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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!

Becherovka Miskolci 

Kocsonya Farsang

5.
oldal

FINoM ételeK!

száz százaléK 
jó HaNgulat!

Fergeteges 
KoNcerteK!

Meghatározó 
fejlesztés

száz új MuNKaHely 
MIsKolcoN

átadtáK a lyuKóI KözösségI Házat

tízmilliárd forintos, országos köznevelési infrastruktúra-fejlesz-
tési program elindítását jelentette be Balog zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere pénteken, Miskolcon. A miniszter 
lyukó-völgybe is ellátogatott, ahol átadták a közösségi házat. 3.
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Hárommilliárd forintos fejlesztést hajtott 
végre Miskolcon a Waberer’s – szemerey 
Logisztika Kft., amely 160 korszerű kamion-
nal bővítette flottáját, és száz új munkahe-
lyet teremtett.



Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, felelős szerkesztő: Szepesi Sándor | Terjeszti az Inform Média Kft. | Terjesztéssel kapcsolatos infor-
máció: 46/503-501/100. | Nyomda: Lapcom Zrt. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: 46/501-
420. Ügyelet: 70/375-0308. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.

Miskolci Napló

Miskolci Napló

Város/gazdaság2

A foglalkoztatás terén is meghatá-
rozó ez a fejlesztés, nem csupán a 
tulajdonosok, hanem a város, sőt, a 
kormány számára is fontos – jelen-
tette ki Czomba Sándor államtit-
kár csütörtökön Miskolcon annak 
a 3 milliárd forintos beruházásnak 
az átadásán, amelynek keretében a 
Waberer’s – Szemerey Logisztika 
Kft. 160 korszerű kamionnal fris-
sítette, bővítette flottáját, és száz 
új munkahelyet teremtett.

A belföldi árufuvarozás piacveze-
tő vállalata, a Waberer’s Logisztikai 
Kft., valamint a Szemerey Transport 
Zrt. fúziójáról körülbelül egy évvel 
ezelőtt döntöttek. Január elsejétől jo-
gilag is létrejött az új cég, a Waberer’s 
– Szemerey Logisztika Kft., amely 
Miskolcra helyezte a központját.

Magyarország legnagyobb és leg-
komplexebb logisztikai szolgálta-
tásokat nyújtó vállalata az el-
múlt évet 25 milliárd forintos 
á rbevéte-
le mellett 
600 mil-
liós nyereséggel zárta, 
ez lehet az alapja 3 milliárd 
forintos beruházásuknak – 
hangzott el a 160. új, korsze-
rű kamion ünnepélyes átadásakor. 

Czomba Sándor, foglalkoztatásért 
felelős államtitkár kihangsúlyozta: a 
szállítmányozás, raktározás helyzete 
fontos fokmérője a gazdaságnak. Ha 
van mit szállítani, akkor a gazdaság-
ban benne van a növekedési lehető-
ség. – Ezért is fontos ez a fejlesztés a 
városnak, sőt a kormányzatnak is. És 
természetesen azért is, mert száz új 
munkahelyet teremtettek – emelte ki. 
Az államtitkár hozzátette: a 
cég saját szakterületé-
nek hazai zászlóshajó-
ja, és biztos benne, hogy 
hosszú tá- von is 
k é p e s 
fen n-
tarta-
ni fej-
l ő -

dését. A kormány pedig a szakképzés 
terén tudja segíteni munkájukat.

– A Waberer’s cégcsoporttal való 
együttműködés keretében Borsod 
megyében 240, Szabolcsban 120 fi-
atal szerezhetett kormányzati finan-
szírozással hivatalos jogosítványt. 
Ezt a próbaprojektet érdemes foly-
tatni, több százas, akár ezres nagy-
ságrendben, hogy ezen a területen 
is rendelkezésre álljanak a jól kép-

zett szakemberek – jelentette ki 
Czomba Sándor.

Miskolc a cég központja, itt te-
remtenek munkát, itt fizetnek 
iparűzési adót, ami nagyon fontos 

a város számára – erről már 
Kriza Ákos polgár-

mester szólt, 
aki emlé-
keztetett: 
é v é r t é -
kelőjé-
ben azt 
m o n d -
ta, 2014 
a kibonta-

kozás éve lesz a 
város számára. Ezt 
tényekre, többek 
között arra az adat-
ra alapozta, hogy 
három év alatt 30 

százalékkal sikerült csökkenteni a 
regisztrált munkanélküliek számát.  
– Ebben még nincsenek benne az idei 

fejlesztések: a Vodafone 240, a Taka-
ta 1000 embernek teremt új munka-
helyet, és nincs ben-

ne az a száz személy, az a száz család 
sem, amelynek a Waberer’s – Szeme-
rey Kft. nyújt ezentúl megélhetést – 
hangsúlyozta a polgármester. 

Waberer György, a Waberer’s Inter-
national Zrt. elnök-vezérigazgatója 

kiemelte: a cég Miskolc és a régió 
hosszú távú befektetője.  Szeme-

rey Lóránd, a Waberer’s – Sze-
merey Logisztika Kft. ügy-
vezető igazgatója hozzátette, 
nemcsak az fontos számukra, 
hogy piacvezetők legyenek és 

maradjanak, hanem az is, hogy 
szorosan együttműködjenek a 

kkv-szektorral – jelenleg mintegy 
300 alvállalkozójuk van. A 160. ka-
mion kulcsát Pais József, a Hungaro-
track ügyvezetője adta át Szemerey 
Lórándnak.

Cs. M. | fotó: MoCsári L.

Jó évet zárt              a MiViKÖ
Működésének legmagasabb 
árbevételét érte el egy kö-
zelmúltban önkormányza-
tivá vált cég. A tíz százalé-
kos árbevétel-növekedés új 
munkahelyeket és új telep-
helyet is jelent a MIVIKÖ 
Miskolc Víziközmű-kar-
bantartó és Környezetvé-
delmi Kft.-nél.

A cég „elődjét” Energie 
AG Miskolc Kft. néven ala-
pították, akkor még ötven 
százalékos önkormányzati, 
és ötven százalékos osztrák 
tulajdoni hányaddal. 2012. 
december 28-ával a Miskolc 
Holding Zrt. kivásárolta az 
osztrák tulajdonos üzletré-
szét, és MIVIKÖ Miskolc 
Kft. néven, száz százalékban 
önkormányzati tulajdonú 
vállalatot hozott létre.

A sikeres működéshez 
szükség volt a szervezet át-
alakítására, hogy a cég il-
leszkedjen a Miskolc Hol-
ding szervezeti felépítésébe. 
– Az átalakítás mellett tíz 
százalékkal tudtuk növel-
ni árbevételünket, amely az 
elődcég eredményeit is fi-
gyelembe véve, az eddigi 
legjobb üzleti évet jelenti a 
társaságnál. Sikerült a tag-
vállalati megrendelésektől 
való függést külső megren-

delésekkel enyhíteni, több 
nyílt közbeszerzést meg-
nyertünk, új megbízásokat 
kaptunk – sorolta az ügy-
vezető. A siker azonban ak-
kor igazán jelentős, ha a cég 
fejlődni tud, aminek egyik 
mutatója a munkahelybő-
vítés. – Sokan azt hiszik, a 
szervezeti átalakítás a be-
vételnövekedéssel elbocsá-
tást jelent. Nekünk sikerült 
növelni az alkalmazotti lét-
számot, amire nagyon büsz-

kék vagyunk – tette hozzá 
Schweickhardt Gyula.  

A MIVIKÖ a csapadék- 
és szennyvízcsatornák tisz-
tításával, karbantartásával, 
kamerázásával, háztartá-
si szennyvíz, illetve a hul-
ladéklerakóban keletkező 
csurgalék elszállításával, el-
helyezésével foglalkozik. Ta-
valy Miskolc mellett telephe-
lyet nyitottak Nyíregyházán 
is. – A megkezdett úton ha-
ladunk, árbevételeink to-
vábbi növelését és a munka-
vállalói létszám bővítését is 
tervezzük. Szeretnénk a kör-
nyező településeken is erő-
síteni jelenlétünket – zárta 
nyilatkozatát az ügyvezető. 

HorVátH i. | fotó: MoCsári L.

Elindult a szakrendelés az avasi és a diósgyőri 
egészségházban, így most már az eredeti ter-
veknek megfelelően, minden funkciójukat be-
töltik az egészségügyi központok.

Miskolc önkormányzata 2008-ban nyújtott 
be pályázatot az Észak-Magyarországi Opera-
tív Program keretében kiírt „Egészségügyi szol-
gáltatások fejlesztése” elnevezésű felhívásra. A 
pályázat tárgya a Tömörkényi úti orvosi rende-
lő-komplexum teljes épületfelújítása, orvosi mű-
szerek, berendezések, informatikai eszközök be-
szerzése, valamint a Szentgyörgy úton új építésű 
egészségház kialakítása.

Az új rendelő-komplexumon belül – a pályázat 
értelmében – néhány többfunkciós helyiségben 
lehetőség nyílt az alapellátáson túl, kihelyezett 
szakrendelések végzésére is. A Miskolci Semmel-
weis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vállalta 
saját óraszámai terhére a szakrendelések biztosí-
tását. 

A Szentgyörgy utca 25. és a Batsányi u. 9. szám 
alatt lévő egészségházakban heti két-két órá-
ban 2013 végétől reumatológiai, bőrgyógyászati, 
ideggyógyászati, pszichiátriai, urológiai, nőgyó-

gyászati szakrendelések indulhattak be, így az 
idős, beteg, mozgásukban korlátozott emberek 
helyben is hozzájuthatnak ezekhez az ellátások-
hoz.

Az egészségházakban lévő szakrendelések be-
indításával az önkormányzat célja az volt, hogy 
a lakosság részéről könnyebben hozzáférhető le-
gyen egy-egy szakellátás. Az egészségháznak is 
pont az a lényege, hogy az alapellátástól a szakel-
látásig, gyógyszertárig minden egy helyen legyen 
elérhető és ezáltal javuljon a lakosság szolgálta-
táshoz való hozzájutása – mondta el érdeklődé-
sünkre Miskolci Róbert, a polgármesteri hivatal 
egészségügyi és szociális osztályának osztályve-
zető-helyettese.

A szakrendelések időpontjai:
Tömörkény utca: reumatológia kedd 16–18, 

pszichiátria csütörtök 14–16, ideggyógyászat hétfő 
16–18, bőrgyógyászat szerda 15–17, urológia szer-
da 16–18, nőgyógyászat kedd 15.30–17.30 óráig.

Szentgyörgy utca: reumatológia csütörtök 16–
18, pszichiátria kedd 14–16, ideggyógyászat pén-
tek 15–17, bőrgyógyászat hétfő 15–17, urológia 
hétfő 14–16, nőgyógyászat kedd 15–17 óra között.

H. i. | fotó: MoCsári L.

Elindultak a szakrendelések 
az egészségházakban

„A szállítmányozás, raktározás fontos fokmérője a gazdaságnak”

Meghatározó fejlesztés,  
száz új munkahely

Czomba Sándor: „Ez a fejlesztés 
a kormányzatnak is fontos...”
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Tízmilliárd forintos, országos köz-
nevelési infrastruktúra-fejlesztési 
program elindítását jelentette be 
Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere pénteken, Miskol-
con. A miniszter Lyukó-völgybe is 
ellátogatott, ahol hivatalosan is 
átadták a közösségi házat.

Balog Zoltán iskolalá-
togatással kezdte prog-
ramját. Kriza Ákos 
polgármesterrel és a 
terület országgyűlési 
képviselőjével, Sebes-
tyén Lászlóval megte-
kintette a Diósgyőr-Vas-
gyári Szakképző Iskola 
tanműhelyeit, az étkezőt, osztály-
termeket, egy történelemórán pedig a 
diákokkal is beszélgetett.

Ezt követően jelentette be a tízmil-
liárd forintos, országos köznevelé-
si infrastruktúra-fejlesztési program 
elindítását. A program keretében 3-3 
milliárd forintot uszodaépítésre, tor-
naterem-építésre, tanterembővítésre, 
1 milliárdot pedig óvodafejlesztésre 
fordítanak. Utóbbi kapcsán elmondta, 
az óvodai helyek számának növelésé-
hez európai uniós pályázati források 
is rendelkezésre állnak, így legalább 
54 helyen építenek óvodát. A tan-

terem-bő-
vítési program-

ban 120 tanterem szerepel, ami 3000 
gyermeket érint, és segíti elő a mi-
nőségi oktatást – emelte ki az emberi 
erőforrások minisztere.

Balog Zoltán Lyukó-völgybe is el-
látogatott, ahol hivatalosan is átadták 
a közösségi házat. Ezen a programon 
részt vett Latorcai Csaba, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős helyettes államtitkár is.

– A kormány álláspontja az, hogy a 
cigány közösségek tagjai magyar ál-
lampolgárok, akiknek segítségre van 

szükségük, de fontos, hogy maguk is 
tegyenek lépéseket jövőjük érdeké-
ben. A Lyukó-völgyi Közösségi Ház 
pedig azért épült, hogy mindezt segít-
se – mondta el Balog Zoltán köszön-
tőjében.

Kriza Ákos méltatta a közösségi 
ház munkáját, mellyel már kisgyerek-
kortól fejlesztik, támogatják az ide ke-
rülőket, és segítik őket az iskolai vég-
zettség és a szakma megszerzésében. 
Ugyanakkor biztonságban is vannak 
az állandó rendőri jelenlét miatt.

Sebestyén László ugyancsak ki-
emelte a közösségi ház szerepét a kör-
nyéken élő gyermekek nevelésében. 
Reményét fejezte ki, hogy a közösségi 
ház jelentősen segíteni fogja az itt élők 
életminőségét is.

Kujan I. | fotó: juhász á.

átadták a közösségi 
házat Lyukóban

Egy nappal azt követően, hogy Si-
mon Gábor lemondott parlamenti 
mandátumáról, a volt szocialista po-
litikus ügyében elindított büntetőel-
járás miatt nyomozók jelentek meg az 
MSZP székházában, de jártak a volt 
alelnök pestlőrinci és budai házánál 
is. Az ügyészség nem kívánta kom-
mentálni az eseményeket. Ez feltétle-
nül jó hír a másik Simon Gábornak, 
mert így mindenki számára egyértel-
művé vált, hogy a budapesti Simon 
Gábor tartott 230 millió forintnak 
megfelelő összeget egy titkos bécsi 
bankszámlán, és nem a miskolci dr. 
Simon Gábor. A Legfőbb Ügyészség 
tájékoztatása szerint Simon Gábor 
egy ausztriai pénzintézetnél nyitott 
értékpapírszámlára 2008 januárjá-
ban 575 ezer eurót, majd 2009 áp-
rilisában további 169 ezer amerikai 
dollárt helyezett el készpénzben. A 
számlán tavaly októberben, akko-

ri árfolyamon, 
228 millió forint 
volt. Simon Gá-
bor a pénz ere-
detéről nem nyilatkozott. 

Sokkal bőbeszédűbb volt Jó-
zsa István, az MSZP frakcióveze-
tő-helyettese, akinek a cége a Paksi 
Atomerőművel kötött szerződésé-
nek megfelelően, értékes munkája 
ellenértékeként, az elmúlt években 
több mint 6 milliárd forintot kere-
sett. A mélybaloldali szocialista po-
litikus szerint ez nem is olyan sok 
pénz, hiszen bárki kiszámíthatja, 
hogy a szocialista Józsa István cége 
„mindössze” napi 1,6 millió forint-
ért tevékenykedett.

A kommunistákról mindenki 
tudta, hogy ők különleges anyagból 
voltak gyúrva. Úgy tűnik, a szocia-
listák sem átlagemberek.

tóth Gy. LászLó

Mennyit ér  
napi 1,6 millió?

Előzzük meg  
a vakolatomlást!
Aki csak egy kicsit is gyanakszik, 
hogy gond lehet a ház vakolatával, 
tegyen keresztbe a járdán egy sep-
rűt, hogy ne járjanak el alatta az 
emberek – mondja a szakember a 
végletekig leegyszerűsítve a problé-
mát. És a lényeg valóban ez: a tulaj-
donos felelőssége, nehogy a műsza-
ki problémából baleset legyen. 

A tél végére sok helyen meglazul-
hat a vakolat, aminek a vége vakolat-
omlás és akár baleset is lehet. Fontos 
tudni, hogy minden esetben az ingat-
lan tulajdonosa felel azért, nehogy a 
műszaki problémából baleset legyen. 
A „miként” szabályozása nem túl 
szigorú, de ha megtörténik a baj, 
a büntetés az lehet.

Fagy, olvad, visszafagy, 
olvad – ez még a mostani, 
meglehetősen meleg télre 
is igaz. Márpedig, ha va-
lahol – akár az eldugult 
vagy szivárgó csatorna 
miatt – átnedvesedik 
a fal, akkor 
ez a fo-
lyamat 

meglazíthatja a vakolatot, aminek a 
vége vakolatomlás lehet. Ilyenkor, a 
tavasz közeledtével, ha a háztulajdo-
nosok nem elég körültekintőek, meg-
szaporodhatnak az ebből fakadó bal-
esetveszélyes helyzetek. 

– Jelenleg azt nem szabályoz-
za semmilyen előírás, hogy milyen 
gyakran kell ellenőrizni a vakolat, 
a faldíszek állapotát. Azt viszont 
egyértelműen kimondja a jog, hogy 
az épületek műszaki állapotáért a 
tulajdonos felel. Ezért is szeretnénk 

most felhívni az érintettek, így a 
társasházi közösségek figyelmét is, 
hogy a járókelők, és a maguk védel-
mében fordítsanak gondot a vakolat 
állapotára – mondta Vargha Tibor, 
a polgármesteri hivatal Építési és 
Környezetvédelmi Hatósági Osztá-
lyának vezetője.

Ha anyagi kárt vagy netalán bal-
esetet okoz a házáról lepergő va-
kolat, súlyos esetben akár börtön-
büntetés is lehet a vége. Ezért is az a 
legfontosabb, hogy a forgalmas he-
lyekkel, járdával, úttal közvetlenül 
érintkező frontok legyenek bizton-
ságosak. A veszélyre figyelmeztető 

tábla kihelyezése jó – de nem feltét-
lenül elegendő!

A vakolat állapotának ellenőrzését, 
a javítást szakemberre – kőművesre 
vagy a városi ingatlangazdálkodóra, 
a MIK-re – érdemes bízni. A munka 
természetesen költséggel jár, ennek 
mértéke sok mindentől függ, de nem 
csillagászati összegekről beszélünk 
– különösen annak fényében, hogy 
nem esztétikai problémáról, hanem 
életek védelméről van szó.

CsörnöK M. | fotó: MInap arChív

A tulAjdonos fElElősségE

Folyamatosan dolgozzák fel a Digitális Közösség 
Program miskolci pályázatait. A járási pályáza-
ti időszak utolsó hetén négy településre visszatér a 
Programiroda roadshow-ja. Az elbírálás és az ered-
ményhirdetés márciusban várható.

Megkezdődött a hiánypótlás is. – Arra kérünk min-
denkit, hogy ha pótolni akar egy-egy dokumentumot, 
várja meg, amíg megkeressük. Kollégáink ugyanis min-
denkit felhívnak telefonon, ha szükség van hiánypótlásra 

– mondta el a Programiroda vezetője, Bakonyi Zoltán. A 
Miskolci járás településein élők még február 27-éig nyújt-
hatják be pályázataikat. A Programiroda roadshow-ja a 
terveknek megfelelően mind a 38 településre eljutott, így 
személyesen is hozzájuthattak az információkhoz az ér-
deklődők. A nagy siker miatt az utolsó héten négy telepü-
lésre még visszatérnek: február 24-én, hétfőn Szirmabe-
senyőre és Felsőzsolcára, 25-én, kedden pedig Ónodra és 
Nyékládházára. A miskolci és a járási pályázatok elbírálá-
sa és az eredményhirdetés márciusban várható.

Eredményhirdetés márciusban

Országosan közel 2200 vállalkozás 
került már fel a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság jogkövető vállal-
kozásokról vezetett pozitív listájára. 
Mintegy 15 százalékuk – 250 cég –
megyénkből. 

Szerdán újabb 25 megyei mikro-, kis- 
és középvállalkozás képviselője vehetett 
át pozitív listás tanúsítványt a megyei 
kormányhivatalban. Demeter Ervin 
kormánymegbízott az ünnepségen el-
mondta: az Európai Unió kiemelt jelen-
tőséget tulajdonít a fogyasztói jogok vé-
delmének – ezt az irányvonalat követve 
megyénkben is sok energiát fordítanak 
a fogyasztóvédelem továbbfejlesztésére. 
Ennek részeként vezette be a Nemze-
ti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) a 
jogkövető vállalkozások pozitív listáját. 
Erre olyan jogkövető cégek kerülhetnek 
fel, amelyek példaként állíthatók a töb-
biek elé. Az NFH 2011-től kezdődően a 
jogkövető vállalkozásoknak – komoly 
ellenőrzés után – igazolást ad arról, 
hogy pozitív listán vannak. A tavalyi 
eredményeknek köszönhetően ez most 
újabb 25 vállalkozást érint a megyé-
ből – köztük a Selyemréti Strandfürdő 
vendéglátó egységeit is. A vállalkozá-

sok képviselői 
szerdán vehet-
ték át tanúsítvá-
nyaikat. Pintér 
István, a Nem-
zeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság 
főigazgatója el-
mondta, céljuk az, hogy a mikro-, kis- 
és középvállalkozásoknál alternatív 
eszközökkel is előmozdítsák a jogköve-
tő vállalkozói magatartásforma kiala-
kítását. – Nagyon örülünk, hogy ilyen 
nagy sikere van a programnak, hiszen 
országosan már közel 2200 vállalkozás 
kapott pozitív elbírálást. A megye pedig 
az élen jár ebben, hiszen most már 275, 
s ezen belül Miskolc 73 vállalkozása ke-
rült fel a pozitív listára – mondta el.

A főigazgató 
hozzátette, nagy 
örömükre szolgál 
a Fogyasztóbarát 
embléma sikere 
is. A megyéből 
eddig egy vállal-
kozás kapta ezt 

meg. – Arra szeretnénk ösztönözni a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat, 
hogy merjenek pályázni, hiszen meg-
éri, óriási marketingszerepe van – tette 
hozzá.

A pozitív listások a tanúsítványt ki-
függeszthetik az üzletük falára, hogy 
vevőik is láthassák: méltók a bizalomra. 
A pozitív listán szereplő vállalkozáso-
kat bárki megtekintheti az NFH hon-
lapján.                                      K. I. | fotó: M. L.

Bizalommal lehet            hozzájuk fordulni
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Február közepén mutatta be a 
Lehet Más a Politika (LMP) 
B.-A.-Z. megyei országgyűlési 
képviselő-jelöltjeit Miskolcon.

 
A jelöltekről Schiffer András, az 

LMP társelnöke szólt, aki a párt 
programját is ismertette. Kiemelte, 
a közmunkaalapú helyett tudás
alapú társadalmat teremtenének. 
Mint mondta, a gazdasági szektor
ban az oligarchák helyett a kis és 
középvállalkozásokat támogatnák, 
a multik helyett a gazdákkal köt
nének stratégiai megállapodást, 
válságálló munkahelyeket pedig 
zöld politikával teremtenének. Az 
LMP 500 milliárd forintos épület
felújítási és energiatakarékossági 
programot hirdetne; a megújuló 
energiaforrások hatékony kihasz
nálásával Schiffer András elmon
dása szerint 2020ig 5060 ezer új 

munkahelyet lehetne teremteni, 
2040ig pedig a nukleáris és fosszi
lis energiák kivezetése is megtör
ténhetne, ezáltal pedig megszűnne 
a más országoktól való energiafüg
gőség. – Abaújban nagyon fontos a 
gazdaság beindítása. Szükséges a 
szövetkezeti mozgalom újjáélesz
tése, hogy a helyben megtermelt 
produktumokat piacra tudják vin
ni. Valamennyi borsodi választó
kerületben olyan jelöltet indítunk, 
aki az adott körzetben él, így isme
ri a helyi problémákat – hangsú
lyozta a párt társelnöke. A Lehet 
Más a Politika miskolci jelöltjei a 
2014es országgyűlési képviselő
választáson Miskolc 1. számú vá
lasztókerületében Emődi Zoltán 
(Schiffer András mellett jobbról) 
informatikus, a 2esben pedig 
Mile Lajos ( Schiffer András mel
lett balról) politikus, publicista.

Csöbör Katalin tájékoztatta a jelenlévőket, hogy már 
az első napon összegyűltek az ajánlásához szükséges alá
írások. Így immár hivatalosan is a Fidesz – KDNP or
szággyűlési képviselőjelöltje B.A.Z. megye 1. számú 
választókerületében. Mint mondta, a körzetében élő vá
lasztók „megérezték, mekkora tétje van az idei országgyű
lési választásnak”.

– Csak rajtunk múlik, hogy a megkezdett munkát 
tovább folytassuk – fogalmazott, majd 
megköszönte a bizalmat a választóknak, 
a segítséget a rekordszámú önkéntesnek.

Az elért eredmények közül Csöbör Ka
talin kiemelte: az ország pénzügyi hely
zetét sikerült stabilizálni, meghirdették 
a rezsicsökkentést, növelték a családok 
támogatását és a munkahelyek számát. 
Németh Szilárd úgy fogalmazott, az 
április 6ai választás tétje az, hogy ma
rade a rezsicsökkentés politikája, talp
ra álle Magyarország, vagy visszafor
dul arra az útra, amin a kormányváltást 

megelőző nyolc évben járt. Kiemelte, bár sokan támad
ták a rezsicsökkentés politikáját – mind belföldön, mind 
külföldről –, a lakosok kiálltak mellette, csak a körzetből 
2223 ezer támogató aláírás érkezett. 

Németh Szilárd szólt az eddigi gazdaságjavító, a csalá
dok érdekében meghozott intézkedésekről, de hozzátet
te, szeretnék ezt a politikát fenntarthatóvá tenni. Orbán 
Viktor miniszterelnök szavait idézve kiemelte: szeretnék 

elérni, hogy Magyarországon legyen a 
legolcsóbb az energia. 

Németh Szilárd kiemelte: Magyarország 
megújult, jobban teljesít. Megemlítette az 
IMFhitel visszafizetését, a mintegy 255 
ezer új munkahelyet, a javuló gazdasági 
eredményeket. Elmondta, a rezsicsökken
tés jóvoltából 240 milliárd forint maradt a 
magyar családoknál. Az eredményes in
tézkedéseknek köszönhetően a gazdaság 
is erősödött. – Meg kell védenünk a közös 
eredményeinket! – zárta szavait Németh 
Szilárd.                                          K. I. | fotó: M. L.

Miskolcon járt nemrégiben Baj
nai Gordon. Sajtótájékoztatóján, 
és az azt követő lakossági fórumon 
az Együtt–PM Szövetség vezetője 
bírálta a paksi erőmű bővítését, az 
ellenzéki Összefogás két helyi, or
szággyűlési képviselőjelöltje pedig 
oktatási, illetve gazdasági témák
ban fejtette ki véleményét.

Varga László annak a véleményé
nek adott hangot, hogy a demokrá
ciát illetően mind országosan, mind 
Miskolcon „problémák vannak”. Bí
rálta a közbiztonság helyzetét, a fej
lesztések, beruházások hiányát is. 
NagyKorsa Judit kiemelte: „a mun
kahelyteremtés mindennél fonto
sabb, ennek kulcsa pedig az erős 
oktatás”. Nem szabad tehát megen
gedni – tette hozzá –, hogy a tehet
séges, kreatív, tanulni vágyó fiatalok 
elmenjenek Miskolcról.

– Ennek a városnak, a régiónak 
nincs más választása, csak a tu
dás, a jó oktatás – hangsúlyozta. 

Az országgyűlési képviselőjelölt 
véleménye szerint óriási lehetőség 
lehetne az Infopark projekt meg
valósítása. 

Bajnai Gordon bírálta a paksi 
erőmű bővítését, és azt, hogy Áder 
János köztársasági elnök aláírta az 
arról szóló törvényt. Mint fogal
mazott, „már kormánypárti po
litikusok is elismerik, hogy az új 
paksi blokkokból kikerülő áram 
ára kétszer annyi lesz, mint ma”, 
olyan sokba kerül a beruházás. 
Véleménye szerint a köztársasági 
elnök megtehette volna, hogy nép
szavazást ír ki a bővítésről, vagy 
visszaküldi az előterjesztést a par
lamentnek megfontolásra. Bajnai 
Gordon úgy fogalmazott, népsza
vazásnak tekintik az április 6ai 
választást, amely Magyarország 
jövőjéről szól. Egyebek mellett ar
ról is, akarjae az ország 60 évre 
orosz állami hitelből finanszírozni 
a paksi beruházást, vagy sem.

Miskolcon tartották múlt szom-
baton a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom országos kampány-
nyitó rendezvényét. Bemutatták a 
párt képviselőjelöltjeit, és beszédet 
mondott Vona Gábor, a Jobbik mi-
niszterelnök-jelöltje is.

A rendezvényen 
bemutatkoztak a 
két miskolci válasz
tási kerület jobbi
kos jelöltjei is: Pa
kusza Zoltán (jobb 
alsó kis képen) arról 
szólt, hogy folyama
tosan csökken a város la
kossága, a kedvezőtlen folyamatok 
megállításához csak a Jobbikban lehet 
bízni. „Ha pedig bízunk, akkor eljö
het a szebb jövő” – tette hozzá. „Vi
gyázó szemetek Miskolcra vessétek”! 
– fogalmazott Badány Lajos (bal alsó 
kis képen), aki szerint ha „Miskolc 
győz, akkor Magyarország is győz”. 
Színpadra lépett a Jobbik több or
szágos vezetője is – Magyar Zoltán, 
Murányi Levente, Varga Gergely, Z. 
Kárpát Dániel, Sneider Tamás, Dúró 
Dóra, valamint Volner János is – akik 
egyebek mellett a magyar föld védel
méről, a külföldi munkavállalókról, 
a devizahitelproblémákról, az adó

rendszerről, a csa
ládalapításról, a rend
teremtésről fejtették ki 
véleményüket. Prog
ramjukból kiemelték az 
alapvető élelmiszerek és a 
gyerekneveléshez szükséges 
termékeknél az 5 százalékos áfa, a 
korkedvezményes nyugdíj, a szociá
lis kártya bevezetését. Súlyosabban 
büntetnék az idősek sérelmére elkö
vetett bűncselekményeket, a pedofí
liát és a nemi erőszakot pedig kémiai 
kasztrálással számolnák fel. Vona Gá
bor beszédében Hét Vezér elnevezésű 
programjukat a megélhetés, rend, el
számoltatás hármasa köré építette. 

Bejelentette, népsza
vazást kezdeményez
nek az EUról, február 
végén pedig országos 

tüntetéshullámot szer
veznek a devizahitelesek 

érdekében. Mint fogalma
zott: drasztikus a programjuk, de 

a jelenlegi helyzet is az, amit kezelni 
kell. A pártelnök a magyar–cigány 
együttélésről azt mondta: tisztességes 
és tisztességtelen emberekre osztják 
a társadalmat, és ha a tisztességtele
nek között a cigányok száma esetleg 
magasabb, az nem a Jobbik hibája. A 
tisztességes cigányokat segítik, a tisz
tességteleneket azonban nem.

Választás 2014: három nap, két jelölt
A pártok által állított jelöltek akkor válnak hivata

losan is országgyűlési képviselőjelöltekké, ha össze
gyűjtik a szükséges mennyiségű támogató aláírást, és 
az illetékes választási bizottságok hivatalosan is nyil
vántartásba veszik őket. 

A jelölő szervezetek hétfőn kapták meg azokat a 
hitelesített íveket, amelyeken a támogató aláíráso
kat gyűjthetik, és két miskolci jelölt kedden már le is 
adta a választási irodán az íveket – a szükségesnél jó

val több aláírással. A választási bizottságok szerda dél
után megtartották első döntéshozó ülésüket, ahol nyil
vántartásba vették a jelölteket, így a Fidesz – KDNP 
színeiben induló Csöbör Katalint a miskolci, 1es vá
lasztókerületben, valamint a szintén Fidesz – KDNPs 
Sebestyén Lászlót a 2esben. Pénteken délelőtt ugyan
csak nyilvántartásba vették Varga Lászlót (MSZP, 
Együtt, DK, PM, MLP), így ők most már hivatalosan is 
országgyűlési képviselőjelöltek.

Bajnai Gordon Miskolcon

Bemutatta jelöltjeit az LMP

„MeG KeLL VédeNüNK 
a Közös eredMéNyeINKet!”

„Rezsicsökkentés 2014 – védjük 
meg a rezsicsökkentést!” cím-
mel tartott lakossági fórumot 
Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő szerdán Szirmabe-
senyőben. A rendezvény ven-
dége Németh Szilárd, a Fidesz 
rezsicsökkentésért felelős mun-
kacsoport-vezetője volt.

Már minden választópolgárnak meg kellett kapnia a választási értesítőt, 
aki esetleg mégsem kapta meg, a helyi választási irodában (a jegyzőtől) 

kérheti pótlását. Aláírásgyűjtők még számosan megkereshetik 
a miskolciakat, hiszen az 1-es választókerületben információink szerint 

29, a 2-esben 27 jelöltet tartottak nyilván, szerda délután.

JoBBIK – orszáGos KaMPáNyNyItó
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Hirdetés

Bonyhádi edények akciós áron 
széles választékBan kaphatók!

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564

Egy hatalmas szi-
várvány íve alatt in-
dult el a Becherovka 

Miskolci Kocsonya-
farsang a Centrum 
elől csütörtökön, 
délután 4 órakor a Miskolci Mazsorett Együttes 
felvezetésével, a Perecesi Bányász Fúvószenekar 
zenéjére. Táncosok, pomponlányok, apró után-
pótlás-sportolók és örökifjú nyugdíjasok, mis-
kolci diákok – és természetesen az egyre gyara-
podó közönség kísérte őket a Szinva teraszig.

Itt már nagyban folytak az előkészületek a ko-
csonyarekord megdöntésére, a több mint 700 ada-
gos kocsonya megfőzésére. A lángot az üst alatt 
Kriza Ákos polgármester gyújtotta meg, és ezzel 
kezdetét vette a tél legnagyobb gasztronómiai fesz-
tiválja, melynek programjai vasárnap estig várják 
a téli ínyencségekre és szórakozásra éhes közönsé-
get.

A jó hangulat beszivárgott a városháza Díszter-
mébe is, ahol csütörtök este a város és intézménye-
inek vezetői, a gazdasági élet képviselői és számos 
vendég jelenlétében hivatalosan is megnyitották a 
Kocsonya Farsang rendezvénysorozatát. – Jelen-

tem, fő a 700 adagos kocsonya a Szinva teraszon, 
és mint tudjuk, ha nagy mennyiségben főznek 
valamit, az mindig jobb – adta meg az alaphan-
got Kriza Ákos polgármester. – A kocsonya olyan, 
mint a foci: mindenki beszél róla, mindenki úgy 
gondolja, hogy ért hozzá, pedig nem biztos, hogy 
bármikor is főzött már. Most ennek az emblema-
tikus ételnek szervezési és gasztronómiai értelem-
ben is kiváló kísérője akadt: a Becherovka – foly-
tatta.  

Ez az első alkalom, hogy a város cégei a kezükbe 
vették a szervezést, emlékeztetett a polgármester, 
aki köszönetet mondott mindazoknak, akik sokat 
tettek ezért a fesztiválért. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszternek és Budai Gyula államtit-
kárnak a minisztérium támogatásáért, a névadó 
szponzornak, Bíró Tibor főszervezőnek, és termé-
szetesen mindenkinek, aki dolgozott, és dolgozik 
azért, hogy minden rendben legyen.

– Úgy gondolom, jó ómen a nyitófelvonulás 
előtti szivárvány. Úgy látom, máris jó a hangu-

lat. Kívánom, érezze mindenki nagyon jól magát 
a Kocsonya Farsangon! – zárta szavait Kriza Ákos. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Budai 
Gyula köszöntötte a fesztivált, elmondva: tavaly 
nagyon jól érezte magát a Sörfesztiválon, reméli, 
most sem lesz ez másként. 

A névadó szponzor, a Becherovka exportmene-
dzsere, Jiři Vladik arról beszélt, három dolog jutott 
eszébe, amikor felkérték, hogy szóljon arról, mi 
köti össze ezt a speciális cseh italt a magyar étellel.

– Először is, a magyarok és a csehek is szeretnek 
jókat és sokat enni. És inni is mellé, persze, nem 
akármit – erre jó bizonyíték a fantasztikus tokaji 
bor éppúgy, mint a kiváló cseh sörök. A Becherov-
ka pedig egy olyan különlegesség, ami a nehezebb 
magyar ételek előtt, sőt után is megállja a helyét. És 
mivel száz százalékban természetes alapanyagból 
készül, illik a hagyományos kocsonyákhoz. Vége-
zetül: a magyarok és a csehek is szeretnek ünne-
pelni. Ez a fő ok, hogy itt vagyunk! – összegzett Jiři 
Vladik.

Az ünneplést pedig a hivatalos megnyitó vendé-
gei sem csak a Díszteremben, hanem a fesztivál ut-
cáin is folytatták, ahol estére már jó hangulatban 
ünnepeltek a fesztivállátogatók is a vásár faházai 
között és a négy koncertszínpad előtt.

Finom ételek, fergeteges koncertek, 

száz százalék jó hangulat!

Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang

Közlekedési 
változások

Szombaton 0 órától hétfő hajnalig az 1-es villa-
mos vonalán a villamosok helyett villamospótló au-
tóbuszok közlekednek. 

Az 1-es villamos vonalán közlekedő villamospót-
ló autóbusz a Városház tér és a Tiszai pályaudvar 
irányába lévő Villanyrendőr megállóhelyet kivéve 
a villamosmegállókban, vagy a villamosmegállók-
kal párhuzamosan, az út szélén elhelyezkedő VP 
jelzésű megállókban áll meg. A Városház tér meg-
álló helyett a villamospótló autóbuszt a 11-es járat 
Bábonyi-bérc irányába el-
helyezkedő Szemere-kert 
megállóhelyén, a Tiszai pá-
lyaudvar irányába lévő Vil-
lanyrendőr megállóhe-
lyet a Budapest Bank előtt 
a Széchenyi utcán, a keresz-
teződés után az ideiglenes 
megállóhelyen lehet igénybe 
venni.

A teljes vonali villamospót-
ló autóbusz útvonala, megállói 
az MVK Zrt. honlapján (www.
mvkzt.hu) érhető el.

Gyertek el 
hétvégén is!
A fellépők között lesz még szombat–vasárnap: Kiscsil-

lag, P. Mobil, Animal Cannibals, Maszkura és a Tücsök-

raj, Korda György és Balázs Klári, Paddy and The Rats, 

Vastag Csaba, Julcsi and the Babyfaces, Kerozin, KGST, 

Enemies, Metrum All Stars, Sky Fanatic, Rehab Nation, 

Bíborszél, Áll-a-tok, Reflex, Miskolci Művek, Buri Jenő–

Szirmai Zoltán duó, Thunder Jack és mások. 
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Pick sertészsír 0,5 kg  239 Ft
   Egys. ár: 478 Ft/kg

Lecsókolbász 1 kg  549 Ft
CSAK COOP ABC, COOP SZUPER ÜZLETEINKBEN:
Flóra margarin 500 g 499 Ft
   Egys. ár: 998 Ft/kg

COOP rántott sajt gyf. 450 g  699 Ft
   Egys. ár: 1553 Ft/kg

Pommes Frites hasábburgonya 1 kg  299 Ft
Pur lemon mosogatószer 450 ml  229 Ft
   Egys. ár: 509 Ft/l

MINDEN ÜZLETÜNKBEN  FEBRUÁR 18–23-IG
Abaúj túró 0,5 kg  479 Ft
   Egys. ár: 958 Ft/kg

Amodent + eredeti íz, 100 ml, 3 db vásárlásánál 229 Ft helyett  199 Ft/db
   Egys. ár: 1990 Ft/l

„VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN HETENTE FANTASZTIKUS ÁRAK!

Legyen a hét minden napján COOP üzleteink rendszeres vásárlója!
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Hirdetés

Letette állampolgári eskü-
jét, így 90 évesen nemrégiben 
„hivatalosan” is magyarrá 
lett Kővágó Mária. Az idős 
hölgyet Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere személyesen 
fogadta és segítette az eskü 
elmondásában.

Marika néni 1923 októ-
berében született a szerb 
határhoz közeli Torontál-
keresztesen, a mai Románia 
területén. A fia már korábban 
Miskolcra, azon belül is Szirmára 
költözött, itt telepedett le, 13 éve 
pedig Marika néni is követte őt az 
anyaországba. Ezt annak ellenére 
sem bánta meg, hogy hátra kellett 
hagynia szülőfaluját, illetve, hogy 
fia hat éve nincs már az élők sorá-
ban. Mint mondja, nagyon jó Ma-
gyarországon élni.

A most is jó egészségnek örven-
dő hölgy unokái, dédunokái kö-
rében tölti napjait, s úgy döntött, 
mindenképpen szeretne magyar 
állampolgárként élni tovább, ha 
már erre kilencven évesen végre 
lehetősége adódott. 

Kővágó Máriát, családjával 
együtt, hivatalában fogadta Kri-

za Ákos. Rövid beszélgetést köve-
tően rátértek a procedúra hivata-
los részére. Miskolc polgármestere 
olvasta elő az eskü szövegét, ahol 
szükséges volt, segített Marika 
néninek. Az idős hölgy köszöne-
tet mondott a lehetőségért, Kriza 
Ákos pedig kihangsúlyozta: nagy 
örömére szolgál, hogy jelen lehe-
tett ennél az eskütételnél. A pol-
gármester virággal és apró aján-
dékkal is köszöntötte az immár 
hivatalosan is magyar állampol-
gárt, a dédunokák Miskolc puzz-
le-nak örülhettek. Kriza Ákos saját 
születésnapi tortájából is megkí-
nálta a családot, amelyet együtt, 
beszélgetve fogyasztottak el.

H. I. | fotó: f. KaderjáK CsIlla

Rendeződni látszik az árván ma-
radt miskolci testvérpár helyzete, 
akiket Kriza Ákos polgármester is 
felkarolt. Fazekas Noémi és öccse, 
Andor a legkülönbözőbb helyekről 
kap segítséget, s maguk is min-
dent megtesznek, hogy összeszed-
jék magukat, de szüleik elvesztése 
után ez lelkileg sem könnyű.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, tavaly maradt árván két mis-
kolci fiatal: Fazekas Andor és nővére, 
Noémi. Édesanyjukat halálos beteg-
ség miatt veszítették el 2011-ben, 
egy évvel később pedig édesapjuk is 
meghalt egy autóbalesetben, mely-
ben Andor is komolyan megsérült.

– Nagyon sok adósság maradt 
ránk, mindketten 

tanulunk, nem tudtam, mit csinál-
jak, ezért írtam a polgármesteri hi-
vatalnak. Meglepődtünk és nagyon 
jól esett, hogy a polgármester szemé-
lyesen jött el karácsony környékén, 
hozott karácsonyfát, díszeket, feltöl-
tötte a hűtőt – idézte fel Noémi a ta-
valy év végi eseményeket.

A fiatalok történetét azóta sokan 
megismerték, s egyre többen aján-

lanak segítséget. Rendezték távhő-
díj-hátralékukat, egy budapesti 
férfi pedig felajánlotta, hogy egy 
éven át kifizeti a fűtésszámlái-
kat. Debrecenből egyhavi be-
vásárlás összegével segítettek, 

de városunkból is sokan szeretnék 
megkönnyíteni a testvérek minden-
napjait.

Egy nyugdíjas miskolci hölgy egy-
havi nyugdíját adta át Noéminek és 
Andornak. A gyerekek étkeztetésé-
ről a Minorita étterem is gondosko-
dik – minden nap meleg étellel látják 
el őket, miskolci vállalkozók pedig 
a hitelük kifizetésében vállalnának 
szerepet. A fiatalok elmondták, tisz-
títószereket és élelmiszercsomagokat 
is kaptak már, nagyon hálásak, hogy 
ennyien odafigyelnek rájuk, segítik 
az életüket.

KIss j. | fotó: MoCsárI l.

Változás történt a Miskolci Kultu-
rális Központ élén – tudatta a pol-
gármesteri hivatal hétfőn. Sikter 
Péter (képünkön) lett a központ 
új vezetője, aki Horváth Ádámot 
váltja a poszton.

„A Miskolci Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. ve-
zetésében február 17-én 
személyi változás történt” 
– fogalmaz a közlemény. 
Horváth Ádám 2013 szep-
temberétől látta el az 
ügyvezetői fel-
adatokat a mis-
kolci kulturális 
cég élén. Felada-
ta a működés és 
gazdálkodás ra-
cionalizálása, va-

lamint új, hatékony struktúra kiala-
kítása volt.

Tevékenységét ellenszolgáltatás 
nélkül, a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar ügyvezetői munkája mellett 
látta el. A vállalt feladatot elvégez-

te, mostantól teljes energiával a 
szimfonikus zenekar vezeté-

sére tud koncentrálni.
Az önkormányzat mint 

tulajdonos, a struktúra-
váltás után a közművelő-

dés szakmai támogatására 
helyezi a hangsúlyt, ezért 

az ügyvezetői felada-
tok ellátását Sikter 
Péterre, az Ady End-
re Művelődési Ház 
és a diósgyőri vár in-
tézményigazgatójára 
bízta.                          K. j.

Február közepétől a miskolci fia-
talok előtt is nyitva áll az ifjúság-
segítéssel foglalkozó Új Nemze-
dék Plusz Kontaktpont Iroda. A 
központ elsősorban információ-
szolgáltatással és tanácsadással 
segít többek közt a pályaválasz-
tás, karriertervezés és mun-
kakeresés területén, emellett 
programokat szerveznek, s egy 
rajzpályázattal a Miskolci Kocso-
nya Farsanghoz is csatlakoztak.

Az iroda a Széchenyi István út 85. 
szám alatt található. Siklódi László 
Levente, az Új Nemzedék Központ 
ügyvezető igazgatója elmondta, az 
ország 20 pontján – minden megyé-
ben, plusz Budapesten, két helyen 
– nyitja meg kapuit az ifjúságsegítő 
Kontaktpont-hálózat. A célközönség 
elsősorban a 12 és 20 év közötti kor-
osztály, de ezt kiterjesztenék akár a 
30-35 éves generációig is. – A mint-
egy hatvan, jelentős tapasztalattal 

rendelkező szakembert foglalkozta-
tó hálózat nemcsak irodáiban várja 
a fiatalokat, hanem felkereső mun-
kára is építi információszolgáltató és 
tanácsadó tevékenységét. Az irodán 
kívül iskolákban, fesztiválokon, fó-
rumokon, rendezvényeken is lehet 
majd találkozni a kontaktpontok 
munkatársaival. Az online és offline 
tereket is felkeressük infotainment 
jellegű, trendi, fiatalos szolgáltatá-
sunkkal – sorolta a központ vezetője.

Komplex szolgáltatást 
nyújtanak, így a pályavá-
lasztás, karriertervezés és 
munkakeresés mellett a 
megfelelő albérlet meg-
találásában, magánéleti 
gondok megoldásában 
vagy jövőtervezésben 
is kérhetnek tanácsot a 

minden hétköznap 10 és 
18 óra között nyitva tartó 
helyiségben.

Zsiga Marcell alpol-
gármester az iroda átadásán hangsú-
lyozta, a kormány is kiemelt figyel-
met fordít a fiatalokra. – Szeretnénk, 
ha Miskolcon működne a legjobban 
az iroda, hiszen a városban mindig 
pezsgő volt a diákélet. A fiatalság itt, 
a főutca közepén nyitott szívekre és 
ajtókra, valamint segítőkész szakem-
berekre lel. Miskolc jövőjét mindig 
az új generáció jelenti – hangsúlyoz-
ta az alpolgármester. 

s. P. | fotó: MoCsárI l.

váltja 
Horváth ádámot az MKK élén

Ifjúságsegítő iroda várja az új nemzedéket

„Nagyon jó 
Magyarországon élni”

Sokan segítenek 
az árváknak

Sikter Péter

Ivóvíz 100 éve  
tiszta forrásból 

Bükki forrásból



Múlt és jelen

A kép 1908–1910 között készült, s a jobboldali egyemeletes ikerházra irá-
nyítja figyelmünket. A Hunyadi utcára 6-6 ablakkal néző, hasonló hom-
lokzati kialakítású épületeket Ungár Mór tervezte, s „finanszírozója” Kor-
mos Géza, a Felsőmagyarországi Parcellázó és Ingatlanbank vezetője volt. 
Mindkettőjüknek ez volt a „bejelentett” lakása. A másik oldalon, a Hunya-
di u. 28–36. közötti épületei közül a Bódogh-család lakóháza szintén a XX. 
század elején épült. A villamos kiépítése előtt rendezték a Hunyadi utca 
nyomvonalát, eltűntek a zegzugok, ún. szegek (Varga-szeg), s helyükön ala-
kult ki az új utcakép, amely fél évszázadon át változatlan maradt.   

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

névadó – somlai artúr
Szirmán a települést középen átszelő Miskolci 

útról nyíló, kelet-nyugat irányú utcánk. Kele-
ti irányban a határba vezet, nyugat felé a Barát 
utcában folytatódik.

A Budapesten született, a színészi pályá-
ra tudatosan készülő, későbbi „színészfejede-
lem” munkásságának aktív ideje a XX. század 
első fele. Színésziskolát végezve 1900-ban lépett 
először színpadra, s Magyarország szinte min-
den városában megfordult, ahol működött színház. 
Az 1920-as években a Vígszínházban, a ’30-as években 
a Nemzetiben lépett fel. Az 1940-es évek végén kapcso-

latait felhasználva a kitelepítések elől igyekezett 
kollégáit menteni. Hibátlan játék, aprólékos áb-

rázolás, másokkal szembeni nagy elvárások jel-
lemezték. Filmet is forgatott a némafilm kor-
szakában, s rádióban, pódiumon lépett fel. 
Közel félszáz filmben játszott. Legemlékeze-
tesebb alakításai: Valahol Európában, Ludas 

Matyi, Különös házasság. Próbálkozott regény- 
és drámaírással is. (1883–1951 között élt, eredeti 

neve Schneider volt. Kétszer kapott Kossuth-díjat, a 
Nemzeti Színház örökös tagja volt. 1907-ben Miskolcon 
is fellépett. Sírja a Kerepesi temetőben található.)           D. I.

akkor...

...és Most
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régi tárgyakat, 
történeteket 
várnak

Miskolc kilátással címmel 
történet- és tárgygyűjtő felhí-
vást tettek közzé az Utánam, 
srácok! programsorozat szer-
vezői. Sáfrány Eszter, a pro-
jekt munkatársa elmondta, 
személyes történeteket, emlékmorzsákat, saját fotókat, 
a helyekhez köthető emléktárgyakat vagy róluk készült 
képeket várnak a Kisavasról, a Nagy-Avasról, az Avasi ki-
látóról, az Avas Szállóról, a Kossuth moziról, valamint a 
Weidlich-udvarról. Emellett ötleteket, egyéni elképzelé-
seket, terveket is szívesen fogadnak, megújításukra vo-
natkozóan. 

Ami beérkezik, abból 2014 tavaszára kiállítást tervez-
nek az Utánam, srácok! Fesztiválra. Ide várják a bekül-
dendőket: miskolckilatassal@gmail.com, vagy a Miskolc 
Kilátással felhívás Facebook esemény oldala (www.face-
book.com/events/167771613430826).

További részletek a projekt weboldalán: utanamsracok.
blogspot.hu

Február 8-án elkez-
dődött az idei, város-
történeti vetélkedő, 
amelyet hatodik alka-
lommal hirdetett meg 
Fodor Zoltán önkor-
mányzati képviselő a 
Miskolci Kommuniká-
ciós Nonprofit Kft.-vel 
közösen, diákok szá-
mára. Az első kérdéssor 
a Miskolci Napló feb-
ruár 8-ai számában je-
lent meg, a többi pedig 
a Miskolci Napló por-
tálján, a www.minap.
hu-n látható, hetente, 
folyamatosan. Az első 
kérdéssort az újságból 
kivágva, a többit pedig 
a weboldalról letöltve – 

és megfejtve – kell eljut-
tatni, névvel és címmel 
ellátva a Miskolci Napló 
szerkesztőségébe (3530 
Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9.), mindig az adott 
kérdéssor megjelenését 
követő két héten belül. 
Fontos, hogy elérhető-
séget is írjanak a csa-
patok a megfejtésekre, 
iskolánként maximum 
öt csapat, csapaton-
ként három fővel nevez-
het. Idén emlékezünk 
Herman Ottó halálának 
100. évfordulójára, így 
az idei verseny kérdései 
döntően az ő és kortár-
sai életéhez, munkássá-
gához kapcsolódnak. 

ElkEzdődött
a várostörténEti vEtélkEdő!

– Ha nem is gyakran, de vannak 
ilyen nagylelkű adományok! – mond-
ja Vámosi Katalin művészettörté-
nész-muzeológus. A teljes hálószoba-, 
nappali-berendezés több darabból áll, 
mint ami a múzeum 2013-as gyarapo-
dását bemutató – március 2-áig láto-
gatható – tárlaton látható. A fotelek és a 
puff mellett asztalok, ágy, kis szekrény, 
nagy ruhásszekrény, fiókos kis asztal, 
tükör, rádió, kézi horgolt csip-
kék, függöny, dísztárgyak, 
fényképek tartoznak hoz-
zá. A bútor piaci értéke 
több millió forint – a mú-
zeum azonban adomány-
ként kapta eredeti tulaj-
donosától.

– 2010-ben keresett 
meg minket először 
Kavecz László, hogy 
felajánlja erdélyi, 

népművészeti gyűjteményét. Akkor 
kiderült, számos olyan tárgy és do-
kumentum van még a birtokában, 
ami értékes lehet a múzeum számá-
ra – emlékezett Vámosi Katalin. Így 
került be a múzeumba a neobarokk 
együttes is, ami többet jelent né-
hány míves bútordarabnál.

– Miskolcon 1871-től 
rendeztek ipari kiállítást 
és vásárt, ami rangos be-
mutatkozási lehetősége 
volt a különböző szak-
mák képvise-

lőinek. Murai 
Nándor miskol-
ci asztalosmes-

ter itt mutatta be 
1948-ban az egyes 

darabokat – mondja 
a művészettörténész, 

a folytatást azonban 
idézzük az első és 

eddig egyetlen tu-
lajdonostól.

„1958. janu-
ár 17-én: Sike-
rült megvásárol-
nunk félkészen, 

de negyed áron: 
20 ezer forintért 
– ami akkor nagy 

pénz volt – a Murai 
bútorasztalos által, 
az 1948-as Miskol-
ci Ipari Kiállításra 

készült, intarzia be-

rakásos, neobarokk, faragott diófából 
készült hálószobabútort. Nagyon szé-
pen rendbe hozattuk, amely a mai na-
pig lakásunk egyik legszebb darabja. 
Az elkészítés azért vált lehetővé, mert az 
asztalos is vállalta a havonta törlesztést. 
Értéke ma már több mint másfél millió 
forint” – írta visszaemlékezésében Ka-
vecz László.

A miskolci, magas színvonalú kéz-
műipart reprezentáló darabok hűen 
tükrözik az 1940-50-es évek városi 
elitjének ízlését, életmódját is, hangsú-
lyozza a muzeológus. Ők ugyanis nem 
a modern, gyári, áruházakban kapha-
tó berendezéseket, hanem az egyedi, a 
polgári-kispolgári ízlést tükröző dara-
bokat kedvelték. Az enteriőr luxusda-
rabja például az a hazai gyártású, vi-
lágvevő rádió is, amibe lemezjátszót és 
szalagos magnetofont építettek be. 

Kavecz László és családja is a vá-
ros elitjéhez tartozott, hiszen 41 és 

féléves szolgálatából 31 évig osztály-
vezetőként dolgozott, előbb a Ne-
hézszerszám Gépgyárban, majd az 
azt magába olvasztó Digépben. Ha-
bár 1922-ben a Felvidéken született, 
de katonai szolgálata, majd szerelme 
Miskolcra hozta, az orosz hadifogság 
után végleg. Hogy az időn, az itt leélt 
eddigi 67 éven túl más is köti a város-
hoz, azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint ez a felajánlás.

– Tisztelet az örökösöknek is, akik 
nem támasztanak akadályt az adomá-
nyozás elé – mondja Vámosi Katalin. 
– Az enteriőr darabjai nagyon jó álla-
potban vannak, nem szükséges restau-
rálni. Az Örökség tárlat lebontása után 
egy ideig nem láthatja majd a közönség, 
de várhatóan néhány éven belül elké-
szülhet a várostörténeti kiállítás, amely-
nek fontos és reprezentatív darabja lesz 
ez az ízig-vérig miskolci együttes.

cs. M. | fotó: f. k. cs.

Diófába faragott

MIskoLcI 
történEt

Két neobarokk fotel, egy csipketerítővel letakart asztal, mögöt-
tük intarziás, diófa kis szekrényen világvevő rádió. A Herman 
Ottó Múzeum új szerzeményeit bemutató tárlaton látható enteriőr 
a magyarországi 1940-es, ’50-es éveket idézi. A kézimunkák alatt 
azonban olyan történet lapul, ami kifejezetten Miskolcról, és a néma 
tárgyak két gazdájáról – Kavecz Lászlóról és a múzeumról is mesél.



Jégkorong
Hat ponttal tért haza a Miskol-

ci Jegesmedvék csapata a múlt hét-
végi romániai túráról. A Macik 
egészen elképesztő teljesítményt 
nyújtottak, 7–1-es gólkülönbséggel 
hozták a két mérkőzést a közvetlen 
riválisokkal szemben, úgy, hogy 
emberhátrányban sem kaptak gólt. 
Másodikként a ligában óriási lé-
pést tettek a rájátszás felé.

Eredmények:
ASC Corona Brasov – Miskol-

ci Jegesmedvék: 1–4 (0–2, 0–0,1–
2) Gól: Dornic, ill. Tóth, Hegyi, 
Fliszár, Láda.

HSC Csíkszereda – Miskolci Je-
gesmedvék 0–3 (0–2, 0–0, 0–1). Gól: 
DeBruyn (2), Knox.

Bob Dever: A Brassó ellen na-
gyon jól kezdtünk, a második já-
tékrészben kicsit ránk jött az el-
lenfél, de kitűnően védekeztünk, 
Gyenes pedig remek volt a kapu-
ban. A harmadik harmadban is 
szinte végig a mi akaratunk érvé-
nyesült, több nagy helyzetet is ki-
hagytunk, pedig lőhettünk volna 
még gólokat. Azt hiszem, a csa-
pat legnagyobb elismerése az volt, 
hogy a meccs végén a csarnokban 
a csaknem kétezer szurkoló olyan 
csendben ült, mintha templom-
ban lettünk volna. A Csíkszere-

da elleni első harmadban 
szándékosan erőltettük a fi-
zikai hokit, és ez a taktika be is 
vált, hiszen két szép gólt lőttünk. 
A második harmadban kicsit be-
nyomott minket a hazai csapat, 
de ebben közrejátszottak a kiál-
lítások, amelyeket tényleg szépen 
védekeztünk ki. A harmadik gól 
eldöntötte a meccs sorsát, onnan-
tól kezdve abszolút uraltuk a játé-
kot. A hétvégén mindenki kitű-
nő teljesítményt nyújtott, fontos 
volt, hogy mindkét kapusunk el-
képesztően védett. Rendkívül ér-
tékes hat pontot szereztünk ezen 
a túrán.

Futsal
Hatgólos vereséget szenvedett a 

DVTK-Vénusz élvonalbeli női fut-
salcsapata vasárnap az NB I 16. 
fordulójában Tolnán. A következő 
körben, vasárnap a Szombathelyt 
fogadja 13.30-tól az egyetemi kör-
csarnokban Sárréti Géza csapata. 
A csapathoz kapcsolódó hír, hogy 
két játékosa, Németh Diána és Ber-
náth Csilla is meghívást kapott a 
héten a magyar női futsalváloga-
tott bő keretébe.

Eredmény:
Tolna-Mözs – DVTK-Vénusz 10–

4. Gól: Hodován és Varga A. 3, Si-
mon 2, Fábián, Bogárdi, illetve Ber-
náth, Rondzik, Miliczki, Kresák.
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A törökországi 
edzőtáborból ha-
zatérve lejátszotta 
utolsó edzőmér-
kőzését a DVTK. 
Jövő héten folytató-
dik a Ligakupa és a 
bajnokság, addig a 
frissítésen és finom-
hangoláson van a 
hangsúly.

Utolsó mérkőzését 
2–1-re megnyerte a 
csapat Törökország-
ban, az orosz másodosztályú 
Torpedo Moszkvát győzték le Futács 
Márkó és a második mérkőzésén má-
sodik találatát szerző Miroslav Gru-
mić góljával – így egy siker mellett 
két-két döntetlennel, illetve vereséggel 
zárta a tíznapos túrát Tomiszlav Szi-
vics együttese.

Hazatérve kedden az MFK Košice 
szlovák első osztályú gárdá-

ját is 2–1-re győzték 
le a piros-fehérek, Fu-
tács mellett Augusto 

Batioja volt ered-
ményes. A ma-
gyar válogatott 

csatár szerint nem 
az eredmény volt az 
elsődleges szempont.

– Mondhatjuk fő-
próbának, de nem 
kell ebből a találko-
zóból messzemenő 
következtetéseket le-
vonni. Az a lényeg, 

hogy akinek van egy kis el-
maradása játékpercekben, utolérje 
magát, mert jövő héten kezdődnek a 
mérkőzések. Edzünk tovább a héten, 
aztán kíváncsian várom a mérkőzé-
seket. Jobban összekovácsolódtunk 
Törökországban, jók voltak a trénin-
gek és sok találkozót vívtunk. Úgy 
érzem, bírom a 90 perceket, rúgom 
a gólokat, remélem, ezt át 

tudom vinni az első pár meccsre is – 
összegzett Futács.

A vezetőedző az utolsó találkozó 
után úgy nyilatkozott, már a tétmér-
kőzésekre gondol, hogy összeálljon a 
kezdőcsapat a fejében.

– Az utolsó két kérdőjel nem egye-
nesedett ki, mindketten nagyon jól ját-
szottak a Kassa ellen is, amikor pályá-
ra léptek. Az utolsó héten a frissítésen 
lesz a hangsúly, bár egy-két variáció 
még van. Nekem most már az van a fe-
jemben, hogyan kell kinéznünk a me-
zőkövesdi és a debreceni mérkőzésen, 
ez most a legfontosabb – hangsúlyozta 
Tomiszlav Szivics.

Hétfőn 18 órától szurkolói ankétra 
várják a drukkereket a már megszo-
kott bevásárlóközpontba, majd szer-
dán elkezdődik a tavaszi szezon: a 
Ligakupa nyolcaddöntőjének első fel-
vonásán Mezőkövesdre látogat (18.00) 
a DVTK. Az NB I vasárnap folytató-
dik, 18.30-kor a listavezető Debrecent 
fogadják Futácsék.

A régi miskolci Focifarsangot és a Képes Sport 
Kupát élesztik újra egy teremtornával a kö-
vetkező napokban Miskolcon. A nemzetközi 
tornán 24 csapat mérkőzik meg az elsőségért a 
három nap alatt.

Szeretnék újra tartalommal megtölteni az egy-
kori Focifarsangot, ahogy a sportcsarnokot is, 
mondta Sipos László, a torna szervezője. Nem-
zetközi pénzdíjas kupát álmodtak meg, amatőr 
csapatokkal. Kassai és nagyváradi csapatok mel-
lett a hazai városok közül Debrecen, Eger, Mag-
lód, Budapest és persze a házigazda Miskolc kép-
viselteti magát a 24 csapatos mezőnyben. Hat 
négyes csoportban kezdődnek meg a csoport-
küzdelmek pénteken délután kettőkor, majd foly-
tatódnak szombaton. 16 együttes jut az egyenes 
kiesési szakaszba, az izgalom vasárnapra marad a 
helyosztókkal együtt. Közben egyéb programok-

kal is várják a kilátogatókat, lesz gyerekmérkő-
zés, büntetőrúgó verseny, de rendeznek egy mini 
kupát is a DVTK-öregfiúk, az országgyűlés, és a 
magyar olimpikonok csapatának részvételével. 
Sipos László hozzátette, gondoltak a hölgyekre is, 
akik esetleg nem rajonganak annyira a futballért, 
számukra péntek este másfél órás, maratoni zum-
bapartit rendeznek. 

Olyan rendezvénnyel gazdagodik Miskolc a 
futball téli holtidényében, amelyet régen nem 
rendeztek már meg és amely ebben az időszak-
ban is mozgásra hívja, buzdítja a miskolciakat, 
tette hozzá Zsiga Marcell, sportért is felelős alpol-
gármester. Olyan tornáról van szó, amelyre több 
csapat is érkezik a Kárpát-medencéből, tagjai 
kedvet kaphatnak arra, hogy később is visszatér-
jenek városunkba, főleg így, hogy a torna kapcso-
lódik a Kocsonya Farsanghoz is. 

H. I. | Fotó: MocSárI L. 

Tíz iskola nyolcvan 
tanulója versengett 
szerdán az Avastetői 
Pattantyús Általános 
Iskolában, ahol a Mis-
kolc Városi Diáksport 
Szövetség rendezett 
kölyökatlétikai diáko-
limpiát. Az ügyessé-
gi számokban a Jókai 
csapata volt a leg-
jobb, ők vihettek haza 
aranyérmet.

A 2013/2014-es tan-
évben valamennyi ál-
talános iskolában beve-
zették kötelező oktatási 
anyagként a Kölyökatlétikai programot. Már 
az előző évben is ennek szellemében, az új 
eszközökkel rendeztek terematlétikai ver-
senyt az Avastetőiben, ahol idén is a sportág 
népszerűsítése, valamint a versenylehetőség 
biztosítása volt a cél a téli felkészülési idő-
szakban.

Soós Istvánné szervező elmondta, a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség kezdeménye-
zésére és javaslatára az idei tanévben 
már ezer pedagógust képeztek ki 
a kölyökatlétikai programban.

– Ez azt jelenti, 
hogy a program-
hoz kapott szere-
ket használva a pedagógusok 
módszertani képzésen vehet-
tek részt. A szerek látványo-
sak, színesek, gyerekbarátok, 
műanyagból, szivacsból 
és polifoamból készültek. 
A gyerekek szeretik az 
új eszközö-
ket, élvezik 
a játékokat. 
A lényege a 
kölyökatléti-
kának, hogy 
ez egy egyéni 

teljesítményen ala-
puló csapatverseny, 
tehát minden gyerek 

eredménye számít, 
az esetleg gyen-
gébben teljesítőké 
is – magyarázta a 

pedagógus.
Úgynevezett Forma 

1-es, összetett ügyes-
ségi pályával kezdtek 

a 2003–2004-ben szü-
letett versenyzők, majd 
helyből távolugrás, ke-
resztszökdelés, térdelés-
ből dobás két kilogram-
mos medicinlabdával 
és célbadobás szoknyás 

labdával szerepelt a programban, végül egy 
háromperces állóképességi verseny követ-
kezett. A nyolcfős csapatokat két-két 2004-
ben, illetve 2003-ban született lány és fiú 
alkotta.

A legjobb kölyökatlétikai csapat a tava-
lyihoz hasonlóan a Jókai volt, megelőzve a 
Szent Imre és a Herman nyolcasát. Az első 
három helyezett érem-, az első hat csapat 

oklevéldíjazásban ré-
szesült.

A végeredmény:
1. Jókai Mór Református Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola
2. Szent Imre Római Katolikus Általános 

Iskola
3. Herman Ottó Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola
4. Avastetői Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola
5. Miskolci Görög Kato-

likus Általános Iskola
6. Könyves Kálmán Ál-

talános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

S. P.  
Fotó: F. KAderJáK cS.

Eldőlt a DVTK támadója, Tisza Tibor ügye: a klub és a játékos 
hétfőn közös megegyezéssel, azonnali hatállyal felbontotta 
a nyáron lejáró szerződést. A DVSC hivatalos honlapja két 
órán belül bejelentette, leigazolták Tiszát. Tisza Tibor 2011 
szeptemberében írt alá másodszor a DVTK-hoz. Első sze-
zonjában nyolc, a másodikban hat gól fűződik a nevéhez, 
az idei bajnokságban azonban fokozatosan kiszorult a csa-
patból, s mindössze egy bajnoki találatot jegyzett.

A támadó hároméves szerződést kötött a Debrecennel, 
ahol a csatársorban az a l’Imam Seydi is a társa lehet, aki a 
szezon elején igazolt a Lokiba Diósgyőrből.

Hírek, eredmények

rAJtoL A tAvASzI 
Szezon

Frissítés, 
finomhangolás

neMzetKözI tornA MISKoLcon
Focifarsang

debrecenbe IgAzoLt tisza 
tibor

A Jókai lett
a kölyökatlétikai 

bajnok
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Apróhirdetés
Széchenyi utcában 15 és 
21 m2-es üzletek kiadók, 
nagyon forgalmas átjárás 
az udvarban. Érd.: 70/536-
2644.
Hi-Sec és MEGA acél 
bizton sá gi ajtók már  
54 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljes-
körű árnyékolástechniká-
val. Tel./fax: 46/402-292, 
mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

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  ESZtERGoM, ViSEGRáD, SZEnt-

EnDRE : március 29. – 6000 Ft
l  kEcSkEMét–ópuSZtASZER: 

április 5. – 6500 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!

"

"

Testileg és lelkileg is 
erősít az aerobik
A Támop-3.1.4-12/2- 
2012-0029 Innovatív is-
kolák fejlesztése című 
pályázat keretében min-
dennapos testnevelés 
órákon vehetnek részt a 
martin János Szakkép-
ző Iskola tanulói. 

A diákok többféle sportág 
közül választhatnak, így 
például aerobikórákra is 
járhatnak. A program so-
rán a gyerekekkel szak-
képzettséggel rendelke-
ző edzők foglalkoznak. Az 
eddigi tapasztalatok iga-
zán kedvezőek. Az aero-

bik nagyon pozitív hatást 
gyakorol a diákokra mind 
testileg, mind lelkileg. 
Amellett, hogy javul az 
erőnlétük, erősebbek, ki-
tartóbbak lesznek, a gye-
rekek teljesítménye javul 
például a tanulásnál, nő 
az önbizalmuk és az aka-
raterejük.  A közös mozgás 
során erősödik bennük a 
csapatszellem, segítik, biz-
tatják egymást a gyakorla-
tok során. A zenére történő 
mozgás oldja a stresszt, ja-
vítja a gyerekek hangula-
tát, igazi kikapcsolódást 
jelent számukra.

Kapcsolat: Martin János Szakképző Iskola
Email: martin.szakisk@proxynet.hu
Tel.: 46/562-200
Fax: 46/362-012
web: www.martinjanos.hu

FElHÍVáS
nevelőszülői feladatok ellátására
Várjuk azon személyek jelentkezését, akik otthonuk-
ban vállalják egy vagy több gyermek teljes körű ellá-
tását, gondozását, nevelését. 

Feltételek:  24. betöltött életév, cselekvőképesség,  
büntetlen előélet, családi alkalmassági vizsgá-
lat, majd nevelőszülői tanfolyam végzése. 

2014. január elsejétől a nevelőszülői tevékenység 
foglalkoztatási jogviszonynak minősül.

Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
az alábbi címek valamelyikére küldje el önéletrajzát egy 
rövid motivációs levél kíséretében:

B.-A.-Z. MEGyEi SZociáliS éS GyERMEkVéDElMi 
köZpont nEVElŐSZülŐi HálóZAt

3532 Miskolc, károly u. 12.

vagy

MiSkolci EGyESÍtEtt SZociáliS  
éS GyERMEkVéDElMi intéZMény

nEVElŐSZülŐi HálóZAt
3515 Miskolc, Egyetem u. 1.

(Gyermekváros)

Bővebb felvilágosítás személyesen a fenti címeken,  
vagy telefonon:

46/379-111/35-ös mellék (Károly utca 12.)
46/563-302/17-es mellék (Egyetem u. 1.)

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL, TÖKÉLETES  
VÉDELMET NYÚJT MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika
2014. február 27. (csütörtök) és március 20. (csütörtök) 13.30–15.00
Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.

Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu

3525 Miskolc, nagy imre u. 17.     
facebook/vilaglatoutazas

TELJESKÖRŰ UTAZÁSI ÜGYINTÉZÉS 1998 óta!
NYARALÁSOK – KÖRUTAK – UTASBIZTOSÍTÁS – 

REPÜLŐJEGY- ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁS – REPTÉRI TRANSZFER
irodánkban fantasztikus előfoglalási kedvezményekkel várjuk!

Akár 5-25 %-os kedvezmények, akciók 2014. március 15-ig!
Görögország: 10 nap/7 éj autóbusz, apartman, önellátó  23 900 Ft/főtől
Bulgária: 10 nap/7 éj autóbusz, apartman, önellátó  45 400 Ft/főtől
Costa Brava: 11 nap/8 éj autóbusz, bungaló, félpanzió  64 900 Ft/főtől
Észak-Ciprus: 8 nap/7 éj repülő, hotel 4*  reggeli  71 900 Ft/főtől+illeték
Bulgária: 8 nap/7 éj repülő, hotel 4* félpanzió  74 200 Ft/főtől+illeték
Törökország: 8 nap/7 éj repülő, hotel 4*  all inc.  99 900 Ft/főtől+illeték
Mallorca: 8 nap/7 éj repülő, hotel 2* félpanzió  129 900 Ft/főtől+illeték
Costa del Sol: 8 nap/7 éj repülő, hotel 3* reggeli  134 900 Ft/főtől+illeték
Zöld-foki-szigetek: 9 nap/7 éj repülő, hotel 4* all inc.  282 900 Ft/főtől+illeték

MinDEn,  AMi utAZáS – EGy HElyEn!
www.vilaglatoutazas.hu, www.vilaglato.eu 
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fEbRuáR 22. | szombat
10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti 

foglalkozás gyermekeknek. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

13.00 | Operett- és musical-össze-
állítás. A Miskolci Nemzeti Színház 
a Miskolci Kocsonya Farsangon. Sze-
replők: Seres Ildikó, Eperjesi Erika, 
Jancsó Dóra, Szirbik Bernadett, Kin-
cses Károly, Ódor Kristóf. Erzsébet 
téri színpad.

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

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

fEbRuáR 23. | VASáRnAp
10.30 | Vitéz László. Miskolci Csoda-

malom Bábszínház.
11.00 | Hová lett a cipellőm? Inter-

aktív táncjáték gyerekeknek. A Mis-
kolci Nemzeti Színház a Miskolci 
Kocsonyafarsangon. Szereplők: Ko-
csis Andrea, Füzi Attila, Kokics Pé-
ter. Kultmix színpad a Művészetek 
Háza előtt.

fEbRuáR 24. | héTfő
08.00–18.00 | Éves, regionális régésze-

ti konferencia. A Herman Ottó Múze-
um Régészeti Osztályának szervezésé-
ben. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

15.30 | Mesemondó verseny. A Mú-
zsák Kertje Baráti Kör rendezésében. 
A Katowice úti Sportóvoda óvodásai 
osztják meg kedvenc meséiket. Mis-
kolci Galéria, Feledy-ház.

19.00 | New Orleanstól Chicagóig – 
a lüktető XX. század. Benkó Sán-

dor előadása kicsiknek és nagyok-
nak. Miskolci Egyetem, aula.

19.00 | Népszerű bérlet. Végzetes 
szerelmek. Művészetek Háza.

fEbRuáR 25. | kedd
19.00 | Hassler énekegyüttes és ba-

rátai. Vendég: Szüle Tamás ope-
raénekes. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

fEbRuáR 27. | CSüTöRTöK
16.00 | Misch Mester – In memoriam 

Misch Ádám. A kiállítást megnyitja: 
Kákóczki András művészettörténész. 
Színháztörténeti és Színészmúzeum, 
Teátrum Pincehely Galéria.

17.00 | Lux Antal Szín-tétikus. A kiál-
lítást megnyitja: Bán András. Tárlata 
megtekinthető április 30-ig. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | R_Emarque. V. Nemzetkö-
zi Spanyolnátha Küldeménymű-
vészeti Biennále. A kiállítást meg-
nyitja: Zsubori Ervin. Megtekinthető 
május 10-ig. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

fEbRuáR 28. | pénTEK
16.00 | Barcsay mester és tanítvá-

nyai. Vándorkiállítás Barcsay Jenő, 
Balogh László, Deim Pál és Konok Ta-
más szitanyomataiból. A március 30-
ig megtekinthető kiállítást Kabde-
bó Lóránt irodalomtörténész nyitja 
meg. Herman Ottó Múzeum, papsze-
ri kiállítási épület.

17.00 | Vendégségben a Múzsák 
kertjében. Vendég: Antall István, a 
Magyar Rádió irodalmi szerkesztője. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

február 24. | 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 25. | 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 26. | 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 27. | 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 28. | 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 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Március 1. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Kilátó, közéleti magazin 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.

Március 2. | 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 millenniumi 
termében az előadássorozat: a 
negyedik előadás szerdán, 26-
án 18 órakor kezdődik, melyet 
Tóth István martin-kertváro-
si plébános a bérmálás szent-
ségéről tart. A Diósgyőri Kol-

ping-család által szervezett 
Kolping-akadémia előadásso-
rozat következő programja feb-
ruár 25-én, kedden 18 órakor 
kezdődik a diósgyőri plébánia 
hittantermében. Az előadást 
Pehm Gilbert Antal testvér 
vasgyári plébános tartja A Ná-
záreti Jézus lelkisége címmel.

hARAng-hÍREKpROgRAMAjánLÓ

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) 
a román gázvezeték (Kistokaj–Kazincbarcika III. csomópontok 
között) rekonstrukcióját tervezi. Az előzetes vizsgálati doku-
mentáció 2014. március 10-ig megtekinthető az Észak-magyar-
országi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen 
(Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), Miskolc Polgármesteri Hivatalá-
nak Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztályán (Miskolc, 
Városház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben, valamint a http://
emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html inter-
netes oldalon, 2013/20558. szám alatt.

MIndEnKIT éRhET jOgESET

KöZéRdEKŰ KöZLEMény

pfliegler péter, Miskolc alpolgármestere fogadó-
órát tart 2014. február 26-án, 14 órától a polgármes-
teri hivatalban, az alpolgármesteri tárgyalóban. Sor-
számosztás 2014. február 24-én, 8 órától a hivatal portáján.

ALpOLgáRMESTERI fOgAdÓÓRA

fodor Zoltán önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart 2014. február 24-én, 17 órától a Szé-
chenyi István Általános Iskolában (Hajós u. 5.).

földesi norbert önkormányzati képviselő lakossá-
gi fórumot tart február 27-én, 17 órától a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában.

LAKOSSágI fOgAdÓÓRA

LAKOSSágI fÓRuM

Hirdetés



Leszaggatták 
az álmennyezetet

Vandálok garázdálkodtak február 16-án éjjel, a Testvérváro-
sok útján. Egyebek mellett megrongálták, leszaggatták az ál-
mennyezetet a gyermekorvosi rendelő előtt, életveszélyessé téve 
arra a gyalogos közlekedést, hiszen a megrongált idomok bár-
mikor leszakadhattak. A Miskolci Városgazda Kft. munkatár-
sai intézkedtek a balesetveszély elhárításáról, a Városháza rend-
őrségi feljelentést tett az ügyben. Elsődleges becslések szerint a 
rongálók mintegy 50 ezer forint értékű kárt okoztak

Veszélyes anyag az úttesten
Egy felsőzsolcai telephelyre szállították február 15-én este, a mű-

szaki mentés végeztével azt a román rendszámú, veszélyes anyagot 
szállító kamiont, amely korábban árokba sodródott egy defekt miatt 
a 3-as főúton, Encs közelében. A jármű veszélyes anyagot is szállított, 
amelyből összesen mintegy száz kilogramm szóródott ki a baleset kö-
vetkeztében. A tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek védőfelsze-
relésben, légzőkészülékkel, egyszer használatos ruhákban végezték el a 
kármentesítést. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon teljes 
útzárat rendeltek el, melyet csak szombaton este oldottak fel. 

Hamar elfogták a miskolci rablókat
Miskolcon, a Baross Gábor utcában február 17-én reggel kés-

sel fenyegetőzve akartak kirabolni egy férfit, aki elszaladt a 

helyszínről. A bejelentést 
követően a rendőrök ha-
mar elfogták, majd előál-
lították a bűncselekmény 
elkövetésével megalapo-

zottan gyanúsítható 23 éves P. Istvánt. Ugyanezen a napon, 16 
órakor a Miklós utcában két fiatal fiú támadott meg egy 18 éves 
fiatalembert. A sértett elfutott, az útonállók a nyomába eredtek, 
s amikor utolérték, a földre lökték, bántalmazták. Erőszakkal 
elvették a kabátját, amit az egyik tettes felöltött, a sajátját pe-
dig hátrahagyta. Egy rendőrkutya segítségével rövid időn be-
lül elfogták a helyszín közelében a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható 15 éves terheltet és 13 éves társát.

Alaposan összetört a Peugeot
Villamos ütközött személyautóval február 15-én dél körül 

Miskolcon, a Táncsics téren. A rendőrség tájékoztatása szerint 
egy személy sérült meg a balesetben, az anyagi kár jelentős. 

A Peugeot típusú személyautó alaposan összetört a karambol-
ban, a villamoson kisebb sérülések keletkeztek. Információink 
szerint a baleset és a helyszínelés nem okozott komolyabb for-
galmi fennakadást, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.
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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.

A B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) a Miskolci Lions Clubokkal közösen szervezett farsangi jótékonysági 
bált a Zenepalotában szombat este. A bál mottóját ezúttal az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listáján szereplő 
matyó népművészet adta. Köszöntőt mondott Bihall Tamás (kis képünkön balról) a BOKIK, és Parragh László (kis képünkön jobb-
ról), az MKIK elnöke, de köszöntötte a jelenlévőket a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója, valamint Barkóczi 
István, az Első Miskolci Lions Club soros elnöke is. A bálon kamarai díjakat is átadtak, az est sztárvendége Fenyő Miklós volt. A jóté-
konysági tombola bevételét a Tüskevár Gyógypedagógiai Tagóvoda Alapítványa javára ajánlották fel.                          Fotó: MocsÁri L. 

Heti HoroszkóP
Kos (03. 21–04. 20.) Érzi a tavaszt, nehezebben tud a munkájára 
koncentrálni. Próbáljon meg jobban összpontosítani a feladatai-
ra, a szórakozást hagyja meg munkaidő utánra. Magánéletében 

teljes megújulásra vágyik, egy új frizura biztos sikert jelenthet.

Bika (04. 21–05. 21.) Többnyire olyan munkatársnak tekintik, 
akire mindent rá lehet bízni, és nagyon jól alkalmazkodik. Mosta-
nában kezdi úgy érezni, hogy túl van terhelve. Ez csak átmeneti 

állapot, lassan rendeződik minden. Kedvese mellett újra feltöltődik energiával.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Meglehetősen pesszimistán szemléli a vi-
lágot, pedig lehet, hogy csak a gondolkodásmódján kellene vál-
toztatnia. Találja meg azokat a dolgokat, amiknek örülhet. 

Magán életében maximalizmusa miatt nehezen köt új ismeretségeket.

Rák (06. 22–07. 22.) Munkahelyi és otthoni teendői úgy felhal-
mozódtak, hogy nagyon várja a pihenést. Szerencséjére olyan 
emberekkel van körülvéve, akik segítik és tolerálják a helyzetét. 

Az ön természetéből adódóan nem marad viszonzatlan az önzetlenségük.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Egy régebbi kapcsolata újraéledni 
látszik, de csak óvatosan élesztgesse a parazsat, mert ha nem 
egyedülálló, könnyen megégetheti magát. Munkahelyén kisebb 

problémákat kell megoldania, de sikeresen helytáll az új helyzetben is.

Szűz (08. 24–09. 23.) Meglepő módon határozottabban pró-
bálja képviselni véleményét a munkahelyén, pedig nem szokta, 
viszont nem ártana csiszolni a diplomáciai érzékén. Felettesei 

sem veszik jó néven, ha folyamatosan más álláspontra helyezkedik, mint ők. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Kommunikációs képességeinek kö-
szönhetően munkahelyi előrelépésre is számíthat a napokban, 
bár jelentős pluszmunkákra is van kilátás. Társa feszültebb han-

gulata az Ön kedvét is szegheti esténként. Ne hagyja elrontani a pihenést.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Tehetsége most igazán ki tud bonta-
kozni a munkahelyén, mert ötleteit nagyon jól tudják hasznosíta-
ni. Bátran vállalja fel véleményét. Az elismerés jó hatással van lel-

kiállapotára. Jó kedve partnerére is hat, kellemes estéket tölthetnek el.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Mostanában nyitottabb a világ felé, a 
többi ember irányába is. Tele van energiával, könnyebben boldo-
gul a napi teendőivel is. Párja viszont több figyelmet várna el, 

amennyiben vele foglalkozik, csak rá koncentráljon.

Bak (12. 22–01. 20.) Jobban jár, ha egy kicsit jobban összeszedi 
magát, főleg a mindennapi teendőit illetően. Mostanában 
ugyanis kicsit szétszórtabb, pedig nem ez a jellemző a viselkedé-

sére. Csak annyi feladatot vállaljon el, amit be is tud fejezni. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Kicsit úgy érzi, teljesen elborították az 
elintéznivalók és nem fogja tudni tartani a határidőket. Lassab-
ban halad a kelleténél, ezért próbálja jobban beosztani az idejét. 

Átgondoltabb szervezéssel hatékonyabbá válna.

Halak (02. 20–03. 20.) Új kihívásokat keres a hivatásában. He-
lyettesítések révén pedig tapasztalatokat gyűjthet, és ismét 
megmutathatja a tehetségét is. Az ismeretszerzés csak előnyére 

válhat. Barátait ne hanyagolja el, szervezzen egy közös partit.

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
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Fotó: MocsÁri L., F. kAderjÁk cs.

Kivételes programokkal készült a farsangi szezonra a mis-
kolci állatkert, február 15-én kora este. A „FarsangoZoo”-n 
egészen közel engedték a látogatókat a különleges állatokhoz 
is.  A Trópusi házban például tatut, az Afrika-házban pedig 
sarkantyús teknőst simogathattak. Veress Tamás gyűjte-
ményvezető elmondása szerint az ilyen akciókkal is szeret-
nék mérsékelni az egyes állatokkal kapcsolatos félelmeket, 
ellenérzéseket. Aki viszont esetleg a bárányokra, vagy a ra-
gadozó madarakra volt kíváncsi, azt a Tanyaházban várták, 
ahol esti lovaglásra is lehetőség volt.

jótékonysági bál „Farsangozoo”

A  hét 
fotója
MocsÁri 
LÁszLó 
FeLVéteLeFarsangi

Forró nyomon
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