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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
rendet  
a gyártelepen
az önkormányzat rendezni szeret-
né a diósgyőri kohászat helyén ma-
radt iparterület sorsát.  
A VÁROS | 5. oldal

ifi korisok 
a világkupán
a jégvirágok elsők lettek az or-
szágos bajnokságon – utazhat-
nak a világversenyre.   
SPORT | 9. oldal

tavaszi  
megújulás
zöldség, gyümölcs, vitaminok, 
sok folyadék, turmix – tavaszvá-
ró jótanácsok mindenkinek.  
éleTmód | 7. oldal

Maradandó nyomok
„Hogy lehetett ilyen körül-
mények közt élni…?” – hang-
zott el a kérdés nem is egyszer 
csütörtökön délután a Szilvás 
utca 2. alatti panelház tizedik 
emeletén. A lakásba jogcím 
nélkül költözött be egy család, 
amely a hatósági osztály el-
lenőrzéssorozatán akadt fenn, 
így mennie kellett.

» folytatás a 3. oldalon

Merre kerüljünk autóval?
Hatalmas dugókat okozott március 1-jén a Győri kapuban elkezdődött 
villamospálya-építés, pontosabban az abból fakadóan megváltozott 
közlekedési rend. A dugók megszüntetése érdekében az MVK Zrt. több 
helyen már változtatott, azonban néhány praktikus útvonal ismeretében 
magunk is csökkenthetjük a dugók kialakulásának veszélyét.

» folytatás a 3. oldalon

Maradnak a juttatások
Utasította a városi intézmények vezetőit Kriza Ákos polgármester, hogy 
április 1-jétől az eddigi rendben és összegszerűségben történjen meg a 
munkáltatói döntésen alapuló illetmények és a cafetéria kifizetése Mis-
kolcon.

» folytatás a 4. oldalon

Új név, új külső, új tartalom...
Talán meglepődött ma reggel a Tisztelt Olvasó, amikor nem találta a 
postaládájában a szombatonként megszokott MiNapot – de talált he-
lyette egy új lapot: a Miskolci Naplót. Újat is, meg nem is annyira újat...

» folytatás a 2. oldalon

Fórum az iskolaátadásról. Megkezdődött az érintettek tá-
jékoztatása azokban az iskolákban, amelyek működtetését át kívánják 
venni az egyházak. Pénteken a Fáyban rendeztek fórumot a görög kato-
likus egyház képviselőinek, valamint az önkormányzat közoktatási szak-
értőinek a részvételével. (Fotó: Juhász Ákos)                  » cikkünk a 3. oldalon.

HIrdeTés

Előbb a kereskedők, majd 
az őstermelők képvise-
lőivel is találkozott Kriza 
Ákos, Miskolc polgármes-
tere a héten. Bizonytalanság 
még maradt, de az álláspon-
tok közeledtek egymáshoz.

Ahogy arról már beszámoltunk, új 
őstermelői piac építését tervezi a vá-
ros vezetése a Búza téren, ami ellen 
a vásárcsarnokban lévő kereskedők 
tiltakoznak. Mint mondják, nehéz 
helyzetben vannak, és nem elége-
dettek a jelenlegi feltételeikkel, az új 
piac nyitása pedig aggodalmaik sze-
rint teljesen ellehetetlenítheti őket. 
Emiatt hétfőn délben demonstráci-
ót is tartottak a Városháza előtt, ahol 
Pfliegler Péter alpolgármester hall-
gatta meg észrevételeiket, vette át a 
petíciójukat, ígéretet téve rá, hogy 
mielőbb megoldást találnak a prob-
lémára – sajnos, kisebbségi tulajdo-
nosként korlátozottak a lehetőségeik, 
tette hozzá.

A jelenlegi helyzetről keddi saj-
tótájékoztatóján Kriza Ákos polgár-
mester elmondta: a piac 3,5 milliárd 
forintból épült meg, illetve újították 
fel, ennek ellenére az eredetileg ter-

vezettnél kisebb lett, kevesebb hely-
lyel, és sem az árusok, sem a vásárlók 
nem szívesen mennek be – a forga-
lom harminc százalékkal visszaesett. 
A kereskedőknek nagyon sokat kel-

lett fizetniük, a piac mégis csődközeli 
helyzetben van. Közben az ősterme-
lők fele abbahagyta a termelést, so-
kan pedig tönkrementek.

» folytatás a 3. oldalon

Ankét után jön az első bajnoki – cél a feljutás
Szombaton délután 5 órakor 
megkezdi tavaszi szereplését 
a DVTK labdarúgócsapata. 

Az első ellenfél az NB II tizedik he-
lyén álló REAC lesz. A piros-fehérek 
szerdán szurkolói ankéttal „melegítet-

tek” a tervek szerinti nagy menetelés-
re, ahol a diósgyőri hívek az új játéko-
soknak és a szakvezetésnek tehették 
fel kérdéseiket.

Jó hangulatban telt a DVTK – 
rendha gyó módon elejétől kezdve 
párbeszédes formájú – szurkolói an-
kétja szerdán az Ifjúsági és Szabadidő 
Házban. A piros-fehérek hívei bármi-

lyen kérdést feltehettek, melyre Ben-
czés Miklós vezetőedző, Dudás Hunor 
ügyvezető, Szentes Lázár szakmai igaz-
gató és az új igazolások válaszoltak.

A találkozó elején a játékosok 
egyenként vonultak be a Diósgyőr-
indulóra – a legnagyobb tapsot az 
utolsóként a terembe lépő José Luque 
kapta. A szurkolók elsősorban a csa-
pat összeállítására, az anyagiakra, va-
lamint a közeli és távoli jövőre voltak 
kíváncsiak. Az ankéton kiderült, Lip-
pai Ákos lesz az első számú irányító, 
de Arze számára is megvan a lehető-
ség, hogy beverekedje magát a kezdő 
tizenegybe. A bolíviai játékosra a kö-
zéppálya több posztján is számíthat 
Benczés Miklós vezetőedző, hiszen 
abszolút kétlábas a dél-amerikai lab-
darúgó.                 » folytatás a 9. oldalon

Mindenki abban érdekelt, hogy működjön a piac 
A város eltökélt: legyen önkormányzati tulajdon – de nem mindegy, milyen áron

316 millió
A Pannergy miskolci projekt-
cége, a Miskolci Geotermia 
Zrt. az NFÜ döntése értelmé-
ben 316 millió forintos, visz-
sza nem térítendő támogatás-
ban részesül 

A társaság közleménye sze-
rint, a kétlépcsős KEOP-pályázat 
első szakaszában elnyert támo-
gatás a több részletben megva-
lósuló fejlesztések első fázisához, 
a vártnál nagyobb hozamot mu-
tató mályi fúráshoz kapcsolódik. 
A második szakaszra várhatóan 
2011 első felében adják be a pá-
lyázatot.

– Az elnyert forrás jelen-
tős lépés a a hőszolgáltatás idei 
megkezdéséhez – áll a közle-
ményben.

A működőképességre koncentrál a város
A városi közgyűlés már-
cius 10-ei ülésének ta-
lán a legfajsúlyosabb elő-
terjesztése a város 2011-es 
költségvetésének megtár-
gyalása és elfogadása. 

A 2011. évi költségvetés összeállítá-
sánál a fő szempont a város műkö-
dőképességének megtartása és az el-
adósodási folyamat megállítása volt. 
Törekvés arra, hogy a bevételek fede-
zetet nyújtsanak a kiadásokra. Ezt si-

került elérni – mondta el érdeklődé-
sünkre Farkasné Hadházi Ildikó, az 
önkormányzat Gazdálkodási Főosz-
tályának vezetője. 

A 2011. évi költségvetést 41,8 
milliárd Ft-ban határozták meg, eb-
ből a bevételi főösszeg 37,8 milliárd 
Ft. A kiadási oldal bevétellel nem fe-
dezett részének a forrása: 93,7 mil-
lió Ft előző évi pénzmaradvány, 730 
millió Ft működési célú hitel, és 
3,17 milliárd Ft fejlesztési célú hi-
tel. 2010-hez képest a költségvetési 
javaslat 7,5 milliárddal kevesebb ke-
retösszeget határoz meg.

» folytatás az 5. oldalon
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Február 26. | szombat

Az egészségtudatos gondol-
kodásért. A „Szólj bele a közélet-
be!” – volt a szlogenje az IKSZ és a 
KDNP közös szervezésében meg-
rendezett egészségnapnak. A ha-
gyományteremtő céllal létrejött 
eseményre főként a szépkorúakat 
várták. A kezdeményezés célki-
tűzései egybeesnek a nemrégiben 
Szócska Miklós, egészségügyért fe-
lelős államtitkár által kezdeménye-
zett egészségtudatos gondolkodás, a 
„Megnézheted magad” címmel pro-
pagált kampánnyal. 

Február 27. | vasárnap

Hálaadás az új templomban. 
Hálaadó istentiszteletet tartottak a 
karácsony előtt felavatott Győri ka-
pui új templomban. Volt miért hálát 
adni, ugyanis az impozáns templom 
építése fél évszázaddal később kez-
dődött az eredetileg tervezettnél, és 
több mint tíz évig tartott. 

Február 28. | hétFő

Összefogás a bűnmegelőzé-
sért. „Tett program az áldozatokért 
és tettesekért” névvel indult bűn-
megelőzési projekt kilenc megyében. 
Szabó Miklós, a Miskolci Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának 
dékánja a projektet ismertetve el-
mondta, a fejlesztések három pillérre 
épülnek: a bűnmegelőzési szakem-
berképzésre, a bűncselekmények ál-
dozatainak való segítségnyújtás biz-
tosítására és az elkövetők társadalmi 
visszailleszkedésének elősegítésére. 

március 1. | kedd

Fűtés földhővel. Teljesen meg-
újult a Fényi Gyula Jezsuita Gimná-
zium és Kollégium fűtőrendszere. 
A geotermikus fűtőrendszer brut-
tó 136 millió forintba került, a költ-

ségek felét pályázati úton szerezte az 
intézmény, a másik felét pedig az is-
kola fenntartója, a jezsuita rend biz-
tosította. Hivatalosan március végére 
kell mindent helyreállítani, a munkát 
végleg befejezni.  

Vizsgálat. Osztálynaplókat és az 
oktatással összefüggő különböző ira-
tokat foglalt le nemrégiben a rendőr-
ség a miskolci Kalyi Jag Roma Nem-
zetiségi Szakiskola, Szakközépiskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
ményben. Az eljárás magánokirat-
hamisítás vádjával indult. Horváth 
István, a Kalyi Jag miskolci intézeté-
nek igazgatója közleményében visz-
szautasította a vádakat, és közölte: a 
vizsgálat lezárulásáig az ügy kapcsán 
nem kíván nyilatkozni. 

március 2. | szerda

Meghosszabbítható a veszély-
helyzet. Az árvízi veszély miatt a 
kormány kezdeményezte, hogy áp-
rilis 30-ig meghosszabbítható legyen 
a megyére kihirdetett veszélyhelyzet, 
az erről szóló végleges döntést az Or-
szággyűlésnek kell majd meghoznia. 
A kormány döntött arról is, hogy a 
környezetvédelmi és vízügyi igazga-
tóságok összesen csaknem 3,5 mil-
liárd forintot, a vízi társulatok pedig 
566 millió forintot kapnak tavalyi ár- 
és belvízvédelmi kiadásaikra.

március 3. | csütörtök

Külügyi börze. A Miskolci Egye-
temen rendezett börze célja az volt, 

hogy felhívja a hallgatók figyelmét a 
külföldi tanulás és munkavégzés le-
hetőségeire. A Miskolci Egyetemről 
átlagosan 80-90 hallgató utazik kül-
földre tanulni, s 30-35 külföldi hall-
gató érkezik az egyetemre hasonló 
céllal. 

„Zebrákat” ellenőriznek. Ki-
emelten ellenőrzi a rendőrség a 
„zebrákat” a megyében, ugyanis az 
elmúlt időszakban több, személyi 
sérüléssel járó közlekedési baleset is 
történt a kijelölt gyalogos-átkelőhe-
lyeken. A rendőrség szerint a legtöbb 
baleset okozója az elsőbbségi szabá-
lyok figyelmen kívül hagyása. Ezek 
betartását ellenőrizték kiemelten a 
rendőrök csütörtökön, a Szentpáli és 
a Régiposta utcák sarkán. A „zebrá”-
kat a jövőben is kiemelten ellenőrzik 
majd Miskolcon és a megyében.

Utazás kiállítás. Miskolc is képvi-
selteti magát az idén 34. alkalommal 
megrendezett Nemzetközi Idegen-
forgalmi Kiállításon. Március 4–6. 
között a miskolci standon nemcsak 
a város értékeit mutatják be a kül-

földi és hazai látogatóknak, hanem a 
közeljövőben elinduló turisztikai vá-
rosfejlesztés programjait (a Selyem-
réti Strandfürdő, a diósgyőri vár és 
Miskolctapolca fejlesztési terveit) is. 
Miskolc célja, hogy a mostani 200 
ezres vendégéjszaka-számot a követ-
kező években megduplázzák.

március 4. | péntek

MSZP: brutális megszorítások. 
Az ellenzéki párt álláspontja szerint a 
költségvetési tervezet alapján úgy tű-
nik, hogy 2011 nem a beruházások 
éve lesz Miskolcon. Az MSZP-s po-
litikusok elismerték, hogy az elmúlt 
nyolc évben Miskolc hitelállománya 
20 milliárd forinttal nőtt, de hozzáte-
szik, hogy ennek hatására 100 milli-
árdos fejlesztést hajtottak végre, amit 
a jelenlegi városvezetés statisztikái 
nem említenek. Véleményük szerint 
a 2011-es költségvetés-tervezetet fű-
nyíróelvszerű kiadáscsökkentés, a 
város gazdasági programját pedig 
kuszaság jellemzi, ráadásul a két do-
kumentum között az összhang is hi-
ányzik. 

2  krónika

» Kriza Ákos | Miskolc polgármestere lakossági fogadóórát tart március 31-
én délelőtt 10 és fél 12, délután 1 és fél 3 között. Sorszámot a Városház tér 8. szám 
alatt lehet kérni. A sorszámmal rendelkezők kérdéseiket pár sorban juttassák el a 
polgarmester@miskolcph.hu e-mail címre, vagy levélben a 3525 Miskolc, Városház tér 
8. címre. Tárgyként írják rá: fogadóóra.

» Nagy Kálmán | országgyűlési képviselő (Fidesz – KDNP) és  
Molnár Péter önkormányzati képviselő, a KDNP frakcióvezetője la-
kossági fogadóórát tart március 11-én, pénteken délután fél 4-től fél 6-ig 
a KDNP miskolci székházában (3530 Miskolc, Erzsébet tér 5., földszint).

» Pakusza Zoltán | önkormányzati képviselő fogadóórát tart március 9-én, szer-
dán este 6 órától a Perecesi Közösségi Házban. Téma: Miskolc város tervezett költségve-
tése és a Jobbik-frakció eddigi munkája.

» Bartha György | a 19. számú önkormányzati választókerület képviselője a Zöld 
Nyíl villamosprojekt építése miatti, a Berekalját érintő forgalomtereléssel és útlezárá-
sokkal kapcsolatban lakossági fórumot tart március 17-én, csütörtökön délután 5 órá-
tól a Móra Ferenc Általános Iskolában.
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Miskolci Napló
a város lapja

l Riasztórendszerek telepítése 
l Tűzjelző rendszerek telepítése és karbantartása
l 24 h-ás távfelügyelet
l VIDEÓ távfelügyelet
l Épületautomatizálás
l Biztonsági és hővédő fóliázás

riasztó távfelügyelet vezetékes telefonvonal nélkül!
l nincs telefonköltség
l nincs modemdíj
l nincs telepítési költség

Távfelügyeleti rendszerünkhöz való csatlakozás 0 Ft
A havidíj olcsóbb, mint gondolná!

MISKOLC, Soltész Nagy Kálmán u. 87. 
Tel.: 46/560-590, 30/690-3590
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Új név, új külső, új tartalom...
Talán meglepődött ma reggel a Tisztelt Olvasó, amikor nem találta a 
postaládájában a szombatonként megszokott MiNapot – de talált helyette 
egy új lapot: a Miskolci Naplót. Újat is, meg nem is annyira újat...

Miskolci Napló – pontosabban: Miskolczi Napló – volt már koráb-
ban is. 1901-ben indult és a harmincas évek közepéig volt a város mér-
téktartó és mértékadó politikai napilapja. Az új, mostani Miskolci 
Napló bátran vállalhatja az előd pozitív örökségét, és sok év múltán, a 
XXI. század második évtizedében mi is arra törekszünk, hogy a mis-
kolciak a mai Naplót is mértékadó és mértéktartó információforrás-
ként tartsák számon.
Direktebb, és természetes folytatása a Miskolci Napló az idén már nyolca-
dik évfolyamába lépett MiNap-nak – ugyanaz a kiadó, ugyanaz a szer-
kesztőség, csak éppen... 
... csak éppen a név változott, mondhatnánk, de ez sem egészen igaz. 
Aki megszokta, megszerette, továbbra is használhatja a MiNap-ot, mint 
ahogy mi is megtartjuk – kihasználva az új névben rejlő lehetőséget: a 
Miskolci Napló első betűiből logó született, ami ott látható minden ol-
dal felső részén.
A megtartó-megújuló lapcímnél azért többről is szó van. Alaposan meg-
változott a külső – reméljük, az olvasók szerint is előnyére –, nagyobb lett 
a terjedelem, és bővült a tartalom. Nemcsak mennyiségében, de tematiká-
jában, jellegében is. 

A Tisztelt Olvasó, ahogy eddig, ezután is hétről hétre megtalálja a város 
közéletének krónikáját, igyekszünk részletesen is bemutatni a fontos, so-
kakat érdeklő témákat, ügyeket – egyszóval: ahogy eddig, ezután is  törek-
szünk arra, hogy átfogó képet adjunk a város életéről, történéseiről. De a 
bővebb terjedelem lehetőséget ad arra is, hogy ne „csak” várospolitikai, köz-
életi hetilap legyen a Miskolci Napló – de legyen egyúttal a miskolci csa-
ládok lapja is. Egy olyan újság, amelyet szívesen forgat a közügyek iránt 
érdeklődő miskolci polgár, az újságokkal még csak éppen barátkozó kisis-
kolás, találnak benne érdekességet a középiskolások és a húszas éveikben 
járók éppen úgy, mint az idősebb korosztály képviselői, a rejtvények ked-
velői, vagy azok, akik szívesen fogadnak a házban, ház körül hasznosítha-
tó tanácsokat. 

De nem sorolom tovább a részleteket – lapozzák át inkább, nézzék kri-
tikus szemmel. Előre is köszönjük, ha véleményüket, javaslataikat meg-
osztják velünk – amit lehet, igyekszünk megfogadni, hasznosítani. An-
nak érdekében, hogy a Miskolci Napló ne csupán a lap fejlécében, hanem 
az olvasók értékítélete szerint is legyen az, aminek szánjuk: a város lapja.

Jó olvasást kíván a főszerkesztő: 
Görömbölyi LászlóKözérdekű közlemény

Az Arago Hotels Szállodaipari és 
Szolgáltató Zrt. (1113 Budapest, Bar-
tók Béla út 152. sz.) megbízásából a 
Farko-Kör Kft. (1062 Budapest, Baj-
za u. 54. sz.) elkészítette a „Lillafüred 
Szabadidőpark (38457/2 és 38474 
hrsz.)” előzetes környezeti vizsgálati 
dokumentációt, mely megtekinthető 
március 21-éig az Észak-magyaror-
szági Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőségen 
(Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), va-
lamint Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Építési 
és Környezetvédelmi Hatósági Osz-
tályán (Miskolc, Városház tér 8. sz., 
III. udvar, I. emelet) ügyfélfogadási 
időben (hétfő 13–16, szerda 8–17 és 
péntek 8–12 óra között).

A Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter 2007-
ben alakult határterületi kérdésekkel foglalkozó szerve-
zetként: munkássága a szociális és egészségügyi ellátás 
elválaszthatatlan tényezőin alapszik, e két terület integrá-
lásával, fejlesztésével kívánja elérni céljait.  Ebből követ-
kezően az egészségügyi és szociális szolgáltatás, oktatás-
felnőttképzés, kutatás és innováció képviselete is feladatai 
közé tartozik.

Eddig három vállalkozást hoztak létre: a MITIME 
Nonprofit Kft.-t, mely a klaszter menedzsment szerve-
zeteként jelenik meg, a Borsod-Ominis Kft.-t, mely hu-
mángyógyszer-vizsgálatokkal foglalkozik és a Harmadik 
Kor Egyeteme Alapítványt, melynek legfőbb célkitűzése 
az egész életen át tartó tanulás széleskörű megvalósítása.

Mit kínálnak tagjaiknak? Elsősorban az egészségügyi 
és szociális szféra területén működő intézmények, vállal-
kozások kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésé-
nek szervezését, a piaci szereplők közötti kapcsolat javí-
tását, közös fejlesztési és problémamegoldó metodikák 
kidolgozását, amelyek erősítik a klaszterben egyesült te-
rületek szakmai, innovációs és gazdasági fejlődését, vala-
mint marketingjét.

A klaszterszerveződés – mint laza konzorcium – lehe-
tővé tette az egészségügyben, szociális ellátásban és annak 

határterületein mozgó vállalkozásoknak, intézmények-
nek, hogy a helyi érdekek szem előtt tartásával az egymás 
közötti együttműködést optimalizálják, fejlesszék.

Tagjaik között mind hazai, mind külföldi intézmé-
nyek, szervezetek megtalálhatóak. Igen intenzív kapcsolat 
folyik indiai partnereikkel, melynek köszönhetően szá-
mos fejlesztés valósul meg oktatási, kutatási és ellátási te-
rületeken. 

Mit kínálnak a lakosság számára? A klaszter létre-
jöttének fő célja a lakosság megromlott egészségi (fizikai, 
mentális, szociális) helyzetének javítása. A klaszter leg-
főbb erőssége, hogy képes megteremteni, alkalmazni, és 
széles körben elterjeszteni a hagyományos ellátási formá-
kon túlmutató innovatív megoldásokat.

Bővebb információ a klaszter tevékenységéről:  
www.klaszterazegeszsegert.hu

Kapcsolat: Dr. Szalkai Iván – klasztermenedzser
E-mail: info@klaszterazegeszsegert.hu

Tel.:. 30/ 470-64-36
A klaszter menedzsment szervezete  

az ÉMOP-1.2.1-2008-0020-as számú  
pályázati forrásból részesült.

KLASZTER AZ EGÉSZSÉGÉRT

HIRDETÉS

HIRDETÉS

450 éves a Lévay 
Egész tanévet átívelő rendezvényso-

rozattal ünnepelte meg 450. évfordu-
lóját a miskolci Lévay József Refor-
mátus Gimnázium és Diákotthon. 

Az ünnepi gálát szombaton tartották 
meg a színházban. Köszöntőt mon-
dott Balog Zoltán államtitkár, Kriza 
Ákos polgármester, áldást mondott  
Bölcskei Gusztáv püspök. A Lévay 

művészeti csoportjai mellett több ha-
zai református gimnázium diákjai is 

saját műsorukkal léptek fel. 
(Fotó: Juhász Ákos)
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Előbb a kereskedők, majd 
az őstermelők képvise-
lőivel is találkozott Kri-
za Ákos, Miskolc polgár-
mestere. Bizonytalanság 
még maradt, de az álláspon-
tok közeledtek egymáshoz.

» folytatás az 1. oldalról
Kedden délután Kriza Ákos fogad-
ta a piaci kereskedők képviselőit, 

majd a megbeszélést követő sajtótá-
jékoztatón elmondta, pozitívnak ér-
tékeli a megbeszélést, a kereskedők 
érzékelték, hogy partnerként keze-
li őket az önkormányzat. Jelezte ne-
kik, hogy nem lesz egyszerű folya-
mat, ami előttük áll, több „bukkanó” 
is lesz benne, de mindent megtesz-
nek a piacért.

Kriza Ákos hozzátette, jelen-
leg a piac csak azért tud üzemelni, 
mert leült az ÉMÁSZ-szal tárgyal-
ni, hogy a fizetési elmaradás mi-
att ne kapcsolják ki az áramot. Meg 

kell teremteni a termelőknek a lehe-
tőséget, hogy piacra jussanak, a ke-
reskedőknek nem jelentenek kon-
kurenciát, mert kis volumenben és 
szezonális termékeket árusítanak, 
hangsúlyozta. A kereskedőkkel tár-
gyaltak arról, hogy megfelelő szű-
rést alkalmazzanak az új piacon, 
hogy valóban csak őstermelők árul-
hassanak ott. 

A polgármester kijelentette: a 
város eltökélt abban, hogy önkor-
mányzati tulajdonba kerüljön a 
piac, de nem mindegy, hogy milyen 

áron. Abban érdekeltek, hogy a piac 
működjön, és egyetlen napra se zár-
jon be, hogy a kereskedők kapun 
belül maradjanak, és ne menjenek 
tönkre családok. 

Perecsenyi Attila, a Miskolci Vá-
rosgazda Kft. igazgatója hozzátette, 
nem lehet várni az őstermelői piac 
megnyitásával, mert nem fognak a 
termelők vetni. 

A kereskedők képviselői a meg-
beszélés után továbbra is azon ag-
godalmuknak adtak hangot, hogy 
magukat őstermelőnek álcázó nagy-
kereskedők és viszonteladók kerül-
hetnek majd be az új piacra, számuk-
ra pedig a nyitás a vevők visszaesését 
jelentheti. Perecsenyi Attila ígéretet 
tett rá, hogy a lehető legjobb műkö-
dési szabályzattal szűrik meg az ős-
termelőket, a kereskedőkkel együtt-
működve. 

A polgármesteri megbeszélés-
re érkező őstermelők képviselői ar-
ról beszéltek, hogy szükségük van az 
új piacra, mert jelenleg nem biztosí-
tott, hogy árulni tudjanak. Megértik 
a kereskedők problémáit, de az igazi 
megoldás az lett volna szerintük, ha a 
piac újranyitásakor összetartanak, és 
az előnytelen feltételek mellett senki 
nem megy be a vásárcsarnokba.

Wiandt András, az Ikeron Zrt. tu-
lajdonosa a Miskolc Televíziónak 
nyilatkozva elmondta, utólag visz-
szatekintve nem vágnának még egy-
szer bele ebbe a fejlesztésbe, jelenleg 

valami megoldást keresnek, hogy a 
cég minél előbb felszámolja miskol-
ci beruházásait, és befejezik itteni te-
vékenységüket. Ő úgy látja, a piac 
egy sikertörténet, mert bár válság-
ban nyitották, mégis nyolcvan szá-
zalékos kihasználtsággal működik a 
miskolciak megelégedésére, és meg-
érné üzemeltetni a tulajdonosoknak 
és a kereskedőknek is.

A városházára közben lakossá-
gi közérdekű bejelentések is érkez-
tek, azt bizonygatva, hogy a vásár-
lók több őstermelőt akarnak látni a 
piacon, mert szívesebben vásárol-
nak most is a kiskertekben megter-
melt termékekből – ezért kérik a vá-
ros polgármesterét, hogy valósítsa 
meg az őstermelői piacot, mert van 
rá igény.                             Horváth Imre

Mindenki abban érdekelt, hogy működjön a piac 
A város eltökélt: legyen újra önkormányzati tulajdon a vásárcsarnok – de nem mindegy, hogy milyen áron

Soós Attila: Közpénzek folytak el
Soós Attila önkormányzati képviselő, a Városgazdálkodási és Üzemel-
tetési Bizottság elnöke a részletekről szólva elmondta, 2008-ban nyílt 
meg a felújított piac, melynek üzemeltetésére közös céget hozott létre 
az Ikeron Zrt. és Miskolc önkormányzata kétharmad-egyharmad tulaj-
donrésszel. A beruházás költségvetése még a hitelt adó bank szerint is 
túlzó volt: 2 milliárd forintra értékelték azt a 3,5 milliárd helyett. 

– Az előző városvezetés nagyon előnytelen megállapodásba ment 
bele, minden döntési jogkört átadtak ugyanis a többségi tulajdonos 
Ikeron Zrt.-nek, akik generálkivitelezőként saját maguknak számláztak. 
Soós Attila szerint nem kérdés, hogy itt közpénzek folytak el.

A bizottsági elnök szerint az új városvezetés mindent megtett annak 
érdekében, hogy rendezze a jelenlegi helyzetet, ám dokumentálható 
módon semmilyen kompromisszumra nem volt hajlandó a többségi tu-
lajdonos. Egyetlen lehetőségbe mennének csak bele, ha az önkormány-
zat több százmilliós „lelépti díjat” fizetne, hogy „megkaphassa a kétmilli-
árdos tartozást”. Szeretné az önkormányzat átalakítani a zrt. működését, 
ebben azonban a többségi tulajdonos nem partner. Sőt, szállítói számlá-
kat sem fizetnek, miközben a kereskedők részéről is egyre romlik a fize-
tési hajlandóság. Soós Attila emlékeztetett arra is, hogy az önkormányzat 
85 millió forintos tagi kölcsönnel is segítette a piac működését, miköz-
ben az Ikeron nem fizette ki az alvállalkozókat.

„Hogy lehetett ilyen körül-
mények közt élni…?” – hang-
zott el a kérdés nem is egy-
szer csütörtökön délután a 
Szilvás utca 2. alatti panel-
ház tizedik emeletén. A lakás-
ba jogcím nélkül költözött be 
egy család, amely a hatósá-
gi osztály ellenőrzéssorozatán 
akadt fenn, így mennie kellett.

Az ingatlan jogos tulajdonosa 2010-
ben elhunyt, a hagyatéki eljárás fo-
lyamatban van, ám bonyolítja a 
helyzetet, hogy csupán kiskorú örö-
kösök vannak: az elhunyt két gyer-
meke, akik gyámság alatt állnak. A 
lakásba időközben jogcím nélkül 
költözött be egy népes család. A ha-
tósági osztály ellenőrzésekor nem 
tudták hitelt érdemlően igazolni, 
milyen jogcímen tartózkodnak ott, 
ezért szabálysértési eljárást kezde-
ményeztek velük szemben, és fel-
szólították őket, hogy 48 órán belül 
hagyják el a lakást.

Csütörtökön délelőtt a hatósá-
gi osztály munkatársai városőrökkel 

és közterület-felügyelőkkel érkeztek, 
hogy kilakoltassák a családot, ám 
erre nem volt szükség. A felszólítás-
nak megfelelően ugyanis kiköltöz-
tek a lakásból. Nem akármit hagytak 
azonban maguk mögött… A lakás-
ban elképesztő bűz és szemét fogad-
ta az érkezőket, a fürdőszobában állt 
a víz, mindenhol ételmaradék, csik-
kek, hamu, lógó tapéta és kosz. Ezt 
tetézte a konyhaszekrényben és a lo-
mosban tobzódó csótányok hada. A 
hatósági osztály munkatársai gumi-
kesztyűben nézték át, és „dokumen-
tálták” a lakást.

Jávorszki Gézáné, a lépcsőház 
egyik lakója elmondta, a lakásban la-
kók nem ritkán voltak hangosak, volt 
olyan, hogy harmincan is tartózkod-
tak benn, és verekedések is előfor-
dultak. A társasháznak azonban nem 
csak ezzel a családdal gyűlt és gyűlik 
meg a baja. A lépcsőházban – mint 
mondják – kilenc csaló „fészekrakó” 
van, mindannyian vidékről, vagy a 
Békeszállóról költöztek ide. A lakások 
nagy részében ugyanilyen állapotok 
vannak, rengeteg a kosz és a csótány, 
állandóak a problémák a lakók közt. 
Noha a hölgy állítása szerint három 
olyan család is van, akik „rendesek”, és 
nem lenne velük baj, ám még ők sem 

fizetik a rezsit, mert mint mondják: 
„úgyis kiköltöztetik őket a csalás mi-
att, így fölösleges”. A helyzet a társas-
házban mostanra odáig fajult, hogy a 
liftjük több mint egy hete elromlott, 
de nincs pénz megcsináltatni, így lép-
csőzni kénytelenek.

Probléma tehát akad még bőven 
a Szilvás utca 2.-ben, de a lakók már 
annak is örülnek, hogy ettől a család-
tól megszabadultak. A lakás átvétele 
után azonnal fertőtlenítettek és csó-

tányt irtottak, majd vaspántokkal le-
zárták a bejárati ajtót.

Ez az eset is példázza annak az 
eredményességét, hogy nemrégi-
ben átfogó ellenőrzésbe kezdett a 
miskolci önkormányzat – az érin-
tett szakhatóságokkal közösen – an-
nak érdekében, hogy hatékonyabban 
tudjanak fellépni az avasi „fészekra-
kókkal” és más jogtalan lakásfogla-
lókkal, beilleszkedésre képtelen sze-
mélyekkel szemben.

Az ÁNTSZ, a közterület-felügye-
let és a gyermekjóléti központ, va-
lamint a rendőrség munkatársai-
nak részvételével szervezett akcióban 
azokat a társasházakat ellenőrizték, 
ahol gyanú, illetve panasz merült fel 
a lakók életvitelével, beköltözésével 
kapcsolatban. A tervek szerint több 
hónapig tartó ellenőrzésekkel az ön-
kormányzat azt szeretné elérni, hogy 
az együttélés szabályainak betartásá-
ra képtelen családok tudtára adják: a 
város nem tűri tovább, hogy megke-
serítsék a tisztességes emberek életét 
– mondta el Dobos Tímea, a város-
háza szóvivője. A hatóságok tovább-
ra is kérik a lakosságtól, hogy ameny-
nyiben környezetükben bármiféle 
rendbontást tapasztalnak, azt jelez-
zék feléjük.                         Horváth Imre

Hatalmas dugókat okozott 
március 1-jén a Győri kapu-
ban elkezdődött villamos-
pálya-építés, pontosabban 
az abból fakadóan megvál-
tozott közlekedési rend. 

A dugók megszüntetése érdekében 
az MVK Zrt. több helyen már vál-
toztatott, azonban néhány prakti-
kus útvonal ismeretében magunk is 
csökkenthetjük a dugók kialakulásá-
nak veszélyét.

– Már szerda reggeltől sokat ja-
vult a helyzet a terelőútvonalakon, 
köszönhetően annak, hogy kedden 
az MVK munkatársai sok helyen 
„finomhangolták” a korábban előké-
szített forgalomtechnikai megoldáso-
kat, és amennyiben szükséges, ezt a 
jövőben is megteszik – mondta Braun 
Csaba, az MVK Zrt. marketingosz-
tály-vezetője. Emellett pedig a prob-
lémás kereszteződésekben bármikor 
kérhet a cég rendőri forgalomirányí-
tást, erre is fel kell készülni, ha autóval 
közlekedünk. A korábban ismertetett 
hivatalos terelőúton túl természetesen 
van más lehetőség is eljutni a belvá-
rosból és Diósgyőrbe (vagy fordítva). 
Néhányat magunk is bejártunk.

Győri kapu – Névtelen u. keresz-
teződés. A Thököly utcai villamos-
megálló – tavalyhoz hasonlóan – 
idén is végállomás lett, emiatt a 
Győri kaput ismét lezárták a Név-
telen utca és a Thököly utca között. 
Aki autóval a Szent Anna tér felől 
ide érkezik, a Névtelen utcán át tud 
kijutni az északi tehermentesítőre 
(Vologda utca), innen pedig mind-
két irányba a megszokott módon 
folytathatja az utat. 

Győri kapu – Thököly u. kereszte-
ződés. Mivel a Győri kapu zárva van 
az Újgyőri főtér irányába, a Vologda 
útról érkezve jobbra fordulni nincs 

lehetőség, az utat egyenesen haladva, 
a Kiss Ernő út felé kell tovább folytat-
ni. Az autósok számára fontos, hogy 
az Ifjúsági Ház irányából, az eddig 
nem megszokott oldalról jelentős au-
tóbusz-forgalom keresztezi az utat!

A kereszteződést azonban ki le-
het kerülni a következő útvonalon: a 
Vologda útról tovább haladunk a Kő-
poros irányába, majd balra a József 
u., utána Báthory István utca – Zol-
tán utca – Rácz Ádám utca – Bíró 
utca – Maros utca útvonalon eljutunk 
az Andrássy út Újgyőri főtér mögöt-
ti szakaszára, tehát az amúgy is prob-
lémás körforgalmat is kikerülhetjük.

Thököly utca. A Vologda út fe-
lől érkezve az autósnak nincs is más 
lehetősége, mint tovább haladni a 
Thökölyn. Fontos felkészülni arra, 
hogy az utca végén a híd kifelé veze-
tő irányban egy sávra szűkült, mert 
eközött és a Kiss Ernő utca között fél 
méteres szintkülönbség van és az ala-
csonypadlós autóbuszok csak a belső 
sávból tudnak kanyarodni.

Kiss Ernő út. Az útszakaszon több 
jelentős változás történt. A belváros 
irányából haladva az Ernye bán út-
kereszteződés közelében kialakítot-
tak egy új megállóhelyet, itt számí-
tani kell arra, hogy az eddig a külső 
sávban folyamatosan haladó forga-
lom a buszok miatt meg fog állni.

Mindazoknak, akik a Kiss Ernő 
útról érkeznek, és útjukat Diósgyőr 
irányába kívánják folytatni, az MVK 
javasolja a Vasgyári u. – Gózon L. u. 
– Muhi u. – Lorántffy u. útvonalat.

Győri kapu. A Győri kapuban fon-
tos változás, hogy az Újgyőri főtér 
irányából behajtani csak célforga-
lomnak lehet, minden egyéb forgal-
mat, az autóbuszokat kivéve, kite-
reltek. A belváros felé azonban – a 
hivatalos terelőúton túl – több alter-
natív útvonal is van.

És így tovább – talán adtunk né-
hány hasznosítható ötletet. További-
akról a minap.hu-n írunk.      Tajthy Á.

Elmentek, de maradandó nyomokat hagytak Merre kerüljünk autóval?
Demonstráció után egyeztetés. Sokféle érdeket kell összehangolni – a városlakók érdekében | Fotó: H. I.

Egy iskola, három fórum az átadásról
Megkezdődött a tanulók, a pedagógusok és a szülők 
tájékoztatása azokban az oktatási intézményekben, 
amelyek működtetését át kívánják venni az egyhá-
zak. Pénteken a Fáy András Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában rendeztek fórumot a görög katolikus 
egyház képviselőinek, valamint az önkormányzat 
közoktatási szakértőinek a részvételével. 

Kiss Gábor, a Polgármesteri Hivatal Humán Fő-
osztályának a vezetője egyebek mellett elmondta: az 
önkormányzat fő célkitűzése, hogy a városban jól 
működő, hatékony közoktatási rendszer jöjjön létre. 
Az egyházak komoly tapasztalatokkal rendelkeznek 
ezen a téren, az iskolák, amelyeket működtetnek, 
pozitív példával szolgálnak. Hangsúlyozta, a szak-

mai tevékenység 95 százalékban független a fenn-
tartótól, a hangsúly a színvonalas oktatáson van. 

Grunda János görög katolikus lelkész, oktatá-
si referens arról szólt, hogy az avasi városrészben 
több területen is segíteni kívánják az egyházak a 
helyi közéletet. 

– Azért oktatunk, hogy neveljünk! – idézte a lel-
kész az egyházi jelmondatot. Ugyanakkor kiemel-
te, hogy senki számára nem teszik kötelezővé a hit-
oktatáson való részvételt. 

A törvényi előírások értelmében külön fóru-
mon tájékoztatták a diákokat, külön a tanárokat 
és a szülőket. Kérdéseikre Grunda János egyebek 
mellett elmondta: nem lesz kötelező egyenruha a 

diákok számára, ha átveszik a szakközépiskolát, de 
elvárják az alkalomhoz illő öltözeteket. Valameny-
nyi pedagógus továbbfoglalkoztatását vállalják, aki 
maradni szeretne. Közalkalmazotti jogviszonyuk 
megszűnik, de gondoskodni fognak róla, hogy 
megkapják korábbi juttatásaikat. 

Kiss Gábor kiegészítésként arról szólt: mindent el 
fognak követni, hogy azon pedagógusok számára is 
helyet tudjanak biztosítani a város közoktatási rend-
szerében, akik nem kívánnak egyházi intézmény-
ben dolgozni. Törekvésük, hogy a város oktatási in-
tézményei valamennyi területet lefedjék, tehát hogy 
önkormányzati tulajdonban is működjön majd 
közgazdasági középiskolai képzés. Az iskolák át-
adásáról szóló előterjesztés előreláthatóan április-
ban kerül a miskolci közgyűlés elé.             Szepesi S. 
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Másik? Nem. – hét kiállítás egyszerre
A nőiség témáját járja körbe az a kiál-
lítás-sorozat, amit Másik? Nem. cím-
mel rendez a Miskolci Galéria.

A március 8-ai tárlatmegnyitóval veszi kezdetét a 
nők hónapja a galériában. A női egyenjogúság de-
ficitje fontos téma a XX–XXI. századi magyar tár-
sadalomban. Az egyszerre hét kiállítást magában 
foglaló Másik? Nem. című rendezvény éppen any-
nyira szól a nőművészetről, mint amennyire nem. 
A Miskolci Galéria azt mutatja be, milyen inspira-
tív, felszabadító észrevenni a másik tekintetet, a né-
zőpontok és a megértés különbözőségeit.

– A „társadalmi nem” egy társadalmi konst-
rukció, aminek óhatatlanul megvannak a bioló-
giai alapjai. Nem jobb vagy rosszabb, egyszerűen 
más. Ezek a nézőpontok lazítják a gondolkodá-
si korlátokat – mondja Bán András művészettör-
ténész, a Miskolci Galéria igazgatója. – A más-
féle érzékenység jelenlétét próbálja átélhetővé, 
élményszerűvé tenni rendezvényünk. Ennek leg-
jobb példája Almási Gertrúd és feLugossy Lász-
ló munkásságának bemutatása – emeli ki a mű-
vészettörténész. 

Almási és feLugossy egy pár volt, majd külön-
váltak, de mindketten művészként tevékenyked-
nek. Érdekes, hogy a közös gondolat mennyire 
másképp fogalmazódik meg a különböző élethely-
zetben lévő és más személyiségű feleknél.

A márciusi rendezvények együttes témája tehát 
a női nem, a társadalmi nem, a női tekintet és a 
látásmódok eltérésének bemutatása a kortárs mű-
vészetben. Bán András szerint a képzőművészet-
ben egyre több nőművész van jelen. A női művé-

szek azonban engednek – Magyarországon sokkal 
inkább, mint Európában máshol – a strukturális 
nyomásnak, hogy betagozódjanak a férfiuralmú 
művésztársadalomba, ahová terelik őket. Azt vall-
ják, nincs különbség, csak művészet.

– Azt látom – mondja Bán András –, hogy az 
utóbbi húsz-harminc évben a női nézőpont és más 
meghatározó – a fehér férfi szemszögétől eltérő – 
szempontok felvetése sokkal nyitottabbá tette gon-
dolkodásunkat – hangsúlyozza.

A tárlatsorozat több művészeti ágat is meg-
mutat a közönségnek. Az érdeklődők betekint-
hetnek a kortárs női videoművészetbe, Kondor 
Béla munkásságát ismerhetik modelljein keresz-
tül, emellett láthatók lesznek nagybányai festő-
nők munkái is, hiszen a XX. század magyar mű-
vészetének egyik szellemi központja Nagybánya 
volt. Kivételesen izgalmas élményt tartogat a Sze-

relmem, Borsod/Szerelmem, Weinviertel című 
kiállítás, hiszen ez egy osztrák művészeti cso-
port kezdeményezésén alapuló projekt. Az el-
múlt év folyamán két borsodi művész, Fabrici-
us Anna és Kiss Tanne István az alsó-ausztriai 
Weinviertelben, Iris Andraschek és Eva Brunner-
Szabo pedig Borsodban készített fotókat, videó-
kat. Az izgalmas csereprogramban készült alkotá-
sok jól példázzák a női tekintetet megyénkről és 
a magyar női és férfi látásmódot Weinviertelről.

A színészmúzeumbeli „A színésznők tükre” 
mellett múzeumpedagógiai foglalkozásokon is 
részt vehetnek az érdeklődők. A hónap közepétől 
pedig kísérőrendezvények színesítik a nők hónap-
ját, lesz többféle gyermekprogram, táncművészeti 
workshop, múzeumi menüett, exkluzív tárlatveze-
tés és V. Regionális Esélyegyenlőség Konferencia is.

Kiss Judit | Fotó: Juhász Ákos

Egy ceruzába zárt zseni – 90 éves Kaján Tibor karikaturista
Kaján (Kalász) Tibor 90. 
születésnapja alkalmából 
látható kiállítás április 30-ig 
a Diósgyőri Gimnáziumban. 
Az intézmény így tiszteleg 
elődje, a Hunfalvy János Re-
áliskola egykori diákja előtt.

A karikatúra túlzást jelent. Célja, 
hogy az élet bonyodalmait, rejtett 
összefüggéseit, gondolatait szavak 
nélkül, vonalakkal fejezze ki, s ehhez 
járuljon hozzá a humor. Ez Kaján Ti-
bor karikaturista-grafikusművész ars 

poeticája. A Miskolcon 1921. márci-
us 3-án született, ám hamar Buda-
pestre költözött karikaturista a mai 
napig második otthonaként szereti 

városunkat. Gyermekkorának jó ré-
szét itt töltötte. Különlegesen nagy 
tehetségét is a borsodi városban fe-
dezte fel tanára.

– Ha Miskolcról beszélek, mindig 
elérzékenyülök – mondja egy 2010-
es, a szülővárosa által adományozott 
Pro Urbe Díj átvételekor adott nyi-
latkozatában a Munkácsy-díjas mű-
vész.  – Első karikatúráim a tanáraim-
ról készültek. Egyik alkalommal egy 
tanár meglátta a róla készült rajzomat 
a táblán, nem volt humorérzéke, sér-
tésnek vette. Elzavart az igazgatóiba és 
azt kia bálta utánam: „Ilyen kaján em-
berekre itt nincs szükség”. Ekkor illet-
tek először ezzel a jelzővel. 

Nem használ színeket, mert sze-
rinte a színeknek nincs humorér-
zékük. Márpedig fontosnak tartja a 
világról a megfelelő humorral való 
gondolkodást.               K. J. | Fotó: J. Á.

HIrdetés

Maradnak a juttatások
Nem csökken a tanárok jövedelme

Utasította a városi intézmé-
nyek vezetőit Kriza Ákos 
polgármester, hogy ápri-
lis 1-jétől az eddigi rend-
ben és összegszerűségben 
történjen meg a munkál-
tatói döntésen alapuló il-
letmények és a cafetéria ki-
fizetése Miskolcon. 

– A 2011-es költségvetés a túlélés 
költségvetése lesz. Mindenképpen 
fontosnak tartjuk, hogy egyensúly-
ban legyenek a bevételek a kiadások-
kal. Egyet azonban semmiképpen 
sem engedhetünk meg: nem szabad, 
hogy a városi intézmények dolgozói 
fizessék meg az árát az elmúlt évek 
pazarló gazdálkodásának – mondta 
el a Miskolci Naplónak Kriza Ákos. 
– Éppen ezért utasítottam az intéz-
ményvezetőket, hogy április 1-jétől 
az eddigi rendben és összegszerű-
ségben történjen meg a munkálta-
tói döntésen alapuló illetmények és 
a cafetéria kifizetése. A juttatások fe-
dezetét az intézményeknek költség-
vetésük terhére kell kifizetniük, ami 
egész éves költségvetésük egy száza-
lékát sem éri el. 

Korábban csak javaslatot tettek 
erre az intézményeknek – hogy ne 
kelljen drasztikusabb takarékossági 
intézkedésekhez, például elbocsátá-

sokhoz nyúlni. A helyzet áttekintése 
után azonban a polgármester most 
már kötelezi a vezetőket a juttatások 
kifizetésére. 

– Miskolc katasztrofális gazda-
sági állapotban van, az idei költség-
vetést a kényszer diktálja. Az idő is 
rövid volt ahhoz, hogy azon priori-
tások, súlypontok felé tudjuk fordí-
tani a gazdálkodásunkat, amelyeket 
igazán fontosnak tartunk – emelte 
ki Kriza Ákos. – Ami a legfontosabb: 
a működési kiadások és a működési 
célú bevételek egyensúlyban lesznek, 
hitelt csak beruházásokra fogunk fel-
venni. Olyanokra, amelyek Miskolc 
fejlődése érdekében elengedhetetle-
nek. Ezek nagy része áthúzódó be-
ruházás, ahol szükséges volt, ott vál-
toztattunk, hogy jobban szolgálják a 
város érdekeit. 

Az elmúlt napok híreire reagálva a 
miskolci polgármester hangsúlyozta: 
a források csökkenése nem azt jelen-
ti, hogy kevesebb lesz a tanárok fize-
tése. A városi cégeknél, intézmények-
nél dolgozók bérét az önkormányzat 
nem csökkenti, és nem is csökkenthe-
ti, megtakarításokat más módon is el 
lehet érni. A költségvetési elvonások-
ból az intézményi hálózatot mintegy 
229 millió forint érinti – ez teljes költ-
ségvetésük 1,9 százaléka –, ennyi tar-
talék pedig van a rendszerben. Ebből 
az oktatási intézményekre 136 millió, 
a költségvetésük 0,8 százaléka jut, ami 
ugyancsak kigazdálkodható.

Szepesi S. 

Ősbemutató 
Premier lesz március 6-án, 

vasárnap a Miskolci Cso-
damalom Bábszínházban: 

a Csillagszemű juhász című 
bábelőadást mutatják be. A 

történetet Zalai Tibor, Mun-
kácsy Mihály-díjas grafikus-

művész írása alapján készí-
tették el, amit Huzella Péter, 

Kossuth-díjas énekes zenésí-
tett meg. Huzella mesélőként 

is megjelenik a darabban.
V. L.  (Fotó: Mocsári L.)

Szakképzésben továbbtanulni szándékozó  
fiatalok, figyelem!

A Széchenyi István TISZK pályázata az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, TÁMOP-2.2.3- 
09/1-2009-0010 számon.
Tagintézményei, a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollé-
gium, valamint a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközép-
iskola széles képzési kínálattal és magas színvonalú szolgáltatásokkal vár-
ják tanulóikat. 
A TISZK 3 szakmacsoportban – közlekedés, informatika, kereskedelem-
marketing üzleti adminisztráció – végez szakképzést és az iskolák alapító 
okirataiban szereplők közül 14 képzést integrál. 
A Széchenyi István TISZK sikeres közbeszerzési pályáztatás után 2011. ja-
nuár 3-án aláírta a vállalkozási szerződést a pályázaton nyertes Önkonet 
Kft.-vel és konzorciumi tagjaival. Ennek eredményeként 100 millió Ft keret-
összeg erejéig pedagógus-továbbképzéseket és tananyagfejlesztéseket va-
lósítanak meg, valamint tanulmányokat dolgoznak ki a projekt szakmai 
specifikációjának megfelelően. 

A menedzsment által 2010 decemberében beadott időközi projekt előre-
haladási jelentést a közreműködő szervezet elfogadta. 

A Széchenyi István TISZK nagy hangsúlyt fektet a közösségi színtér-funkció-
jára, melynek keretében változatos rendezvények – mint pl.: családi na-
pok, kulturális programok, koncertek, kirándulások – szervezésével színe-
síti a tagintézményekben tanulók mindennapjait. 

Bővebb információ:
Dr. Kavecsánszki Gyula  Makranczi Zoltán 
a kedvezményezett képviselője projektvezető 
Telefonszám: 46/365-912 Telefonszám: 70/3317-124
www.szemere.miskolc.hu  www.szechenyitisztk.eu

MEGHÍVÓ
A Regionális Civil Központ Alapítvány szeretettel meghívja  

Önt és munkatársait

„Lehet Másként!”
V. Regionális Civil Foglalkoztatási Konferenciára 

A rendezvény célja a szociális szakma, a civil szervezetek és a munkaügyi 
ellátó rendszer közös platformjának a megteremtése az Észak-magyaror-
szági régióban, a szektorok közötti jó együttműködés, kommunikáció és 
koordináció kialakítása. A munkaerő-piaci integráció terén alkalmazott 
alternatív megoldási módok, komplex és átfogó problémakezelési mód-
szerek és eljárások elterjesztése és a Lehet másként! Komplex foglalkozta-
tási szolgáltatásfejlesztés Észak-Magyarországon című (TÁMOP 1.4.3.) pro-
jekt eredményeinek bemutatása.

Időpont: 2011. március 10., 9.30–15.30

Helyszín:  Magyar Tudományos Akadémiai Bizottság Székháza,  
3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.

Részvétel csak előzetes jelentkezés alapján lehetséges.
Jelentkezési lap igényelhető és bővebb információ kérhető Demeter Lívia 
szervezőtől a 46/508-626-os telefonszámon, valamint a titkarsag@recik.
hu e-mail címen.

„Lehet másként! Komplex foglalkoztatási  
szolgáltatásfejlesztés Észak-Magyarországon”

TÁMOP-1.4.3.-08/2-2009-0057

A program az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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Csütörtökön 
közgyűlés
A tervek szerint 26 napiren-
di pontot tárgyal március 10-
ei ülésén a miskolci közgyűlés. 

Mint arról külön írásainkban 
is beszámolunk, szó lesz egye-
bek mellett a város idei költség-
vetéséről, a miskolci közszolgál-
tató cégek szolgáltatási díjainak 
változásáról. Tárgyalnak emel-
lett a képviselők az önkormány-
zat gazdasági programjáról, a 
MIK Miskolci Ingatlangazdál-
kodó Zrt. és a Miskolc Hol-
ding idei ingatlangazdálkodá-
si tervéről, az önkormányzat és 
a Városgazda Kft. közszolgálta-
tási szerződésének felülvizsgá-
latáról. 

Beszámoló kerül a testület 
elé a Zöld Nyíl villamosprojekt 
munkáiról, a Szinva-patak 
szennyező forrásainak felszá-
molásáról szóló intézkedési terv 
múlt évi végrehajtásáról, vala-
mint a Miskolc Holding tavalyi 
közbeszerzéseiről. Emellett in-
tézmények alapító okiratainak 
módosításáról, pályázatok be-
nyújtásáról is döntenek a mis-
kolci városatyák.                  Sz. S.

Rendet tesznek a kohászat területén
Rendezni kívánja a miskolci 
önkormányzat annak az óri-
ási ipari területnek a helyze-
tét, amely egykor a diósgyőri 
kohászatnak adott otthont. 

Kriza Ákos polgármester, Rostás 
László főépítész és a polgármesteri 
hivatal szakemberei hétfőn helyszí-
ni bejárást tartottak, s tárgyalásokat 
folytattak azon vállalkozások veze-
tőivel, amelyek jelenleg a területen 
működnek. A polgármester tájékoz-
tatása szerint a tárgyalások során tel-
jes egyetértés volt abban, hogy ren-
dezni kell a gyártelep helyzetét. Első 
és legfontosabb feladat a tulajdonvi-
szonyok rendezése, jelenleg ugyan-
is osztatlan közös tulajdonban, egy 
helyrajzi számon szerepel az egész 
gyárterület. Ez pedig komoly gátja a 
tereprendezésnek, illetve a fejlesztési 
pályázatok benyújtásának is.

Ugyanezt erősítette meg Brin-
dza Ottó, a Hámor Rt. vezérigazga-
tója is, aki a helyi vállalkozások ne-
vében nyilatkozott. Mint mondta, 
az egykori kohászat területén most 
is életképes, nemzetközileg jegyzett 
cégek működnek, további fejlődé-

süknek azonban komoly feltétele a 
terület revitalizációja. Rostás László 
főépítész úgy nyilatkozott, a terület 
láthatóan nagyon leromlott állapot-
ban van. Teljes feltárása, a veszélyes 
hulladékok felderítése, a rekonstruk-
ció előreláthatóan mind hosszas és 
nagyon költséges feladat lesz majd, 
ezek ütemezése és megosztása továb-
bi egyeztetéseket igényel.

Mindeközben pedig arra is figye-
lemmel kell lenni, hogy megőrizzék 
az utókor számára azokat az egye-
dülálló, technikai és ipartörténeti 
műemlékeket, amelyek megmenté-

sére még látnak lehetőséget. Pintér 
Zoltán, a polgármesteri hivatal kabi-
netvezetője kiegészítésként elmond-
ta: mindennek a költségeit közösen 
kell majd viselniük az érintetteknek, 
a tárgyalások során erre egyértelmű 
fogadókészséget tapasztaltak. Kri-
za Ákos polgármester újságírói kér-
désekre leszögezte: jelenleg nem a 
DAM helyzetéről, esetleges újraindí-
tását érintő intézkedésekről van szó. 
Az egy „másik történet”, ebben az 
ügyben is történtek lépések, melyek-
ről hamarosan tájékoztatást adnak.

Szepesi S.

Közösségi közlekedés, hődíj
A hőszolgáltatás és a kö-
zösségi közlekedés dí-
jainak változása is napi-
renden lesz a miskolci 
közgyűlés márciusi ülésén. 

Az MVK Zrt. által április 1. nap-
jától tervezett tarifaemelés mér-
téke átlagosan 8,7 százalék, amit a 
társaság egyebek mellett az inflá-
ció mértékével, az üzemanyagárak 
emelkedésével, az állami norma-
tív támogatás, valamint az ehhez 
kötött önkormányzati támogatás 
csökkenésével indokol. A kedvez-
ményes bérletekre jutó állami ár-
kiegészítés sem éri el évek óta a kí-
vánt mértéket. Az MVK Zrt. saját 
finanszírozásból nyújtott, üzletpo-
litikai kedvezményei több mint 200 
milliós bevételkiesést jelentettek 
2010-ben. A tarifaemelés elfogadá-
sa várhatóan biztosítja majd a tár-
saság alaptevékenységének közel 
bázisszintű árbevételét, és – szigo-
rú gazdálkodás mellett – a műkö-
dőképesség fenntartását. A társaság 
költségeit és ráfordításait 2010-hez 
képest megközelítőleg 350 millió 
forinttal kívánja csökkenteni.

A MIHŐ 4,2 százalékos hőszol-
gáltatási alapdíj-emelést tervez áp-
rilis 1-jétől. Vécsi György ügyveze-
tő igazgató a Miskolc Televíziónak 
adott interjújában elmondta: or-
szágos összehasonlításban talán 
1-2 hasonló nagyváros van, ahol 
alacsonyabbak a távhőárak, mint 
Miskolcon, s ezt a pozíciót tovább-
ra is tartani szeretnék. Fő gond, 
hogy a miskolci távhőtermelés je-
lenleg gázalapú, ez pedig a legdrá-
gább energiahordozó. 

Miskolc kedvező helyzetben van 
alternatív energiaforrások szem-
pontjából. Elvileg a következő fűté-
si szezonra, teszt jelleggel, működni 
fog egy kisebb kapacitású biomasz-
sza-erőmű a Kiliánban. A jövőben 
a diósgyőri és a bulgárföldi terüle-
teken is hasonló projekteket kíván-
nak indítani. Nagy lépést azonban 
a geotermikus energia hasznosítása 
jelenthet ezen a területen. 

Mint elhangzott: jelenleg újra-
értékelik a Miskolci Fűtőerőmű 
(MIFÜ) vásárlási körülménye-
it. Április közepére készül el az a 
független energetikai szakértői vé-
lemény, melynek a függvényében 
tudnak majd dönteni arról, mi-
lyen keretek között érdemes meg-
vásárolni a fűtőerőművet.

A költségvetésről tárgyalnak: a működőképességre koncentrál a város
A városi közgyűlés márci-
us 10-ei ülésének talán a legfaj-
súlyosabb előterjesztése a vá-
ros 2011-es költségvetésének 
megtárgyalása és elfogadása. 

» folytatás az 1. oldalról
A főosztályvezető elmondta, a csökkentést 
részben a normatív állami hozzájárulás, a 
normatív, kötött felhasználású támogatások, 
közcélú foglalkoztatással összefüggő támo-
gatások csökkenése, részben a helyi adóbevé-
telek, illetékek mértékének csökkenése miatti 
bevételkiesés tette szükségessé. A működési 
kiadások 2,2 milliárd forinttal csökkentek a 
múlt évhez képest, az említett okok miatt. Az 
elvonás nem érintette a kötelezően ellátandó 
feladatokat, a működés biztosított.

Kevesebb jut az operafesztiválra, a vá-
rosi ünnepekre, a Mikulásvonatra. Ennek 

az oka, hogy a költségvetésnek a működést, 
a kötelezően ellátandó feladatokhoz a for-
rást biztosítania kell. Az eladósodást meg 
kell állítani – jelentette ki Farkasné Hadhá-
zi Ildikó. A hiteleket csökkenteni kell, emel-
lett törekedni kell arra, hogy a bevételekből 
tudják a működést biztosítani. Ezeknél a té-
teleknél lehetőség van egyéb források be-
vonására (például szponzorok), de a ren-
dezvények saját bevétellel is rendelkeznek, 
illetve kaphatnak támogatást a képviselői 
alapból is. 

Az egészségügy területén az alapellátás 
működtetése, a foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatás kötelezően ellátandó feladat, 
értelemszerűen ezt nem csökkenthették. A 
városüzemeltetés területén a közcélú foglal-
koztatás rendszerének megváltozása miatt 
811 millió forinttal csökkent a központi tá-
mogatás. Ez nem elvonás – hangsúlyozta a 
főosztályvezető.

A beruházások esetében 5,3 milliárd a 
csökkenés a 2010. évi előirányzathoz ké-

pest. Ez azonban nem elvonás – az alacso-
nyabb összeget az magyarázza, hogy a ko-
rábban elindított nagyprojekteknél a 2011. 
évre szükséges forrásigény kevesebb, mint 
az előző évben volt. Például a villamosvas-
út-fejlesztés előirányzata 1,42 milliárd, Mis-
kolc belváros rehabilitációja projekt 1,48 
milliárd, Diósgyőr-Lillafüred kiemelt tu-
risztikai nagyprojektje 727 millió forinttal 
kevesebb 2011-ben, mint 2010-ben. Az idei 
költségvetési javaslat beruházásai között a 
korábbi években elindított projektek mellett 
olyan feladatok szerepelnek, amelyeket élet-
veszély elhárítása céljából vagy hatósági kö-
telezés alapján szükséges végrehajtani.

A városüzemeltetési feladatok közül azo-
kon a területeken mérsékelték a kiadáso-
kat, amelyek a működést nem veszélyezte-
tik és kisebb változtatással csökkenthetőek, 
mint például a közvilágítás – tájékoztatott 
Pfliegler Péter alpolgármester.

Összességében a városüzemeltetés klasz-
szikus feladatainak ellátására 1,4 milliárd 

Ft-ot irányoztak elő, amely 296 millió Ft-tal 
kevesebb az előző évi előirányzatnál. A vá-
rosüzemeltetési költségeknél – a kötelezően 
ellátandó feladatok biztosítását szem előtt 
tartva –, a jelentősebb csökkentésre a park-
fenntartásnál, a közvilágításnál került sor, 
de jelentős mértékben érintette a köztiszta-
ság és az egyéb városüzemeltetési feladat el-
látásának előirányzatait is. 

A köztisztasági feladat költségkerete 17 
millióval kevesebb az előző évi előirányzat-
nál. A költségek között nem szerepeltetik a 
kézi, valamint a tavaszi és őszi takarítás ko-
rábbi előirányzatait. A feladatot teljes egé-
szében közfoglalkoztatással kell biztosítani 
– tette hozzá az alpolgármester.

A parkfenntartási szakfeladaton az elő-
ző évhez képest 109 millióval kevesebbel 
számoltak. Az előirányzott 240 milliós ke-
retösszeg a város 6 gondozási körzetében 
és az intenzív kategóriába sorolt területe-
ken négyszeri fűnyírásra és az összegyűjtött 
kaszálék elszállítására, a zöldfelületek gereb-

lyézésére, az őszi-tavaszi lomb összegyűjté-
sére, elszállítására, az edényes növények 
gondozására, virágbeszerzésre és a cserjefe-
lületek gondozására nyújt fedezetet.

A teljes városüzemeltetési költség – amely 
tartalmazza az önkormányzati társaságok 
támogatását és a közfoglalkoztatáshoz biz-
tosított önrészt is – területén mutatkozó 
több mint egymilliárd forintos csökkenés 
jelentős része a közfoglalkoztatás 2011. évi 
változásával is összefügg. Tavaly a közfog-
lalkoztatás központi támogatását az önkor-
mányzat kapta meg, a havi elszámolást kö-
vetően utalták azt át a Városgazda Kft.-nek, 
mint foglalkoztatónak. Ebben az évben a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó központi 
támogatást közvetlenül a munkáltató kap-
ja meg a munkaügyi központtól. Ez a tétel 
az elmúlt évben 870 millió Ft volt, mely ösz-
szeg nem jelenik meg az önkormányzat ez 
évi költségvetésében – tette hozzá Pfliegler 
Péter.

H. I.

Brindza Ottó, a cégek képviselője és Kriza Ákos polgármester | Fotó: Mocsári L.
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6  hirdetés

Apróhirdetés
Ingyenes angolóra! Anyanyel-
vi tanároktól  kezdő, haladó és 
profi csoportok vagy egyéni ok-
tatás. Jelentkezés folyamatosan 
a helyszínen csütörtökönként 
18.00-tól. Miskolc, Mátyás király 
u. 10. Tel.: 70/702-1656.

Miskolc sétálóutcáján utcafron-
ti, 70 nm-es, üzlethelyiség kiadó 
vagy örökbérleti joga féláron el-
adó. Tel.: +36-70/387-2739

Állás diplomásoknak! Fix + juta-
lék. Értékesítő irodát nyitottunk 
Miskolcon, ahová munkatár-
sakat keresünk azonnali kez-
déssel. Fizetés fix + jutalékos 
rendszerben. Diploma előnyt je-
lent. Fényképes önéletrajzot a  
bene.klara.tgr@gmail.com címre 
kérem küldeni.

Hídépítő fiatalok az egyetemen
Középiskolás és egyetemista fiatalok vállalkoztak ismét hídszer-
kezet építésére a Miskolci Egyetem felhívására. A díjátadót feb-
ruár végén tartották.

A versenyzőknek egy, az interneten elérhető amerikai program fel-
használásával kellett létrehozniuk a megfelelő acél- és kábelelemek-
ből álló hídszerkezetet. A háromdimenziós program több szem-
pontból is teszteli alkotásukat, így követhető, hogy a tervezett híd 
mennyire felel meg a kiírás szerinti elvárásoknak. 

A játék kiváló mérnökhallgatók vagy ilyen pályára készülő, konst-
rukciók iránt érdeklődő középiskolások számára.

Nyolcadik alkalommal hirdette meg e készségfejlesztő játékot a 
Szerkezetoptimálás a Miskolci Egyetemen Alapítvány, az egyetem 
Gépészmérnöki és Informatikai Kara, a Nemzeti Kutatási és Technoló-
giai Hivatal (NKTH), valamint a Chipland Kft. a múlt év őszén. Az egye-
tem hallgatói mellett ezúttal hazai, illetve határon túli középiskolás 
 fiatalok is jelentkezhettek.

„A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai élet-
pálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljai-
val összhangban” (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) című projekt tá-
mogatásával kiírt pályázatra három kategóriában jelentkezhettek a 
fiatalok, akik több százezer forint összértékű nyereményekért keltek 
versenyre. A megadott határidőre 26 pályázó nyújtotta be saját híd-
szerkezetét.

A nyertesek:
Hazai középiskolai kategória: 1. díj: Ozsváth Márk – Kós Károly Épí-

tőipari Szakközépiskola, Tiszalúc; 2. díj: Szabadi András – Csokonai Vi-
téz Mihály Református Gimnázium, Csurgó.

Határon túli középiskolai kategória: 1. díj: Virág Zsolt – Márton Áron 
Gimnázium, Csíkszereda, Románia; 2. díj: Holló Krisztián – Beszédes 
József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont, Magyarkanizsa, 
Szerbia.

Miskolci Egyetem, hallgatói kategória: 1. díj: Kiss András – Újszász.
Ősszel érdemes lesz ismét figyelni az egyetem honlapját  

(www.uni-miskolc.hu) – hídépítő fiatalokat akkor is keresni fognak…

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Ápoló Képzési idő: 3 év
(OKJ 54 723 01 1000 0000)
Csecsemő- és gyermekápoló  
Képzési idő: 3 év
(OKJ 54 723 02 1000 0000)
Mentőápoló 
Képzési idő: 2 év
(OKJ 52 723 01 0000 0000)
Csecsemő-  és gyermeknevelő-gondozó 
Képzési idő: 2 év
(OKJ 55 761 01 0000 00 00)
Szociális szakgondozó 
Képzési idő: 2 év
Gerontológiai gondozó
(OKJ 54 762 02 0010 5401)
Szenvedélybeteg-gondozó
(OKJ 54 762 02 0010 5403)

Masszőr Képzési idő: 2 év
Gyógymasszőr
(OKJ 52 726 01 0010 5201)

FElnőtt iSKolArEndSzErû  
KépzéSi KínÁlAt

Ápoló Képzési idő: előképzettségtől függ
(OKJ 54 723 01 1000 0000)
Gyermekgondozó-nevelő  
Képzési idő: 2 év
Kisgyermekgondozó-nevelő
(OKJ 54 761 02 0010 5402)
Ápolási asszisztens 
Képzési idő: 2 év
(OKJ 33 723 01 1000 0000)

FElnőtt iSKolArEndSzEn Kívüli 
KépzéSi KínÁlAt
Alapszakképesítés

radiográfus Képzési idő: 2 év
(OKJ 52 725 04 1000 0000)

Részszakképesítés:
Műtőssegéd Képzési idő: 1 év
(OKJ 52 725 02 0100 3302)

Elágazások:
Egészségügyi asszisztens
Általános asszisztens Képzési idő: 1,5 év
(OKJ 52 720 01 0010 5201)
Fogászati asszisztens Képzési idő: 1,5 év
(OKJ 52 720 01 0010 5202)
Gyógyszertári asszisztens Képzési idő: 1,5 év
(OKJ 52 720 01 0010 5203)
Gyógymasszőr Képzési idő: 1,5 év
(OKJ 52 726 01 0010 5201)

Ráépülő szakok:
Sürgősségi szakápoló Képzési idő: 1 év
(OKJ 54 723 01 0001 5412)
Foglalkozás-egészségügyi  szakápoló 
Képzési idő: 1 év
(OKJ 54 723 01 0001 5404)
Gyógyszerkiadó  Képzési idő: 1 év
szakasszisztens (OKJ 52 720 01 0001 5405)

Klinikai fogászati Képzési idő: 1 év
higiénikus (OKJ 52 720 01 0001 5408)

Akció! Akció!

Március 2–14-ig újabb, nagyszabású akció várja  
valamennyi coop üzletünkben vásárlóinkat!

Elõhûtött csirkecomb 1 kg (baromfit árusító üzletekben) 599 Ft
SáGa füstli klasszikus, sajtos 140 g 199 Ft

Egységár: 1421 Ft/kg

Pick chilis, zöldfûszeres párizsi 1 kg 1249 Ft
import trappista sajt 1 kg 1099 Ft
import UHT tej 1 l, 1,5% 149 Ft
Gyermelyi 4 toj. fodros nagykocka, dörzstarhonya 500 g 289 Ft

Egységár: 578 Ft/kg

knorr tyúkhúsleves-, pörköltkocka 120 g  179 Ft
Egységár: 1492 Ft/kg

Vegeta ételízesítõ 250 g  389 Ft
Egységár:1556 Ft/kg

Nescafé 3:1 classic instant kávékev. 10 x 17,5 g  499 Ft
Egységár: 2851 Ft/kg

Dr. Gerard kakaós bevon. mártott perec, 
kifli alakú teasütemény 165 g  229 Ft

Egységár: 1388 Ft/kg

coop papírtörlõ, 3 rét. 2 db  179 Ft
Egységár: 89,50 Ft/tek.

Palmolive tusfürdõ 250 ml  399 Ft
Egységár: 1596 Ft/l

…és még számos, akciós termék.

Figyelje az Unió coop Zrt. hirdetéseit  
és legyen üzleteinek rendszeres vásárlója!

Felnőttképzés a Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskolában
3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8. l Tel.: 46/508-095 l OM azonosító: 038016

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Tisztelt Olvasóink!
A Miskolci Naplóban gyászjelentések közzétételét vállaljuk.

Hirdetésüket feladhatják személyesen szerkesztő  ségünkben minden 
hétköznap 8.00 és 16.00 között.

Szerkesztőségünk az alábbi címen érhető el:

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék E-mail: info@mikom.hu

MIKOM Nonprofit Kft. 

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék E-mail: info@mikom.hu

Az MSZP B.-A.-Z. Megyei Szövetsége és Miskolci Szervezete

2011. március 11-én (péntek) 18.00 órától Miskolcon
ünnepi megemlékezést és fáklyás felvonulást tart.

Helyszínek, útvonal:
17.30 óra Gyülekezés az Erzsébet téren a Kossuth-szobornál
18.00 órától  Ünnepi megemlékezés, majd fáklyás felvonulás a Széchenyi, 

Kossuth utcán a Deák-szoborhoz, majd a Batthyány, Kazinczy 
utcán a Petőfi-szoborhoz

Várunk mindenkit, aki a megemlékezés mellett fel akarja emelni a szavát a sza-
badságjogok, az emberi méltóság, a tisztességes 
megélhetés védelmében.
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Közeleg a tavasz, ilyenkor 
megújul a természet, és az 
embert is elfogja a felfrissü-
lés vágya. Belenézünk a tü-
körbe, és azt látjuk, hogy a 
bőrünk fáradt, a súlyunk 
gyarapodott, esetleg kedvet-
lenek, erőtlenek vagyunk.

Hogyan nézzünk így a tavaszi kihí-
vások elé? – tettük fel a kérdést Sári 
Róza, életmód-tanácsadó és terapeu-
tának. Az nem természetes, hogy az 
ember tudja, mit kell tennie az egész-
ségéért, ezt is, mint minden mást, 
meg kell tanulni. Érdemes szakem-
berhez fordulni, és rendezvényekre, 
előadásokra, tanfolyamokra elmen-
ni, meghallgatni az életmód-tanács-
adó, a természetgyógyász, az orvos, a 
védőnő véleményét – mondja a szak-
ember.

Az kétségtelen, hogy eljött a tava-
szi belső nagytakarítás ideje. Helyez-
zük tiltólistára a finomított cukrot, 
a péksüteményeket, a cukros üdítő-
ket, édességet, helyette fogyasszunk 
minél több zöldséget, gyümölcsöt. 
Készíthetünk finom turmixitalokat, 
tápláló, frissítő zöldségleveket. 

Rengeteg információ éri az em-
bert és nehéz ebből kiválasztani a ne-

künk legmegfelelőbb módszereket, 
gyakran felkészületlenül, különféle 
diétákba belevágunk, ami rengeteg 
kudarccal jár. 

Naponta igyunk meg legalább 
1,5-2 liter folyadékot, ásványvizet, 
gyógyteát, vagy citromos vizet.

A mozgás felpörgeti az anyagcse-
rét, energiával tölt fel minket, karcsú-
sít, feszesít, rugalmassá tesz. Érdemes 

egyszerűbb, könnyebb mozgásokkal 
kezdeni, nem hirtelen belevetni ma-
gunkat a pörgős, izzasztó, megterhe-
lő mozgásformákba. Keressük meg 
a számunkra megfelelő mozgásfor-
mát, tartózkodjunk sokat a szabad-
ban, kint a friss levegőn. 

A mozgással nem csak a szépsé-
get, hanem az egészségünket is tá-
mogatjuk. Ideje gondolni a rejtett iz-
mokra is pl.: intimtorna, arctorna, 
stb…

Hangolódjunk rá az új divattren-
dekre, frissítsük fel ruhatárunkat, 
változtassunk frizurát, szépüljünk 
meg, ez nem csak a kinézetünkre, 
de a lelkünkre is frissítőleg, pozití-
van hat.

Rá kell hangolódnunk a tavasz 
lendületére, frissességére lelkileg is. 
Ideje felfrissíteni kapcsolatainkat, 
életszemléletünket. Tűzzünk ki új 
célokat, alakítsunk ki új, egészséges 
szokásokat és fogjunk hozzá a tava-
szi megújuláshoz – ajánlja Sári Róza.

Horváth I.

Mielőtt biciklire pattannánk
Ha megérkezik a jó idő, 
a biciklisek is birtok-
ba veszik az utakat. 

Bringázás előtt azonban minden-
képpen érdemes egy műszaki vizs-
gálatot, felfrissítést adni a jármű-
nek, hiszen a téli pihenő nem tesz 
jót nekik, s így nem biztonságosak. 

A drótszamarakat érdemes tisz-
tán eltenni télre, mert a koszo-
san, sárosan használt láncok ha-

marabb elkopnak. A tavaszi 
bicikliszervizelés első lépése min-
den esetben a mosás. Ezt követő-
en fontos ellenőrizni a csapágyakat, 
váltókat, bowdeneket és a kerék-
nyomást, persze csak akkor, ha van 
némi műszaki érzékünk. Jobb 
azonban szakszervizbe vinni a bi-
ciklit, mert a fékek és az agy ellen-
őrzése nagy jelentőségű a biztonsá-
gos közlekedés érdekében. Fontos, 
hogy a fékek tiszták, szárazak legye-
nek, és olajozottan működjenek, 
emellett pedig fékezéskor egyszer-

re érjék a felnit, mert akkor fognak 
rendesen. A fékek megfelelő mű-
ködésének szükségessége nem kí-
ván magyarázatot, ám fontos tudni, 
hogy az agy a téli évszakban elkop-
hat vagy megszorulhat, ezzel hasz-
nálat közben blokkolva a biciklit, 
ami nem túl kellemes élmény. Be-
állítása azonban nem tart sokáig és 
elkerülhetőek a balesetek.

A megfelelő karbantartás nem 
csupán azért fontos, mert a bizton-
ságos utazás feltétele, hanem azért 
is, mert ha megfelelően bánunk 
drótparipánkkal, akkor sokáig 
megzabolázott marad.               Kiss J.

Tavaszi megújulás – az egészség jegyében HIrdetés

HIrdetés

Egyedülálló kezelési lehetõség a végtagi érszûkület, illetve vénás keringési elégtelenség kezelé-
sére a száraz szén-dioxid-kezelés, a mofetta. 

A kezelés bizonyítottan javítja a végtagok keringését, melynek eredményeként csökken vagy 
megszûnik a nyugalmi, illetve terhelésre (járásra) jelentkezõ lábikragörcs, fájdalom, éjszakai 
lábgörcs. Nõ a végtagon lévõ sebek, fekélyek gyógyulási hajlama. A kezelés-
nek nincs mellékhatása.

Ajánlott ezen kívül általános érszûkület esetén, az alsó végtag vénás elégte-
lenségében, trombózis utáni állapotokban, illetve cukorbetegek alsóvégtagi 
ér-, illetve idegbántalmában.

A kezelés elérhetõ Miskolcon kedvezõ áron, orvosi felügyelet mellett.

ÚJDONSÁG!!!
A KEZELÉST SAJÁT LAKÁSÁBAN IS  

MEGKAPHATJA, ÍGY OTTHON GYÓGYULHAT!

Kezelés elõtti orvosi vizsgálat INGYENES.

ÉRSZÛKÜLET-KEZELÉS TERMÉSZETES MÓDON!

Címünk: 3534 Miskolc, Budai Nagy Antal u. 1.
Elõjegyzés, információ: 06-46/331-739, www.kilianirendelo.hu

Diósgyőri gyógyszertár
Újdonság, avagy Önök kérték!

diósgyôri gyógyszertár Bejárat a Miskolc, Nagy Lajos király útja 34. tel.: 532-231

akár a MuNkaheLyére is kivisszük!  
így MuNka utáN NeM keLL gyógyszerkiváLtássaL idôt töLteNie!

Márciustól bankkártyás és  és egészségpénztáras fizetési lehetőség házhoz szállításnál is!  fizetési lehetőség házhoz szállításnál is! 
OtthONáBaN is fizethet BaNkkártyávaL!

Ha telefonon rendeli meg tőlünk a gyógyszereit, iNgyeNeseN házhOz is száLLítjuk a termékeket! a termékeket!ítjuk a termékeket!ítjukítjuk a termékeket!ítjuk
Ez lehet receptköteles és recept nélkül kapható gyógyszer is.

Egy telefonhívás, elmegyünk a receptjeiért, és visszavisszük a gyógyszereit.

telefon: 532–231
Negyedik éve a miskolci lakosság szolgálatában. Iratkozzon fel hírlevelünkre, így minden hónapban elküldjük 
Önnek aktuális akciós ajánlatunkat: gyogyofutar@gyogyofutar.t-online.hu vagy jelentkezzen a honlapunkon.

A házhoz szállítás Miskolc területén, hétfôtôl péntekig 8.00–19.00 óráig vállaljuk. 
A részletes feltételekrôl érdeklôdjön telefonon vagy a www.gyogyofutar.hu oldalon.

A házhoz szállítás teljesen  
ingyenes, tehát NuLLa fOriNt!

Biztosan Biztosan Biztosan Biztosan Biztosan Biztosan Biztosan Biztosan Biztosan 
meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!meddő??!!

35–45 évesen is 
van még remény

Keresse 
a büKKKKi füvesember 

babaváró 
programját

Tel.: 06-46/390-278,  06-30/590-4505Tel.: 06-46/390-278,  06-30/590-4505
E-mail: fuvesember@freemail.hu

a testet és a lelket gyógyító fényterápia ha-
tására egészségesebbek, boldogabbak és 
felszabadultabbak leszünk. Hogy mi mó-
don, erről fenyő mártát, a polarizáltfény-
terápia feltalálóját kérdeztük.

– Ilyenkor, tél végén a levertség tüneteivel küzd-– Ilyenkor, tél végén a levertség tüneteivel küzd-– Ilyenkor, tél végén a levertség tüneteivel küzd
ve milyen gyakran érdemes igénybe vennünk a 
fényterápiát?

– elegendő heti 2 alkalommal befeküdni a tel-
jes test kezelésére alkalmas, polarizált fényt kibo-
csátó ágyba, és jótékony hatására sokkal jobb 
kedvre derülünk. A feszültség és a depresszió fel-
oldódik és közérzetünk megjavul. A fény feltölt 
energiával és átsegít a borús napokon.

– Milyen fontos hatása van még a Sensolite 
fényágynak?

– Mindenképpen jobban működik tőle az 
agyunk, az izmaink, a kiválasztó-rendszerünk, 

de még a csontjaink is örülnek a jótékony ha-
tásnak! A sensolite fénykezelés sokat segít im-
munrendszerünk megerősítésében is. Náthá-
val, bakteriális vagy vírusos fertőzéssel, felső 
légúti megbetegedéssel is érdemes felkeresni 
a miskolci sensolite Gyógycentrumot, így fel-
készülhet szervezetünk a támadásra!

– Az allergiára is van hatása a fényterápiá-
nak?

– Ha valaki tudja, hogy allergiás, és azzal 
is tisztában van, mikor várható a pollen, ami 
előhozza a kellemetlen tüneteket, érdemes 
egy-másfél hónappal korábban hozzálátni a 
rendszeres kezelésekhez, amit az allergiasze-
zonban is érdemes folytatni. Így örömmel fog-
juk észlelni, hogy a tünetek lényegesen eny-
hébbek, vagy egyáltalán nem jelentkeznek.

– Milyen kedvező tapasztalatokról számoltak 
be még a vendégeik?

– sokan mondták azt, hogy a fényágyban töl-
tött kezelések után látványosan és gyorsan eny-tött kezelések után látványosan és gyorsan eny-tött kezelések után látványosan és gyorsan eny
hültek az ízületi és reumás problémák. tünetünet -
teiket csillapítja – sok esetben pedig teljesen 
megszünteti a fájdalmat, jelentősen javít a moz-
gáskorlátozottságon. Néhány kezelés után a 
fenti panaszoktól szenvedő beteg azt veszi ész-
re, hogy sokkal gyorsabban és többet tud járni 
megállás nélkül, és a lépcsőmászás is könnye-
debben, fájdalommentesen megy.

most nemcsak az egészségmegőrzésben 
segítenek, de ajándékkal is kedveskednek!

A miskolci sensolite Gyógycentrumban (Jókai 
u. 4.), aki a fényterápiás kezelést hétköznapokon 
13 és 15 óra között veszi igénybe, ajándékba kap 
6 db 1,5 literes ásványvizet – ezzel is hozzájárul-
va egészsége megőrzéséhez! Ne feledje: LéteLe-
MÜNK A FéNY és A VÍZ !

a sensolite fenyõ márta, a bioptron lámpa feltalálójának 
új, orvosi találmánya, amely a teljes testfelület  

kezelésére alkalmas orvostechnikai eszköz.

a polarizáltfény-terápia az alábbi területeken fejthet ki 
jótékony hatást:

allergológia – bõrgyógyászat – reumatológia – sebészet 
– ortopédia – immunológia – pulmonológia – neurológia 

– pszichiátria – sportsérülések – egészségmegõrzés

3525 miskolc, jókai u. 4. 
Nyitva tartás: H–p: 7–20, sZ: 8–20. 

telefon: 06-46/784-766, 
06-30/858-4676.

e-mail: miskolc@sensolite.hu,  
weboldal:  

www.sensolitemiskolc.hu

üdülési cseKKes 
és egésZségpéNZtári 
fiZetési leHetõség!

FÉNYÁGGYAL AZ EGÉSZSÉGÉRT!

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Az Egészségügyi és Egészségügyi és Egészségügyi Természetgyógyászati alapmodulok elvégzése után 

az alábbi, államilag elismert végzettségek szerezhetők meg:

l Fitoterapeuta l Kineziológus  
l Reflexológus l Akupresszőr

l Alternatív mozgás-  
és masszázsterapeuta
l Fülakupunktúrás 

addiktológus
Egyes képzések már távoktatásban is végezhetőek.

A végzettség – többek között – saját praxis 
és ÁNTSZ-engedély kiváltására ad lehetőséget.

Bővebb információ, jelentkezés:
Tel.: 46/342-617; 70/361-34-46

www.kontrollegeszseg.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 05-0257-04
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A MISKOLCI KALENDÁRIUMMAL

8 mi-csoda – gyereksarok / rejtvény

Farsangi furcsaságok
„Itt a farsang, áll a bál...” – ki ne tudná folytatni az ismert  
Gazdag Erzsi-verset. Aki mégsem, annak segítünk – „Ke-
rengőzik a kanál, csárdást jár a habverő, bokázik a máktö-
rő...” A farsang utolsó napjait, a legnagyobb mulatozások 
idejét éljük. Kedd már húshagyó lesz, szerda hamvazó, és el-
kezdődik a húsvétig tartó böjt. De most még itt a farsang, 
sőt a farsang  farka. Velencében is karnevál van, Rióban a 
szambaiskolák ropják, Mohácson a busók járják, a versben 
pedig: „Heje-huja vigalom! habos fánk a jutalom. / Mákos 
patkó, babkávé, / értük van a parádé.”  Játsszunk most együtt! 

Jelmezverseny
Összekeveredtek a jelmezesek kellékei. Segíts megkeresni őket – 

írd az üres helyre, hogy kihez mi illik! 

a jelmezesek ami náluk van ami illene hozzájuka jelmezesek ami náluk van ami illene hozzájuka jelmezesek ami náluk van ami illene hozzájuk

Hófehérke orsó

Hapci dunyha

Aladdin alma

Piroska csodalámpa

Holle anyó kosár

Hamupipőke egy tál lencse

Csipkerózsika zsebkendőCsipkerózsika zsebkendő

Árulkodó könyvek
Álruhát öltöttek a történelemből, irodalomból ismert híres személyek is, csak a zsebükből kikandikáló könyvük árul-
kodik arról, kik is ők valójában. Ha felismered őket a képekről, írd a nevüket a kipontozott vonalra! A helyes megfej-
tők közül a legszerencsésebb könyvjutalmat kap.

1. A fiához, Imre herceghez írt intelmeit tartalmazó kötet ....................................................................

2. A családja hollós címerével díszített kódex ....................................................................

3. A János vitéz – elbeszélő költemény ....................................................................

4. Dorottya, vagyis a dámák diadalma fársángon ....................................................................

Beküldési határidő: 2011. március 10. Kivághatod az újságból, és küldheted borítékban, vagy elég a sorszámo-
kat és neveket e-mailben eljuttatni hozzánk. Cím: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., e-mail: gyereksarok@mikom.hu 
A borítékra írjátok rá: Mi-csoda – gyereksarok

Ahhoz mit 
szólsz, 
… hogy Március 
névnapja 
júniusban van? 
Pontosabban június 30-án tart-
ják a latin Martius nemzetség-
névből származó Március fér-
finév ünnepét. Ladó János azt 
írja a Magyar utónévkönyv-
ben, hogy a Március név azt je-
lenti: „Mars istennek szentelt”. 
A március hónap neve szintén a 
Martius nemzetség elnevezésé-
ből eredeztethető. Az ókori Ró-
mában március elsején tartották 
Mars, a hadisten születésnapját. 
Az ókorban véres planAz ókorban véres planAz ókorban véres pla étaként 
emlegetett vörös bolygó, a Mars 
is a római hadistenről kapta ne-
vét. (A marslakókról majd más-
hol és máskor...)

Horoszkóp
Kos (3. 21. – 4. 20.) A héten igen nagy rohanásban van, rengeteg az elintéznivalója. Rá-
adásul igen érzékeny ezen a héten, többször feleslegesen lesz ideges. Azonban a kapkodásnak nem 
lesz jó vége, a főnökével gyűlik meg a baja… Az előrehaladáshoz csapatmunkára van szükség: ha 

el van maradva, kérjen segítséget kollégáitól!

BiKa (4. 21. – 5. 20.) A héten nem igazán lesz kedve dolgozni, de ha nincs elmaradása, 
nem is lesz ezzel semmi gond. A szerelmükkel akarnak lenni, élvezni a romantikus órákat, és való-
ban, a magánélete kárpótolja mindenért. Úgy érzi magát, mint egy izgalmas álomban. Hosszú tá-

von viszont össze kell szednie magát, és ki kell alakítania egy ütőképes csapatot.

iKreK (5. 21. – 6. 21.) Most megtapasztalja, milyen egyszerre fent és lent. Bár kedvesük-) Most megtapasztalja, milyen egyszerre fent és lent. Bár kedvesük-) Most megtapasztalja, milyen egyszerre fent és lent. Bár kedvesük
kel igen nagy az összhang, mégis lesz pár vitájuk. A környezetével más nézeteket vall, ezért vissza-
fogottabb lesz. Pedig ez remek időszak arra, hogy változtasson az életén, vagy belekezdjen egy új 

ötlete megvalósításába. Ne késlekedjen! Anyagi helyzete javul, és ötleteivel további pénzhez juthat.

ráK (6. 22. –7. 22.) A hét első felében túlságosan érzékeny lesz. Romantikus, lusta hangu-
latba kerül, de a munkahelyén jobb, ha ezt nem mutatja. Ha végképp nem bírja most a strapát és a 
kollégát, aki kis híján őrületbe kergeti, vegyen ki szabadságot. Ha valami bántja, ne fojtsa magába, 

mondja meg az illetőnek. Nehezen jön ki a következő fizetésig, de ez csak átmeneti állapot. 

oroszlán (7. 23.  – 8. 23.) Olyan titkokra deríthet fényt, ami fájdalmasan érinti. Emi-
att a kötelezettségeket a szokottnál is nehezebben bírja. De ne ítélkezzen elhamarkodottan, és ne 
foglalkozzon azzal, ami nem önre tartozik! Próbáljon meg többet pihenni, mert csak így bírja a stra-

pát – a munkájában így is nagyobb precizitásra lenne szükség! A barátaira számíthat, kiöntheti nekik a szívét.

szűz (8. 24. – 9. 23.) Élvezetes napok köszöntenek önre! Hogy ez meddig tart, az csak 
önön múlik. Legyen tehát figyelmes környezetével és szeretteivel! Különösen, hogy azt gondolja, 
mindenkinél mindent sokkal jobban tud, mindenki más életéről, munkájáról könnyedén véle-

ményt formál. Ha odafigyel, végre elrendezhet egy régi vitát, és ez felszabadulttá teszi.

Mérleg (9. 24. – 10. 23.) Mostanában nagyon sokat költ kedvesére, és ennek meg is 
van az eredménye. Egyrészt szerelme hálás önnek, másrészt viszont egyre kevésbé veti fel önt a 
pénz… Jó hír: ha munkájában kitartóbb lesz, akkor annak meglesz a jutalma is! Viszont a felelős-

ség is nagyobb a munkahelyén, senki más nem mer kockáztatni. Törekedjen az egyensúlyra minden téren!

sKosKosK rpió (10. 24. – 11. 22.) Ha így folytatja, a saját kárán lesz kénytelen megtanulni, 
hogy egyáltalán nem helyes könnyedén flörtölgetni, miközben kedvese otthon várja… Vajon 
tényleg megéri? Az élet más területein is a pozitív hozzáállás hozhat eredményt: egyrészt ez nyerő 

stratégia, másrészt a változások így is, úgy is új fejezetet nyithatnak az életében. Mozogjon többet, az feltölti!

nyilas (11. 23. – 12. 21.) Koncentráljon a munkájára! Ez a hét úgysem alkalmas arra, 
hogy végre meghozza azt a fontos magánéleti döntést, amit nagyon régóta halogat. Pénzre pedig 
szüksége lesz, nagy a kísértés, hogy pillanatok alatt megszabaduljon attól a kis plusztól, amit az el-

múlt időszakban megkeresett. Figyeljen arra, mit hogyan mond, különben elveszítheti egy közeli barátját.

BaK (12. 22. – 1. 20.) Fontos lenne, hogy észrevételeit a megfelelő helyen, időben és mó-
don nyilvánítsa ki – ez a hét nagyon veszélyes ebből a szempontból, ami a felgyülemlett stressznek 
köszönhető. Nemcsak kedvesét bántja meg, de egy kijelentése az egész karrierjét befolyásolhatja! 

Próbálja megtalálni az arany középutat, és lehetőséget találni a lazításra. 

Vízöntő (1. 21. – 2. 20.) Kapcsolatuk szépen alakul, talán ezért is nagy vallomásra ké-
szülhet a héten, még ha nem is teljesen biztos önmagában. A pénzügyei jól alakulnak, ha eddig 
szorosabbra kellett húzni a nadrágszíjat, most egy kicsit fellélegezhet. A megjegyzéseket pedig 

meg se hallja, ne hagyja, hogy befolyásolják a vélemények. 

HalaK (2. 21. – 3. 20.) Úgy érzi, öné a világ! Bár a kapcsolata miatt ilyen boldog, ez a 
munkájára is jó hatással van. Ez viszont sajnos nem jelenti azt, hogy több pénze is lesz, de ne sirán-
kozzon, inkább mérsékelje kiadásait, és készítsen új pénzügyi tervet! A törvényességre ügyeljen! És 

arra, hogy ne legyen túl impulzív, ne reagáljon túl egyes szituációkat!

Ismeri Ön híres színészeinket?
Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön híres színészeinket?
Hamarosan kiderül! Hatrészes kereszt-
rejtvény-játékunkban ismert színészeink nevét 
rejtettük el! 

A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb április 7-e 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. 
A helyes megfejtők között kiadónk, a MIKOM ajándékát, köny-
vet sorsolunk ki.

Repei Tímea anyuka és Flóra baba 
nem hagyják ki ezt a lehetőséget: 
„Nagyon örülök ennek az akciónak, 
mert így a magasabb árfekvésű ter-
mékeket is jelentősen kedvezőbb 
áron megvásárolhatom. Nagyon 
szeretek a TÉGEL bababoltba járni, 
mert itt a kedves kiszolgálás mel-
lett teljes körű felvilágosítást kapok 
a különböző termékekről, illetve a 
megyében egyedülálló a kínálat. 
Itt mindent megkapok egy helyen 
és egy időben, amire a várandós-
ságtól az óvodás korig szükségem, 
szükségünk lehet.”

Babakocsik, bútorok, ágyneműk, 
biztonsági gyerekülések, etetőszé-
kek, járókák, utazóágyak, hinták, 
kádak, kádállványok, szoptatá-
si termékek, kiegészítők, játékok, 

bébiruhák, bébi- és gyerekcipők 
(18–30-as méretig)… ÁFA NÉLKÜL!

Azaz 20% kedvezményt adunk 
minden, nem akciós termékünkre a 
pénztárnál. Ezen kívül kifutó és tava-
lyi modellek 30–50% engedménnyel. 

Ezt ne hagyd ki! 
Ajándék ingyenes szállítás!
Bútorainkat 50 ezer forint feletti vá-

sárlás esetén ingyenesen kiszállítjuk az 
áruház 30 km-es körzetén belül.

Szeretettel várunk áruházunk-Szeretettel várunk áruházunk-Szeretettel várunk áruházunk
ban… TÉGEL BABA Miskolc, József 
Attila u. 27. Nyitva tartás hétfőtől 
szombatig 10–18 óráig.

(Ajánlatunk március 1–19-ig tart; 
csak a raktárkészleten lévő és kiállí-csak a raktárkészleten lévő és kiállí-csak a raktárkészleten lévő és kiállí
tott termékeinkre; a készlet erejéig! 
Részletek az áruházban.) 

(x)

Kihagyhatatlan ajánlat  
kismamáknak 
Áfa nélküli hetek a TÉGEL Babaszakáruházban

HIRdETÉS
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5 db 5 000 Ft értékű Lamon ajándékutalvány:5 db 5 000 Ft értékű Lamon ajándékutalvány:
1. Oravecz György (Miskolc, daru u. 2.) 2. Horváth 
Gáborné (Hejőkeresztúr, Ady Endre u. 4.) 3. Szatúr 
Károlyné (Miskolc, Fövényszer út. 31.) Károlyné (Miskolc, Fövényszer út. 31.) Károlyné 4. Novák Istvánné 
(Hernádnémeti, Ady E. 14.) 5. Jámborné Budai Mónika 
(Miskolc, Győri k. 124. 1/1.)

5 db 2 alkalmas SENSOLITE ajándékutalvány:5 db 2 alkalmas SENSOLITE ajándékutalvány:
1./ Fukk Lászlóné (Miskolc, Győri kapu 158. 2/8.) 1./ Fukk Lászlóné (Miskolc, Győri kapu 158. 2/8.) 1./ Fukk Lászlóné 2./ Lévainé Magyar Edina (Miskolc, 
Mária u. 62.) 3./ Bercsényi Enikő (Miskolc, Szentgyörgy u. 6., 8/2.) 4./ Molnár Viktória
(Miskolc, Hajós u. 27.) 5./ Takács Andor (Miskolc, Tizeshonvéd u. 6., 1/2.) 5./ Takács Andor (Miskolc, Tizeshonvéd u. 6., 1/2.) 5./ Takács Andor

A Degenfeld Kastélyszálló 2 éjszakás, félpanziós ellátása 2 fő részére:A Degenfeld Kastélyszálló 2 éjszakás, félpanziós ellátása 2 fő részére:
A fődíj nyertese: Gyenes Zoltán (Mályi, Vezér u. 5.)

Gratulálunk a nyerteseknek!

A Miskolci Kalendárium 2011. évi számában 
meghirdetett játék nyertesei a következők:
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Ifi vb-re utaznak a miskolciak!
Első lett korcsoportjában a 
Miskolci Jégvirág Korcso-
lyázó Klub junior gárdája 
az elmúlt hét végi országos 
bajnokságon, így részt vehet-
nek a március 10–12. között 
megrendezendő Világkupán.

A miskolciak nem először vállalkoz
tak szinkronkorcsolyázó bajnokság 
rendezésre – emlékeztetett Gulyásné 
Sinka Erika, a klub elnöke. A válság 
azonban ezt a sportágat sem kímélte, 
kevesen jelentkeztek külföldről, ezért 
maradt az országos bajnokság.

– Magyarországon Miskolcon, Bu
dapesten, Székesfehérváron, Szom
bathelyen és Pécsett működnek a leg
erősebb klubok – mondta az elnök. 
– Valamennyien el is jöttek, tehát aki 
számított, az itt volt. Mi azt reméltük, 
hogy a junior csapat első lesz kor
csoportjában. Nos, bírták a terhet, és 
magabiztos versenyzéssel, 10 pontos 

előnnyel szerezték meg a magyar baj
noki címet.

Hibátlan gyakorlat nincs. A mis
kolciak által bemutatott anyag azon
ban kielégítette a legkényesebb íz
léseket is. A bírók és a technikai 
specialisták is hasonlóan vélekedtek 
a látottakról. Persze, rengeteg munka 
jelentett utat a sikerhez.

A szemek előtt immáron Svájc, 
közelebbről Neuchatel lebeg, hiszen 
néhány nap múlva a Világkupavia

dalon kell helytállni! 
Rendkívül magas szín
vonalú vetélkedés vár
ható, hiszen 21 csapat 
áll rajthoz. Finnek, své
dek, oroszok, amerikai
ak, kanadaiak jelentik a 
krémet, a mieink a kö
zépmezőnyben végez
hetnek.

– Sok függ attól, mi
lyen napot fog ki a csa
pat! – szögezte le Gu
lyásné Sinka Erika. – Jó 
lenne megúszni esés nél

kül. A sportágunkban az első tíz hely 
gyakorlatilag foglalt, oda nehéz be
törni. Óriási a különbség az edzésle
hetőségek között, és szinte mindent 
meghatároz, ki az edzője egy csapat
nak, a nemzetközi porondon a nagy 
nevek sorsdöntőek. Március 8án, 
kedden utazunk Svájcba. Addig az 
edzéseken csiszoljuk a gyakorlatot. 
A pontosításon és a finomításon van 
a hangsúly, aztán jöhet a verseny! 

Doros L.

Pénzügyi problémái rendezésére ha
ladékot kért a Speedway Miskolc sa
lakmotorcsapata. Annak ugyan
is, hogy a rajthoz álláshoz szükséges 
lengyel ligás licencet megkapják, 
feltétele, hogy a működési költsé
geket határidőre biztosítsák. Éves 
költségvetésük több mint felét már 
előteremtették, azonban további tá
mogatás szükséges a szezon végig
versenyzéséhez.

Február 28a volt a határideje an
nak, hogy a Speedway Miskolc len
gyel ligás licencének feltételei telje
süljenek. Jacsó Tibor, a klub elnöke 
elmondta, a Speedway Miskolc most 
a versenyszabályzat azon passzusát 
veszi igénybe, mely lehetővé teszi a 
halasztást március 15éig. Valószínű
leg elfogadják kérelmüket, de döntés 
csak később várható. A miskolci klub 
nem egyedül fordul a szövetséghez, a 
lengyel salakmotorligákban induló 
24 egyesületből 19 van hasonló hely
zetben. 

Haladékot kért 
a Speedway

Szombaton délután 5 órakor 
megkezdi tavaszi szereplését 
a DVTK labdarúgócsapata.

» folytatás az 1. oldalról
Az utánpótlásnevelést érintő kérdés
re Szentes Lázár úgy felelt, szeretnék, 
ha két éven belül több, saját nevelésű 
labdarúgó futna ki a gyepre DVTK
címeres mezben. Dudás Hunor ügy
vezető hozzátette: nem engednek el 
több tehetséget a megyéből.

A stadionrekonstrukció folytatását 
firtató kérdésre úgy reagált a DVTK 
első embere: vannak fontosabb teen
dők a klub körül, így például az infra
struktúra kialakítása és új pályák épí
tése.

– Óriási szükség van a szurkolók
ra, hogy elérjük célunkat, az első osz
tályba jutást. Nagy álmom, hogy a 
DVTK egyszer eljusson legalább az 
Európaligába – mondta Dudás Hu
nor.

A találkozó végén egy igen aktív 
szurkoló kérésére bemutatkoztak 
egyenként az új játékosok. A legna
gyobb sikert kétségkívül a két spa
nyol ajkú aratta: Arze ingyen be
lépőjegyet szorgalmazott, ezzel 
alighanem be is vágódott a diósgyő
rieknél, míg Luque mindenkit meg

hívott az első tavaszi tétmérkőzésre: 
„hogy együtt induljanak el a dicső
ség felé”.

A hétvégi, REAC elleni bajno
ki kezdőcsapat összeállítását ugyan 
nem árulta el Benczés Miklós, de azt 
megosztotta a szurkolókkal, hogy 
már összeállt a fejében a tizenegy. A 

vezetőedző hangsúlyozta, nem sze
reti előre kihirdetni a csapatot, mert 
az utolsó pillanatban is közbejöhet
nek sérülések, betegségek. A fővá
rosiaknál többen vannak a maródi
ak listáján, így vélhetően nem utazik 
Miskolcra egyik legjobbjuk, Nyer
ges Krisztián. A csatár egyhónapos 
kihagyásra számíthat, miután a hé
ten beszakadt a combizma. A ruti
nos Torma Gábor továbbra is sérü
léssel bajlódik, tavasszal még nem 
léphet pályára.

A DVTKnál viszont úgy tűnik, 
minden adott a nagy tavaszi me
neteléshez, ehhez pedig elenged
hetetlen a három pont begyűjtése 
a rákospalotaiak ellen. A Diósgyőr 
várható kezdőcsapata: Radoš – Va
dász, Gal, Raković, Gohér – Do
bos, Abdouraman, Lippai, Luque – 
Menougong, Granát. A szombaton 
délután 5 órakor kezdődő DVTK 
– REAC összecsapás játékvezetője 
Veizer Roland lesz.

Soós P.

Vicente Arzét is nagy tapssal fogadták a szurkolók | Fotó: Juhász Ákos

DVTK: ankét után jön az első bajnoki Befednék a Jégcsarnokot
Közel 50 millió forint len-
ne szükséges ahhoz, hogy 
sátortetővel fedjék le a nép-
kerti nyitott jégpályát, ah-
hoz pedig, hogy fűtött fix 
tetőt kapjon, 200 millió.

Úgy tűnik, az üzemeltetők kapnának 
is ehhez pályázati támogatást, a város 
azonban – bár szeretne – nem tudja 
a szükséges önrészt biztosítani a be
ruházáshoz.

Múlt hét végén Miskolcon járt a 
Magyar Országos Korcsolyázó Szö
vetség elnöke, aki meglátogatta az 
éppen egy országos döntőnek ott
hont adó miskolci létesítményt. Mint 
azt Bató György elmondta, hosszú 
idő óta dolgozik azon, miként lehet
ne megvalósítani a népkerti kettes 
pálya befedését. A tervek könnyű

szerkezetes megoldásról szólnak, 
amiről a sportszövetség főtitkára 
már tárgyalt is a városvezetéssel. 

Az úgynevezett sátortechnika 40
50 millió, az ennél komolyabb, hő
szigetelést is tartalmazó eljárás vi
szont már 200300 millió forintos 
beruházást jelent, és nem egészen fél 
év alatt megvalósítható. Mindehhez 
pályázati források vehetők igénybe, 
így a szabadidőközpont korábbi ve
zetése el is indított egyet. A miskolci 
önkormányzattól kapott információ 
szerint, bár a városvezetés támogat
ja az elképzelést, önrészt nem tud 
biztosítani. Így a várható 10 millió 
forintos pályázati támogatás átcso
portosítása mellett döntöttek, mely a 
kettes jégpálya melletti öltöző, kiszol
gáló épület korszerűsítését szolgálná.

Az egyre enyhülő időjárásra való 
tekintettel a kettes jégpályát egyéb
ként március másodikával bezárták.

Juhász I.

Március 5. | szoMbat » Kosárlabda: Miskolci Sportiskola – FTC II. Női amatőr NB I, Ke-
leti csoport. Miskolc, Zrínyi Gimnázium, 17.00 » Labdarúgás: DVTK – REAC. NB II Keleti csoport, 
Diósgyőr, 17.00.

Március 6. | vasárnap » Kézilabda: Kerekes János–Menyhért László férfi, női emlék-
torna, helyosztók. Felsőzsolca, Városi Sportcsarnok, 9.00.

Március 8. | kedd » Jégkorong: Miskolci Jegesmedvék – Vasas HC. OB I., Miskolc, Jégcsar-
nok, 18.30 

Március 9. |  szerda » Kosárlabda: Diákolimpia, IV. korcsoportos leány csapatok me-
gyei döntője. Miskolc, Fráter György Katolikus Gimnázium tornacsarnoka, 10.00. Fiú csapatok megyei 
döntője. Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tornaterme, 10.00.

Március 13. | vasárnap » Jégkorong: Miskolci Jegesmedvék – Dab. Docler. OB I., 
Miskolc, Jégcsarnok, 18.00. 

Megijedtek a bajnoktól
Megkezdődött kedden a női röplab
da Extraligában a rájátszás, amely a 
bajnoki csatározás utolsó felvonásá
nak számít. A héten a negyeddöntő 
mérkőzéseit játszották a csapatok. Az 
AlbrechtMiskolci VSCMISI gárdá
ja a tavalyi bajnok BSE csapatával ke
rült szembe.

– Vérmes reményeink nem lehet
tek, hiszen az ország legerősebb gár
dájával találkoztunk – vont gyors
mérleget a párharcról Toma Sándor, a 
miskolciak edzője. – A BSE érett, egy
séges, összeszokott együttes, a mieink 
ezzel szemben rendkívül fiatalok. Azt 
kértem a lányoktól, hogy ne remegjen 
meg a kezük, és játsszanak úgy, mint

ha csak edzésen lennénk. Nos, ez az 
elképzelés az első találkozón nem vált 
valóra. Ezt nem elsősorban a 0–3 ará
nyú vereség mondatja velem, hanem 
az a tény jelzi, hogy a legszorosabb 
játszmában is csak 16 pontot tudtunk 
elérni. Szerettük volna szorosabb csa
tára késztetni ellenfelünket, de be kel
lett látni, hogy a jelentős tudásbeli 
különbséget képtelenség csupán lel
kesedéssel ellensúlyozni.

Amennyiben a második össze
csapást is a BSE nyeri, akkor a foly
tatásban a miskolciak az 5–8. he
lyért csatázhatnak. Ellenfelük a 
Nyíregyháza–Újpest találkozó vesz
tese lesz. 

sportműsor ››››››››››››
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itthon vagyunk, értéket teremtünk

SZEMÉLYI KÖLCSÖN AKCIÓ!
500 000 Ft kölcsön 5 évre már 13 700 Ft 

havi törlesztéssel!
Akciós referencia THM: 31%*

Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítására:

Központ: 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 28.
tel: 46/584-140; fax: 46/584-141
Kirendeltségeink: 
Miskolcon: Bató-ház, Széchenyi út 70.; testvérvárosok u. 14.; 
Szentgyörgy u. 42–44.
Továbbá: Alsózsolca, Bőcs, Hernádnémeti, Kesznyéten,Szirmabesenyő,  
onga

Honlapunk: www.felsozsolcatakarek.hu
Ingyenes parkolás!

Kirendeltségeinken ügyfélbarát nyitvatartás!
Felsőzsolca kirendeltségünk szombaton is nyitva!

* A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi-
gyelembevételével történt, és nem tükrözi a hitel kamat és árfolyamkockázatát, 500 000 
Ft összegű és 3 éves futamidejű kölcsönre vonatkozik. 
A Takarékszövetkezet a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel 
szembeni tisztességes magatartásáról szól „Magatartási kódex”-nek alávetette magát.

Termék megnevezése Személyi kölcsön Akciós személyi kölcsön

Futamidő 5 év 5 év

Hitelösszeg 500 000 Ft 500 000 Ft

Kamat, fix 23% 20%

Hitelfedezeti biztosítás/év 1,5% 1,5%

Kezelési költség, egyszeri 4% 2%

Hitelbírálati díj 1% 0%

Törlesztőrészlet 14 900 Ft 13 700 Ft

Fizetendő teljes összeg 944 000 Ft 857 000 Ft

Példára vonatkozó THM 36,8% 29,1%
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A Fazola Henrik TISZK
Ezúton tájékoztatjuk a nyilvánosságot, 
hogy befejezéséhez közeledik a Fazo-
la Henrik TISZK építkezése, amely döntő-
en az Eötvös József Építőipari, Művésze-
ti Szakképző Iskola területén valósul meg.

A TIOP-3.1.1-08/1-2008-0013 azono-
sító számú projekt beruházás 2010. júni-
us 30-án az alapkő letételével indult, az 
építkezés átadása tavaszra várható. Az 
építkezés költsége megközelíti a 600 mil-
lió Ft összeget. A generál-kivitelező az FK-
Raszter Építő Zrt., amely mindent megtett a 
pénzügyi finanszírozási gondok ellenére, a 
minőségi munkavégzés és a szoros kivite-
lezői határidő tartása érdekében. Az épít-
kezési munkákat az ősz folyamán a csa-
padékos időjárás késleltette, majd nem 
kedvezett a kivitelezőknek a hosszúra nyúlt 
kemény tél sem. Az építkezés két fő egységben valósult meg. A központi épület emeletráépítése során különböző ok-
tatótermek kerültek kialakításra  mintegy 900 négyzetméteren. Az új tetőszerkezettel megoldódott az épületszárny fel-
ső szintjeinek korábban tapasztalt beázása is. A meglévő műhelyek egy komplett új, kétszintes épülettel egészültek ki. 
Az új épületben különböző szakmák oktatására alkalmas műhelyek, laboratóriumok és a szükséges szociális létesít-
mények kerültek kialakításra. Mindkét épületrész akadálymentes kivitelben készült el, a szintenkénti közlekedést két 
felvonó biztosítja. A beruházás keretében önkormányzati segítséggel, az önrész megnövelésével megvalósult a régi 
épület hőszigetelése is, ezzel elérhetővé vált, hogy a megnövekedett alapterület ellenére a fűtési energiaköltségek lé-
nyegesen ne nőjenek. A beruházás megvalósításával az építész szakmák gyakorlati és elméleti oktatásának felté telei 
jelentősen javulnak. 

TIOP-3.1.1-08/1-2008-0013 
azonosító számú projektberuházás

A projekt az Európai Unió Támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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Március 5. | szoMbat
10.00 | Ki a dalnok a gáton? Regionális ének-

verseny – döntő. Diósgyőri Ady Endre Kulturális 
és Szabadidő Központ.

11.00 és 14.00 | Halász Judit koncertje a Bel-
városi Óvoda szervezésében. ITC- székház.

13.00 | Rádióamatőrök nyílt találkozója. Tallé-
ros Lottózó.

Március 7. | hétfő
19.00 | A Sonatores Pannoniae régizene-együt-

tes koncertje. Miskolci Zenepalota Bartók-terme. 

Március 8. | kedd
9.30 | Barangolás a zene világában.  A balettzene 

klasszikusai. Bócz Sándor zenetörténész előadása. 
Petőfi Sándor Könyvtár.

14.00 | Nőnap. A Baross Gábor Vasutas Nyugdí-
jas Klub összevont nőnapi és március 15-i műsora. 
VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

14.30 | Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. A budapes-
ti Theatrum Hungaricum előadása. Avasi Gimnázi-
um színházterme.

16.00 | Másik? Nem – Két nem, hét kiállítás 
megnyitója. Rákóczi-ház 

17.00 | Vendégségben a Múzsák kertjében. 
Vendég: Németh Erzsébet ny. bábszínház-igazga-
tó. Feledy-ház.

Március 9. | szerda
17.00 | Művészeti szabadegyetem. Téma: Hata-

lom a térben. Politikai rezsimek és köztéri szobor-
kultúra. Előadó: Fazekas Csaba tszv. egyetemi ta-
nár. Feledy- ház.

Március 10. | csütörtök
16.00 | Komolyzenei klub. Liszt Ferenc „200” Sze-

relmi álmok (film). A klub vezetője: Bócz Sándor 
zenetörténész. Európa Ház.

19.00 | Dumaszínház. Aranyosi Péter és 
Szomszédnéni Produkciós Iroda műsora. Művé-
szetek Háza.

20.00 | Dixie- és jazzklub. Miskolci Dixieland Band 
és vendégei. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Március 11. | péntek
16.00 | Nőnapi bál. A Miskolc-Diósgyőri Cukorbe-

tegek Egyesülete nőnapi bált rendez. Vasgyári Kö-
zösségi Ház. 

18.00 | Kortárs Művészeti Happening. 
Zagar-, Magashegyi Underground-, Ritmiklift-, 
Greenbeetz-koncertek, kortárs művészeti kiál-
lítás. Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabad-
idő Központ.

19.00 | Tim Ries – Oláh Kálmán Quartet-
koncert. A Rolling Stones szaxofonistája a hazai 
jazz kiválóságaival lép fel. Művészetek Háza. 

Március 12. | szoMbat
16.00 | Diák táncverseny elődöntő. Ifjúsági és 

Szabadidő Ház. 
18.00 | Kortárs Művészeti Happening. Pál Ut-

cai Fiúk-, Radio Raszkolnyikov- és Kiscsillag-kon-
cert. Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabad-
idő Központ.

19.00 | Revans. Táncszínházi produkció az 
Experidance társulatának előadásában. Művé-
szetek Háza. 

Március 7. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek 
üzenetei (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Képek, korok, kamerák – miskol-
ci kiállítás 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Há-
lózat TV) 21.00 A halál keletről érkezik, amerikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 8. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Életmód 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sport-
műsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.25 DVTK – REAC NB II-es labdarúgó-bajnokság 21.00 Drogvadászok, amerikai film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 9. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A polgármester, 
portréfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Barangolás: hangulatséta Kassán és Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 A bérgyilkos, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 10. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 13.00 Miskolc 
közgyűlése: közvetítés felvételről 17.00 Biztonsági zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Miskolc közgyűlése: közvetítés felvételről 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Miskolc közgyűlése: 
közvetítés felvételről 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A küzdelem törvénye, ame-
rikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 11. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Magyar-
ország: Letenye (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 Bikinis őrület, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 12. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Négy és fél-
millió lépés Magyarországon 2. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, 
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–
07.00 Képújság.

Március 13. | Vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 MJJSE – Va-
sas Jégkorong OB 1-es mérkőzés 17.00 Bencze-show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin 
(ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Dupla vagy semmi, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–07.00 Képújság. 

Március 9.| szerdáig | 17.00 Üvegtigris 3; magyar vígjáték 
(Béke-terem) | 17.30 A dilemma; amerikai film (Uránia-terem) | 
19.30 Nem beszélek zöldségeket!; francia film (Béke-terem) | 
20.00 Red; amerikai akció-vígjáték (Uránia-terem)

Március 10 – Március 16. | csütörtök–szerda | 17.00 Egy család; 
dán film (Béke-terem) | 17.30 Szerelem és más drogok; amerikai romanti-
kus vígjáték (Uránia-terem) | 19.30 Szemekbe zárt titok; spanyol–argentin 
film (Béke-terem) | 20.00 Ördög; amerikai horror (Uránia-terem)

art mozi, művészetek háza ››››››››››››

Experidance – március 12., szombat, Művészetek Háza

Tim Ries – péntek, Művészetek Háza 

Harang-hírek. Farsangvé-
gi lelkigyakorlat lesz a Zárdakápolná-
ban március 6–7–8-án, vasárnap, hét-
főn és kedden délután 5 órakor.  Március 
9-én hamvazószerda, a nagyböjt kez-
dete. A minorita templomban az első ke-
resztutat hamvazószerdán délután 5 órá-
tól végzik, a továbbiakban a nagyböjtben 
minden hétfőn délután fél 6-tól Corda pia, 
minden szerdán és pénteken délután 5 
órától keresztút.

programajánló ››››››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››

Akció 2011. 03. 07-től 2011. 03. 14-ig

Persil mosópor 2 kg 649 Ft/kg 1299 Ft
Persil gél 1,5 l, 866 Ft/l 1299 Ft
Dosia mosópor 5+2 kg, 285 Ft/kg 1999 Ft
Biopon folyékony mosószer 3 l, 533 Ft/l 1599 Ft
Tide mosópor 2 kg, 549 Ft/kg 1098 Ft
Dezin folyékony mosószer 3 l, 233 Ft/l 699 Ft
Perwol mosószer 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft
Coccolino öblítő 2 l, 409 Ft/l 819 Ft
Quanto öblítő 1 l 309 Ft
Baba nedves törlőkendő 72 db, 4,4 Ft/db 319 Ft

HIrdetés

Általános segélyhívó: 112; Fel-
nőtt háziorvosi ügyelet; MIseK 
Kft. (Csabai kapu 9–11.): 46/560-
080; MIseK Kft. diósgyőri telep-
helye (Kórház u. 1.): 46/531-799; 
Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 
9–11.): 46/555-666/1270; Gyer-
mek háziorvosi ügyelet (GYeK – 
szent péteri kapu 76.): 46/412-
572. Város őrség: 40/200-893. 
MIHŐ műszaki ügyelet: 46/379-
360. MIVÍZ központi ügyelet: 
46/519-339. éMÁsZ hibabejelen-
tés: 40/282-828. Közterület-fel-
ügyelet: 46/502-579. In Memo-
riam temetkezés (halottszállítási 
ügyelet): 46/353-909, 30/677-
7958. Állategészségügyi telep 
(kóbor, elhullott állatok bejelen-
tése): 46/345-103, 30/339-6549. 
B.-A.-Z. Megyei Állami Közútke-
zelő Kht.: 46/560-070.

közérdekű ››››››››››››

A MűvészBeJÁrAt vo-
lu me 2. – Kortárs Mű-
vészeti Happening az 
Adyban, nyitó napján, 
március 11-én a Ma-
gashegyi  Underground 
és a Žagar koncertje kí-
nál kitűnő szórakozást. 
Különleges  kiegészítő 
programokat is kíná-
lunk a közönségnek. Az 
Ady emeleti galériá ja a 
miskolci fiataloké: két 
koncert között a szépmesterségek Alapítvány és a 
MissionArt Galéria válogatásában Csabai renátó és 
más fiatalok alkotásaival ismerkedhetünk, valamint 

a Factory – tudásgyár projectbe nyerhetünk bepil-
lantást. A péntek este 7 órakor kezdődő megnyitót 
követően a kortárs művészeti kiállítás április 3-ig, na-
ponta 10–18 óráig látogatható. 

Miskolcon hosszú idő után, szombaton lép újra szín-
padra a legendás Pál Utcai Fiúk, valamint bemutatko-
zik a radio raszkolnyikov. Nagy bulit nehéz elképzelni 
Miskolcon Lo  vasiék nélkül, Kossuth-díjas al ter-ikonunk 
a Kiscsillag koncertjével zárja a kétnapos művészeti 
fesztivál zenei programjait. 

A Művészbejárat már ciusi koncertjeire napijegy 
elővételben 1900 Ft-ért, kétnapos bérlet rendkívül 
kedvezményes áron, 2600 Ft-ért kapható az Adyban 
(www.adymuvhaz.hu), a színház melletti antikvári-
umban és a Fehér Fotónál. 

A rendezvénysorozat támogatója az 

Kiscsillag-, PUF-, Žagar-koncertek, 
kiállítások az Adyban

minta: filmcím (felirat/szinkron) | kor-
határ | kezdési időpontok
Rango (MB, premier) | 12 | 11:00, 13:15, 
15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Elhajlási engedély (MB, premier) | 16 | 
10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Honnan tudod (F) | 12 | 12:15, 17:00, 19:30, 
22:00
Féktelen harag (MB digitális 3d) | 18 | 
11:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30

A Negyedik (F) | BA | 10:45, 13:00, 15:15, 
17:30, 19:45, 22:00
Gagyi mami: mint két tojás (MB) | 12 
| 10:45, 13:00, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45
A félszemű (F) | 16 | 10:00, 14:45
Gnómeó és Júlia (MB) | KN | 10:00, 14:00
Csak szexre kellesz (MB) | 16 | 12:00, 
16:00, 18:15, 20:30, 22:30
Gnómeó és Júlia (MB digitális 3d) | 
KN | 11:00, 14:45, 18:30

Gulliver utazásai (MB digitális 3d) | 
KN | 12:45, 16:30
A dilemma (MB) | 12 | 20:15, 22:30
A következő három nap (F) | BA | 13:30

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul 
beszélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári 
besorolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpon-
tok csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utá-
niak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, miskolc plaza – március 3–9. ››››››››››››



a város lapja

MiNap

2011. március 5. | 9. hét | I. (VIII.) évfolyam 1. (9.) szám

12  mozaik

A tavasz hírnökei
Sami Magdolna több mint 
tíz éve él virágok között.

A diósgyőri boltban színpompás 
egyveleg fogadja a betérő vásár-
lókat: a szegfűk, rózsák, liliomok, 
orchideák próbálják feledtetni a 
kinti, kora tavaszi szürkeséget. 

Magdi már szinte személyes is-
merőseinek tekinti a növényeket. 
Mint mondja, virágot kötni, csok-
rokat összeállítani nem is lehet 
egyfajta lelki ráhangolódás nélkül. 
A vásárlók nem mindig tudják, 
milyen virág, milyen összeállítás 
fejezné ki legjobban az érzelmei-
ket arra az alkalomra, amelyre ép-
pen csokrot vásárolnak. Más il-
lik a névnaphoz, születésnaphoz, 
megint más az első randevúhoz, 
nőnaphoz, vagy éppen a kegyele-
ti eseményekhez. És persze az év-
szakoknak is megvannak a ma-
guk virágai.

A tavaszi virágok például ép-
pen akkor jelennek meg, vidíta-
nak fel bennünket, mikor a leg-
nagyobb szükségünk van rájuk 
– mondja, mutatja Magdi. Ahogy 

hosszabbodnak a napok ilyenkor, 
egyre gyakrabban gondolunk a 
kikeletre. Titkon már arról álmo-
dunk, ahogy majd rügyeznek, vi-
rágba borulnak a fák, a kertek, 
kivirul körülöttünk a világ. Mind-
annyian várjuk a meleg napsuga-
rakat, s ezt a hangulatot színesítik 
meg még jobban a tulipán, a nár-
cisz, a jácint és társaik.

Persze, a virágkötőknek is van-
nak kedvenceik. Magdi kérdé-
sünkre elmondta: ő legjobban 
liziantuszt szeretne kapni nőnapra, 
amely nem hivalkodó, de kedves, 
szép virág, és egyéni hangulata van. 

Szepesi S. 

Kertészpalánták  
A környezettudatos magatar-

tásra nevelés érdekében máso-
dik alkalommal rendezték meg 
a „Kertész leszek…” című kör-

nyezet-egészségügyi programot 
óvodák számára. Az ÁNTSZ 

Észak-magyarországi Regionális 
Intézete által szervezett verseny-
ben a gyerekek feladata volt pél-
dául a palántaültetés, -gondozás, 
növényápolás és virágmagok be-

gyűjtése, illetve egy virágoskert 
kialakítása. A tizenkilenc pá-

lyázó intézmény közül az emő-
di Rákóczi Utcai Óvoda lett az 
első, díjuk egy szabadtéri hin-

ta. A második helyezett a Bárso-
nyos Napközi Otthonos Óvoda 

és Tagóvoda lett Ongáról, a kép-
zeletbeli dobogó harmadik foká-
ra pedig a Középszer Utcai Óvo-

da állhatott fel (képünkön). 
(Fotó: Mocsári László)

bestseller ›››››››››››››

HÉtFOrDUlÓ ››››››››››››

HIrdetés

Akkor és most... Az Erzsébet tér Miskolc első, tudatosan terve-
zett köztere. Az 1890-ig itt működött Pap-malom lebontása, majd helyé-
nek parkosítása után alakult ki, keleti oldalán három, nyugati oldalán két 
épülettel. Először Szemere Bertalan szobrát szerették volna felállítani a 
fürdővel szemben. A szabadságharc 50. évfordulójára emlékezve, 1898-
ban Kossuth Lajosnak állították fel Róna József alkotását, amely a „Nagy 
Ember” első egész alakos köztéri szobra.  
(Gyurkó Péter képeslapja, dobrossy István szövege, Juhász Ákos fotója)

Névadó – Bizony Ákos
A mai Madarász Viktor utca viselte 
nevét 1949-ig, jelenleg Hejőcsabán 
őrzi utcanév emlékét. 2011-től Mis-
kolc város egyik kitüntetését róla ne-
vezték el.

1846–1922 között élt. Az eper-
jesi jogakadémián, majd a buda-
pesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen szerzett jogi diplomát. 
Önálló ügyvédi irodát vezetett Mis-

kolcon, később az ügyvédi kamará-
hoz kötődött élete (titkár és elnök 
volt, több mint negyedszázadon ke-
resztül). Miskolc hagyományait tisz-
telve a függetlenségi és 48-as párt ve-
zéregyénisége, 1901–1918 között a 
város országgyűlési képviselője volt, 
de a felkínált igazságügyi tárcát nem 
vállalta. Hagyatékát a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kézirattára őrzi.

100 éve írta a 
Miskolci Napló…

A politikai napilap a miskolci saj-
tó történetében „korosnak” számít, 
hiszen közel három és fél évtizeden 
át jelent meg. Rokonszenvezett Ti-
sza István kormányával, lojális volt 
Bethlen István kormányához és a 
Trianon utáni nemzetkonszolidálá-
si politikájához, de Gömbös Gyula 
idején ellenzékbe vonult, majd 1935-
ben meg is szűnt. 

A lap kiadóhivatala és szerkesz-
tősége a Hunyadi u. 2. szám alatt 
volt. Az első „profi”, tehát hivatalos 
újságíró – Hubert János – ennél a 
lapnál dolgozott Miskolcon. A lap-
nak volt fővárosi tudósítója, s mun-
katársai közül számosan beírták ne-
vüket a város történetébe. Így Nagy 
Ferenc polgármester, Miskolczy Si-
mon János levéltáros, Leszih Andor 
muzeológus és Soltész János tanár. 
Az újság egyes cikkeire – mivel sok 
kultúrtörténeti és művelődéspoliti-
kai írás látott napvilágot hasábjain – 
gyakorta vissza fogunk térni.

Dobrossy István

162 éve, 1849. március 3–8. között volt Miskolc első osztrák megszállá-
sa a szabadságharc alatt. A város és a megye vezetői nem tettek hűségesküt, 
így ostromállapot lépett érvénybe. Az év folyamán az osztrák császári csapa-
tok még egyszer, az orosz cári hadak pedig kétszer szállták meg Miskolcot.

150 éve, 1861. március 4-én a megyegyű-
lés követelte az önkormányzati rendszer visz-
szaállítását, s a felelős magyar minisztérium 
felállítását, mint a kiegyezés fontos feltételeit. 
(Az 1861. évi országgyűlés korelnöke Palóczy 
László, Miskolc szülöttje és képviselője volt.)

80 éve, 1931. március 6-án avatták fel a Borsod-Miskolci Hitelbank épüle-
tét (Széchenyi István u. 15–17. szám). Az építés két, a beköltözés három hóna-
pot igényelt, 150 ember dolgozott az építkezésen. Az államosítás után 2006-ig 
szintén bankfiók működött földszintjén.

köztünk Élnek ››››››››››››

Logue, Mark–Conradi, Peter: 
A király beszéde
Lionel Logue autodidakta beszédtanár auszt-
rál közember volt. Mégis sikerült az egyik leg-
nagyszerűbb brit királyt faragnia az ideges, ke-
vés beszédű yorki hercegből. Lionel Logue és a 
leendő VI. György király nem mindennapi kap-
csolatának történetét Logue unokája írta meg 
nagyapja, Lionel naplójegyzetei és archív do-
kumentumok alapján. soha ilyen személyes 
képet nem rajzoltak még a brit monarchiáról.

Géniusz KönyvÁruhÁz
3530 Miskolc, széchenyi u.107.  tel.: 46/412-932, 46/412-977
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

HIrdetés

Az MVK-nak komoly – sok más szol-
gáltatóhoz hasonló – gazdálkodási 
nehézségeken kell úrrá lennie. Az ön-
kormányzati cég igyekszik leszorítani 
működési költségeit, melyeket 2010-
hez képest 350 millió forinttal szeret-
ne csökkenteni 2011-ben. 

A gazdálkodási egyensúly meg-
teremtésének egyik módja a ki-
bocsátott teljesítmények (járatsű-
rűség, vonalhálózat) csökkentése, 
azonban ezt az utazási igények nem 
indokolják. A férőhelykilométer-ki-
bocsátást (a járatsűrűség, a vonal-
hálózat, a közlekedtetett járművek 
eredőjeként számított mutatószám, 
mely az MVK kibocsátott teljesítmé-

nyét jelenti) társaságunk fenn kíván-
ja tartani.

tarifaemelésre van szükség. A 
menetjegy és bérletárak emelését 
számos, az MVK hatáskörén kívül 
eső tényező indokolja: 

A fő problémát a helyi közössé-
gi közlekedés alulfinanszírozása je-
lenti.

Az ingyenes utazások árát csak 
részben téríti az állam. Van utas, csak 
utazását senki nem fizeti meg. A be-
vételkiesés 345 millió forint.

A kedvezményesen vásárolható 
bérletekre igényelhető árkiegészí-
tés sem éri el azt a mértéket, hogy 
az MVK hozzájusson a szolgáltatás 

teljes árához. Az MVK üzletpolitikai 
kedvezményt biztosít a tanuló- és 
nyugdíjasbérletekre, villamosbér-
letek esetében ez 470 forintot, míg 
kombinált bérletek esetében 380 
forintot jelentett 2010-ben. A bevé-
telkiesés több mint 200 millió forint.

Az önkormányzati támogatás az 
önkormányzat súlyos forráshiánya 
miatt csökken. A bevételkiesés 100 
millió forint.

Az üzemanyagár emelkedése 
2010-ben 23,5 százalékos volt. Az 
MVK 5 millió liter gázolajat használ 
évente, a jelentkező többletköltség 
250 millió forint. 

Az infláció mértéke 2010-ben 
4 százalék volt, ez 50 millió forint 
többletköltséget jelent.

A tarifaemelés elmaradása a 
2010. évi bevételekhez képest kö-
zel 200 millió forintos bevétel-elma-
radást eredményezne, ami a gazda-
sági stabilitást, és így a szolgáltatás 
fenntarthatóságát komolyan veszé-
lyeztetné.

A menetjegyek és bérletek árá-
nak megállapítása az önkormányzat 
hatásköre, a témában a város kép-
viselő-testülete várhatóan jövő hét 
csütörtökön hoz döntést.

(x)

Alulfinanszírozott MVK, elengedhetetlen tarifaemelés
Jegyáremelésre kényszerül a város tömegközlekedési cége

Márciusi ünnep – már pénteken is
A magyar polgári forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának ünneplése 
már március 11-én, pénteken 10 órakor elkezdődik: koszorúzással emlékeznek 
Görgey Artúr szobránál (Herman Ottó Múzeum, Görgey u. 28.).

A nagy ünnepségsorozat természetesen kedden, március 15-én lesz. Családi 
programot szerveznek a Szent István térre: délelőtt 11-től délután 4 óráig huszár-
tábor várja a családokat (huszárok és lovaik, huszárviselet és fegyverbemutató, 
mesterség-bemutatók, ’48-as játszóház, pónilovaglás, To(Bor)ozó). 

A koszorúzás március 15-én, kedden 10 órakor lesz Petőfi Sándor szobránál. 
Itt ünnepi beszédet mond Kriza Ákos polgármester, majd felkeresik a forrada-
lom miskolci emlékhelyeit. 11 órakor az Erzsébet téri Kossuth Lajos-szobornál, 
fél 12-kor pedig az avasi temetőben helyezik el a kegyelet virágait.
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