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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!

MárcIus 8. – Nemzetközi NőNap

Szeretettel köSzöNtjük a Hölgyeket!

a terveknek megfelelően március-
ban megszületik a Digitális Közös-
ség program miskolci laptoppályá-

zatának eredménye. 
a jövő héten 
sMs-ben ér-

tesítik a nyer-
teseket, és 

megkezdődik a 
laptopok átadá-

sa, valamint az 
oktatás is.

laptoppályázat: jövő héten eredmény!
3.

oldal

márciuS 14-éN iS!
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Miskolc város márciusi közgyűlésé-
nek napirendjén a sürgősségiekkel 
együtt tizenkét előterjesztés szere-
pelt – köztük a város 2014-es költ-
ségvetése.

Farkasné Hadházi Ildikó, a gazdál-
kodási főosztály vezetője elmondta, a 
bevételi és kiadási főösszeg 34 milliárd 
forint. A költségvetési bevétel 30,2 mil-
liárd forint, a működési kiadás pedig 
24 milliárd. Kiemelte, hogy az 
elmúlt évtől nagyobb összeg 
jut a kultúrára, a közbiz-
tonságra és ugyanakkora 
keret a sportra.

A napirend vitájá-
ban Soós Attila (Fidesz) 
képviselő jelezte, „csőd-
politikát” voltak kénytele-
nek folytatni 2010-ben, amikor 
a szocialistáktól átvették a rengeteg 
tartozást, hitelkamatot, adósságot, la-
kossági panaszt, kifizetetlen számlát. 
Ehhez képest három év alatt eljutot-
tak oda, hogy elmondható: a városnak 
nincs hitele, a szállítói tisztában vannak 
azzal, mikor és hogyan kapják meg a 
pénzüket, munkahelyeket teremtettek 
és csökken a munkanélküliek száma.

Molnár Péter (KDNP) frakcióveze-
tő szerint egyértelműen elmondható, 
ez a kibontakozás költségvetése, amely 
az elmúlt évek lépéseit tükrözi vissza. 
Látszik, hogy jelentős növekedés és di-
namika van a városban, ez jó alapokat 
teremt a további fejlődésre. 

Jakab Péter (Jobbik) képviselő úgy 
fogalmazott, egy „elszegényedő” város 

költségvetéséről van szó, amelyet öt-
ezer ember hagyott el az elmúlt három 
évben, ahol romlik az életszínvonal és 
szűkülő bevételekkel számol. 

Simon Gábor (MSZP) képvise-
lő hozzászólásában arról beszélt, ta-
valy feladatfinanszírozást vezettek be, 

vagyis amilyen feladata van a város-
nak, annak megfelelően kap támoga-
tást. Ez a frakcióvezető szerint a város-
vezetésnek nem sikerült, kétmilliárdos 
hitelt vettek fel a működéshez és még 
hétmilliárdot beterveztek. Az idei költ-
ségvetéshez is hárommilliárdos hitelt 
terveznek, így két év alatt tízmilliárdos 
hitelt terveznek felvenni. 

A vitában elhangzott: a költségve-
tésben 2,9 milliárd fejlesztési hitelfel-

vétel szerepel, nem akarnak se 
kilenc, se tízmilliárd forintnyi 

hitelt felvenni, ez az összeg 
is azért szerepel, mert a pá-
lyázati források még nem 
nyíltak meg. Amint meg-
nyílnak, a hitel felvételére 

máris nincs szükség.
A költségvetés mellett a 

grémium döntött még a Mis-
kolc-Diósgyőri Római Katolikus 

Egyházközség és a Páli Szent Vince 
Társaság Szeretetszolgálat számára 
adományként ingyenes ingatlan-bér-
beadásról, vagyonkezelési szerző-
dés megkötéséről és közszolgáltatá-
si szerződés módosításáról a Miskolc 
Térségi Konzorcium képviseletében 
eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata mint Gesztor Ön-
kormányzat, valamint a MiReHuKöz 
Nonprofit Kft., mint közszolgáltató 
között. De zöld utat kapott a képvi-
selő-testülettől a javaslat CNG-au-

tóbuszok beszerzésére, valamint az 
üzemeltetést támogató beruházások 
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárások megindításának jóváhagyá-
sára is. 
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Gyurcsány Ferenc és az MSZP vi-
szonya tökéletesen leírható a régi 
mondással: törököt fogtam, de nem 
ereszt! Gyurcsány most már a nagy 
baloldali összefogás képviseletében 
ripacskodik országszerte, és tesz 
néha olyan kijelentéseket, amiktől 
még Mesterházy Attilának is felakad 
a szeme. A nagy őszödi hazudozó a 
héten Miskolcra látogatott, megvi-
gasztalni a maradék tábort. Való-
színűleg most is az Őszödön megszo-
kott, keresetlen stílusban társalogtak 
egymás között – ez abból sejthető, 
hogy két nappal később a Demokra-
tikus Koalíció miskolci vezéralakja, 
Tompa Sándor olyan obszcén trágár-
ságot vágott a városi jegyző fejéhez 
a városi közgyűlés ülésén, amit még 
jobb italmérésekben sem tűrnének 
el. Tiltakozásul a jegyző elhagyta 
az üléstermet, nyomában a Fidesz – 
KDNP-frakcióval, jelezve, hogy míg 

Tompa Sándor 
bocsánatot nem 
kér, minden al-
kalommal kivo-
nulnak, amikor 
a trágárkodó 
DK-s honatya szólásra emelkedik. 
Mert hát mégis van egy nívó, egy 
kulturális színvonal, ami alá nem 
szabadna menni civilizált körökben. 
A miskolciak nem ezt várják meg-
választott képviselőiktől, nem ezért 
küldték oda őket. A jelek szerint a 
baloldal – érdemi mondanivaló hí-
ján – folytatni óhajtja a zavarkeltést, 
botránypolitizálást, s ehhez  megfe-
lelő embereket véltek találni Gyur-
csányban és csapatában – elvégre ők 
egyszer már bizonyítottak. Olyan 
alaposan, hogy majdnem ráment az 
ország. Reméljük, még egyszer nem 
lesz rá lehetőségük. 

TóTh Gy. LászLó

Őszödi stílusban

Miskolc a legdinamikusabban 
fejlődő városok között

A költségvetésről  
tárgyalt a közgyűlés

Bocsánatkérést követel a Fidesz – KDNP
A Fidesz – KDNP-frakció és a városvezetés is elhatároló-
dott Tompa Sándortól, mivel a DK képviselője korábban, 
a közgyűlés ülésén obszcén szavakkal illette felszólalásá-
ban Csiszár Miklós jegyzőt. 

Kiss János fideszes frakcióvezető a Fidesz – KDNP-frak-
ció nevében délután elmondta: úgy gondolják, a közgyűlé-
sen a Gyurcsány-koalíció to-
vább folytatta azt a politikai 
ámokfutást, amelyet az előző 
ülésen már elkezdett. 

– A közgyűlés a költségve-
tés vitájával kezdődött, amely 
több mint három órán keresz-
tül tartott, teljesen kulturált 
hangnemben. Ezen azonban 
érdekes módon a Gyurcsány- 
koalíció helyi vezetője, Tompa 
Sándor nem vett részt, úgy tűnik, nem tartotta elég fontos-
nak – fogalmazott Kiss János. Később, amikor megérkezett, 
tizenöt perc alatt szétverte a közgyűlés munkáját. A frak-
cióvezető arra is kitért, hogy nőnap alkalmából a Fidesz –  
KDNP-képviselőcsoport tagjai virággal köszöntötték a köz-

gyűlési teremben tartózkodó hölgyeket. Tompa Sándor vi-
szont folyamatosan „beszólogatott”a képviselői munkáját 
végző Seresné Horváth Zsuzsannának, aki nem mellesleg 
három gyermek édesanyja. Majd – folytatta Kiss János – az-
zal tette fel az i-re a pontot, hogy rögtön az első felszólalásá-
ban obsz cén szavakkal illette Miskolc jegyzőjét. Azt a jegy-
zőt, aki nem politikus, hanem közszolga, köztisztviselőként 

végzi a munkáját. Mindezt az 
MSZP-frakció szótlanul tűr-
te, nem határolódott el, ami 
Kiss János szerint egyértel-
műen mutatja, hogy Miskol-
con is a Gyurcsány-párt ve-
zeti az úgynevezett baloldalt.

A Fidesz – KDNP-frak-
ció azonban mélyen elítéli 
Tompa Sándor viselkedését, 

és teljesen ellentétesnek tartja azt a 
miskolci politikai kultúrával, hagyományokkal. Felszólít-
ják Tompa Sándort: nyilvánosan kérjen bocsánatot Miskolc 
jegyzőjétől. Amíg ezt nem teszi meg, a Fidesz – KDNP-frak-
ció minden esetben kivonul a közgyűlési teremből, amikor 
Tompa Sándor felszólal.

– A legutóbbi közgyűlésünk óta 
olyan új adatsor látott napvilágot a 
Megyei Jogú Városok Szövetségé-
nek Adóügyi Kollégiumától, amely 
bizonyítja gazdaságfejlesztési stra-
tégiánk sikerét – mondta el Kriza 
Ákos polgármester a költségvetési 
vita elején. Kihangsúlyozta: ezek az 
adatok, ezek a számok, ezek a tények 
nem kevesebbet bizonyítanak, mint 
azt, hogy Miskolc megvalósította az 
áttörést a lesajnált, válságrégiós sze-
repből!

Sőt, azt állíthatjuk, hogy Miskolc hazánk egyik legdinamikusabban fejlő-
dő városává, térségévé vált! – tette hozzá Kriza Ákos, felhívva a figyelmet a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének az adatsorára.  Mint mondta, nem volt 
adóemelés és Miskolc országos szinten is kimagaslóan teljesített akkor, amikor 
az önkormányzat adóbevételeinek a növekedését vették számba az egyes váro-
sok esetében. A városok többségénél stagnált ez az adóbevétel – például Pécs 
vagy Szeged esetében – nálunk viszont 6,7 százalékkal nőtt!

A helyi iparűzésiadó-bevétel a 2011-es 6,25 milliárd Ft-ról 2013-ra 7,21 mil-
liárd Ft-ra nőtt. Ez a növekedési mérték egy esztendő alatt 15,36 százalékot 
mutat! Ez a tény pedig megint csak Miskolc gazdasági fejlődésének az erős di-
namikáját bizonyítja!  – A fenti, 2013-as adatok természetesen a vállalkozások 
2012. évi nettó árbevételén alapulnak. Megállapítható ebből következően az 
is, hogy vállalkozásaink az értékesítésekből, szolgáltatásokból jelentős árbevé-
tel-többletre tettek szert, amiből következett továbbá a foglalkoztatás növeke-
dése is – hangsúlyozta Miskolc polgármestere.  – A regisztrált munkanélküliek 
számának drasztikus, bő három év alatt megvalósított 3 ezres csökkentéséről 
februárban is szóltam. Most legfeljebb arra az összefüggésre mutatnék rá, hogy 
Miskolc ezzel a munkahelyteremtésben bemutatott dinamikájával bizonyít-
ja, hogy méltóképpen viselheti a „Kiemelt Fejlesztési Központ” címet, amivel 
olyan városokhoz csatlakozhatott, mint Győr és Kecskemét – tette hozzá Kri-
za Ákos. 

Több megyei jogú városban jellemző az idegenforgalmi adóbevétel csök-
kenése, de Miskolc ellenkező képet mutat. – Előkelő társaságban vagyunk a 
megyei jogú városok között az idegenforgalmi adóbevételek tekintetében, 
méghozzá az élmezőnyben! Miskolcon 2013. évben nem emeltük az idegen-
forgalmi adót, az ebből származó bevételünk mégis nőtt! Egészen pontosan, 
46,2 százalékkal. Ezek a tények egyértelműen a vendégéjszakák számának nö-
vekedését, a turizmus fejlődését mutatják városunkban. Arról beszélnek ezek 
a számok, hogy a városnak ez a létfontosságú szektora is óriási fejlődésnek in-
dult az elmúlt két-három esztendőben – zárta szavait Miskolc polgármestere. 
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A terveknek megfelelően már-
ciusban megszületik a Digitá-
lis Közösség Program miskolci 
laptoppályázatának eredménye. 
A jövő héten SMS-ben értesítik a 
nyerteseket, azután napokon belül 
megkezdődik a laptopok átadása.

Az adatlapok feldolgozása véget 
ért, még azokkal a pályázatokkal 
foglalkoznak a programiroda mun-
katársai, amelyeknél hiánypótlásra, 
illetve javításra van szükség, mond-
ta el érdeklődésünkre Kiss Gábor al-
polgármester. – Az eljárásrendszer 
előírja, hogy a pályázatokhoz csatolt 
nyilatkozatok hitelességét, például a 
munkáltatói igazolást; iskolás pályá-
zóknál, hogy valóban nem buktak-e 
vagy nincs tíznél több igazolatlan 
hiányzásuk, szúrópróbaszerűen el-
lenőrizni kell. Ez is az elkövetkező 
néhány nap feladata – nyilatkozta 
Kiss Gábor. Ha ezzel végeznek – és 
ez a jövő héten biztosan megtörténik 
–, akkor SMS-ben értesítik a sikeres 
pályázókat.

– Az SMS-t mindenkinek egyszer-
re küldik ki, ami Miskolcon közel 
tízezer embert jelent. Ezért is ki kell 
emelnem: az értesítés után senki ne 
induljon el az irodába a laptopért! 
A számítógépeket ugyanis üteme-
zetten, egységesen elosztva vehetik 
majd át, ennek idejéről külön értesíti 
a nyerteseket az iroda. Ez, a nagy da-
rabszámot tekintve, mindenképpen 
hosszú folyamat lesz – emelte ki az 
alpolgármester.

Az átadás nem ábécésorrendben 
történik, hanem a képzések logikája 
szerint – tehát egymás után hívják be 
például az álláskeresőket, hogy mi-
nél hamarabb és egyszerre kezdhes-
sék meg a tanulást az azonos oktatást 
igénylő csoportok.

A laptopok egyébként már Mis-
kolcon vannak, telepítésüket, a 
használatra való technikai előké-

szítésüket most végzik a Szinva Net 
Kft.-nél.

Kiss Gábortól azt is megtudtuk, az 
említett munkafolyamatokkal pár-
huzamosan az iroda munkatársai 
folyamatosan dolgozzák fel a járási 
pályázatokat is. Mivel a miskolcinál 
kevesebb pályázatról van szó, várha-
tóan márciusban a járási pályázatok-
nál is megszületik az eredmény.

– Van egy harmadik érintett cso-
port is, az egyetem miskolci lakcím-
mel rendelkező, most elsőéves hall-
gatóié, akik meghívásos pályázaton 
vehetnek részt. Szeretném felhívni 
a figyelmüket, a jelentkezési lap be-
adásával március 14-éig nekik is je-
lezniük kell, hogy részt kívánnak 
venni a programban – hívta fel vé-
gezetül a figyelmet Kiss Gábor alpol-
gármester. 

CS. M. | fotó: JuháSz á.

A magyarországi Bosch 
csoport idén az előkelő har-
madik helyet szerezte meg 
a munkahelyek versenyében. 
Az Aon Hewitt humán-
erőforrás-tanácsadó 
cég az AIESEC Ma-
gyarországgal közö-
sen, 7700 pályakez-
dő és tapasztalt 
mu n k av á l l a ló 
megkérdezésével 
kereste Magyar-
ország legvonzóbb 
munkahelyeit. A kuta-
tásban 13 iparág 243 vál-
lalata vett részt. A Bosch immár 
ötödik éve folyamatosan a 10 leg-
vonzóbb magyarországi munkaadó 
között van, és tavalyhoz képest idén 
a tízes listán is előreugrott. 

A Bosch csoport továbbra is nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy minő-
ségi munkahelyeket hozzon létre 
Magyarországon – mondta el a díj-
átadás alkalmából Javier Gonzá-
lez Pareja, a magyarországi Bosch 
csoport vezetője (képünkön). Mint 
fogalmazott, a kutatás eredménye 
természetesen számukra is fontos 
visszajelzés. Bizonyítja, hogy fo-
lyamatos innovációikkal, valamint 
a műszaki felsőoktatás és a kuta-

tás-fejlesztés elkötelezett tá-
mogatásával jó úton járnak.  

A Bosch jelenleg több száz 
nyitott pozíciót kínál, 

amelyekre pályakez-
dőket és tapasztalt 

munkavállalókat 
egyaránt keres. 
– A következő 
bő két hónap-
ban több állás-
börzén is jelen 
leszünk. Emel-

lett a saját telephe-
lyeken megszervezett 

Bosch Vision rendez-
vényekkel is az a célunk, hogy 

minél több érdeklődőt tájékoztas-
sunk a Bosch által biztosított karri-
er utakról – tette hozzá Nagy Ani-
kó, a magyarországi Bosch csoport 
országos humánerőforrás-igazga-
tója. A Magyarországon 9 leány-
vállalattal jelen lévő Bosch csoport 
közel 9000 munkavállalót foglal-
koztat az országban. A cégcso-
port az elmúlt években több száz 
új munkahelyet teremtett, és a nö-
vekedés 2014-ben is folytatódik. A 
Budapesti Fejlesztési Központba 
hamarosan megérkezik az 1000. 
fejlesztőmérnök.

– A tavalyi 156 millió forinthoz 
képest az idei, kátyúzási előirány-
zat 200 millió forint, hangsúlyo-
san a lakótelepi mellékutak és gyűj-
tőutak javítása miatt emelték meg 
az előirányzat összegét. Összehan-
golt tevékenységgel szeretnénk elér-
ni, hogy a lehető legkevésbé akadá-
lyozzák a forgalmat a munkálatok. 
Először a főközlekedési útvonalakat 
tesszük rendbe, majd a kevésbé for-
galmas mellékutak következnek – 
mondta el lapunknak Pásztor Imre, 
a Miskolc Holding Zrt. kommuniká-
ciós vezetője.

A nagyobb munkák elvégzésére 
az aszfaltkeverő telepek április elején 
várható megnyitását követően kerül 
majd sor. Március 3-ig, az 
elmúlt hetek-
ben a Vá-
rosgazda 
Kft. a Szir-

ma, a Koboz, a Híd és a Csaba ve-
zér utcában dolgozott. Március 3-án 
kezdték a Bogáncs utca kátyúzását, 
ennek befejezése a hét végére várha-
tó. Március 4-én és 5-én kátyúzási 
tevékenység folyik a Selyemrét utcán, 
s a Csehov utca veszélyes kátyúinak 
megszüntetését is elvégzik, elvégez-
ték. Március 10-től a Várközi utca 
veszélyes kátyúinak megszüntetése 
kezdődhet. Az aszfaltkeverő telepek 
nyitásáig az alábbi utcák kátyúzását 
tervezik még: Egri, Balassi B., Világ, 
Mésztelep, Farkas Antal, Igazság, 
Cseresznyés, Beniczky utca.

A Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. várja a kátyúkkal, a kátyúk he-

lyével kapcsolatos beje-
lentéseket a varosgazda@
varosgazda.hu e-ma-
il címre vagy közpon-
ti telefonszámukra: 
46/412-611.

felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a nemzeti ünnep miatt 
a Miskolci Napló következő számát nem szombaton, hanem egy nappal 

később, március 16-án, vasárnap kézbesítik majd terjesztőink.

Meghívta a héten a térség országgyű-
lési képviselőjét és a kormánymegbí-
zottat is a telephelyére az Aluinvent 
Zrt. A cég hosszú távú szerződést 
kötött az Európai Űrügynökséggel, 
melynek célja űripari alkalmazásokra 
szánt ultrakönnyű alumíniumhab- 
termékek prototípusainak előállítása 
és tesztelése. 

A Miskolc mellett anyagtechnológiai 
fejlesztő- és gyártóközpontot üzemelte-
tő Aluinvent Zrt. 2012-ben alakult ma-
gyar startup vállalkozás. A társaság cél-
ja, hogy Magyarország és Miskolc a világ 
fémhabgyártásának és a kapcsolódó ku-
tatási tevékenységeknek a központja le-
gyen, hozzájárulva a régió foglalkoztatá-
si helyzetének javításához is.

A magyar kormány ESA-tagdíj-
befizetései révén eddig mintegy 90 

millió forinttal tudta támogatni az alu-
míniumhab kifejlesztését és gyártásá-
nak elindulását. A termék iránti megnö-

vekedett nemzetközi 

érdeklődés is bizonyítja, hogy a befek-
tetés fokozottan térül meg ezen a terü-
leten.

Hétfőn a cég meghívására Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő és De-

meter Ervin megyei kormánymegbí-
zott látogatott a felsőzsolcai telephelyre. 
A vendégeket Szabó Tamás vezérigaz-
gató fogadta, és Babcsán Norbert tech-
nológiai igazgatóval, a cég tulajdonosá-
val vezette őket körbe. A vezérigazgató 
hangsúlyozta, hogy a területen piacve-
zetőkké szeretnének válni, kutatási bá-
zist létrehozni a régió fémipari hagyo-
mányait követve és munkahelyeket 
teremteni. Babcsán Norbert kiemelte: 
magyar fejlesztésről van szó, amellyel 
benne vannak a világ vérkeringésében 
is. A látogatást követően Csöbör Ka-
talin elmondta, jelentős sikereket ért 
el a vállalat, pedig egy fiatal cégről 

van szó. A kormány elkötelezte magát 
Miskolc és a térség mellett, célja, hogy 
hazánk kutatási központ legyen, ezért 
ezt támogatja itt is. 

h. I. | fotó: f. KAderJáK CSIllA

Napirenden van Magyarország belépése az ESA (Europe-
an Space Agency – Európai Űrkutatási Ügynökség) szerveze-
tébe, ami kinyitja majd a kaput az európai űripar – napjaink 
leggyorsabban fejlődő iparága – felé.    

Mivel Miskolc a magyar űripar egyik éllovasa, a csatlako-
zási folyamatban aktív szerepet játszik, ezért március 5-én J. 
Pedro V. Poiares Baptista vezetésével egy nyolctagú ESA-de-
legáció tett látogatást városunkban, a Magyar Űripari Klasz-
ter (HUNSPACE) székhelyén, hogy felmérjék a miskolci és 
környéki űripari cégek felkészültségét és kapacitását. A dele-
gációt a város nevében Pfliegler Péter alpolgármester köszön-

tötte, majd a HUNSPACE ismertette jövőbeli terveit. A mis-
kolci fővállalkozó, az ADMATIS Kft. – ahol sikeresen folyik 
évek óta különböző műholdalkatrészek tervezése, tesztelése 
és exportálása – nagy érdeklődés mellett számolt be fejlesztési 
elképzeléseiről. A rendezvényen az ESA meghívására bemu-
tatkozott még a Dinas Kft., Euroszer-96 Kft., Feinwerk-Tech-
nik Kft., Gravitás 2000 Kft. és az RTM szoftvercég. A dele-
gáció elismerését fejezte ki a miskolci űripari tevékenységgel 
kapcsolatban. A kooperáció a jövőben folytatódni fog, s ez 
remélhetőleg a miskolci űripar további fejlődését vonja majd 
maga után. 

Az európai űrkutatás szakemberei Miskolcon

KétSzázMIllIóS 

előIráNyzAt

folyAMAtoSAN KátyúzNAKlátogatás
az alumíniumhabotthonában

Az egyIK legvoNzóbb 
MuNKAhely!

boSCh:

laptoppályázat:
Jövő héteN eredMéNy!



Országszerte tüntetéseket szervez a 
napokban a devizahitelesekért a Job-
bik. Miskolcon a Villanyrendőrnél 
demonstráltak a párt tagjai, szimpa-
tizánsai szombat délután.

A rendezvényen felszólaltak a Jobbik 
miskolci, országgyűlési képviselőjelölt-
jei – Pakusza Zoltán és Badány Lajos 
– is, akik korábban úgy nyilatkoztak: 
a gazdaság fejlődésének mind helyi, 
mind országos szinten az az egyik gát-

ja, hogy a devizahitelek jelentősen vissza-
fogják a belső fogyasztást.

Számítások szerint a lakosság körülbelül 
a GDP 2-3 százalékának megfelelő pénzt 
fizet a bankoknak, amelyek ezt kivonják 
a magyar gazdaságból. Összehasonlítás-
ként, a honvédség éves költségvetése nem 
éri el a GDP 1 százalékát és közbiztonság-
ra is csak a GDP alig 2 százalékát költjük.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
tüntetéssorozattal szeretné felhívni a fi-
gyelmet a devizahitelesek tarthatatlan 
helyzetére, s annak szükségességére, hogy 
a kormány még ebben az évben rendezze 
a devizahitelek ügyét.

A devizahitelesekért tüntetett a Jobbik

Választás 20144 Miskolci Napló

Gulyás Gergely, a Fi-
desz országgyűlési 
frakcióvezető-helyet-
tese volt a vendége, 
Csöbör Katalin, a 
térség országgyűlé-
si képviselője pedig a 
háziasszonya annak a 
lakossági fórumnak, amit 
csütörtökön tartottak Alsózsolcán. 

Csöbör Katalin kiemelte, mindany-
nyian emlékszünk, 2010 áprilisában 
milyen nagy történelmi pillanatot, 
fordulópontot éltünk át. A korábbi 
kormányok tizenötször emelték a re-
zsi árát, az új, Fidesz-kormány első 
dolga volt befagyasztani a rezsiára-
kat. Tavaly két hullámban csökken-
tették a rezsit, idén januárban pe-
dig elfogadták a harmadikról szóló 
törvényjavaslatot is. A második Fi-
desz-kormány további intézkedései 
közül Csöbör Katalin kiemelte a csa-
ládok támogatását, az adókedvezmé-
nyeket és a gyed-extrát is. A munka-
helyteremtést illetően kihangsúlyozta 

a Takata-cég Miskolcra 
települését, mely 1000 
új munkahelyet te-
remt. Hozzátette, a 
kormány elkötelezte 
magát Miskolc mellett 

azzal is, hogy kiemelt 
fejlesztési térséggé nyilvá-

nította. – Mindig lehet többet 
tenni. Elkezdtük járni ezt az utat, 
a változást együtt akartuk, 
bízunk benne, a jövőben 
is együtt tudjuk majd 
folytatni. Bíznunk kell 
egymásban. Rám biz-
tosan számíthatnak! – 
zárta beszédét Csöbör 
Katalin.

Gulyás Gergely fel-
hívta a figyelmet: azt már 
láthattuk, mire képes a szocia-
lista-liberális kormány egymást kö-
vetőn két ciklusban, azt azonban még 
nem, hogy mire képes ugyanekko-
ra időszakban egy polgári kormány. 
Emlékeztetett, 2010-ben hihetetlen 
nehézségek közepette vették át a kor-

mányzást. Minden adat azt mutat-
ja azonban, hogy jó irányba sikerült 
fordítani az ország hajóját.

Ez a gazdaságpolitika azonban 
csak akkor folytatódik, ha a Fidesz 
marad hatalmon. Az ellenzéki ösz-
szefogást ugyanis csak a bosszúállás 
tartja egyben, jövőképük nincs. 2010-
ben világos üzenetet kapott a balol-

dal, hiszen a választók 81 száza-
léka ellenük szavazott. – Ez 

egyértelmű üzenet: ezek-
ből az emberekből elég 
volt! – hangsúlyozta a 
szakpolitikus. A Fi-
desz országgyűlési 
frakcióvezető-helyet-

tese óva intett azonban 
attól, hogy elhiggyük, le-

futott a választás. Erős és jól 
szervezett a polgári tábor, de kér-

nek mindenkit, biztassa szavazásra 
az ismerőseit. – Csöbör Katalin neve 
mellé kell tenni az ikszet, s szorítsunk 
azért is, hogy minél nagyobb mér-
tékű legyen a győzelem – zárta Gu-
lyás Gergely.                                          K. I.

Jelen állás szerint Miskolc 1. szá-
mú országgyűlési választókerületé-
ben 18 jelölt lesz az április 6-ai sza-
vazólapokon, a 2. számúban pedig 
14. Ez már csak akkor változhat, ha 
sikerrel él jogorvoslattal egy olyan 
„jelölt-jelölt”, akinek nyilvántartás-
ba vételét elutasította a választási bi-
zottság.

Hétfő délután lejárt az ajánló-
ívek leadási határideje, és köszön-
hetően 10 új, már a választásokra 
érkezett számítógép munkába ál-
lásának, este 9 órára meg is tör-
tént minden jelölt esetében az alá-
írások hitelesítése. Orosz Gábor 
és Kiss György, a két választási bi-
zottság elnöke elmondta, az 1. szá-
mú választókerületben összesen 
18 jelöltet vettek nyilvántartásba, 
10-et pedig elutasítottak. A 2. szá-
mú választókerületben 14 jelöltet 
vettek nyilvántartásba és 13-at uta-
sítottak el. Ennek oka – mindkét 
kerületben – a legtöbb esetben az 
volt, hogy nem sikerült összegyűj-
teni az 500 hiteles aláírást. A nyil-

vántartásba vétel elutasítása még 
nem jogerős, az ellen három napon 
belül fellebbezni lehet, a Nemze-
ti Választási Irodának pedig újabb 
három napja van a döntésre – így 
végleges lista a jövő hét elejére lesz. 
A bizottságok bírság kiszabásáról 
is döntöttek, ugyanis a választá-
si törvény szerint minden olyan ív 
után, amit nem vittek vissza határ-
időre, a minimálbér felét kell fi-
zetni büntetésként. A választási 
bizottságok március közepén biz-
tosan újra összeülnek, akkor már 
a szavazólapok tartalmának elfo-
gadásáról kell dönteniük. A csütör-
töki közgyűlés szavazott Miskolc 
106 szavazókörének szavazatszám-
láló bizottságáról. Március köze-
pétől a szavazóhelyiségeket is el-
kezdik felkészíteni április 6-ára. 
Hétfő este a választókerületi bizott-
ságok kisorsolták, a jelöltek milyen 
sorrendben szerepelnek a szavazó-
lapon. Mi is ebben a sorrendben 
közöljük a nevüket – azokét, akiket 
már nyilvántartásba vettek.

MAJdNeM Végleges

„együtt kell folytatni a megkezdett utat”

A szociális biztonságról és a nyugdíjasok helyzetéről tartott 
kihelyezett sajtótájékoztatót hétfőn Varga László, a balol-
dali Összefogás miskolci országgyűlési képviselőjelöltje, 
valamint Korózs Lajos szociológus a Centrum Áruház előtt, 
majd fórumot a Bartók Béla Művelődési Házban.

Varga László annak a véleményének adott hangot, a szo-
ciális válság „durvábban érinti ezt a térséget”, mint az ország 
más részeit, ugyanakkor tarthatatlan a közbiztonság helyze-
te is. Mint mondta, meggyőződése, hogy az itt élők 90 száza-
léka rosszabbul járt, kevesebbet keres, és nehezebben él a kor-
mányváltás óta. Korózs Lajos szerint a rendszerváltás óta nem 
nőtt olyan mértékben a szegénység, mint az elmúlt négy évben. 

Hozzátette, kormányra kerülésük esetén azonnal meg-
kezdenék a gyermekszegénység felszámolását, a csalá-
di pótlék mértékét 25 százalékkal emelnék, a szociális 
munkát pedig hatékonyabbá tennék. A nyugdíjakról 
szólva elmondta, mindenkinek visszaadnák a nyug-
díjjogosultságát, aki azt már egyszer megszerezte. 
A rokkantak esetében biztosítanák a nyugdíjvédel-
met, és kialakítanák a rugalmas nyugdíjba vonulás le-
hetőségét. A volt szolgálati nyugdíj után – kormányra 
kerülésük esetén – nem kellene adót fizetni. A sajtó-
tájékoztatót követően Időskori szociális biztonságot! 
címmel fórumot tartottak Varga László és Korózs Lajos 
részvételével a Bartók Béla Művelődési Házban.

SzociáliS biztonSágról, a nyugdíjaSok helyzetéről

1. számú választókerület
Janó Elemér (Együtt 2014 Párt), Lovrity István (Zöldek Pártja), Badány 
Lajos (Jobbik), Csetfalvi Attila (Társadalmi Béke Párt), Simon Lász-
ló (Összefogás Párt), Király Zsolt Ferenc (Magyar Nemzeti Rend Párt), 
Bencze Csaba (Sportos és Egészséges Magyarországért Párt), Orosz Imre 
Tibor (Munkáspárt), Csöbör Katalin (Fidesz, KDNP), Bárcziné Galam-
bos Enikő (Független Kisgazdapárt), Gáspár Ferenc (Új Dimenzió Párt), 
Fintorné Barkó Anita (Szociáldemokraták MPP), Horváth Dániel (Ma-
gyar Republikánus Politikai Párt), Gulyás Gyula (Magyarországi Ci-
gánypárt), Nagy-Korsa Judit Anna (MSZP, Együtt – A Korszakváltók 
Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért, Magyar Li-
berális Párt), Emődi Zoltán (Lehet Más a Politika), Kiss Gáborné (A Haza 
Nem Eladó Mozgalom Párt), Gáspár Ferenc (Új Magyarország Párt)
 
2. számú választókerület
Fülöp József Istvánné (Munkáspárt), Mile Lajos (Lehet Más a Politi-
ka), Vékony Mária (Szociáldemokraták MPP), Tóth Árpád (Sportos és 
Egészséges Magyarországért Párt), Tamás János (Magyar Demokratikus 
Unió), Botos Ferenc (Magyarországi Cigánypárt), Varga László (MSZP, 
Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd 
Magyarországért, Magyar Liberális Párt), Rivnyák Tibor (Független 
Kisgazdapárt), Szakos Zoltán (Összefogás Párt), Mach Kornél (Magyar 
Republikánus Politikai Párt), Iváncsó Zsolt (A Haza Nem Eladó Mozga-
lom Párt), Pakusza Zoltán (Jobbik), Sebestyén László (Fidesz, KDNP), 
Szabóné Füle Márta (Zöldek Pártja)

Itt 18, ott 14 jelölt



Jótékonysági koncertet rendeznek 
március 29-én, 16.30 órától a Lé-
vay Gimnázium tornatermében. 

A miskolci In His Steps zenekar 
közreműködésével szervezett ren-
dezvény teljes bevételét az árván 
maradt miskolci testvérpár, Faze-
kas Noémi és Fazekas Arnold la-
káshitelének törlesztésére ajánl-
ják fel. A koncert fővédnöke Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere.

Mint arról már beszámoltunk, 
Noémi és Arnold másfél év alatt 
elveszítették édesanyjukat és édes-
apjukat is. Most árvaként, egyedül 
próbálnak helyt állni, de jelenleg 
még a lakhatásuk is veszélyben van 

a lakásukon lévő, több milliós hitel-
tartozás miatt. A koncerttel nekik 
próbálnak segíteni, hogy egy teher-
rel kevesebbet kelljen cipelniük, s új 
reményt kapjanak egy önálló, teljes 
életre. 

Rendezvény/közélet2014. március 8. | 10. hét | XI. évfolyam 10. szám 5  

Tisztelettel meghívom Önt és kedves családját 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére  

rendezendő ünnepi megemlékezésekre.

Dr. Kriza Ákos 
polgármester

MEGEMLÉKEZÉSEK, KOSZORÚZÁSOK
március 14-én, pénteken 
10 órakor koszorúzás Görgey Artúr szobránál (Herman Ottó Mú-

zeum, Görgey Artúr u. 28.)
11 órakor ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Diósgyőri Or-

szágzászlónál, ünnepi beszédet mond Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő, Mándy András diósgyőri lokálpatrióta. 
Közreműködnek a 21. Sz. Általános Iskola tanulói.

március 15-én, szombaton
8.30 órakor az Avasi temetőben a kegyelet virágait helyezzük el 

Palóczy László és Szemere Bertalan emlékművénél, valamint 
Horváth Lajos és Butykai József sírjánál.

10 órakor ünnepség és koszorúzás a Petőfi téren. Ünnepi beszé-
det mond Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter és 
dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere. A 
Himnuszt énekli Bárdos Zsuzsanna, majd a Zsolca Táncegyüt-
tes és a Tényleg Zenekar ünnepi műsora következik. A meg-
emlékezés után a huszárok, a Zsolca Táncegyüttes, a Tényleg 
Zenekar és a Miskolci Musical Műhely tagjainak közreműkö-
désével felkeressük az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc miskolci emlékhelyeit: Gróf Batthyány Lajos emléktáblá-
ját; Deák Ferenc szobrát, ahol megemlékezést tart Sebestyén 
László országgyűlési képviselő; Kossuth Lajos szobrát, itt ün-
nepi beszédet mond Csöbör Katalin országgyűlési képviselő; 
Lévay József szobrát; Szemere Bertalan szobrát; Petőfi Sándor 
emléktábláját; Gróf Széchenyi István szobrát. Az ünnepség 
zárásaként megkoszorúzzuk a Szemere Bertalan-emlékfalat 
a Herman Ottó Múzeum papszeri épületében.

csaLáDi nap a szent istVán téren
Huszártábor  11–17 óráig.

Kisgyőri huszárok és lovaik, valamint a Wysocki Légió vise-
let- és fegyverbemutatója, ’48-as játszóház, kézművesvásár 
és mesterségbemutatók, Borókás népi ügyességi játékok, 
gasztronómia.

szÍnpaDi proGramok 13–18 óráig.
13.00 „A szabadság költője”  Fehér Sándor és Tímár Krisztián 

előadásában.
14.00 A Mintha Zenekar koncertje.
14.50 János vitéz interaktív bábelőadás a Keljfeljancsi Komédiás 

Kompánia (Kolozsvár) előadásában.
15.50 „Édesanyám, ki a huszár, ha én nem” – a Számadó Zenekar 

ünnepi koncertje. 
17.00 A Kávészünet Zenekar koncertje magyar költők verseiből.
(A színpadi programok rossz idő esetén a Művészetek Házában 

kerülnek megrendezésre.)

a Város kuLturáLis intézménYeinek Ünnepi proGramJai
március 11-én, keDDen  14 órakor a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár-

ban nemzeti ünnepünk tiszteletére huszárbemutató kicsik-
nek és nagyoknak Grúz Attila vezetésével.

március 12-én, szerDán  14 órakor a II. Rákóczi Ferenc Könyv-
tárban kokárdakészítés – foltvarró technikával gyerekek-
nek. A foglalkozás vezetői a Csodásujjak Foltvarró Klub 
tagjai.

március 12-én, szerDán 16 órakor a Művészetek Háza Galé-
riájában „Magyar vagyok…” Határtalanul című gyermek-
rajz-kiállítás megnyitója és díjátadója.

március 13-án, csÜtörtökön 14 órakor a II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtárban Meseszőnyeg, mesekép, kesztyűbáb.

Szekeres Erzsébet textilművész és könyvillusztrátor kiállításának 
megnyitója. A kiállítást megnyitja Papp Ferenc, a Kulturális és 
Idegenforgalmi Osztály vezetője.

március 14-én, pénteken  10 órakor a Művészetek Háza nagy-
termében Sára Sándor: 80 huszár  c. film vetítése.

március 14-én, pénteken 15 órakor a hejőcsabai református te-
metőben ökumenikus megemlékezés Bárczay Miklós, ’48-as 
századparancsnok sírjánál. 16 órakor a hejőcsabai Millenniu-
mi emlékmű előtt, a Templom téren  ünnepi megemlékezés 
1848 tiszteletére. Beszédet mond Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő.

március 15-én, szombaton  16 órakor a görömbölyi római ka-
tolikus templomban ökumenikus istentisztelet. 16.45 órakor 
a görömbölyi kopjafánál ünnepség az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére. Ünnepi köszöntőt mond 
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.

mÚzeumpeDaGÓGiai FoGLaLkozás a Herman Ottó Múzeum Kép-
tárában (Görgey A. u. 28.). Március idusán, és ami mögötte 
van. Magyarországi körkép (nem csak) a 19. századról. Hét-
köznapokon felső tagozatos és középiskolás csoportoknak. 
Előzetes bejelentkezés szükséges! Marosi Ágnes, 46/560-182.

Miskolci Napló – A város lapja

Jótékonysági  
koncert 

Fazekas Noémi és Fazekas Arnold javára

Elmarad a Kocsonyafesztivál. A 
Miskolctapolcára hirdetett fesz-
tivál jogtulajdonosa és főszerve-
zője közleményt adott ki, amiben 
azt írják: felelőtlenség lenne, ha a 
rendezvényt ebben a bizonytalan 
helyzetben megrendeznék. Pász-
kán Zsolt, a fesztivál főszervezője 

a Miskolc Televízió érdeklődésé-
re azt mondta: rajtuk kívül álló 
okok miatt marad el a rendezvény, 
de hozzátette azt is: tartanak at-
tól, hogy nem tudják a szerződés-
ben vállaltakat teljesíteni, és ezzel 
anyagi kárt okoznak maguknak 
és a velük szerződőknek.

Elmarad a Kocsonyafesztivál

Idén is megrendezik a Fölszállott a 
páva elnevezésű, országos tehetség-
kutató versenyt. A területi forduló-
kat már megtartották, és Miskolc 
remekül szerepelt: a Szinvavölgyi 
Néptáncegyüttes és a Maródi Esz-
ter–Nyilasi Zoltán alkotta táncos 
pár is méltó volt a műsorba jutásra.

Nyolc tájegységen voltak a területi 
válogatók, március 8-án pedig kez-
dődnek az elődöntők – a miskolciak 
már ekkor szurkolhatnak. 

Maródi Attila, művészeti vezető 
különleges helyzetben van, a nép-
táncegyüttes mellett ugyanis egy 
szinvavölgyis pár is bejutott a mű-
sorba, melynek női tagja az ő lánya.

– Táncos család vagyunk, Eszter há-
roméves kora óta táncol, elhivatottság 
ez nálunk – hangsúlyozta. Az első élő 
adást március 8-án, szombaton láthat-
ja a közönség. A miskolci táncos pár 
már akkor a képernyőre kerül, a Szin-
vavölgyi Néptáncegyüttes pedig már-
cius 22-én bizonyíthat majd.

A miskolci néptáncműhely három, 
aranyminősítésű koreográfiája közül 
kettő kiemelt nívódíjat is kiérdemelt 
Budapesten, március 1-jén. Ekkor 
rendezték meg a Gyermek Néptánc-
antológiát, amely egyben a Tóth Fe-
renc-koreográfus verseny döntője is 
volt. Kiss Anita és Maródi Attila al-
kotásai kaptak elismerést: a Szinva-
völgyi Cseppek Kalocsai táncok és a 
Kisszinvavölgyi Néptáncműhely El-
vesztettem zsebkendőmet... című ko-
reográfiája lett nívódíjas.

Kiss J.

Miskolci párral száll 
fel a páva szombaton

Hirdetés



6 Hirdetés Miskolci Napló

Végéhez közeledik – a Miskolc Holding Zrt. partneri közreműködésével – az Access2Mountain kör-
nyezetbarát közlekedési módokat támogató nemzetközi projekt, melynek célja a gyalogos és kerék-
páros turizmus feltételeinek, illetve a projektben résztvevő régiók elérhetőségének javítása környezet-
kímélő módon, és a határokon átívelő turizmus hatékony fejlesztése.

Az Acces2Mountain fő célja a három határon átnyúló, úgynevezett i n t e r m o d á l i s közlekedési 
útvonalak kijelölése és fejlesztése, az Észak-magyarországi és Kassai régióban, oly módon, hogy 
azok vonala érintse a turisztikai attrakciókat.

Jelenleg a projekt 7-es munkacsomagjának megvalósítása zajlik, mely a pályázat főbb célkitűzé-
seinek, irányvonalának fejlesztésére irányul. Ezen munkacsomagon belül egy Közlekedési Proto-
koll kialakítására kerül sor az Alpok és a Kárpátok egészére vonatkozóan. Ennek a tevékenység-
nek a koordinátora az EURAC nevű olasz kutatóközpont. 
A projekt 7-es munkacsomagja a Kárpátok fejlesztésére irányuló új stratégiák fejlesztését, a két 
hegységrendszer régiói közötti együttműködési lehetőségek bővítését, valamint a nemzetközi és 
közösségi szintű politikai párbeszéd erősítését tűzte ki célul. A 7-es munkacsomag keretében ren-
dezték meg a SWOMM című tudományos műhelymunkát 2013 decemberében Bécsben. 
A projekt eddig megvalósult eredményei például a Miskolc–Lillafüred kisvasúton a kerékpárszál-
lítás kapacitásának bővítése, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fából készült esővédő 
váróhelyek, digitális interaktív információs táblák kihelyezése, és környezetkímélő közlekedési 
módokat támogató kommunikációs eszközök.
2014 tavaszán, a projekt zárásaként konferencián összegzik és mutatják be a pályázat eredményeit.

Miskolc Holding Zrt.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
Tel.: 46/516-450. Fax: 46/516-451
E-mail: info@miskolcholding.hu l http://miskolcholding.hu

ACCESS 2 MOUNTAIN – KÖRNYEZETBARÁT TURIZMUS

Új irány a közösségi közlekedésben
– Fenntartható ATTAC sikerek bemutatása a lillafüredi nemzetközi  
projektzáró konferencián

TudTa?
l  A csapból kiengedett víz nem a klór miatt fehér, hanem az 

apró légbuborékok miatt, ami 1-2 perc alatt elpárolog.
l  Ha percenként tíz csepp víz hullik le egy csöpögő csapból, 

akkor havonta 170 liternyi csöpög el, ami egy évben több 
mint 2000 liter ivóvíz elpazarlását jelenti, ami ezen felül je-
lentős, de felesleges kiadást is jelent!

l  Egy ember manapság Magyarországon naponta átlag 100 liter vizet használ fel. Nagyszüleink gyermek-
korában ez 50 liter volt.

l  Az ivóvíz nagy kincs! A vízhasználat és a háztartásokban keletkező szennyezett vizek mennyisége egy 
kis odafigyeléssel csökkenthető. 

VízTakarékossági prakTikák
l Fogmosás közben zárja el a vízcsapot, öblítsen pohárból!
l Ügyeljen rá, hogy soha ne csöpögjön a csap!
l  Csak teli mosógépet és mosogatógépet indítson be, úgy hatékonyabban működnek! – Egy-egy mosás 

és mosogatás alkalmával 20-40 liter vizet használ fel a gép.
l  Fürdés helyett zuhanyozzon! Egy zuhanyozás alkalmával 20-60 liter vizet használunk el, míg a kádban 

fürdéshez egy-egy alkalommal kb. 100-150 litert.

Óvjuk együtt közös kincsünket, a kristálytiszta miskolci ivóvizet!

2014. március 13-án kerül megren-
dezésre a 2011-ben indult, a Miskolc 
Holding Zrt. vezetésével és 9 európai 
partnerszervezet közreműködésével 
megvalósuló ATTAC projekt nemzet-
közi záró konferenciája a lillafüre-
di Hotel Palotában neves előadók és 
vendégek részvételével.

A projekt legfőbb célja olyan 
közösségi közlekedési megoldá-
sok felkutatása, tesztelése, ame-
lyek fenntarthatóvá és vonzóbbá 
tehetik a közösségi közlekedést a 
délkelet-európai térségben. En-
nek megfelelően, az eseményen 
szó lesz az Európai Unió közleke-
déspolitikájának legújabb irányvo-
nalairól, az Európai Bizottság által 
támogatott fenntartható városi mo-
bilitási tervek (SUMP) kidolgozásá-
nak tapasztalatairól, a tervek meg-
valósításához kapcsolódó jövőbeli 
európai támogatási lehetőségekről, 
valamint a partnervárosokban, az  
ATTAC projekt keretében lefolyta-
tott közösségi közlekedési teszt-
projektek eredményeiről. Az ATTAC 
Mobilitási Eszköztár debütálására 
is ezen a rendezvényen kerül sor, 
amely a projekt során összegyűjtött 
tapasztalatok, javaslatok strukturált 

összegzése, és amely elektronikus 
ismerettárként, ill. tervezést támo-
gató eszközként nyújt segítséget a 
közösségi közlekedés területén dol-
gozó szakemberek számára. 

A konferencia garantáltan színes 
és érdekes lesz, hiszen az előadók 
között üdvözölhetjük a területhez 
kapcsolódó legfontosabb hazai és 
nemzetközi szervezetek szakem-
bereit. Csak néhányat kiemelve, a 
rendezvény színvonalát emeli az Eu-
rópai Bizottság – Mobilitási és Köz-
lekedési Főigazgatóság, a BKK Bu-
dapesti Közlekedési Központ Zrt., a 
KTI Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft., a projekt megvaló-
sítását támogató Délkelet-Európa 
Transznacionális Együttműködési 
Program Közös Szakmai Titkárság, 
valamint a Nemzetközi Közösségi 
Közlekedési Szövetség (UITP) kép-
viselője.

MIVÍZ – 100 éve bükki forrásból,  
100 éve a lakosság szolgálatában

Bükki forrásból



2014. március 8. | 10. hét | XI. évfolyam 10. szám
Miskolci Napló – A város lapja Közélet 7  

A kulturális beruházások, kiemel-
ten a diósgyőri vár rekonstrukció-
ja iránt nagyon sokan érdeklődtek 
a miskolci pultoknál a budapesti 
Utazás kiállításon.

A múlt hét csütörtöktől vasárna-
pig tartó rendezvényen a szakmai 
nap szokás szerint igen erős volt, de 
a közönség érdeklődése egyre visz-
szafogottabb, értékelt Nagy Júlia, 
a miskolci turisztikai desztináció 
menedzsment (TDM) szervezete, a  
MIDMAR vezetője.

– Jól jelzi a kiállítás változását, 
hogy az olyan nagy turisztikai cél-
pontok, mint a több mint 1 millió 
vendégéjszakát magáénak tudható 
Hajdúszoboszló vagy Bükfürdő sem 
önállóan, hanem turisztikai régiójuk 
standján jelentek meg. – Jó szakmai 
döntés volt tehát, hogy az olcsóbb, 
de hangsúlyos megjelenést választva, 
a miskolci TDM is a régió standján 
jelent meg három pulttal – az egyik 

a Barlangfürdőé, a másik az idei, 
egyetemi-miskolctapolcai EFOTT-é, 
a harmadik pedig a város teljes tu-
risztikai kínálatáé volt. A szakmai 
napon a KultMix is jelen volt, és a 
miskolci látványosságok elkészült 
makettjei közül a diósgyőri várét 
mutatták be, jó érzékkel.

– A város új imázskiadványa na-
gyon népszerű volt, az utolsó na-
pon már úgy kellett összeszedeget-
ni példányokat, hogy kitartson a 
kiállítás végéig. A konkrét érdek-
lődés a kulturális fejlesztések iránt 
volt a legnagyobb. A beszélgetések 
során kiderült, a többség hallott a 
Pannon-tenger Múzeumról, és szá-
mon is tartja úti célként. Ami iránt 
viszont a legtöbben érdeklődtek, az 
a diósgyőri vár, sokan kérdezték azt 
is, a nyár második felében lesznek-e 
már ott programok. Nagy tehát a vá-
rakozás a rekonstrukcióval kapcso-
latban – beszélt a részletekről Nagy 
Júlia.

A kerékpáros és a családi turiszti-
kai információk iránt megmutatko-
zó érdeklődés pedig azt erősítette: 
jó irányba indult a TDM, ugyan-
is éppen erre a területre kívánnak 
nagyobb hangsúlyt fektetni, többek 
között két kiadvány által is. A csalá-
doké egy matricagyűjtő, amihez az 
albumot a szolgáltatóknál, a matricát 
viszont az attrakcióknál lehet majd 
beszerezni. A kerékpárosokat pedig 
egy új térkép várja majd – alapos elő-
készítés után.

– A városi kerékpáros útvonalak 
térképét mihamarabb szeretnénk 
megjelentetni, azonban célunk, hogy 
minél sokrétűbb, tartalmasabb in-
formációt nyújtsunk. A Kerékpá-
ros Miskolc Egyesület segítségével 
most folyik az előkészítés: bejárnak 
minden útvonalat, felmérik az álla-
potukat, és meghatározzák, milyen 
vendégkörnek ajánlható – mondta el 
Nagy Júlia.

Cs. M.

Hosszú ideje megoldatlan a mis-
kolci salakmotorsport helyzete. A 
lehetséges megoldásokról, egy új 
aréna építéséről és annak helyszí-
néről beszélt hétfőn Zsiga Marcell, 
sportért felelős alpolgármester a saj-
tó képviselőinek.

Tavaly májusban rendeztek utol-
jára salakmotorversenyt a népkerti 
oválon, a csapat-világbajnokság má-
sodik kvalifikációs fordulóját, s már 
akkor tudták a szervezők, az az utol-
só nemzetközi viadal a Volán-pályán. 
A megoldáskeresés évek óta lefoglalja 
a versenyek szervezőjét, Jacsó Tibort 
és a sportért felelős alpolgármestert. A 
tervekről, a realitások talaján maradva 
folyamatosan egyeztetnek a miskolci 
salakmotorsport „atyjával”.

A Borsod Volán telepével kapcso-
latban többek közt az is gondot jelent, 
hogy a jelenlegi állapotok fenntartása 
is 11-12 millió forintba kerülne, s ez 
nem jelentene fejlesztést sem komfort-
érzetben és a közönség kiszolgálásá-
ban, sem színvonalban.

Zsiga Marcell 
elmondta, több 
opció merült fel 
a kérdés megol-

dására – köz-
tük az elő-

ző városvezetés által megálmodott 
déli ipari park területe is, mint lehet-
séges helyszín.

– Tavaly májusban már körvo-
nalazódott a Takata-beruházás, így 
ezt a lehetőséget elvetettük. Felme-
rült az MVSC sporttelepe, azon-
ban ott ugyanabba a hibába esnénk, 
mint a Népkert esetében, azaz la-
kóövezetből lakóövezetbe tennénk 
a helyszínt. Szintén szó volt a Csor-
ba-telep környékéről, egy zöldmezős 
beruházásról. Ott jó a közlekedés, 
viszont komoly költségeket generál-
na az építkezés, a parkoló kialakítá-
sa – sorolta a városvezető.

A Nádasréten egy 10 hektáros te-
rep is alkalmas lenne a salakmo-
tor-stadion kialakítására, erről a 
MIK Zrt. készített is megvalósítható-
sági tanulmányt – a közlekedés a 3-as 
út közelsége miatt itt is optimális.

A legjobb opció Zsiga Marcell sze-
rint a Fonoda utca végén, a hűtőház 
mellett lenne. Egy 6,5 hektáros te-
rületről van szó – az alpolgármester 
szerint 2–4 ha szükséges egy aréna 
kialakításához lelátóval, öltözőkkel, 
depóval, parkolókkal.

– Ha itt épülne meg a katlan, az 
nem zavarná sem a lakosságot, sem 
a közlekedést. Könnyen kialakít-
ható a parkoló és egyszerűen meg-
közelíthető – indokolt az alpolgár-

mester.
Egy biztos, mindkét félnek 

és a salakmotor szerelmesei-
nek is az az érdeke, hogy megol-

dódjon a helyzet, és minél előbb 
lehessen újra versenyt rendezni 

Miskolcon.
Fotó: MoCsári L.

Hollywoodban átadták a na-
pokban az idei Oscar-díjakat, 
errefelé pedig menetrendsze-
rűen kezd beindulni a tavaszi 
vandalizmus. A két esemény 
azért állítódik itt most pár-
huzamba, mert eszembe ju-
tott: általánosságban azért a 
„fősodratú” filmipar – illetve 
annak meghatározó figurái, 
sztárjai – sem tesznek valami 
sokat azért, hogy az ifjúságban 
egészséges értékrendek alakul-
janak ki. Pedig a generációs be-
folyásuk (sajnos) meghatározó, 
szemléletben, divatban, de még a fiatalok szó-
használatában is.

Nem azt mondom, hogy készüljenek külön 
oktatófilmek mondjuk az utcabútorok ren-
deltetésszerű használatáról – pedig talán ez 
sem ártana. A gyengébbek kedvéért esetleg 
demonstratív bemutatókkal hangsúlyozva, 
hogy a kültéri padokat például kifejezetten ül-
dögélésre tervezték. Ez pediglen a gyakorlat-
ban úgy néz ki, hogy az ember (vagy vandál) 
megközelíti a szóban forgó alkalmatosságot. 
Hátat fordít neki, majd megroggyantja a tér-
dét, és nyugalmi állapotba helyezi a testtöme-
gét. Aztán igény szerint, elvan így egy darabig. 
Az ülőpadot tehát nem háborús célokra hoz-
ták létre (küzdősportok segédeszközeinek sem 
alkalmasak), szökőkútra aggatott dekorációk-
ként pedig kifejezetten visszás benyomásokat 
keltenek.

Az utcai szemétgyűjtőkön ugyanakkor min-
dig keresni kell egy felső nyílást, de nem azért, 
mert éppen smacizni szeretnénk. Ide lehet, 
aránylag pontos célzással elhelyezni egy-egy 

kisebb fajsúlyú hulladékot. 
(Tehát nem megunt fotelt, 
kanapét, nem is szilárd hal-
mazállapotú ürüléket – Ki-
sebb Fajsúlyú Hulladékot!) 
Mindebből adódóan, ha azt 
látjuk, hogy nekivadult idió-
ták, erős izgalmi állapotban, 
buzogányként csépelik ezekkel 
a helyükről kitépett gyűjtőkkel 
a környező infrastruktúrát, 
biztosra vehetjük, hogy az nem 
a rendeltetésszerű használat! 
Ilyen konkrét oktatófilmek 
nyilván nem férnek be az 

üsd-vágd akcióthrillerek, meg a szellemi bűn-
cselekmény határát súroló, debil komédiák 
dömpingjébe, de egy-egy tanulságos társadal-
mi helyzetképre talán még lehetne kapacitás. 
Olyan kis filmecskékre, amelyek szélesebb kör-
ben is segítenének értelmezni a közösségi szem-
lélet, a társadalmi felelősség kérdését.

Nem arról van szó, hogy bárki is, testi ép-
ségét kockáztatva, vitába keveredjen valahol 
egy törni-zúzni óhajtó, betépett bandával – a 
rendőrség riasztása azonban ma már nem kü-
lönösebben bonyolult feladat, ha rongálást, 
vandalizmust látunk. Persze, az sem mind-
egy – illetve, talán ez a legfontosabb – tud-
ják-e, akarják-e idejében tudatosítani a gye-
rekekben a szülők vagy az iskolai nevelők a 
közösségi érték, közösségi tulajdon fogalmát. 
Hogy ne válhasson tartós divattá – még a fil-
mek példái nyomán sem – az erőszakos, an-
tiszociális magatartás, hogy a „Django”-k és 
társaik lehetőleg csak a filmvásznon szabadul-
janak el.

szepesi sándor

Befejeződött az épületek bontása, sőt, ha 
egyelőre nem is látványosan, de elkezdődött 
az építés a Miskolctapolcai Strandfürdő első 
ütemének fejlesztése keretében. Készül a 
dombház, már az arra járók is jól láthatják a 
medencét, aminek vizes próbája valószínű-
leg már márciusban megkezdődik.

A fürdőberuházást – ahogy arról több-
ször beszámoltunk – a medencével, illetve a 
régi öltöző- és főépület átalakításával kezd-
ték tavaly december végén. Az épületekből 
először is ki kellett hordani az ott felhalmo-
zódott törmeléket, hulladékot, majd követke-
zett a fölösleges elemek elbontása. Mostanra 
ezzel elkészültek, „lecsupaszították” a meg-
maradó szerkezetet – tehát következhet az 
építés. – Az öltözőépületnél most a vasbeton 
merevítő falak készülnek. A főépület bon-
tási munkái ugyancsak befejeződtek, jelen-
leg az új épületrész alapozását végzi a kivite-
lező – tudtuk meg a Miskolci Városfejlesztési 
Kft. projektmenedzserétől, Pásztor Attilától. 

Igen látványosan és a tervezettnél gyorsabban 
halad az úszómedence kialakítása. Már nem-
csak az alap betonozása készült el, hanem a 
medencefalak építése is. A hozzátartozó gépé-
szeti folyosó kialakítása is a végéhez közeledik. 
Összességében három héttel előrébb járnak a 
tervezettnél. – Az úszómedence szerkezeté-
nek elkészítését március 28-ára ütemeztük. 
Jelen állás szerint viszont mintegy háromhe-
tes előnyünk van, és március második felében 
megkezdhetjük az eredetileg április közepére 
tervezett vízpróbát – nyilatkozta a Miskolc Te-
levíziónak Horváth József, a ZÁÉV Zrt. pro-
jektigazgatója.

A terveknek megfelelően halad a gépésze-
ti helyiségeknek otthont adó dombház kiala-
kítása is. Folyamatosan készül az alapozás és 
a vasbeton lemez alatti falak vasszerelése. Az 
időjárás is kedvező, amit nyújtott és hétvégi 
műszakokkal ki is használ a kivitelező. Így je-
lenleg semmi akadálya nincs annak, hogy tart-
sák a határidőket.

Cs. M. | Fotó: MoCsári L.

a CsaLádoK és a KeréKpárosoK
FóKuszban a vár,

django eLszabaduL(t)vége a bontásnak!

Már építenek!

tapolca

A salakmotor jövőjéről



165 éve, 1849. március 3–15. között, a forradalom 
és szabadságharc eseményeinek során Georg von 
Ramberg osztrák tábornok hadosztályának csapa-
tai másodszor szállták meg Miskolcot és környékét. 
(Az első osztrák megszállás január 25 – február 5. 
között volt.)

76 éve, 1938. március 4-én halt meg 70 éves korá-
ban a miskolci nyomdászat kiemelkedő egyénisége, 
id. Ludvig István. Forster–Klein–Ludvig, majd Klein 
és Ludvig, később Klein–Ludvig–Szelényi Miskolci 
Kőnyomda Rt. néven a színházzal szemben, majd a 
Rákóczi utcán működő üzemében állított elő külön-
féle nyomdatermékeket. A város egyik legtradicio-
nálisabb üzemét  1949-ben államosították. 

600 éve, 1414. március 8-án kelt az az oklevél, 
amelyből megtudjuk, hogy Miskolc újvárosában 
hétfőn, Miskolc óvárosában pedig szerdán tartottak 
piacot. A két piac a középkorban pótolta a még hi-
ányzó országos vásárt. Fontos, hogy a város két ön-
álló településrészben fejlődik tovább.

Hétforduló

Múlt és jelen

Az egykori Kádas, majd Palóczy utca házszámozása a XIX. század végétől 
négyszer is változott, így az épületek tulajdonosait nehéz azonosítani. A ké-
pen látható házat a két világháború között görög kereskedők leszármazottai, 
a Gyika família lakta. Az épület a maga egy-kettő-egy ablakosztásával, fe-
dett kapubejárójával az árvíz után, az 1880-as években eklektikus stílusban 
épült. A képen látható templomtorony az ortodox templomot mutatja, míg 
a földszintes épületet és környezetét lebontották, s helyükre kétemeletes, te-
tőtérbeépítéses „palota” épült, amely a Kossuth utcai székház átadásáig a 
Tiszáninneni Református Egyház püspökének székhelye volt.

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

névadó – Irányi dániel
A Meggyesalja és az Avasalja utcák között észak–

déli irányú kis összekötő utcánk, amelynek ke-
letről a Tompa Mihály, nyugatról a Nagyváthy 
János a párhuzamos utcája. A névadás a XX. 
század elején történt, az 1910-es térképen már 
szerepel, mindössze öt lakóházat számoznak az 
utcára.

Irányi Dániel Késmárkon, Rozsnyón tanult, 
majd az eperjesi jogakadémián szerzett végzettséget. 
1844-ben Pestre költözött, ahol neves ügyvédi irodát nyi-
tott. Megismerkedett Kossuth Lajossal, s fontos szerepe 
volt az 1848. márciusi történésekben. Az első népképvi-
seleti országgyűlésnek is tagja lett, ahol a jegyzői teendő-
ket látta el. A szabadságharc idején Sáros vármegye kor-

mánybiztosa lett. Részt vett a budaméri csatában és 
a honvédalakulatok miskolci visszavonulásában. 
Lemondott a kormánybiztosságról, de követte 
az országgyűlést mindvégig Debrecenbe, Sze-
gedre és Aradra is. A fegyverletétel elől elme-
nekült, azzal nem értett egyet. Párizsban újság-
írásból tartotta fenn magát, a magyar emigráció 

egyik szervezője, Kossuth Lajos feltétlen híve volt. 
A Habsburgok által felkínált amnesztiával nem élt, 

a hűségesküt nem volt hajlandó letenni. Ennek ellenére 
1868-ban Pécs országgyűlési képviselőnek választotta. 
(1822–1892 között élt, síremléke a Kerepesi úti temető-
ben védett. Családneve eredetileg Halbschuh volt, ame-
lyet 1842-ben változtatott Irányira.)

anno írták…  
Irányi Dániel és Németh Albert volt országgyűlési 

képviselők tegnap a déli órákban városunkba érkeztek. 
Innen – mintegy félórás, ünnepélyes fogadtatást követő-
en – a kassai gyorsvonattal Iglóra utaztak, ahol Németh 
Albertet újra képviselőnek jelölték.

A vendégeket Kovács Lajos függetlenségi pártelnök 
fogadta, s tájékoztatta őket arról, hogy a város déli ke-
rületének jelöltje, Mezei Ernő néhány nap múlva érke-
zik Budapestről. Mocsáry Lajos Füzess-Abonyban csat-
lakozik a társasághoz, s együtt érkeznek Miskolcra. A 
városban már a függetlenségi párt tagjai kocsikat szer-
veztek, s az indóháztól ezeken fognak bevonulni a Ko-
ronába.

A vendégeket dr. Bódogh Albert fogadja, s Mezei Ernő 
programbeszédet tart, majd bankett lesz, amelyre a me-
gye pártvezérei vidékről is hivatalosak. A vendégek más-
nap visszautaznak Budapestre – írta a Borsod-Miskolci 
Közlöny 1884. június 1-jei száma. (Egy évtizeddel később 
a párt Herman Ottót indította a déli kerületben, s ő nyer-
tesen került ki a megmérettetésből.)

dobrossy István

akkor...

...és Most

Miskolci napló8

Miskolci honfoglalás kori tárlat soha nem lehet 
csak egy a sok közül, nem véletlenül rendezték itt 
annak idején a Magyar Nemzeti Múzeum nagysza-
bású, a honfoglalás 1100 éves jubileumára készült 
bemutatójának a „főpróbáját”. Az új kiállítás is azért 
készül, mert a Herman Ottó Múzeum őrzi a ma-
gyar honfoglalás korának legszebb régészeti anya-
gát.

– A három karosi temető történeti szempont-
ból is meghatározó. Hiszen itt tárt fel Révész 
László három olyan vezéri sírt is, amelynek 
méltóságjelvényei alapján azt kell valószínű-
síteni, hogy a fejedelmi kíséret 896–950 kö-
zötti temetkezési helyét találták meg. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy az első fejedelmi központ 
nem a Duna–Tisza közén volt, hanem itt, a 
Bodrogközben – mondja az anyag je-
lentőségéről Pusztai Tamás régész, 
a múzeum igazgatója.

A méltóságjelvények pedig 
nemcsak tudományos szem-
pontból érdekesek, hanem 
látványosak is. Hiszen a ve-
retes szablya és öv, a tarsoly-
lemez, a napszimbólumos 
készenléti íjtegez aranyból, 
ezüstből készült és minde-
gyik szépen díszített, míves 
munka.

– A készenléti íjtegezben az íjat felajzott álla-
potban tartották. Az ezt díszítő napszimbólumot, 
amely a négy égtájat és az egész világot is megjele-
níti, valószínűleg még a kazár birodalomból hozták 
magukkal őseink – teszi hozzá a régész.

A tárlat anyagát most válogatják, hajfonatot dí-
szítő aranykarikák, foglalatos aranygyűrű került az 
anyagba ottjártunkkor.

– Annak idején kaptak egy nagyon vékony védő 
lakkbevonatot ezek a tárgyak, ezt most 

meg kell újítani, hiszen azóta eltelt har-
minc év – mondta a következő lépésről 
Csengei Piroska régész. 

Az új kiállítás helyén is folynak az 
előkészületek. A papszeri épület fel-
ső szintjén megtörtént a falkutatás. 

Kiderült, az 1980-as években végzett 
felújítás során majdnem a fal-

magig leverték a vakolatot és 
újravakolták, így nincs sem-
mi akadálya annak, hogy a 
falra helyezzenek installáci-
ókat.

– Eredetileg abba a két te-
rembe terveztük ezt a tár-
latot, ahol most a Szeme-
re-kiállítás látható. Ám 
ez olyan népszerű, olyan 
sokan látogatják, annyira 

szeretik az ott tartott mú-
zeumi órákat, hogy nem 

látjuk értelmét lebontani – sőt, tovább 
szeretnénk fejleszteni. Ezért azokban az 
emeleti termekben alakítjuk ki a honfog-
lalás kori tárlatot, 
ahol korábban 
a Korok, képek, 
kamerák volt – 
beszél a részle-
tekről Pusztai Ta-
más.

Emiatt részben 
át kellett alakíta-
ni a látvány- és a 
múzeumpedagó-
giai tervet is, az új 
helyszín miatt a 
kiállítótérben kap-
nak majd helyet 
azok az elemek is, 
amelyek ez utóbbit 
segítik. Ez gondot 
biztos nem okoz 
majd – sőt. Hiszen 
az egész tárlat a lá-
togató kíváncsiságára épít, ahogy az igazgató koráb-
ban fogalmazott: egy játékos, interaktív „régészeti 
kutatólabor” lesz, ahol nem elolvassa, hanem „útjel-
zők” és a tárlók alatti fiókok segítségével kinyomoz-
za az információt az érdeklődő.

A munka az apró változásokkal együtt is a ter-
veknek megfelelően halad, így valószínűleg csak 

szeptemberig kell várnunk a megnyitóra, és arra, 
hogy kinyomozhassuk: hogyan készül az arc-
rekonstrukció, honnan lehet tudni, hogy férfi vagy 
nő csontjait találták meg, hogyan állapítható meg, 
hány éves volt, milyen betegségben szenvedett? És 
egyáltalán, hogy lehet megtalálni egy régészeti lelő-
helyet?

cs. M. | fotó: f. k. cs.

Látványos veretekből, 
titkos fiókokból 
kibomló honfoglalás

látványos, izgalmas és különleges – mindezt ígéri a miskolci Herman ottó Múzeum új, honfoglalás kori tárlata. látogatható ugyan csak az év második felében lesz, de néhány tárgyat már most megmutattak a szakemberek.



Három, Pápa el-
leni találkozó vár 
a DVTK-ra 15 nap 
leforgása alatt. 
Kedden a Magyar 
Kupa negyed-
döntőjének oda-
vágóján mérkőz-
nek meg a felek a 
Bakony lábánál 
17 órától, majd 
március 15. 
előestéjén, pén-
teken (19.00) a Pápa 
látogat Miskolcra. A 
tavaly júniusi, telt há-
zas diósgyőri mérkőzés 
mindkét fél számára emlé-
kezetes volt: a DVTK ekkor búcsúz-

tatta spanyol csapatkapi-
tányát, José Luquét, 

míg a vendégek az 
1–1-es döntetlennel 

megmenekültek a 
kieséstől. Vélhetően 
most is emlékezetes 

sportélmény vár majd a 
szurkolókra, érdemes lesz 
kilátogatni március 14-én 

este a diósgyőri stadion-
ba, vagy a Sport Televízió 

műsorán figyelemmel kí-
sérni a mérkőzést. A Pápa el-
leni, Magyar Kupa-visszavá-
gót március 26-án, szerdán 

(18.00) rendezik, ugyan-
csak a diósgyőri stadi-
onban.

Sebestyén László országgyűlési kép-
viselő a DVTK ankétján tájékoztatta 
a szurkolókat a stadionrekonstruk-
cióról.

– Diósgyőrben átlagosan az egyik 
legnagyobb a nézőszám Magyarorszá-
gon. A stadion teljes rekonstrukcióját 
be tudtam vinni a kormány elé, 4,5 
milliárd forintot garantálnak, s szere-

pel a költségvetésben is. Ezen felül 350 
millió forint áll rendelkezésre az atlé-
tikai pályára, mely kikerül a stadion-
ból. Közelebb kerül ugyanis a lelátó a 
gyephez, tehát angol mintájú aréna fog 
épülni. Az adminisztratív előkészítési 
munkák zajlanak jelenleg, a város és a 
klub vezetése folyamatosan tárgyal ar-
ról, hogy a kivitelezés megkezdésének 
akadályait megszüntessék. A stadion 

meg fog épülni. Meg kell oldani a tu-
lajdonviszonyokat. Ha elhárulnak az 
akadályok, véleményem szerint nyárra 
el lehet kezdeni a konkrét építkezést. 
Az én célom is az, hogy egy olyan eu-
rópai színvonalú stadion épüljön Mis-
kolcon, ahol a Bajnokok Ligája döntő-
jén kívül mindenféle mérkőzést lehet 
játszani, beleértve a válogatott találko-
zókat is – sorolta a politikus.

Elveszítette az Érsekújvár elleni 
MOL-liga elődöntő-párharcot a Mis-
kolci Jegesmedvék, így a negyedik he-
lyen végzett, míg a magyar bajnokság-
ban második helyen zárt.

Az elődöntőt Érsekújváron kezdték 
a csapatok, mivel a felvidékiek a Macik 
előtt végeztek az alapszakaszban – a HC 
Nové Zámky a második, a Miskolc a ne-
gyedik helyet szerezte meg. Az első ta-
lálkozót elvesztették a Jegesmedvék, ám 
másnap javítani tudtak, és elvették ellen-
felük pályaelőnyét. Ezt követően azon-
ban rosszul alakult a párharc miskolci 
szempontból, hiába játszottak kétszer 
hazai jégen Láda Balázsék.

Az első, Miskolci Jégcsarnokban ját-
szott mérkőzésen hosszabbításos vere-
séget szenvedtek vasárnap, a hétfő pedig 
nem várt, súlyos kudarcot hozott a Ma-
ciknak.

– A jobb csapat győzött ma. Nem lehet 
úgy meccset nyerni, ha mi csak egyszer 
találunk be, miközben gólokkal ajándé-
kozzuk meg az ellenfelet – nyilatkozta a 
lefújás után Bob Dever, a sárga-feketék 
vezetőedzője.

A három nyert mérkőzésig tartó pár-
harc végeredménye 3–1 lett az Érsekúj-
vár javára. A másik ágon a Brassó meg-
lepetésre szintén 3–1-re legyőzte a tavalyi 
bajnok Dab.Doclert, így a Miskolci Je-
gesmedvék a MOL Ligában negyedik, a 
magyar bajnokságban pedig a második 
helyen zártak.

Javítani a Magyar Kupában lesz lehe-
tősége Deveréknek, a négyes döntő ép-
pen Miskolcon lesz. A március 28. és 30. 
között megrendezendő finálénak biztos 

résztvevője a Sapa Fehérvár AV19 és a 
házigazda Miskolci Jegesmedvék. A ku-
pagyőztes 1 millió, a második 500 ezer, a 
harmadik 250 ezer, a negyedik 155 ezer 
forint pénzdíjban részesül.

Eredmények: HC Nové Zámky – Mis-
kolci Jegesmedvék 4–2 (2–1, 1–0, 1–1); HC 
Nové Zámky – Miskolci Jegesmedvék 1–2 
(1–0, 0–0, 0–2); Miskolci Jegesmedvék – 
HC Nové Zámky 2–3 hosszabbítás után 
(1–1, 0–0, 1–1, 0–1); Miskolci Jegesmedvék 
– HC Nové Zámky 1–7 (0–1, 0–3, 1–3).
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A Debrecen diós-
győri vendégjáté-
ka zárta az első 
tavaszi fordu-

lót, az NB I 18. kö-
rét vasárnap este. A papírforma és a két 
csapat közelmúltbeli mérlege a vendégek 
mellett szólt, de Tomiszlav Szivicsék na-
gyon felkészültek a mérkőzésre.

A vezetést az első negyedóra végén 
Dalibor Volaš révén a Loki szerezte meg, 
ám Futács Márkó hamar egalizálni tu-
dott. A DVTK egyenrangú partnere volt 
ellenfelének, sőt győzhetett volna – ha 
nem állítják ki Mohamadou Abdoura-
mant sorozatos szabálytalanságai miatt.

A teljes második félidőt emberhát-
rányban töltő hazaiak egy pontot itthon 
tartottak, s továbbra is a negyedikek a ta-
bellán.

– Tíz emberrel a Debrecen ellen jónak 
nevezhető a rajt. Tovább kell dolgozni, 
és nem szabad azzal foglalkozni, mi lett 
volna, ha… A következő mérkőzésekre 
kell koncentrálni – mondta a gólszer-
ző, aki Kádár Tamással és Elek Ákossal 
együtt tagja volt a finnek elleni barátsá-
gos mérkőzésen a magyar válogatott ke-
retének.

Kedden már a Ligakupában játszott a 
DVTK: a 3–1-es odavágó után a máso-
dik mérkőzést 2–0-ra megnyerte (Gosz-
tonyi András és Augusto Batioja talált 
be), így idegenben lőtt góllal a legjobb 
nyolc közé jutott a sorozatban. A ne-
gyeddöntőben a másodosztályú sziget-

szentmiklósi SZTK vár 
a piros-fehérekre.

– A két mérkőzés alap-
ján nehéz párharc volt, a 
borsodi csapatok találkozó-
ja mindig nagy rivalizálást 
jelent. Alig telt el 48 óra leg-
utóbbi mérkőzésünk után, négy váloga-
tott játékosunk elment (Bacsa Patrik az 
U21-hez – a szerk.), így boldog vagyok, 
hogy sikerült, és teljesítettük, amit elvár-
nak tőlünk – értékelt a lefújás után To-
miszlav Szivics vezetőedző.

Szombaton a tizedik helyezett Kecske-
méthez látogat a DVTK (14.00).

Fotó: JuháSz á.

Szekszárdi győzelmével a 
tabella élére állt az Aluin-
vent-DVTK a női kosár-
labda-bajnokság élvo-
nalában.

Egy hét alatt 
két győzel-
met is ara-
tott az Aluin-
vent-DVTK női 
kosárlabdacsapata. 
Az NB I középsza-
kasz 4. fordulójában 
szombaton rangadót 
nyertek hazai pályán 
Maikel López tanítványai. 
A piros-fehérek remek máso-
dik negyedbeli teljesítményük-
kel azt is megengedhették ma-
guknak, hogy a többi játékrészt 
elveszítsék a Győrrel szemben. 
Szerdán Szekszárdon született 

újabb miskolci siker, ezzel 
sorozatban hetedik bajno-

kiját nyerte a Diósgyőr, 
és hosszú évek után az 
élre állt.
NB I középszakasz 4. 

forduló DVTK – Győr 58–
52 (11–12, 18–4, 15–20, 

14–16). Legjobb do-
bók: Sverrisdóttir 

13/6, Horváth 
B. 11/9, Ra-
ven 10/3, illetve 

Tinkle 20, Laklóth 
14, Lois 6.

NB I középszakasz 
5. forduló Szekszárd – 
DVTK (10–22, 14–21, 
8–20, 23–17). Legjobb 

dobók: Tobin 14, Raven 12, 
Jansone 11/9, Bálint 11/3, 

illetve Zele 15, Šćekić 
10, Studer Zs. 6.

KétSzer      Jön a PáPa

„a Stadion meg Fog éPülni”

a kupákban és 
a bajnokságban

tovább

a tabella élén
a KoSaraS lányoK

a magyar Kupában javíthatnak a macik

8–3-as vereséget szenvedett a lis-
tavezető Astra Kiskunfélegyhá-
za otthonában a DVTK-Vénusz az 
utolsó, 18. alapszakaszbeli forduló-
ban. A női futsal NB I első etapja ez-
zel véget ért. Vereségével az ötödik a 
tabellán a Vénusz, mely kilenc győ-
zelemmel, három döntetlennel és 
hat vereséggel harminc pontot gyűj-
tött. A DVTK teljesítette a bajnok-

ság elején kitűzött célt, a felsőházi 
rájátszásba (1–5. helyezett csapatok) 
jutást. Az első mérkőzést március 
15-én, hazai pályán játssza Sárréti 
Géza együttese a DEAC ellen.

Eredmény: Astra Kiskunfélegy-
háza – DVTK-Vénusz 8–3.

Gól: Dombai Nagy 3, Szabó N. 2, 
Pincze, Szabó B., Halászi, illetve Bo-
ros, Váradi, Szőke.

9  

vége az alapszakasznak

Tíz emberrel szerzett pontot a DVTK a listavezető 

dvSC ellen a tavaszi bajnoki nyitányon. Kedden 

pedig kétgólos hátrányt dolgozott le a ligakupa 

nyolcaddöntőjében, így továbbra is talpon áll va-

lamennyi sorozatban.SzurKolJunK együtt 14-én!
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március 6–12.

l  Bajmóc – Zólyom:  
július 26 – 5000 Ft

l  ReptéRlátogatás  
és sétahajóZás a Dunán:   
április 12. – 4000 Ft

l  cseResZnyeFesZtivál  
sZomolyán FüRDőZéssel:  
június 07. – 3000 Ft

l  tutajoZás a Dunajecen:   
május 3. – 7500 Ft

l  BetléR – DoBsina: július 12. – 
3000 Ft

l  RóZsaFesZtivál sZőRegen sZe-
geDi sétával: június 21. – 7000 Ft

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

www.koruTAk.hu

eZ a Kupon 
1000 Ft-ot éR! 

1 ÚtRa 1 FőneK!

"

"

Az RPE Nonprofit Kft. által a Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zattal konzorciumban megvalósításra kerülő TÁMOP-1.4.6-12/1-2012-0007 azonosító 
számon nyilvántartott „Hátrányos helyzetű borsodi munkanélküliek tranzitfoglalkoz-
tatása az építőiparban” című projekt keretein belül lakossági fórumot tart, melyre tisz-
telettel hív és vár minden kedves érdeklődőt.

A projektben 2014 áprilisától 6 hónap alatt összesen 25 főt terveznek kiképezni épít-
ményzsaluzat- és fémállvány-szerelőnek, térburkolónak és építőipari kisgépek használatára, 
mely időszak alatt a programban részt vevők foglalkoztatása is folyamatos. Ehhez továbbra is 
munkanélküliek jelentkezését várják.

Helyszín: Miskolc MJV Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (3527 Miskolc, Baross 
G. u. 13–15.).

Időpontok: 2013. 03. 10. (hétfő) 10 óra, 2013. 03. 10. (hétfő) 16 óra.

Bonyhádi edények akciós áron 
széles választékBan kaphatók!

Apróhirdetés
ne dobja ki, érték! Megunt, elromlott, 
használt játékvasútját megvásárolom. Tel.: 
06-20/444-8560.
FeKete FájDalom, a „békés atom”  által 
okozott üzemzavarok, balesetek, kataszt-
rófák  MÁSKÉPPEN  című könyve. Ked-
vezményes ára 1980 Ft. Megrendelhető: 
apathysandor@upcmail.hu, info: www.
apathysandor.hu. Telefon: 06-20/993-
9046.
a miskolci otthon segítünk alapítvány 
felkészítő tanfolyamot indít, szülői tapasz-
talattal rendelkező önkéntesek számára, 
akik szívesen segítenének kisgyermekes 
családoknak. Ez hetente néhány órás ön-
kéntes elfoglaltság. Ingyenes önismere-
ti, kommunikációs tréningre jelentkezés: 
olahne.julika@chello.hu, 06-30/905-8113.
hi-sec és mega acél bizton sá gi aj-
tók már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílás-
zárók (műanyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. 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.

RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft.
Cím: 3525 Miskolc, Dayka Gábor út 1-7. 
E-mail: info@rpe.hu
Honlap: www.rpe.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

LAKOSSÁGI FÓRUM
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Miskolci Napló – A város lapja

MáRCIuS 8. | szombat
09.00 | I. Miskolci Pálinkamustra. Pálin-

kamustra és pogácsaverseny. Miskolc 
Városháza.

10.00 | 32. Miskolci Nemzetközi Ásvány-
fesztivál. Miskolci Egyetem, főépület.

12.00 | I. Miskolci Pálinkamustra.  Pálin-
kakóstolás, forró italok, gasztronómia, kéz-
műves termékek vására és ingyenes bel-
városi szabadtéri programok 12 órától a 
Szinva teraszon, 16 órától az Erzsébet téren.

14.00 | IV. Frankofón Filmnapok. Hosszú-
hullám Művészetek Háza, Béke-terem.

14.00 | Nőnapi ajándék. A Dallamok Szár-
nyán Művészeti Klub műsora ötórai teá-
zással egybekötve. Vörösmarty Művelő-
dési Ház.

17.30 | Kézműves foglalkozás és 
táncház. Vörösmarty Művelődési Ház.

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

fesztivál. Miskolci Egyetem, főépület.
10.30 | Világszép nádszálkisasszony. Mis-

kolci Csodamalom Bábszínház.
16.00 | IV. Frankofón Filmnapok. Szia, 

nagyi, isten veled! Művészetek Háza, Bé-
ke-terem.

MáRCIuS 10. | héTfő
16.00 | Tavaszköszöntő. Eperjesi Erika és Je-

nei Gábor zenés műsora. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár.

17.00 | Avasi keserű. Kabai Lóránt verseskö-
tetének bemutatója. Móra Ferenc Könyv-
tár, Miskolc, Klapka György u. 2.

MáRCIuS 11. | kedd
14.00 | Huszárbemutató kicsiknek és na-

gyoknak. Nemzeti ünnepünk tiszteleté-

re, Grúza Attila vezetésével. II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár.

MáRCIuS 12. | SZERdA
10.00 | Triennále-zsűrizés. Miskolci Galé-

ria, Rákóczi-ház.
14.00 | Kokárdakészítés foltvarró techni-

kával, gyerekeknek. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár.

14.30 | Rossini élete képekben. Kerekes 
Endre előadása. II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár.

17.00 | Irodalmi klub Koleszár András ve-
zetésével. Kaffka Margit Könyvtár.

MáRCIuS 13. | CSüTöRTöK
14.00 | Meseszőnyeg, mesekép, kesz-

tyűbáb. Szekeres Erzsébet textilművész 
és könyvillusztrátor kiállításának meg-
nyitója. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár.

16.30 | Családzöldítő-kiadáscsökken-
tő tanácsadó nap. Petőfi Sándor 
Könyvtár.

17.00 | Millenniumi esték. Nemzetféltő. Az 
Éltető Lélek Irodalmi Kör műsora. Millen-
niumi terem, a mindszenti templom mö-
götti közösségi ház.

18.00 | A Biblia a magyar költészetben 3. 
Radnóti Miklós. Reisinger János iroda-
lomtörténész előadása. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár.

MáRCIuS 14. | pénTEK
17.00 | Irodalmi fonó. 115 éves lenne Kodo-

lányi János. Az est szerkesztője ifj. Kodolá-
nyi János. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

18.30 | Etűdök. Máger Ágnes festőművész 
kiállításának megnyitója. Miskolci Galé-
ria, Feledy-ház.

Március 10. | 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 11. | 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 12. | 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 13. | 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 14. | 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 15. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

Március 16. | 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 9-én 16 
órától mocorgós szentmisét 
mutatnak be a minorita rend-
ház ebédlőjében a kisgyerme-
kes családoknak.

hétfőn, 10-én a Szent Anna 
Kolping-házban tart előadást 
Tengan Sebastian atya, diós-
győri káplán 18.30 órai kez-
dettel, Ízelítő a ghánai kato-
likus egyház életéből címmel.

dr. Balpataki Béla c. kano-
nok, ny. plébános lelki üdvé-

ért szerdán, 12-én, 17.30 órai 
kezdettel szentmisét mutat-
nak be a mindszenti temp-
lomban. 

Katolikus tanítás minden-
kinek! A mindszenti plébánia 
millenniumi termében a ha-
todik előadás szerdán, márci-
us 12-én 18 órakor kezdődik, 
ezúttal Szarvas Péter, a Szent 
Anna-templom plébánosa 
tart előadást a betegek kenete 
szentségéről.

hARAng-hÍREKpROgRAMAjánLÓ

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei 
Jogú Város Építési Szabályzatának módosítását kezdeményezi az 
Árok utca 3024/26 hrsz.-ú ingatlan területére. Az elkészült tervek-
hez 2014. 02. 28-tól 2014. 03. 14-ig vélemények adhatók. A felme-
rült véleményeket kérjük, hogy a fenti idő alatt írásban juttassák el 
Rostás László városi főépítésznek a Miskolc MJ. Város PH. Főépí-
tészi Kabinet 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. posta vagy a part-
nersegiegyeztetes@miskolcph.hu internet címre.

A lakossági felhasználók számára 2014. január 1-jétől új, 
egységes közmű-szolgáltatói számlakép kerül bevezetésre az 
ide vonatkozó törvény alapján. Az új számlakép jogszabályi 
előírásoknak megfelelő informatikai kidolgozása folyamatban 
van, ezért a februárban esedékes számlák március hónapban 
kerülnek kiküldésre. A számlák fizetési határideje továbbra is 
15 nap.

KöZéRdEKŰ KöZLEMény
A MIVÍZ KöZLEMényE

jakab péter és pakusza Zoltán önkor-
mányzati képviselők lakossági fórumot tar-
tanak Rendet, létbiztonságot! címmel 2014. 
március 9-én (vasárnap) 18 órától a Könyves Kálmán Általá-
nos Iskolában (Miskolc, Könyves K. u. 2.).

Seresné horváth Zsuzsanna önkormányzati kép-
viselő lakossági bejárást tart a Városgazda Kft. és a 
Városüzemeltetési Osztály referenseivel az alábbi 
helyszíneken és időpontokban: március 20-án csütörtökön 
11.00 órakor, Dél-Kilián, Otthon téren, március 21-én pénte-
ken 8.30 órakor, a Pálosok parkjában.

LAKOSSágI fÓRuM, BEjáRáS

Hirdetés

MIhő – nyitott kapukkal az energiatakarékosságról
Napjaink egyik kulcsfon-

tosságú feladata, hogy újabb 
lehetőségeket találjunk az 
energia hatékony és éssze-
rű felhasználására. Ezért – a 
Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége kezde-
ményezésére – a MIHŐ Kft. 
is csatlakozott a Nemzetközi 
Energiatakarékossági Világ-
naphoz, és március 6-án ki-
nyitotta kapuit az érdeklődő 
vendégek előtt.

Nemcsak az energiaforrá-
sok korlátozott mennyisége 
és a kimerülőben lévő kész-
letek teszik sürgetővé, hogy 
újabb lehetőségeket találjunk 
az energia hatékony és éssze-
rű felhasználására, hanem az 
egyre növekedő energiaárak, 
valamint a környezeti hatások 
csökkentése is.

– A MIHŐ Kft. a saját te-
rületén élen jár ebben, és fon-
tosnak tartjuk azt is, hogy 
bevonjuk a fogyasztókat az 
energiatakarékosságba, ötlete-
ket adjunk: hogyan lehet saját 
otthonukban takarékoskod-
ni, figyelni arra, hogy mennyi 
energiát használnak el – nyi-
latkozta ez alkalomból Nyíri 
László ügyvezető igazgató.

A Nemzetközi Energiata-
karékossági Világnapon, már-
cius 6-án a MIHŐ kinyitotta 
kapuit az érdeklődő vendégek 
előtt, és bemutatta a közpon-
ti diszpécserszolgálat távfel-
ügyeleti rendszerét, a kiliáni 
városrész távhőellátását bizto-
sító biomassza kazánházat, és 
megszervezte a Miskolci Geo-
termia Zrt. kistokaji hőköz-
pontja megtekintésének lehe-
tőségét.

– A MIHŐ távfelügyeleti 
rendszere az országban egye-
dülálló, mivel nemcsak a táv-
felügyeletet, hanem a távbe-
avatkozást is lehetővé teszi. 
Egy diszpécserközpontból 
több mint 31 ezer távfűtött la-
kást felügyel a rendszer, ami 

az esetleges hibát azonnal jel-
zi. Így legtöbbször már azelőtt 
elhárítjuk a problémát, hogy a 
fogyasztó azt egyáltalán érzé-
kelné – emelte ki Nyíri Lász-
ló, aki azt is elmondta: a Ki-
lián városrész mintegy 1100 

távfűtött lakásában biomasz-
sza-tüzelésű kazánház, azaz 
zöldenergia biztosítja a távhőt. 
A faapríték-tüzelésű kazánház 
szintén távfelügyelettel üze-
meltethető.

A legnagyobb volumenű 
zöldenergia-felhasználás Mis-
kolcon a geotermikus, azaz a 
földhőenergia hasznosítása. 
Miskolc határában, Kistokaj-
ban Európa egyik legjobb kút-
fúrási eredményeit produkálta 
a tesztfúrás. Ilyen magas hő-
mérsékletű geotermikus forró 
vizet ilyen mélységben és ilyen 
hozamban még nem tártak fel 
Magyarországon. A forró vizet 
két kútból nyerik ki, és az attól 
mintegy 1,5 kilométerre lévő 
három, úgynevezett visszasaj-

toló kúton keresztül juttatják 
vissza a föld alá, miközben a 
geotermikus hőt a távfűtésben 
hasznosítják. 2013 májusa óta 
üzemel a beruházás első üte-
me, mely az avasi körzetet lát-
ja el.

– Ennek a természeti erő-
forrásnak a szakszerű, környe-
zetbarát és gazdaságos kihasz-
nálásával Miskolc a régióban 
piacvezetője lesz a geotermi-
kus hő hasznosításának. A 
rendszer nagymértékben mér-
sékli a káros környezeti terhe-
lést és a fosszilis energiafüg-
gőséget is – emelte ki a MIHŐ 
ügyvezető igazgatója.

A társadalmi felelősség-
vállalás nemcsak a környe-
zettudatosság révén, hanem 

más módon is megjelenik te-
vékenységükben: a távveze-
ték-építés miatt 46 fát kény-
szerült kivágni – ezek helyett 
126 darab „várostűrő” és je-
lentős díszértékű fát ültetett el 
a Miskolci Geotermia Zrt. és a 
MIHŐ.

– Így az építési területet 
nemcsak helyreállítottuk, de 
meg is szépítettük, és ezáltal a 
lakosság komfortérzete is javul 
– hangsúlyozta Nyíri László, 
aki egyben köszönetet mon-
dott a cég tevékenysége iránt 
érdeklődő, a nyitott nap prog-
ramjain szép számban részt-
vevő iskoláknak, és külön a 
Mesevár Óvodának is, akik 
kedves meglepetésműsorral 
köszöntötték a világnapot.



Motorosbaleset Lillafüreden

Információink szerint súlyos sérülésekkel szállították kór-
házba azt a motorost, akit március 1-jén délután ért baleset 
Miskolc mellett, a lillafüredi úton, az alagút bejáratánál. A 
nagy sebességgel érkező motoros valószínűleg elveszítette ural-
mát a járműve fölött az adott útszakaszon, kisodródott, majd 
elzuhant. Úgy tudjuk, töréses sérülésekkel szállították kórház-
ba, a helyszínelés, olajmentesítés idejére teljes útzárat léptettek 
életbe.

Miskolcon fogták el a „fekete sereg” egyik tagját
Miskolcon került rendőrkézre február 28-án egy európai el-

fogatóparancs alapján is körözött férfi, aki nem vonult be ko-
rábban kiszabott fegyházbüntetésére. A férfi bűncselekményeit 
a „fekete sereg” néven elhíresült csoport tagjaként követte el. 
A megyei rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közte-
rületi Támogató Osztályának egyenruhásai, valamint a Miskol-
ci Rendőrkapitányság Körözési Csoportjának tagjai a perecesi 
városrészben vonták ellenőrzés alá G. Ferenc 29 éves miskolci 
lakost, akiről megállapították, hogy ellene nemzetközi és euró-
pai elfogatóparancs is érvényben van. G. Ferencet előállították 
a rendőrkapitányságra, majd a B.-A.-Z. Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézetbe átszállították.

Szénmonoxid-riasztás, 
tűz az Egyetemvárosban

Egy lakót kivizsgálás 
céljából kórházba szállítot-
tak, egy fürdőszobai gáz-

készülék használatát pedig betiltották a szolgáltató szakemberei 
Miskolcon, a Feszty Árpád utcában, ahová szénmonoxid-mérge-
zés gyanúja miatt riasztották a mentőket és a tűzoltókat március 
4-én. Az épületben gázkoncentráció-mérést is végeztek, a műszer 
nem mutatott ki szénmonoxid-szintet. Ugyanezen a napon, dél-
után égő faházhoz is riasztást kaptak a miskolci tűzoltók az Egye-
temvárosba. A Bölcsészettudományi Kar mögötti területen egy 
tíz négyzetméter alapterületű faház égett, három másik faépü-
letet is veszélyeztetve. – Az egységek két vízsugárral rövid időn 
belül megakadályozták a lángok továbbterjedését és eloltották 
a tüzet. A káreset során személyi sérülés nem történt – közölte 
Dojcsák Dávid megyei katasztrófavédelmi szóvivő. 

Ötvenegy új rendőr Borsodban

Ötvenegy új rendőr állt szolgálatba a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányságon 2014. március 1-jén. A fiatal 
őrmesterek közül ketten az Edelényi, heten az Encsi, heten a 
Kazincbarcikai, hatan a Mezőkövesdi, tizenkilencen a Miskolci, 
hárman az Ózdi, négyen a Szerencsi és hárman a Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányság állományába kerültek.
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Kocsonya Farsang

Új, négyrészes rejtvényünkben a Be-
cherovka Miskolci Kocsonya Farsang 
néhány fellépőjének neveit rejtettük 
el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, leg-
később április 3-án éjfélig juttassák 
el a MIKOM Miskolci Kommunikációs 
Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. vagy e-mailben az 

info@mikom.hu címre. A helyes meg-
fejtők között egy 7 collos, DPS márkájú 
tabletet sorsolunk ki a Computer Pont 
Informatikai Kft. felajánlásából.

Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 
1. hóbagoly, 2. leopárd, 3. guanako, 4. 
szurikáta. A Miskolci Állatkert családi be-
lépőit nyerték: Hegedűs Istvánné (Mis-
kolc), Vinkler István (Mályi), Janka Csaba 
(Felsőzsolca), Kígyóssy Attila (Miskolc).

A tarcali Andrássy-rezidencián rendezték meg múlt szombaton a Miss Alpok Adria Szépségverseny országos döntőjét. A zsű-
riben olyan hírességek foglaltak helyet, mint Bíró Ica, Rippel Ferenc és Szoták Réka. Első körben a lányok utcai ruhában léptek 
színpadra, ahol egyenként bemutatták az általuk képviselt megye egyik nevezetességét. Ezt követően bikiniben mutatták meg 
alakjukat, majd a Hudák család kéziszövő műhelyében készült ruhakölteményekben adtak elő palotás táncot. Az átöltözések 
szünetében Király Viktor énekes szórakoztatta a közönséget. Végül megszületett a döntés: a verseny harmadik helyezettje Du-
bela Diána Annabella (Békés megye) lett, a második helyen Körözsi Szilvia (Csongrád megye) végzett, a korona pedig a B.-A.-Z. 
megyét képviselő Dara Edit fejére került. Ők hárman fogják hazánkat képviselni a nemzetközi döntőn.         Fotó: Varga taMáS

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

1

Hirdetés

Fotó: JuHáSz á.

Forró nyomon

Borsodi lány nyerte az országos döntőt

Virág
a véradó hÖlgyEknEk

a  hét  fotója
végh CsaBa fElvétElE

Tavaszváró Hét kezdődött hétfőn a Miskolc Területi Vérellátó-
ban. Az a hölgy, aki a héten ment vért adni, virágot kapott – te-
kintettel a közelgő nőnapra és természetesen a tavaszra is. Ked-
vezménykuponnal pedig valamennyi véradót megajándékozzák, 
ennek segítségével 5-10 százalékos kedvezménnyel juthatnak bi-
zonyos alapvető élelmiszerekhez. Egervári Erzsébet, a Miskolc 
Területi Vérellátó területvezető főorvosa elmondta, átlagosan 20-
30 véradó érkezik hozzájuk naponta, de ez a szám a mostanihoz 
hasonló kampány idején megnövekszik, akár duplájára is.

SzÁMítógéP SzErVIz, VíruSMENtESítéS
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