A gazda-

sági ügyeket Tamás Gábor, a DVTK 
SE elnöke, a szakmai irányítást Bene 
Ferenc, az első csapat eddigi másod-

edzője vette át. A szakember 2012 no-
vembere óta dolgozik Diósgyőrben az 
első csapat mellett másodedzőként.

– Az alapvető célom két szóban 
megfogalmazható: tradíció és alázat. 
A legfontosabb cél az, hogy minél több, 
megfelelően képzett játékost tudjunk 
adni az első csapat keretébe – fogalma-
zott a klub honlapjának Bene Ferenc.

Megerősítette keretét
a DVtk

Tízből kilenc miskolci nyert

„Pofon parti”
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Második Esély Felnőttoktató Intézmény   OM 200825

Iskolarendszerű  
felnőttoktatás 2013-14.  

2014. februártól induló  
OKJ-s  szakmai képzések 

Az első szakma megszerzése esetén ingyenes.

ÉrettsÉgIhez kötött, 2 Éves szAkmAI kÉpzÉsek:
• Gyógypedagógiai segítő munkatárs   54 140 01
• Gyógy- és sportmasszőr 54 726 01
• Szociális asszisztens 54 762 02
• Ügyviteli titkár 54 346 02
• Irodai asszisztens 54 346 01

Felvilágosítás telefonon vagy személyesen:
46/750-474  vagy  30/359-5135  vagy  30/824-1992

vagy
miskolc, Andrássy u. 36. (Vasas Művelődési Központ  –  I. emelet, jobbra)

Jelentkezési határidő: 2014. február 12.
Bonyhádi edények  

akciós áron a készlet erejéig!
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fEbRuáR 1. | szombat
09.00–11.00 | Kocsonyaverseny és be-

mutató. A Bükki Gasztronómiai Egye-
sület támogatásával. Bogácsi Művelődé-
si Ház, udvar.

09.00–16.00 | Meyke, a divattervező 
kurzust tart. Balázs Győző Reformá-
tus Líceum.

09.00–16.00 | Lőrinc Katalin mester-
kurzusa. A Magyar Táncművészeti Főis-
kola docense a Graham-technikáról tart 
mesterkurzust. Balázs Győző Reformá-
tus Líceum.

10.30 | Ezüstfurulya. Miskolci Csodama-
lom Bábszínház.

15.00 | Az Arabesque Tánccsoport gá-
laműsora. Ady Endre Kulturális és Sza-
badidő Központ.

18.00 | Farsangi koncert. A Reményi Ede 
Kamarazenekar előadása, vendégek: a 
Miskolci Dixieland Band és Pál Dénes. 
Művészetek Háza.

fEbRuáR 2. | VASáRnAp
10.00 | „Csillag születik” meghall- 

gatás. Gárdonyi Géza Művelődési  
Ház.

10.30 | Ezüstfurulya. Miskolci Csodama-
lom Bábszínház.

fEbRuáR 5. | SZERdA
15.00–17.00 | Eifert János fotóművész elő-

adása. Balázs Győző Református Líceum.

fEbRuáR 6. | CSüTöRTöK
17.00 | Mozdulatművészet 100+. Válo-

gatás a MOHA-Mozdulatművészeti Gyűj-
temény és a Magyar Mozdulatművészeti 
Társulat fotóiból. A kiállítás megtekint-
hető március 28-ig. Színháztörténeti és 
Színészmúzeum.

fEbRuáR 7. | pénTEK
15.00 | Strauss: A denevér. Operaklub. 

Szabó Lőrinc könyvtár.

fEbRuáR 8. | szombat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművé-

szeti foglalkozás gyermekeknek. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

fEbRuáR 9. | VASáRnAp
10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Miskolci 

Csodamalom Bábszínház.

február 3. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Idő-
járásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság.

február 4. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelen-
tés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvétel-
ről 21.00–06.00 Képújság.

február 5. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelen-
tés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 
Magazin 22.35–06.00 Képújság.

február 6. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 
ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazin-
ja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 
ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárás-
jelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

február 7. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-
jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 
20.30–06.00 Képújság.

február 8. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek (ism.) 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

február 9. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 
Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális 
magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 
Krónika, hír összefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

Katolikus tanítás minden-
kinek! Február 5-től márci-
us végéig minden szerdán 
este 6 órakor a mindszenti 
plébánia millenniumi ter-
mében előadássorozat kez-
dődik azok számára, akik 
meg akarnak ismerkedni Jé-
zus Krisztus örök életet adó 
igéivel. Az első előadás te-
hát jövő szerdán lesz, melyet 
Palánki Ferenc püspök tart. 
Ezért a keddi kerekasztal-be-
szélgetés a millenniumi te-
remben elmarad.

Vasárnap, Gyertyaszente-
lő Boldogasszony ünnepén 
a Fráter György Katolikus 
Gimnázium szentmiséje 15 
órakor kezdődik a minori-
ta templomban. A plébániai 
szentmiséken lesz a gyertya-
szentelés.

Hétfőn, Szent Balázs ün-
nepén a reggeli szentmisé-
ken, majd a jövő vasárnap 
minden mise végén lesz a 
templomokban Balázs-ál-
dás.

HARAng-HÍREKpROgRAMAjánLÓ

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

A Libegőpark Kft. (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A–C.) 
a Miskolc, Lillafüred 38507/2, 38502, 01043, 02053 helyraj-
zi számú területeket érintően egy 1080 m pályahosszúságú,  
263 m szintkülönbségű libegő létesítését tervezi. A vonatko-
zó előzetes vizsgálati dokumentáció 2014. február 17-ig meg-
tekinthető az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), 
valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztályán (Mis-
kolc, Városház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.

ünnepség az időseknek
Műsoros-vacsorás ünnep-

ségre várja Nehéz Károly 
önkormányzati képviselő a 
görömbölyi 70 év feletti lako-
sokat február 7-én 15 órára 
a művelődési házba. Kérik a 
szépkorúakat, hogy részvéte-
li szándékukat február 6-án 
(csütörtök), 12 óráig jelezzék a 
46/360-471-es telefonszámon 
munkanapon 16 órától 19 
óráig vagy a művelődési ház-

ban. A nehezen mozgó, illetve 
beteg lakosok személyszállítá-
si vagy vacsora házhoz szál-
lítási igényüket is jelezzék. A 
program a tervek szerint Kri-
za Ákos polgármester köszön-
tőjével kezdődik, majd óvo-
dások és iskolások és Gáspár 
Anni művésznő adnak mű-
sort az idősek tiszteletére. Ezt 
követi a vacsora, majd kötet-
len beszélgetés a vendégekkel.

gazdusné pankucsi Katalin önkormányzati kép-
viselő lakossági fogadóórát tart 2014. február 3-án, 17 
órától a Komlóstetői Általános Iskolában (Olvasztár 
u. 1. sz.), és 2014. február 6-án, 17 órától a Vasgyári Közösségi 
Házban (Vasgyári u. 24. sz.).

Csöbör Katalin, B.-A.-Z. megye 1. számú válasz-
tókerületének országgyűlési képviselője fogadóórát 
tart 2014. február 4-én, délután 6 és 7 óra között a 
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban (Felsőzsolca, Szent Ist-
ván u. 20.). Előzetes bejelentkezés a 06-20/615-6500-as tele-
fonszámon!

dr. Kovács László önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart 2014. február 14-én, 17 órától az 
Ady E. Művelődési Házban.

MIndEnKIT éRHET jOgESET

KöZéRdEKŰ KöZLEMény

LAKOSSágI fOgAdÓÓRA

Akció! Akció!
AZ UNió cOOP ZRT. VALAMENNYi cOOP 

ÜZLETÉBEN HETENTE FANTASZTikUS 
ÁRAk! JANUÁR 30–FEBRUÁR 5-iG:

Elôhûtött csontos csirkemell 1 kg 
(baromfit árusító üzletekben)  999 Ft 
Naposkert napraforgó étolaj 100% 1 l  289 Ft
kristálycukor 1 kg  225 Ft
Lili „B” rizs 1 kg  199 Ft
UHT tej 1 l, 1,5%  189 Ft
Paloma ôrölt vák. kávé 225 g  399 Ft

Egységár: 1773 Ft/kg

cOOP citromízesítô 40%-os 1 l  179 Ft
cOOP natúr öml. dob. sajt 140 g  199 Ft

Egységár: 1421 Ft/kg

cOOP toalettpapír 1 rét. 4 tek.  139 Ft
Egységár: 35 Ft/tek.

…és még számos akciós termék.

REkLÁMÁRON kAPHATó JANUÁR 30 – FEBRUÁR 2-iG:
Pöttyös óriás Túró Rudi natúr étbev. 51 g  99 Ft

Egységár: 1941,17 Ft/kg

„SPóROLJON TöBBET” – 2 dB VÁSÁRLÁSÁNÁL:
Silan öbl. konc. 1 l Fresh Sky, Sensation Sens. 
  499 Ft helyett 449 Ft/db

kERESSE TELEPÜLÉSÉN A LEGköZELEBBi UNió 
cOOP ZRT. cOOP ÜZLETET!

Hirdetés

IV. Ónodi böllérverseny
Negyedik alkalommal rendezik meg február 15-én az 
Ónodi Böllérversenyt a település vásárterén. 

A programok reggel hat 
órától ágyúszóval, szúrással, 
„fogópálinka” elfogyasztá-

sával kezdődnek. Délelőtt 
kilenckor lesz a hivatalos 
megnyitó, majd délig folya-

matos színpadi programok-
kal várják az érdeklődőket. 
Délben „Jó ebédhez szól 
a nóta”, egy órától a  Blue 
 Birds Band szórakoztat, 
majd ügyességi versenyek 
következnek, értékes aján-
dékokért. Délután három 

órától fellép a Bohemian Be-
tyars, őt pedig Danics Dóra 
követi. A zsűri elnöke Ben-
ke László – „Laci bácsi” – 
négyszeres olimpiai bajnok, 
Oscar-díjas mesterszakács 
lesz. Szeretettel várják az ér-
deklődőket. 



Felborította az autót 
a villamos

Kanyarodó kisteherau-
tót borított fel a menet-
rend szerint közlekedő 
villamos a Thököly utca és a Győri kapu kereszteződésében ja-
nuár 24-én délelőtt, Miskolcon. Személyi sérülés a baleset során 
nem történt, a villamosforgalom rövid ideig szünetelt. A kiérkező 
tűzoltók a járművet rövid időn belül talpra állították. A feldőlt 
autóból a balesetet követően üzemanyag kezdett szivárogni, amit 
a lánglovagok a helyszínen felitattak, a szivárgást megszüntették. 
Információink szerint a baleset nem jelentett veszélyt a környe-
zetre.

Lángolt a büfé, késtek a vonatok
Jelentős, 30–90 perces késéssel közlekedett néhány késő esti vo-

nat a Miskolc – Nyíregyháza és a Miskolc – Hidasnémeti vonalon 
január 25-én este, mert a felsőzsolcai állomásépület mellett kigyul-
ladt egy büfépavilon. Az oltás idejére ki kellett kapcsolni a felsőve-
zetéket, ami akadályozta a forgalmat. A katasztrófavédelem tájé-
koztatása szerint a tűzoltók egy vízsugárral folyamatosan hűtötték 
a szomszédos épület homlokzatát, majd a közelben álló nagyfe-
szültségű trafóállomás áramtalanítását követően két vízsugárral 
rövid időn belül eloltották a tüzet. A büfében egy darab propán-bu-
tán gázpalackot tároltak, amely a hőhatás következtében felhasadt. 
A lángok nem veszélyeztettek lakóingatlanokat, az épületben senki 

nem tartózkodott, így sze-
mélyi sérülés nem történt. 
Az eredeti vasúti menetrend 
csak éjszaka állt helyre. 

Halálos kimenetelű tűz 
Lakóházban keletkezett tűzhöz riasztották a miskolci hivatá-

sos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgála-
tot január 26-án délután Miskolcon, az Orgona dűlő utcába. A 
helyszínen egy húsz négyzetméter alapterületű, fából és téglából 
épült ház égett teljes terjedelmében. A tűzoltók két vízsugárral 
fél órán belül eloltották a tüzet, a beavatkozás során egy elhunyt 
személyt hoztak ki az épületből. Az esettel kapcsolatban tűzvizs-
gálati eljárás indult.

Tragédia a buszmegállóban
Életét vesztette egy idős nő január 27-én délelőtt a Csabai ka-

puban, egy MISEK-hez közeli buszmegállóban. Mint megtudtuk, 
az idős nő az SZTK rendelő Tapolca irányába tartó buszmegálló-
jánál lett rosszul. A várakozók leültették és segítséget hívtak hoz-
zá. A mentők és a rohamkocsi gyorsan a helyszínre értek, de már 
nem tudták megmenteni a nő életét. A tragikus esethez a hely-
színre riasztották a rendőröket és az MVK helyszínelőit is. Előb-
biek biztosították a helyszínt, a közlekedési cég szakembereinek 
viszont nem volt dolguk, ugyanis a szerencsétlenül járt asszony 
nem utazás közben lett rosszul. A halál pontos okát a szakértői 
vizsgálat, illetve a boncolás állapíthatja majd meg.

Újabb „várépítő túrák” indultak a felújítás alatt álló di-
ósgyőri várban múlt vasárnap. Az érdeklődők megtekint-
hették a vár ideiglenes helyre költözött kiállításait (velencei 
békekötés, panoptikum, középkori fegyver- és páncélki-
állítás, vártörténeti kiállítás). A látogatók a jelenleg lezárt 
építési területre, a felső várba is ellátogathattak Nagy Lajos 
király, a királyné és udvarhölgyei kíséretében, hogy bete-
kintést nyerhessenek a munkálatok kulisszatitkaiba.

12 Mozaik

Népszokások

Ebben a négyrészes rejtvényünkben 
szilveszteri, újévi népszokásokat rej-
tettünk el. A megfejtéseket együtt, 
legkésőbb február 6-án éjfélig jut-
tassák el a MIKOM Miskolci Kommu-
nikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. vagy e-mail-

ben: info@mikom.hu. A helyes meg-
fejtők között két családi belépőt 
sorsolunk ki a Miskolctapolcai Bar-
langfürdőbe.

Múlt szombaton kora este tartották az egyetemes, ökumenikus imahét közös istentiszteletét a Miskolci Egyetem díszaulájá-
ban, Palánki Ferenc római katolikus, Orosz Atanáz görög katolikus és Csomós József református püspökök, valamint Buday 
Barnabás evangélikus esperes részvételével. Az egyházak legnagyobb közös rendezvénye, az ökumenikus imahét január 19-én 
kezdődött. Az országos program keretében Miskolcon is együtt imádkoztak a különböző felekezetek tagjai a város templo-
maiban. Az imahét célja a keresztény egyházak és a hívek összefogása. Szombaton a Miskolci Egyetem díszaulájában tartottak 
közös, ünnepi istentiszteletet, valamennyi felekezet részvételével.                                                                                  FoTó: Mocsári L. 

HeTi Horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Ne bízzon meg bárkiben azonnal, mert 
könnyen nagy csalódás érheti. Inkább informálódjon az ismerő-
seitől. Magánéletében viszont kedvese örömmel venné, ha bát-

rabban kimutatná érzéseit. Ne aggódjon, soha nem fog visszaélni vele.

Bika (04. 21–05. 21.) Ne próbáljon erejét meghaladó mennyisé-
gű munkát bevállalni, mert az előbb-utóbb megbosszulja magát. 
Szakítson időt saját magára, pihenjen, kapcsolódjon ki szerettei 

körében. Barátaival pedig töltsön el egy kellemes estét.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Pénzügyei terén biztos javulásra számít-
hat a következő időszakban. Szakmai lehetőségei kitárulnak és 
egyre több elismerésre tehet szert. Egy eddigi zavaró tényező pedig 

végleg eltűnik az életéből. Kezd fáradni, de az igazi pihenésre még várnia kell.

Rák (06. 22–07. 22.) Mostanában fogant tervei megvalósításá-
hoz hamarabb talál társakat, mint gondolná. Ne szalassza el a le-
hetőségeket, ha új ismeretségek kötésére adódik alkalma. Ked-

vesével támad egy kis vitájuk, de hamar rendeződik a nézeteltérés.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Eredményes hete ígérkezik, szinte 
minden területen kiválóan helytáll. Ha még nem találta meg a 
nagy Őt, most könnyen összefuthat valakivel, aki mély nyomot 

hagy az életében és végre pozitív változás történhet Önnel.

Szűz (08. 24–09. 23.) Makacsabbul ragaszkodik a véleményé-
hez, mint általában szokott. Ez a munkahelyén is feltűnik, mivel 
egyébként ritkán hallani a hangját. Magánéletében vitába is ke-

veredik a családtagjaival, csak nehezen jutnak közös nevezőre.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Rendkívül diplomatikusan, de mégis 
határozottan tud tárgyalni, ha abba a helyzetbe kerül. Ez min-
denképpen előnyös a következő időszakban. Otthon gyakran vi-

táznak párjával, mintha visszahúzna a szíve egy régebbi kapcsolatához.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Kreatív időszakát éli, olyan feladatokat 
kap, amelyek eddig nem Önhöz tartoztak, de élvezi az új kihíváso-
kat. Viszont a hét végére alaposan elfárad, így jólesik az a család-

dal közös kirándulás, amivel partnere kedveskedik Önnek.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Monotonnak érzékeli a mindennapjait, 
főleg a munkáját. Szeretne másfajta feladatokat, új lehetősége-
ket, amiben megmutathatja tehetségét. Remek szervezőkészsé-

gét ismét kamatoztathatja egy családi vagy baráti összejövetel kapcsán.

Bak (12. 22–01. 20.) Még mindig szerencsés időszakra számít-
hat, főleg a pénzügyei terén. Kiegyensúlyozott nyugalma csak 
látszat, belső vívódásai feszültté teszik. Ne aggodalmaskodjon 

feleslegesen. Töltsön minél több időt gyermekeivel, ha lehet, a szabadban.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Hivatásában nem érzi, hogy annyira 
megbecsülnék, kicsit több elismerést szeretne főnökeitől. Ne si-
ettesse, azzal nem ér el semmit. Otthoni terheit sokallja, örülne, 

ha végre párja is kivenné a részét a család körüli tennivalókból. 

Halak (02. 20–03. 20.) Elég gyorsan váltakozik a hangulata, 
már környezete is kezdi nehezen viselni hangulatingadozásait. 
Próbáljon egy kicsit türelmesebb lenni, ne másokat hibáztasson 

mindig. Lazítson, pihenjen, töltsön több időt azzal, amit igazán szeret csinálni. 

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!

Miskolci Napló

Forró nyomon
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A  hét  fotója
Mocsári L. 
FeLvéTeLe

FoTó: Mocsári L., F. kAderják cs. 

Ökumenikus 
imahét,

kÖzÖs isTeNTiszTeLeT

várTúrAHavas
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