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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
100 százalékos 
DVTk
szombaton az a bőcs lesz a diós
győriek ellenfele, amely 2–1re nyer
ni tudott ősszel a dvtk stadion
jában. Sport | 9. oldal

a napfény íze
a téli szürkeség után használ
juk tudatosan a napfény jóté
kony hatását! napi kéthárom 
óra is segíti a közérzet javulá
sát. Életmód | 7. oldal

MoneTáris 
TanácsTag
Új feladatot kapott a Miskolci 
egyetem gazdaságtudományi 
karának dékánja.  
A vároS | 4. oldal

Az ovisok másképp kapják

Áprilistól nem dobozos tejet kapnak a miskolci óvodások, mivel csak az 
iskolásokéra futja a költségvetésből. Az óvodások azonban így is meg-
kapják a tejet.

» folytatás a 3. oldalon

Nem épül meg
Egyelőre nem épül hipermarket a diósgyőri uszoda mellett. Januárban 
még azt ígérte a cég kommunikációs igazgatója, hogy az engedélyek be-
szerzése után elkezdődik a munka, mostanra azonban biztossá vált, az 
áruházlánc Miskolcon egyelőre nem kíván újabb üzletet nyitni.

» folytatás az 5. oldalon

Közös takarítás akcióban

A miskolci önkormányzatnak is évről évre komoly gondot, pluszköltsé-
geket jelent az illegális hulladéklerakók felszámolása. A héten a számo-
zott utcákban szedték össze a szemetet az ottlakókkal együtt. A frekven-
tált területeken tovább folytatják a takarítási akciókat, legközelebb – a 
jövő héten – Lyukóban szervez majd takarítást a helyi családsegítő szol-
gálat, a lakosság bevonásával.

» folytatás az 5. oldalon

Tavaszt éreznek a virágok is.
Itt a tavasz, lassan virágozni kezdenek a 

miskolci közterületeken a tavaly kiültetett 
kétnyári növények, a krókusz, a tulipán, a 

nárcisz. Kovács Anna, a polgármesteri hiva-
tal kertészeti előadója elmondta: ezek a vi-
rágok 2-3 hét múlva pompáznak majd tel-

jes szépségükben, az egynyári virágokat 
pedig május elején ültetik ki. Ezeket jelen-
leg a Debreczeni Márton Szakképző Iskola 
üvegházában nevelik, a miskolciak idén is 
a tavaly már megszokott színpompás ked-

venceikkel találkozhatnak a közterületeken: 
a petúniától, büdöskétől, salviától kezd-

ve egészen a muskátliig. A villamosprojekt 
munkáival érintett területekre nem ültetnek 
ki virágokat, ugyanis nehézségekbe ütközne 

az ágyások megközelítése, gondozása.
Sz. S. | fotó: Juhász Á.

Kiútkeresés az adósságcsapdából
Két hete fellélegezhettek egy 
kicsit azok, akik önhibáju-
kon kívül kerültek nehéz 
helyzetbe, mert nem tudták, 
tudják fizetni a lakáshitelük 
törlesztő részleteit. 

Az országgyűlés ugyanis újra meg-
hosszabbította a kilakoltatási mora-
tórium határidejét: a képviselők áp-
rilis 15. helyett most már július 1-jéig 
intik türelemre a végrehajtókat. 

Ez azonban nem minden adós-
ra vonatkozik: azokat, akik nem fi-
zetik lakáshiteleik törlesztőrészleteit, 
és emellett az egyéb tartozásuk – pél-
dául a ki nem egyenlített közös költ-
ség, vagy más rezsiszámla – tőkeré-
sze meghaladja a 150 ezer forintot, 
április 15-e után kilakoltathatják. Ez 
pedig nagyon fontos részlete a sza-
bályozási háttérnek – hívta fel rá a fi-
gyelmet Stoff László, a Banki Hitel-
károsultak Egyesületének megyei 
képviseleti vezetője.

A kilakoltatási moratóriumnak 
ugyanis volt egy olyan oldala is, hogy 

a hitelüket fizetni nem tudó emberek 
sokszor a rezsiszámláikat sem tudták 
befizetni – olyan is akadt, aki nem 
akarta, tudván, hogy a lakáshite-
lét úgyis felmondják. Ezzel azonban 
adósságcsapdába kerültek, hiszen, 
míg az állami segítségnyújtás mellett 
arra van esélyük, hogy a lakáshitel-
problémájuk rendeződhessen, addig 
a szolgáltatóknál felhalmozott tarto-
zásokat egy idő után mindenképpen 
ki kell fizetniük. Emellett a szolgálta-
tók – panelházaknál a társasházak – 
kintlévősége is egyre nő. 

» folytatás a 3. oldalon

Tömeges 
nyomozás 
Nyomozás indul minden feljelen-
tés ügyében, amit Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere tett Budapesten 
a Miskolc Holding Zrt.-nél és leány-
vállalatainál végzett könyvvizsgálói 
jelentések alapján.

Mivel a Legfőbb Ügyészség egyet-
értett azzal, hogy a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Ügyészség elfogult 
lehet, ezért a feljelentéseket a Hajdú-
Bihar Megyei Főügyészség hatáskö-
rébe utalta.

» folytatás a 3. oldalon

Zöld Nyíl: bontás, építés, közműkiváltás
Közel egy hónapja indult 
újra a villamospálya felújí-
tása. A leendő új szakaszon 
április 4-én kezdődnek a 
munkák az ivóvízvezetékek 
kiváltásával

A projekt összességében a tervezett 
ütemben fut, néhány fázisban ugyan 
jelenleg gyorsabban haladnak a terv-
nél, de ebből messzemenő következ-
tetéseket nem lehet levonni.

– Az eredeti ütemtervet tartani 
fogjuk reményeink szerint, vagy-
is őszre kell készen lenni a Thö-
köly utca – Újgyőri főtér közötti 
szakasszal – hangsúlyozta Cson-
tos Ágnes projektmenedzser. Hoz-
zátette: az, hogy jelenleg úgy tűnik, 
gyorsabban haladnak, nem feltét-
lenül jelenti azt, hogy a villamos 
is hamarabb elindulhat, hiszen a 
munkákat számtalan tényező be-
folyásolja. – Nem tudjuk még, mi-

lyen lesz az időjárás nyáron, illet-
ve, hogy milyen, előre nem látható 
gondok merülnek fel. A cél termé-

szetesen az, hogy minél ütemeseb-
ben haladjon a munka, ezt segíti az 
is, hogy a kivitelező hasznosította 

az első ütemben szerzett tapaszta-
latokat.

» folytatás a 4. oldalon

Innovációs díjat kapott a MIHŐ
Kiemelt elismerést kapott a 
Miskolci Hőszolgáltató Kft. 
a XIX. Magyar Innovációs 
Nagydíj ünnepségén ked-
den, az Országház Főrend-
házi termében. 

A húszéves Magyar Innovációs 
Szövetség által alapított, a Magyar 
Innovációs Alapítvány által meg-
hirdetett díjat az az intézmény, vál-
lalkozás kapja, amely 2010-ben a 
legnagyobb hasznot hozó innováci-
ót valósította meg.

A harminchét pályázó közül há-
rom hazai cég kapott kiemelt elis-
merést: elsőként szólították a MIHŐ 
Miskolci Hőszolgáltató Kft.-t. Vé-
csi György ügyvezető igazgatónak 

Matolcsy György adta át az elisme-
rést. A miskolci társaság a biogáz 
távhőcélú hasznosítása miatt érde-
melte ki az oklevelet. Az ünnepség 
után Vécsi György elmondta, a díj 
bizonyíték arra, hogy Miskolc is ké-
pes nagy dolgokat alkotni, s ez a jö-

vőre nézve biztató. A MIHŐ mellett 
a Richter Gedeon Vegyészeti Nyrt. és 
ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. 
kapott különdíjat.

Az innovációs nagydíjat a Mediso 
Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szer-
viz Kft. nyerte el.               S. P. | fotó: J. Á.
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március 25. | péntek

Az egészségért főzött. Szem-
léletformáló életmódprogramokat 
szervez a Miskolc és Környéke Fi-
ataljaiért Egyesület március és au-
gusztus között, melyben a testi és 
lelki egészségmegőrzésre szeretnék 
felhívni a fiatalok figyelmét. Első al-
kalommal Benke László olimpiai 
bajnok mesterszakács és mestercuk-
rász várta a főzni vágyókat (lapzár-
tánk után) és az egészséges ételek 
iránt érdeklődőket a Szinva teraszon.

PC – Kismesterek. Idén tizenne-
gyedik alkalommal rendezte meg a 
miskolci Bem József Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Intézmény 
országos informatikai versenyét, 
mely a PC – Kismesterek nevet vise-
li. Az országos versenyre ötvenegy is-
kola jelentkezett, a döntőbe az ország 
legjobb tíz csapata jutott. A kis gra-
fikus PC-mesterek rajzolóprogram-
mal számítógépen hoztak létre igazi 
művészi alkotásokat.

március 26. | szombat

A koraszülöttekért. Jótékonysági 
bált rendezett a miskolci Segíts Élni 
Alapítvány, amely több mint másfél 
évtizede segíti a koraszülöttek haté-
kony gondozását. A rendezvény be-
vételét ezúttal is a beteg újszülöttek 
és koraszülöttek minőségi ellátására 
fordítják. 

március 27. | vasárnap

Ötpróba. Miskolcra érkezett már-
cius 27-én az EDF DÉMÁSZ Ötpró-
ba London 2012 rendezvénysorozat. 
A hazánkban 30 éves hagyomány-
nyal rendelkező szabadidősport-
eseménysorozat a futás, gyaloglás, 
kerékpározás, úszás és triatlon kü-

lönféle távokon történő teljesítésére 
buzdít. A programsorozatot Buda-
pesten és 18 magyarországi nagyvá-
rosban rendezik meg. A legjobban 
teljesítők – így a miskolci nevezők 
– a 2012-es londoni olimpiára szóló 
belépőjegyeket nyerhetnek. 

Mozgalmas a színházi világ-
nap. Számos érdeklődő volt kíváncsi 
a hétvégén a Miskolci Nemzeti Szín-
házban megrendezett háromnapos 
színházi világnap elnevezésű rendez-
vény programjaira. A teátrumba való 
bejárás ismételten sikert aratott a lá-
togatók körében.

március 28. | hétfő

Hiteles Gálffy-portré. Hiteles, 
biztosan Gálffy Imrét ábrázoló fest-
ményt helyeztek el a Városházán. Az 
elmúlt év folyamán kiderült, hogy az 
ott őrzött kép nem Gálffy Imre egy-
kori polgármestert ábrázolja. A csa-
lád ekkor kezdett kutatni egy hiteles 
portré után, amit most a két unoka, 
Gálffy Csaba és Gálffy Sarolta Kin-
ga adott át Kriza Ákos polgármester-
nek. A portrét a Herman Ottó Mú-
zeum restaurátorai vizsgálják, ezáltal 
kiderül majd, hogy pontosan mikor 
készült, s ki volt az alkotó.

március 29. | kedd

Autóbeszállítók. A BOKIK által 
menedzselt és működtetett észak-
magyarországi autóipari beszállítói 
klaszter a kamara székházában tar-
tott tanácskozást. A mintegy 60 vál-
lalkozást tömörítő szervezet célja, 
hogy a régió cégei közül minél több 
tudjon kapcsolódni a Magyaror-
szágon és a világszerte működő au-
tóipari gyártókhoz. A legnagyobb 
érdeklődés jelenleg a Mercedes kecs-

keméti, valamint az Audi győri fej-
lesztéseihez kapcsolódó beszállítási 
lehetőségek iránt nyilvánul meg.

Lezárult nyomozás. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság befejezte a tavaly nov-
emberi nemesbikki, három halálos 
áldozattal járó közlekedési baleset 
nyomozását. Az iratokat vádemelé-
si javaslattal megküldték az ügyész-
ségnek. A három gyanúsítottra, 
amennyiben bűnösnek találja őket a 
bíróság, maximum 26 év szabadság-
vesztést róhatnak ki.

március 30. | szerda

MSZP: kiket képviselnek a 
fideszes képviselők? Nem fog-
lalkoznak érdemben körzetükkel 
a fideszes önkormányzati képvi-
selők – állítja Tompa Sándor ön-
kormányzati képviselő és Szihalmi 
Péter, az önkormányzat pénzügyi 
bizottságának tagja. A képviselők 
elmondták, hogy a márciusi közgyű-
lésen több mint harminc módosító 
indítvánnyal éltek – melyek mind-
egyike a lakossági problémák meg-
oldását célozta – ám a közgyűlés 
fideszes többsége mindet leszavazta.

március 31. | csütörtök

Megújult vizsgaállomás. Kö-
zel 10 millió forintos beruházás ke-
retein belül újult meg a Szemere Ber-
talan Szakközépiskolában található 
műszaki vizsgaállomás, ahol az autó-
sok a műszaki vizsgán kívül a zöld-
kártyát is megcsináltathatják. A vizs-
gahelyszín mellett a munkafelvételi 
irodát is átadták. A szakközépiskolá-
ban 1995 óta működik a vizsgaállo-
más, ahol a diákok gyakorlatukat vé-
gezhetik. A beruházás keretein belül 

új fékpadot és lengéscsillapítót vásá-
roltak, valamint az autójukat vizsgáz-
tatók egy új ügyfélváróban tölthe-
tik majd el az idejüket, amit szintén 
most alakítottak ki az épületben.

microCAD. Patkó Gyula, a Miskolci 
Egyetem rektora nyitotta meg az egye-
temen a jubileumi, XXV. microCAD 
Nemzetközi Tudományos Konferen-
ciát. Ausztriától az USA-ig a világ szá-
mos helyéről érkeztek előadók a két-
napos tudományos eszmecserére. 
Idén a környezet- és energiagazdál-
kodástól az állam- és jogtudományig 
összesen 18 szekcióban tartottak elő-
adásokat. A rendezvénysorozat rang-
ját jelzi, hogy részt vett rajta az elmúlt 
években a Magyar Tudományos Aka-
démia nyolc tagja. 

Szabó Lőrincre emlékeztek. 
Rajzversennyel, kézműves-foglalko-
zással, varázsigékkel és koszorúzás-
sal, emlékesttel tisztelegtek csütörtö-
kön Szabó Lőrinc előtt, születésének 
111. évfordulóján. A Szabó Lőrinc 
Általános és Német Két Tanítási 
Nyelvű Iskola diákjai délelőtt meg-
koszorúzták a költőt megelevenítő 
domborművet, délután pedig játé-
kos formában emlékeztek meg isko-
lájuk névadójáról. Koszorúzással és 
egy emlékesttel tisztelegtek Szabó 
Lőrinc előtt délután, a Városi Könyv-
tár Szabó Lőrinc Fiókkönyvtárában 
is. Szerdán az Avasi Gimnázium ma-
gyar fakultációs tanulói koszorúzták 
meg az intézmény előtti egész alakos 
Szabó Lőrinc-szobrot. 

Új vér- és infúziómelegítő. Vér- 
és infúziómelegítő berendezést vá-
sároltak a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórház Onkológiai Osztálya számá-
ra abból a háromszázezer forintból, 
amely a Magyar Rákellenes Liga és 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar kö-
zös szervezésű jótékonysági koncert-
jéből gyűlt össze. 

április 1. | péntek

Egész évben ünnepelnek. Két év-
fordulót is ünnepel idén a Földes Fe-
renc Gimnázium. Az iskola épülete 
100 éves, az intézmény jogelődje pe-
dig 450 évvel ezelőtt kezdte meg az 
oktatást. Több programmal is emlé-
keznek a jeles dátumokra az évben. 
A programsorozat része, hogy egyko-

ri diákok tartanak előadást, akik ma 
szakmájukban kiemelkedőt alkot-
nak. Az első előadásokat Lévai Péter 
fizikus, akadémikus tartotta pénteken 
délelőtt, a gimnázium dísztermében. 
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Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK Kft. (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Kft. Diósgyőri telephelye (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. 
Lelkisegély (vonalas telefonról hívható, 24 órás, ingyenes): 80/505-505. 
Város őrség: 40/200-893. MIHŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ köz-
ponti ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-
felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügye-
let): 46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott 
állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közútkeze-
lő Kht.: 46/560-070.

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››

HIrDETéS

HIrDETéS

hírhasáb ››››››››››››

2 felnőtt + 1 gyerek már 245 000 Ft-tól/család
2 felnőtt + 2 gyerek már 360 000 Ft-tól/család

Páros akció baráti társaságok részére
4 felnőtt már 380 000 Ft-tól

Az ár (az utas- és stornóbiztosítás kivételével) minden költséget tartalmaz (repülő, 
illeték, szálloda, jelölt ellátás, transzferek). A biztosítás külön fizetendő!

CSALÁDI AKCIÓ
KRÉTA * MALLORCA * RODOSZ 

Honosítás. Március 16-ától a kor-
mányablakokban is lehetőség nyí-
lik az egyszerűsített honosítási el-
járás kezdeményezésére. Magyar 
állampolgárságot igényelhet az, aki-
nek felmenője magyar állampolgár 
volt, vagy valószínűsíti magyaror-
szági származását és igazolja magyar 
nyelvtudását, feltéve, hogy a magyar 
jog szerint büntetlen előéletű, vala-
mint büntetőeljárás nincs ellene fo-
lyamatban, továbbá, hogy honosítá-
sa nem sérti Magyarország köz- és 
nemzetbiztonságát. További infor-
máció: www.allampolgarsag.gov.hu

Tanács, tájékoztatás. A miskol-
ci kormányablak (Csiz madia köz 1. 
szám) ügyfélszolgálatán tájékoztatást 
adnak az Új Széchenyi Tervvel kap-
csolatban is. A munkatársak – meg-
hosszabbított munkaidőben, reggel 
nyolctól este nyolc óráig – jogi prob-
lémákban is segítséget nyújtanak, 
többek között ügyfélkapu létesítésé-
ben, utazási költségtérítés és egész-
ségbiztosítási támogatás igénylése 
kapcsán.

Hivatalból főosztály. A volt Ok ta-
tási Hivatal a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Oktatá-
si Főosztályaként működik tovább 
március 28-ától. A főosztályveze-
tő Társy József, a főosztály új címe: 
Miskolc, Csizmadia köz 1., telefon-
szám: 46/514-697, fax: 46/514-760.

» Dr. Nánási-Kocsis Norbert | a Szentpéteri kapu önkormányzati képvise-
lője bejárást tart a Tetemvár utcáiban április 4-én délután 2 órától. 

» Jakab Péter | önkormányzati képviselő és Szegedi Már-
ton, a Jobbik városi elnöke fogadóórával egybekötött lakossági fóru-
mot tart április 15-én, pénteken délután 5 órától a Munkácsy Mihály 
Általános Iskolában (Szilvás u. 39.). A fórumon részt vesz Egyed Zsolt or-
szággyűlési képviselő, a Jobbik megyei elnöke, Miklós Árpád, a megyei önkormányzat Jobbik-frak-
ciójának vezetője, valamint Szegedi Judit, a megyei önkormányzat képviselője.

bejárás, fórum ››››››››››››

Ideiglenesen új helyen

Elkezdődik a javítása, ezért a Vil-
lanyrendőr (Népkert irányába lévő) 
buszmegállót április 2-án reggel 6 
órától várhatóan négy hétre áthe-
lyezik a Népkert irányába, a Szeme-
re utca és az Uitz Béla utca keresz-
teződése elé, a régi OTP épületével 
párhuzamosan, közölte az MVK 

Zrt. A megállóhely áthelyezése mi-
att a 34-es autóbuszok nem állnak 
meg a Villanyrendőrnél, így a já-
ratról egyéb autóbuszokra a Hő-
sök terén, villamosokra az Arany 
János u. végállomáson leszállva a 
Szinvapark megállóhelynél van le-
hetőség átszállni.
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Moratórium – kiútkeresés az adósságcsapdából
Két hete fellélegezhettek egy 
kicsit azok, akik önhibáju-
kon kívül kerültek nehéz 
helyzetbe, mert nem tud-
ták, tudják fizetni a lakáshi-
telük törlesztő részleteit. Az 
országgyűlés ugyanis újra 
meghosszabbította a kilakol-
tatási moratórium határide-
jét, ezúttal április 15-éről jú-
lius 1-jére. 

» Folytatás az 1. oldalról
Ahogy azt a közelmúltban is megír-
tuk, az ÉMÁSZ és a TIGÁZ is arról 
számolt be, ugrásszerűen növekedett 
a nem fizetők száma, a kintlévősé-
gük gyorsan emelkedett tízmilliár-
dos nagyságrendre.

Ahol nem segít a moratórium
Ahol pedig lehetőség volt rá, a cé-
gek már régen kikapcsolták a szol-
gáltatást a tartozás miatt. A Miskolci 
Naplónak nevüket nem vállaló hitel-
károsultak elmondták, hiába volt a 
kilakoltatási moratórium, lakásuk-
ban ugyanis még ősszel kikapcsolták 
a gázt a tartozás miatt. Így – mivel fű-
teni nem tudtak –, kénytelenek vol-
tak kiköltözni a lakásból. Az azóta is 
üresen áll, ők pedig azt várják, hogy 
végre rendeződjön az ügy a bankkal, 
akár így, akár úgy.

Nem vonatkozik a meghosszab-
bított kilakoltatási tilalom azokra 
sem, akik lakásukra szabad felhasz-
nálású jelzáloghitelt vettek fel, majd 
a kölcsönt fogyasztási célra költötték 
– például autóvásárlásra, nyaralás-
ra vagy a vállalkozásuk finanszírozá-
sára. Rajtuk a Banki Hitelkárosultak 
Egyesülete sem tud segíteni. 

Tapasztalataik szerint a megyé-
ben a lakosság számához viszonyít-
va magasabb az országos átlagnál 
a problémás hitelek száma. Ahogy 
a hiteltípusokat tekintve jelentősen 
magasabb az országos átlaghoz ké-

pest a szabad felhasználású és a sváj-
ci frank alapú jelzáloghitelek száma 
is. Mint Stoff László elmondta, a me-
gyében több tízezer ügyfelük van, 
országosan több mint egymillió. Az 
ügyfelek jelentkezésében hullám-
zás tapasztalható, ha jobb hírek ér-
keznek, akkor kevesebben fordulnak 
hozzájuk. Pedig nincs mire várni, aki 
valamilyen okból nem tud fizetni, 
annak lépnie kell, mert előbb-utóbb 
kilakoltatják. 

Javaslatokkal segítenek
A moratórium meghosszabbítá-
sát nemcsak üdvözlik, de kérték is, 
ugyanis az egyesületnek van egy bi-
zottsági tagsága a parlamentben, 
több javaslatot tettek már le az asztal-
ra. Sikerült elérniük például, hogy ha 
valaki már kifizette a tartozását, azt 
ne tartsák öt évig a a BAR-listán, ha-
nem vegyék le róla. Javasolták azt is, 
hogy a svájci frank árfolyamát fixál-
ják 200 forint alatti értéken. (A leg-
frissebb hírek szerint ez be is kerül a 
devizahiteleseket segítő kormányza-
ti mentőcsomagba.). Az ügyfelek en-
nek megfelelően fizetnék a hitelüket, 
és a futamidő végén számolnák át a 
bankok a menet közbeni árfolyam- 
ingadozásokat, ez véleményük sze-
rint sok adósnak lenne nagy segítség.

A szabad felhasználású jelzálog-
hitelekről a vezető azt mondja, itt a 
bankok hitelezési gyakorlata is szere-
pet játszott abban, hogy sokan bajba 
kerültek. Volt olyan időszak, amikor 

még munkahely sem kellett ahhoz, 
hogy valaki megkapja a hitelt, elég 
volt a fedezet, és a hitelbírálat folya-
mán úgynevezett vélelmezett be-
vétellel kalkuláltak a pénzintézetek. 
Akik ilyen feltételek mellett vettek fel 
hitelt és túlvállalták magukat, most 
nagy bajban lehetnek.

Pozitív változás
Ugyanakkor pozitív változást ta-
pasztal Stoff László az utóbbi hóna-
pokban néhány bank részéről. Mint 
mondja, a pénzintézetek is megér-
tették végre, hogy érdekük lépni és 
nyitottnak lenni a problémás hitelek 

megoldása érdekében. Az adósok 
nagy részének ugyanis van fizeté-
si hajlandósága, ha megfelelő segít-
séget kap, akkor törleszti adósságát. 
Ennek megfelelően egyre több alka-
lommal sikerül – még felmondott 
szerződés esetén is – pozitív irány-
ba elmozdulni, átszámolják, átüte-
mezik a hiteleket, új szerződéseket 
kötnek, és hónapok óta beragadt 
hiteleket is sikerült „újra sínre ten-
ni”. Persze, ahogy a vezető mondja, 
ebben nagy szerepe van annak is, 
hogy a bankok egyre inkább átlát-
ják az ingatlanpiac szinte remény-
telen helyzetét. Jelenleg a kereslet 
szinte a nullával egyenlő, Stoff Lász-
ló szerint még az adásvétellel foglal-
kozó „lakásnepperek” is bevásárol-

tak, eladni nem tudnak. Van olyan 
lakás, amelynek már négyszer hir-
dették meg az árverését, és nem volt 
rá jelentkező.

Változtatnának  
a végrehajtási törvényen
A kirendeltségvezető egy problémát 
lát a rendszerben, ami jelenleg mégis 
megakaszt egyébként jó irányba for-
dítható eseteket, ez pedig a végrehaj-
tók hozzáállása. Mint mondja, ezt a 
területet jelenleg nem szabályozzák a 
törvények, nincs meghatározva, mi-
lyen módon, rendszerben történhet 
a behajtás, és a költségeire mennyit 
számolhat fel a végrehajtó. Emiatt 
van arra is példa, hogy a költsége-
ket és a kamatot hajtják be, a tőke-
tartozás viszont megmarad, és kez-
dődik minden elölről. Ugyanakkor 
véleménye szerint irreális összegeket 
számolnak fel költségként, példaként 
említette, hogy egyetlen levél kikül-
dése miatt 75 ezer forintot számlá-
zott egyikük. Stoff László egy olyan 
eset papírjait is megmutatta, amikor 
a bank és az adós az egyesület köz-
reműködésével megegyezett, a bank 
visszavonta a végrehajtást – ám azt 
a végrehajtó nem függesztette fel. 
Több százezer forintos munkadíjat 
kér ugyanis az ügyféltől – annak el-
lenére, hogy a végrehajtás nem tör-
tént meg. Éppen ezért az egyesület 
változtatni szeretne a végrehajtási 
törvényen, azt javasolják, hogy a te-
vékenységet vonják be állami mono-
pólium alá, és így szabályozott kere-
tek között működjön. 

Horváth Imre | fotó: Juhász Á.
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A problémás hitelek
arányának alakulása

Áprilistól nem dobozos te-
jet kapnak a miskolci óvodá-
sok, mivel csak az iskolásoké-
ra futja a költségvetésből.

– A hír csak félig igaz! – mondta a 
humán főosztály vezetője. A költség-
vetésben annyi pénz volt, hogy csak 
az iskolásoknak tudja a város finan-
szírozni az ingyenes iskolatejet, az 
óvodásoknak már nem. Az óvodá-
sok azonban így is megkapják a te-
jet, sőt kaphatnak kakaót, karamellás 
tejet is, csak nem dobozban, hanem 
poharakba öntve, hiszen az élelme-
zési normán belül ez biztosított szá-
mukra. Kiss Gábor elmondta azt is: 
egy jó élelmezésvezető a rendelkezé-
sükre álló normából ki tud alakíta-
ni egy tápláló reggelit, illetve uzson-
nát az óvodások számára. Eddig, 
mivel ingyenes volt a tej számukra 
is, az így fennmaradó pénzből drá-
gább péksüteményt vettek. Most, 
hogy nem lesz a tej ingyenes, nem 
drága péksüteményt vesznek, ha-
nem kiflit, zsemlét felvágottal, sajt-
tal, ami egyébként egészségesebb 
is, mint a péksütemény. Az önkor-
mányzatnak döntenie kellett, hogy a 
beszűkült költségvetés miatt kik kap-

ják tovább az ingyenes tejet és azért 
nem az iskolásoktól vették el, mert 
ott nem minden gyerek étkezik há-
romszor, és legalább azt az egy pohár 
tejet kapják meg. Míg az ovisok há-
romszor étkeznek, és, ismétlem, más 
konstrukcióban a tejhez is hozzájut-
nak – tette hozzá a főosztályvezető. 

Az élelmezési létszám mintegy  
10 950, ami naponta változik, mivel 
az előre bejelentett betegeknek érte-
lemszerűen nem rendelnek, akárcsak 
a tejérzékeny gyerekeknek sem. Ez az 
ellátás is éves szinten 51 millió forint-
jába kerül Miskolcnak, amihez még 
további 30-32 millió forintot tesz az 
állam, illetve az EU.

Az óvodások esetében alacsonyabb 
a támogatás mértéke. Ahhoz, hogy 
továbbra is megkapják a tejet, továb-
bi, mintegy 20 millió forintra lenne 
szükség a városi önrészhez. 

A hírre az MSZP miskolci önkor-
mányzati frakciója nevében reagált Si-
mon Gábor frakcióvezető, aki szerint a 
döntés mellett nem érv, hogy „a köte-
lezően vállalt feladatot teljesíteni kell, 
az önként vállaltról azonban bizonyos 
esetben le kell mondani”. Úgy látja, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Re-
pülőklub támogatása semmiképp nem 
kötelező. Korábban nem is kaptak erre 
pénzt, most viszont éppen 20 millió 
forintos támogatást kapnak a várostól. 

Ezért javasolja – sőt, követeli –, hogy a 
klubnak szánt összegből folytassák az 
óvodai iskolatej-programot is.

Dobos Tímea, a városháza szóvivő-
je erre lapunknak elmondta: a repü-
lőklub azért kap támogatást, mert az 
ott létesített ipari park miatt a terüle-
te nagy részét elveszítette. Ennek fejé-
ben kapja ezt a támogatást az önkor-
mányzattól. A közgyűlés erről szó ló 
döntését Simon Gábor is megszavaz-
ta, hiszen erről még az előző város-
vezetés döntött 2006-ban. Erről a 
II-64/95.352/2006. sz. közgyűlési ha-
tározatban lehet olvasni, ami röviden 
így szól: „Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése II-64/95.352/2006. sz. ha-
tározatával – a 01428 helyrajzi számú 
repülőtér megnevezésű ingatlan Mis-
kolci Ipari Parkba történő integrálá-
sa érdekében – kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a Borsod Megyei Repülő-
klub részére biztosítandó, összesen 60 
M Ft-os támogatásból a Miskolc vá-
rosára tulajdoni hányad arányában 
eső részt vállalja”. A kötelezettséget 
2010 végéig nem teljesítették. A tulaj-
doni hányad szerint Miskolc önkor-
mányzatát terhelő 34,5 millió forint tá-
mogatásból az ez évi költségvetés 20,2 
millió Ft-ot tartalmaz, a következő öt 
évben egyenlő részletekben fizeti meg 
az önkormányzat a további 14,3 millió 
forint támogatást.               fotó: Juhász Á.

Már építik az őstermelői piacot. Megkezdődött az új 
őstermelői piac építése a Búza téren, a Kertész Áruház mellett. A körbe-
kerített és őrzött 1700 négyzetméteres alapterületen 165 asztalon árusít-
hatnak majd a kereskedők, és helyet kap négy konténer is: ezek közül az 
egyikben gombavizsgálót alakítanak ki.
A tető vázszerkezetének alapozási munkájával kezdődött meg a beruhá-
zás, miközben zajlik az árusítóasztalok beszerzése is. A tervek szerint áp-
rilis közepére fejeződik be az átalakítás, ezután kezdhetik majd meg az 
értékesítést a kizárólag őstermelői igazolvánnyal rendelkezők. Mint Pe-
recsenyi Attila, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. igazgatója elmond-
ta, már most sokan érdeklődnek, folyamatosan keresik telefonon, több 
mint százan jelentkeztek eddig.                                                 (fotó: Mocsári L.)

Iskolatej – az ovisok másképp kapjákÁllásbörze  
az egyetemen
Hatvanegy kiállító várja 
az álláskeresőket a Mis-
kolci Egyetemen az im-
már 17. alkalommal 
megrendezendő állás-
börzén április 6-án dél-
előtt 10 és délután 4 óra 
között. 

A börzén az álláskeresők sze-
mélyesen találkozhatnak a cé-
gek, vállalatok képviselőivel, 
illetve tájékozódhatnak a pá-
lyázás feltételeiről és követel-
ményeiről. Az érdeklődők a 
díszaulában, az előcsarnok-
ban és az A/6-os épületben fel-
állított standoknál nemcsak a 
munkalehetőségekkel ismer-
kedhetnek meg. A Szakmai 
gyakorlati börzén az egyetemi 
hallgatók szakmai lehetőséget 
kínáló és közvetítő szerveze-
tekkel ismerkedhetnek meg. 
A Láss csodát elnevezésű ki-
állításon hét egyetemi kar mu-
tatja be kutatási tevékenységét. 
A Tanári-tanítói állás adatbá-
zist pedig azoknak érdemes 
felkeresniük, akik az országo-
san betöltetlen tanári és taní-
tói álláshelyek iránt érdeklőd-
nek. Emellett a munkajogi, 
munkavédelmi, életpálya-, ön-
életrajzi, személyiségfejleszté-
si, pályaorientációs és karrier-
tanácsadás, illetve grafológus 
várja a börzére látogatókat.

A rendezvény megnyitóján 
nyújtják át a Miskolci Egye-
temen végzett szakemberek 
munkába állását, foglalkoz-
tatását leginkább támogató 
cégnek járó díjat, amelyet eb-
ben az évben a Rektori Kabi-
net az Electrolux Lehet Kft.-
nek ítélt oda.

A tömeges feljelentések  
után tömeges nyomozás 

» folytatás az 1. oldalról
A Hajdú-Bihar Megyei Fő ügyész-
ség a Miskolc polgármestere ál-
tal tett valamennyi feljelentés kap-
csán megalapozottnak találta a 
gyanút, és valamennyi ügyben 
szükségesnek tartotta nyomo-
zás elrendelését. Március 25-én 
ügyészi felügyelet mellett különö-
sen nagy vagyoni hátrányt oko-
zó hűtlen kezelés bűntette és más 
bűncselekmények gyanúja miatt 
indult el a nyomozás – a 74 felje-
lentést 67 ügyként kezelik. Az er-
ről szóló értesítést Kriza Ákos, 

Miskolc polgármestere március 
30-án kapta meg. 

Mint emlékezetes, több bűncse-
lekmény gyanúja merült fel az ön-
kormányzatnál és a Miskolc Hol-
ding Zrt.-nél és leányvállalatai nál, 
amelyek miatt szükségesnek mu-
tatkozott könyvvizsgálói, majd 
pedig jogi audit lefolytatása, s ezek 
– a későbbi nyomozás elrendelé-
sének alapját képező feljelentések-
kel összhangban – közel 30 milli-
árdos kötelezettségvállalást illetve 
6 milliárdos hiányt és kárt tártak 
fel az érintett szervezeteknél.

Stoff László szerint a fizetési hajlandóság megvan, csak egy kis segítség kell
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PROFIL„Újból és újból megoldásokat kell találni…”
A Magyar Nemzeti Bank 
Monetáris Tanácsának tag-
jává választotta nemrégiben 
az országgyűlés Kocziszky 
Györgyöt, a Miskolci Egye-
tem Gazdaságtudományi 
Karának dékánját.

A testület a Magyar Nemzeti Bank 
legfőbb döntéshozó szerve, egyik 
legfontosabb feladata a független 
jegybanki alapkamat meghatáro-
zása, az árstabilitás védelme érde-
kében. A Monetáris Tanácsban az 
MNB mindenkori elnöke és alelnö-
kei, valamint további legfeljebb négy, 
az országgyűlés által választott sze-
mély foglal helyet.

Kocziszky György 1949-ben szü-
letett, 1972-ben szerzett gépészmér-
nöki oklevelet a miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetemen. 1984-ben lett a 
közgazdaságtudomány kandidátusa, 
tíz évvel később habilitált a Miskolci 
Egyetemen. 1991 és 1997 között az 
egyetem rektorhelyettese, pályafutá-
sa során két könyvet, hét egyetemi 
jegyzetet és kilencvennégy magyar, 
illetve idegen nyelvű tanulmányt írt. 
Kutatási területe elsősorban az euró-
pai integráció gazdaságtana, illetve a 

regionális gazdaságtan, növekedés- 
és fejlődéselméletek. 1992–1994 kö-
zött a Magyar Tudományos Akadé-
mia Vezetés- és Szervezéstudományi 
Szakbizottság Racio nalizálási Albi-
zottságának elnöke, 1990–2000 kö-
zött az akadémia Vezetés- és Szer-
vezéstudományi Szakbizottságának 
tagja. Jelenleg a Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Karának dé-
kánja, a Világ- és Regionális Gazda-
ságtan Intézet igazgatója és a Regio-
nális Gazdaságtan Tanszék vezetője.

– Rendkívül megtisztelő szá-
momra, hogy tagja lehetek a Magyar 
Nemzeti Bank legfőbb döntéshozó 
szervének – mondta beszélgetésünk-

kor. – Ez a pénzügyi intézmény az 
ország szuverenitásának egyik szim-
bóluma, talán sokan nem tudják, 
hogy 1924-ig egyáltalán nem műkö-
dött önálló magyar jegybank. 

Kocziszky György felelevenítet-
te: Magyarország régebben a Habs-
burg-uralkodóház fennhatósága 
alatt állt, a birodalomban a jegyban-
ki feladatokat előbb az 1816-tól mű-
ködő Osztrák Nemzeti Bank, majd 
az 1878-ban létrejött Osztrák-Ma-
gyar Bank látta el. Az első világhá-
borút követően felbomlott a mo-
narchia, az Osztrák-Magyar Bankot 
pedig felszámolták. A trianoni dön-
tés után az önálló Magyar Nemzeti 
Bank csak 1924. június 24-én kezd-
hette meg munkáját. 

– Talán nincs annyira benne a 
köztudatban, hogy ez miért fontos. 
Az ország bankjának a működése, a 
hitel- és kamatpolitikával kapcsola-
tos tevékenysége mindannyiunk éle-
tére befolyással van, hiszen a forint- 
vagy devizaárfolyamok változása, az 
infláció hatásai, így vagy úgy, szinte 
az ország minden háztartását érintik 
– emelte ki a dékán.

Kocziszky György arról is szólt: sze-
rencsésnek tartja magát, mert a mun-
kája, hivatása egyben a hobbija is. 

– Mindig izgalmasnak éreztem a 
számok világát, a gazdaság és a pénz-

ügy valahol egy folyton változó rejt-
vényre emlékeztet, amelyre újból 
és újból megoldásokat kell találni. 
Mérnöki végzettségem előnyt jelent 
ezen a területen: megtanultam rend-
szerben gondolkodni, és eddigi élet-
utamból adódóan nem csupán az el-
méleti pénzügyeket érintő tudással 
rendelkezem.

Mind családja, mind baráti, szak-
mai környezete örömmel és megle-
petéssel fogadta kinevezését, amelyet 
a Miskolci Egyetemen folyó gazdasá-
gi kutatómunka elismerésének is te-
kintenek. 

– Ahogy eddigi pályafutásom so-
rán mindig, úgy a Monetáris Tanács-
ban végzett munkámban is a szak-
maiság és az erkölcsiség lesz a két 
fő irányelvem – hangsúlyozta, majd 
kérdésünkre elmondta: alapvetően 
bizakodó a magyar gazdaság jövő-
jét illetően. – A világgazdaság olyan, 
mint egy érzékeny pókháló, minden 
mindennel összefügg, és egyik or-
szág sem vonhatja ki magát a nem-
zetközi folyamatok hatásai alól. Na-
gyon komoly teljesítmény-elvárások 
vannak Magyarországgal szemben, s 
ha meg tudunk ezeknek felelni, min-
den okunk megvan rá, hogy opti-
mistán tekintsünk a jövőbe.

Szepesi Sándor  | fotó: J. Á.

Színészjubileum
Péva Ibolyát 70., Kerékgyár-
tó Lászlót 80. születésnapja 
alkalmából köszöntötték.

Az ünnepséget szerdán a Színház-
történeti és Színészmúzeumban a 
Miskolci Nemzeti Színház szakszer-
vezete, a a színház nyugdíjasai által 
létrehozott Thália Kör és a múzeum 
dolgozói szervezték. 

Péva Ibolya színművésznő, örö-
kös tag egy fotómontázst kapott, ami 

Veres Attila színházi fotóiból készült. 
Még 1982-ben készültek a képek a 
Vidám kísértet című darab előadá-
sán, melyben ő játszotta a főszerepet.

Kerékgyártó László nyugalma-
zott gazdasági igazgatónak, aki a szín-
ház első nem színész örökös tagja, egy 
dokumentummásolatot adtak át – az 
’50-es években készült színházi rajzo-
kat, karikatúrákat Fekete Alajos szín-
művész készítette. Az ünnepelt meg-
lepődve fogadta a rajzokat, és nagy 
öröm volt számára, amikor felismer-
te magát rajtuk.             V. L. | fotó: M. L.

Zöld Nyíl: bontás, építés, közműkiváltás
Közel egy hónapja indult 
újra a villamospálya felújí-
tása. A leendő új szakaszon 
április 4-én kezdődnek a 
munkák az ivóvízvezetékek 
kiváltásával

» folytatás az 1. oldalról
Jelenleg a Thököly utca és a János Fe-
renc utca között építik a hatcsöves al-
építmény-rendszert, a földkábelek 
fektetését pedig a Jánosi Ferenc utcáig 
már nagyjából be is fejezték. A Gyu-
la utca és a Károly utca között a hossz-
gerendák közötti földkiemelést vég-
zik, ezzel párhuzamosan töltik vissza 
a hosszgerendák közé a zúzott betont 
az alépítménybe. Mindeközben meg-
kezdődött az Örs utca és a Károly ut-
cai buszmegállók szélesítése is. Folya-
matos a felsővezeték-tartó oszlopok 
állítása, és az oszlopalapok építése is.

Lassan nincs mit bontani
Az Újgyőri főtéren az alsó delta ívei-
ben és az 1-es villamos megállójá-
nak környezetében már elbontot-
ták a régi pályát, innen a törmeléket 
szállítják jelenleg. Az Újgyőri piactól 
a Táncsics térig (a zúzott köves sza-
kaszon) pedig az útátjárók kivételé-
vel szintén elbontották már a pályát.

A leendő új szakaszon április 4-én 
kezdődnek a munkák az ivóvízve-
zetékek kiváltásával az Árpád utca 

északi és déli oldalán egyaránt. Elő-
ször a lebontott épületek területén 
kezdik meg a munkát, azt követő-
en az északi oldalon lévő járdasza-
kaszon építenek új vezetéksort, a déli 
oldalon pedig csőbehúzással törté-
nik a munkavégzés. Ezzel párhuza-
mosan már zajlanak az Erdész utcán 
a távhővezeték építési munkái.

A közműkiváltás várhatóan június 
közepéig tart, jelenleg azonban nem 
jár forgalomkorlátozással.

Hol áll meg az 1-es?
A jövőbeli megállókkal kapcsolatban 
sok a kétely a miskolciakban. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy sokan fél-
tik a lakhelyükhöz legközelebb eső 
villamosmegállót. Csontos Ágnes 
megnyugtatott mindenkit: zömében 
a jelenlegi helyükön maradnak, egye-
dül a Vince utcai szűnik meg. 

– A két közeli megálló közül azért 
a Zenta utcai marad majd meg, mert 
amikor nem álltak meg ott az autó-

buszok, nagyon sok észrevétel ér-
kezett az MVK Zrt.-hez – mond-
ta a projektmenedzser. Hozzátette: a 
meghosszabbítás szakaszán lesz két 
új megálló is, a tervek szerint a Bölcs 
utcánál és a Köln utcánál.

Módosul az Újgyőri főtér képe is: 
a tervek szerint a villamosmegállók 
kikerülnek majd a körforgalommal 
az Újgyőri piachoz, így a busz és vil-
lamos kapcsolata közvetlenebb lesz. 

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos

Rákóczi-év
A kuruc szabadságharc lezárásának 
300. évfordulója alkalmából két 
megyében is kiállításokkal, konfe-
renciákkal, emléktábla-avatással és 
koszorúzással emlékeznek meg a 
fejedelem személye és tettei előtt. 
A programsorozattal Magyaror-
szág valamikori vezérlő fejedelme 
előtt szeretnének tisztelegni Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében. 

Az emlékév eseményeihez csatla-
koznak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye múzeumai mellett kárpátal-
jai és erdélyi helyszínek is.

Megyei illusztrációs pályázatot 
hirdetett a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár Gyermekkönyvtá-
ra is a Rákóczi-emlékév alkalmából 
az általános iskolák 3. 4. és 5. osztá-
lyosai számára. A legjobb műveket 
szerdától kiállításon is megtekint-
hetik az érdeklődők.        (fotó: M. L.)

„Ki vezet félre és kit?”
A közgyűlési elnök a kórházintegrációról
Mint Mengyi Roland, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyű-
lés elnöke nyílt levelében írja, a 
Szent Ferenc Kórház mellett már-
cius 22-én demonstrálók kéré-
sének eleget téve a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Közgyűlés 
tagjaihoz címzett levelüket va-
lamennyi képviselőtársa részé-
re megküldte. Az elnök szerint itt 
az idő, hogy tiszta vizet öntsenek a 
pohárba, és az intézmény igazga-
tója által elferdítetten közvetített 
tényeket ismertesse.

Mengyi Roland tájékoztatása 
szerint a megyei közgyűlés a saj-
tó és a lakosság felé is nyilvános 
ülésen tárgyalta az intézményát-
szervezéssel kapcsolatos előter-
jesztéseket, a döntést megelőző 
szakbizottsági üléseken – ahová 
minden érintett intézmény igaz-
gatója meghívást kapott, és részt is 
vett – korlátozás nélkül lehetőség 
volt kérdésfeltevésekre, melyek 
helyben megválaszolásra kerül-
tek. Ugyanez a helyzet jellemezte 
a döntéseket követő igazgatói tájé-
koztató értekezleteket is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 
március 4-én az MSZ EDDSZ or-
szágos elnöke, Cser Ágnes, és me-
gyei elnöke, Tarr Sarolta, a megyei 
értekezleten jelen lévő szakszerve-
zeti tisztségviselők tudtával az ér-
tekezletet követően megkezdte az 
egyeztetést a jogutód munkálta-
tó képviselőjével, Csiba Gáborral, 
melyen a felek kölcsönösen tájé-
koztatták egymást az intézmény-
összevonással kapcsolatosan fel-
merült kérdésekben. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyűlés 12/2011. (II. 17.) 
határozata alapján a március 31-
ei testületi ülésre a megyei kórház 
szakmai struktúrájára vonatkozó 
előterjesztés és az azt megalapozó 
javaslat is rögzíti, hogy „minden 
orvos, szakdolgozó, egészségügyi 
kiszolgáló személyzet ugyanott, 
ugyanazt a feladatot, ugyanannyi 
ágyon, ugyanannyi órában fogja 
elvégezni 2011. május 1-jétől”. 

A megyei önkormányzat kór-
házainak szállítói tartozását, a be-
tegellátás szempontjait figyelmen 
kívül hagyó döntéshozatal vádját 
valótlan állításnak nevezi Mengyi 
Roland, melynek cáfolatául a ki-
fogásolt előterjesztések szövegé-
ből idéz:

„Kórházaink belső tartaléka-

ik felhasználásával, a foglalkoz-
tatás és képzés területén a pályá-
zati lehetőségek kiaknázásával, a 
rendelkezésükre bocsátott önkor-
mányzati vagyon hasznosítása ré-
vén saját bevételeik növelésével 
2010. évben is megőrizték gaz-
dálkodási stabilitásukat, bár en-
nek hátterében a beszállítóikkal 
történő folyamatos alkuk, tarto-
zásaik átütemezése is fontos szere-
pet játszott. A megyei önkormány-
zat kórházai 2010. évben a 2010. 
november 30-án fennálló szállí-
tói tartozásuk rendezése érdeké-
ben összesen mintegy 956 697 E Ft 
konszolidációs támogatást kap tak 
a központi költségvetésből.”

„Az integráció eredménye-
ként – a betegellátás színvonalá-
nak megőrzése mellett – egy gaz-
daságosabban működő, hatékony 
szervezet jön létre.” 

A tényszerűséget szolgálja a 
nyílt levél szerint a nemzeti erő-
forrás miniszter OEP honlapján 
közzétett közleménye is, mely az 
egészségügyi szolgáltatók számára 
2010 decemberében nyújtott, a ko-
rábbi évekből felhalmozott kórhá-
zi adósság rendezésére, kötelezően 
a 2010. november 30-án fennállt 
szállítói tartozás csökkentésére 
fordítható konszolidációs támoga-
tások összegét tartalmazza. 

A hivatalos közleményből egy-
értelműen kitűnik, hogy a május 
1-jétől a megyei kórházzal egyesí-
tendő négy megyei, önkormány-
zati fenntartású kórház közül a 
Szent Ferenc Rehabilitációs Kór-
ház támogatási összege, azaz szál-
lítói tartozása volt a legnagyobb 
mértékű: 44 529 000 Ft.

Mengyi Roland tájékoztatá-
sa szerint a gyógyító-megelőző 
ellátás jogcím csoportból finan-
szírozott egészségügyi szolgálta-
tók korábbi évekből felhalmozott 
adósságának rendezésére fordít-
ható konszolidációs támogatás-
ról szóló 269/2010. (XII. 3.) kor-
mányrendelet 5. § (1) bek. C) 
pontja szerint „a támogatásban 
való részesedés feltétele, hogy az 
egészségügyi szolgáltató részt vesz 
és együttműködik az egészségügyi 
ellátórendszer területi integráció-
jának kialakításában”. 

A megyei közgyűlés elnöke a 
fentiek alapján a kórház dolgozó-
ira bízza annak megítélését, hogy 
ki vezet félre és kit.
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Befűtött a tél a miskolci lakásokban
Áprilisban leáll a távfűtés – hogy mikor, abba a lakóközösségeknek is van beleszólásuk

Meglehetősen kemény telet 
tudhatunk magunk mögött. 
Április 15-én azonban – ha 
az időjárás is úgy akarja – le-
áll a távfűtés Miskolcon.

Már hagyományosan április 15-e a 
fűtési szezon vége a MIHŐ Kft.-nél, 
de mindaddig folytatják a fűtést az-
után is, amíg szükséges, tehát amíg 
három egymást követő napon nem 
emelkedik 12 oC fölé a napi átlag kö-
zéphőmérséklet, tudtuk meg Tanka 
Sándortól, a távhőszolgáltató műsza-
ki igazgatóhelyettesétől. Persze, en-
nek az ellenkezője is igaz, vagyis, ha 
a középhőmérséklet három egymást 
követő napon 12 oC fölé emelkedik 
átlagban, és a hosszabb távú előrejel-
zés is jó időt mutat, akkor hamarabb 
is leállhat a fűtés – 2009-ben példá-
ul április 5-én ért véget a fűtési idény. 

Az elmúlt években végrehajtott 
műszaki fejlesztések (a hőközpontok 
távműködtetési rendszerének kiépí-
tése) lehetővé teszik azt is, hogy sza-
kaszos hőszolgáltatást végezzünk – 
például, amikor nappal már meleg 
van, éjszakánként viszont még szük-
séges a szolgáltatás fenntartása.

Természetesen a műszaki lehe-
tőségeken belül – a közös képvi-
selő vagy fűtési megbízott írásos 
kérelmére – figyelembe veszik a la-
kóközösségek igényeit, valamint az 
egyéb felhasználóknál, intézmények-
nél is, a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően, külön kérésre folytat-
ják a fűtést.

Bár még nincs vége a fűtési idény-
nek, de eddig nagyobb műszaki 
probléma nélkül telt el a tél. Kisebb 
meghibásodások, vezetéklyukadá-
sok voltak, de mint Tanka Sándor 
mondja, ezek a meghibásodások le-
hetővé tették az üzemvitel fenntartá-
sát a hibahely behatárolása, feltárása 
alatt, így csak a tényleges hibaelhárí-
tás időtartamára kellett a szolgálta-
tást leállítani.

Ez a műszaki igazgatóhelyettes 
szerint köszönhető annak, hogy az 
üzembiztonságot kiemelt feladatként 
kezelik, és mindent megtesznek an-
nak érdekében, hogy az üzemzava-
rok – minél kevesebb szolgáltatás-
kieséssel – elháríthatóak legyenek. 
Ennek érdekében több beruházást 
is megvalósítottak. Tavaly fejező-
dött be a kétkörösítő vezetékrend-
szer kiépítése a Vörösmarty, illetve 

a Jókai – Szeles utcák között. Ezt kö-
vetően, amennyiben üzemzavar ke-
letkezik, akkor is tudják biztosítani a 
távhőellátást a hibahely másik olda-
láról mindaddig, amíg a javítást el-
végzik. Ezt a rendszert szeretnék ki-
építeni az Avason is, ahol jelenleg 
még a régi, sugaras rendszer műkö-
dik, így egy meghibásodás esetén a 
javítás mögötti részen minden fel-
használót érintene az üzemzavar.

Mint Tanka Sándor elmondta, ez 
a tél jóval hidegebb volt, mint az el-
múlt években. Már novemberben 
voltak mínuszok, december elejé-
től pedig egészen február végéig ke-
mény, téli időjárás volt. Hogy három 
hónapig tartósan mínuszban legyen 
a hőmérséklet, és ilyen erősen kelljen 
fűteni, már nagyon régen nem for-
dult elő Miskolcon.

H. I.

Szakaszos leállás
Március 31-étől szakaszosan fűt a MIHŐ mindaddig, amíg a kedvező 
időjárás ezt lehetővé teszi. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejel-
zései alapján – a cég közleménye szerint – várhatóan délelőtt 9-10 órától 
délután 5 óráig leáll a fűtés, majd az esti órákban újraindul.

Természetesen lehetőség van arra, hogy az egy hőközponthoz tarto-
zó lakóközösségek ettől eltérjenek, és együttesen kérjék a fűtésszolgál-
tatást a hőszolgáltató üzem központi diszpécserszolgálatánál a 46/379-
360, vagy a 46/379-450-es telefonon, illetve írásban.

A rendőri intézkedéseket bírálták a fórumon
A rendőri intézkedéseket 
érte a legtöbb kifogás a Mis-
kolci Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat szerdai fó-
rumán, amelyet a számozott 
utcák lakói számára szer-
veztek. A rendezvényen az 
is elhangzott: aláírásgyűj-
tésbe kezdenek a négyórás 
közmunka-lehetőség kibő-
vítésére. 

A felszólalók általában arról panasz-
kodtak, hogy a miskolci rendőrök 
előítéletesek, és sok esetben megfe-
lelő indok nélkül is intézkedés alá 
vonják a romákat a számozott ut-
cák környékén. Ezúttal főként a köz-
lekedés biztonságát érintő ügyek ke-
rültek szóba, de olyan hozzászóló is 
akadt, aki szerint őt komoly bírságra 
büntették olyan dolog miatt, amiért 
a „többségi magyarokhoz hozzá sem 
szóltak”. Bogyay Ferenc városi rend-
őrkapitány válaszában elmondta: a 

konkrétumokat nélkülöző vádakkal 
nem tud mit kezdeni, ha valakit bi-
zonyítható, indokolatlan zaklatás ér, 
jelezze, és szigorúan ki fogja vizsgál-
ni az ügyet. 

A rendőrkapitány arról is szólt, 
hogy a rendőrség feladata a hatályos 
jogszabályok, rendelkezések betarta-
tása, szociális gyökerű problémákkal 
nem tudnak foglalkozni, ezeket nem 
is kérhetik számon rajtuk. Bogyay 
Ferenc hangsúlyozta, hogy a rendőr-
ségen nincs olyan hivatalos nyilván-
tartás, amely bőrszín vagy etnikai 
hovatartozás szerint különböztetné 
meg a bűnelkövetőket. A panaszok 
azonban nem akartak elfogyni, így 

végül abban állapodtak meg, hogy 
ezeket a kisebbségi önkormányzat-
hoz nyújtsák be, ott összegzik az ész-
revételeket, és egyenként mérlegelik, 
továbbítsák-e a városi kapitányság-
hoz.

A rendezvényen szóba kerültek az 
önkormányzati bérlakások karban-
tartását érintő gondok, az oktatást, 
köztisztaságot, elhelyezkedési lehe-
tőségeket érintő problémák is. Töb-
ben felajánlották, hogy – ameny-
nyiben a város biztosítja a szükséges 
anyagokat – megcsinálják az utat, 
járdát a lakókörnyezetükben, ami 
elősegíthetné a közlekedés bizton-
ságát is. Váradi Gábor, a kisebbsé-

gi önkormányzat elnöke egyebek 
mellett megemlítette, hogy márci-
us 10-étől négy iskolában beindult a 
roma mentori program, s a napok-
ban eredményes szemétgyűjtő akciót 
szervezett a város – a lakosság bevo-
násával – a számozott utcák környé-
kén, melyet folytatni fognak. Váradi 
Gábor hangsúlyozta, hogy minden 
panaszt, észrevételt, javaslatot illetően 
közvetítő szerepet kívánnak játszani a 
lakosság és az érintett hatóságok kö-
zött. A jövő héttől pedig aláírásgyűj-
tésbe kezdenek a négyórás közmun-
kát érintő rendelkezések módosítása 
érdekében, mivel ez véleményük sze-
rint a jelen formájában átmenetileg 
sem képes enyhíteni az állástalanok 
megélhetési nehézségeit. 

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

Közös takarítás – akcióban
A miskolci önkormányzat-
nak is évről évre komoly 
gondot, pluszköltségeket je-
lent az illegális hulladéklera-
kók felszámolása. 

– Az illegálisan lerakott szemét elszál-
lítására és elhelyezésére idén 18 millió 
forint van elkülönítve a költségvetés-
ben – tudatta Dobos Tímea városházi 
szóvivő. – Sajnos, az a tapasztalat, hogy 
ez az összeg lehetne akár a duplája is, 
mégsem jelentene igazi megoldást! 
Fontos lenne, hogy mi, állampolgárok 
is jobban odafigyeljünk a hulladéklera-
kókra. Ne szennyezzük a környezetün-
ket, s ha mások részéről tapasztalunk 
ilyet, jelezzük ezt a polgármesteri hi-
vatal városüzemeltetési osztályán, vagy 
akár közvetlenül a Városgazda Kft.-nél. 

A tapasztalatok szerint ma 
még a büntetés tűnik az egyedü-
li hatékony visszatartó erőnek, az 
elkövetőket azonban igen nehéz 
tetten érni. Pfliegler Péter alpolgár-
mester a napokban feljelentést tett a 
Bábonyibércen található áldatlan ál-

lapotok miatt, az illegális szemetelők 
ellen, de mint a szóvivő elmondta, túl 
sok reményt nem fűznek ahhoz, hogy 
kiderül, kik voltak az elkövetők.

Idén februárban a Hidegsori út 
mellett, a Varga-hegyen, a Magas-he-
gyen, az Öröm-hegyen, Komlóstetőn 
és a Tetemvár környékén próbálták 
felszámolni a szemétlerakókat, az el-
szállított hulladék azonban szinte na-
pokon belül újratermelődött. A héten 
a számozott utcák végénél található 
területet tisztították meg, de félő, hogy 
itt is ugyanez lesz majd a helyzet. Az 
illegális szeméttelepek sok helyen fő-
ként a kukázók ténykedése miatt ala-
kulnak ki: feltúrják a hulladékgyűjtő-
ket, és ami számukra nem érték, tehát 
amiből nem tudnak pénzt csinálni, 
azt eldobják. Dobos Tímea elmondá-
sa szerint megoldás lehet a térfigye-
lők elhelyezése, hiszen ahol már mű-
ködnek ilyen kamerák, ott jelentősen 
mérséklődött az illegális szemetelés.

A frekventált területeken tovább 
folytatják a takarítási akciókat, leg-
közelebb – a jövő héten – Lyukóban 
szervez majd takarítást a helyi csa-
ládsegítő szolgálat, a lakosság bevo-
násával.                                 Sz. S. | M. L.

A biomasszáról a Kiliánban
Lakossági fórumot rende-
zett a Miskolci Hőszolgálta-
tó Kft. és a Bioenergy Mis-
kolc Kft. a Kiliánba tervezett 
biomassza-fűtőmű kapcsán.

A szerda délutáni lakossági fóru-
mon Vécsi György, a MIHŐ Kft. 
ügyvezető igazgatója áttekintést 
adott Miskolc energetikai koncep-
ciójáról, melyben az elsődleges cél a 
költséghatékonyság, a környezetba-
rát megoldások alkalmazása, az im-
portfüggőség csökkentése, korszerű 
technológiák alkalmazása, munka-
helyteremtés. 

Méhn Imre, a Bioenergy Miskolc 
Kft. ügyvezető igazgatója elmond-
ta, az ország több részében van ilyen 
elven működő, nagyobb kapacitá-
sú beruházás, mely a város közepén 
működik évek óta. Kiemelte a máté-
szalkai fűtőművet, melybe a múlt hé-
ten látogatást szerveztek (erről elő-
ző lapszámunkban számoltunk be). 
A miskolci beruházásról elmond-
ta, zárt tároló épül meg, és a bejárata 
sem a lakott terület felé nyílik. A ki-
bocsátása minden kategóriában alat-

ta van a rendeletben meghatározott 
értékeknek, a rendszer hangszigetelt. 

A lakossági kérdések közt felvető-
dött többek hozzászólásában is, hogy 
miért éppen erre a területre terve-
zik a beruházást, miért nem másho-
vá? Megoldásként javasolták a Do-
rottya utcát és a volt DIGÉP területét 
is. Ennek kapcsán elhangzott, hogy a 
területre elsősorban azért esett a vá-
lasztás, mert a MIHŐ a tulajdonosa, 
és iparterületi besorolást kapott ko-
rábban. A Dorottya utcán megfelelő 
terület sem áll rendelkezésre, és értel-
me sincs oda tervezni, mert az ottani 
központot a MIHŐ-központtal min-
denképp össze kell kötni egy vezeték-
kel. A DIGÉP kapcsán bizonytalanok 
a tulajdonviszonyok, azt sem tudni, 
kivel kellene tárgyalni, és felszámolá-
sok is bonyolítják a helyzetet.

Felvetődtek aggodalmak a kör-
nyezeti terhelés kapcsán is, melyre 
válaszolva elhangzott, hogy aki járt 
Mátészalkán, az láthatta, hogy nincs 
füstkibocsátás. A lakosság részéről 
felvetődött az is, hogy a fűtőmű el-
készülte után az ahhoz vezető feltáró 
úton, és ne a családi házak között jár-
janak a MIHŐ autói. Vécsi György 
ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják 
ennek a lehetőségét.            Horváth I.

A Miskolci Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat fogadóórái:

Hétfő, péntek: 10–14 óráig
Szerda: 10–17 óráig

Tel.: 30/387-7702
Cím: Miskolc, 

Baross Gábor út 13–15.

Összekötő vezeték építése a Patak utcában

Az egyik fórumozó megmutatta a mátészalkai biobrikettet | fotó: Juhász Ákos

Nem épül meg a bevásárlóközpont
Egyelőre nem épül hipermarket a 
diósgyőri uszoda mellett. A kerítés 
nagy részét és az építést jelző táblákat 
is elbontották az uszoda mellett talál-
ható régi salakos futballpálya helyén, 
ahol tavaly egy Tesco áruház építése 
kezdődött. Először azonban a kör-
nyékbeli lakók tiltakozása, majd pe-

dig a hideg miatt szünetelt a munka. 
A helyiek egy része korábban a meg-
bontott dombot alkotó veszélyes hul-
ladék miatt tiltakozott, sokan azon-
ban örültek az áruháznak, mondván, 
kevés a nagyobb üzlet Diósgyőrben.

A munka már hónapokkal ezelőtt 
leállt. Akkor a cég azt ígérte, hogy 

az engedélyek birtokában megkez-
dődhet az építkezés. Mostanra azon-
ban a vállalat újraértékelte folyamat-
ban lévő beruházásait és úgy döntött, 
hogy – egyelőre legalábbis – a diós-
győri üzlet nem épül meg. A terü-
let ma üresen áll, nem őrzi senki, a 
munkagépek elvonultak.

Az ügyben megkerestük a Tes-
cót is: a vállalat közleményében azt 
írja, az új áruházak olyan települése-
ken épülhetnek a jövőben, ahol nem, 
vagy csak kevés áruház található. 
Ahol pedig több üzlettel van jelen az 
áruházlánc, ott nagyobb alapterüle-
tű üzletet egyelőre nem akarnak épí-
teni, így Diósgyőrben sem. A közle-
ményből az nem derül ki, mi lesz a 
telek sorsa.                                 Nagy E. 
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Tisztelt Olvasóink!
A Miskolci Naplóban gyászjelentések közzétételét vállaljuk.

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

MIKOM Nonprofit Kft. 

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

„Hangolódj Ránk” 
EzotERikus nap 

Április 9. (szombat) 10 órától 18 óráig 
Ezoterikus termékek vására, masszázsszoba 

a Zöld Sziget Egészségházzal, pránagyógyászat, 
tibeti hangtálas terápia, ringató lélekmasszázs, talpmasszázs, 

 akupresszúra, ezoterikus szolgáltatások, grafológia, asztrológia, 
aurafotó, aura-soma,  tenyérelemzés, Maya-tarot, 

hun–magyar hangszeres meditáció, reiki. 
 

„Hangolódj Ránk” előadássorozat 10 órától
Témák: aura-soma, 

gyermekrajzok üzenete, kérdő asztrológia, 
pránagyógyászat, angyalkommunikáció 

és dimenzióváltás
 

Meghívott vendég: 
RadiCs ágnEs számmisztikus

 

Info: www.adymuvhaz.hu

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és képviseletében eljáró 
MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

pálYázatot hirdet BÉRlakások költségelven 
és piaci alapon történő bérbeadására. 

A pályázat időtartama 2011. április 4. napjától 2011. április 18. napjáig tart.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét továbbá, hogy a pályázati  
feltételek megváltoztak, ezért figyelmesen olvassák el a kiírást.

A pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin. A MIK Zrt. 
honlapjáról (www.mikrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap letölthető. További 
információk a MIK Zrt. Helyiség- és Lakásgazdálkodási Irodájánál szerezhetők 
be (Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-251, 516-253, 516-254).

Apróhirdetés
Miskolc, középszer úton 51 
nm-es, 2 szobás, egyetemhez 
közeli, felújított lakás tulajdo-
nostól, saját tárolóval, beköltöz-
hetően eladó. Irányár: 4,9 M Ft. 
Tel.: 46/369-131. 

adria Holiday utazási iroda
3525 Miskolc, széchenyi u. 28 

tel.: 46/508-688, Eng.sz: u-000412

tavaszi utazásaink:
 napfényes itália 
Trieszt – Padova – Verona – Garda tó–Ve-
lence, a mesés Bledi tó és a vadregényes 
Vintgar-szurdok kirándulási lehetőségekkel
5 nap/3 éj  csak 28 900 Ft/fő  
05. 01–05., 06. 01–05.,
06. 08–12., 06. 11–15. (pünkösd)
Hét nap alatt london körül
2011. 04. 09–16., 05. 15–21.  74 900 Ft/fő
Róma és toszkána csodái 
2011. 04. 20–04. 26.    59 900 Ft/fő
svájc, az alpok kincse
Kirándulással a CERn-i nagy hadron ütköz-
te tőbe 
2011. 04. 29.–05. 04.  60 300 Ft/fő
toszkán csodák 
2011. 05. 22–05. 26. 63 900 Ft/fő
Bajor kastélyok
2011. 05. 27–05. 31.  46 900 Ft/fő

www.adriaholiday.hu
adriaholiday@adriaholiday.hu

az ifjúsági és szabadidő Ház szervezésében

gYERMEk És iFjúsági Házak MűvÉszEti CsopoRtjainak 
ii. oRszágos találkozója

diák táncverseny
április 9-én, szombat 17 óra

Miskolc városi szabadidő központ – generali aréna –
Farsangi tánc l Modern tánc l Társastánc

Fellépők: l Ködmön Formációs Táncegyüttes l 4-Dance Club  
l T- Dance l Ferenczy Sándor Eü. Szakközép Iskola. l Menyhért Tánc-
stúdió l ELTE  Tánciskola l Miskolci Majorettek l Kreatív T. l Kaffka 
Margit Általános Iskola és AMI l Bársony János Általános Iskola l II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola l Ónod – Premier AMI l Hernádné-
meti Show Time Táncstúdió l Sajószentpéter Freedance l Parasznyai 
AMI l Sárospataki AMI 2 l Zajácz Erika l Diamond Dance AMI

Belépők: elővételben felnőtt , gyermek, diák, nyugdíjas és Miskolc Kártyával 800 Ft, 
felnőtt helyszíni 1000 Ft

Info: www.ifihazmiskolc.hu

A SenSolite 
gyógyító fénye 

Önre vár!

3525 Miskolc, Jókai u. 4.
Tel.: 46/784-766, 30/858-4676

 Nyitva tartás: H–P: 7–20, Sz: 8–20
www.sensolitemiskolc.hu

1 éveSek lettünk! 
A mi születésnapunkon Ön kap ajándékot!

Minden bérletünkhöz plusz alkalmakat
adunk ajándékba 2011. április 30-ig!

5 alkalmas bérlethez + 1 egység
10 alkalmas bérlethez + 2 egység
20 alkalmas bérlethez + 5 egység

A születésnapi bérleteinket 2011. december 31-ig használhatja fel!
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Megvilágosodva
A levegő és a víz mellett az élet 
nélkülözhetetlen összetevője  
a fény – sőt, a napfény önma-
gában is gyógyít. A téli szürke-
ség után használjuk hát tuda-
tosan jótékony hatását!

A fény egész szervezetünkre hatás-
sal van. Befolyásolja a hormonrend-
szert, a vérnyomást, az anyagcserét 
is, és fokozza a méregtelenítő mecha-
nizmusokat. A napfény melegére az 
erek kitágulnak, fokozódik a bőr vér-
ellátása, és jótékonyan hat a depresz-
szió ellen is: segíti kezelését, akadá-
lyozza kialakulását.

Napi két-három óra!
A tavaszi napfény segít megszüntetni 
a levertséget, mert hatására lassabban 
bomlik le a szervezetben termelődő 
szerotonin, ami befolyással van a test-
hőmérsékletre, a hányingerre, étvágy-
ra, a szexualitásra és a hangulatra is.

Már a napsütésben töltött, mini-
mum napi két-három óra is segíti a 
közérzet javulását! A depresszív álla-
pot elűzéséhez 2500 lux fényintenzi-
tásra van szükség, egy jól megvilágí-
tott szobában pedig csak 400-500 lux 
a fényintenzitás. 

Mesterséges, meleg
Fontos az is, hogy megfelelő világítás 
legyen a lakásban. Több orvosi egye-
temen végeztek a mesterséges fény-
nyel kapcsolatos vizsgálatokat, ame-
lyek kimutatták, hogy a közönséges 
fénycsövek ugyanolyan hatással van-
nak a szervezetre, mint például a 
nyugtatók vagy a serkentőszerek.

A világos, fehér fény emeli a 
stresszhormonok szintjét a vérben, és 
megzavarja a tobozmirigy működé-
sét. Emiatt az idegesség, az agresszi-
vitás és a fáradság jelei mutatkoznak 
meg, ezért jobb, ha meleg fényű izzók 
világítják meg a lakást.

Gyógyító fény
A tudományos kutatások számta-
lanszor bizonyították a fény külön-
féle hullámhosszainak az anyag-
cserére, ideg- és immunrendszerre 
gyakorolt pozitív hatását. A közel-
múltban újabb áttörést hozott a pola-
rizált fény, amely széles hullámhossz-
tartományban alacsony intenzitással 
működik és fejti ki gyógyító hatását. 

A polarizáltfény-terápia olyan 
krónikus betegségek gyógyításában 
is eredményt hozott, mint a lábszár-
fekély, a pattanásos arcbőr. Gyors 
és látványos eredmények születnek 
műtéti hegek, sebek, égési sérülések, 
egyes bőrbetegségek, sportsérülések 

gyógyításánál, valamint olyan ese-
tekben, amikor az immunrendszer 
erősítésére van szükség. 

A teljes testfelületen alkalmazott 
terapikus polarizált fény eléri a ka-
pilláris erekben keringő vért, és az ott 
találtható, immunitásért felelős sej-
tek aktivitását fokozva fejti ki jóté-
kony hatását. Tehát serkenti a szer-

vezet védekezőképességét, ösztönzi 
a regeneratív folyamatokat az egész 
testben. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatták, hogy reumatikus fájdal-
makban szenvedők, allergiás betegek 
vagy éppen a felső légúti megbetege-
désekkel küzdők is eredményesen al-
kalmazták a terápiát.

K.  J., H. I. | fotó: M. L. 

édes élet
Molnár Gergely vizsolyi okleveles mé-
hészmester beszélt a méz fogyasztásá-
nak élettani, jótékony hatásairól.
Akácméz. Íze kellemesen lágy, jól lehet 
vele édesíteni. Gyomorsav-túltengés el-
len is hasznos nyugtató hatása mellett. 
Köhögés ellen is jó, ha beveszünk egy-
egy kanállal. Kiváló fertőtlenítő.

Hársméz. Állaga gyakran kristályos, 
ezért könnyebb adagolni. Mézpako-
lásokat is szoktak készíteni belőle. Fő-
zésre, sütésre nem ajánlott, javasol-
ják viszont hörghurut ellen. Lázzal járó 

légúti betegségek esetén hársfateával 
intenzíven hat. Jó görcsoldásra, meg-
fázásra, torokgyulladásra, köhögésre, 
továbbá idegesség, nyugtalanság, ál-
matlanság ellen.  Fertőtlenítő hatású.
Napraforgóméz. Alkalmas italok ízesí-
tésére, egy-két hét alatt összekristályo-
sodik. erősítő, fertőtlenítő hatása mi-
att gyomorsav-túltengésre ajánlják, de 
gyulladáscsökkentőnek is jó.

Selyemfű méz. Jellegzetesen fű-
szeres ízű, illatos, vaníliás zamatú 
hungarikum. Nyers ételek különleges 
ízesítője. A virágpor-érzékenyeknek ja-
vasolják ezt az enyhe vérnyomáscsök-
kentő szervezeterősítőt.
Galagonyaméz. szívbetegségek ese-
tén, szívgyengeségnél, keringési za-
varban szenvedőknek, vagy infarktus 
után ajánlott.

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. l Tel./fax.: 46/412-142
www.vilaglatoutazas.hu 

www.vilaglatoutazas.hu  

SPANYOLORSZÁGI NYARALÁS 
CAMPING CALA LLEVADÓ

autóbusszal, szállással, félpanziós ellátással
AKCIÓ: 2011. június 1–11. 11 nap/8 éj 74 900 Ft/fő helyett 54 900 Ft/fő

Húsvéti útjaink autóbusszal Miskolcról: 
04.22-25. Prága 35 400 Ft/fő
04.21-26. Róma 79 900 Ft/fő

Ízelítő last minute ajánlatainkból:
Török Riviéra, Kuba, Egyiptom, Tunézia, Jordánia,  

Málta, Ciprus, spanyol szigetek

R
-01745/98

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Az Egészségügyi és 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

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

www.kontrollegeszseg.hu

CSÚCSTECHNOLÓGIÁVAL KEZELÜNK
HIGH-CARE NYÍLT NAP – ÁPRILIS 9. 

Csak a High-Care-ben
Minden tavasszal nyílt napot tartanak a High-Care centerekben, ahol az 

érdeklődő vendégek megismerhetik a 
kozmetika világújdonságait, kipró bál-
hat ják a legújabb keze léseket, sze mélyre 
szabott kúrákat vá sá rol hatnak meg 
kedvezménnyel. 

Az idei nyílt nap szenzációja:
l az ultrahangos zsírbontás, 

narancsbőrkezelés, mely feszes combokat 
és lapos hasat eredményez már néhány 

alkalom után.

Világújdonságként mutatjuk be:
l A testkezelésben:   

az oxigénion-terápiát, 
mely a savasodás megszüntetésének 

egyedülálló terápiája.
l A speciális „ionbúrás” kezelés  pedig 

évekkel fiatalítja meg az arcbőrt. 
– Anti aging és egészség egyszerre!

High-Care Center – Fitness’M Wellness Club, Miskolc, Futó u. 70.  
Telefon: 46/431-745  www.highcare.hu, www.fitnessmiskolc.hu

JELENTKEZZEN bE ÁPRILIS 9-RE A HIGH-CARE NYÍLT NAPRA!
l Próbálja ki az oxigénion-terápiát!
l Vásároljon 20% kedvezménnyel bérletet és terméket!
l Kérje kozmetikusaink szaktanácsadását!
l Ajándékkal várjuk.

Modern kor betegsége
Halláskárosodást okoz a hangos zene

A hangosan, fülhallgatóval 
hallgatott zene miatt egyre 
fiatalabb korosztály kerül 
orvoshoz.

A halláscsökkenések száma nagy 
átlagban állandó, viszont válto-
zóban van az, hogy mi okozza a 
problémát, tudtuk meg Illés Krisz-
tina fül-orr-gégész, audiológus 
szakorvostól. A hallásproblémák-
nak két típusuk van, az egyik a ve-
leszületett betegségek, amelyeket 
nehezebb kezelni, gyógyítani, vi-
szont genetikai vizsgálatokkal jó 
arányban már előre ki lehet szűr-
ni, és előkészülni a rehabilitációra. 

A másik típus a szerzett, ame-
lyet okozhat betegség, például fül-
gyulladás. Ezek száma csökkent, 
mert olyan korszerű kezelések áll-
nak az orvosok rendelkezésére, 
amelyekkel jól gyógyítható.  

Vannak olyan környezeti té-
nyezők is, amelyek a hallóideget 
károsítják. Egyre fiatalabbak je-
lentkeznek, hogy nem hallanak 
jól, vagy erős fülzúgásuk van, illet-

ve a szűrővizsgálatok alkalmával 
találnak eltérést. Ezeket a problé-
mákat elsősorban a fülhallgatón 
keresztül hallgatott hangos zene 
okozza, melynek tartós használa-
ta krónikus zajártalomnak számít. 
Ezek száma növekvőben van. Ko-
rábban az ilyen típusú halláskáro-
sodást nagy zajártalommal járó 
munkahelyen dolgozók körében 
tapasztalták! 

Legfontosabb a megelőzés, a 
tartós zajártalom kerülése. Kez-
deti stádiumban a károsodás még 
gyógyszeres kezeléssel javítha-
tó, azonban sajnos vannak olyan 
esetek is, amikor már csak halló-
készülékkel tudnak segíteni. Nagy 
szerepe van ebben az időfaktor-
nak, vagyis, hogy milyen gyorsan 
ismerik fel a problémát  Ebben 
van nagy szerepük a szűrések-
nek. Életkortól függően vannak 
kötelező szűrővizsgálatok, felnőtt 
korban pedig az üzemorvosi há-
lózatnak van szerepe – de termé-
szetesen a kötelező vizsgálatokon 
kívül is érdemes ellenőriztetni a 
hallásunkat.  

Horváth I. | fotó: Mocsári L.

A High-Care segít, hogy a bikini-szezonra 
formába hozza magát!
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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.

s
u
d
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u

Heti horoszkóp
Kos (3. 21–4. 20.) Ez a hét csak Önről szól! Vegye számba gyengéit és erősségeit, és készít-
sen tervet a következő időszakra! Párkapcsolatában a hét eleji feszültségek a hét második felétől 
enyhülni fognak. A hét végére kifejezetten jó hatással lesznek érzelmi életére a csillagok. Munka-

helyén szerdától pörgős napokra számíthat. Pénzügyi kérdésekben bátran tervezhet.

BiKa (4. 21–5. 20.) Itt a megtisztulás ideje! Ez a hét kiválóan alkalmas a rendrakásra és a 
lomtalanításra. Ne feledje: ha elengedi a régit, beköszönt az új! Amennyiben egy „se vele, se nélkü-
le” kapcsolatban van, itt az ideje, hogy partnerével végérvényesen tisztába tegyék a dolgaikat. 

Munkahelyén új projektek, szerződések aláírására nem a legkedvezőbb ez a hét.

iKreK (5. 21–6. 21.) Hallgasson a barátaira! Ez a hét a csapatmunkáról és a jó ötletek kö-
zös kivitelezéséről szól. Munkahelyén feszült napokat élhet át. Fontosabb ügyekben azonban ön 
mellé áll a szerencse. Szakítson több időt érzelmi életére! Az utóbbi hetekben minden más fonto-

sabb volt, tele volt teendőkkel. Most itt az idő, hogy kinyilvánítsa érzelmeit párja iránt. 

ráK (6. 22–7. 22.) Megízlelheti a siker ízét! A sok fáradságos hét után végre ragyoghat a 
szakmai elismeréseknek köszönhetően. Az utóbbi időben egyre többet foglalkoztatja jövőjének 
alakulása. Lassan el kell gondolkodnia azon, hogy mi az, ami megérett a változtatásra. Ez a hét ki-

váló alkalom érzelmi élete ápolására. Lepje meg partnerét egy kellemes hétvégi programmal!

oroszlán (6. 22–7. 22.) Ezen a héten más tájakra vágyódik. Minden jobban érdekli 
a jelenlegi környezeténél. Ne vállalja túl magát! Egy lazább ütemtervvel is eléri azt az eredményt, 
amit elvár magától, mert így kellően oda tud majd figyelni mindenre, ami fontos, és így elkerülhe-

ti a kapkodást és az idegeskedést. Örömteli időszak veszi kezdetét érzelmi életében.

szűz (8. 24–9. 23.) Csak óvatosan vesse be bájait! A héten hajlamos lesz az intrikus szere-
pében tetszelegni. Úgy gondolja, ezzel senkinek sem árt, pedig rengeteg ellenséget gyűjthet ösz-
sze. Itt az ideje, hogy karrierje következő lépéseit kidolgozza! Ez a hét kedvező az ismerkedésre. Egy 

személy, akivel most ismerkedik meg, később fontos szerepet tölt be életében. 

Mérleg (9. 24–10. 23.) Ne legyen olyan válogatós! Ezen a héten a kapcsolatai kerülnek elő-
térbe, és mint mindig, most is túlbonyolítja életét. Döntse el, mire vágyik, és megoldódik minden! Felerő-
södik mágneses kisugárzása. Erős hatást gyakorol a másik nem képviselőire attól függetlenül, hogy ezt 

szeretné-e vagy sem. Fontos, hogy jól gazdálkodjon energiakészletével hatékonysága és jó közérzete érdekében! 

sKosKosK rpió (10. 24–11. 22.) A mérlegkészítés ideje köszöntött be érzelmi életében. Fontos, 
hogy partnere szempontjait is figyelembe vegye a végső következtetések levonása előtt! Így igazságo-
sabbnak tűnik majd az eredmény mindkettőjükre nézve. Munkahelyén szembesül néhány értelmetlen 

feladattal, amit el kell végeznie. A hét második felében új információk jutnak el önhöz, amelyek felkeltik az érdeklődését.

nyilas (11. 23–12. 21.) Hírnév és szenvedély. E kettő jellemzi majd a hetét, amit az el-
múlt idők tervezgetésének köszönhet. Végre nyilvánosan beszélhet álmairól, és ez olyannyira sza-
baddá teszi, hogy szinte ragyogni fog! Ez magánéletére is jó hatással lesz, romantikus pillanatok-baddá teszi, hogy szinte ragyogni fog! Ez magánéletére is jó hatással lesz, romantikus pillanatok-baddá teszi, hogy szinte ragyogni fog! Ez magánéletére is jó hatással lesz, romantikus pillanatok

nak néz elébe! Legyen spontán, kezdeményezzen játékosan! Munkahelyén is pozitív hatásokra számíthat. 

BaK (12. 22–1. 20.) Dúskál a jobbnál jobb ötletekben és alig várja, hogy a gyakorlatban is 
megvalósuljanak. A kivitelezést azonban kisebb fennakadás zavarhatja meg. Kreativitásának köszön-
hetően hamar rájön a megoldásra. Szakmailag a fejlődés periódusában tart, bátran tervezheti karrier-hetően hamar rájön a megoldásra. Szakmailag a fejlődés periódusában tart, bátran tervezheti karrier-hetően hamar rájön a megoldásra. Szakmailag a fejlődés periódusában tart, bátran tervezheti karrier

jének építését! A héten a másik nem egyik képviselője egyértelműen kifejezésre juttatja közeledési szándékát.

Vízöntő (1. 21–2. 20.) A hetet energikusan kezdi, tele van új, zseniális ötletekkel, me-
lyeket munkahelyén is jól fogadnak. Elérkezettnek látszik az idő egy régebbi ötletének a kivitelezé-
sére. A hét közepén bizalmi kérdések merülnek fel önben. Elkezdi vizsgálgatni azokat, akikben ed-

dig megbízott. Vizsgálja meg párkapcsolatát is. Olyan dolgokat is felfedez, melyekről eddig sejtelme sem volt.

HalaK (2. 21–3. 20.) Csak a legfontosabb teendőire koncentráljon a héten, és nem lesz 
baj! Esténként szakítson időt a pihenésre, hogy másnap újult erővel kezdhesse a napját! Kollégái 
nagyra értékelik zseniális ötleteit és segítőkészségét. Ezen a héten szakítson minél több időt arra, 

hogy meghitten, kettesben lehessen párjával. Fontos, hogy érzelmileg fel tudjon töltődni.

Április – Szelek hava
Április az év negyedik hónapja – de az első, amely 30 na-
pos. A római istennőről, Venusról nevezték el, igaz, a má-
sik neve szerint: őt Aperirének is hívták. A hónap ősi ma-
gyar neve Szelek hava, de a népi kalendáriumokban Szent 
György havaként is szerepelt – a sárkányölő lovagról 
(és a Györgyökről) 24-én emlékezünk meg.
Másodikán, amikor ezt az újságot olvashatjátok, éppen 
a gyermekkönyvek nemzetközi napját ünnepeljük. 
Ezért is kapcsolódik az egyik játékunk a gyermekirodalom 
kiemelkedő egyéniségéhez, Janikovszky Évához.

„Már óvodás vagyok”, „Már iskolás vagyok”, „Már megint”, „Ha én felnőtt volnék”, 
„Velem mindig történik valami”, „Felelj szépen, ha kérdeznek”, „Kire ütött ez a 
gyerek?” – néhány könyvcím a 85 éve, 1926. április 23-án született Janikovszky 
Éva gyermekeknek szánt művei közül. Ráadásul: „Ráadás”. És főleg az a „szép zöld 
gyep” –  Poldi bácsival, Misuval, Síróbabával és a többiekkel. Aki még nem olvas-
ta volna Az égig érő fű című regényt, sürgősön pótolja! 
De most játsszunk egy kicsit! 
A következő idézetekből kiperegtek a könyvcímek. Csak a pontok jelzik hűlt he-
lyüket. Pótold a hiányzó szövegrészeket – az odaillő könyvcímmel! 

„Én tudom, hogy ha kérdeznek tőlem valamit, akkor szépen felelnem kell, mert 
ha nem felelek, akkor rám szólnak, hogy ___________________________”

„Amíg kicsi voltam és okos és 
kedves és szép, mindig tudták, 
hogy kire hasonlítok. Amióta 
nagy vagyok, és ütődött és nyeg-
le és idétlen, csak ülnek és sóhaj-
toznak, hogy 
___________________________”

___________________________, 
akkor sosem ülnék a széken, ha-
nem mindig térdelnék, fehér 
kesztyűs kezem végighúznám 
minden vaskerítésen, a fogmosó 
pohárban csíráztatnám a datolya-
magot, megennék egy-egy nagy 
tábla csokit minden ebéd előtt, és 
valószínűleg kézzel fognám a le-
gyeket. Persze csak akkor, ha ad-
dig megtanulnék legyet fogni.

Virágkalendárium. A Bükk virágaiból szedtünk össze egy kis csokorra valót, persze csak képletesen – de képe-
sen. Valóságosan nemcsak a védelmük miatt nem lehetséges, hanem azért sem, mert nem egyszerre nyitja ki szirmait a sen. Valóságosan nemcsak a védelmük miatt nem lehetséges, hanem azért sem, mert nem egyszerre nyitja ki szirmait a 
csillagvirág, az északi sárkányfű, a hóvirág, az illatos ibolya. Írd meg, melyik (hányas sorszámú) képen melyik virág 
látható? És azt is, melyik virágzik a leghamarabb, melyik a legkésőbb! A szerencsés nyertesek jutalmat kapnak. 

Elősző számunk rejtvényének szerencsés nyertese RuszKaI Éva KláRa (Miskolc, Pattantyús u.), aki kiadónk, a MIKOM könyvajándékát kapja. 
Gratulálunk! Nyereményed munkaidőben szerkesztőségünk titkárságán veheted át.
E heti rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: április 12. Küldd el a képek sorszámát és a hozzájuk tartozó virágnevet (a virágzás sorrenda képek sorszámát és a hozzájuk tartozó virágnevet (a virágzás sorrenda képek sorszámát és a hozzájuk tartozó virágnevet -
jében) szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írd rá: Mi-csoda – gyereksarok. E-mail címünk: gyereksarok@mikom.hu.jében) szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írd rá: Mi-csoda – gyereksarok. E-mail címünk: gyereksarok@mikom.hu.

Tóth Árpád

Április 
(részlet)

Április, ó, Április,
Minden csínyre friss!
Faun-bokájú, vad suhanc,
Újra itt suhansz!
Vásott cigánykereked
Porozza a tereket,
Repül a szemét,
Levegőbe parazsat
Hintegetsz és darazsat,
Illatot s zenét!

Némely ingó és rügyes
Ág végére már
Küldöd: kússzék az ügyes -
Katicabogár,
Mint árbócra egy piros,
Pettyes zubbonyú,
Fürge lábú és csinos
Kis matrózfiú!
Kémleli a láthatárt:
Mennyi fény! Mi az?
S zümmög zengő, napba tárt
Szárnyakkal: tavasz!

A hónap költői
» József atata tIla, a XX. szá-
zad egyik legnagyobb költő-
je 1905. április 11-én született 
Budapesten. Tiszteletét, nagy-
ságát mutatja, hogy születés-
napja lett hazánkban a költé-
szet napja. 

» MáRaI sánDOR írDOR írDOR ó, költő 
ugyancsak április 11-én, pon-
tosabban 1900. április 11-én 
született Kassán. 

» Juhász Gyula – aki „felfe-
dezte”, idősebb pályatársként 
támogatta József Attila indu-
lását – szintén e hónap szülöt-
te: 1883. április 4-én látta meg 
a napvilágot Szegeden.

» tóth áRpáD, költő, mű-
fordító, novellista, újságíró, 
kritikus 125 éve, 1886. április 
15-én Aradon született. Kö-
szöntsük most vele – az Április 
című versének néhány sorával 
– ezt a kedves, bolondos, szép 
és szeszélyes hónapot!
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A 10 éves TÉGEL Baba-
szakárszakárszak uház áprilistól megújul
Három nagy cég egy helyen

Üzletünk földszintjén bébi- és 
gyermekruha osztály kerül ki-
alakításra, amelyet Magyaror-
szág legnagyobb gyermekru-
hagyártó cége, az ASTI fogja 
üzemelni. Kínálatukban teljes 
babakelengye: plédek, kifo-
gók, textilpelenkák, sapkák, 
bodyk, rugdalózók, hálózsá-
kok, bébi- és gyermekruhák 
szerepelnek.

Továbbá a földszinten lesz 
megtalálható a TÉGEL baba-
bolt, ahol a babakocsitól a 
biztonsági gyerekülésen át 
a bútorig, az ágyneműtől a 
szoptatási termékekig szinte 
minden megtalálható.

A felső két szintre a debre-
ceni központú Babavilág Gyer-
mekáruház költözik, ahol szá-
mos új termékkel találkozhat a 
vásárló. Nem beszélve a pelen-
káról, bébiételről, és a bébi- és 
gyermekcipőről…

Hivatalos nyitás április 8-án, 
pénteken lesz.

Az átalakítás ideje alatt is 
nyitva tartunk, de az esetleges 
kellemetlenségekért elnézést 
kérünk.

Gyere be és nézd meg át-
alakult áruházunkat… TÉGEL 
BABA Miskolc, József Atti-
la u. 27. Nyitva tartás hétfőtől 
szombatig: 10–18 óráig.   

PR-CIKK (X)
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Április 2. | szombat » Labdarúgás: NB II Keleti csoport, Bőcs Sport – DVTK. Mező-
kövesd, 16.30 » Futsal: Szabadidőközpont Vénusz – Univerzum. OB I női. Miskolc, Generali Aréna, 
14.00 » Műkorcsolya: 6. Avas Kupa Nemzetközi Műkorcsolyaverseny és Országos Bajnokság. Mis-
kolc, Jégcsarnok, 10.00 

Április 3. | vasÁrnap » Műkorcsolya: 6. Avas Kupa Nemzetközi Műkorcsolyaverseny 
és Országos Bajnokság. Miskolc, Jégcsarnok, 10.00

Április 4. | hétfő » Labdarúgás: Diákolimpia megyei döntő az V. korcsoportos csapatok-
nak. Diósgyőr, füves és műfüves pályák, 9.00

Április 7. | csütörtök » Szabadidősport: Óvodások mozgásfesztiválja. Miskolc, 
Generali Aréna, 10.00

Április 9. | szombat » Kosárlabda: Miskolci Sportiskola – Vasas Csata II. NB I B női, rá-
játszás. Miskolc, Zrínyi Gimnázium tornaterme, 17.00 » Szabadidősport: 21. Szarvasűzők egye-
temi-főiskolai váltófutóverseny, Eger–Miskolc. 17.05–17.20 Az utolsó szakasz női és férfi futóinak elraj-
tolása. Városi Sportcsarnok.

sportműsor ›››››››

Százszázalékos DVTK
Szombati, Vecsés elleni 
győzelmével továbbra is 
hibátlan Benczés Miklós 
csapata.

Kemény mérkőzés várt múlt hét-
végén a DVTK labdarúgócsapa-
tára: a százszázalékos piros-fehé-
rek a tavaszi második Vecsés FC-t 
fogadták, akiket idegenben a 89. 
percben lőtt góllal tudtak a felül-
múlni. A forgatókönyv most sem 
különbözött sokban, ezúttal azon-
ban nem Abdouraman, hanem 
a csereként beállt, saját nevelésű, 
korosztályos válogatott Bacsa Pat-
rik döntötte el a mérkőzést, alig tíz 
perccel a lefújás előtt. A gólt meg-
előző szituációt többen lesnek lát-
ták – köztük a vendégek trénere, 
Détári Lajos is –, ám a lassításon 
egyértelműen látható, hogy szabá-
lyos volt a hazaiak győztes találata. 
A találkozón a Luque-t helyette-
sítő Vicente Arze teljesített a leg-
jobban Benczés Miklós és a szur-
kolók szerint is (Bacsa előtt). A 
bolíviai középpályás a mérkőzés 
után lapunknak elmondta, egyre 
jobban felveszi a csapat ritmusát. 

– Minél többet játszom, annál 
többet hozok ki magamból, de ez 
a csapattársaim nélkül nem sike-
rülhetne. Még többre vagyok ké-
pes, és szeretném megmutatni a 
szurkolóknak, mennyire megsze-
rettem ezt a klubot, viszonozni 
szeretném a felénk irányuló szere-
tetet. Együtt kell elérnünk a közös 

célt, fel kell jutnunk az első osz-
tályba! – értékelt Arze.

Szombaton Mezőkövesdre lá-
togatnak a diósgyőriek: ellenfelük 
az a Bőcs lesz, amely ősszel 2–1-re 
nyerni tudott a DVTK stadionjá-
ban – van tehát törleszteni való-
ja Lippaiéknak borsodi riválisuk-
kal szemben. A meccs – melynek 
játékvezetője a FIFA-kerettag Sza-
bó Zsolt lesz – tétje a három pont 
mellett a hibátlan mérleg megőr-
zése, hogy továbbra is versenyben 
legyenek a Nyíregyházával a felju-
tásért vívott harcban. A szabolcsi-
ak a REAC-ot fogadják a 20. for-
dulóban. 

Jó hír a szurkolók számára, hogy 
mégsem hétköznap játsszák a Nyír-
egyháza–DVTK rangadót, hanem 
április 17-én, vasárnap. A délután 
3 órakor kezdődő összecsapás az 
NB II bajnoki címéről is dönthet. 
A héten egyébként a klub vezeté-
se benyújtotta az NB I-es indulás-
hoz szükséges klublicenc-kérelmet 
a Magyar Labdarúgó-szövetséghez.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Látványos műkorcsolyázás
Öt ország korcsolyázói 
lépnek jégre a hatévesek-
től egészen az 58 évesekig 
a 6. Avas Kupa Nemzetkö-
zi Műkorcsolya Verseny és 
Országos Bajnokságon áp-
rilis 2-án és 3-án a miskolci 
Jégcsarnokban. 

A versenyzők a rekreációs kategó-
riában mutatják be programjukat, 
amit azoknak a korcsolyázóknak 
hoztak létre, akik egészségmegőr-
zés céljából, szabadidejükben kor-
csolyáznak. A hangsúly elsősorban 
nem a technikán, hanem a látvá-
nyon van, a versenyzők gyakran 
kosztümöt viselnek, így színesítik 
előadásukat. 

A hazánkban is egyre népsze-
rűbb rekreációs korcsolyázásnak 
külföldön komoly tradíciói van-
nak. A szervező Havasszépe SE 
és Jégszínház hagyományteremtő 
szándékkal rendezi meg a versenyt, 
immáron harmadik alkalom-

mal. Sőt, Magyarországon először 
most láthatnak majd a nézők cso-
portos interpretatív műkorcso-
lyázást, amelynek lényege, hogy a 
minimum 8 fős csoportok egy tör-
ténetet elevenítenek meg a jégen. A 
mini revüben gyerekek és felnőt-
tek egyaránt részt vehetnek. A cél, 
hogy a zene, a technikai elemek és 
az előadásmód minél harmoniku-
sabb egységet alkossanak – a nézők 
örömére.                      P. O. | fotó: M. L.

A Kubikban ült le a kispadra
Négy vereséggel kezdtek, de nem idegesek

Földesi Károly tavaly ilyen-
kor a DVTK akkor még lé-
tező NB III-as labdarú-
gócsapatánál irányította a 
szakmai munkát. A neves 
tréner bő fél esztendő után, 
a tavaszi idényben a Miskol-
ci VSC-TS Hungária megyei 
első osztályban szereplő csa-
patának kispadjára ült le.

– Aligha ilyen rajtot képzelt el! – 
mondtuk a szakvezetőnek.
– Való igaz, sorozatban elszen-

vedett négy vereségre nem számí-
tottam, ugyanakkor tény, hogy erős 
csapatokkal kerültünk szembe – 
hangzott a válasz. – A Sárospatak a 
második, a Tiszalúc a harmadik, a 
Mezőcsát pedig negyedik a tábláza-
ton, és az Encs is jobban áll, mint mi.

– A nulla pont és a 2–9-es gólkü-
lönbség egyáltalán nem szívderítő. 

Most még éppen a vonal fölött áll-
nak 20 ponttal, de nincs életbizto-
sítás arra, hogy a Szikszó nem kezd 
nagy hajrába!
– Ez igaz, de semmiképpen sem 

látom reménytelennek a helyzetün-
ket! Ennél több van a csapatban, és 
remélem, hogy ezt hamarosan mér-
kőzésen is meg tudjuk mutatni. A téli 
felkészülés során az erőnlétre helyez-
tem a fő hangsúlyt. Ennek az lett az 
eredménye, hogy a hetvenedik perc 
után az ellenfelek alig jutnak el a ka-

punkig, mi játszunk fölényben, de 
képtelenek vagyunk gólt szerezni.

– Januárban vette át a szakmai 
munka irányítását. Hogyan került 
egyáltalán a képbe?
– Elődöm, Szabó János elfogadott 

egy felkérést, és távozott. Németh At-
tila ügyvezető elnök hívott fel, hogy 
velem képzelik el a folytatást, mit 
szólok hozzá? Nem sokat töpreng-
tem, hiszen fél éven keresztül nem 
volt csapatom. Diósgyőrben meg-
szűnt az NB III-as alakulat, kispad 
nélkül maradtam. Nehéz hat hónap 
következett, hiszen egész életemet a 
labdarúgás töltötte ki, sokfelé dol-
goztam. Magyarországon egyébként 
is szinte egyetlen edző sem enged-
heti meg magának azt a luxust, hogy 
évekig ne vállaljon munkát. Koráb-
ban már háromszor dolgoztam a 
zöld-fehéreknél, igyekszem negye-
dik alkalommal is helytállni.

– Mi csábította a honi labdarúgás 
negyedik vonalába?
– Nálunk csak színtiszta ama-

tőrök futballoznak. A klub ebben 
az évben ünnepli megalakításának 
100. évfordulóját, jó lenne ezt a ju-
bileumot emlékezetessé tenni. Egy-
általán nem tartom rangon alulinak, 
hogy a megyei első osztályban edzek 

egy csapatot, lelkesedésem, hitem, 
akaratom és a szorgalmam a régi! 
Természetesen a feltételeink mesz-
sze vannak az ideálistól, és az utób-
bi hónapokban a klub is súlyos hely-
zetbe került. Csoda, hogy egyáltalán 
még létezünk! Nálunk nincs fizetés, 
meccspénz, költségtérítés, ezért nem 
is nagyon jönnek hozzánk minősé-
gi játékosok.

– Kikből áll a keret, kik alkotják a 
csapat magját?
– Négy olyan labdarúgónk (Illovai, 

Jóner, Kovács, Scholtz) van, akik már 
évek óta szolgálják az MVSC-t. Ők 
odateszik magukat valamennyi mér-
kőzésen. A másik végletet az egészen 
fiatalok, a 16-20 év közöttiek jelen-
tik, akiknek sajnos még el kell ma-
gyarázni, hogy mit is jelent az MVSC 
neve. A felkészülési időszakban na-
ponta edzettünk, most hetente há-
romszor, és egyszer fakultatív prog-
ramra is sor kerül.

– Amikor elvállalta a feladatot, mit 
kértek öntől az egyesület vezetői?
– Azt, hogy lehetőleg nyugodt 

körülmények között biztosítsuk a 
bentmaradást az osztályban. Reális 
esélyt érzek arra, hogy az első tizen-
két együttes között végezzünk.

Doros László

Gercsák Szabina világversenyekre készül
Gercsák Szabina, az Avas-te-
tői Általános Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola 
tanulója, és az MVSC judó-
sa az egyik azon három mis-
kolci sportoló közül, akik a 
napokban megkapták a Ma-
gyar Köztársaság Jó Tanuló-
ja, Jó Sportolója díjat.

Érdemes meghallgatni Flórusz János 
edző véleményét tanítványáról! Íme, 
a szakvezető rövid summázata:

– Amennyiben ilyen szorgalmas 
marad, és átesik egy erőteljes fizikai 
fejlesztésen, akkor Európa-bajnoki, 
illetve világbajnoki pontszerző he-
lyen végezhet. Könnyű vele dolgozni, 
soha nem kell nógatni, olykor az isko-
la előtt, reggel is tartok neki foglalko-
zást. Soha nem mulaszt, szívesen jár 

az edzőtáborokba, szeret versenyezni 
és nem riad meg a kihívásoktól.

Gercsák Szabina azt mondja, 
hogy az édesanyja vette észre az in-
terneten a pályázati lehetőséget. A 
bírálóknak nem volt nehéz dolguk, 
hiszen a sportban és a tanulásban el-
ért eredmények (a nyolcadikos lány 
kitűnő bizonyítvánnyal büszkélked-
het) önmagukért beszéltek.

– Tavaly nem panaszkodhattam, 
ugyanis megnyertem a serdülő Vi-
lágkupát, kilencszeres magyar baj-
noknak mondhatom magam – ösz-
szegzett. – Nagyon boldog voltam, 
amikor megkaptam az ünnepség-
re szóló meghívót, de az eseményen 
nem tudtam jelen lenni. Tatán ugyan-
is nemzetközi olimpiai edzőtáboro-
zást tartottak, egy hétig segítettem a 
legjobbak felkészülését a kvalifikációs 
nemzetközi versenyekre. Iskolámról 
egyébként csak a legjobbakat mond-
hatom, ugyanis tanáraim és a vezetés 
mindenben segít nekem.

A sportággal egyébként (nem té-
vedés) négyéves korában ismerkedett 
meg. Két fiútestvérével együtt ment el 
a vasutasokhoz, és nem bánta meg. 
Szinte semmit nem tudott a sportág-
ról, amelyet immáron tizenegy éve űz 
– nem akármilyen szinten! Az idén 

elsőéves ifjúsági versenyző, de az 52 
kilós súlycsoportban egyértelműen 
ő a legjobb. Nem ritka, hogy a junio-
rok között is szerencsét próbál, éppen 
a hét végén lesz egy ilyen fellépése. 
Ebben az évben edzője már a felnőtt 
egyéni országos bajnokságon is tata-
mira küldi a nagy reményekre jogosí-
tó tanítványát, hadd szokja a légkört. 
Heti öt edzésen vesz részt, ehhez jön 
még egy kis erősítés, illetve két regge-
li túlórázás.

– A belső combdobás megy a leg-
jobban, de folyamatosan csiszoljuk 
a többi akciót is. Fizikálisan viszont 
erősödnöm kell. Az idén jelentős 
versenyek várnak rám. Máltán ren-
dezik meg az ifjúsági Európa-baj-
nokságot, ehhez még egy válogatót 
kell nyerni. Utána jön az Európa-
fesztivál, majd pedig a világbajnok-
ság, amelynek Kijev ad otthont. A 
mezőnyt még nem nagyon ismerem, 
de jó eredményeket szeretnék elérni!

D. L.

Megoldásra várnak a salakmotorosok
Elkezdődik a Lengyel Salak-
motor Liga második osztá-
lyában is a pontvadászat áp-
rilis 3-án, vasárnap. Az első 
fordulóban a Speedway Mis-
kolc szabadnapos, így egy 
héttel több ideje van rendez-
nie a klubnak az induláshoz, 
illetve a szezon teljesítéséhez 
szükséges hátteret.

Újra bajnoki aranyéremre esélyes 
csapattal vághat neki a pontvadá-
szatnak a Speedway Miskolc: többek 
között Matej Ferjan is a borsodiaknál 
húzza majd a gázt, de az ellenfelek is 
erősödtek az Extraligát érintő szabá-
lyozások miatt. A szezon végigver-
senyzéséhez szükséges költségvetés 
több mint fele a klub rendelkezésé-
re áll külső szponzorok révén, azon-
ban a várostól az előirányzott kétmil-
lió forintnál több támogatásra lenne 
szükségük.

Kriza Ákos polgármester megke-
resésünkre elmondta, szívesen segí-
tenének mindenkin, aki ezt kéri, de 

az önkormányzat lehetőségei beha-
tároltak. A salakmotorklubnak több 
tízmillió forintra lenne szüksége ah-
hoz, hogy az előző évben vállalt kö-
telezettségeit teljesítse. A városvezető 
elmondása szerint nem lát olyan te-
rületet sem a városi sport finanszíro-
zásán belül, sem Miskolc egészének 
büdzséjét tekintve, ahonnan további 
forrásokat lehetne átcsoportosítani a 
salakmotorra. Ha van ezzel kapcso-
latos ötlet, akkor azt meghallgatja. 

Kriza Ákos hozzátette: a miskolci vá-
rosvezetés nem tudja extra támoga-
tásban részesíteni az egyesületet. 

A licenc feltételeinek biztosítására 
március 31-éig volt ideje a Speedway 
Miskolcnak. Jacsó Tibor, a klub el-
nöke lapunknak elmondta, folyama-
tosan tárgyalnak a versenyzőkkel: a 
korábbi megállapodásokat és a kifi-
zetések kell rendezni.

– Ha minden jól megy, emiatt 
nem hiúsul meg a licenc kiadása. A 

saját erőinkre kell támaszkodnunk. 
Azon vagyunk, hogy a maradék, 
30-40 százalékos lyukat betömjük a 
költségvetésen.

A tárgyalások még folynak, lap-
zártánkig nem érkezett hír további 
konkrétumról. A versenynaptár sze-
rint először április 25-én, húsvét hét-
főn láthatja a nagyérdemű a Miskolc 
Speedway salakmotorosait a népker-
ti arénában.

Soós P.

Flórusz János és Gercsák Szabina a 
korábbi, megyei díjátadón 

Hogy idén is felbőgnek-e a motorok a népkerti arénában, az még mindig nem dőlt el | fotó: Mocsári L.
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Akció 2011. 04. 04-től 2011. 04. 09-ig

Héra beltéri falfesték fehér 16 l, 281 Ft/l 4499 Ft
Héra Prémium színes falfesték 2,5 l, 1159 Ft/l 2899 Ft
Héra Prémium színes falfesték 5 l, 999 Ft/l 4999 Ft 
Tükörglett fehér 0–6 mm 25 kg, 124 Ft/kg 3099 Ft
Trikolor kerítészománc 0,75 l, 1665 Ft/l 1249 Ft
Kerítéslazúr 5 l, több színben, 459 Ft/l 2299 Ft
Héra penészgátló folyadék, 1 l 849 Ft
Trinát mf. zománc fehér, 1 l 1799 Ft
Festőhenger 25 cm+rács  529 Ft

Falfestékek azonnali színkeverése katalógusból.

Akció! Akció!

Újabb, nagyszabású országos vásár várja  
a vásárlókat valamennyi coop üzletünkben 

március 30-tól április 11-ig!
Delikát 8 75 g  129 Ft

Egységár: 1720 Ft/kg

Rama kocka 250 g  189 Ft
Egységár: 756 Ft/kg

Euromilk UHT tej 1,5%, 1 l  149 Ft
Medve sajt natúr, 8 cikk, 200 g  299 Ft

Egységár: 1495 Ft/kg

Pöttyös óriás Túró Rudi 51 g natúr, tejb.  109 Ft
Egységár: 2137,25 Ft/kg

coop pudingporok, csokoládé 40 g, vanília 30 g  39 Ft
coop sertés vagdalt hús 130 g  115 Ft/kg

Egységár: 884,62 Ft/kg

coop halfilé natúr gyf. 1 kg  999 Ft
SáGa sajtos füstölt pulykapárizsi 1 kg  1299 Ft
Silan öbl. konc., 1 l, Sensit, Breeze fresh  459 Ft
Tomi kristály komp. normál 2 kg  899 Ft

Egységár: 449,50 Ft/kg

... és még további akciós termékek.
„csípje meg a szerencséjét” – húsvéti nyereményjáték 

március 30-tól április 30-ig a 4000 Ft feletti vásárlóknak! 
Értékes nyeremények! Részletek az üzletekben 

kihelyezett plakátokon és szórólapokon!

Apróhirdetés
Győri kapui, panelprogramos, 1 szobás, felújított, tehermentes, erkélyes földszin-
ti lakás jó lakóközösségben tulajdonostól eladó. Ár: 4,39 M Ft. Tel.: 30/370-2611.

Épületszigetelést vállalunk. Lapostetők hő- és vízszigetelése, felújítása, pala-
tetők, egyéb tetők, teraszok, garázsok, pincék. Talajnedvesség, talajvíz, utólagos 
vízszigetelések. Telefon: 70/248-2983.

Acél biztonsági ajtó beépítve 56 900 Ft, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Érdeklődni: 30/336-5528, www.aluport.hupont.hu, Bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet .

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 jogszabá-
lyok figyelembevételével 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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Április 2. | szombat
07.30 | Országos Diákszínjátszó Egyesület regi-

onális találkozója. Színjátszó körök bemutatko-
zása. Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ.

09.00 | Madarász-séta a Bükkben. Útvonal: Ma-
jális park, Molnár-szikla, Szeleta-tető, Lillafüred. In-
dulás: Majális park, buszvégállomás.

10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-
lalkozás. Petró-ház. 

13.00 | Rádióamatőrök nyílt találkozója. Talléros 
Lottózó (Baross G. u. 29.).

15.30 | Játsszunk zenét a Szimfonikusokkal. 
Művészetek Háza.

20.00 | Vad Fruttik lemezbemutató koncert. 
Vendég: KIPU. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Április 4. | hétfő
16.00 | A gyógytorna szerepe a szív- és érbete-

gek rehabilitációs kezelésében. Előadó Kató 

Csaba. A Miskolci Szív Egyesület rendezvénye. 
Szent Ferenc Kórház előadóterme.

Április 5. | kedd
09.30 | Barangolás a zene világában. Népszerű 

operaslágerek, előadó: Bócz Sándor zenetörténész. 
Petőfi Sándor Könyvtár.

18.00 | Világjárók társasága. Kisvárkonyi Csaba 
vetítéses előadása Közép-Amerika országairól. Ifjú-
sági és Szabadidő Ház.

Április 6. | szerda
18.00 | Tarasz Sevcsenko – Petőfi Sán-

dor emlékest. Koncertet ad a Forrás kama-
rakórus. Fazekas–Istvánffy Általános Isko-
la és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
díszterem.

Április 7. | csütörtök
20.00 | 2. Ifjúsági Házak Országos Találkozója, 

Dixie- és jazzklub. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Április 8. | péntek
16.00 | 2. Ifjúsági Házak Országos Találkozó-

ja, Ficak Színpad és a Győri Gyermekek Háza 
színjátszóinak improvizációs játéka. Ifjúsági 
és Szabadidő Ház.

18.00 | 2. Ifjúsági Házak Országos Találkozója, a 
M.I.E.Z.  koncertje. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

19.00 | Musical Show Gálaest – A ritmus fog-
va tart. Fellépnek az Országos Musical Kurzus és a 
„Musicalre hangolva” Musical Stúdió fiatal tehetsé-
gei. Az est vendégművésze: Feke Pál és Szabó Szil-
via. Művészetek Háza.

23.00 | 2. Ifjúsági Házak Országos Találkozója, 
Etno-est. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Április 9. | szombat
10.00 | Ezoterikus nap. Vendég: Radics Ágnes 

számmisztikus. Ady Endre Kulturális és Szabad-
idő Központ.

10.00 | Mozdulj rá. Aerobik Roadshow Czanik Ba-
lázzsal. Selyemréti Általános Iskola.

17.00 | 2. Ifjúsági Házak Országos Találkozója, 
Diáktánc-verseny. Miskolc Városi Szabadidőköz-
pont, Generali Aréna.

kiÁllítÁs: 
– Németh Erika ezoterikus festőművész kiállítása. 

Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ. A tár-
lat április 9–május 4. között látogatható.

– Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének kiál-
lítása. Diósgyőri Kézműves Alkotó Ház. A kiállítás 
megtekinthető április 10-ig.

programajánló ››››››››››››

Harang-hírek. A miskolci plébá-
niákon a következő rendben lesznek nagy-
böjti lelkigyakorlatok: Diósgyőr, április 
7–9. között este fél 7-től Schönberger Fe-
renccel, az egri bazilika káplánjával; selyem-
réti Szent István-templom, április 8–10. 
között este 6 órától Lóczi Tamás érseki biz-
tossal; Hejőcsaba, április 14–16. között dél-
után 5 órától, Mata András pálházi plébá-
nossal; Szent Anna-templom, április 17–19. 
között este 6 órától Mikolai Vince pápai 
prelátussal. 

A KÉSZ miskolci csoportja rendezésében áp-
rilis 6-án, szerdán este fél 6-tól Flach Antal 
csembalóművész tart előadást Liszt Fe-
renc: Via Crucis című művéről a Fráter György 
Katolikus Gimnáziumban.

Páratlan Páros  
– vígjáték két felvonásban

Fôbb szerepekben:  
Kiss Ramóna, Gyetván Csaba, 

Frech Zoltán,  
Nagy Alexandra,  

Lippai László
Április 20. szerda, 19.00 óra
Jegyár: 2000 Ft és 1500 Ft,  

Miskolc Kártyával  
20% kedvezmény

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

KLAZZ koncert
A Miskolci Szimfonikus Zenekar és a Bolyki Brothers 

közös koncertje

2011. április 16. 19.00 óra Művészetek Háza
Vezényel: Kovács László

Jegyek 1800 és 2500 Ft-os áron kaphatók a Művészetek Háza jegypénztárában. 
(Miskolc Kártyával 1500 és 2000 Ft)

3525 Miskolc, Rákóczi utca 2., tel.: 46/508-844. 

HIrdetés

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Április 4. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós maga-

zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Múltkor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Háló-
zat TV) 21.00 Halálos felvételek, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 5. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Életmód ma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szelek szárnyán, a mis-
kolci Aeroklub (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25 Bőcs – DVTK labdarúgó-mérkőzés felvételről 21.00 Zsoldo-
sok Texasban, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 6. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A polgármester, portré-
film (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az édes élet, olasz–francia film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 7. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Patikus maga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Manézs: TehátRum Akciócsoport (ism.) 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, komolyzenei magazin a Miskolci Szimfonikusokkal (ism.) 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Harlem fekete rózsája, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Április 8. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix maga-
zin (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 Harc az éle-
tért, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 9. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép, közéleti 
magazin (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.

Április 10. | VasÁrnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Kró-
nika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópu-
si hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság. 

mÁrcius 31–Április 6. | szerdÁig | 15.30 A szív forradalma – Ebben az 
egészben mind együtt vagyunk benne; feliratos zenés film, csak szomba-
ton (Uránia-terem) | 17.00 Mr. Nobody; feliratos, kanadai–belga–francia–né-
met film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 A király beszéde; feliratos angol film | 12 | 
(Uránia-terem) | 19.30 Womb – Méh; feliratos német–magyar–francia film | 16 | 
Béke- terem) | 20.00 Gagyi mami – Mint két tojás; amerikai vígjáték | 12 | (Urá-
nia-terem). 

Április 7–Április 13. | szerdÁig | 17.00 Nem beszélek zöldségeket!; fel-
iratos francia film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Rango; amerikai animációs film 
(Uránia-terem) | 19.30 A zöld sárkány gyermekei; magyar film | 12 | (Uránia-
terem) | 20.00 Elhajlási engedély; amerikai vígjáték | 16 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok

Maci Laci (MB digitális 3d) | KN | 
10.00, 12.00 (csak szombat–vasárnap)
Sorsügynökség (MB premier) | 12 
| 10.00, 12.00 (csak szombat–vasárnap) | 14.00, 
16.00, 18.15, 20.15 – 22.15 (csak péntek–szombat)
Fekete hattyú (F) | 16 | 11.00 (csak va-
sárnap) | 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 
(csak péntek–szombat)
Ébredj velünk (MB) | 12 | 12.00 (csak 
vasárnap) 16.15, 20.30
Álomháború (MB) | 16 | 10.45 (csak 
szombaton) 13.00, 15.15, 17.30, 19.45 – 22.00 
(csak péntek-szombat)

Sanctum (F digitális 3d) | 16 | 18.30 – 
22.30 (csak péntek–szombat)
A Föld inváziója – csata: Los An-
geles (MB) | 16 | 13.30, 18.00, 20.15, 22.30 
(csak péntek–szombat)
Anyát a Marsra! (MB digitális 3d) 
| 12 | 10.30 (csak szombaton), 14.30
Kellékfeleség (MB) | 12 | 12.30 (csak va-
sárnap), 14.45, 17.00, 19.30 – 21.45 (csak pén-
tek–szombat)
A rítus (F) | 16 | 14.00, 18.15 – 22.30 (csak 
péntek–szombat)
Rango (MB) | 12 | 11.00 (csak vasárnap), 
13.00, 15.00, 17.15

Elhajlási engedély (MB) | 16 | 12.30 
(csak vasárnap), 16.30, 19.30 – 21.30 (csak 
péntek–szombat)
Féktelen harag (MB digitális 3d) 
| 18 | 20.30
Gagyi mami – Mint két tojás (MB) 
| 12 | 11.30 (csak vasárnap), 15.45
Gnómeó és Júlia (MB) | KN | 10.15 
(csak szombat)

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 31–április 6. ››››››››››››

Országos Diákszínjátszó Egyesület regionális találkozója – április 2., Ady

Vad Fruttik – április 2., IfiHáz
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Örökbe fogadták
A víz világnapja alkalmából szer-

vezett programot iskolásoknak 
szombaton a Miskolci Öko-Kör a 

Garadna pihenőparkban és kör-
nyékén. A szervezet ebben az év-

ben is meghirdette a „Fogadj 
örökbe egy forrást” elnevezésű 

akcióját, melynek keretében idén 
26 forrásnak lett gazdája: óvodá-
sok, általános és középiskolások, 

egyetemisták, sőt még nyugdíjas-
klubok is örökbe fogadtak egyet-
egyet. Az örökbefogadók első fel-

adata az volt, hogy közelebbről 
is megismerkedjenek a források 
élővilágával. Ezután minden hó-
napban kilátogatnak majd a for-

rásaikhoz, megfigyelik és gondoz-
zák az élővizet és környékét. A 

források legközelebb októberben 
kerülnek új örökbefogadókhoz.

(fotó: Mocsári László)

Hétforduló ››››››››››››

269 éve, 1742. március végén in-
dultak el az inszurgensek, vagyis a 
nemesi felkelők, akiket Mária Teré-
zia hívott segítségül az 1741-ben ki-
tört osztrák örökösödési háborúba. A 
pozsonyi országgyűlés rendeletének 
megfelelően Miskolc volt a gyüleke-
zési és kiképzési központ. A nemesek 
és a birtokosok a tiszteken kívül 192 
lovast és 330 gyalogost állítottak ki.

138 éve, 1873. március 29–ápri-
lis 12. között kolerajárvány pusztított 
Miskolcon. Sokan kigyógyultak be-
lőle, de a halottak száma így is 350 fő 
volt. Az ezzel egy időben kitört him-
lő 2190 áldozatot szedett. Első ha-
lottai között volt a 62 éves Latabár 
Endre színházigazgatót, a többgene-
rációs dinasztia megalapítóját. 

161 éve, 1850. április 2-án 
Regéczy Nagy Miklós (1811–1879) 
megyei főorvos bejelentette, hogy 
„alkalmas tehénbe oltott, s szépen 
kifejlett védhimlők”-ből előállította 
a tömeges oltáshoz szükséges ellen-
szer-mennyiséget, s a megelőző him-
lőoltásokat az embereken elkezdte. 
(Magyarországon 1876 óta kötelező 
a gyermekkori himlőoltás.)

Akkor és most... A Szemere-kertben a szabadságharc kormány-
biztosának, majd miniszterelnökének szobrát éppúgy Róna József ké-
szítette, mint Kossuth Lajos szobrát. 1906-ban avatták fel, mert előbb 
megfelelő teret kellett kialakítani az alkotásnak. A 9000 négyzetméter-
nyi területen a vármegyeháza régi, részben romos épületei álltak, s vá-
roslakók csak „bagolyvárnak” nevezték a környéket. A november 11-ei 
szoboravatón Lévay József ódát szavalt, s a hivatalos ünnepség a Korona 
szállodában ért véget. A Szemere-kert keleti végében, egy barokk ima-
ház helyén 1901-ben avatott zsinagóga állt. A második világháborúban 
megsérült, 1963-ban lebontották. Helyén parkírozót alakítottak ki.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Névadó – Kruspér István
A Zsolcai kapuban, a Zsigmondy 
Vilmos és a Vásárhelyi Pál utcá-
kat kelet-nyugati irányban össze-
kötő út állít emléket Miskolc szü-
löttjének. 

Miskolc, Késmárk, Lőcse, Bécs 
és Pest volt tanulmányainak hely-
színe. Matematikát, me-
chanikát és földmérés-
tant tanult, majd tanított. 
1857-ben a József Nádor 
Műszaki Egyetem taná-
raként tartotta meg aka-
démiai székfoglalóját. 

1870-ben az Akadémi-
án elhelyezett platina mé-
terrudat (ezt nevezzük 

etalonnak) és a kilogrammot össze-
hasonlította a Párizsban elhelyezett 
eredetivel. A francia etalon hibáját 
nemcsak felfedezte, hanem ki is javí-
totta, amelyért a francia Becsületrend 
kitüntetést kapta. 1874-ben a keres-
kedelemügyi miniszter őt bízta meg a 

méter és kilogramm ma-
gyar meghonosításával és 
gyakorlati bevezetésével, 
alkalmazásával.

Sokat fáradozott – 
eredményesen – a Ma-
gyar Mérnök és Építész 
Egylet megalapításán. 
1818 és 1905. között élt.

D. I.

Aki kétszer csenget…
Mester Mihály 1976 óta 
dolgozik postásként. 
Hosszú évekig a Tiszai pá-
lyaudvar környékén la-
kókhoz csöngetett be, ki-
lenc éve került át a 12. 
körzetbe, az Álmos, Kassai 
és Huba utca környékére.

– Egy postás legfontosabb célja, 
hogy az ügyfelek elégedettek le-
gyenek, jó ismerősként köszönt-
hessék postásukat – fogalmaz 
Mester Mihály. Úgy véli, a tiszte-
let elengedhetetlen munkájában, s 
az a törődés, melyet az ügyfelekkel 
szemben tanúsít, a legtöbb eset-
ben viszonzásra is talál.

Előfordulnak azonban olyan 
esetek, amikor nem várják a pos-
tást tárt karokkal, sőt, olykor ki-
mondottan veszélyes a munka. 
Sokszor adnak hírt a médiumok 
arról, hogy megtámadtak, kira-
boltak, megvertek egy-egy pos-
tást. Mester Mihály pályafutá-
sában is előfordult már, hogy 
menekülőre kellett fognia, hogy 
ne essék komolyabb baja.

Mégis, minden nehézség elle-
nére, nagyon szereti szakmáját. 

– Szép szakma volt régen a pos-
tásé – meséli. – Az ember a szabad 
levegőn van, tiszta ruhában és kör-
nyezetben dolgozhat. Egyszerre va-
gyok saját magam főnöke és alkal-
mazottja, ami nagy felelősség és 
szabadság egyben – hangsúlyozza.

Legfontosabbnak mégis azt 
tartja, hogy munkája során em-
berekkel találkozhat, beszélget-
het, s előfordul, hogy segít egy-
egy probléma megoldásában, ami 
mindig örömmel tölti el.      

 Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Cormac McCarthy:  Vad lovak 
A 16 éves texasi rancher, John Grady Cole 
felnőtté válásának történetét meséli el a 
McCarthy-trilógia első része. Egy igazi 
szívszorító, véres, és helyenkénti hátbor-
zongató történet ez. John a tőle egy évvel 
idősebb Rawlinsszal a jobb élet reményé-
ben szökik át titokban Mexikóba, hogy 
munkát találjon. Az izgalmas kalandokat 
ígérő országban azonban nem minden 
alakul úgy, ahogy elképzelték. 
A kritikusok McCarthy életművének 
legkiemelkedőbb alkotásaként tartják 
számon a regényt. 

Byrne, Rhonda: Az Erő 
„Az Erő minden felfedezés, találmány és 
emberi teljesítmény forrása. A tökéletes 
egészség, a boldog kapcsolatok, az álom-
karrier, az örömteli élet és a pénz, amely-
re szükséged van, hogy elérj mindent, ami 
lenni akarsz, amit tenni akarsz, és amit 
magadénak szeretnél tudni – mind Az 
Erőből fakad. Bármit megtehetsz, bármit 
megváltoztathatsz, és ehhez csupán egyet-
len dolog kell: Az Erő…” 
A szerző arra vállalkozik könyvében, 
hogy megértesse olvasóival, hogyan is működik, és mire képes a ben-
nünk lakozó erő.

Elhajlási engedély
Minden házasság rászorul oly-
kor az elsősegélyre. Mindennap 
veszélyben forog, és mindennap 
meg kell menteni. Az elhajlási 
engedélyben két jó barát, Rick 
és Fred kap egy hét felmentést 
feleségétől a házasság szentsége 
alól. Csajozhatnak, ha tudnak, s 
bármit megtehetnek, amit csak 
szeretnének, majd a hét végén 
vissza kell térniük a házasság 
intézményébe. Elsőre igazi, va-
lóra vált álomnak tűnik az egy 
hét szinglilét a két férfi számára, 
de ahogy telik az idő, fokozato-
san rádöbbennek, hogy a való-
ra vált álom sokszor rémálom-
má alakul át.

színes, magyarul beszélő amerikai 
vígjáték, 105 perc, korhatár 16 év 
Művészetek Háza, Uránia-te-
rem: április 7–13., 20.00

filmajánló ›››››››››››

GénIUsz KönyVáRUHáz
3530 Miskolc, Széchenyi u.107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Tisztelt Olvasónk!
Közérdekű problémával hívja ügyeletesünket! Tel.: 70/375-0308. Ha 
bármilyen panasza, észrevétele van lapunk terjesztése kapcsán, hívhat-
ja a 46/503-501/100-as üzenetrögzítős telefont.

Folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi természetű 
problémájuk, kérdésük van olvasóinknak, írják azt meg, és küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit 
érhet jogeset”, vagy e-mailben küldjék el kérdésüket az info@mikom.hu címre. 
Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szí-
ves rendelkezésükre.

mindenkit érHet jogeset ››››››››››››

Zsebibaba az állatkertben
A kis kenguruk már néha-néha kite-
kintenek anyjuk erszényéből, ahogy 
egyre melegebben süt a nap. Ok-
tóberben jöttek világra, de születé-
si dátumukat nehéz pontosan meg-
állapítani, mert miután világra jöttek, 
egyből bemásznak édesanyjuk erszé-
nyébe, ahonnan 5-6 hónapig elő sem 
bújnak. Ha ezt megteszik, újabb 1-2 
hónapnak kell eltelnie ahhoz, hogy 
kimerészkedjenek az óvó anyai er-
szényből. De vannak más apróságok 
is: születtek agutikölykök és január 

vége, március eleje között 18 kecske-
gidával gazdagodott az állatkert állo-
mánya!

Fittek lettek. Ötödik alkalommal rendezték meg vasárnap Miskol-
con a Fittségi Sportnapot a városi szabadidőközpontban. Az esemény az 
elmúlt években nagy népszerűségre tett szert, most is ezrek vettek részt 
rajta – méghozzá a legkülönbözőbb korosztályokból.     (fotó: Juhász Ákos)
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