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Történelmi választás előtt állunk! A magyar emberek erőfeszítésének  
köszönhetően Magyarország ma már saját lábán áll.  
Sok mindenre lehetünk büszkék. Sok még a teendőnk,  

és nem térhetünk vissza a múlt elhibázott politikájához.

Kérjük, szavazatával támogassa április 6-án  
a fIdesz – kdnP helyi jelöltjeit  

az országgyűlési választásokon, hogy  
a megkezdett munkát tovább folytathassuk!

gyermeKreHabiliTációs KözponT 

regionális gyermekrehabili-
tációs központ jön létre mis-
kolcon. Jelentősen fejlesztik, 
bővítik az eddigi ellátást, új 
épületszárnyat hoznak létre, 
melynek alapkövét hétfőn rak-
ták le, a megyei kórházban. 
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új munKaHely

megválTozoTT 
munkaképességűeknek

„misKolc      mindig az oTTHonod!”

a város bulija! 
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A tömegdemokrácia szerves része 
a rendszeres időközönként ismétlő-
dő titkos választás, amely eredmé-
nyének kihirdetése után a győztes új 
kormányt alakít. Magyarországon 
április hatodikán általános választás 
lesz, emiatt az érdekelt  politikai erők 
mindent elkövetnek alkalmassá-
guk bizonyítására. De ez a kampány 
mégis rendhagyó, mert miközben a 
kormánypártok az eredményeikre 
hivatkozva igyekeznek megnyerni a 
választók bizalmát, addig az egysé-
gesen fellépő szocialista és liberális 
erők még ma is belső botrányaikkal 
vannak elfoglalva, és sokkal többet 
beszélnek a saját belső ügyeikről és az 
állandóan megelevenedő múltjukról, 
mint az ország társadalmi-gazdasági 
problémáiról.

Nem véletlen, hogy a kormány-
tagok miskolci látogatásai szinte ki-
zárólag az örvendetesen szaporodó 
beruházásokhoz, a munkahelyterem-
téshez vagy az intézményi, egészség-
ügyi fejlesztésekhez kapcsolódnak. 
Ezek kézzel fogható, konkrét dolgok, 
amikre azért figyel a választók nagy 
többsége, mert ezektől valódi válto-
zások várhatók. A ripacskodásra, az 
üres ígérgetésekre egyre kevésbé fo-

gékony a társa-
dalom. Hiába 
mondják az el-
lenzékiek, hogy 
a rezsicsökkentés egy nagy átverés, 
mert amíg a csekken csökken a befi-
zetendő összeg, az állampolgár a sze-
mének fog hinni. 

De vannak, akiket a tények sem za-
varnak: ilyen például Tompa Sándor 
ex-MSZP-s, jelenleg DK-s miskolci 
képviselő, aki minden olyan nagysza-
bású, helyi beruházásnál, amit nekik 
nem sikerült megvalósítani – a diós-
győri vár fejlesztésétől az ezer mun-
kahelyet teremtő Takata-beruházásig 
–, valami óriási „titokra” gyanakszik. 
Pedig a titok mindössze annyi, miért 
nem maradnak már végre csendben?  
Az MSZP és az SZDSZ 2002 és 2010 
között bebizonyította, hogy tökélete-
sen alkalmatlanok az ország irányítá-
sára. Éppen ezért sokkal elegánsabb 
lenne, ha most hallgatnának, és nem 
ócsárolnák azokat, akik sikeresen te-
vékenykednek.

Furcsa, hogy a magyarországi szo-
cialisták még azt sem ismerték fel, 
hogy minden, megvalósítható jobbí-
tási szándék alapja a munka.

TóTh Gy. LászLó

Miskolc,  
a titkok városa A tavasz közeledtével aktuálissá válik a kialakult kátyúk megszüntetése. 

Pfliegler Péter alpolgármester és Szélyes Domokos, a Miskolci Városgazda 
ügyvezető igazgatója elmondta, minden nap tesznek lépéseket annak érde-
kében, hogy a legrövidebb időn belül kátyúmentessé tegyék a várost.

– Felkészültünk a gyors, haté-
kony kátyúmentesítésre, amelyhez az 
anyagi forrásunk is biztosított, sőt, 
ez évben megnövelt költségkerettel 
rendelkezünk – kezdte tájé-
koztatását Szélyes Domokos. 
– A kátyúk megszüntetésé-
nek folyamatát két lépésben 
tudjuk megvalósítani. Első-
ként saját kapacitással és mis-
kolci partnerünkkel együtt 
folyamatosan dolgozunk a 
balesetveszélyes útburkola-
ti hibák megszüntetésén. Itt 
egy aszfalt-újrahasznosító 
berendezéssel a feltörede-
zett aszfaltot megolvasztjuk 
és ezzel a megolvasztott aszfalttal tud-
juk megszüntetni a kátyúkat. Előnye, 
hogy kevés anyagköltséggel lehet vele 
kátyúzni, hátránya, hogy nagymér-
tékű kátyúzásra, a berendezés kapa-
citása miatt nem alkalmas. Az aszfalt-
keverő telepek várhatóan április elején 
nyitnak, így akkor kezdhetjük meg mi 
is a tavalyi évhez hasonló, nagymér-
tékű kátyúzást a városban – részletez-

te a Városgazda ügyvezetője, aki hoz-
zátette: a város gépparkjának értékét 
növelve, pályázati forrásból saját asz-
falt-újrahasznosító berendezés beszer-

zését is elindították, ami márciusban 
már munka közben lesz látható a mis-
kolci utakon. – Munkába állításával 
az aszfaltkeverő telepek nyitásáig na-
gyobb mennyiségben is tudunk majd 
kátyúzni. Örömteli az is, hogy a tava-
lyi évben végzett munka megmutatta 
hatását, kevesebb kátyú keletkezett az 
önkormányzati utakon – tette hozzá 
Szélyes Domokos.

– A város már most készül az asz-
faltkeverő telepek nyitása utáni nagy-
mértékű kátyúzásra. Az útellenőri 
jelentések alapján egyeztetünk a köz-
útkezelővel, összehangoljuk a város-
ban a kátyúzási tevékenységet, ki-
alakítjuk annak útvonalát – ezt már 
Pfliegler Péter alpolgármester mond-
ta. – A nagymértékű kátyúzásnál 

több csapat összehangolt 
tevékenységével arra törek-
szünk, hogy a lehető legke-
vésbé akadályozzuk a for-
galmat. És persze arra, hogy 
az összes kátyút eltüntes-
sük, először a főközlekedési 
útvonalakról, majd azokat 
rendbe rakva haladunk a 
kevésbé forgalmas melléku-
takon is a javítási munkála-
tokkal. E mellett, a tavalyi 
évhez hasonlóan ismét napi 

rendszerességgel fogjuk tájékoztatni a 
lakosságot a munkavégzések helyéről 
a médián keresztül – zárta tájékozta-
tását Pfliegler Péter.

A Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. várja a kátyúkkal, a kátyúk he-
lyével kapcsolatos bejelentéseket a va-
rosgazda@varosgazda.hu e-mail cím-
re vagy központi telefonszámukra: 
46/412-611. Köszönjük!

Közel félmilliárd forint támogatást 
kap az Új Széchenyi Terv keretében 
két miskolci, autizmussal élőket tá-
mogató civil szervezet, melynek kö-
szönhetően 132, fogyatékkal élő jut 
munkahelyhez a városban. 

Turisztikai szolgáltatásokkal, inter-
aktív játszóvár és mosoda létrehozá-
sával, hagyományőrző tevékenységek 
oktatásával, zöldségfeldolgozó műhely 
kialakításával, kézműves termékek 
készítésével és értékesítésével teremt 
új munkahelyeket autizmussal élők 
és megváltozott munkaképességűek 
számára a Szimbiózis Alapítvány és a 
Miskolci Autista Alapítvány.

A nyertes pályázatokat bejelentő saj-
tótájékoztatón részt vett 
Soltész Miklós, az Emberi 
Erőforrások Minisztériu-
mának szociális, család- 
és ifjúságügyért felelős ál-
lamtitkára, aki kijelentette, 
az a munka, amit az el-
múlt években végeztek, 
meghozta a gyümölcsét.

Támogatást eddig is 
kaptak a fogyatékkal 
élők, azonban az új rend-

szerrel az a cél, hogy önfenntartó 
támogatáshoz juthassanak. Fontos, 
hogy munkahelyük, jövedelmük le-
gyen, ennek pedig kitűnő példái a 
miskolci nyertes pályázatok, amelyek 
keretében összes 493 millió forintból 
132, fogyatékkal élő juthat munká-
hoz. A programoknak köszönhetően 
jelentősen javultak az adatok: 45-ről 
60 ezerre nőtt a foglalkoztatott meg-
változott munkaképességűek száma, 
a munkanélkülieké pedig 40 száza-
lékkal csökkent.

Jakubinyi László, a Szimbiózis Ala-
pítvány vezetője kiemelte, a fogyaték-
kal élő és az egészséges fiatalok közös 
tanulása, foglalkozása, munkája nem 

csak az integráció miatt 
fontos. Rájött, hogy a 

fogyatékkal élők ta-
nítják egészsé-

ges társaikat, 
méghozzá 

a r r a , 

hogyan figyeljenek egymásra. A meg-
változott munkaképességűek azért 
küzdenek, hogy dolgozhassanak, hogy 
adót fizethessenek. Látott olyan fogya-
tékkal élőt, akinek örömében peregtek 
a könnyei, amikor az alapítvány mun-
katársának segítségével elkészíthette 
élete első adóbevallását. A közösség 
aktív tagjai szeretnének lenni, ezért 
fontosak ezek a munkahelyek, zárta 
mondandóját Jakubinyi László.

A kormány és a város vezetése Mis-
kolcon komplex munkahely-teremté-
si folyamatot visz véghez, nemcsak a 
versenyszférában, nemcsak az állami 
szektorban, hanem a civil szervezetek-
nél, alapítványoknál is, mondta Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere. Ez a 132 
munkahely ebben a szférában nagyon 
nagy dolog. Segély helyett munkát – 

ez az alapelv, a mai bejelentéssel 
pedig nagy előrelépés történt 

a cél felé, tette hozzá.
A tájékoztatót köve-

tően a minisztérium 
munkatársai és az or-
szággyűlési képviselők 
kilátogattak a két ala-
pítvány telephelyére is.

h. I. | foTó: Juhász á.

Már fektetik a közműveket a Déli 
Ipari Parkban és a nagyfeszültségű 
távvezeték oszlopai is a helyszínen 
vannak, a napokban állítják be 
őket. Minden a terv szerint halad 
ahhoz, hogy az ipari park fejleszté-
se nyárra, a Takata üzemcsarnoká-
nak építése pedig az őszre elkészül-
hessen.

Ahogy arról már beszámoltunk, 
december végén kezdődött a munka 
az ipari park területén, ahol a Miskolc 
Holding Zrt. végzi az infrastruktúra 
kiépítését, melyre összesen ÉMOP-os 
támogatás felhasználásával 920 mil-
lió forintot költhet. A kormány támo-
gatásának köszönhetően 540 millió 
forintból épülhet majd ki a bekötőút 
az autópályához.

Az infrastruktúraépítés első üte-
mét két kivitelező céggel végezte-
ti el a Miskolc Holding. A területen 
áthaladó, 120 kV-os, magasfeszült-
ségű távvezeték pontosan a Takata 

60 ezer négyzetméteres üzemcsar-
nokát „szelné ketté”, így ennek áthe-
lyezése elengedhetetlen, melyet a fel-
sőzsolcai SAG Hungaria Kft. végez. 
Az új oszlopok már a helyükön van-
nak, a felállításuk következik, már-
cius végére ugyanis ki kell épülnie 
az új vezetéknek a mostanitól jóval 
távolabb, a régit pedig le kell, hogy 
bontsák.

A terület másik kivitelezője a mis-
kolci P1-BAU Kft., amely az ivóvíz- 
és szennyvízhálózat, illetve a csapa-
dékvíz-elvezetés kiépítését végzi el, 
illetve egy hídáttörést. A 260 millió 
forintos beruházás átadási időpontja 
július 31.

Szerdán kilátogatott a területre 
Pfliegler Péter alpolgármester és Vé-
csi György, a Miskolc Holding Zrt. 
igazgatóságának elnöke. Pfliegler 
Péter (képünkön balról) elmondta, 
nagyon sok pozitív fejlemény van, jó 
ütemben halad a munka. Külön szólt 
a bekötőútról, melyet a Nemzeti Inf-

rastruktúra Fejlesz-
tési Zrt. valósít meg 
egy körforgalom-
mal, az ipari parkra 
rávezető úttal és egy 
híddal a Hejő-pa-
takon. Az alpol-
gármester szerint 
nincs különösebb 
akadálya, hogy a 
Takata is elkezd-
je a tereprende-
zést követően a 
konkrét építési 
munkálatokat.

Terv szerint halad a  
munka az ipari parkban

Több mint 130  
új munkahely

Kátyúzás most, kátyúzás tavasszal
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Miskolc elkezdte a jelenleg ha-
tályban lévő Integrált Városfejlesz-
tési Stratégiájának felülvizsgálatát, 
és elkészítette Településfejlesztési 
Koncepcióját, amelyet a város köz-
gyűlése 2014. február 13-ai ülésén 
elfogadott. A Településfejlesztési 
Koncepció megfogalmazza a város 
hosszú távú céljait, vagyis a gazda-
ság versenyképességének növelé-
sét, az épített és természeti környe-
zet vonzóvá tételét, az életminőség 
és a biztonság javítását. (A doku-
mentum teljes szövege letölthető a 
miskolc.hu honlapról.)

A jövőképet meghatározó kon-
cepció kialakítása során a város 
számos fórumon biztosított lehe-
tőséget a lakosság, valamint a civil 
és gazdálkodó szervezetek számá-
ra, hogy fejlesztési elképzeléseikkel 
hozzájárulhassanak a tervezéshez.

2013 augusztusában a város 
honlapjára előzetes tájékoztatás 
került föl a munka megkezdésé-
ről, valamint a javaslatokat foga-
dó e-mail cím elindításáról. Erről 
több helyi újság hírt adott.

A tervezés előrehaladtával, 2013 
decemberében a Településfejlesz-
tési Koncepció tervezete is felke-
rült a honlapra, melyet 21 napon 
keresztül lehetett véleményezni.

A véleményezés lehetőségével 
több magányszemély és szervezet 
is élt, koncepció szintű javaslatai-
kat a tervezők beépítették.

Ezalatt széles szakmai körben 
zajlott 3 napos városfejlesztési mű-
hely 2014. január elején.

A folyamat következő lépése, az 
Integrált Településfejlesztési Stra-
tégia esetében sem lesz ez más-
képp. A stratégiai tervezés már 
2013 végén, a koncepció kialakítá-
sával párhuzamosan elkezdődött. 
A középtávú célok meghatározása 
kapcsán 2014. február 28-án cso-
portmunka zajlott a városházán, 
melyen több miskolci civil és ér-
dekképviseleti szervezet is részt 
vett. A város létrehozott egy hon-
lapot is, melyen bármely miskolci 
lakos megteheti fejlesztési javasla-
tait a www.miskolcvaros2020.hu 
címen.

Újabb modern, környezetbarát 
takarítógéppel bővült a Városgaz-
da Kft. gépparkja. Az elsősorban 
járdák, kerékpárutak és a sétálóut-
ca takarítására alkalmas jármű a 
világ egyik legmodernebb, „legzöl-
debb” takarítógépe.

– Miskolc kiemelt célja, hogy fej-
lessze környezetét és tiszta, környe-
zetbarát várost alakítson ki. Több al-
kalommal is hitet tettünk már a „zöld 
város” eszméje mellett. Ehhez fontos, 
hogy a városüzemeltetés, ezen belül 
a város takarításának színvonala – a 
lehetőségekhez mérten – folyamato-
san javuljon. Szeretnénk a lakosság 
igényeinek, ezzel együtt a környeze-
ti határértékeknek is minél inkább 

megfelelni, ezért döntöttünk egy 
újabb takarítógép beszerzése mellett. 
Ez az új gép a tavalyihoz hasonlóan a 
világ nagyvárosaiban már sikeresen 
működő modern, nagy kapacitású 
és környezetbarát modell – mondta 
el Pfliegler Péter alpolgármester a ta-
karítógép első munkanapján tartott 
bemutatón.

Szélyes Domokos, a Miskolci Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. ügyvezető-
je kiemelte, a gép értéke – minden 
eszközével együtt – nettó 12,9 mil-
lió forint, teljes egészében támogatási 
forrásból finanszírozták. A tavaly vá-
sárolt takarítógéppel szemben a most 
átadott jármű főleg a belváros, a sétá-
lóutca, a kerékpárutak és a járdák ta-
karítására lesz alkalmas.

A beruházás során új épületrész épül, melyben sport-
terápiás egységet, gyermek-játszószobát, pszichológus- 
és logopédus-tanszobát, ergoterápiás rendelőt, mozgás-
sérült-tankonyhát alakítanak ki, megteremtik a nappali 
ellátáshoz szükséges feltételeket, majd’ ezer négyzetmé-
teren. Megtörténik az épülethez közvetlenül tartozó kül-
ső tér rendezése is, 378 négyzetméteren. Az új épületegy-
ség kialakítása után a Gyermek-egészségügyi Központ 
mögött egy 5,5 méter szélességű asztaltburkolatú út léte-
sül, 100 parkolóhellyel. A beruházás mintegy 15 új mun-
kahelyet is jelent. 

Az új létesítmény alapkövét hét-
főn délelőtt tették le. Az ünnep-
ségen Csiba Gábor, a B.-A.-Z. 
Megyei Kórház főigazgató 
főorvosa köszöntötte a megje-
lenteket, aki egyebek mellett 
kiemelte: a megye hathatós se-
gítségével sikerült a konzorciu-
mot összehozni, köszönet illeti 
a grémium tagjait.

Pelczné Gáll Ildikó, Európa 
parlamenti képviselő kiemel-
te: olyan mérföldkő ez a beru-

házás, amely nem csak tartalmában és céljában nemes, 
hanem már abban is, ahogyan készül, hiszen példaér-
tékű összefogás előzte meg. Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő kiemelte, a megyei kórház egyik nagy be-
ruházása, a Csillagpont még be sem fejeződött és máris 
elindult az új. Sebestyén László országgyűlési képviselő 
elmondta, cél egy olyan rehabilitációs gyűrű megalkotá-
sa, mely a konzorciumi partnerekkel történő egyenletes 
feladatmegosztást, letisztázott rehabilitációs betegutakat 
foglal magában.

Az ünnepi beszédeket kö-
vetően Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere, Mengyi Ro-

land, a megyei közgyűlés 
elnöke és Demeter Ervin, 
megyei kormánymegbí-
zott elhelyezték az idő-
kapszulát és az alapkövet. 
A kivitelezési munká-
latok 2014. januárban 
kezdődtek meg, jelenleg 
az alapozás zajlik. Az át-

adás végső határideje: 2014. 
október 31.

A valós idejű integrált utastájékozta-
tási rendszer kiépítésének látványos 
„mérföldkövéhez” érkezett a Miskolc 
Városi Közlekedési Zrt.

A Miskolc és Felsőzsolca közösségi 
közlekedésének infrastrukturális fej-
lesztése – más néven Okos Pont – pro-
jekt megvalósítása során olyan integrált 
utastájékoztató rendszert alakítanak ki, 
melynek köszönhetően valós idejű infor-
mációk lesznek elérhetők a megállókban 
– akár mobiltelefonon is – a menetrend-
ről, a járművek tartózkodási helyéről, 
vagy éppen a várakozási időről. 

A megállóhelyi utastájékoztató kijel-
ző első darabja e héten került ki az Al-
só-Majláth (Köln utca) villamosmegál-
lóba (a Tiszai pályaudvar irányába), ez 
nyártól már valós idejű integrált tájé-
koztatási adatokkal fog szolgálni az uta-
soknak. A projekt kivitelezését végző, 
közbeszerzésen nyertes TIGRA Com-
puter- és Irodatechnikai Kft. az EMKE 
típusú eszközök kihelyezésével párhu-
zamosan a megállóhelyek beüzemelését 
is elvégzi. A fejlesztéssel elérni kívánt 
hosszú távú cél a közösségi közlekedés 
versenyképességének javítása az au-
tós közlekedéssel szemben. Rövid távú 

célja pedig egy olyan integrált utastá-
jékoztatási rendszer bevezetése és üze-
meltetése, mely – többek között – gyors 
információkat nyújt a járatok pontos ér-
kezéséről és indulásáról.

***
Az Okos Pont Projekt Integrált 

Utastájékoztatási és Forgalomirányí-
tási Rendszer együtt épül ki a Mis-
kolc Városi Villamosvasút Fejleszté-
se Projekt Integrált Utastájékoztatási 
és Előnyben-részesítési Rendszeré-
vel. Összköltsége 343 046 406 forint, 
ebből az ÉMOP-támogatás  összege 
291 589 445 forint. 

Városfejlesztés 
együttműködésben

Központ épül MisKolcon
GyerMeKrehabilitációs

Regionális gyermekrehabi-
litációs központ jön létre Mis-
kolcon. Jelentősen fejlesztik, 
bővítik az eddigi ellátást, új 
épületszárnyat hoznak létre, 
melynek alapkövét hétfőn 
rakták le a megyei kórház-
ban. A mintegy 473 millió 
forintos beruházás egy regio-
nális projekt része, amelyben 
tizenegy intézmény érintett.

Újabb „zöld” takarítógép

Az utAstáJékoztAtási RendszeR

„okosAbb” 
lesz
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február 27. – március 5-ig!

Kaiser csemegesonka 1 kg 1699 Ft
COOP instant kakaó italpor 800 g 699 Ft
   Egys.ár: 874 Ft/kg  
Minden nap papírzsebkendő 2 rét. 100 db  69 Ft
   Egys.ár: 0,69 Ft/db   
Coccolino csobb. kék. text. öblítő konc. 1 lit. 499 Ft

Legyen COOP üzleteinkben rendszeres törzsvásárló!”

„VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN HETENTE FANTASZTIKUS ÁRAK!

TOVÁBBI AKCIóS TERMéKEK:

Miskolci 
búza- 

finomliszt 

1 kg   
109 Ft

 
2 rét. 32 tek.  

Egys.ár: 
28 Ft/tek.
899 Ft

2 lit. 
Egys.ár: 399,50 Ft/l 

799 Ft

Star eü. papírSilan  
fresh sky 
text. öbl.COOP  

lángolt  
kolbász

1 kg 
1099 Ft

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
U

N
K

A
LE

H
E

T
Ő

S
É

G
!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

A 2014-es Miskolci Kalendárium keresztrejtvény- 
és nyereményjátékainak 

nyertesei:

2 személyre szóló, 2 éjszakás, teljes 
ellátás a hajdúszoboszlói Mátyás 
Király Gyógyszálloda jóvoltából

KupAi Béláné, Kistokaj

2 személy részére szóló, 2 éjszakás 
szállás fürdőbelépővel a Bogácsi 

Thermálfürdő jóvoltából
Gálné SzűcS KlárA, Miskolc 

Lamon utalvány, 3 x 5000 Ft értékben
JAnKovicS JánoS, Felsőzsolca

GAlliK Hédi, Miskolc
véGH dudáS láSzló, Miskolc

Unió COOP Zrt. utalvány 3 x 5000 Ft értékben
SzAtMári zoltánné, Miskolc

SiMon KinGA, Miskolc
Feledi láSzló, Miskolc

Unió COOP Zrt. 5 db pezsgő
KovácS BertAlAnné, Miskolc

nAGy dávid, Miskolc
tőSzeGi JánoS, Miskolc

Máté Béláné, Miskolc
vArGáné ArAnyi JuliAnnA, Tiszaújváros

Az öt pezsgőt az Unió COOP Zrt. Búza téri árucsarnokában,  
a többi nyereményt pedig a MIKOM Miskolci Kommunikációs 

Nonprofit Kft. titkárságán vehetik át a nyertesek.

Képzés és foglalkoztatás  
az építőiparban

Az RPE Nonprofit Kft. 
és Miskolc Megyei Jogú 
Város Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzata kon-
zorciumban támogatást 
nyert a TÁMOP-1.4.6-12/1 
számú Tranzitfoglalkoz-
tatás az építőiparban 
című pályázat keretében. 

A projektben 2014. ápri-
listól 6 hónap alatt össze-
sen 25 főt terveznek kiké-
pezni építményzsaluzat- és 
fém á l lv á ny- s z er előnek , 
térburkolónak és építőipa-
ri kisgépek használatára, 
mely időszak alatt a prog-
ramban részt vevők foglal-
koztatása is folyamatos.

A következő feltételek-
nek megfelelő munkanél-
küliek jelentkezését várjuk:

– alacsony iskolai vég-
zettséggel rendelkezők, 
vagy

– 50 év feletti személyek, 
vagy

– 25 év alatti pályakezdők
– egy vagy több eltartot-

tal egyedül élő személyek
– etnikai kisebbséghez 

tartozó személyek, akik-
nek szakmai, nyelvi képzé-
sük vagy szakmai tapasz-
talatuk megerősítésére van 
szükségük ahhoz, hogy ja-
vuljanak a munkába állási 
esélyeik egy biztos munka-
helyen.

A képzés és munkavégzés 
helyszíne: Miskolc.

Érdeklődni lehet 2014. 
március 24-ig a következő 
elérhetőségeken: varadiga-
bor1974@gmail.com, vagy 
Váradi Gábornál a 70/777-
5785 telefonszámon.
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Egy korszerű, környezetbarát vilá-
gítású Szent István-barlang nyit-
hatja meg kapuit, remélhetően már 
tavasszal. A kivitelezési munkák 
jelenleg is tartanak, a sajtó képvi-
selőinek meg is mutatták szerdán, 
hogy áll a barlang teljes elektro-
mos rendszerének felújítása.

A cseppkőképződményeket pusztí-
tó barlangi lámpaflóra terjedésének 
megakadályozása érdekében korsze-
rű fényforrásokat építenek be a Szent 
István-barlangban. A Bükki Nemze-
ti Park Igazgatóság ezen beruházása 
is részét képezi annak a csaknem 170 
millió forintos rehabilitáció-sorozat-
nak, amit a fokozottan védett barlang 
természeti állapotának megóvása ér-
dekében hajtanak végre. A program 
részeként a közelmúltban természet-
védelmi munkákat kezdtek a Sol-
tész-kerti mésztufabarlangban és a 
Kis-kőháti-zsomboly területén is.

Veres Péter, az igazgatóság pályá-
zatkezelési osztályvezetője elmond-

ta, kétkörös pályázat zajlik. Az egyik 
2011 júniusában kezdődött, ez az 
előkészítés folyamata volt, 2013 szep-
temberében pedig elkezdődhetett a 
megvalósítás.

– A barlangi beruházás 148 mil-
lió forintba kerül, a pályázat ré-
vén 170 millió forintos támogatást 
nyertünk, a különbözetet a járu-
lékos költségekre fordítjuk. Lesz 
mindezek mellett egy kiadvány is. 
Eddig 30-40 százaléknál jár a vi-
lágosítás-korszerűsítés – mond-
ta, hozzátéve, hogy a nagy hőt ter-
melő lámpákat cserélik LED-esre. 
Erre azért van leginkább szükség, 
hogy megakadályozzák a cseppkö-
veket jelentősen károsító barlangi 
lámpaf lóra terjedését – az ugyanis 
a fény, a hő hatására erősen szapo-
rodik.

A Szent István-barlangban Szabó 
Miklós vezette körbe szerdán a sajtó 
munkatársait. Elmondta, 170 métert 
újítanak fel, ennyi nyitott a látogatók 
számára.

Századik születésnapja alkal-
mából köszöntötték pénteken Fe-
rencsin Margitot, aki 15 évvel ez-
előtt az elsők között költözött be 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Idősek Otthonába, Mis-
kolcon. A nem min-
dennapi kort megért 
hölgy ma is jó egész-
ségnek örvend – 
egye-

dül azt sajnálja, hogy romló látása 
miatt ma már kevesebbet tud olvas-
ni. A százéves néni március 2-án, 
vasárnap ünnepli születésnapját, 
a tiszteletére rendezett ünnepsé-
gen Pfliegler Péter alpolgármester 
és Kovács László önkormányzati 

képviselő tolmácsolta a város 
és Orbán Viktor miniszter-
elnök jókívánságait.

Felénél sem tart a jelöltállítás, pedig hétFőn vége
Az 1-es országgyűlési választókerületben 6, a 2-esben 4 je-
löltet vettek nyilvántartásba ezen a héten péntek délutáni 
lapzártánkig. Azonban akkor már újabb 6, illetve 10 jelölt 
várt döntésre.

Mindkét országgyűlési választókerületben több mint har-
minc jelölt kért ajánlóíveket a választási irodától, így hiába tűn-
nek nagynak a fenti számok, pénteken még a felénél sem járt a 
jelöltállítás Miskolcon. 

Az aláíróíveket március 3-án, hétfőn délután 4 óráig lehet le-
adni a választási irodán. A bizottságoknak elvileg 3 munkanap-
juk van a döntésre, de Csiszár Miklós jegyző elmondta: ha kell, 
az iroda az ívek ellenőrzését szó szerint éjjel-nappal végzi azért, 
hogy a bizottságok kedden lezárhassák a döntéshozatalt, így se-
gítve, hogy a pártok határidőre elkészíthessék listájukat.

A múlt héten nyilvántartásba vetteken túl már hivatalosan 
is jelölt az 1. számú választókerületben Badány Lajos (Job-
bik), Bencze Csaba (Sportos és Egészséges Magyarországért 
Párt), Fintorné Barkó Anita (Szociáldemokraták MPP), Gu-
lyás Gyula (Magyarországi Cigánypárt), Nagy-Korsa Judit 
Anna (MSZP, Együtt, DK, PM, MLP), Orosz Imre Tibor 
(Munkáspárt). 

A 2. számú választókerületben Botos Ferenc (Magyarorszá-
gi Cigánypárt), Iváncsó Zsolt (A Haza Nem Eladó Mozgalom 
Párt), Pakusza Zoltán (Jobbik), Tóth Árpád (Sportos és Egész-
séges Magyarországért Párt). 

A két választókerületben összesen hat jelölt nyilvántartásba 
vételét, mivel nem volt meg az 500 hiteles aláírás, elutasította 
a bizottság, ők folytathatják az gyűjtést, és újra beadhatják az 
íveket. 

Csökkent a regisztrált bűncselek-
mények száma 2013-ban a 2012-es 
évhez képest Miskolcon, viszont 
javult a felderítési mutató, tájékoz-
tatott Bogyay Ferenc ezredes, Mis-
kolc rendőrkapitánya csütörtöki 
évértékelőjén.

Mint elhangzott, a regisztrált bűn-
cselekmények száma 8,9 százalékkal 
esett vissza tavaly az azt megelőző év-
hez képest, a nyomozási eredményes-
ségi mutató 54,8 százalékos volt, ami 
9,2 százalékkal jobb, mint a 2012-es 
adat. A 12 kiemelt bűncselekmény 
tekintetében 10,4 százalékos volt a 
csökkenés, a közterületen elkövetet-
teknél 15, míg a közterületen elköve-
tett kiemelt eseteknél 18 százalék.

112 rablás történt tavaly, ami 16 
százalékkal kevesebb a 2012-esnél, 
ezekből a mai napig 82 esetnél tör-
tént vádemelés vagy gyanúsítás, és 
a többinél sem adják fel a munkát, 
jelentette ki Bogyay Ferenc. Csök-

kent a regisztrált lopások száma is 
10 százalékkal, ezt a mutatót pedig a 
kapitány szerint érdemben nem be-
folyásolta a bűncselekményi érték-
határ-emelés. A megyei főkapitány-
sághoz hasonlóan élen jár a miskolci 
kapitányság a szabálysértési őrizet-
bevételek számát tekintve, míg az or-
szágos adat 2013-ban 8012 volt, ad-
dig ebből 1019-et ők teljesítettek.

Ezek persze némiképp lekötik a 
rendőri erőket, ennek volt betudha-
tó, hogy 2012-ben néhány mutatóban 
romlottak a kapitányság eredmé-
nyei, ezt felismerve azonnal léptek, 
tette hozzá Bogyay Ferenc. Megszü-
letett az önkormányzattal az együtt-
működés, melynek eredményeként 
több mint 43 ezer túlórára volt le-
hetőségük tavaly. Ez a demonstratív, 
közterületi járőrszolgálatot jelenti, a 
közterület-felügyelőkkel 7 vegyes pá-
rost és 3 rendőrpárost állítottak ki. A 
kapitány szerint ez egy sikertörténet, 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket 

és minden megkérdezett miskolci 
pozitívan nyilatkozott róla.

A közlekedésbiztonság területén is 
történt javulás, a személyi sérüléses 
balesetek 7 százalékkal, 295-re csök-
kentek, példaként említette, hogy 
2005-ben ez a szám még 599 volt. Mint 
fogalmazott „a motorizált közlekedés 
bevezetése óta nem volt egyszámjegyű 
a halálos balesetek száma a kapitány-
ság illetékességi területén”. Bogyay Fe-
renc végül kitért arra, hogy idén eddig 
csupán 8 rablás történt, ami nagyon 
jó mutató. A tájékoztatót követő állo-
mánygyűlésen részt vett Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere is, aki úgy fo-
galmazott: „Miskolc közbiztonsága 
mindannyiunk szívügye, tudjuk, hogy 
ez a legkritikusabb pont Miskolcon. 
Az elmúlt években nagyon sokat dol-
goztunk azért, hogy az önkormányzati 
rendészet és a rendőrség együttműkö-
dése minél szorosabb, minél fesze-
sebb legyen, és ennek már látszanak az 
eredményei is.”

az mvK sűrűbben KözleKedteti az 1-es, 
1a-s járatait a reggeli csúcsban 

A közlekedési vállalat több menetrendi módo-
sítást is bevezet március 3-tól azzal a céllal, hogy 
csökkentse a  régi típusú villamosokon a reggeli 
csúcsban kialakult nagyobb kihasználtságot, il-
letve, hogy elősegítse a város nyugati részén élők 
iskolába és a belvárosba való eljutását. A felméré-
sek alapján indokolt az  1-es és 1/A-s  buszjáratok 
sűrűbb közlekedtetése, ezért ez a két járat  hét-
köznap a reggeli csúcsidőszakban gyakrabban 
fog közlekedni. Az 1-es autóbuszok esetében egy 
új forduló kerül a menetrendbe, illetve egy 1A-s 
járat meghosszabbított útvonalon, Felső-Maj-
láthról fog közlekedni a Tiszai pályaudvarra. A 
Tiszai pályaudvarról 6.14-kor induló 1A-s járat 
szintén március 3-tól 1-es járatként tovább köz-
lekedik a Majális parkig és onnan vissza a bel-
város felé.

csökkent a regisztrált bűncselekmények száma

évértéKelő a Kapitányságon
megújul a világítás  
a szent istván-barlangban

boldog születésnapot!
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MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  

(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre  
meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím,  
jelleg

Helyrajzi 
szám

Alapterület 
(m2)

Minimális bruttó 
ajánlati ár 

(Ft)

Bánat-
pénz 
(Ft)

Kiajánlási  
dokumentáció  

ára  
(bruttó Ft)

Ajánlattétel   
beadásának  

határideje

Ajánlatok  
bontásának  

időpontja

Király u. 7-9. als.  
(üres üzlet) 6571/8/A/67 42 3 000 000 150 000 12 700 2014. 03. 17. 

10.00
2014. 03. 17.  

10.15

Király u. 11. als.
(üres üzlet)

6571/7/A/67 61 3 900 000 195 000 12 700 2014. 03. 17.
14.00

2014. 03. 17.
14.15

Király u. 13. als.
(üres üzlet) 6571/7/A/68 74 4 300 000 215 000 12 700 2014. 03. 18.

10.00
2014. 03. 18.

10.15

Soltész N. K. u. 2. fsz. 
(üres üzlet) 4207/3/A/51 77+134 

raktár 7 100 000 355 000 12 700 2014. 03. 18. 
14.00

2014. 03. 18. 
14.15

József A. u. 44. 
(üres iskola) 4800 3577 telek 

1513 épület 55 000 000 2 750 000 25 400 2014. 03. 19. 
10.00

2014. 03. 19. 
10.15

Klapka Gy. u. 27.  
(üres étterem) 13084 632 telek 

350 épület 25 600 000 1 280 000 25 400 2014. 03. 19. 
14.00

2014. 03. 19. 
14.15

Álmos u. 24.  
(fejlesztési terület) 4275/9 7659 telek 65 000 000 3 250 000 25 400 2014. 03. 20. 

10.00
2014. 03. 20. 

10.15

Petőfi tér 3.  
(lakóház) 3428 1077 telek 

711 épület 30 000 000 1 500 000 25 400 2014. 03. 20. 
14.00

2014. 03. 20. 
14.15

Békeszálló telep  
(fejlesztési terület) 23103/4 ~ 18000 

telek 65 000 000 3 250 000 25 400 2014. 03. 21. 
10.00

2014. 03. 21. 
10.15

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne: 
MIK Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. I. emelet 14. szoba

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a 
MIK Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően.  
A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi  
eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! 
Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt honlapján www.mikrt.hu, valamint a 30/337-9869 és az 516-213,  
516-236, 516-237, 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.

LESD MEG TE IS! LÁSD MEG TE IS! ÉRTSD MEG TE IS!

„A természet hatalmas, az ember parányi. 
Ezért aztán az ember léte attól függ, 

milyen kapcsolatot tud teremteni 
a természettel, mennyire érti meg, 

és hogyan használja fel erőit 
saját hasznára.”

Szent-Györgyi Albert

TÁvfELüGyELET
9.00–13.00 óra között, csoportok fogadása kétóránként. Megtekinthető: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. sz.  
Vezető: fignár Zoltán hőszolgáltatási üzemvezető

  A MIHŐ Kft. távfelügyeleti rendszere az országban egyedülálló, mivel nem csak a távfelügyeletet, 
hanem a távbeavatkozást is lehetővé teszi.
  Több mint 31 000, távfűtött lakást ellátó üzembiztonsági rendszer, mely egy diszpécserközpontból 
valósul meg.
  Az esetlegesen felmerülő hibát a távfelügyeleti rendszer azonnal érzékeli, így legtöbbször azt a MIHŐ 
Kft. már el is hárítja, mire a fogyasztó érzékelné.

BIoEnERGy-MISkoLc kfT., BIoMaSSZa-kaZÁnhÁZ
9.00–13.00 óra között csoportok fogadása kétóránként. Megtekinthető: 3534 Miskolc, Muhi utca 
(Shinwa-telephely és a Szinva-patak közötti területen). Vezető: kókai Péter ügyvezető igazgató

  A Kenderföldi hőkörzetben ellátott, mintegy 1100 távfűtött lakás megújuló, zöldenergia-részaránya 
– az érintett területen – ezzel a beruházással meghaladja a 80%-ot.
  A faapríték-tüzelésű kazánház távfelügyelettel üzemeltethető, így nem szükséges az állandó 
üzemeltetői jelenlét.
  Az üvegházhatású gázok és porkibocsátások folyamatosan a határértékek alatt vannak. 

MISkoLcI GEoTERMIa ZRT. 
– KistoKaji hőKözpont
13.00 órától 14.30 óráig. 
Megtekinthető: 35-ös főút, kistokaji elágazás. 
Vezető: korózs andrás műszaki vezető. A geotermia esetében a részvétel írásos regisztrációhoz kötött, 
az alábbi alapadatok megadásával: név, cím, milyen cégtől érkezik, személyi igazolványszám, személy-
gépkocsi-rendszám. Csak az a személy léphet be az üzemi területre, aki előzetesen regisztrált!

  Európa egyik legjobb kútfúrási eredményeit produkálta a tesztfúrás. Ilyen magas hőmérsékletű 
geotermikus forró vizet ilyen mélységben és ilyen hozamban eddig még nem tártak fel Magyarországon.
  A geotermikus forró vizet két termelő kútból nyerik ki, és az attól kb. 1,5 km-re lévő három, ún. 
visszasajtoló kúton keresztül juttatják vissza a föld alá, miközben a geotermikus hőtartalmat 
a távfűtésnél hasznosítják.
  2013 májusa óta üzemel a beruházás első üteme, mely az avasi hőkörzetet látja el. 

Jelentkezés a nyílt napra: 2014. március 4-ig folyamatosan, 
a www.miho.hu weboldalon.

MESEvÁR ÓvoDa vIDÁM MEGLEPETÉSE
10.30 órától. Megtekinthető: A MIHŐ Kft. telephelyén (Miskolc, Gagarin utca 52.) 

nemzetKözi

vILÁGnaP

2014. március 6.

A MISKolC HoldInG ZrT. TAGVállAlATA

Mesevár 
Óvoda

EnERGIaTakaRÉkoSSÁGI
a miskolci hőszolgáltató Kft. a nemzetközi energiatakarékossági 
Világnap alkalmából nyílt napra vár minden kedves érdeklődőt! 
Várjuk mindazokat, akik a környezettudatos energiatermelés 
miskolci zászlóshajóinak működésébe szeretnének bepillantani.

Környezetbarát energia 

a jövőnkért

Tudta?

Tudta?

Tudta?

Az akció érvényes: 
2014. 03. 01-jétől 2014. 03. 07-ig 

Bref WC-tisztító 750 ml, 465 Ft/l 349 Ft
Bref Power WC-tisztító 3 db-os, 239 Ft/db 719 Ft
Persil mosógél 1,46 l, 979 Ft/l 1429 Ft
Persil mosókapszula 32 db-os, 72 Ft/db 2299 Ft
Tomi Kristály 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Tomi Kristály 4 kg, 499 Ft/kg 1999 Ft
Silan öblítő 1 l  499 Ft
Active mosópor 3,15 kg, 235 Ft/kg 739 Ft
Pur mosogató 900 ml, 443 Ft/l 399 Ft
Szegett szőnyegek 0,65 x 1,2 m, 2 m, 3 m, 4 m 1299 Ft-tól
Hirsch Bio papucsok  3999 Ft-tól
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Száz százalékos jó hangulat, folytatásra ösztön-
ző – sőt kötelező – pozitív visszajelzések látoga-
tóktól, árusoktól, szállásadóktól – röviden így 
lehet értékelni a Becherovka Miskolci Kocsonya 
Farsangot. A részletekről Kriza Ákos polgár-
mester és Bíró Tibor főszervező beszélt szerdai 
sajtótájékoztatóján.

– Egy siófoki vállalkozó gratulált nekünk, 
hogy Miskolc megszervezte az ország legna
gyobb és legjobb rendezésű fesztiválját. Úgy hi
szem, ez mindent elmond – kezdte az értékelést 
Kriza Ákos, elmondva, ő maga is számos pozitív 
visszajelzést kapott. Miskolc turisztikai szerveze
te, a MIDMAR felmérést is készített: 266 vendé
get kérdeztek meg, válaszaik alapján a látogatók 
93 százaléka maximálisan elégedett volt a feszti
vállal, azaz a programokkal és a szervezéssel is. 
– Azt is kérdezték: mi a város feladata a szabad
idős programok terén? A válaszadók többsége 
úgy nyilatkozott, tartsuk fenn a fesztiválvárosi 
hangulatot, szervezzünk egyéb kulturális prog

ramokat is, illetve a jövőben erősítsük tovább 
fürdővárosi létet. Ez kell, hogy legyen a jövő útja 
a város számára – hangsúlyozta a polgármester. 
A farsangi hangulatú hétvégén nemcsak a láto
gatók, a vásárosok érezték jól magukat, hanem 
az előadók is, akik külön köszönetet mondtak a 
kiváló szervezésért és a korrekt 
elszámolásért, tette hozzá Kri
za Ákos, kiemelve: neki pedig 
Bíró Tibornak, a fesztivált 
mindent téren kézben 
tartó főszervező
nek kell köszö
netet mondania 
mindezért.

Bíró Tibor (ké
pünkön jobb
ról) elmondta, 
annak ellenére, 
hogy évek óta 
szervezik a Ci
neFestet, ez volt 

az első ilyen típusú és volumenű rendezvényük. 
– Ezt csak becsülni tudjuk, de nagyjából 250 ez
res látogatószámról beszélhetünk. A siker titka 
az lehet, hogy a programok nagyon széles ská
lán mozogtak, a koncertekkel is a népzenétől az 
elektronikusig lényegében minden műfaj kedve

lőit sikerült megszólítani 
és kiszolgálni – hangsú
lyozta.

A számokra rátérve el
mondta, a fesztivál költ
ségvetése közelíti a net

tó 40 millió forintot. A 
vége pedig, ahogy egy 
nonprofit szervezettől 
elvárható,„nullás” 
lesz. – Igyekeztünk 

takarékoskod
ni, így például a 
fellépők gázsija 8 
millió forint alatt 
maradt, s miskol

ci, kedvező áron dolgozó vállalkozók szolgáltatásait 
vettük igénybe – emelte ki, hozzátéve: 12 milliót fi
zettek ki a terelésért, a szemétszállításért, a takarítá
sért az önkormányzati cégeknek.

A közel 40 milliós összköltségvetésből 16,5 
millió a bérleti díjakból befolyó saját bevétel, 10 
milliót kaptak a Nemzeti Kulturális Alaptól, 13 
millió reklám és szponzori bevétel. Ehhez kap
csolódva Kriza Ákos leszögezte: a város költség
vetésében nem volt és nem lesz pénz erre, mert 
egy ilyen fesztiválnak önfenntartónak kell lenni, 
és mint látható, az is.

– Pénzügyileg egyenesben van tehát a kocso
nyafarsang, a tervezetten belül maradt a költségve
tés – hangsúlyozta Bíró Tibor. A város számára vi
szont semmiképp sem „nullás” a mérleg. Óriási a 
rendezvény reklámértéke, a rekordszámú látogató 
teltházat generált a legtöbb belvárosi szállodában, 
sőt, az üdülőterületekre is „jutott belőlük”. Mindez 
egyértelműen kijelöli a jövő útját! – jelentette ki vé
gezetül Kriza Ákos polgármester.

Cs. M. 

2013-ban Miskolc volt a régió má-
sodik legnagyobb árbevételt ma-
gáénak tudható turisztikai deszti-
nációja. A most hétvégi, budapesti 
Utazás kiállításon Miskolc a régió 
standján, három pulton mutatja be 
értékeit – köztük az újakat is, a vá-
ros tortáját és új turisztikai imázs-
kiadványát. 

Az elmúlt évhez hasonlóan az 
Északmagyarországi régió standján 
jelenik meg Miskolc az Utazás kiál

lításon. Három pulttal várják 
a szakmai és az 

érdeklődő 

nagyközönséget: az egyik a Barlang
fürdőé, a másik az idei, egyetemi, mis
kolctapolcai EFOTTé, a harmadik pe
dig a város teljes turisztikai kínálatáé. 
A szakmai napon ott lesz a KultMix, 
vasárnap pedig a TDMtaggá vált Har
sány mutatkozik be. És lesz két nagy 
„miskolci premier” is. 

– Itt mutatkozik be öt nyelven meg
jelent imázskiadványunk, új turiszti
kai kiadványsorozatunk első darabja 
– amiben nagyon sok munkánk van, 
és nagyon büszkék vagyunk rá. Csü
törtökön és pénteken pedig a szak
mai és médiapartnerek Miskolc tor
táját is megkóstolhatják. Valamivel 

hamarabb, mint a legtöbb miskolci, 
hiszen a Miskolc Kávézóban várha
tóan a jövő héttől lehet majd kapni – 
mondta a bemutatkozásról Nagy Júlia 
TDMmenedzser.

Miskolc turisztikai eredményei
ről egyébként sokat megtudni a KSH 
múlt hétvégén közzétett adataiból is. 
Ebből többek között kiderül, hogy 
2013ban Miskolc kereskedelmi szál
láshelyeinek összes bruttó árbevétele 
több mint 1 milliárd 707 millió forint 
volt, amivel Eger után a régió máso
dik legnagyobb árbevételt magáénak 
tudható turisztikai desztinációja.

Nemcsak a bevételek, hanem a 
vendégéjszakák számát nézve is a 
második legnépszerűbb északma
gyarországi város Miskolc: a ke
reskedelmi szálláshelyeken 119  567 
vendég összesen 261  558 vendégéj
szakát töltött el. 

Miskolci turizmus számokban, 
2013 a kereskedelmi szálláshelyek 
adatai alapján: vendégszám: 119  567 
(+ 6,1 százalék); vendégéjszaka: 
261 558 (+ 7,36 százalék); belföldi for
galom növekedése: + 12,05 százalék; 
külföldi vendégszám: 21 641; külföldi 
vendégéjszaka: 52 605.

FoRRás: KsH

MisKolC toRtája Budapesten, 
növekvő vendégéjszakák itthon

„Miskolci Pálinkamustra” címmel, 
hagyományteremtő szándékkal, 
idén első alkalommal rendezik meg 
Miskolc belvárosában a hungari-
kumként számon tartott magyar 
gyümölcspálinka ünnepét.

A programsorozat március 7én, a 
Miskolc Caféban indul, ahol délután 4 
órától „Közelítések a pálinkakultúrá
hoz” címmel pálinkakóstolással, előa
dásokkal, kötetlen beszélgetésekkel 
fűszerezett könyvbemutatót tartanak 
a magyar pálinka kultúrtörténetéről, 
néprajzáról, folklórjáról. A belváros
ban két helyszínen is zajlanak a sza
badtéri programok: a Szinva teraszon 
kézművesvásár és gasztronómiai stan
dok kínálnak látnivalót. Finom pálin
kák, vagy különleges aszaltszilvás for
ralt bor kortyolgatása mellett Miskolc 
Dixieland Bandkoncert, Pál Dénes, 
majd a Bíborszél együttes szórakoz
tatja a közönséget. Az Erzsébet téren 
többek között a tehetséges miskolci 
zeneiskolásokból verbuválódott Sky 
Fanatic és a Czemende zenél.

Szombaton a városházán reggel 9 
órakor kezdődik a pálinkamustra, 
ahol négy kategóriában mérik össze 
párlataikat a versenyzők. A tekintélyes 

szakmai zsűri elnöke Orosz János, a 
Bükki Pálinka Lovagrend nagymes
tere lesz. Ugyanitt pogácsaversenyre 
is lehet nevezni, érdemes próbálkozni 
a különleges, nagymamaféle házi re
ceptekkel. A koncertszínpadokon Sas
vári Sándor, a M.É.Z. együttes, Király 
Linda, végül este fél 9től a Hot Jazz 
Band zenél. Szintén a Szinva teraszon, 
a délutáni órákban zajlik a II. Borsodi 
Bajuszmustra, a tekintélyes és külön
leges arcszőrzettel rendelkező férfiak a 
helyszínen jelentkezhetnek a megmé
rettetésre.

A Művészetek Házában március 
8án, szombaton este fél 6kor kezdő
dik a pálinkamustra ünnepélyes díj
átadó ceremóniája, majd este 7 órától 
a szintén belépődíj nélkül látogatható 
Muzsikáskoncertre várnak minden 
érdeklődőt.

Koncertek, pálinkamustra
a belvárosban

„az ország legnagyobb és legjobb rendezésű fesztiválja”

több mint kétszázötvenezren a kocsonya farsangon



84 éve, 1930. február 23-án halt meg Radics Béla mis-
kolci születésű cigányprímás, akinek apja, Radics Vil-
mos József főhercegnek, nagyapja, Radics Rudolf a sza-
badságharc katonáinak húzta az indulókat. Miskolcról 
indulva mindhárman a fővárosban kötöttek ki, nagy 
pompával és felvonulással ott is temették el őket.

84 éve, 1930. február 26-án a Zenepalota hangver-
senytermében Nyugat-estet tartottak, amelyen többek 
között részt vett Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és 
Móricz Zsigmond. A hat előadó a következő napon a 
Lévay József Egyesület képviselőivel Kaffka Margit-
ra emlékezve táblát avattak a Csabai kapuban egykori 
lakóházán. (1905–1906-ban lakott itt.)

81 éve, 1933. február 28-án a Városháza dísztermében 
Lichtenstein László főispán és Hodobay Sándor pol-
gármester közgyűlésen emlékezett Apponyi Albertre, 
Miskolc egykori díszpolgárára, akinek arcképét elhe-
lyezték a teremben, egyben utcát neveztek el róla. Ez 
a mai Szeles utca. (Apponyi Albert gróf február 8-án, 
75 éves korában hunyt el, temetésén 52 nemzet rótta le 
kegyeletét. Kossuth Lajos és Rákóczi Ferenc után az ő 
gyászszertartása volt a legpompásabb – írták a lapok.)

Hétforduló

Múlt és jelen

A minorita templom és a református (Kakas) templom közötti térben emel-
kedő emeletes ház az osztrák–magyar bank miskolci fiókjának épülete, ame-
lyet 1908-ban adtak át. (Ez ma a kétemeletes Magyar Államkincstár épülete.) 
Már ekkor létezett az utcát kettéosztó kertsáv, s ezt követően a park, amelyet 
Kis Népkertnek neveztek, s már a „nagy háború” előtt Deák Ferenc szobrának 
elhelyezését tervezték ide. A Palóczy utca páratlan oldalán 23 földszintes épü-
let állt. Ezek közül azonosíthatunk négyet, így a templommal szemben a volt 
püspöki palota helyén egy földszintes épületet, amely a református egyházé 
volt. A sorban két XVIII. századi polgárház is helyet kapott.

dobrossy I. | fotó: MocsárI l., képeslap: sáfrány Gy. J.

névadó – simándy pál
Görömbölyön a Pesti főútba nyugati irányból 

torkolló, észak–déli irányú utcánk. Simándy Pál 
1891–1978 között élt, Gombos Ferenc néven szü-
letett, nevét az emigrációban változtatta meg. 
Iskolai tanulmányait tízéves korától a miskolci 
ref. gimnáziumban végezte. A gimnázium után 
Sárospatakon elvégezte a teológiát, vallástanár 
lett. A költészet Ady Endre felé, az irodalom sze-
retete a népi írók felé fordította érdeklődését. A vi-
lágháború alatt Losoncon és Budapesten tartózkodott, 
az 1918–1919-es forradalmi események a szocializmus 
felé fordították, szülőfalujában radikális beszédeket tar-

tott, amiért 1920-ban fogságra ítélik. Innen szaba-
dulva átszökött a határon, s Losoncra menekült, 
Csehszlovákiába emigrált, 1931-ig volt itt. Pest-
re visszatérve Bajcsy-Zsilinszky Endre lapjánál 
kapott állást, 1941-től Debrecenben a Tiszántúl 
című lapnál dolgozott. 1942-ben Püski Sándor 
kiadójához került. 1943-ban a szárszói konfe-

rencia egyik szervezője. 1945–1949 között a Köz-
oktatási Minisztériumban a népművelési főosztályt 

vezette, majd a személyi kultusz elől 58 éves korában 
nyugdíjba menekült. Szülőfalum, Igrici címen már halá-
la után, 2000-ben adták ki munkáit.                                  d. I.

anno írták…  
A XX. század első felében tucatnyi városismertető és 

várostérkép jelent meg, segítve a vendéglátást és a tu-
rizmust. A háború után 1947-ben a Hunyadi u. 2. szám 
alatti nyomdából került az üzletekbe az első „kalauz”. A 
város történetéről, jeles szülöttjeiről, templomairól szó-
ló ismertetőket az érdekességek (kocsonya, csizmadiák, 
Jézus kútja, városkapuk) követik, majd a város házain és 
középületein elhelyezett emléktáblák. Így például a szín-
ház előterében három emléktábla (Latabár Endre, Szer-
dahelyi Kálmán, az 1923-as átépítés táblája) volt látható. 
A városháza közgyűlési termének bejáratánál azoknak a 
nevei, akik az önálló törvényhatósági jog kivívásáért küz-
döttek. Így: Bizony Ákos, Görgey László, Győri Ödön, 
Horváth Lajos, Kubik Béla, Lichtenstein József, Losson-
czy Farkas Károly, Soltész Nagy Kálmán és Szentpály 
István neve volt arany betűkkel felvésve egymás alatt. 
Emléktáblája volt Szemere Bertalannak, Görgey Artúr-
nak, Lévay Józsefnek, Jókai Mórnak, Dérynének, Tompa 
Mihálynak, Kaffka Margitnak, Dayka Gábornak, s a ma 
már nem létező Palóczy utcai házakon Dóczy Gedeon-
nak és Tóth Pálnak – írta Varjú Jenő 1947-ben megjelent 
városismertetőjében.

dobrossy István

akkor...

...és Most
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A katyńi népirtás borzalmas történe-
tét megidéző kiállítással emlékezett 
meg a kommunizmus áldozatainak 
emléknapjáról Miskolc városa febru-
ár 25-én. 

Mintegy százmillió ártatlan áldozat 
emléke előtt tisztelgünk a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapján, feb-
ruár 25-én. Csupán Magyarországon 
több tízezer embert állítottak bíróság 
elé 1945–50 között, az úgynevezett nép-
bírósági törvény alapján. Az emlékezés-
sel útját állhatjuk annak, hogy még egy-
szer megtörténhessen – többek között 
ez is elhangzott a Katyń – Tömeggyil-
kosság. Politika. Erkölcs című kiállítás 
megnyitóján kedden, a városháza elő-
csarnokában.

Több mint húsz fekete vásznon fo-
tókkal illusztrált magyar és angol 
nyelvű szövegek mutatják be az 1940 
nyarán, a Szmolenszk melletti Katyń-
ban meggyilkolt 
több mint 4400 
hadifogoly tör-
ténetét – Len-

gyelország második világháború előt-
ti helyzetétől a népirtáson és annak 
tagadásán át a beismerésig. A vándor-
kiállítás megnyitóján a város vezeté-
se mellett részt vett 
Roman Kowalski, 
a Lengyel Köztár-
saság budapes-
ti rendkívüli és 
meghatalmazott 
nagykövete, va-
lamint Csúcs 
Halina, az Or-
szágos Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke is.

– A család tagjai 
együtt ünnepelnek 
és osztoznak egy-
más bánatában is. 

Lengyel testvéreinkkel mi egy család-
ba tartozunk. Ezért most együtt em-
lékezünk a szovjet hatalom egyik leg-
borzalmasabb tettének megrendítő 
képeivel. Annak felidézésével, amit egé-
szen az 1990-es évekig hazugság-
gal takartak, és amiről beszélni 
sem volt szabad – kezdte köszön-
tőjét Kriza Ákos polgármester.

Lengyelország és Magyaror-
szág története számos ponton 
összefonódik, de szorosabb kap-
csolat ennél, hogy mindkét nép 
szereti a nyelvét, kultúráját, sza-
badságát. Ezért számtalanszor 
megküzdöttünk, nemcsak ma-
gunkért, de egymást is támogat-
va. Ez a mai napig így van – hang-
súlyozta a polgármester, emlékeztetve, 
hogy amikor Magyarország nemzet-
közi bírálatok céltáblájává vált, számos 
lengyel testvérünk érkezett Budapest-
re, velünk ünnepelni március 15-ét. 
Roman Kowalski, a Lengyel Köztár-

saság budapesti rendkívüli és megha-
talmazott nagykövete (felső képünkön 
balról) köszönetet mondott azért, hogy 
a város ily módon emlékezik a kommu-
nizmus áldozataira, és azért is, hogy 
ilyen figyelemmel és érzékenységgel 
foglalkozik a lengyel ügyekkel a hétköz-
napokban is. A nagykövet bejelentette, 
hogy nyáron itt tartják a lengyel kisebb-

ség ünnepét, a Szent László-napokat.
– Katyń olyan tragédia, amely máig 

rányomja a bélyegét a lengyelek gon-
dolkodásmódjára. Példázata annak a 
megsemmisítésnek, megfélemlítésnek, 
hazugsághálónak, amit a kommunista 

rezsim tudatosan használt – hangsú-
lyozta Roman Kowalski. 

– Tudjuk, hogy mindenkinek van 
Katyńja. Az ilyen tragédiákat nem 
könnyű feltárni, tisztázni és feldolgoz-
ni. De szükséges, mert igazság nélkül 
nincs megbocsátás. Megbocsátás nél-
kül nincs megbékélés. Ennek híján pe-
dig nem teremtődik meg a bizalom, 

amire a ma és a jövő együttmű-
ködését alapozhatnánk – emelte 
ki a nagykövet.

– Igazság, megbékélés, emlé-
kezés, az ifjúság értékelvű ok-
tatása, a család megtartó köte-
léke megmenthet minket attól, 
hogy teret nyerhessen a gonosz-
ság. Ebben az évben Lengyelor-
szág a Szabadság évét ünnepli, 
hiszen a közép-európai orszá-
gok között mi is 25 évvel ezelőtt 
nyertük vissza szabadságunkat. 

Az ünneplés mellett azonban min-
dig emlékeznünk kell az áldozatokra 
is, amit szabadságunkért hoztunk! – 
zárta szavait Lengyelország nagykö-
vete.  

cs. M. | fotó: JuHász á.

fekete vásznakon 
a sötét IGazsáG

Katyń



Február 23-án, 
vasárnap a mis-
kolci Justitia 
Fuji-Yama SE 
4 sportolójával 
vett részt  

a XVIII. WKF Karate Diákolimpián.  
A versenyen a klub karatékái saját iskoláju-
kat képviselték, sőt, a helyezést elérők még a 
felvételi pontjaikat is gyarapíthatták.

A megnyitón köszöntőt mondott dr. Mészáros 
János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke. A 
miskolci versenyzőket Vincze Angéla és Kis Vi-
rág edzők kísérték el. A 8–9 éves fiú utánpótlás 
kata versenyszámban Suszterics Gergő ezüstér-
met, Tóth Vanda a 10–11 éves haladó kata kate-
góriában a 28 fős mezőnyben bronzérmet szer-
zett. Szilágyi Gergő a 14–15 éves fiú haladó kata 
versenyszámban az ezüstéremig jutott, a kadet 

fiú kumite –52 kg-
os mezőnyben pe-
dig 5. helyet szerzett. 

Eredmények:
Kata:
Fiú: 8–9 év: 10–

9. kyu: 2. Suszte-
rics Gergő (Mis-
kolc, Kossuth Lajos 
Evangélikus Ált. Isk. 
és Gimnázium, Ped. 
Szki). 14–15 év: 
2. Szilágyi Gergő 
(Putnok Péczeli 
József Ált. Művészeti Isk.).

Leány: 10–11 év: 3. Tóth Vanda (Miskolc Szilágyi 
Dezső Általános Iskola).

Kumite:
Fiú: 14–15 év: –52 kg: 5. Szilágyi Gergő (Put-

nok Péczeli József Ált. Művészeti Isk.).

Jégkorong
Hétfőn reggel kiderült, hogy a Dab.

Docler vezetői a Brassót választották 
ellenfélül a MOL Liga elődöntőjében. 
Ez egyben eldöntötte, hogy a má-
sik ágon a Miskolci Jegesmedvék az 
Érsek újvárral játszanak a döntőbe ju-
tásért. Az első mérkőzést szerdán este 
játszották Érsekújváron, ezt a talál-
kozót a hazai csapat nyerte. A három 
nyert mérkőzésig tartó elődöntőben 
így vezetést szerzett az Érsekújvár.

Jegyzőkönyv: HC Nové Zámky – 
Miskolci Jegesmedvék 4–2 (2–1, 1–0, 
1–1). Érsekújvári Jégcsarnok, 1500 
néző. V: Druga, Konc, Gangel, Vas. 
Gól: Polcik (2), Kowalczyk (2) ill., Knox, 
Hajós. Kiállítás: 10 perc, illetve 8 perc.

Az elődöntők menetrendje:  
1.  meccs: február 26., szerda; 
2. meccs: február 27., csütör-
tök; 3. meccs: március 2., vasár-
nap; 4. meccs (ha szükséges):  
március 3., hétfő; 5. meccs (ha 
szükséges): március 6., csütörtök.

Kosárlabda
Ismét nyert a magyar női élvonal-

beli kosárlabda-bajnokságban a Di-
ósgyőr. A női kosárlabda NB I/A cso-
port 11. fordulójában, február 22-én 
este az MTK-Budapest vendége volt 
az Aluinvent-DVTK csapata.

MTK-Budapest – Aluinvent-DVTK: 
63–77 (26–25, 13–18, 10–22, 14–12). 
Budapest, 100 néző. V.: Bognár T., 
Radnóti, Kovács N.

Stevan Cupic: – Két negyedet tud-
tunk nyerni a jelenleg a legjobb for-

mában lévő magyar csapat ellen, és rá-
kényszerítettük őket arra, hogy három 
légióssal játsszanak.

Miguel del Jesús López Alonsó:  
– Kemény mérkőzésen tudtunk nyer-
ni. Annak örülök, hogy nem sérült 
meg senki, talán ez volt a legfontosabb 
a győzelem mellett.

Labdarúgás
A Mezőkövesd rúgta az első gólt, 

és végül meg is nyerték a meccset a 
DVTK ellen a Ligakupa nyolcaddön-
tőjében, a párharc első, szerdai mérkő-
zésén, Kövesden.

A 24. percben egy keresztlabdát 
Hegedűs kapásból a diósgyőri kapu 
jobb alsó sarkába vágott 14 méterről 
(1–0). Erre gyors diósgyőri válasz ér-
kezett: két perc múlva Futács vereke-
dett ki magának egy labdát a tizen-
hatoson belül és mintegy 13 méterről 
ballal a kapu közepébe gurított (1–1). 
A második félidőben szép akciókkal 
kezdett a DVTK, de jól védekezett a 
Kövesd. Az 57. percben pedig Bog-
nár jobb oldali szabadrúgását Fótyik 
7 méterről a kapuba fejelte.

A 88. percben ismét Fótyik volt 
eredményes, aki 14 méterről egy visz-
szacselt követően kilőtte a jobb alsó 
sarkot (3–1), és ezzel be is állította a 
végeredményt.

Ligakupa, nyolcaddöntő, első 
mérkőzés: Mezőkövesd-Zsóry FC 
– Diósgyőri VTK 3-1 (1-1). Mező-
kövesd, játékvezető: Andó-Szabó 
Sándor (Kispál Róbert, Bozó Zol-
tán). Visszavágó március 4-én, Di-
ósgyőrben.
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Hagyományos szezonnyitó ankétját 
tartotta hétfőn a DVTK a Szinvapark 
bevásárlóközpontban. A közönségta-
lálkozón bejelentették az új főszpon-
zort – a Borsodi Sörgyár Kft.-t –, 
bemutatkoztak az új játékosok, és a 
stadionrekonstrukcióról is szó esett. 
Utóbbival kapcsolatban elhangzott, 
nyáron elkezdődhet az építkezés.

Ezúttal Szabó Tamás ügyvezető, Ko-
vács Zoltán sportigazgató, Tomiszlav 
Szivics vezetőedző, Gohér Gergő csa-
patkapitány, valamint a három új iga-
zolás, Miroslav Grumić, Lazar Mar-
janović és Egerszegi Tamás várta a 
szurkolók kérdéseit.

Szabó Tamás bemutatkozott a druk-
kereknek a DVTK új ügyvezetőjeként, 
az új főszponzorról szólva pedig ki-
emelte: óriási lépés ez a csapat életében. 
Petr Kovarik, a Borsodi ügyvezetője 
úgy fogalmazott: hazai pályára érkez-
tek, két erős márka fog össze, együtt-

működésük sikerre van ítélve. Az ügy-
vezető azzal zárta: „együtt vagyunk, 
győzni fogunk!”

Szabó Tamás a szezonról szólva el-
mondta, reményei szerint a csapat kiteszi 
szívét, lelkét a pályára, és akkor nem le-
het baj. Kovács Zoltán szerint sikeresnek 
ítélhetőek az átigazolások és a felkészü-
lés, valamint a törökországi edzőtábor is.

A vezetőedző úgy vélte, „közel van-
nak az álmaikhoz”, s kiemelte, jó jel, 
hogy több drukker ment el az ankét-
ra, mint nyáron. Hozzátette: a szurkoló 
szent. – A szertárostól a gyúróig min-
denki fontos. Együtt vagyunk egy nagy 
csapat, így lehetünk sikeresek – húzta 
alá Tomiszlav Szivics.

A szakvezető arról is szólt, terveik 
szerint a DVTK utánpótlásából is épí-
tenének be fiatalokat a felnőtt együttes-
be. Az utánpótlást irányító korábbi pá-
lyaedző, Bene Ferenc helyére is van már 
jelöltjük. Elhangzott, a tervek közt sze-

repel a bérletárusítás, a kapuskérdésről 
pedig Szivics úgy nyilatkozott, Veréb 
György kapusedzőben megbízik, így 
továbbra is a legenda dönt arról, ki áll-
jon a gólvonalra.

Egerszegi Tamás kiemelte, az öltöző-
ben jó a hangulat, ezt a pályára is ki kell 
vinniük. Kádár Tamásról Kovács Zol-
tán azt mondta, nem érkezett a védőért 
hivatalos megkeresés, így tavasszal biz-
tosan Miskolcon futballozik. Megtud-
hatták a szurkolók azt is, hogy Szivics 
jó játékosnak tartja Takács Pétert, de 
elengedték, mert többen előtte vannak 
a posztján. Arra a kérdésre, hogy a há-
rom sorozatból melyiket választaná, a 
vezetőedző azt válaszolta: kupát már 
nyert, bajnokságot még nem…

A stadion témája volt az utolsó az est 
során, erről Sebestyén László országgyű-
lési képviselő beszélt. Az előzmények és 
tervek ismertetése után – angol típusú 
arénát képzelnek el Diósgyőrben – el-
mondta, szerinte nyárra el lehet kezdeni 
az építkezést, 4,85 milliárd forint áll ren-
delkezésre a beruházásra. A szurkolókat 
megnyugtatta: itt épülni fog stadion. A 
nyár végére áthelyezik a pályát és elbont-
ják a rekortánt.                   fotó: MocSári L.

 A tavaszi szezon első itthoni mér-
kőzésén szerzett újabb két pontot a 
Miskolc Városi Sportiskola (MVSI) 
férfi kézilabdacsapata az NB II 
Észak-keleti csoportjának 12., feb-
ruár utolsó hétvégjén megrendezett 
fordulójában. 

A találkozó sima mérkőzésnek in-
dult, a félidő közepéig folyamatosan 
növelte előnyét a hazai csapat. Utána 
türelmetlen, kapkodó lett a támadójáték, vé-
dekezésben is voltak kihagyások, ezért a fél-
időre egygólosra olvadt az ötgólos vezetés.

A fordulást követően a második félidő 20. 
percére a feljavult védőmunkának és a gyors, 
pontosabb befejezéseknek köszönhetően a 
vendéglátók ismét megnyugtató előnyre tettek 
szert. A hajrában felváltva estek a találatok, de 
a hatgólos különbség a végére is megmaradt.

Miskolc VSI – Demecseri VKSE 29–23 (12–11)
Miskolc, Egyetemi körcsarnok, 100 néző, 

vezette: Fibecz, Szammer

Miskolc VSI: Oross (kapus) – Semsák (2), 
Pákozdi (2), Horváth T. (2), Csontos (6), Buk-
ta (1), Németh (1) Csere: Tompa (kapus), Pócs 
(–), Orosz (6/3), Mózer (5), Horváth Z. (1), 
Hajdú (3), Papp.

Montovay Péter edző: – Magunknak kö-
szönhetően a szünet után másodszor is meg 
kellett nyernünk egy már győztesnek hitt 
mérkőzést. Persze, inkább kétszer, mint egy-
szer sem!

Junior mérkőzésen: Miskolc VSI – Deme-
cseri VKSE  43–25 (22–11).

Hírek, eredmények

Hazai
         győzelem…

Nehéz mérkőzéseN

Tiszafüredi győzelem a focifarsangon
Péntektől vasárnapig 24 kispá-

lyás focicsapat farsangolt a Gene-
rali Arénában. A tornát a végig 

kiegyensúlyozottan teljesítő Nem-
zeti Tiszafüred nyerte meg, mely 

a döntőben a Fékcentrumot győz-
te le. A harmadik helyezett a Nuno 
Bk lett.

A torna gólkirálya Titkó Krisz-
tián, a bronzérmes játékosa, a leg-

jobb kapus a Fékcentrumban végig 
kimagaslóan teljesítő Végső Zsolt, 
míg a legjobb játékos a nemzetis 
Bazsó László lett. A díjakat a főszer-
vezők mellett diósgyőri legendák, 
Veréb György, Salamon József és 
Oláh Ferenc adták át.

A Focifarsang Kupára a miskolci 
együttesek mellett érkeztek csapatok 
Budapestről, Maglódról, Egerből, Deb-

recenből, Tiszafüredről, Put-
nokról, Ládbesenyőről és Al-
sózsolcáról, a határon túliakat 
pedig a szepsiek és a nagybá-
nyaiak képviselték.

A vasárnapi zárónapot a DVTK-
öreg fiúk, a magyar olimpikonok, 
valamint az országgyűlés 
válogatottjának mini-
tornája színesítette.

„Hazai páLyán  
a Borsodi!”fontos bejelentések  

a dVTk szezonnyitó ankétján

Sikeres karate-  
diákolimpia
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Környezetbarát energia a jövőnkért

100 éves a miskolci 
víziközmű-szolgáltatás
A rendszeres miskolci vízszolgáltatás megindulá-
sa a múlt század elején kezdődött, de az erre irá-
nyuló törekvések már csaknem három évtizeddel 
korábban elkezdődtek.

A Miskolci Vízművek létrehozásának előmunkála-
tai 1884-ben kezdődtek meg, az elvi lehetőségekkel 
akkor Fodor József foglalkozott. Pár évvel később a 
részletes geológiai vizsgálatokat Telegdi Róth Lajos 
végezte, míg a Sajó-parti vízmű terveit Riedl Frigyes 
és Adler Károly készítette. 1904-ben megkezdődtek 
a Miskolctapolcai Vízmű tervezésének munkálatai, 
két évvel később pedig már elkészült a szivattyúház. 
1908-ban Miskolc városa 
megvásárolta a Munkácsi 
püspökségtől a miskolc-
tapolcai források terüle-
tét.  1909-ben pedig meg-
kezdték Lenarduzzi olasz 
mester irányításával az 
Olasz-kút építését, ezzel 
egy időben Pazár István 
gépészmérnök vezetésé-
vel megkezdődött a vízmű 
építése is.
 
A rendszeres vízszolgáltatás megindulásáról már 
1913-ban megjelent iratban is találunk híradást:  
„Most, hogy a vízművek egyik nagy alkotása, az ava-

si víztartó medencék elkészültek, a polgármester he-
lyén valónak találta, hogy az avatásra meginvitálja 
a törvényhatósági bizottságot. (…). És az Isten sza-
bad ege alatt egy barátságos, jó hangulatú, kellemes 
uzsonnával ülték meg a medence avatást. (1913. áp-
rilis 5.)”

A városi vízművek első igazgatója Pazár István volt. 
1995-ben a Miskolctapolcán róla elnevezett sétá-
nyon emlékművet állítottak fel.

A 2013–2014-es évben, a miskolci víziközmű-szol-
gáltatás jubileumát ünnepelve a város több európai 
uniós és hazai � nanszírozású pályázat révén elnyert 
fejlesztést végez. A támogatott projektek révén kö-
zel 9 milliárd forint értékű beruházás valósul meg. A 
vízbázisvédelem, a tapolcai ultraszűrő-berendezés és 
medencék építése, a szennyvíztelep és a szennyvízhá-
lózat fejlesztése, valamint a biogáz-beruházás a legmo-
dernebb üzemeltetési feltételeket teremtik meg Mis-
kolcon, méltón az elődök eddig végzett munkájához.

A MISKOLC HOLDING ZRT. VÁLLALATCSOPORT TAGJA

100 ÉVES A MISKOLCI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS 

Bükki forrásból

Miskolctapolcai 
ivóvíztisztító mű látványterve

Huszonhét nyelvvizsga után átadja tapasztalatait
Gaál Ottó, a Kreatív Nyelvtanulás fel-
találója már ismert lehet az újságot 
olvasók, tévét nézők előtt, hiszen 27 
középfokú állami nyelvvizsgájával 
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Ma-
gyarországon. Sőt, talán Európában 
is, hiszen még egy belga fiatalem-
berről lehet tudni, hogy a brüssze-
li egyetemen 22 nyelvből tett vizs-
gát. Egykor a tv-nézők Vitray Tamás 
és Friderikusz Sándor műsoraiban 
láthatták Gaál Ottót. Most tapaszta-
latait egy új nyelvtanulási módszer, a 
Kreatív Nyelvtanulás tananyagaival 
próbálja továbbadni az érdeklődők-
nek. A módszer mintegy tíz év kuta-
tómunkájának eredménye, s külön-
legessége az, hogy segítségével az 
egyedül tanulók is folyamatos be-

szédkészséget szerezhetnek. Tanulás 
közben ugyanis állandóan célnyel-
ven kell megszólalni. A 12 fejezet-
ből álló oktatócsomag kezdő szint-
ről indul, s a középfokú nyelvvizsga 
követelményeit célozza meg – ma-
gyarázza Gaál Ottó. Minden fejezet-
ben a rövid szókincs/nyelvtan után 
több száz kétnyelvű mondatrész, 
mondat következik, melyet hango-
san kell célnyelvre fordítani. A tanu-
ló maga alkotja meg a mondatot. 
Innen az elnevezés: Kreatív Nyelvta-
nulás. A magyar fordítások tökéletes 
önellenőrzést biztosítanak, s az egy-
re több helyes megoldás a nyelvta-
nulóknak sikerélményt, önbizalmat 
ad. Ha pedig ront, nem kell izgulni, 
hiszen egyedül kijavíthatja a hibá-

ját. A kreatív nyelvtanulók táborá-
ban megtalálhatjuk a középiskolás 
korosztályt, a nyelvvizsgára készülő-
ket és a nyugdíjasokat is. Több mint 
kétszáz önkormányzatnál és jó né-
hány középiskolában, köztük kéttan-
nyelvű gimnáziumban is alkalmaz-
zák. Nagy cégek és kisvállalkozások 
egyaránt sikerrel használják a visz-
szajelzések szerint. Megtalálható a 
Miniszterelnöki Hivatalban, a világ-
bajnoki és olimpiai ezüstérmes női 
kézilabda-válogatottnál, a Kiss Lász-
ló által irányított úszóválogatottnál, 
de olyan kiváló emberek könyves-
polcain is, mint például Freund Ta-
más, Bolyai-díjas akadémikus vagy 
Szakcsi Lakatos Béla zongoramű-
vész.

Velünk könnyebb a nyelvtanulás...

Mészáros Kinga, Kovács Blanka, Freund Ádám és Szekeres Georgina már boldogan mutathatja fel 
nyelvvizsga-bizonyítványát, hiszen letették a vizsgát. Mindannyian a Kreatív Nyelvtanulást alkal-
mazták, s bátran ajánlják másoknak is a különleges rendszer előnyeit.

Leckéről leckére: hogyan is működik a rendszer?
A leckék mindig a szólappal kezdőd-
nek, amelyen az új szavakkal ismer-
kedhetünk meg. Általában külön sze-
repelnek a főnevek, melléknevek, igék 
stb., a könnyebb áttekinthetőség vé-
gett. Ezt követi a szólapmagyarázat, 
amely külön kitér azokra a szavakra, 
amelyek használata a magyartól eltér, 
s így problémát okozhat. Ezen a lapon 
a szómagyarázatok a szólap sorrendjét 
követik, mégpedig a bal felső sarokból 
haladva a jobb alsó sarok felé. Érdemes 
a szólapot és a szólapmagyarázatot 
egyszerre tanulmányozni. Ezen a la-
pon csak a problémás szavak szerepel-
nek, a fennmaradók használata nem 
okoz gondot. 

Az ezután következő nyelvtan-
lap a motorja az egész leckének, 
az itt elsajátított néhány szabály-
lyal tudunk majd számtalan hibát-
lan mondatrészt/mondatot képez-
ni a további gyakorlatok folyamán. A 
gyakorlólapok alkotják az anyag túl-
nyomó részét. Nagyon fontos, hogy 
mindig hangosan gyakoroljunk, mert 
miközben beszélünk, a szövegérté-
sünk is fejlődni fog.

A tananyag praktikus használatát 
célozza, hogy szétszedhető lapokból 
áll, így könnyen magunkkal vihetjük 
az aktuális fejezetet, s annak bárme-
lyik részét külön is gyakorolhatjuk. A 
végső cél, hogy bármelyik lapról bár-

melyik mondatot pontosan és gyor-
san le tudjuk fordítani. Ugyanis, ha 
megszerezzük ezt a készséget, akkor 
egy ilyen vagy ehhez hasonló mon-
dat megfogalmazása pl. az utcán sé-
tálva sem fog problémát okozni. Ezt 
pedig már úgy hívják, hogy BESZÉD. 

A 12 leckéből álló oktatócsomag 
a kezdő szintről indul, s a középfo-
kú nyelvvizsga követelményeit céloz-
za meg. A tananyagot a Sikeres Álla-
mi Nyelvvizsga fejezet zárja, amelyek 
akár 5-10 pluszpontot hozhatnak a 
nyelvvizsgán. A kiejtést nehéz leírva 
megtanulni, ezért használjuk figyel-
mesen a CD-t, amelyen minden szó-
lap és több száz mondat szerepel.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány 
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezd-
tek nyelvet tanulni, ők sem gondol-
ták, hogy ilyen sikeres nyelv-
tanulók lesznek. 
Virág és Blanka át-
lagos nyelvtanuló-
nak tartotta magát,  
27 évesen mindösz-
sze egy nyelvből volt 
bizonyítványuk. Éle-
tük nagy felfedezésé-
nek érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Vi-
rág kilenc, Blanka pe-
dig tizenhárom nyelv-
ből szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi pe-
dig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negyedi-
kes gimnazistaként már 
tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, tel-
jesítménye korosztályában egyedül-
álló.

Könnyedén, három-négyhavonta 
tettek középfokú nyelvvizsgát, a fel-

készüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, ma-
napság gyakori, hogy a 

középfokú nyelvvizsga hiánya miatt 
a végzősök fele nem veheti át dip-
lomáját!

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 
egyéni bajnoka Magyarországon. Há-

rom dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 
8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag 
megtanít beszélni – tanári 
segítség nélkül.

2. A könyv tartalmaz-
za a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt a 
lányok eredményei is bi-
zonyítják.

3. Kiváló módszer újra-
kezdésre, szinten tartásra, 
sőt – újra elővéve – bár-
mikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anél-
kül, hogy be kellene irat-
koznunk egy nyelvtan-
folyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-
het minden olyan emberből sikeres 
nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen 
nyelvet.

www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Miskolcon!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT

tananyagok megtekinthetők és  21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

MISKOLCON 2014. március 3-án (hétfő)  
és március 10-én (hétfő) 17–19 óráig  

az ITC-székház dísztermében (Mindszent tér 1.).
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11Program/közlemény2014. március 1. | 9. hét | XI. évfolyam 9. szám
Miskolci Napló – A város lapja

MáRCIuS 1. | szombat
08.00 | Tapolcai Vitamin Napok. Mis-

kolctapolca, Enyedi úti autóparkoló. 

MáRCIuS 2. | VASáRnAp
10.00, 12.00, 14.00 | Várépítő túra. 

Diósgyőri vár.

MáRCIuS 4. | kedd
17.00 | Utak és találkozások. Kerekes 

István és Kiss Tanne István fotográfus 
közös kiállításának megnyitója, pódi-
umbeszélgetés a művészekkel. Mo-
derátor: Fekete Zoltán. Miskolci Galé-
ria, Petró-ház.

MáRCIuS 5. | SZERdA
17.00 | Miskolc kulturális élete a két 

világháború között. Művészeti 
Szabadegyetem. Előadó: Veres Lász-
ló PhD-történész. Miskolci Galéria, 
Feledy-ház.

MáRCIuS 7. | pénTEK
15.00 | Verdi: Rigoletto. Operaklub. 

Szabó Lőrinc könyvtár.
15.00 | A Gergely-járás hagyomá-

nya elevenedik meg. Óvodás gye-
rekeknek táncház és népi kézműves 
foglalkozás, továbbá játszóház. Vö-
rösmarty Mihály Katolikus Általá-
nos Iskola.

16.00 | I. Miskolci Pálinkamustra. 
Miskolc, belváros.

MáRCIuS 8. | szombat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőmű-

vészeti foglalkozás gyermekeknek. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

12.00 | I. Miskolci Pálinkamustra. 
Miskolc, belváros.

10.00 | 32. Miskolci Nemzetközi Ás-
ványfesztivál. Miskolci Egyetem, 
főépület.

MáRCIuS 9. | VASáRnAp
09.00 | 32. Miskolci Nemzetközi Ásvány-

fesztivál. Miskolci Egyetem, főépület.

kiállítás
Keretek nélkül. Szilágyi Rudolf, Ma-

zsaroff-díjas festőművész kiállítása. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Tízeset. Tízéves a Spanyolnátha művé-
szeti folyóirat. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

XII. Kunszt – Hapci! A Nagy Kunszt 
a Miskolci Galéria öt éve működő 
kortárs képzőművészeti tanulmá-
nyi múzeuma, amely félévente ren-
dez új, elsősorban diákoknak szóló, 
egy adott tematikához kapcsolódó 
és hozzá válogatott műalkotások se-
gítségével megvalósuló ismeretbő-
vítő foglalkozásokat. Megtekinthető 
május 10-ig. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

Lux Antal: Szín-tétikus. Lux Antal 
képzőművész a Spanyolnátha  
művészeti folyóirat rendszeres  
szerzője, Spanyolnátha Mail Art  
Nívódíjas. Tárlata megtekinthető áp-
rilis 30-ig. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

R_Emarque. V. Nemzetközi Spanyol-
nátha Küldeményművészeti Bienná-
le. Megtekinthető május 10-ig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

Március 3. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 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.

Március 4. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 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.

Március 5. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 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.

Március 6. | 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.

Március 7. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 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 8. | 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 9. | 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. 

Vasárnap, március 2-án 16 
órától a filmklub keretében le-
vetítik A nagy csend című film 
első részét a minorita rendház 
emeleti hittantermében. A be-
lépés ingyenes.

Március 5-én, hamvazószer-
dával megkezdődik a nagyböj-
ti időszak. Ezen a napon szigo-
rú hústilalmat ír elő az egyház. 
A reggeli és esti szentmiséken, 
majd a következő vasárnap 
hamvazás lesz minden mise 
végén. A nagyböjti időszakban 
keresztúti ájtatosság lesz min-
den pénteken a meghirdetett 

időpontokban, néhány temp-
lomban szerdánként is. A mi-
norita templomban hétfőnként 
17.30 órától Corda Pia ferences 
imaóra.

Katolikus tanítás mindenki-
nek! Folytatódik a Mindszenti 
plébánia millenniumi termé-
ben azok számára az előadás-
sorozat, akik meg akarnak is-
merkedni Jézus Krisztus örök 
életet adó igéivel. Az ötödik 
előadás szerdán, március 5-én 
18 órakor kezdődik, melyet 
Koós Ede érseki biztos a bűn-
bocsánat szentségéről tart.

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!

Már nem csak a Kis-Hunyad u. 9. sz. alatt érhetők el okmány-
irodai szolgáltatások. Február 3-ától – az integrált ügyfélszolgá-
lati tevékenységek mellett – okmányirodai ügyek intézése is tör-
ténik a Csizmadia köz 1. szám alatt található Kormányablakban. 
Az ügyfelek megújult környezetben, időpontfoglalás nélkül, rövid 
várakozást követően intézhetik ügyeiket. A Kormányablak tele-
fonszámai: 46/514-701, 46/ 514-702, továbbá részletes felvilágosítás 
kérhető az egyes ügytípusokról a 46/ 512-061 telefonszámon.

Miskolc önkormányzata a város Településszerkezeti Tervének 
és Építési Szabályzatának módosítását kezdeményezi a Bábonyi-
bérc területére. Az elkészült tervekhez, ami a Főépítészi Kabinet-
ben vagy a város honlapján megtekinthető 2014. 02. 26-tól 03. 
27-ig, vélemények adhatók. Kérjük, hogy ezeket a fenti idő alatt 
írásban juttassák el Rostás László városi főépítésznek a Miskolc 
MJ. Város PH. Főépítészi Kabinet 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. 
posta vagy a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu internet címre.

MIndEnKIT éRhET jOgESET

KöZéRdEKŰ KöZLEMény

KöZéRdEKŰ KöZLEMény

Miklós Béláné, Miskolc megyei jogú város aljegyzője foga-
dóórát tart  2014. március 5-én, szerdán 14 órától a Polgármes-
teri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztályának  tárgya-
lójában (Miskolc, Városház tér 8., III-as udvar, I. em. 113-as 
szoba). Sorszámosztás: 2014. március 3-án reggel 8 órától a 
polgármesteri hivatal portáján.

ALjEgyZőI FOgAdÓÓRA

Hirdetés

Apróhirdetés
Németjuhász felnőtt és kölyökku-
tyák eladók. Üzletek, lakások, objek-
tumok, személyek védelmére. Nyug-
díjasoknak házőrzésre, védő, jelző 
kutyának. Rendszeres az idős embe-
rek elleni támadás. Nemzetközi ada-
tok bizonyítják, ahol kutyát tartanak, 
kevesebb a lopás, betörés, az élet el-
leni bűncselekmény. Gondoljon a 
szüleire, családtagjaira. Vásároljon ré-
szükre hű társat +  biztonságot. Aján-
dékba szakkönyv + póráz. Ár: 30-40-
60 E Ft. Érd.: 20/411-2526.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi aj-
tók már 54 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) 
cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

l  RózSAFESztivÁl SzőREGEN SzE-
GEdi SÉtÁvAl : június 21. – 7000 Ft

l  REptÉRlÁtoGAtÁS  
ÉS SÉtAHAjózÁS A duNÁN:   
április 12. – 4000 Ft

l  zAkopANÉ: április 12. – 7000 Ft
l  tutAjozÁS A duNAjEcEN:   

május 3. – 7500 Ft
l  BEtlÉR–doBSiNA: július 12. – 

3000 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!

"

"

Hirdetés

Egyenletes számlázás – 
új határidő a MIhő-nél

Az egyenletes ütemezésű, 
éves részszámlázással kapcso-
latban érkezett jelzések alapján 
az április 15-ei határidő rövid 
lehet a lakógyűlések összehí-
vására, amelyen a számlázási 
mód megváltoztatásáról dönte-
ni kell, majd a döntést a MIHŐ 

Kft.-nek leadni. Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. kommu-
nikációs vezetője arról tájékoz-
tatott, hogy a MIHŐ ezért az 
április 15-ei visszaküldési idő-
pontot május 10-ére változtatta, 
ezzel is segítve a lakóközössé-
gek eredményes munkáját. 



Felborult, fának ütközött 
autókat mentettek

Több súlyos közlekedési baleset is történt Borsodban február 
22-én délután. Miskolcon, a Tizeshonvéd és a Malomszög ut-
cák kereszteződésében fának csapódott egy személyautó, és egy 
jelzőlámpát is kidöntött (képünkön). Mezőcsát és Gelej között 
is fának ütközött egy személyautó, sofőrjét mentőhelikopterrel 
szállították kórházba. A 3-as számú főút Bükkábrányba beveze-
tő szakaszán kisteherautó borult fel.

Barátnőjét verte a belvárosban
Kihívóan közösségellenes magatartást tanúsító férfivel szem-

ben intézkedtek február 23-án a készenléti rendőrök Miskolcon. 
A 35 éves B. Krisztián tettleg bántalmazta barátnőjét a belvárosi 
Arany Corvin Üzletház előtti útszakaszon. A Miskolci Rendőr-
kapitányságon garázdaság vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indult vele szemben büntetőeljárás.

Tüzek Miskolcon és Felsőzsolcán
Kigyulladt villanyóra okozott riadalmat február 24-én délután Mis-

kolcon, a Bánát utcában, egy családi házban. A tűzoltók porral oltó-
val fékezték meg a lángokat, majd vízsugárral hűtötték a szerkezetet. 
Két órával később Felsőzsolcán gyulladt ki és égett le egy melléképü-

let tetőszerkezete. A lángokat 
a miskolci hivatásos tűzoltók 
hamar eloltották, személyi 
sérülés nem történt.

Kábítószer az aluljáróban
Február 20-án este egy imbolyogva sétáló fiatalemberre let-

tek figyelmesek a rendőrök Miskolcon, a Búza téri aluljáróban. 
Átvizsgálták a ruházatát a zavartan viselkedő gyalogosnak, aki-
nek kábítószergyanús anyagot találtak a zsebében. A Készenléti 
Rendőrség munkatársai a miskolci 25 éves P. Zoltánt előállítot-
ták a Miskolci Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer birtoklá-
sa vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak 
vele szemben büntetőeljárást.

Útra döntötte az oszlopot az autóbusz
Rádőlt a miskolci Hegyalja útra egy körülbelül tizenöt méter 

magas villanyoszlop február 18-án este hét óra körül, mert egy 
autóbusz nekitolatott. Úgy tudjuk, az eset miatt rövid ideig a 
villamosközlekedés is leállt, a tűzoltókat és az áramszolgáltató 
szakembereit is a helyszínre riasztották. A kidőlt oszlop akadá-
lyozta a forgalmat, a műszaki mentés idejére az érintett útsza-
kaszon forgalomkorlátozást léptettek életbe. A közlekedés rend-
je nagyjából egy óra múlva állt helyre.
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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.

Városunk történetében első alkalommal hirdették meg a „Miskolc torta” pályáza-
tot, a szoros versenyben végül Torkos Izabella és a Berze Kávézó ezerízű diótortája 
vitte el a pálmát. Az elbírálás a Becherovka Miskolci Kocsonyafarsang keretében tör-

tént, szombat délután, a Művészetek Háza Kortárs Galériájában. A pályázat kiírója, 
a miskolci TDM az eseményt zenés családi programmal kötötte össze. A „Hamupipő-

kétől Júliáig – bálok, karneválok a színpadon és a történelemben” című programot a Szí-
nészmúzeum munkatársai, Vass Nóra és Mikita Gábor vezették. A zsűrit Rezneki Zoltán és 

Gara Gyula mestercukrászok, valamint Pethő Tamás ízmester alkották. A pályázat fővédnö-
ke Kriza Ákos polgármester volt.                                                                    FoTó: F. KaderjÁK Csilla 

HeTi HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) A héten a szokottnál is jobban ragaszkodik 
a saját nézőpontjához. Makacsul védi a véleményét mindenkivel 
szemben. Ez nem csak a munkahelyén vezet feszültségekhez, ha-

nem a párkapcsolatában is. Gondolja végig, mit ér el konokságával.

Bika (04. 21–05. 21.) A mostani helyzetében jól jöhet, ha meg-
fogadja barátai tanácsát. A kívülállók többnyire kevésbé elfogul-
tan látják a dolgokat. Munkája kerül előtérbe a napokban, ideje 

nagy részét hivatásának szenteli. Próbáljon meg pihenni is.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Mivel Ön nem egy otthonülő típus, már 
megint mehetnékje van. Jobb híján keressen fel egy távolabbi ro-
kont, vagy ismerőst. Munkavégzéséhez most a szokottnál is több 

türelemre lenne szüksége, fejlessze kompromisszumkészségét.

Rák (06. 22–07. 22.) Jobban jár, ha a héten inkább a háttérből 
figyeli az eseményeket. Nem minden jön össze úgy, ahogy elter-
vezte, de ez gyorsan változik. Kedvesére nem árt több figyelmet 

fordítani, mert akár Önnel, akár egyedül, de szórakozásra vágyik.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Nem ígérkezik konfliktusmentes idő-
szak most sem az életében. Több vitába bonyolódik a kollégáival, 
és párjával sincs mindig egy hullámhosszon. Ideje lenne egy na-

gyobb beszélgetésre sort keríteniük, de ehhez egyelőre nincs hangulata.

Szűz (08. 24–09. 23.) Munkahelyi új feladatait kihívásnak éli meg, 
és örül, hogy végre kibontakoztathatja tehetségét. Szinte szárnyal 
és még kollégáit is magával sodorja. Az Önöké lesz a leghatéko-

nyabb csapat. Kisebb nézeteltérésüket mihamarabb tisztázzák társával.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Rendkívül sok elintéznivalója halmozó-
dott fel a hétre, megbeszélések sora várja. Nem árt, ha alaposan 
végiggondolja mondandóját és céltudatosan tárgyal. A partneré-

vel töltött izgalmas estéi után jókedvűen kezd a hétköznapokhoz.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Fáradtnak és kimerültnek érzi magát, 
pedig a java még hátravan a jelenlegi feladatai nagy részének. 
Nem lesz könnyű mindenütt helytállnia és minden határidőt tar-

tania, de esténként hazatérvén mindenért kárpótolja a családja szeretete. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Kedvező időszak következik életében. Jó 
irányba haladnak a dolgai, töretlenül halad előre. Tele van lelke-
sedéssel, energiával és tudásszomjjal. Kiválóan alkalmas napok 

jönnek tanuláshoz, továbbképzéshez. Használja ki a lehetőségeket.

Bak (12. 22–01. 20.) Kedvetlensége ellen próbáljon tenni. 
Rossz hangulatát okozó gondjai hamarosan megoldódni látsza-
nak. Ne tiltakozzon új ismeretségek, lehetőségek felbukkanása 

kapcsán, valaki változást hoz az életébe. Legyen kevésbé távolságtartó. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Munkatársai megbecsülését és rokon-
szenvét már kivívta, így bármikor Ön mellé állnak. Tudják, hogy 
számíthatnak a támogatására. Kedvesének most egy kicsit több 

odafigyelésre van szüksége, ápolja a lelkét. Vigye el vacsorázni.

Halak (02. 20–03. 20.) Pénzügyei változékonyan alakulnak, ak-
kor is figyeljen oda a kiadásokra, ha jól megtervezte a költségve-
tését. Lehet, hogy nem várt összegek is szerepelnek majd a vé-

gén. Egy munkahelyi problémát sikeresen old meg, ezt sokan értékelik.

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.

A kocsonya farsangon fellépő sztárok közül többen a hami-
sítatlan miskolci kocsonyát is megkóstolták. Korda Györgyöt 
és Balázs Klárit a füstölt húsos, illetve halas különlegességek 
mellett a miskolci hagyományokban szereplő, békahúsos ko-
csonyával is megkínálták – Klárika óriásit sikított, amikor 
megtudta, mi „pislog rá” a tányérból. 

a  hét  fotója
juHÁsz Á. 
FelvéTele

Forró nyomon

Kordáékra 
pislogott a békaezerízű és diós

 MisKolC TorTÁja
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