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MSZP – DK frakció képviselői Miskolc közgyűlésének feb-
ruár 13-i, rendes ülését. A Fidesz – KDNP képviselőcsoport 
szerint ezzel a „botránypolitizálással” 
– az érdemi munka helyett – a helyi szo-
cialista politikusok Miskolcon is arról az 
országos politikai válságról szeretnék 
elterelni a figyelmet, amelybe a 
gyurcsány-koalíció került, az MsZP 
volt elnökhelyettesének botrá-
nyos banki pénzügyei miatt.

MSZP-s botrány a közgyűlésben2.
oldal

IrodáInk: 3525 Miskolc, kossuth Lajos u. 16. Hétköznap 8.00–18.00 
3532 Miskolc, Andrássy u. 36. (Vasas Művelődési központ, földszint.) Hétköznap 10.00–18.00

TeLefonszáM: 06-46/509-428, 06-20/615-6500

Kérjük, ajánlásával támogassa  
a fIdesz – kdnP helyi jelöltjeit  
az országgyűlési választásokon!

Keressen minket irodáinkban, vagy telefonáljon 
és önkéntes munkatársaink felkeresik ajánlásáért!
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Miskolc képviselő-testületének 
ülését is megpróbálták megzavarni 
az MSZP-s, DK-s képviselők. Nyil-
vánvaló, hogy társadalmi-gazda-
sági program hiányában, a súlyos 
erkölcsi válságban lévő, csalási és 
korrupciós ügyektől sújtott magyar 
baloldal csak egyet tehet: botrány-
politizálásba kezd. Budapest utcáin 
vonulgatnak, felmásznak a Fidesz- 
székház erkélyére, a Sándor-palo-
táról leszedik a zászlókat, a parla-
menti ülésteremben léggömböket 
eregetnek. A jelek szerint, nagyjá-
ból ennyire képesek. 

A miskolci Fidesz – KDNP-frak-
ció pontosan fogalmazott, amikor 
ezt írta: „a miskolci MSZP ma bot-
ránypolitizálásba kezdett. A helyi 
szocialista politikusok is csatla-
koztak az utóbbi időben megjelent 
anarchista, botránykeltő csopor-
tokhoz. Az MSZP ma olyan nagy 
horderejű ügyek közgyűlési tár-
gyalását akadályozta botrányai-
val, mint a DVTK-stadion építésé-
ért felelős társaság megalapítását, 

vagy a város 
t e l e pü lé s fe j -
lesztési kon-
c e p c i ó j á n a k 
meg vitatását. 
Sajnos, Miskol-
con is elkezdődtek a Ron Werber-i 
szocialista akciók. Az MSZP-nek 
inkább saját, valóságos botránya-
it – például Simon Gábor ügyét – 
kellene tisztázni, Miskolcon is és 
az országban is.”

A DK egyik aktivistája – nyilván 
véletlenül – rögzítette az eseménye-
ket, de Nánási-Kocsis Norbert fi-
deszes képviselő a felfokozott han-
gulatban egy idő után megpróbálta 
kivenni a mozgalmár kezéből a ka-
merát. Ezért a súlyos, embertelen 
merényletért a DK most feljelentés-
re készül. Nagyon valószínű, hogy 
a közgyűlés mostani megzavarása 
csak az első lépés. Az MSZP és szö-
vetségesei végső elkeseredésükben 
mindenre készek.

Éppen ezért veszélyesek!
TóTh Gy. LászLó

Ellenzéki rendbontók

Az ülés kezdetén a polgármesteri tájékoz-
tatót megzavarták az MSZP-s, DK-s képvi-
selők, akik a pódium elé álltak különböző 
feliratokkal és a beszédet is igyekeztek el-
nyomni. A történtekre a közgyűlés Fidesz – 
KDNP-frakciója „Az MSZP Miskolc 
ellen” címmel, közleményben re-
agált. Mint írják: „… a jelenlévő 
MSZP-s önkormányzati képvi-
selők botrányos, már-már alpá-
ri viselkedésükkel akadályoz-
ták meg a közgyűlési munkát. 
Olyan, Miskolc szempontjá-
ból nagy fontosságú ügyek 

tárgyalását akarták ellehetetleníteni, mint például a vá-
ros Településfejlesztési koncepciójának megvitatása, vagy a 
DVTK-stadion építéséért felelős kft. megalapítása. Ezért a 
magatartásért és a lehetséges súlyos következményekért a 
Magyar Szocialista Párt miskolci képviselőit terheli minden 
felelősség. Ezekért a tettekért az MSZP városházi képviselői-
nek kell elszámolniuk a miskolciakkal” – fogalmazott a Fi-
desz – KDNP-képviselőcsoport. 

A közgyűlés megzavarására irányuló akciójukat követő-
en az MSZP-s és DK-s képviselők sajtótájékoztatót tartottak, 
mondván, hogy egy, a történteket rögzítő DK-s aktivistától 
Nánási-Kocsis Norbert fideszes képviselő megpróbálta el-
venni a kamerát. Újságírói kérdésre Varga Gergő (DK) kép-
viselő cáfolta, hogy megrendezett provokációról volt szó. Kiss 
János, Fidesz-frakcióvezető úgy nyilatkozott, az eset csupán 

figyelem elterelés. Igyekeznek elterelni a miskolci közvéle-
mény figyelmét arról a válságról, ami a berkeikben zajlik, 

érdemi mondanivalójuk ugyanis nincs.
– Ami történt, az a politikai hagyományok, a 

miskolci polgárok megcsúfolása. Mindez beleillik 
abba az országos politikai válságba, amely-

be a Gyurcsány-koalíció a napokban 
bekerült, az MSZP volt elnökhelyet-

tesének botrányos banki pénzügyei 
miatt – emelte ki a frakcióvezető, 

hozzátéve, mindez a választások 
előtt világosan mutatja, milyen 
politikai teljesítményt várhat 
Magyarország, Miskolc az úgy-
nevezett baloldaltól. 

MSZP-s botrány a közgyűlésen

Közösen lezárhatjuk a válságkorszakot

Kiemelte, 2010 végén három sú-
lyos, a város gazdasági életét befo-
lyásoló tényező volt jelen: a hatal-
mas adósságállomány, az egekbe 
szökő munkanélküliség, a városi cé-
gek ellehetetlenülése. A város életét 
zavaró másik problémakör a mis-
kolciak biztonságának hiánya, a ka-
tasztrofális közbiztonság volt. Eről-
tetett tempóban jutottak el három 
év alatt oda, hogy rendezték a cégek 

anyagi helyzetét, lenullázták a vá-
ros adósságát. A közbiztonság te-

rületén is van jó hír: 2013-ban csök-
kent az elkövetett bűncselekmények 
száma, a felderített ügyeké viszont 
nőtt. 2014-ben eddig mindössze há-
rom rablás történt, tekintve a tavalyi 
180-at, a számok jelzik, hogy jó úton 
járnak. Persze, dolgozni kell tovább, 
újabb erőforrásokat kell a közrend, 
közbiztonság fenntartására fordíta-
ni, tette hozzá a polgármester.

2013-ban eljutott a városvezetés 
oda, hogy a „fészekrakós” lakásokat 
megvásárolták az OTP-től, 12 lakást 
már birtokba vettek, több mint ötven 
pedig végrehajtás alatt áll, így a kila-
koltatási moratórium után ezeket is 
átvehetik. A lakásokba fiatal diplomá-
sok, doktoranduszok költözhetnek.

Fordulatot ért el Miskolc vezetése 
a munkahelyteremtő beruházások 
terén is. Itt a Takata, bővít a Bosch, 
ez pedig országos portálokon is hír. 
Már csak 8841 regisztrált munka-
nélküli van Miskolcon, 25 százalék-
kal kevesebb, mint 2010-ben. Min-
den alapot letettek ahhoz, hogy a 
kibontakozás éve legyen 2014. Soha 
nem látott beruházások jellemzik 
ma a város életét: fejlesztés Tapol-
cán, a várban, a stadionban, befe-
jeződik a belváros rehabilitációja, 
megújul a közösségi közlekedés. Kö-
zösen lezárhatjuk a válságkorszakot, 
feltéve, hogy az ellenzékben is part-
nerre találunk – mondta a polgár-
mester.

Az ülés elején Kriza Ákos polgármester napirend előtt elmondta: mandátuma utolsó évét 
kezdi meg a 2010-ben megválasztott képviselő-testület, így ez jó alkalom arra, hogy 

számot adjon az elvégzett munkáról, amely polgármesterként kötelessége is.

Ülést tartott február 13-án Mis-
kolc közgyűlése. Tárgyaltak többek 
között bérlakások biztosításáról az 
egyetemnek a kvalifikált oktatók itt 
tartása érdekében, s elfogadták Mis-
kolc Településfejlesztési Koncepció-
ját is.

„A lakások bérletéről szóló előter-
jesztés lényege, hogy »fészekrakók« 
ki, doktoranduszok be” – vezette fel a 
napirendi pont vitáját Molnár Péter, 
KDNP-frakcióvezető. Ötven, elsősor-
ban az Avason található bérlakásba a 
Miskolci Egyetem jelölheti ki ezután a 
bérlőket – doktoranduszokat, oktató, 
kutató munkatársakat. Ezzel az egye-
temnek és a városnak azt a közös cél-
ját kívánják szolgálni, hogy helyben 
tartsák a magasan képzett, minősített 
egyetemi oktatókat és kutatókat. A bér-
lemények elsősorban azok közül a volt 
„fészekrakós” lakások közül kerülnek 
ki, amelyeknek a követelését megvásá-
rolta a városvezetés. 

Kriza Ákos elmondta, az előző vá-
rosvezetés több mint 8 millió forintot 
adott egy visszavásárolt lakásért, pedig 
már 3,5 millióért lehetett akkor vásá-
rolni, és azokra egyetlen rendőr sem je-
lentkezett. A doktoranduszok viszont 
nagy örömmel fogadták a lehetőséget. 
Tárgyalta a grémium az önkormány-

zati adósságállomány állami átvállalá-
sához szükséges teendőket is. 

Kriza Ákos szerint az átvett adósság 
olyan volt, mint a használtautó-vásár-
lás: amikor már használja az ember, 
akkor derül ki, mi a valós helyzet. Az 
ÁSZ többször leírta, milyen adósságál-
lománnyal vették át a várost. A Fidesz 
képviselői arra is felhívták a figyelmet, 
hogy az adósságállomány már elköltött 
és még nem folyósított, de már lekötött 
részből is állt. Megjegyezték, hogy a 
szocialisták több dolgot is elkezdtek, 
amit nem fejeztek be és ez anyagilag és 
a hibák kijavításával „terhelt” befeje-
zésként is a jelenlegi városvezetésre rótt 
feladatot. Farkasné Hadházi Ildikó, a 
Gazdálkodási Főosztály főosztályve-
zetője elmondta, az adósságállomány 
megállapítása a 2012. december 31-én 
fennálló, már felhasznált hiteleket tar-
talmazza, ez 36 milliárd, ennek megfe-
lelően történik meg az átvállalás.

A közgyűlés döntött emellett többek 
között a Diósgyőri Stadionrekonstruk-
ciós Korlátolt Felelősségű Társaság ala-
pításáról, elfogadta a Településfejlesztési 
Koncepciót, a belváros tehermentesíté-
sét célzó közúti fejlesztések előkészíté-
sére készült tanulmányt, valamint a vá-
rosi és elővárosi kötöttpályás közösségi 
közlekedési rendszerek fejlesztéséhez 
készült előkészítő tanulmányt is.

„Kibontakozás 2014”

Egyetemi bérlakások, településfejlesztés
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Első alkalommal tartott 
szerdán évértékelő állo-
mánygyűlést a Miskolci 
Önkormányzati Rendé-
szet (MÖR). A rendez-
vényen áttekintették az 
elmúlt év munkáját, lé-
péseit, és a társhatóságok 
vezetői is szóltak a közö-
sen végzett munkáról.

Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere 
beszédében egyebek 

mellett kiemelte, szá-
mos lépés történt 2010 
óta a közbiztonság erő-
sítésének érdekében. 

Nagyszerű a kapcsolat-
rendszer, amely a bűnmeg-

előzésben és felderítésben 
kialakult, intézményesült az 
együttműködés. – 2014 eddig 
eltelt időszakában harmadá-
ra csökkent a rablások száma 
a városban, ami jelzi, hogy jó 

úton járunk – hangsúlyozta Kri-
za Ákos. – A Miskolci Önkormány-

zati Rendészet fontos munkát végez, 
Miskolcon rendnek és biztonságnak 
kell lennie. Építsük együtt a biztonsá-

gos Miskolcot, ahol jó élni 
és dolgozni – zárta mondan-
dóját a polgármester.

Vincze Csaba (nagy képünkön felül), 
a MÖR igazgatója egyebek mellett arról 
szólt: Miskolc úttörő szerepet vállalt az-
zal, hogy létrehozta az önkormányza-
ti rendészetet. Kilencven fővel dolgoz-
nak, ebből 35 közterület-felügyelő, 15 
mezőőr, amelyből 6 lovas. Kiemelte a 
segédfelügyelők bevezetését, melyek se-
gítségével növelni tudták a járőrpárok 
létszámát. Vincze Csaba beszélt új épüle-
tükről is, melybe októberben költözhet-
tek be. Ez jelentősen javította a munka-
körülményeiket, lehetőséget biztosított 
egy európai színvonalú ügyfélszolgálat 
kialakítására. Dolgozóik egységes ruhát 
kaptak, ahogyan egységes az autók meg-
jelenése is, amelyeket flottakövető rend-
szerrel láttak el.

Dolgoznak a digitális rádiórendszer 
kiépítésén, amellyel a dolgozók is nyo-

mon követhetők lesznek 
majd – ez csatlakozik a ren-

dőrség tevékenységi központjá-
hoz. Működik a kamerafigyelő központ 
is, ahol a város térfigyelő kameráinak 
képét ellenőrzik. Tesztüzem alatt áll a 
belvárosi rendszámfelismerő rendszer, 
amely kapcsán szeretnék a lopott jár-
műveket is ellenőrizni. Tervezik a mód-
szer bevezetését Miskolc bekötőútjain is. 
Igyekeznek a mostaninál is szorosabban 
együttműködni a MiRendSec Kft.-vel. 
2013. április 1-jétől december 31-ig ösz-
szesen 37 870 intézkedésük volt, amely 
kapcsán Vincze Csaba megjegyezte, ha-
talmas számról van szó, amely jól mu-
tatja a munkájukat.

– Országos és helyi szinten is óriá-
si adósságot örökölt a Fidesz–KDNP 
2010-ben, így nem volt egyszerű feladat 
ebből kievickélni és közbiztonságot te-
remteni. Mindez súlyosbítva a „fészek-
rakó” csalókkal és a nyilvántartás nél-

kül beköltözők tömegével – erről már 
Sebestyén László országgyűlési képvi-
selő beszélt. Elmondta, forrás biztosí-
tásával visszaállították az utcai rendőr-
járőröket, megalakították a rendészetet. 
Az intézkedéseknek köszönhetően lát-
ható rendőrség és látható rendészet je-
lent meg az utcákon. 

Bogyay Ferenc (nagy képünkön 
alul), Miskolc rendőrkapitánya siker-
történetnek nevezte a rendőr–közte-
rület-felügyelő járőrpárosokat. Mint 
mondta, eddig mindenki csak pozití-
van vélekedett róla, és más települések 
is keresik a lehetőségét, hogy hasonló 
működhessen náluk. A rendőrkapi-
tány szólt arról is, hogy a regisztrált 
bűncselekmények száma csökkent a 
városban, így a közterületen elkövetett 
eseteké is, miközben javult a felderítés. 
Hozzátette: az önkormányzati rendé-
szet léte érték, fejlesztése indokolt.

H. I. | Fotó: MocsárI L.

Rendkívül sikeres volt az Erzsé-
bet-program 2013-ban, több mint 
250 ezren vettek részt benne, ebből 
több mint 100 ezer gyerek.

A Magyar Nemzeti Üdü-
lési Alapítvány három éve 
hirdette meg a programot, 
miután 2011-ben az Er-
zsébet-utalvány bekerült 
a béren kívüli juttatások 
rendszerébe. Nem csak 
ilyen szempontból fon-
tos azonban, hiszen sok 
önkormányzat nyújtja 
a rászorulóknak is, 
és az ő üdültetésük-
ben is nagy jelentő-
sége van, méghozzá 
úgy, hogy erre nem 
kell a központi költ-
ségvetésből fordítani 
– mondta el a héten 
a programról tartott 
miskolci tájékoztatón 
Demeter Ervin me-
gyei kormánymegbí-
zott. 

2014-ben az Erzsé-
bet-program kereté-
ben 62 pályázatot hir-
dettek meg, ebből 58 
valamilyen tematikus 
tábor. A 15 ezer kedvezményes fürdő-
belépő két hét alatt elfogyott, ez jelzi, 
milyen nagy volt rá az igény.

A pályázók hetven ponton kaphat-
nak segítséget a megyében, ahol nem 
csak számítógép- és internet-haszná-
lati lehetőséget, de konkrét segítséget 
is nyújtanak nekik – erről Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő beszélt. 
Elmondta, a sikeres, kedvezményes 
fürdőbelépőknél a két legkedveltebb 
célpont a mezőkövesdi Zsóry Fürdő és 
a Barlangfürdő. Csöbör Katalin hoz-
zátette, országgyűlési körzetében is 

több iskola tudott sikeresen 
pályázni, így az arnóti, az 

alsózsolcai és a miskolci 
Kazinczy is.

Élményeiről mesélt 
az iskola két tanuló-
ja, Szász Csenge és 
Juhász Péter is, akik 
táborozáson vettek 

részt a múlt nyáron, és 
nagyon élvezték. Nagy 

Anna, az Erzsébet-program 
szóvivője kiemelte, az elmúlt 

húsz év legnagyobb szociális program-
járól van szó. A pályázatoknál 
adott a keret, a leggyorsabban 
pályázók kaphatják meg a lehe-
tőséget. A programra ebben az 
évben 3,5 milliárd forintot for-
dítanak, a cél az, hogy még több 
emberhez jusson el a lehetőség, 
mint tavaly.

H. I. | Fotó: F. KaderjáK csILLa

takata – sok állásinterjú 
jó eredménnyel

Jelenleg elsősorban osztályveze-
tőket és irodai alkalmazottakat 
keres a Takata cég miskolci üze-
mébe. Többek között épp a helyi 
HR-osztály munkatársait – ha ők 
megkezdik munkájukat, akkor 
megjelennek a szakmunkások-
nak, fizikai dolgozóknak szóló 
álláshirdetések is.

A Takata japán autóipari cég fo-
lyamatosan, és egyre növekvő szám-
ban keresi az ősszel termelni kezdő 
miskolci üzem munkatársait. Csak 
ezen a héten 9 új hirdetés jelent meg.

– Jelenleg főleg irodai alkalma-
zottakat és osztályvezetőket kere-
sünk és interjúztatunk. Már elég 
sok interjút lefolytattunk, meglehe-
tősen jó eredményekkel! – mond-
ta az első tapasztalatokról Udo 
Schnatz, a Takata európai köz-
pontjának humánerőforrás (HR) 
igazgatója. – Amint működni kezd 
helyben a saját HR-osztályunk, el-
kezdődik a szakmunkások, fizikai 
dolgozók keresése is. A folyamatban 
miskolci, humánerőforrás-közvetí-
téssel foglalkozó cég is segítségünk-
re lesz – tette hozzá.

A szakember azt is elmondta, 
szakmunkásoknak és fizikai dolgo-
zóknak szóló álláshirdetések újsá-
gokban, különböző állásportálokon 
jelennek majd meg.

A Miskolcon ezer munkahelyet 
teremtő Takata által gyártott autó-
biztonsági alkatrészek speciális tu-
dást is igényelnek. 

– A világ más részén működő 
gyáregységeink munkatársainak 
is szervezünk külföldi gyakorlato-
kat, így miskolci munkavállalóink 
is, mind a fizikai, mind a szellemi 
munkát végzők a németországi El-
terleinban található tanulógyárunk-
ban vehetnek majd részt a számukra 
tartandó képzéseken – vetítette elő-
re Udo Schnatz.

A Miskolci Déli Ipari Park iránt – 
ahol már a terület infrastrukturális 
fejlesztését végzik – nagy az érdek-
lődés beruházó cégektől a Takata 
„bejelentkezése” óta. Péntektől lá-
togatható a park honlapja, a www.
midip.hu, amelyről az is kiderül: a 
93,5 hektáros területen hét másik – 
kisebb – cég is betelepülőként tart-
ható számon. 

cs. M.

ÉvÉrtÉkelő 
állománygyűlÉs

„az önkormányzati 
rendészet léte érték, 
fejlesztése indokolt”

3  

sIKeres az           erzsébet-prograM



„A térség sikere is”
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MIHŐ: választható és kötelező változások a díjelszámolásban
Ezután az egyenletes díjfizetést is választhatják a miskolci 
távfűtéses házakban élők. Egy másik újdonság a költségel
osztást szabályozza újra, kiküszöbölve a korábban tapasztalt 
aránytalanságokat.

A távfűtés díjelszámolásában választható, illetve kötelezően al-
kalmazandó változások lépnek életbe, és mindkét esetben van-
nak olyan kérdések, amelyekről a társasházi közösségeknek kell 
döntést hozniuk.

Az első újdonság egy, a MIHŐ Kft. által biztosított lehetőség, 
aminek igénybevételéről az egy fűtési körhöz tartozó közösségek 
dönthetnek – ez az egyenletes díjfizetés.

– Az egyenletes díjfizetést minden közösség választhatja áp-
rilis 15-éig, de senki számára nem kötelező. A lényege pedig az, 
hogy az előző fűtési idény tényleges hőfogyasztása alapján kiszá-
moljuk a havi átalányt. 11 hónapon keresztül ezt az előre kalku-
lálható összeget fizetik a fűtésért a lakók. Majd cégünk leolvassa 
ennek az időszaknak a hőfogyasztását, és a 12. havi számlában 
elszámoljuk a különbséget – foglalta össze a lényeget Móricz Jó-

zsef, a MIHŐ Kft. stratégiai igazgatója. A MIHŐ Kft. április 15-ei 
időponttal tudja megkötni a társasházakkal a megállapodást, de 
a közös képviselői fórumon elhangzott kérések alapján a megál-
lapodások visszaküldésének időpontja május 10.

Érdeklődésünkre Móricz József azt is elmondta, az évek ta-
pasztalatai azt mutatják, hogy az egyes fűtési idények teljes hőfel-
használása között nincs lényegi eltérés, tehát nem kell attól tar-
tani, hogy a 12. havi elszámolás különbözete megterhelően több 
lesz – és természetesen akár alacsonyabb is lehet az elszámoló 
számla a részszámláknál.

A másik fontos változtatást kötelező végrehajtani. Ez a költség-
elosztás szabályait érinti, tehát csak azokat, akik korszerűsítették 
fűtésüket, és radiátoronként szabályozható a lakásban a hőfel-
használás. Alkalmazni szeptember 15-étől kell.

A szabályozás lényegi eleme, hogy kötelező az épületben fel-
használt hőmennyiségnek legalább a 30, legfeljebb az 50 száza-
lékát a fűtött légtérfogat arányában felosztani a lakások között, 
az arányról a közösségek döntenek. A fennmaradó részt kell a 
fogyasztás arányában felosztani. A korábban ebben mutatkozó 

aránytalanságok kiküszöbölésére vezették be az új megkötést: az 
elosztásnál az egyes lakások egy légköbméterére jutó hőfelhasz-
nálás maximum a 2,5-szerese lehet az egész épületre számított, 
egy légköbméterre jutó hőfelhasználásnak.                                 Cs. M.

LED-es kijelzők
Folyamatosan zajlik Miskolc új 
utastájékoztatási és forgalom
irányítási rendszerének kiépí
tése, az első szakaszt a próba
verzió beüzemelésével sikeresen 
teljesítette az MVK Zrt. 

A folytatásban jöhet a projekt 
látványos része, amikor több mint 
száz helyszínen, a villamos teljes 
vonalán, számos autóbusz-meg-
állóban és a végállomásokon is 
megjelennek a LED-es kijelzők 
– ezzel megvalósul a valós idejű utastájékoz-
tatás – hangsúlyozza a közlekedési vállalat 
közleménye, mely szerint az MVK Zrt. si-
keresen tesztelte az utastájékoztatási és for-
galomirányítási rendszer próbaverzióját. A 
próbaüzem során beüzemelték és tesztelték a 
forgalmi tervező és irányítási, valamint az új 
diszpécseri rendszert. Felszerelték és tesztel-
ték két Neoplan típusú autóbuszon a fedélze-
ti számítógépet is (képünkön), amely méter-

re és másodpercre pontosan meghatározza 
a jármű helyzetét, vezérli a fedélzeti utastá-
jékoztató rendszert. Folyamatosan adatokat 
küld a jármű állapotáról a központi rendszer 
felé, illetve információval látja el a megálló-
helyi utastájékoztató rendszereket.

Számos kiegészítővel együtt megérkeztek 
a központi infrastruktúrát képező munka-
állomások is, így a projekt újabb szakaszába 
léphet.

A miskolci utastájékoztatás új korszaka

Veszélyes A szoCiAlistáK  
ViselKedése
Elriaszthat befektetőket az a politikai „per
formansz”, ami a csütörtöki közgyűlésen 
történt. Erre a veszélyre Pfliegler Péter al
polgármester hívta fel a figyelmet, akit már 
pénteken több miskolci befektető, illetve be
fektetni kívánó cég képviselője megkeresett 
aggályaival.

Pfliegler Péter 2010 októberétől dolgozik al-
polgármesterként. Elmondta, akkor megegye-
zett a polgármesterrel: csak a feladatokra fog 
koncentrálni, és ez mind a mai napig sikerült is.

– Úgy gondolom, minden politikai oldal jó-
részt elfogadott, és a város polgárságától is 
kedvező visszajelzéseket kaptam. Most sem 
szeretnék politizálni – szögezte le pénteki nyi-
latkozata elején. – Azt azonban el kell monda-
nom, hogy a város közgyűlésének február 13-
ai ülésén megvalósult botrányos performansz 
után, amit a szocialista párt kezdeményezett, 
pénteken már, sajnos, aziránt érdeklődtek ná-

lam Miskolcon befektető cégek: mi történik a 
városban? Jöhetünk-e, maradhatunk-e itt? Ép-
pen ezért végtelenül veszélyesnek látom ezt a 
viselkedést!

Pfliegler Péter hangsúlyozta: az őt megke-
reső cégek egyértelműen jelezték: a politikai 
bizonytalanság számukra gazdasági bizony-
talanságot jelent, és ilyen körülmények között 
nagyon át fogják gondolni, Miskolcon teleped-
jenek-e le, illetve itt valósítsák-e meg tervezett 
újabb befektetéseiket.

– Nem hiszem, hogy magyarázni kellene, 
milyen súlyos következményekkel járhat, ha le-
lassulnak a beruházások, a munkahelyterem-
tés. Éppen ezért így, a nyilvánosság előtt is ké-
rem a politikusokat, kérem a szocialista pártot 
és mindenkit, aki ilyen performanszokat akar 
előadni, jól gondolja át, hogy az egyéni vagy 
pártérdekek megelőzhetik-e az egész város, sőt, 
akár a térség, a régió érdekeit! – zárta szavait 
Pfliegler Péter.

Hétfőn postázni kezdték az értesí
tőket, csütörtökön megválasztot
ták a választási bizottságok tagja
it, akik már le is tették esküjüket. 

Az országgyűlési egyéni választó-
kerületi választási bizottság tagjait 
a választókerület székhelye szerin-
ti település képviselő-testületének 
legkésőbb február 23-áig meg kell 
választania – ennek a miskolci köz-
gyűlés február 13-ai ülésén eleget 
tett. A bizottsági tagok pénteken es-
küt tettek.

B.-A.-Z. megye 01. és 02. számú 
Országgyűlési Egyéni Választóke-
rületi Választási Bizottságának tag-
jai és póttagjai: 1. vk.: Orosz Gábor, 
Szádeczki Zoltán, Kerekesné Tóth 
Edit Anna, póttagok Mikitáné Új-
jobbágy Erzsébet, Gyulai Iván. 2. 

vk.: Kiss György, Ardeleán Gábor, 
Mezei István, póttagok Mariscsák 
István, Görgényi Adrienn.

A Nemzeti Választási Iroda feb-
ruár 10–17. között postázza az ér-
tesítőket a névjegyzékben szereplő 
választópolgároknak. Aki ezt nem 
kapja meg, a jegyzőnél (a helyi vá-
lasztási iroda vezetőjénél) jelezheti. 

Az új választási eljárási törvény 
értelmében nem ajánlószelvénye-
ken, hanem ajánlóíveken kell a je-
lölteknek az induláshoz szükséges 
támogató aláírásokat összegyűjteni-
ük. A választási iroda legkorábban 
február 17-én adja át ezeket az íve-
ket a jelöltállító szervezeteknek, így 
az ajánló aláírásokért ekkortól ke-
reshetik fel a lakosságot. A választá-
si kampányidőszak február 15-étől 
április 6-án este 7 óráig tart.

Választás 2014
Tovább „zöldülhet” Miskolc és tér

sége: csütörtökön sajtótájékoztatón 
jelentette be Pfliegler Péter alpolgár
mester, hogy márciusban megkez
dődik annak a közel 3,7 milliárd fo
rintos beruházásnak a kivitelezése, 
mellyel kiteljesedik a szelektív hul
ladékgyűjtési rendszer mind a város
ban, mind a környékén. Az Európai 
Unió által támogatott program ösz
szesen 37 települést érint, Miskolcon 
szelektív tároló, Hejőpapiban pedig 
osztályozó üzem épül a hulladék új
rahasznosítására.

Pfliegler Péter emlékeztetett, 2011-
ben Miskolc és 36 környező telepü-
lés „közösen gondolkozva, tervezve, 
együtt megszervezve és együtt lob-
bizva” nyújtotta be pályázatát, mely-
re 2012-ben sikerült megköt-
ni a támogatási szerződést 
is. A csütörtöki sajtótá-
jékoztató apropóját az 
adja – tette hozzá az al-
polgármester –, hogy 
mostanra lezárult va-
lamennyi közbeszerzé-
si eljárás, legutolsóként 
ez év januárjában a kivite-
lezésre vonatkozó is.

– Miskolc eddig is sokat tett 
azért, hogy környezetbarát városként 
emlegessék. A törekvést számtalan be-
ruházás bizonyítja, a villamosközleke-
dés teljes megújulásától a geotermikus 
energiát használó távhőszolgáltatásig. 
Ebbe a sorba illeszkedik most az a tér-

ség környezeti terhelését tovább csök-
kentő hulladékgazdálkodási projekt, 
amely épít a társult települések lakói-

nak környezettudatos életmód iránti 
igényére is – emelte ki Pfliegler Péter. 

Merkel Norbert projektmenedzser 
elmondta, a fejlesztés a 37 településen 

közel 250 ezer embert érint. Célja az 
egységes Miskolci Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer infrastruk-
turális fejlesztése. Ennek egyik eleme a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűj-

tés kiépítése, amelynek a lakos-
ság számára leginkább kéz-

zelfogható bizonyítéka 35 
ezer, szelektív hulladék 
elkülönített gyűjtésé-
re alkalmas műanyag 
edény, valamint 5 ezer, 
a háztartásban kelet-

kező szerves anyagok 
visszaforgatására alkal-

mas házi komposztáló meg-
jelenése lesz. Hercsik István, a 

MENTO Környezetkultúra Kft. ügy-
vezetője arról szólt, a rendszernek 2015 
januárjára kell működőképesnek len-
nie, a projektet véglegesen pedig 2015. 
március–április közötti időszakban 
zárhatják le.

Miskolci Napló

KItELjEsEDIK A szELEKtív HuLLADéKgyűjtés  

Elriaszthatják a befektetőket
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Görömböly legidősebb lakóját, a 102 éves Margit nénit köszön-
tötte Kriza Ákos, Miskolc polgármestere és Nehéz Károly önkor-
mányzati képviselő a múlt pénteken, amikor műsoros-vacsorás 
ünnepségre várták a 70 év feletti helyi lakosokat a városrész mű-
velődési házába. 

Az intézményt zsúfolásig megtöltötték az invitálást elfogadó 
szépkorúak. – Remélem, a borongós, ködös nap ellenére, a műsort 
követően jó kedvvel távoznak majd a vendégek – hangsúlyozta üd-

vözlő beszédében Nehéz Károly. Kriza Ákos polgármester köszöntőjében saját élményeit elevenítette fel. – Az idősek közel-
sége mindig a nagyszüleimet juttatja eszembe. Amikor náluk voltam, az mindig biztonságot és szeretetet jelentett, ezt érzem 
most itt is – emelte ki, majd az önkormányzati képviselővel közösen köszöntötték Görömböly legidősebb lakóját. A helyi 
óvodások és iskolások műsorát vacsora és kötetlen beszélgetés követte.

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték nemrégiben Sipos 
Sándort. Miskolc önkormányzatának jókívánságait és Orbán 
Viktor miniszterelnök üdvözletét Óvári Zsuzsanna főosztály-
vezető adta át. 

Sipos Sándor szülei Tokajból érkeztek. Apja hajósember volt, 
édesanyja pedig az első tanácselnök Tokajban. Neki – elmondása 
szerint – két munkahelye volt egész életében. 1990-ben lépett ki vég-
leg a munka világából, s választotta a nyugdíjas életet felesége, csa-
ládja körében. Három gyermek, számos unoka és dédunoka veszi 
körül, az ünneplést is több körben tudják megejteni. – Nem férne 
be az egész család egyszerre a házba – mondta el az ünnepelt felesé-
ge. Sipos Sándor ma is aktív életet él, elmondása szerint sokszor fejt 
keresztrejtvényeket, hogy szellemi karbantartásáról gondoskodjon.

Több mint húsz programmal készül 
a következő félévre a Miskolci Galéria 
Feledy-háza. Irodalmi fonó, Ven-
dégségben a Múzsák kertjében és 
Művészeti Szabadegyetem – három 
hagyományos, a Feledy-háztól elvá-
laszthatatlan sorozat, amely továbbra 
is szórakoztatja a közönséget.

Ezek mellé pedig egy új programfo-
lyamot is életre hívtak. Balázs István, 
a Múzsák Kertje Alapítvány kurató-
riumának elnöke a Vendégségben a 
Múzsák kertjében programjairól szólva 
elmondta, ebben a félévben a rádiót 
emelik ki, hiszen 60 éves lenne a Mis-

kolci Rádió. Lesz beszélgetés, rádiótör-
téneti tárlat és grafikai kiállítás. – Antall 
István, a Magyar Rádió irodalmi szer-
kesztője hozza el Kísérő című grafikai 
kiállítását. Ő mondta, hogy az újságírás, 
a rádió a tömény, a grafika pedig a kísé-
rő. Ezzel a tárlattal kezdődik a Vendég-
ségek programsorozata – fűzte hozzá a 
február 28-ai programhoz.

Kákóczki András, a galéria intéz-
ményvezetője a legrégebbi programról, a 
Művészeti Szabadegyetem eseményeiről 
szólt, amely továbbra is végigtekinti Mis-
kolc kulturális életét. Ezúttal a két világ-
háborúra időszakára fókuszálva – legha-
marabb március 5-én.

A negyedik, új sorozat a jelent bemu-
tatva a jövőbe mutat. – Számos, tehetsé-
ges gyerekkel találkozunk, s nem csak 
színpadra képezzük őket. A lelküket 
gazdagítjuk. A társadalomnak szüksé-
ge van olyanokra, akik értik a zenét. A 
Fiatal Tehetségek Fórumára kiemelke-
dően tehetséges gyerekeket hozzuk el, 
hogy a nagyközönség megismerhesse 
őket – hangsúlyozta Csabay Csilla ze-
neoktató, a program felelőse. A progra-
mok részletesen programajánlónkban 
olvashatók.

Kiss J. 
fotó: Mocsári L.

A Miskolci Nemzeti Színház 
igazgatóhelyettesi posztját már 
nem tölti be Béres Attila (képün-
kön), de továbbra is a művészeti ta-
nács tagja – jelenleg is próbál, jövő-
re kétszer is rendez a színházban. 

A teátrum direktora, Kiss Csa-
ba elmondta, az nem hír, ha vala-
ki marad. „Az igazság pedig Béres 
Attila esetében az, hogy a társulat 
és a művészeti tanács tagja marad” 
– mondta, hozzátéve: jövőre a West 
Side Storyt és a Tótékat rendezi 
majd Miskolcon.

A direktor tájékoztatása szerint 
Béres Attila azért mondott le igaz-
gatóhelyettesi beosztásáról, mert 
az operatív, napi dolgokat egyre 

kisebb mérték-
ben tudta el-
látni egyéb el-
foglaltságai miatt. 
– Nagyon sajnálom, 
hogy ebből a vi-
szonylag egyszerű 
szakmai történetből 
egy hírportál egy nem 
létező „verekedés” hí-
rét kreálta. Semmi ilyen nem tör-
tént Attila és köztem. Remélem, 
hogy a nézők is a saját szemükkel 
fognak meggyőződni arról, hogy 
minden rendben van nálunk. Foly-
tatjuk az eddigi magas színvonalú 
művészi munkát – hangsúlyozta 
Kiss Csaba. 

Béres Attila rendezőként jelenleg 
a Veszett fejsze című előadásra ké-
szül – a folyamat az olvasópróbánál 
tart. A rendező munkái közül eddig 
a Chicagónak, a Játszd újra, Sam!-
nek, a My Fair Ladynek és a Woy-
zecknek örülhettek a miskolciak.

Kiss Judit

LeMondott, de a színháznáL 
Marad Béres attiLaValentin, hungary

Nem tudom, felmérte-e már va-
laki, hogy áll Magyarország az egy 
négyzetkilométerre eső Valentinok 
számát tekintve – szerintem elég 
rosszul, mert egészen tág ismeret-
ségi körömben sem nagyon akad 
senki, aki hallott volna ilyen névre 
keresztelt személyről. Bálintok vi-
szont vannak bőven, s az ő szem-
pontjukból kifejezetten sérelmes-
nek tekinthető, hogy nevük napját 
– február 14-ét – már idehaza is majdnem kizárólag Valentin-napként em-
legetik, ünneplik. 

A „valentinosított” Bálint-nap üzlet – divatos szóval biznisz – s ilyen szem-
pontból már az is közömbös, hogy egy televíziós felmérés szerint tíz megkérdezett 
magyar kereskedőből nagyjából tíznek nem volt halvány fogalma sem róla, mért 
pont ezen a napon kell árulni a különféle állagú kis szívecskéket, meg a rózsaszín 
lufikat. Odáig nagyjából eljutottak, hogy ez vagy húsz éve valamiért Magyaror-
szágon is a szerelmesek napja – de ezzel slussz. 

Egy szemüveges virágkötő hölgy – aki valószínűleg egész évben erre gyúr üzle-
tileg, (meg a nőnapra) – nem is nagyon értette, mért kell ebben az ügyben annyi-
ra oknyomozni. – Ez olyan kedves dolog, nem…? – izélte mosolyogva. – Szerelme 
mindenkinek van meg volt, jó megemlékezni róla…

Hát igen. Csakhogy hátsó fele is van mindenkinek, mégsem ünnepeljük meg 
évente!

A fellelhető forrásanyagok ugyancsak hetet-havat összehordanak ezzel kap-
csolatban. Legtöbb esetben egy Valentin nevű szentre hivatkoznak – aki tulaj-
donképpen nem is egy volt, hanem három – azaz az angolszász népi hagyomány 
három személy tevékenységéből gyúrta össze azt az image-t, ami miatt arrafelé 
Szent Valentint pár száz éve a szerelmesek védőszentjeként lehet ünnepelni. 

Mert ez a lényeg: hogy lehessen ünnepelni. Jó nagyokat és idétleneket. Olya-
nokat például, mint amilyet pár éve, a „szerelmesek napja” tiszteletére, az egyik 
pesti pláza tetején produkáltak, s ami gyakorlatilag mindent felülírt, amit az em-
beri hülyeség tárgykörében eddig tudni véltem. Csókversenyt szerveztek kérem 
szépen, egy „city center” hegyében, mínusz 15 fokban! (Egyes, csőrüknél összefa-
gyott delikvenseket később állítólag műtéti eljárással kellett szétválasztani – én a 
lángvágóra szavaztam volna!)

József Attila jutott eszembe: szegény, amikor megalkotta A Hetedik című ver-
sét – abban is az udvarlásról szóló strófát, nemigen számolt vele, mi minden ér-
heti még a párválasztó emberiséget… Ahogy írta: „Szerető után ha járnál, / hét 
legyen, ki lány után jár. / Egy, ki szivet ad szaváért, / egy, ki megfizet magáért, / 
egy, ki a merengőt adja, / egy, ki a szoknyát kutatja, / egy, ki tudja, hol a kapocs, 
/ egy, ki kendőcskére tapos, - /…

Mert hát kendőcskére taposni is valami (meg szoknyát kutatni) – na de nemi 
életet élni mínusz tizenöt fokban! Egy pesti pláza tetején! Erre varrjon gombot 
egy normális poéta!

Aztán azért is eszembe jutott nagy költőnk, mert állítólag – amikor gyermek-
korában kiadták falura dolgozni – egy parasztgazda 8-10 pofonra alapozott, sa-
játos pedagógiával magyarázta el neki, hogy „Attila név nincs! A te neved Pista!” 
Tudniillik akkoriban a magyar vidéken el sem tudták képzelni, hogy becsületes 
embert máshogy is hívhatnak, mint Pista, Miska, Jóska, Matyi… s akkor gondol-
junk bele, mihez kezdtek volna a Valentinnel?                                       szepesi sándor

Zsignár István festőművész 
munkáiból nyílt nemrégiben ál-
landó emlékkiállítás a Zrínyi Ilo-
na Gimnáziumban. Az egykori 
oktatóról tantermet is elneveztek, 
az iskola volt diákjai pedig tár-

lattal tisztelegtek a rajztagozat ala-
pítója előtt.

Kovácsné Szegedi Ildikó, a gim-
názium igazgatója a megnyitón 

elmondta, Zsignár István tíz 
évig tanított rajzot az intéz-
ményben. Középiskolai tanár, 
festőművész, tagozatalapító 
és mester volt. – Hagyomány 
nálunk, hogy régi, kiemelt je-
lentőségű oktatóinkról ter-
met nevezünk el, így a föld-
szinti rajzterem mostantól 
Zsignár István nevét viseli 
– emelte ki az igazgató. Ezt 
követően megnyílt a kiál-
lítás, amelyen köszöntőt 
mondott Csöbör Katalin 

országgyűlési képviselő, a tár-
lat védnöke, a gimnázium egyko-
ri diákja is. A képviselő kiemel-
te, büszke egykori iskolájára, s a 
művész-oktatóra, akire Miskolc is 
büszke lehet. A kiállítást Kákóczki 
András, a Miskolci Galéria vezető-
je nyitotta meg. 

zsignár istVán 
eMLéKKiáLLítása

a múlt nagyjai 
és a jelen tehetségei

szépkorúakat 
köszöntöttek
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Lévai Anikó és Lehel László el-
nök-igazgató egy, a Velux Alapítványok 
által felajánlott, 4,5 millió forintos támo-
gatásból létrehozott új létesítményt – egy 
úgynevezett Kézműves Kuckót – adtak 
át a segélyszervezet által működtetett, 
miskolci családok átmeneti otthonában.

A most elkészült, mintegy 30 négyzet-
méteres épület új lehetőségeket teremt 
az intézményben élő nehéz sorsú gyer-
mekek számára, teret adva közösségi és 
egyéni játékoknak, fejlesztő foglalkozá-
soknak. Az épület ünnepélyes haszná-
latbavételén, valamint az azt megelőző 
farsangi rendezvényen részt vett, és aján-
dékokat adott át a gyerme-
keknek Csöbör Katalin 

országgyűlési képviselő, Demeter Er-
vin kormánymegbízott, valamint Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere is. Lévai 
Anikó a Kézműves Kuckó átadásánál ki-
emelte: ez az épület nemcsak az átmeneti 

otthonban lakó gyermekek közössé-
gi és fejlesztő foglalkozásainak ad 
teret, de fontos eszköze lehet az 
Avason élő, hátrányos helyzetű 
gyermekek számára szervezett 
programoknak is.

Lehel László köszönetet 
mondott a beruházást lehetővé 
tévő Velux Alapítványoknak 
és Miskolc önkormányzatának 
a támogató együttműködésért. 

Az elnök-igazgató előrevetítette, hogy 
az Ökumenikus Segélyszervezet továb-
bi fejlesztéseket tervez a városban, hogy 
még hatékonyabban és személyre sza-
bottabban tudjon segítséget nyújtani a 
bajbajutottaknak.
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Miskolcon a hagyományos farsangfarki karne-
válok előtt, egy héttel korábban teszik fel a koronát 
a „mulatságokra” – már február 20-án, csütörtökön 
délután 3 órakor megnyitja kapuit a Becherovka Mis-
kolci Kocsonya Farsang. Négy órától pedig zenészek, 
táncosok, sportolók felvonulása vezeti fel a közönséget 
a Szinva teraszi hivatalos megnyitóra.

A gasztronómiai kínálatban természetesen a ko-
csonya lesz a főszereplő a vasárnap estig tartó feszti-

válon. Csütörtökön főzni 
kezdik az ország legna-
gyobb kocsonyáját, amit 
másnap délután már 
fel is vágnak. Az Óno-
di Böllérversennyel való 
együttműködésnek kö-
szönhetően, friss „disz-
nóságokat” is kóstolhat 
az ínyenc közönség.  

A Villanyrendőrtől a 
Szent István térig húzó-

dó, Széchenyi utcai vásári forgatagnak köszönhetően 
pedig természetesen – a lucullusi lakomákhoz értő ró-
maiakkal szólva – a tojástól az almáig mindent, azaz 
egy bőséges étkezés összes elemét megkóstolhatjuk, 
legyen szó ételről vagy italról.

A kocsonyafesztivál legalább ilyen bőséges progra-
mot is kínál. A hazai sztárok minden műfajt képvisel-
ve négy színpadról változtatják igazi bulihelyszínné a 
belvárost – csak a „főműsort idézve”: lesz Kowalsky 
meg a Vega, Bëlga, Kiscsillag, Paddy and the Rats. 

A tiszteletteljesen nagy öregeknek nevezhető zené-
szek közül pedig sikerült „megszerezni” például Ho-
monyik Sándort, aki nemcsak a bulvárlapok híreinek 
szereplői közül hiányzik, de sok fellépést sem vállal. 
Miskolci koncertje után legközelebb csak áprilisban 
lép fel. Itt lesz Balázs Fecó is, a lírikus rock atyja, akinél 
szerencsére még szintén nem jöttek el „a csönd évei”.

A koncertek mellett lesz többek között bábszínház, 
fényfarsang, kiállítás, képeslapfestés, kisállat-simoga-
tó, retro divatbemutató és még ostormenet is. (A rész-
letes program a www.miskolcikocsonyafarsang.hu 
vagy a www.kocsonyafeszt.hu oldalon megtalálható!)

Nemcsak a problémát kell meg-
szüntetni, hanem annak okát is – 
vallja Klaj János táltos csontkovács, 
aki a hátfájástól az ízületi-reuma-
tikus problémákig, a lúdtalptól a 
fejfájásig, a fülzúgásig sok-sok bajt, 
betegséget gyógyít. Emellett azon-
ban életvezetési tanácsokkal is segít 
rátalálni a helyes útra.

Elmondása szerint, az első kezelés-
be még sokan szkeptikusan vágnak 
bele. A harmadik után azonban már 
nincsenek kétségeik, kiépül a biza-
lom és az összhang a beteg és a kezelő-
je között. A problémák sokrétűek le-
hetnek, a miskolci természetgyógyász 
szerint nagyon sok olyan munka, te-

vékenység van például, 
amely megterheli a ge-
rincünket. A folyama-
tos egyhelyben ülés, 

az autóvezetés, a 
számítógépe-

zés, de akár a 
hosszas álldo-
gálás is a ge-

rinc deformációjához vezethet. Nem 
meglepő tehát, hogy kisebb-nagyobb 
fokú gerincferdülés manapság na-
gyon sokaknál fennáll, problémákat 
okozhat. Klaj János mintegy 15 éves 
pályafutása során kezelt már több is-
mert művészt és politikust is.

– A beteg testi-lelki egyensúlyának 
helyreállításával, az ízületek szak-
szerű átmozgatásával a szervezet ön-
gyógyító képessége is kibontakoz-
hat – vallja Klaj János. A csontkovács 
hozzáteszi, tapasztalatai szerint a tes-
ti bajok esetében túlnyomó részben 
a stressz a kiváltó ok. Ettől kell tehát 
megszabadítani az embereket, egy-
egy kezelés alkalmával beszélgetéssel 
igyekszik „takarítást” is végezni az 
emberek fejében.

– Ne félj, légy önbizalommal teli, 
bocsáss meg az ellened vét-

kezőknek, és bocsáss 
meg önmagadnak is! 
– ez a táltosok négy 
parancsolata, melyből 
levezethető, mitől ala-

kulhat ki stressz az 
emberekben: féle-
lem, kisebbrendű-
ségi érzés, harag, 
bosszúvágy, bűntu-
dat… mind-mind 
felelősek ezért.
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VIllamospótlóK, 
parKolóK
Február 19., szerda este és február 24., hétfő hajnal között a Miskolci Kocsonya 
Farsang miatt megváltozik a villamosközlekedés!
»  Csütörtökön és pénteken a 2-es villamosok nem közlekednek. Az Újgyőri főtér 

– Vasgyár között a 9, 19, 21, 21B, 29, 67, 68 jelzésű autóbuszokkal lehet utazni 
villamosbérlettel is, illetve a villamosról átszállva ugyanazzal a jeggyel, annak 
másik végét is kilyukasztva.

»  Csütörtökön és pénteken az 1-es villamosok helyett a Malomszög utca 
és a Szinvapark/Centrum megállóhely között villamospótló autóbuszok 
közlekednek.

»  Szerda estétől hétfő hajnalig minden éjszaka, valamint szombaton és vasár-
nap egész nap az 1-es villamos teljes viszonylatán villamospótlók járnak.

»  Szerdán, csütörtökön és pénteken este az utolsó villamos a Tiszai pu.-ról 22.05-
kor, Felső-Majláthról 21.35-kor indul. Csütörtök, péntek, illetve hétfő reggel az 
első villamos a Tiszai pu.-ról 4.20-kor, Felső-Majláthról 4.50-kor indul.

»  A villamospótló autóbuszok a rendezvény helyszínét elkerülik, a Városház tér 
helyett a 11-es autóbusz Szemere kert megállóhelyén állnak meg.

az autósok számára is lesz változás:
Látogatók nem parkolhatnak a rendezvény ideje alatt a Kandia közben, a 
Városház téri zúzalékos parkolóban és a Szent István tér mögötti parkoló kiseb-
bik, a bejárattól balra eső részén. A belvárosi – Európa téri és Régiposta utcai 
– mélygarázsok természetesen nyitva, és a felszíni parkolókénál kedvezőbb 
díjszabással várják az autósokat.

A stressztől is megszabadít 
a csontKoVács

Kézműves Kuckót 
kaptak a gyerekek

Vidám farsangi programok
Ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás, kézműves 
foglalkozások sora és táncház várta a miskolci 
gyermekeket az Ökumenikus Segélyszer-
vezet farsangváró családi programján 
múlt szombaton, a Pattantyús Ábra-
hám Géza Általános Iskolában. A vi-
dám foglalkozást meglátogatta Lévai 
Anikó jószolgálati nagykövet is.

Gasztronómia, hagyomány, 
zene, lEG-ekkel, 
ínyencségekkel!

Csütörtökön megnyit-
ja kapuit a Becherovka 
Miskolci Kocsonya Far-
sang. A kapuk olyannyi-
ra jelképesek, hogy az 
ország egyik legnagyobb 
gasztronómiai fesztivál-
ján és vásárán minden sza-
badtéri program ingyenes! 
Gasztronómia, hagyomány, 
zene, szórakozás – igazi ínyen-
cségekkel, LEG-kocsonyával, a 
LEG-népszerűbb hazai előadókkal!

Startol a Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang!

FellépőK
Animal Cannibals, Astro Video Disco, Balázs Fecó, 
Balázs Pali, Bëlga, Bíborszél, BMV, Bon-Bon, 
Charlie, Csepregi Éva, Desperado, Enemies, EstHajnal, 
Foolberry, Homonyik Sándor, Julcsi and the Babyfaces, 
Kerozin, Kisavas, Kiscsillag, Kiss Kata Zenekar, KGST, 
Kowalsky meg a Vega, Korda György és Balázs Klári, 
Majka & Curtis, Maszkura és a Tücsökraj, Metrum All 
Stars, Muriel, A Nyughatatlan, Paddy and the Rats, 
Pannonia Allstars Ska Orchestra, Péterfy Bori & Love 
Band, P. Mobil, Reflex, Rehab Nation, Sky Fanatic, 
Vastag Csaba, Vaultage – és még sokan mások.



Karneváli hangulat 
az Avason és a belvárosban

128 éve, 1886. február 10-én jelent meg Szendrei Já-
nos: Miskolc város története és egyetemes helyirata 
c. ötkötetes monográfiájának első kötete. A termé-
szeti viszonyokat és az őstörténetet bemutató rész-
hez nem hívta meg szerzőtársul Herman Ottót, 
amely egy életen át súrlódáshoz vezetett közöttük.

123 éve, 1891. február 11-én a város első kórházának 
főorvosa, Singer Henrik (1845–1927) a Koch-féle 
szérummal elvégezte az első tuberkulózis elleni vé-
dőoltást. Ő volt az Erzsébet kórház első főigazgatója 
(1905-ig), egyben a sebészeti osztály vezetője.

71 éve, 1943. február 11-én volt a „Budapesti sztárok 
tarkaestje” a Miskolci Nemzeti Színházban. Telt ház 
előtt lépett fel „Budapest kedvence”, Kiss Manyi, s má-
sok mellett Rózsahegyi Kálmán és Eisemann Mihály. 

128 éve,  1886. február 14-én meghalt Kun János (sz.: 
1820), Miskolc északi kerületének kiegyezés utáni 
képviselője. A szabadságharcban önkéntesként vett 
részt, majd a megye főjegyzője lett. Mocsáry Lajossal 
a függetlenségi pártot képviselte az országgyűlésben.

Hétforduló

Múlt és jelen

A képeslap 1903–1904 között készült, célja az akkor átadott új kereske-
dő és üzletház bemutatása volt. Az építtető Tupler Mór „fűszer- és gyar-
matáru kereskedő”, aki a földszinten két üzletet alakított ki, az emeleten 
pedig családjával lakott. Az üzletbejárat két oldalán fémtáblára festették 
a cégért, a „Fehér Elefánt”-ot. Az udvari bejárat fölött másik cégér mu-
tatta, hogy az udvarban csizmadiamester is dolgozott. Átalakított hom-
lokzattal létezik a szomszédos, földszintes épület is. Ezt 1888-ban a Gre-
utter-testvérek lakták. Az udvari helyiségek tornácra nyíltak, amelyek 
öntöttvas, míves gerendái még az utóbbi időben is láthatóak voltak. 
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névadó – szigligeti ede
A Népkert és az Erzsébet kórház, vagyis a Bu-

dai József és a Farkas Jenő utcák között kialakí-
tott észak-déli irányú tér. A XX. század elején 
alakult ki, 1911–1947 között Pataky Sándor tér 
volt a neve, ekkor kapta a Szigligeti nevet.

A névadó Nagyváradon született, iskolá-
it is itt végezte. Szülei papnak szánták, ő maga 
orvos szeretett volna lenni, aztán egy mérnök 
mellett igyekezett eltanulni az építész szakmát. 20 
éves volt, amikor a fővárosba vezetett az útja, s ezzel 
élete is megváltozott. Tagja lett a budai színháznak, ko-
rábbi családi nevét (Szathmáry József) is ekkor változtat-
ta Szigligeti Edére. Korának első számú színpadi költője 

lett, s drámaírói munkássága is nagyon jelentős. 
Hihetetlen számú művet írt, így több mint 

negyven történelmi drámát, jeles királyaink-
ról vagy közismert személyekről. Társadal-
mi drámák mellett történelmi vígjátékok és 
társadalmi vígjátékok készültek íróasztalán. 
Közülük a Liliomfi vált ismertté. Negyedszáz 

népszínmű, de operaszövegek és fordítások is 
gazdagították színes életét. (1814–1878 között élt, 

felesége színésznő volt, mindketten a Kerepesi úti 
temetőben nyugszanak. Irodalmi alkotásai miatt 1840-
től a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.)

d. I.

Anno írták…  
1886–2013 között Miskolc város képviselő-testülete 

75 személyt tisztelt meg díszpolgári cím adományozásá-
val. (Jelenleg a városnak 15 élő díszpolgára van.) A sort 
Kossuth Lajos nyitotta meg, s 11. volt gróf Bethlen István 
miniszterelnök. Nevéhez az 1921–1931 közötti gazdasá-
gi konszolidáció, a Magyar Nemzeti Bank megalapítása, 
az újjáépítést segítő Speyer-bankkölcsön felvétele, s a na-
gyobb magyar városokban új beruházások megvalósítá-
sával a munkanélküliség jelentős csökkenése társítható. 
Miskolchoz ezen túl a Palotaszálló építése okán, 1927–
1930 között más kapcsolatok, s nagyon jó sajtóhírek kö-
tötték. Miskolc közgyűlése 1927-ben adományozott neki 
díszpolgári oklevelet, de funkcionáló miniszterelnök-
ként nem vette át. Aztán amikor már nem volt miniszter-
elnök, a város küldöttsége 1937-ben felkereste az oklevél-
lel, amelyet a következő szavak kíséretében vett át: „Tíz 
évvel ezelőtt miniszterelnök voltam, ma egyszerű polgár 
vagyok és ennek folytán a második kitüntetés kétszere-
sen értékes reám nézve, mert a város nem várhat egyebet 
tőlem, mint néhány egyszerű köszönő szót … Kétszeres 
hálával tartozom tehát a városnak.” (Miskolc város köz-
gyűlése, 1937/128. sz. határozat)                 dobrossy István

AKKor...
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 Múlt hétvégén Miskolcon is eltemette a telet 
az avasi farsangi karnevál és a belvárosi kar-
nevál több száz gyermek résztvevője. Az egy-
házi és önkormányzati óvodák, általános és 
középiskolák részvételével megtartott rendez-
vényeken busók ijesztgettek, kiszebábok ég-
tek, de megidézték a velencei és a riói karnevált 
is. A programok fővédnöke Csöbör Katalin 
or szágyűlési képviselő volt.

Csütörtök délután több száz gimnazista és 
középiskolás várakozott a farsangi menet el-
indulására várva a Fényi Gyula téren. Szin-
te minden fiatal valamilyen maszkban, vagy 
arcfestéssel érkezett.  Rövid „hangolódást” 
követően megindultak a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnáziumtól, fel, az Avasi Gimnázium előt-
ti térig. A menetet az Agyagbanda vezette, így 
vonultak dalolva, énekelve az Avasihoz, ahol 
szintén több száz, maskarába öltözött óvodás 
várta őket.  A gimnáziumnál körbehordozták 
a kiszebábot, amit nagy üdvrivalgás közepette 

meg is gyújtottak, elbúcsúztatva ez-
zel a telet, minden rosszat és betegsé-
get. Az intézmény előtti téren felállí-
tott színpadon előbb a velencei, aztán 
a riói karnevál hangulatát idézték 
meg a színpadra lépő táncosok, majd 
a levegőbe engedték a színes lufikat. 

Másnap az Arany János és Mun-
kácsy Mihály utcák közötti téren, a 

belvárosi karnevállal folytatódott a 
mulatság. A talpalávalóról ezúttal 
is az Agyagbanda gondoskodott, a 
busók pedig körbehordozták a ki-
szebábot, amely természetesen – a 
néphagyomány szerint – itt is láng-
ra kapott.

Mikitáné Újjobbágy Erzsébet, a Szabó Lőrinc 
Általános Iskola igazgatója, a karnevál főszer-
vezője elmondta, nagyon örül neki, hogy eny-
nyi intézmény csatlakozott a rendezvényhez, 
mindenki szívesen jött. A céljuk az volt, hogy 
ne csak egy négy fal között rendezett „farsan-
gi diszkót” tartsanak, hanem mozduljanak ki 
a gyerekek. Nyúljanak vissza a néphagyomá-

nyokhoz, tapasztalják meg, milyen a régi far-
sangok hangulata, ismerjék meg más nemze-

tek szokásait is.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, a 

rendezvény fővédnöke arról szólt, nagyon büsz-
ke rá, hogy ilyen jól sikerült rendezvényt szer-
veztek az intézmények, szívesen állt a kezde-
ményezés mellé. Az országgyűlési képviselő is 
kiemelte annak fontosságát, hogy a farsangot 
nem egy tornateremben tartották, hanem kivit-
ték a belvárosba, és az Avasra. – Fantasztikusak 
a szervezők, hogy mindezt ilyen szépen össze-
hozták – tette hozzá a rendezvény fővédnöke.

busóK, KIszebáboK, fArsAnGI HAGyoMányoK
A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagy-
böjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet 
hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatsá-
gok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang 
jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus 
naptárban nem kötődik hozzá jelentős val-

lási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyo-
mányokra épül. A farsang csúcspontja a 
karnevál, számos városban tartanak ilyen 
rendezvényeket (riói karnevál, velencei 

karnevál), Magyarországon pedig a far-
sang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi 
busójárást.



Második alkalommal rendezték 
meg vasárnap a Szalontai Zoltán 
Emlékversenyt, melyre a régió 165 
diák és serdülő birkózó versenyzője 
nevezett. Egész nap zajlottak a ver-
senyek, hogy eldőljön, kik a legjob-
bak a saját korcsoportjukban.

A megmérettetésnek a Miskolc-Di-
ósgyőri Református Általános Iskola 
és Óvoda tornaterme adott otthont, 
a Diósgyőri Birkózó Club szervezé-
sében. 

A házigazdák, 
szervezők nevé-
ben Szinay Atti-
la, a DBC elnöke 
köszöntötte a ver-
senyzőket. Szalon-
tai Zoltánról szólva 
elmondta, az élete 
volt a birkózás, az 
emléke, a sporttár-
sak szeretete kitar-
tó, ezért is rendezik 
meg a versenyt az 
emléke előtt tisztelegve. A helyszín kapcsán megjegyez-
te, az iskola kötődik a birkózáshoz, több nagy versenyző 
is járt oda, a verseny névadója mellett például a 
versengésen megjelenő Deák Bárdos Mihály is.

Szalontai Bea, Szalontai Zoltán leánya is kö-
szöntötte a verseny résztvevőit és szervezőit, 
megköszönve, hogy emléket állítanak édesap-
jának, majd jó versenyzést kívánt mindenkinek. 
A versenyen szervezőként jelen volt Repka Attila 
olimpikon és Daher Pierre országgyűlési képviselő, aki 
az orvosi teendők ellátását is vállalta.

A viadal fővédnöke volt Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő, aki Szalontai Zoltán-
ról szólva elmondta, dicsőséget szerzett 

Magyarországnak és Mis-
kolcnak is, reméli, hogy 
a résztvevő 165 gyerek is 

hasonló sikere-
ket ér majd el 

sportpálya-
futása so-
rán. Sérü-
lésmentes, 
jó verseny-
zést kívánt.

H. I. | fotó: 
JuHász á.
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Labdarúgás
Négy felkészülési mérkőzést ját-

szott élvonalbeli együttesek ellen 
lapzártánkig a törökországi edzőtá-
borban a DVTK, mely két alkalom-
mal döntetlenre végzett, s ugyan-
csak kétszer vereséget szenvedett. A 
csütörtöki, Vålerenga elleni találko-
zó után Tomiszlav Szivics vezető-
edző úgy nyilatkozott, összességé-
ben elégedett, mert sok pozitívumot 
látott. 

Hétfőn Di-
ósgyőrbe ér-
kezett és alá is 
írta szerződését 
Miroslav Gru-
mić, aki táma-
dóként Pécsett 

és Kaposvárott játszott az elmúlt 
években. A csatár kedden érkezett 
Antalyába, szerdán már a csapat-
tal edzett. A Vålerenga elleni csü-
törtöki találkozón pedig csereként 
pályára lépve egy perc után gól-
lal debütált. Pénteken a Torpedo 
Moszkva ellen játszott a csapat, 
majd szombaton hazautazik, az-
tán kedden a Kassa ellen vív dupla 
edzőmérkőzést.

A DVTK törökországi edzőmérkő-
zései, eredmények: FK Asztana (ka-
zah) – DVTK 3–1 (1–0). Gól: Osz-
tyapenko, Kojašević, Sissero, illetve 
Futács. Hangzhou Greentown FC 
(kínai) – DVTK 2–0 (2–0). Gól: Wang 
Lin, Macena. FC Botoșani – DVTK 
2–2 (2–0). Gól: Codoban, Cârjan, il-
letve Futács, Nikházi. Vålerenga IF 
– DVTK 1–1 (0–0). Gól: Muri, illetve 
Grumić.

Kosárlabda
Idegenben kezdte meg a kö-

zépszakasz küzdelmeit az Aluin-
vent-DVTK női kosárlabdacsapata. 
Az NB I/A csoport 9. fordulójában a 
Zalaegerszegi TE NKK vendége volt 
a Maikel López vezette alakulat, és 
magabiztosan, nagy különbséggel 
nyert. Szerdán hazai pályán fogad-
ta a Vasast a Diósgyőr, mely hatvan 
(!) ponttal kiütötte ellenfelét. A ven-
dégek a harmadik negyedben mind-
össze hat pontot hoztak össze.

Eredmények, női kosárlabda 
NB I/A csoport: Zalaegerszegi TE 
NKK – DVTK 48–81 (5–21, 14–23, 
8–19, 21–18). Legjobb dobók: Czu-
kor 18/6, Mányoki 10/6, illetve To-
bin 20, Jansone 14, Raven 11/3. 
DVTK – MKB Euroleasing Vasas 
90–30 (23–7, 22–8, 27–6, 18–9).  
Legjobb dobók: Sverrisdóttir 19, 
Tobin 13, illetve Süle 10.

futsal
A második helyen álló Rába ETO 

csapatát fogadta a DVTK-Vénusz 
a női futsal NB I. 15. fordulójában 
vasárnap délután. Az egyetemi kör-
csarnok nézőterén összegyűlt szép-
számú közönség igazi parázs han-
gulatú rangadót láthatott, amelyen 
a Vénusz végül 4–4-es, értékes dön-
tetlent harcolt ki. A 16. fordulóban 
hosszú tolnai utazás vár a csapatra 
vasárnap.

Futsal NB I, 15. forduló: DVTK-Vé-
nusz – Rába ETO 4–4 (2–3). Gól: Ko-
vács 2, Bernáth, Váradi, illetve Újvá-
ri 2, András, Németh D. (öngól).

Hírek, eredmények
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A Miskolci Vasutas Sport Club ál-
tal szervezett megmérettetésen a fiúk 
kilenc, a lányok pedig nyolc súlycso-
portban versenyeztek. A hazai klu-

bok mellett négy 
külföldi csapat is el-
jött Miskolcra, ahol 
kétszáznál is többen 
léptek tatamira.

– Az Eb-Mex tá-
mogatása 12 éve segít 
megrendezni a ver-
senyt. Nagyon sikeres 

volt az idei rendezvény is, melyen 
négy külföldi csapat és a 
teljes hazai élmezőny in-

dult. Aki itt jól 

szerepel, érmet szerez, a válogatott 
keretedző figyelmét is felhívja ma-
gára. Az ifjúsági korosztályunkban 
az MVSC-ből 13 versenyző közül 
3-4 dobogóesélyes – összegzett Illyés 
Miklós, a vasutas klub elnöke.

A viadal fővédnöke Sebestyén 
László volt.

– 215 versenyző jelent meg a küz-
dőtéren, ez nagyon szép szám. Kí-
vánom a fiatal versenyzőknek, hogy 
olyan eredményeket érjenek el, mint 
a felnőttek a londoni olimpián vagy 
a budapesti Európa-bajnokságon – 
emelte ki az országgyűlési képviselő.

fotó: JuHász á.

MVSI: öt arany az ob-ről
A budapesti Syma csarnokban 
rendezték meg múlt hétvégén 
a fedettpályás serdülő és újonc 
országos bajnokságot. A téli ver-
senyszezon legjelentősebb erő-
próbáján az MVSI atlétái kitettek 
magukért, öt arany-, egy ezüst- és 
három bronzérmet hoztak haza.

– A versenyt népes mezőny és 
kiváló eredmények jellemezték. A 
mieink közül a serdülőkorú Világi 
Marcell duplázni tudott, míg Ba-
csa Fanni az újoncoknál, a két év-
vel idősebbeknél is jobb eredmény-
nyel győzött 60 méteren! Hosszú 
idő után újból egyéni bajnoka van a 
gyalogló szakágnak Gál Vence sze-
mélyében, és a gyerekkorcsopor-
tos sikereit egy korosztállyal fel-
jebb is megismételte Iván Zsombor 
magas ugró – tájékoztatta lapunkat 
Tigyi József szakágvezető.

Eredmények, újonc (2001-ben 
születettek):
1. Bacsa Fanni, 60 m sík 7,88 mp 
(edző: Tigyi József)

1. Iván Zsombor, magasugrás 160 
cm (edző: Tigyi József)
1. Gál Vencel, 3000 m gyaloglás 
19:01:07 századmásodperc (edző: 
Szűcs József)
2. Varga Dávid, 3000 m gyaloglás 
19:01:92 századmásodperc (edző: 
Szűcs József)
3. Bacsa Fanni, ötösugrás 12,72 m
3. Bacsa Fanni, távolugrás 520 cm
4. Iván Zsombor, 60 m gát 10,24 mp
6. Kovács Tamara, ötösugrás 12,30 
m (edző: Tigyi József)
6. Kovács Tamara, távolugrás 470 cm
7. Tigyi József, 60 m gát 10,75 mp
7. Iván Zsombor, távolugrás 466 cm

Serdülők:
1. Világi Marcell, távolugrás 656 

cm és 300 m sík 37,55 mp (edző: 
Tigyi József)

3. Világi Marcell, ötösugrás 
18,39 m

4. Fekete Balázs, távolugrás 611 
cm (edző: László István)

6. Mészáros Kinga, magasugrás 
150 cm (edző: Tigyi József)

7. Kiss Debóra, 3000 m gyalog-
lás 20:06 perc (edző: Szűcs József)

Kemény 
KüzdeLmeK, 
IzgaLmas verseny

nemzetközi judoverseny miskolcon
Idén is kemény küzdelmeket és 
izgalmas versenyt hozott a ti-
zenkettedszer megrendezett 
eb-mex-kupa nemzetközi Judo 

verseny miskolcon, az 
egyetemi Körcsarnok-
ban, ahol ’97–98–99-
ben született fiúk és 
lányok mérték össze 
tudásukat.

Gyerekek a birkózószőnyegen
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Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton
sá gi ajtók már 54 900 Fttól, to
vábbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási ked
vezménnyel, teljeskörű árnyéko
lástechnikával. Tel./fax: 46/402
292, mobil: 30/3365528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemu
tatóterem: Miskolc, Bükk áruház 

I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 órá
ig, 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.

l  BAjMóc – ZólyoM:  
március 22. – 5000 Ft 

l  REpTéRláToGATáS  
éS SéTAHAjóZáS A Dunán:   
április 12. – 4000 Ft

l  ZAkopAné: április 5. – 7000 Ft
l  TuTAjoZáS A DunAjEcEn:   

május 3. – 7500 Ft
l  BETléR – DoBSinA: május 3. – 

3000 Ft
l  DREHER SöRGyáRTúRA éS  

FüRDőZéS A SZécHEnyiBEn:  
június 14. – 4000 Ft

Cím: Miskolc, Arany János u. 19., fszt. 2. 
Tel.: 46/344-454

www.koruTAk.hu

EZ A kupon 
1000 FT-oT éR! 

1 úTRA 1 FőnEk!

"

"

Az akció érvényes: 
2014. 02. 15-től 2014. 02. 21-ig 

Arilux mosógél, 4 l, 225 Ft/l 899 Ft
Bref WC-tisztító 750 ml, 465 Ft/l 349 Ft
Bref Power WC-tisztító 3 db-os, 239 Ft/db 719 Ft
Biopon Takarékos 2 kg, 460 Ft/kg  919 Ft
Biopon Takarékos mosógél 1,46 l, 684 Ft/l 999 Ft
Persil mosópor 1,6 kg, 893 Ft/kg  1429 Ft
Persil mosógél 1,46 l, 979 Ft/l 1429 Ft
Persil mosókapszula 32 db-os, 72 Ft/db 2299 Ft
Pur mosogató 450 ml, 486 Ft/l 219 Ft
Pur mosogató 900 ml, 443 Ft/l 399 Ft
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fEbRuáR 15. | szombat
09.00 | Dús Polett előadása. A vajang sík-

báb technikájára épülő síkbábok készí-
téséről.

09.00 | Indonéz táncok, mozdu- 
latok oktatása. Irda Risdiarti  
és Urbán Szibilla táncművész vezetésével. 
Balázs Győző Református Líceum.

09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.
17.00 –19.00 | Farsango Zoo. Miskolci Állat-

kert és Kultúrpark.

fEbRuáR 16. | VASáRnAp
10.30 | Fülenagy, a kíváncsi kiselefánt.  

Miskolci Csodamalom Bábszínház.

fEbRuáR 17. | héTfő
16.30 | Természetesen. Kiállítás Kis István 

(Baggins) természetfotóiból. A tárlatot 
megnyitja: F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológi-
ai Intézet Alapítvány munkatársa. A tárlat 
március 10-ig tekinthető meg, nyitvatartá-
si időben. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár központi épülete.

19.00 | Karmesterkurzus. Zárókoncert. Mű-
vészetek Háza.

fEbRuáR 19. | SZERdA
15.00 | Tízeset. Intro foglalkozások. Miskolci 

Galéria, Rákóczi-ház.
17.00 | Fiatal tehetségek fóruma. Miskolci 

Galéria,  Feledy-ház.

18.00 | Argentína. Világjárók Társasága. Kis-
várkonyi Csaba vetítéses előadása. Ifjú-
sági Ház.

fEbRuáR 21. | pénTEK
17.00 | „Idézzük meg Szemere Bertalan 

párizsi emigrációs szalonjának han-
gulatát.”  Herman Ottó Múzeum papsze-
ri kiállító épülete.

18.00 | Főzősuli. Ahogy nagyanyáinktól ta-
nultuk. Nyilas Misi Ház.

fEbRuáR 22. | szombat
10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti foglal-

kozás gyermekeknek. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

16.00, 18.00 | A humorkabaré visszatér. 
Dumaszínház. Hadházi László önálló estje. 
Művészetek Háza.

fEbRuáR 23. | VASáRnAp
10.30 | Vitéz László. Miskolci Csodamalom 

Bábszínház.

KIáLLÍTáS:
Keretek nélkül. Szilágyi Rudolf Ma-

zsaroff-díjas festőművész kiállítása. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

A varázslatos babagyűjtemény.  
A kiállítás megtekinthető február  
16-ig. Ady Endre Művelődési Ház, ga-
léria.

február 17. | hétfő 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 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23  ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)  20.17 Idő-
járásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

február 18. | kedd 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 
Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.)  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23  ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

február 19. | szerda 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 
Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23  ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23  ProgramPont  20.30 Magazin  22.35–06.00 Képújság.

február 20. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor   18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 
18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 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 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság.

február 21. | péntek 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  
Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.)  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23  ProgramPont 19.25 Magazin  20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23  ProgramPont    20.30–06.00 Képújság.

február 22. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

február 23. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mér-
kőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 
19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösz-
szefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film  21.45–07.00 Képújság.

Katolikus tanítás minden-
kinek! Folytatódik a mind-
szenti plébánia millenniu-
mi termében azok számára 
az előadássorozat, akik meg 
akarnak ismerkedni Jézus 
Krisztus örök életet adó igéi-
vel. A harmadik előadás szer-
dán, 19-én 18 órakor kez-
dődik, melyet Balog Gyula 
újgyőri plébános a bérmálás 
szentségéről tart. Ugyancsak 
a millenniumi teremben tar-
tanak vasárnap, 16-án, 16 
órakor mocorgós szentmisét 
a kisgyermekes családoknak.

A KéSZ miskolci csoportja 
rendezésében szerdán, 19-én 
17.30 órai kezdettel tart előa-
dást a Fráter György Katolikus 
Gimnázium dísztermében 
Flach Antal csembalóművész, 
tanár Mozart, az egyházze-
nész, keresztény és/vagy sza-
badkőműves? címmel.

hARAng-hÍREKpROgRAMAjánLÓ

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40.
Fax.: 46/501-428, Tel.: 46/501-420
E-mail: info@mikom.hu

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 MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 78.) 
a Miskolc, Selyemréti Strandfürdő II. termálkút vízkivételének nö-
velését tervezi. A vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció 2014. 
március 4-ig megtekinthető az Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), Miskolc Polgármesteri Hivatalának Építési és Környezet-
védelmi Hatósági Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz.) ügyfél-
fogadási időben, valamint a http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfel-
inf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, 2014/618. szám alatt.

Zsiga Marcell, Miskolc Megyei Jogú Város alpol-
gármestere fogadóórát tart 2014. február 19-én (szer-
dán), 14 órától a Polgármesteri Hivatal jegyzői tár-
gyalójában. Sorszámosztás 2014. február 17-én (hétfőn), 8–9 
óráig a Polgármesteri Hivatal portáján.

földesi norbert önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart 2014. február 20-án, 17 órától a 
Herman Ottó Általános Iskolában  (Miskolc, Geszte-
nyés u.). Vendég: Nagy-Korsa Judit. 

Eperjesi Erika önkormányzati képviselő február 
21-én, 17 órától lakossági fogadóórát tart a Szilágyi 
Dezső Általános Iskolában.

Varga László országgyűlési képviselő utcai fóru-
mot tart Miskolcon február 18-án 15.00–17.00 óráig 
a volt Centrum áruház előtt.

MIndEnKIT éRhET jOgESET

KöZéRdEKŰ KöZLEMény

LAKOSSágI fOgAdÓÓRA

uTCAI fÓRuM

Hirdetés

Miskolci Ipari Parkban, a Zsigmondy úton,  
évek óta működő vállalkozások szomszédságában 

24 000 M2, BEÉPÍTETLEN TERÜLET ELADÓ,  
akár megosztva is.

PÁLYÁZATRA KÉSZÜLŐK, FIGYELEM! 

Érd.: 30/3322-945

– a gyógytornász  
válaszol!

február 21-én 18.30-tól 
a Miskolc Televízió  

műsorán.

Túlsúly  
és megoldások  



Villamos ütközött
Az MVK egyik menet

rend szerint közlekedő vil
lamosa ütközött személy
autóval február 5én dél 
körül, a Hunyadi és a Dayka Gábor utca kereszteződésénél. Pász
tor Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője érdek
lődésünkre elmondta: a baleset nem okozott forgalmi fennakadást 
a városi tömegközlekedésben, nem volt szükség villamospótló já
ratok beállítására, személyi sérülésről sem tudnak. A helyszínelést 
követően rövid időn belül megindult a villamosközlekedés.

Lakásán árulta az illegális cigarettát
Közérdekű bejelentés nyomán jutottak el a napokban a pénzügyőrök 

Miskolcon egy lakótelepi panellakásban élő idős nőhöz, aki – a bejelen
tő szerint – rendszeresen adott el illegális cigarettát és vágott dohányt 
fiatalkorúaknak is. A pénzügyőrök kaputelefonon felcsengettek és azt 
mondták az idős asszonynak: cigarettát szeretnének vásárolni. A zug
árus 500 grammos csomagokban 1 kilogramm dohányt és magyar 
adójegy nélküli cigarettát adott el nekik. Ezután fedték fel magukat a 
pénzügyőrök, akik a jövedéki törvény alapján átkutatták a lakást. Az 
adózatlan jövedéki termékeket lefoglalták, a zugárus ellen pedig eljárás 
indult. A trafiktörvény rendelkezései alapján 5 millió forintos bírságra, 
ezen felül 150 ezer forintos jövedéki bírságra számíthat. 

Együtt oltottak 
a rendőrök és a buszsofőr

Egy helyi buszjárat ve
zetőjének a segítségével 
intézkedtek a készenléti 

rendőrség járőrei egy égő háznál Miskolcon, február 3án este. 
A rendőrök a Torontáli és a Lyukói út kereszteződésétől Lyu
kóbánya irányába haladtak, amikor egy elhagyott ingatlannál 
vészvillogót használó buszra lettek figyelmesek. Mint utóbb 
kiderült, a jármű sofőrje ily módon jelezte, hogy a bekerített 
ingatlanban tűz van. A járőrök a buszvezető által felajánlott 
tűzoltó készülékkel azonnal megkezdték a tűz oltását a kataszt
rófavédelmi szakemberek kiérkezéséig. Az égő ingatlanban em
berek nem tartózkodtak, személyi sérülés nem történt.

Az Újgyőri főtérnél fogták el a körözöttet 
Miskolcon, az Újgyőri főtérnél lévő egyik szórakozóhely 

előtt igazoltattak egy férfit a készenléti rendőrség járőrei 
február 7én, éjfél körül. A személyi adatok ellenőrzése so
rán kiderült, hogy az intézkedés alá vont 18 éves ongai H. 
Józseffel szemben a Miskolci Járásbíróság korábban lopás 
miatt elfogatóparancsot adott ki. A körözés hatálya alatt 
álló személyt előállították a Miskolci Rendőrkapitányságra, 
ahol őrizetbe vették.

Lakástüzek Miskolcon
Február 7én délután a Lyukóvölgyi útra, február 9én dél

előtt pedig a Csernaj utcába riasztották a miskolci hivatásos 
tűzoltókat. A Lyukóvölgyi úton egy fa szerkezetű, harminc 
négyzetméter alapterületű épület födém és tetőszerkezete, va
lamint szigetelése lángolt. A tüzet rövid időn belül eloltották, a 
ház azonban lakhatatlanná vált. Személyi sérülés nem történt, 
a lakókat rokonoknál helyezték el. A Csernaj utcában egy föld
szintes lakóház padlásán keletkezett tűz – a szigetelés, valamint 
a fa tetőszerkezet égett, tíz négyzetméteren. A tüzet két vízsu
gárral oltották el, a káreset során személyi sérülés nem történt, 
az épület lakható maradt. 
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Miskolci Állatkert

Újabb négyrészes rejtvényünkben a 
Miskolci Állatkert és Kultúrparkban 
megtekinthető állatok neveit rejtettük 
el. (Az illusztrációs fotó nem feltétlenül 
a megfejtésben szereplő állatot ábrá-
zolja!) Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
legkésőbb március 6-án éjfélig jut-
tassák el a MIKOM Miskolci Kommu-
nikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. vagy e-mail-

ben az info@mikom.hu címre. A helyes 
megfejtők között négy családi belé-
pőt sorsolunk ki a Miskolci Állatkert 
és Kultúrparkba.  Előző rejtvénysoro-
zatunk helyes megfejtései: 1. Szilvesz-
teri ólomöntés, 2. Vízkereszt, 3. Újévi 
malac, 4. Fokhagyma kalendárium. A 
Miskolctapolcai Barlangfürdő ajándé-
kát nyerték: Szabó Attila (Alsózsolca), 
Ruszinkó János (Miskolc).

Ezúttal Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója, valamint Erdély, azon belül is Nagyenyed köré szerve
ződött a Lévay József Református Gimnázium Szólj, ötágú síp! című gálaestje, melynek a Művészetek Háza adott otthont a na
pokban. A műsorban előadások hangzottak el, bemutatkozott a nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégium, de fellépett 
a közönség nagy örömére a Collegium Gabrielense régizene együttes is. A kapcsolatépítő, ismeretközlő, magyarságtudaterő
sítő gálán közreműködött a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon énekkara, valamint a Kösöntyű együttes is.  
Az est díszvendégei a Rákóczi Szövetség munkatársai voltak.                                                                                                              K. J.

HEti HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Egészségére való tekintettel ideje a káros 
szenvedélyeiről lemondania. Ez az időszak alkalmas arra, hogy el-
határozását véghez is vigye. Feladatait odaadóan végzi, ezt érté-

kelik is felettesei. Párjával ideje megbeszélniük az új helyzetet.

Bika (04. 21–05. 21.) Ha teheti, próbálja meg elkerülni a 
konfliktushelyzeteket, mert a napokban sokkal rosszabbul rea-
gálhat egyes véleményekre, mint kellene. A belső feszültség leve-

zetésére keressen valamilyen sportolási lehetőséget a káros szokások helyett. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Rendkívül gyakorlatias gondolkodás-
módjának köszönhetően több jó ötlettel is hozzájárul a hatéko-
nyabb és gyorsabb munkavégzéshez. Változások állnak be életé-

ben, vállalkozó szelleműbbé válik. Elismerésben sem lesz hiány ezen a héten.

Rák (06. 22–07. 22.) Még céltudatosabb a napokban, ezért 
igyekszik nagyon meggyőzően érvelni az Ön által fontosnak tar-
tott eszmék mellett. Kitartásával szinte bármit elérhet, kedvese 

támogatása mellett. Kreativitása is szárnyal, ha alkotásról van szó.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Egy, a múltból felbukkanó személy 
határozza meg az életét mostanában. Sok korábbi kérdésére csak 
most kap feleletet, de van, amit még mindig nem késő újragon-

dolnia. Azért nem árt óvatosnak lennie, ne kockáztasson feleslegesen.

Szűz (08. 24–09. 23.) Úgy tűnik, nyitottá vált egy új kapcsolatra. 
Találkozhat is a héten valakivel, akinek a társaságában jól érzi ma-
gát és el tud vele képzelni hosszabb időtöltést is. Munkatársaival 

legyen óvatosabb, senkinek sem hiányoznak a pletykák.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ezen a héten érheti egy kisebb csalódás 
a környezetében, és ez meg is határozza az alaphangulatát. Pró-
bálja meg ismét bizalmába fogadni az embereket, ne általánosít-

son egy rossz döntés alapján. Kapcsolódjon ki, ha teheti a szabadban. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Korlátozottnak érzi a lehetőségeit a 
munkavégzése kapcsán, viszont így is briliáns megoldást talál a 
felmerülő problémákra. Kedvese kevesli az együtt töltött időt, Ön 

pedig szívesebben kapcsolódna ki most egy kicsit nélküle.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Továbbra is alkalmas ez az időszak a ter-
vei megvalósításához. Ideje mindenhez hozzákezdeni, amit már 
régóta halogat. Türelme sok nehézségen átsegíti, könnyebben 

köt kompromisszumokat is, ha szükséges. Új kapcsolatokra is van kilátás.

Bak (12. 22–01. 20.) Különösen mély érzések kerítik hatalmuk-
ba ebben az időszakban, csak arra vigyázzon, hogy pozitív irányú-
ak legyenek. Környezete is hálás lesz Önnek, ha jobbá teszi lelke-

sedésével. Kedvese különösen értékelni fogja szerelmes hangulatát.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Sokan kérnek tanácsot Öntől, mivel ki-
válóan felméri a helyzeteket és nagyon jó emberismerő. A körül-
ményeknek is köszönhetően nagyon jó pozícióba kerül. Szeren-

csésen alakulnak a dolgai és a családja mindenben támogatja.

Halak (02. 20–03. 20.) Többnyire elfogadja a szabályokat, de 
most rendkívül idegesíti, hogy utasításokat kap. Próbáljon csiszolni 
diplomáciai érzékén. Magánéletében jobb időszak következik, ra-

gaszkodása kedveséhez nem marad viszonzatlan. Lepje meg párját valamivel.

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 LÁszLó 
fELVétELE

fotó: JuHÁsz Á. 

Belvárosi
„szólj, ötágú 
síp!”

Az utolsó megmaradt hófoltokat, 
járdára került szóróanyagot takarí
tották össze hét elején a miskolci sé
tálóutcán. A naptár szerint ilyenkor 
még síktalanítani szoktak, az ismét 
tavasziasra fordult időjárás azonban 
átszervezte a munkát, így nem szór
ták, hanem söpörték az utat, járdát. 
– A jó időnek köszönhető takarítási 
munkákban, amely a hó alól előke
rült szemét és falevél összegyűjtését 
is jelenti, 250en vettek részt – mond
ta el hétfőn Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding kommunikációs vezetője.

téLBúcsúztató

Bethlen Gábor, 
Erdély, Nagyenyed
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