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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Patthelyzet a 
cementgyárban
a Holcim elismeri, hogy a gyár egy 
része a Magyar cementé, de ragasz-
kodnak az általuk telepített eszkö-
zökhöz.  a város | 3. oldal

Fontos 
a Praktikum
Máhr ági színművésznek nem 
volt kérdés, hogy újra a megszo-
kott típust választja. 
 négy keréken | 7. oldal

több száz 
Panellakás 
kezdődhetnek a panelfelújítások, 
Miskolc költségvetésében erre 
286 millió forintot terveztek.  
                   a város | 4. oldal

Jön a keleti rangadó!

Az ősi rivális Nyíregyházához látogat vasárnap a DVTK labdarúgó-
csapata. Megelőzte a feljutásért vívott harcban legnagyobb riválisát a 
DVTK, így az NB II Keleti csoportjának 21. fordulója után az élről vár-
hatja a folytatást.

Keményebben lépnek fel
Elzárják a meleg vizet és korlá-

tozzák a vízfogyasztást egy ava-
si panelház 12 lakásában, ha 

április végéig – legalább rész-
ben – nem rendezik tartozásu-
kat a lakók. A holding tagválla-
latai 1,9 milliárd forintot a mai 

napig nem tudtak behajtani, 
ezért a nem fizetőkkel szemben 
mostantól határozottabban lép 

fel az önkormányzat. 

Nem a tejből repkednek
A sportrepülők szerint 
csúsztatás az óvodások 
iskolatejével párhu-
zamba állítani a nekik 
járó támogatást. Ami 
viszont tény: a rep-
tér területének kéthar-
madát elvesztették egy 
2006-ban kötött szer-
ződés alapján, az ipa-
ri park létrehozása mi-
att. A „bánatpénzből” 
azonban még egy fo-
rintot se láttak.

A belváros újraélesztése
Önkormányzat és kereske-
dők – közös nevező a tár-
gyalássorozat végén.

Évek óta épül le a főutca, melynek a 
végső lökést a Főutca Pláza Projekt 
adta, ugyanis olyan magasak lettek 
a bérleti díjak, amelyeket a kereske-
dők már nem tudnak kigazdálkod-
ni – jelentette ki Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere a részleteket ismerte-
tő szerdai sajtótájékoztatón. Jelenleg 
az üzletek negyven százaléka kihasz-
nálatlan, és a működő üzletek is ne-
hézséggel küzdenek. Már a válasz-
tások után elkezdtek dolgozni azon, 
hogyan tudnának életet lehelni a 
belvárosba, megakadályozni, hogy 
újabb kereskedők menjenek el, és 
újakat idecsábítani. A tárgyalássoro-
zaton részt vettek a BOKIK, a MIK, 
a Régió Park, illetve a kereskedők 
képviselői. A megegyezés legfonto-
sabb eleme, hogy a májusi közgyű-
lési döntést követően június 1-jétől 

harminc százalékkal csökkentik az 
üzletek bérleti díját, és ezentúl min-
den évben csak az infláció mértéké-
vel emelik majd. Ez a polgármester 
szerint nem jár majd bevételkiesés-
sel, mert a most üres üzletek is bérlőt 
kaphatnak, várhatóan megnő a for-
galom, ami több iparűzési adót ge-
nerál majd. Ugyanakkor a belváros 
vitalitását több programmal, rendez-
vénnyel is szeretnék „megpörgetni”.

» folytatás a 3. oldalon

A fogyasztóvédők is készülnek a húsvétra
A zavarosban halászók ki-
szűrésére, elrettentésére 
húsvét előtt fokozottan el-
lenőrzik a kereskedőket a fo-
gyasztóvédők. 

A lakosság tájékoztatása érdekében 
helyszíni bemutató ellenőrzést tar-
tottak Miskolc egyik nagy forgalmú 
élelmiszer-áruházában, a Búza téren.

– Húsvét előtt kiemelten ellenőriz-
zük a szezonális termékek értékesíté-
sét, például az édesipari termékeket, 
ezen belül is a csokoládéfigurákat, 
továbbá a húsipari termékeket, fő-
leg a sonkát és a tojást. Kiemelt fi-
gyelmet fordítunk arra, hogy ne ke-
rüljön lejárt szavatosságú termék a 
fogyasztókhoz – sorolta Sasvári Zol-
tán, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelő-
ség megbízott vezetője.

» folytatás a 4. oldalon

HIrdeTés

Táncpremier. Az évad utolsó premierjét tartotta pénteken a Mis-
kolci Nemzeti Színház társulata: A szem muzsikája címmel mutatta be 
táncszínházi estjét a Tánctagozat. Az esten két egyfelvonásos táncjá-
ték, Krámer György és Kozma Attila koreográfiája, a Liszt-etűdök és az 
Adicto – A szenvedély rabjai tekinthető meg. (fotó: mocsári L.)

Ismét csúszott az Avas...
Megcsúszott a rézsű, s emiatt az út is 
leszakadt csütörtökön este a Nagy-
Avas Felső soron. Az életveszélyt elhá-
rítják, a végleges megoldás egy újabb 
támfal építése lesz, melyre Miskolc vis 
maior-pályázatát már befogadták. A 
területről először úgy egy hónapja je-
lezték, hogy egy körülbelül 25 méteres 
hosszúságban megsüllyedt a Felső sor. 
A helyreállítás költségét akkor 25 mil-
lió forintra becsülték.

» folytatás a 2. oldalon

Napirenden a fűtőmű is 
Az MVM Zrt. és a Miskol-
ci Hőszolgáltató Kft. között 
folyamatosan zajlanak a tár-
gyalások, hogy a 2008 ok-
tóberében kötött szerződést 
lezárják, és új alapokkal in-
duljanak a MIFŰ Kft. meg-
vásárlásáért.  

Csütörtökön tartotta ülését Miskolc 
város közgyűlése, melyen zárt ülésen 
tárgyalták a képviselők az erőmű kér-
dését. Bár Jakab Péter jobbikos képvi-
selő javaslatot tett arra, hogy nyíltan 
tárgyaljanak a témáról, ezt nem fo-
gadták el, mivel Miskolc város olyan 

gazdasági társaságai is részesei az ügy-
nek, amelyek nem szeretnének a nyil-
vánosság előtt tárgyalni. A nyílt ülés 
az önkormányzat gazdasági érdekeit 
sértené – hangzott el. 

Az ülés után elterjedt, hogy a vá-
ros visszalép az erőmű megvásárlá-
sától, és a korábban megkapott 4,4 
milliárd forintnyi hitelt is visszautal-
ják. A városházától azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy folyamatosan tárgyal-
nak a többségi tulajdonos Magyar 
Villamos Művek Zrt.-vel. A cél: a 
2008-ban kötött szerződés helyett új 
alapokról indulva születhessen meg 
egy olyan megállapodás, amely a le-
hető legjobb a város számára.

» a csütörtöki közgyűlés további  
témáiról az 5. oldalon olvashatnak!
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Miskolci Napló
a város lapja

HIrdETéS

KÖZLEMÉNY

A MISKOLC-FELSŐVÁROSI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(3532 Miskolc, Balázs Győző tér 1. sz.)

közleményével bejelenti, 
hogy a 2011/2012. tanévtől a

S.P.I.C. MŰVÉSZETI LÍCEUM
fenntartását át kívánja venni.

Az intézmény az átvételtől

BALÁZS GYŐZŐ REFORMÁTUS LÍCEUM 
néven folytatja működését.

Szeretettel várjuk leendő 
1. osztályos és 9. osztályos tanulóinkat

a beiratkozásra a S.P.I.C. Művészeti Líceum székhelyén: 
3531 Miskolc, Győri kapu 23.

1. o. beiratkozása:
•	2011. április 28-án: 8–18 óra között
•	2011. április 29-én: 8–14 óra között

9. osztályba felvettek beiratkozása:
•	2011. június 27-én: 9–16 óra között
•	2011. június 28-án: 9–16 óra között

» Pfliegler Péter | Miskolc alpolgármestere fogadónapot tart április 20-án, szer-
dán délután 2 órától a Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyalójában. Sorszámosztás ápri-
lis 18-án, hétfőn reggel 8 órától a Polgármesteri Hivatal portáján.

» Csöbör Katalin | a megye 1. számú választókerületének országgyűlési képvi-
selője fogadóórát tart április 21-én, csütörtökön délután 4 és este 6 óra között a mis-
kolci Fidesz-irodán (Miskolc, Kossuth u. 16.) Előzetes bejelentkezés a 20/4056-113-as 
telefonszámon.

» Katona Ferenc | az 1. számú önkormányzati választókerület képviselője foga-
dóórát tart április 21-én, csütörtökön délután 4–6 óra között a Selyemréti Közösségi 
Házban (Bajcsy-Zs. 33/B.).

» Giákné Bobály Judit | a 2. számú önkormányzati választókerület (Martin-
Kertváros és Szirma) képviselője fogadóórát tart április 18-án, hétfőn délután 5–6 óra 
között a Miskolc, Kisfaludy u. 37–39. szám alatti ügyfélszolgálati irodában.

» Gazdusné Pankucsi Katalin | a 16. szám önkormányzati választókerü-
let képviselője fogadóórát tart április 16-án, szombaton délelőtt 8–10 óra között a 
komlóstetői, Lomb utcai buszvégállomásnál.

» Seresné Horváth Zsuzsanna | a 18. számú önkormányzati választóke-
rület képviselője fogadóórát tart április 16-án, szombaton délelőtt 10–12 óra között 
az Árpád utcai OTP előtt.

fogadóóra ››››››››››››

Megtisztelő kötelességünk és legfontosabb célkitűzésünk Miskolc város és tá-
gabb környezetének jó minőségű, zavartalan vízellátásának biztosítása, csa-
tornázási szolgáltatással történő ellátása, valamint a keletkezett szennyvíz 
környezettudatos kezeléssel történő természetbe való visszajuttatása. 
A MIVÍZ Kft., mint a régió meghatározó közszolgáltató szereplőjének straté-
giája a minőség, a hatékonyság és a vagyontudatos gazdálkodás köré épül.

A MIVÍZ Kft. munkatársat keres

MűSZErES anaLitiKuS
munkakör betöltésére az alábbi feladatok ellátására

 
Leendő munkatárs feladatai:

• Műszeres analitikai vizsgálatok végzése víz- és szennyvíziszap-mintákból
• Atomabszorpciós és gázkromatográfiás vizsgálatok előkészítése, elvégzése
• A feladatokhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése, vezetése
• Új módszerek bevezetése
• Mérési eredmények statisztikai értékelése

Leendő munkatárssal szembeni elvárások:
• Okleveles vegyész vagy vegyészmérnök felsőfokú végzettség 
• Microsoft Office programok magas szintű ismerete
• Precizitás, pontosság, határozottság, eredményközpontúság
•  Műszeres analitikai tapasztalat, valamint 

Laboratóriumi minőségbiztosítási képzettség előnyt jelent
 
Amit kínálunk:

• Versenyképes, választható béren kívüli juttatások 
• Stabil céges háttér 
• Karrierlehetőség 
• Folyamatos szakmai képzés
• Hosszú távú munkalehetőség

Munkavégzés helye: Miskolc, Központi szennyvíztisztító telep
Várható munkakezdés: 2011. 05. 15.

Munkaidő: teljes munkaidő
Jelentkezési határidő: 2011. 04. 22.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna a 
MIVÍZ Kft. csapatához, kérjük, magyar nyelvű szakmai önéletrajzát, motivációs 
levelét és a végzettségét igazoló okiratok másolatát az alábbi címre juttassa el:

MiVÍZ Kft. Humánpolitikai csoport
3527 Miskolc, József A u. 78.
E-mail: oneletrajz@miviz.hu

A Miskolc Holding Zrt. 
cégcsoport tagja

HIrdETéS

Interaktív Ásványfesztivál
Ezúttal az egyetemi sportcsarnok a helyszín
Számos újdonsággal és a közönség által kedvelt, visszaté-
rő programokkal várja április 30-án és május 1-jén látogatóit a 
XXiX. Miskolci Ásványfesztivál a Miskolci Egyetemen − ezúttal 
rendhagyó helyszínen, az egyetemi sportcsarnokban.

Igazi ásványmajálison vehetünk majd részt a két napon: az ásványok 
és lepkék kiállítás kivételes kuriózumnak ígérkezik, miként az Euró-
pa, Ázsia, Amerika és Ausztrália termésarany-leleteiből összeállított 
válogatás is. Megcsodálhatjuk még Tunézia néhány nemzetközi szin-
ten is számon tartott ásványának válogatott példányait, így például a 
sivatag homokjában képződő, roppant formagazdag sivatagi rózsá-
it. Egy külön kiállításon pedig az ásványok optikai tulajdonságaiban 
gyönyörködhetünk.

A tavalyi nagy sikerre tekintettel az idén is pluszérdekességként 
várja a gyerekeket, családokat a földtudományi játszóház „A tudo-
mányos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya el-
ismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival 
összhangban” című, TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 számú projekt tá-
mogatásával. Itt a Műszaki Földtudományi Kar tanszékei interaktív 
módon mutatják be, hogy milyen kutatói munkák folynak a tanszé-
keken, ugyanakkor felhívják a figyelmet az adott, földtudománnyal 
kapcsolatos terület minden érdekességére is. 

A fiatalok számára pedig játszóeszközként is bemutatják az ásvá-
nyokat, kőzeteket – a kézműves játszóházban dísztárgyakat, szobro-
kat tudnak majd készíteni az érdeklődők puha kőzetekből, természe-
tes ásványokból készült festékkel pedig festhetnek is.

Ahogyan eddig is, a fesztivál és a szervezők célja a földtudomány 
bemutatása és megismertetése – nem mindennapi módon. Ezt szol-
gálják a csiszolt és csiszolatlan ásványokat, féldrágaköveket, különbö-
ző különleges kőzeteket bemutató kiállítók is, akik nemcsak a szemet 
gyönyörködtetik, de vásárolni is lehet náluk. A kiállítások és a börze 
mellett pedig tombola és újdonságokkal teli program is várja az ide 
látogatókat.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg.

Újra csúszott az Avas
» folytatás az 1. oldalról

Csütörtök este lakossági bejelen-
tést követően érkezett a helyszínre 
Miskolc alpolgármestere, Pfliegler 
Péter, a polgármesteri hivatal 
szakértői és a katasztrófavédelem.

– A terület az elmúlt időszak-
ban tovább csúszott a talajban ál-
landó mozgásban lévő rétegvi-
zek miatt – mondta Durda Péter, 
a polgármesteri hivatal városüze-
meltetési osztályának főtanácso-
sa. Csütörtökön a csúszás elérte 
a Nagy-Avas Középső sor ingat-
lanjainak hátsó falát, az épületre 
és az előtte futó elektromos veze-
tékre egy fa is rádőlt, azonban az 
ÉMÁSZ szakemberei és a tűzol-
tóság az emiatt keletkezett bal-
esetveszélyt már megszüntette. 
Ezt követően pénteken az önkor-
mányzat megkezdte a közvetlen 
életveszély elhárítását.

– Első körben még hétvégén 
eltávolítja a kivitelező a megcsú-
szott partfalon lévő fákat, és egy 
szervizutat is építenek – mondta 
az osztályvezető. Durda Péter hoz-

zátette: nagyjából 1700–2000 köb-
méter föld szakadt le. 

A domboldal lecsúszása egyér-
telműen vis maior-káreseménynek 
minősíthető, amit az Országos Pin-
ce- és Partfal Szakbizottság, a Kor-
mányhivatal, a Megyei Katasztró-
favédelem és a Magyar Közút KKK 
szakemberei is jóváhagytak és be-
fogadták a pályázatot. Durda Pé-
ter azt is elmondta, hogy a teljes 
helyreállítás során a felső út meg-
támasztására egy 25 méteres szög-
támfalat építenek majd, a dombol-
dalt pedig – a további megcsúszást 
elkerülendő – kőszórással erősítik 
meg.           Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

április 8. | péntek
a Fráterben döntőztek. Negye-
dik alkalommal rendezte meg idén a 
Miskolci Fidelitas a „Dicsőséges ma-
gyar múltunk” című középiskolás 
történelemversenyt, melynek döntő-
jét a Fráter gimnáziumban tartották. 
A nyertes a Bláthy Ottó Szakközépis-
kola Bobaho csapata lett.

április 12. | kedd

Színházi gyakorlat. Marosvá-
sárhelyi fiatalok érkezhetnek Eras-
mus ösztöndíjjal szakmai gyakorlat-
ra a Miskolci Nemzeti Színházba. Az 
egyelőre kétévesre tervezett együtt-
működés azt a célt szolgálja, hogy a 
marosvásárhelyi diákok – dramatur-
gok, koreográfusok, színészek, terve-
zők – megismerkedjenek a magyar 
színjátszással. 

MiskolcOn. A szakmai zsűri és 
a nagyközönség által is elismerés-
ben részesült Miskolc turisztikai-
kulturális kiadványa, a MiskolcON. 
A Turizmus Trend kommunikáci-
ós versenyének eredményhirdetését 

Budapesten tartották. Az Iránytű el-
nevezésű, országos kommunikáci-
ós versenyen a turisztikai kiadványo-
kat szemlézték. Idén 41 nevező 52 
pályamunkáját értékelte a zsűri, 31 
munkát juttatva a döntőbe, köztük a 
2011 MiskolcON kiadványt is, mely-
nek végül a második helyezést ítélték 
oda, a nonprofit print kategóriában. 

német diákok érkeztek. A ba-
jorországi, passaui Leopoldinum 
Gimnázium tizenöt diákja két kísé-
rőtanárral érkezett Miskolcra pén-
teken, hogy egy hetet töltsenek a vá-
rosban és környékén. A látogatás 
célja a város megismerése mellett az, 
hogy egy projekttémával kapcsolato-
san szerezzenek tapasztalatokat a vá-
rosba érkező német diákok, akiket 
Zsiga Marcell alpolgármester foga-
dott a városházán.

április 13. | szerda

tűzhalál. Nem sikerült megmente-
ni az életét annak az 55 éves férfinak, 
aki a Katowice út 37-es számú, négy-
emeletes társasházban keletkezett la-
kástűzben füstmérgezést szenvedett 
el. A tűz egy harmadik emeleti la-
kásban ütött ki, a miskolci tűzoltóság 
nagy erőkkel vonult a helyszínre. Egy 
szoba teljesen kiégett. Az eset vizs-
gálata során idegenkezűségre utaló 
adat nem merült fel, a tűz amiatt ke-
letkezhetett, hogy a férfi ágyban do-
hányzott és feltehetőleg elaludt. 

Verekedés. Verekedés tört ki a vil-
lamoson a Városház tér közelében. 
Az esethez a rendőrséget is riasztot-
ták, amely több járművel vonult ki a 
helyszínre. A konfliktus úgynevezett 
„helyvitából” robbant ki: egy utast 

felszólítottak, hogy adja át a helyét, 
ő azonban nem volt erre hajlandó. 
Többeket igazoltattak a helyszínen, 
majd három embert elő is állítottak, 
az eset körülményeit vizsgálják.

április 14. | csütörtök

Kamarás kupa. Huszonötödször 
rendezték meg csütörtökön és pén-
teken a Kamarás kupát, melyen a 
megye négy legjobb lány és fiú kö-
zépiskolás kosárlabdacsapata csa-
pott össze. A lányoktól Miskolcról 
a Fáy Szakközépiskola, illetve a Föl-
des Ferenc, a Herman Ottó és a Di-
ósgyőri Gimnázium, a fiúktól pedig 
Miskolcról a Földes és a Diósgyőri, 
Kazincbarcikáról az Irinyi, Tiszaúj-
városból az Eötvös Szakközépiskola 
legjobbjai vettek részt a megméret-
tetésen. A szervezők a kupa történe-
tének jubileumi évét egy, a Kamarás 
házaspárról szóló könyv kiadásával 
tették még emlékezetesebbé.

Kamarai fórum. Fórumot tartott 
a Magyar Orvosi Kamara csütörtö-
kön a megyei kórházban Új kama-
rai törvény! Kötelező kamarai tag-
ság!, Kamara jövőkép!... címmel. Az 
eseményen a kamara megkongatta a 
vészharangot: szerintük hiába vesz-
nek különböző támogatásokkal mo-
dern berendezéseket a kórházak, 
rendelőintézetek, lassan nem lesz, aki 
azokat működtesse, aki gyógyítson. 

hírhasáb ››››››››››››
Strandfórum. A Selyemréti strand 
további építéséről tartanak lakossá-
gi fórumot április 21-én, csütörtökön 
este 6 órától a Selyemréti Közösségi 
Házban (Bajcsy-Zsilinszky u. 33./b, a 
templom mögött). A fórumon részt 
vesz Pfliegler Péter alpolgármester, 
Lengyel Katalin, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. ügyvezetője, Czinkné 
Sztán Anikó, a Miskolci Turisztikai 
Kft. ügyvezetője, Rostás László főépí-
tész és Katona Ferenc, a körzet önkor-
mányzati képviselője.

területalapú támogatás. A mező-
gazdasági vállalkozások az ez évi terü-
letalapú támogatások, valamint a hoz-
zá kapcsolódó támogatási jogcímek 
elektronikus igénylését április 8-ától 
ügyfélkapun keresztül nyújthatják be. 
A beadás végső határideje május 15. 
Ezt követően napi 1 százalék levoná-
sa mellett június 9-éig kezdeményez-
hető a kifizetés

Sportpályázat. A Sport Mecénás 
Alapból igényelhető, vissza nem térí-
tendő támogatásra hirdet pályázatot 
Miskolc önkormányzata sportszer-
vezetek számára. A pályázati űrlapok 
letölthetők Miskolc város honlapjáról 
(www.miskolc.hu).

Május 1. A szervező Ifjúsági és Sza-
badidő Ház felkéri a civil, társadalmi 
és szakszervezetek, valamint a pár-
tok képviselőit, hogy a Csanyik-völgyi 
majális rendezvény idejére vonatkozó 
közterület-használati engedély kiadá-
sa iránti kérelmüket a polgármeste-
ri hivatal Építési és Környezetvédelmi 
Hatósági Osztályán írásban terjesz-
szék be.
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Patthelyzet a cementgyárban
Mindkét fél ragaszkodik a saját vagyonához

Patthelyzet alakult ki a Mis-
kolci Cementgyár ügyében 
Richard Skene, a Holcim el-
nök-igazgatója szerint. Azt 
elismerik, hogy a Magyar 
Cement Kft. a terület, az 
épületek és a berendezések 
egy részének a tulajdonosa, 
az általuk telepített termelő-
eszközökhöz viszont ragasz-
kodnak.

Ahogy arról korábban már beszá-
moltunk, hiába a jogerős bírósági 
ítélet, továbbra sincs megegyezés a 
Holcim és a Magyar Cement Kft. kö-
zött a hejőcsabai cementgyár ügyé-

ben, ahol jelenleg is áll a termelés. A 
két cég között több mint 16 éve tart 
a tulajdonjogi vita. A svájci cég több 
ajánlatot is tett a helyzet rendezésére, 
de a másik fél szerint ezek az ajánla-
tok nem voltak komolyan vehetők.

A cementgyárat még 1994-ben 
privatizálták, többségi tulajdonosa 
akkor egy hattagú magyar konzorci-
um lett. Vezetőjük, Kálmán János sze-
rint azonban a kisebbségi tulajdonos 
Holcim egy törvénysértő tranzakció-
val megszerezte, majd off-shore cégek 
segítségével eltüntette a részvényeiket, 
és azóta is jogtalanul működteti a cé-
get. A Magyar Cement Kft. igazga-
tója azt mondja, a különböző bírósá-
gok több ítéletben is kimondták, hogy 
a gyár az övék és nem a Holcimé. A 
konzorcium képviselője kijelentet-
te, csak azt tartják elfogadható meg-

oldásnak, ha visszakapják a gyárat, 
ugyanakkor Kálmán János hozzátet-
te, amikor a Holcim elvette tőlük azt, 
annak nem csak Miskolcon volt tulaj-
dona. Csak a miskolci eszközökkel és 
ingatlanokkal pedig a gyár nem lenne 
képes megmaradni a piacon. Emellett 
az elmúlt 16 évre bérleti díjat is sze-
retnének kapni a svájci cégtől, amiért 
használták az ingatlanjaikat, ennek az 
összege pedig meghaladja a Holcim 
vételi ajánlatát.

Richard Skene a Miskolc Televí-
ziónak nyilatkozva elmondta, patt-
helyzet alakult ki. Ők vételi és bérleti 
ajánlatot is tettek a gyárra, illetve azt 
is felajánlották, hogy közös cégben 
üzemeltessék, a vezetést átengedve a 
Magyar Cementnek, felajánlva saját 
berendezéseik apportálását is. Azon-
ban minden ajánlatukat elutasítot-
ták. A hejőcsabai gyáron kívül va-
lóban voltak befektetései a magyar 
konzorciumnak, azonban ezeket 
már eladták, nem léteznek, így ezzel 
a követeléssel nem tudnak mit kez-

deni, tette hozzá. Az elnök-igazgató 
arról is beszélt, hogy csak annyi fel-
tételt szabtak a közös cég létrehozá-
sában a Magyar Cementnek, hogy 
a dolgozókat a kollektív szerződés 
alapján alkalmazzák tovább, másban 
teljesen rugalmasak voltak.

Richard Skene azt is kiemelte, hogy 
a Holcim az elmúlt 16 évben több 
mint tizenhat milliárd forintnyi fej-
lesztést hajtott végre a gyárban, ami 
számukra nem elhanyagolható. Vé-
leménye szerint hosszú távon csak 
úgy lehet működtetni a cementgyá-
rat, ha kompromisszumra jutnak, eh-
hez azonban mind a két fél kell. Pedig 
a gyár nagyon jó eredményeket pro-
dukált az elmúlt években, még a vál-
ság ellenére is. Nem tudják, hogy mit 
ajánlhatnának még a másik félnek, 
ezért várják, hogy elmondják, mit sze-
retnének. Azt azonban kijelentette az 
elnök-igazgató: ígéretet tett a dolgo-
zóknak, hogy amíg van esély a komp-
romisszumra, addig senkit nem bo-
csátanak el.                                            H. I.

Jövőre már geotermális 
energiával fűthetünk
Már a következő fűté-
si szezonban élvezhetik 
a miskolci távfűtéses la-
kásban élők a geotermális 
energia előnyeit. A tervek 
szerint ugyanis akár ez év 
végén ráköthetik az avasi 
lakótelepet a rendszerre.

Ahogy arról már többször beszá-
moltunk, Mályi határában geoter-
mikus fúrásba kezdett a PannErgy 
Nyrt. és a Miskolci Hőszolgáltató 
Kft. közös projektcége, a Miskolci 
Geotermia Zrt. A több mint két-
ezer méteres mélységben az előze-
tes várakozásokat is túlszárnyaló 
mennyiségű és hőfokú vizet ta-
láltak, amely alkalmas arra, hogy 
a miskolci távhőrendszert szol-
gálhassa. Március elején az NFÜ 
döntése értelmében 316 millió fo-
rintos, vissza nem térítendő támo-
gatást is kap a projekt. Az első kút 
után egy másodikat és a visszasaj-
toló kutat is elkezdik fúrni május-
ban, illetve megkezdődött a több 
mint nyolc kilométernyi vezeték 
nyomvonalának egyeztetése és 
engedélyeztetése.

Kedden sajtótájékoztatón szá-
moltak be az eddigi eredmények-
ről és a tervekről, ahol Bokorovics 
Balázs, a PannErgy igazgatósá-
gának elnöke arról beszélt, hogy 
maximális az együttműködés a 
MIHŐ és a miskolci városhá-
za részéről a projekt során. Hoz-
zátette, nagyon fontos számukra 
a környezetvédelem, ugyanakkor 
gazdasági szempontból is fon-

tos, hogy minél hamarabb szol-
gáltathassanak Miskolcnak. Má-
sodik lépésként, az elsődleges 
hőfelhasználás után, a kapcsolt 
hőt további fűtési, vagy akár hűté-
si feladatokra is használhatják, il-
letve villamos energia előállítására 
is van lehetőség, ami munkahe-
lyeket is teremt. 

Vécsi György, a MIHŐ ügy-
vezető igazgatója szerint a 
geotermális potenciál katalizáto-
ra lehet a fejlesztéseknek. Egyrészt 
olcsó energiát tudnak biztosítani 
az ide települő vállalkozásoknak, 
akár az ipari parkban is, másrészt 
lehetőséget teremt mezőgazdasági 
fejlesztésekhez, mint amilyen pél-
dául az üvegházak. 

Annak kapcsán, hogy milyen 
a kapacitása a geotermikus ku-
taknak, elhangzott, hogy akár 
egymillió gigajoule is elképzel-
hető. Hogy ez mekkora meny-
nyiség, azt jól szemlélteti, hogy 
Miskolc igénye egy átlagos té-
len 1,4 millió gigajoule. A város 
távhőrendszerének 40-50 szá-
zalékát láthatják el geotermális 
energiával, ami az Avas mellett 
a belvárost is érintheti, a vezeté-
ket egészen a Tatár utcáig bekö-
tik a tervek szerint. Az optimá-
lis elképzelések szerint már az 
év végén összeállhat a rendszer, 
de Bokorovics Balázs maximum 
1–3 hónap csúszással számol, így 
2012-ben biztosan élvezhetik a 
miskolciak a geotermális energiát. 
Az elnök azt is elmondta, negyven 
év alatt hűlhet egy oC-kal a kiter-
melt víz hőfoka, tehát ez az ener-
giaforrás évszázadokig is biztosí-
tott lehet. 

Horváth I.

Keményebben lépnek fel a nem fizetőkkel szemben
Elzárják a meleg vizet és kor-
látozzák a vízfogyasztást egy 
avasi panelház 12 lakásában, 
ha április végéig – legalább 
részben – nem rendezik tar-
tozásukat a lakók. 

Csaknem 8 millió forintról van szó, 
ez azonban csak a jéghegy csúcsa. A 
holding tagvállalatai 1,9 milliárd fo-
rintot a mai napig nem tudtak behaj-
tani, ezért a nem fizetőkkel szemben 
mostantól határozottabban lép fel az 
önkormányzat. A kérdéses Szilvás 
utcai társasházban 55 lakás van, 12-
ben tartósan nem fizetnek a lakók. 
Csak a MIVÍZ és MIHŐ követelése 
7,8 millió forint. 

Nemcsak a lift javítására, hanem 
gyakorlatilag már semmire nincs pén-

ze a társasháznak. 2008-ban még más-
fél millió forintos megtakarításuk volt, 
2011-ben már ugyanennyi adósságuk. 
Erre panaszkodnak a lakók is, akik sze-
rint hiába kapnak a kérdéses lakók fel-

szólításokat, egyszerűen nem fizetnek, 
arra hivatkozva, hogy nincs munkájuk. 
A nem fizetők miatt nemcsak ez a tár-
sasház, hanem más közösségek is óriási 
adósságot halmoztak fel.

Az elmúlt három évben a Miskolc 
Holding tagvállalatainak kintlévő-
sége oly mértékben megnövekedett, 
hogy az önkormányzat mostantól 
határozottban lép fel a nem fizetők-
kel szemben. Dobos Tímea, a mis-
kolci polgármesteri hivatal szóvivője 
elmondta: még mindig van lehetőség 
arra, hogy megegyezzenek a szolgál-
tatóval, tehát a mostani figyelmezte-
tés nem azt jelenti, hogy a lakásokat 
feltétlenül kizárják a szolgáltatásból. 
Amennyiben megegyeznek, és utá-
na annak megfelelően fizetik a rész-
leteket, természetesen tovább kapják 
a meleg, illetve a hideg vizet. 

A felszólítást tehát már mindenki 
megkapta, ott viszont, ahol április 30-
áig sem találnak megoldást a számlák 
rendezésére, a meleg vizet elzárják, az 
ivóvizet pedig személyenként napi 50 
literben korlátozzák.

Kiss Alicia

Újra életet lehelnek a belvárosba
Tárgyalássorozat végén si-
került mindkét fél számára 
előnyös megegyezésre jutnia 
az önkormányzatnak és a 
belvárosi kereskedőknek. Et-
től azonban előrébb mutató 
döntések is születtek, melyek 
segítségével újra élhető bel-
városa lehet Miskolcnak.

» folytatás az 1. oldalról
A MIK Zrt. vezérigazgatója, Szélyes 
Domokos szerint nemcsak az pozi-
tívum, hogy jelentősen csökkennek 
a bérleti díjak, de a kereskedők ezen-
túl kiszámíthatóbban tudnak előre 
tervezni. Eddig minden évben, a kö-
rülményektől függetlenül tíz száza-
lékkal emelték a bérleti díjakat, ami 
már a piaci érték fölé emelkedett, és 
lehetetlenné tette a vállalkozók szá-
mára, hogy fejlesszenek. Most ter-
vezhetőséget adnak, partnerséget 
nyújtanak, de kérnek is cserébe: fej-
lesztést, együttgondolkodást, öt-
leteket. Az üres üzletek kapcsán 
elmondta, átalakítják a bérleti felté-
teleket, hogy sikeresebben tudják ki-
adni őket.

Mind a kereskedők, mind a vá-
sárlók számára szeretne gesztust ten-
ni a Régió Park Kft. Perecsenyi At-
tila ügyvezető igazgató elmondta, a 
kereskedők számára negyven szá-
zalékos kedvezményt biztosítanak a 
parkolóbérletekre, az üzletekhez kö-

zeli zónába, egy autóra. A vásárlók ré-
szére matricarendszert vezetnek be, a 
matricákat a kereskedők kapják meg, 
és ők adhatják majd a vásárlóiknak, 
akik ezzel a Régiposta utcai parkoló-
házban kedvezményre lesznek jogo-
sultak, az első óra pedig ingyenes lesz.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke az-
zal kezdte mondandóját: az elmúlt 
hónapokban többet egyeztettek a vá-
ros vezetésével, mint az előző nyolc 
évben. A belvárost stratégiailag is 
fontosnak nevezte, hiszen egy ideér-
kező befektető is ebből von le követ-

keztetéseket. Az elnök szerint jó meg-
állapodás született.

A kereskedők képviseletében Jó-
nás Lajos vett részt a tájékoztatón, 
aki szerint igen fontos megállapodás 
született, amit köszönnek a város-
nak. Már két éve kezdeményezték a 
tárgyalásokat, de a korább vezetéssel 
nem tudtak megegyezésre jutni. Ígé-
retet tett rá, hogy a maguk részéről is 
mindent megtesznek a belváros érde-
kében, fejleszteni fognak, illetve ak-
ciókat és hosszított nyitva tartást ter-
veznek.

Kriza Ákos elmondta azt is, ezek 
csak az első lépések a belvárosban, vé-
gig kell gondolni az épületek szem-
pontjából is, hogy mit tudnak tenni. 
Az Avas Szálló kapcsán például elő-
rehaladott tárgyalásokat folytatnak, és 
körvonalazódik a megoldás. De meg-
említette a Patak utcán épülő mélyga-
rázst is, ami szintén fontos a belváros 
jó megközelíthetősége szempontjá-
ból. Sorba veszik a problémákat és 
megoldják őket, így egy-két év múlva 
nyüzsgő, élettel teli lehet a főutca.

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Fűtenek, amíg hideg van
Április 15-e után is mele-
gek maradnak a radiáto-
rok a távfűtéses lakások-
ban, mivel a meteorológiai 
szolgálat szerint hideg idő 
várható. 

A MIHŐ Kft. mindaddig fenn-
tartja a fűtésszolgáltatást, amíg az 
időjárás ezt indokolja.

– Bár április 15-e általában a 
végét jelenti a fűtési szezonnak, 
a most következő hétvégére 9-10 
oC-os napi középhőmérsékle-
tet jeleznek előre a meteorológu-
sok, ezért a MIHŐ Kft. úgy dön-
tött, hogy nem állítja le a fűtést 
– mondta Tanka Sándor, a cég 
műszaki igazgatóhelyettese. 

Az elmúlt napokban szakaszo-
san fűtöttek, tehát napközben leál-

lították a távfűtést, éjjel pedig újból 
bekapcsolták, a mostani időjárás 
azonban ezt nem teszi lehetővé.

– A jövő hétre már felmelege-
dést ígérnek, ha ez bekövetkezik, 
akkor újragondoljuk a helyzetet, és 
ennek megfelelően döntünk a sza-
kaszos fűtésről, vagy éppen a leál-
lásról – tette hozzá Tanka Sándor.

Lehetőség van arra, hogy az egy 
hőközponthoz tartozó közösségek 
együttesen kérjék a fűtés megszün-
tetését. Erről a Hőszolgáltató Üzem 
központi diszpécserszolgálatánál a 
46/379-360, vagy a 46/379-450-es 
telefonszámon, illetve írásban a kö-
zös képviselők vagy fűtési megbí-
zottak rendelkezhetnek.

A MIHŐ igazgatóhelyettese 
felhívta a közületi felhasználók fi-
gyelmét arra, hogy igény esetén, a 
korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően, nekik igényelni kell a 
pótfűtést.                               Tajthy Á.

Illusztráció | fotó: Juhász Á.
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Lomtalanítási menetrend
Április 18–22. közötti útvonal-
terv
Április 18. | hétfő: Aulich L., Derko-
vits Gy. 48–52., Felsőruzsin, Ko rach, 
Kós, Perczel, Sályi, Szent györgy pá-
ros, Szilvás, Tampere lépcső
Április 19. | kedd: Görömböly, 
Hejőcsaba
Április 21. | csütörtök: Ál-
mos, Botond, Bulcsú, Huba, Hu-
szár, Lehel, Levente vezér, Lo-
varda, Szeles, Szentpéteri kapu, 

Tas, Zombori utca magánhá-
zai; Horváth L., Madarász, Nagy, 
Régiposta, Szentpáli
Április 22. | péntek: Hejőcsaba, 
Almáskert
A közterületek tisztántartá-
sa érdekében csak az elszállí-
tást megelőző napon, illetve 
a szállítás napján reggel 6 órá-
ig helyezzék ki a hulladékgyűj-
tő edény mellé a feleslegessé 
vált háztartási lomot!

Panelprogram:  
döntés a folytatásról
Zajlanak a panelfelújítások 
az úgynevezett Zöld Beru-
házási Program első üte-
mében, és hamarosan ér-
tesítik a második ütem 
nyerteseit is, erről a napok-
ban döntött a kormány. 

Miskolc idei költségvetésében 286 
millió forint áll a program rendel-
kezésre.

– Az országos program kereté-
ben 23 500 panellakás korszerű-
sítésével kapcsolatosan született 
kedvező döntés, 13,2 milliárd fo-
rint, vissza nem térítendő támo-
gatás biztosításával, ezt kell kiegé-
szíteniük a lakóközösségeknek 
– jelentette be Bencsik János, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
államtitkára. Az érintett önkor-
mányzatok saját forrásának erősí-
tése érdekében a Magyar Fejlesz-
tési Bank keretében lévő, kedvező 
kamatozású hitelprogram folytat-
hatóságához további 10 milliárd 
forintot csoportosít át a kormány-
zat. Ebben az ütemben az állami 
támogatás a költségeknek már a 
negyven- negyvenöt százalékát fe-
dezi – tudatta az államtitkár.

Miskolc a kezdetektől, 2002-
től csatlakozott a panelprogram-
hoz, az eltelt időszakban a 2008-ig 
benyújtott 265 pályázat felújítási 
programja valósult meg. Az érin-
tett 12 600 lakás a városban ta-
lálható, iparosított technológiá-
val épült lakásállomány harmada, 
mondta el Dobos Tímea, a mis-
kolci önkormányzat szóvivője. A 
tulajdonosi önrészhez 4,5 milli-
árdos állami, valamint 4,1 milli-
árdos önkormányzati támogatás 
párosult. A befejezett felújítások 
teljes beruházási értéke 13,6 mil-
liárd forint. 

A 2009-ben, a Zöld Beruházá-
si Programban benyújtott 43 pá-
lyázat esetében a városi döntések 
még abban az évben megszülettek. 
Ezek a programok eddig az álla-
mi támogatási döntés hiánya miatt 
nem valósultak meg. A 43 pályá-
zatban összesen 2424 lakást érin-
tenek a felújítások, 407 milliós ön-
kormányzati támogatási igénnyel. 
Az idei városi költségvetésben 
ebből 286 millió áll rendelkezés-
re, de Dobos Tímea szerint való-
színű, hogy az állami támogatást 
sem nyeri el mind a 43 pályázat. 
A következő évben viszont azok 
a felújítások is megvalósulhatnak, 
amelyek most esetleg késedelmet 
szenvednek.                                     Sz. S. 

a diósgyőri 
várban

Április 24. (vasárnap), 10 órától 16 óráig
Húsvéti népszokások felelevenítése

az Apródok és Ugyanis diákszínpaddal,
tojásfestő műhely, egész napos nyuszisimogató,

húsvéti csokitojás-keresés az apróbbaknak!
A nagyobbakat népi ügyességi játékokkal

és kézműves 
játszóházzal várjuk.

 

A rendezvény diósgyőri 
várbelépővel látogatható!

 

Húsvét
HIrdetés

Nem az óvodások iskolatejéből repkednek
A sportrepülők szerint 
csúsztatás az óvodások isko-
latejével párhuzamba állítani 
a nekik járó támogatást. 

Ami viszont tény: a reptér terüle-
tének kétharmadát elvesztették egy 
2006-ban kötött szerződés alapján, 
az ipari park létrehozása miatt. A 
„bá natpénzből” azonban még egy 
forintot se láttak.

Néhány hete nagy port vert fel 
Miskolcon a hír, miszerint április 
1-jétől nem kapnak iskolatejet a ne-
bulók az oviban. A helyi szocialis-
ták élesen bírálták a város vezetését. 
Simon Gábor frakcióvezető Benzin 
lett az iskolatejből címmel adott ki 
közleményt, utalva arra, hogy a Bor-
sod Megyei Repülőklub éppen annyi 
támogatást kap, mint amennyi az is-
kolatejhez hiányzik. A városháza vi-
szontválaszából kiderült, hogy az 
élelmezési norma terhére továbbra 
is kapnak tejet az ovisok. A repülők 
támogatásával kapcsolatban pedig 
emlékeztettek arra, hogy kötöttek 
egy megállapodást a klubbal, amit 
a közgyűlés II-64/95.352/2006. szá-
mú határozatában rögzítettek. En-
nek lényege, hogy az ipari park céljá-
ra elvett területért cserében 60 millió 
forint támogatást kap a sportegyesü-
let. A reptér a szomszédos Szirma-
besenyővel közös tulajdon, az emlí-

tett összegből területarányosan 34,5 
millió forint jut Miskolcra, amit ed-
dig nem fizettek ki. Ezért a város idei 
költségvetésébe 20,2 millió Ft-ot állí-
tottak be, a fennmaradó részt pedig 
a következő öt évben, egyenlő részle-
tekben kívánják rendezni.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy 
emlékeznek a repülőklubnál az öt 
évvel ezelőtt történtekre, illetve mit 
szólnak a mostani vádakhoz? 

– Kényes téma, mert a repülőklub 
nem ismeri el a 2006-os szerződést, 
mivel olyan személy írta alá, akinek 
erre nem volt jogosultsága. Gondol-
kodtunk a terület visszaszerzésén, jo-
gilag megállt volna az ellenvetésünk, 
azonban végül belenyugodtunk – 
elevenítette fel a történteket Hava-

si Zoltán, a klub korábbi vezetője. 
– Mivel a sportlétesítmény védett-
sége 2019-ben lejár, szerettük vol-
na elérni, hogy a maradék területet 
99 évre megkapjuk sportcélokra, de 
azt mondták, ez lehetetlen. Ezt köve-
tően állapodtunk meg abban, hogy 
60 millió forintot kapunk támoga-
tásként, mintegy kártalanításként az 
elvett területekért cserében. Ebből 
harmincegynéhány millió forint esik 
Miskolcra. Azonban 2006-tól máig 
egyetlen forintot se kaptunk – ne-
hezményezte Havasi Zoltán. 

– Mindenféle színezetű politikai 
véleménynyilvánítástól távol kívá-
nom tartani magam, azonban dema-
góg torzítás, hogy az iskolatejből re-
pülőbenzin lesz! Mint magánszemély, 

fel vagyok háborodva! Nem az ő pén-
züket kérjük, hanem a sajátunkat. Ezt 
a repteret ingyen tartjuk üzemben a 
városnak. Amennyiben mi nem ten-
nénk, akkor Miskolcnak sok millió 
forintjába kerülne, hiszen manapság 
egy városnak, amely befektetőket sze-
retne vonzani, cégekkel megtölteni az 
ipari parkot, ugyanúgy szüksége van 
repülőtérre, mint autópályára – jelen-
tette ki Ablonczy Attila, a klub jelen-
legi elnöke felháborodottan. További 
érvet is sorol, például innen műkö-
dik a légimentő-helikopter… A jelen-
legi helyen 2019-ig élveznek védett-
séget. Szeretnének maradni, de arra 
is készülnek, ha költözni kell. Ezért a 
támogatásból egyetlen forintot se köl-
tenek el, nem is tankolnak belőle, ha-
nem tartalékolják.

Dobos Tímea, a városháza szóvi-
vője felhívta a figyelmet arra, hogy az 
önkormányzati választások előtt két 
héttel, 2010. szeptember 17-én kötöt-
ték meg a fizetést részletező megál-
lapodást, majd október 5-én, a MIK 
Zrt. akkori vezérigazgatója (Molnár 
Zoltán) rendelkezett arról, hogy a kö-
telezettségvállalásnak megfelelően ki 
kell fizetni a 34,5 millió forintot a re-
pülőknek. 

Itt járunk tehát jelenleg. Az iskolá-
sok kapnak iskolatejet, az óvodások 
ellátása is biztosított, a repülőknek 
pedig ki kell fizetni, ami jár. Hogyan 
tovább, miskolci repülés? Na, ez az, 
amit nem tudunk.

Csontos László | fotó: Mocsári L.

A fogyasztóvédők is készülnek a húsvétra
A zavarosban halászók ki-
szűrésére, elrettentésére 
húsvét előtt fokozottan el-
lenőrzik a kereskedőket a fo-
gyasztóvédők. 

» folytatás az 1. oldalról
– Az élelmiszerek biztonságosságán 
túl a fogyasztók esetleges megtévesz-
tésére is odafigyelünk, vagyis, hogy 
az adott termék megfelel-e a rá vo-
natkozó, az élelmiszerkönyvben fel-
sorolt előírásoknak – reagált azon 
kérdésünkre, ellenőrzik-e, hogy a 
„csokoládé” felirat alatt valóban cso-
koládéból készült figurát árusítanak, 
vagy csak kakaós masszából, torta-
bevonóból gyártott silány utánzatot. 
Az utóbbi időben javultak a tapaszta-
latok, de azért nem árt az ellenőrzés.

Akárcsak a kereskedelmi akciók-
nál, amikor jelentős árengedmény-
nyel, vagy ajándék adásának ígéreté-
vel próbálják becsalni a vevőket. 

– Ellenőrizzük, hogy megfelelően 
tüntessék fel az árakat, a kiírttal azo-
nos összeget kasszázzon a pénztáros, 
a meghirdetett akciók meg is valósul-
janak, például a rendszeresen alkal-
mazott „kettőt fizet, hármat kap”. Az 
újságokban meghirdetett akciók telje-
sítésére is kiterjed a vizsgálat – magya-
rázta a fogyasztóvédelmi vezető. 

Gyakran panaszkodnak a háziasz-
szonyok, hogy az üzletláncok kam-

pányszerűen hirdetnek akciós áru-
kat, s az üzletben nem kapható. Arra 
hivatkoznak, feltüntették: a készlet 
erejéig… Erre is van válasz! A fo-
gyasztókkal szembeni tisztességte-
len, megtévesztő reklámok kiszűré-
sére ellenőrizhetik, hogy betartják-e 
a hirdetésben foglaltakat. 

– Célunk a prevenció, nem pedig 
a büntetés, annak elérése, hogy jog-
követő magatartást tanúsítsanak a 

vállalkozások – jelentette ki Sasvári 
Zoltán. 

– Friss áruban különösen kedvel-
jük és kiemelten kezeljük a megyei 
beszállítókat. A gyártókat ismerjük, 
ez garancia arra, hogy olyan termé-
keket szállítanak, amelyek minden 
hatósági előírásnak megfelelnek. 
Ezt egyébként a szerződésekben is 
kikötjük. Eddig nem volt panasz és 
reméljük, nem is lesz – magyaráz-
ta Pásztor Istvánné, a mintaellen-
őrzésben részt vevő üzletlánc ke-
reskedelmi igazgatója, hogy cégük 
komolyan veszi az élelmiszerbiz-
tonságot. 

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések-
kel kapcsolatban is van véleménye a 
kereskedelmi vezetőnek. 

– Azt reméljük, hogy segítő jelle-
gűek lesznek, és nem elsősorban a 
büntetésre, szankciókra helyezik a 
hangsúlyt. Az az elvárásunk, hogy 
mindenféle hatósági követelmény-
nek maradéktalanul tegyenek eleget 
– jelentette ki Pásztor Istvánné.

Csontos L | fotó: Juhász Á. 

A költészet napján
Több programot, megem-
lékezést is tartottak Miskol-
con április 11-én, a költészet 
napján.

József Attila születésnapjára és a költé-
szet napjára emlékeztek Lillafüreden. 
Koszorúkat helyeztek el az emlékmű-
nél a megyei és városi önkormányzat, 
a MŰÚT irodalmi folyóirat, a Mis-
kolci Városi Könyvtár és a Széche-
nyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 
Miskolci Területi Csoportja nevében. 
A megemlékezők ez után József Atti-
la egész alakos szobránál helyezték el a 
kegyelet virágait.

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár-
ban a kisiskolásokat és gimnazistákat 
hétfő délután Szabó T. Anna, József 
Attila-díjas költő kalauzolta a versek 
világába. A Görömbölyi tagiskolá-
ban 6 órás folyamatos versfelolvasást 
tartottak a gyerekek, a Rónai tagisko-
la udvarán pedig egyszerre 250 torok 
zúgta József Attila sorait: „Már egy 
hete csak a mamára gondolok…” 

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 ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok 
bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közútkezelő Kht.: 
46/560-070. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 46/506-071.

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››
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Új főjegyző
Csiszár Miklós személyében meg-
választotta a közgyűlés Miskolc új 
főjegyzőjét, aki május 1-jétől veszi 
át hivatalát. 

Az új főjegyző a hivatali esküt is 
letette a képviselő-testület előtt, 

amely erre az időre megszakította 
zárt ülését. 

Mint ismeretes, Mihalecz Péter 
korábbi főjegyző munkaviszonya 
március 8-ától szűnt meg a miskol-
ci önkormányzatnál, közös meg-
egyezéssel. Feladatkörét az azóta 
eltelt időszakban Méhész Katalin 
aljegyző vette át.

Személycserék
A közgyűlésen új igazgatósági 
tagokat választottak a 100 szá-
zalékban önkormányzati tulaj-
donban lévő Miskolc Holding Va-
gyonkezelő Zrt. igazgatóságába.

Az új igazgatósági tagok április 
14. napjától határozatlan időre: 
Vécsi György villamosmérnök, 
aki egyben a MIHŐ Kft. ügy-
vezető igazgatója és Egriné Hu-
nyadi Edit, gazdasági mérnök. 
A megújult összetételű igazga-
tóság ugyancsak április 14-én 
elnökké választotta Vécsi Györ-
gyöt.

A Miskolc Holding Zrt. felü-
gyelőbizottsági tagjává Szakály 
Dezsőt választották.

A választásra azért volt szük-
ség, mert tisztéről lemondott 
Szabó Tamás, a Miskolc Hol-
ding Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja, illetve Márkus Zsolt Endre, a 
Miskolc Holding igazgatóságá-
nak elnöke, valamint Kaderják 
Péter igazgatósági tag is. 

A polgármester összeférhetetlenségét vizsgálták
Egy ellenzéki kezdeményezés kap-
csán vizsgálóbizottság állt fel Mis-
kolc áprilisi közgyűlésén, amely 
Kriza Ákos megbízatásainak össze-
férhetetlenségét vizsgálta.

Simon Gábor, a szocialista frakció ve-
zetője sürgősségi indítványt terjesz-
tett elő a polgármester összeférhetet-
lenségének megállapítására, vizs gáló 
bizottság megválasztására.

Ezt arra hivatkozva tette, hogy a 
polgármester – információik szerint 
– két gazdasági társaságban is vezető 
tisztséget tölt be, amit a törvény nem 
tesz lehetővé. Ezért javasolták, hogy 

háromtagú vizsgáló bizottság álljon 
fel, és vizsgálja ki ennek körülményeit. 

Zsiga Marcell alpolgármester sze-
rint elegáns gesztus lenne, ha egy bi-
zottság ezt valóban kivizsgálná, ezért 
javaslatot tett rá, hogy álljon fel egy 
ilyen bizottság, a Fidesz-, KDNP- 
és Jobbik-frakció vezetőjéből – az 
MSZP-t azért nem javasolta a bizott-
ságba, mert véleménye szerint elfo-
gult. A közgyűlés ezt 19 igen, 9 nem 
szavazattal elfogadta. 

Kora délután Kiss János, a Fidesz 
frakcióvezetője ismertette az ösz-
szeférhetetlenségi bizottság vizsgá-
latának eredményét. Mint mondta, 

megállapították, hogy az egyik szó-
ban forgó vállalkozásnál már koráb-
ban megszűnt Kriza Ákos vezető 
tisztségviselői beosztása, a másik cég-
nél viszont fennáll. A közgyűlés dönt-
het úgy, hogy határozatban kimondja 
az összeférhetetlenséget, és a hatályos 
törvényi szabályozások értelmében 
olyan döntést is hozhat, hogy megad-
ja a hozzájárulást a tisztség betöltésé-
hez. A közgyűlés többségi szavazattal 
megadta a hozzájárulást.

A szavazás után a Jobbik kivonult, 
tiltakozva az ellen a „cirkusz ellen, 
amit a szocialista képviselőcsoport a 
közgyűlésből csinál”.                          H. I.

Napirend előtt 
A napirend előtti felszóla-
lások előtt Kriza Ákos pol-
gármester Deák Bárdos 
Mihálynak, és edzőjének, 
Repka Attilának gratulált 
a kitűnő dortmundi ered-
ményhez. 

A napirend előtti felszólalásokat 
Kovács László (KDNP) nyitotta 
meg, aki a szocialisták javaslatáról 
beszélt, mely az iskolatej kapcsán 
született, és amelyhez a forrást pél-
dául a repülőklub támogatásának 
megvonásával teremtenék elő. El-
mondta, azért kell 20 millió forint-
tal támogatni a repülőklubot, mert 
az előző városvezetés hagyott hátra 
rendezetlen számlát, ez egy újabb 
kötelezettségvállalás, amelyet az új 
városvezetésnek kell kifizetnie.

Simon Gábor (MSZP) az isko-
latej kapcsán megjegyezte, az óvo-
dák 40 forintból állítják elő a gye-
rekek reggelijét, egy pohár tej pedig 
legolcsóbban is 28 forintra jön ki, 
így 12 forint marad a tízóraira. 
Majd elmondta, fél év telt el a vá-
lasztások óta, és nem tapasztalták, 
hogy az ígért befektetők megérkez-
tek volna, a munkanélküliség nőtt. 
A közbiztonság javítása érdekében 
sem látnak semmilyen intézkedést.

Seresné Horváth Zsuzsanna 
(Fidesz), a dél-kiliáni biomassza-
erőmű kapcsán szólalt fel. Óriá-
si hibának nevezte, hogy az előző 
városvezetés nem tájékoztatta elő-
re a lakosságot, emiatt nagy a bi-
zonytalanság. Javaslatot tett arra, 
hogy a környéken élők kedvez-
ményt kaphassanak a számlájuk-
ból a beruházás elkészülte után. 

Szegedi Márton (Jobbik) arról 
beszélt, hogy továbbra sem tör-
tént semmi Miskolcon, pusztul 
a város, tömegével költöznek el a 
munkahely hiánya miatt a miskol-
ciak, a helyükre pedig segélyekből 
élő, dolgozni nem is akaró, alul-
szocializált tömegek költöznek be. 
Elmondta, a legfrissebb statiszti-
kák szerint nőtt a regisztrált mun-
kanélküliek száma. 

Molnár Péter (KDNP) emlé-
keztetett rá, hogy Káli Sándor an-
nak idején nyolcezer munkahelyet 
ígért, de nyolc év alatt csak a mun-
kanélküliség nőtt. Véleménye sze-
rint fél év alatt nem lehet azt a le-
pusztított, csapdákkal teli helyzetet 

kezelni, amelyet az előző városve-
zetés hátrahagyott. Megemlítet-
te, hogy lépniük kellett a büntető-
ügyeket felvető témákban, melyek 
kapcsán az ügyészség a közelmúlt-
ban elrendelte a nyomozást. 

Jakab Péter (Jobbik) a biomassza-
égető kapcsán elmondta, korábban 
a Fidesz szakemberei támadták ezt a 
projektet, most hirtelen támogatják. 
Felhívta a figyelmet, hogy a „fészek-
rakó” csalók számára lejár a kilakol-
tatási moratórium, így kíváncsian 
várják a lépéseket, és azt, hogy hová 
kerülnek majd a kilakoltatottak. 
Kérte, hogy a város a bulgárföldi, 
meg nem épülő Tesco kapcsán kí-
sérje figyelemmel, hogy mi lesz a te-
rület sorsa.

Kriza Ákos elmondta, megvizs-
gálták a terület visszavásárlásának 
lehetőségét, de túl sokba kerülne, 
arra azonban figyelnek, hogy ne 
legyen elhanyagolt az üresen ma-
radt telek.

Soós Attila (Fidesz) szerint a 
szocialisták a városépítés helyett 
csak acsarkodnak. A városfejlesz-
tési bizottság munkájában aktívan 
nem vesznek részt, csak minden 
ellen tiltakoznak. 

Kiss János (Fidesz) a „fészek-
rakó” ügy kapcsán elmondta, 
először a hatósági osztály kez-
dett dolgozni, elkezdődtek az el-
lenőrzések. Aki azt gondolja, 
hogy fél év alatt meg lehet olda-
ni a problémát, az téved, azonna-
li csodafegyver nincs. Csak kitar-
tó munka, aminek köszönhetően 
már többen elhagyták a várost a 
rosszfiúk közül, mert nem szere-
tik, ha ellenőrzik őket. Most jön-
nek a közszolgáltatók, ami újabb 
üzenet, hogy nem jó azoknak itt 
élni, akik nem tartják be a szabá-
lyokat.  

Horváth I.

A frakciók a Várost építünk Miskolc kötvényről
Soós Attila (Fidesz)
A MIK Zrt. 
korábbi, de-
vizaalapú 
kötvényki-
bocsátása 
a felelőtlen, 
városrom-
boló gazdál-
kodás újabb 
megnyilvá-
nulása volt. Ennek a következmé-
nyei ma még beláthatatlanok, és 
nagyon komoly terhet jelentenek 
a jelenlegi városvezetés számára. 
A kibocsátáskor 160-170 forint volt 
egy svájci frank, most 210 körül mo-
zog, ez mintegy egymilliárdos vesz-
teséget jelenthet a városnak. Az 
emelkedő kamatterhek miatt éven-
te további 140 milliós kiadással kell 
számolnunk. Érthetetlen, hogy meg 
sem kísérelték korábban átválta-
ni kiszámíthatóbb devizára, esetleg 
forintra a kötelezettséget, vagy más 
módon enyhíteni a veszteséget. 

Szegedi Márton (Jobbik)
A Jobbik 
határozot-
tan elutasít-
ja a Miskolc 
Holding ke-
zességválla-
lását a szoci-
alisták által 
kibocsátott 
kötvények 
finanszírozására. Óriási felelőtlen-
ség, hogy az MSZP úgy döntött 
22,5 millió svájci frank értékű köt-
vény kibocsátásáról, hogy hiányoz-
tak a szükséges bevételi források. 
Ez az üzlet eddig 600 millió fo-
rintos kárt okozott Miskolcnak. 
A fideszes városvezetés 2018-ig 
meghosszabbította a futamidőt, 
újabb plusz költségekbe verve a 
várost. 
Az okozott kárt nem a közpénzek 
további elherdálásával, hanem a 
felelősök vagyonelkobzásával kell 
megtéríteni.

Molnár Péter (KDNP)
Ez is azok 
közé a sú-
lyos terhek, 
kötelezett-
ségek közé 
tartozik, 
amelyeket 
megörököl-
tünk az elő-
ző városve-
zetéstől. Rajtunk kívül álló okokból, 
mások hibájából ebben az esetben 
kényszerpályán vagyunk, és most 
legfeljebb a kármentésen tudunk 
gondolkodni. Ez a fajta kötvényki-
bocsátás – ezen a módon – egy fe-
lelőtlen, átgondolatlan lépés volt, 
hatalmas, több százmilliós károko-
zással, és sajnos még nem látjuk a 
végét. Úgy tudom, ezzel kapcsolat-
ban is született feljelentés, hiszen 
az eljárás, véleményem szerint leg-
alábbis, kimeríti a hanyag kezelés 
fogalmát – de ezt majd a szakértők 
döntik el. 

Mokrai Mihály (MSZP)
A kötvé-
nyekkel kap-
csolatban 
egy kedve-
ző pénzügyi 
konstruk-
ció kidolgo-
zásáról van 
szó, és mi tá-
mogatjuk 
ezt az irányt. Nincs szó hitelfelvé-
telről, új kötelezettség vállalásáról: 
egyszerű kockázatkezelés, elto-
lás történik a svájci frank árfolyam-
változása miatt. Bízunk benne, 
hogy 2018-ig kedvezően változik 
majd az árfolyam, és akár kedve-
zőbb kondíciókkal is tudjuk majd 
törleszteni a hitelt. Kamatfelárat 
nyilván kell fizetnünk, de az egy-
összegű törlesztés nagyon megne-
hezítené a holding gazdálkodását, 
ezért egyetértünk a városvezetés 
elképzelésével a fizetési kötelezett-
ség időbeni kitolására. 

» Döntött a grémium az építési szabályzatról szóló rendelet módosításáról, illetve hatá-
rozatot fogadtak el a településszerkezeti terv módosítására, amely változtatási tilalmat rendelt el 
a Sajó partjának egy részén és a Gömöri pályaudvar környékén.

» Rendeletet alkotott a közgyűlés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali mun-
kaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezésé-
ről és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról.

» Új nevet kapott két, eddig névtelen utca az északkeleti iparterületen, az egyik a Mecha-
tronikai park, a másik az id. Rubik Ernő nevet kapta.

» Egyhangúlag támogatták a képviselők pályázat kiírását a Miskolci Csodamalom 
Bábszínház magasabb vezető beosztásának ellátására.

» Szintén támogatást kapott a Miskolc, Széchenyi u. 12. szám alatti Bűnmegelőzési 
Centrum további üzemeltetésére vonatkozó javaslat.

» Az ellenzéki képviselők nem szavazata mellett döntöttek a Miskolc Városi Sportisko-
la Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról, és választották meg 
ügyvezető igazgatónak Szabó Brigittát.

» Sürgősséggel került a képviselő-testület elé, és kapott teljes támogatást a javaslat 
a 2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény benyújtásához 
való hozzájárulásra.

A polgármester ügyrendi javaslata alapján több előterjesztést is 
levettek a napirendek közül. Ezek között volt a javaslat a lillafüredi, 
egykori Zalka Máté laktanya ingatlancsoportjának értékesítésére ho-
zott határozat módosítására, és minden, az egyes oktatási intézmé-
nyek egyházi kézbe adására vonatkozó javaslat.

EzEkről is döntöttEk ›››››››››››››

EzEkről még nEm ›››››››››››››

A játszótereken júliustól tilos a dohányzás
Miskolc város önkormányzata csütörtökön tartotta áprilisi ülését

A testület napirendjén ezút-
tal is számos szociális, épí-
tési, városfejlesztési ügy sze-
repelt.

Egyebek mellett döntés született ar-
ról, hogy az önkormányzat által ad-
ható szociális juttatásokat kössék a 
lakókörnyezet tisztán tartásához, a 
rendezett életvitelhez – az indítványt 
Szegedi Márton (Jobbik) képviselő 
nyújtotta be. Módosító javaslatként 
elhangzott: lakókörzetenként jelöl-
jenek ki egy-egy referenciaingatlant, 
amelyek mintaként, igazodási pont-
ként szolgálhatnak mind az ellenőr-
zést végző hatóságnak, mind az érin-
tett családoknak, lakóközösségnek. 

Egy másik jobbikos képviselő, Ja-
kab Péter ugyancsak önálló indít-
ványt nyújtott be, hogy rendeletben 
tiltsák meg a miskolci, közterületi 
játszótereken a dohányzást. A gyer-
mekek ugyanis kiszolgáltatott, pasz-
szív dohányosokként szenvedik el 
a felnőttek káros szenvedélyét, ami 
hozzájárulhat későbbi betegségeik 
kialakulásához. Mindez a közterü-
letek rendjéhez, tisztaságához is hoz-
zájárul majd.

Kedvezmény, kötvény
A Régió Park Miskolc Kft. május 
1-jétől év végéig kísérleti jelleggel be-
vezeti a kedvezményes, egy parkoló-
ra, egy gépkocsira szóló bérletvásár-
lást gazdálkodó szervezetek részére. 
Ez egyebek mellett érinti a Búza téri 
görög katolikus templom keleti ol-
dali parkolóját, a Lehel utca Szeles – 
Bulcsú utak közötti szakaszát, a Pát-
ria szolgáltatóház mögötti területet, 

a Mártírok útja belső udvarát, és más 
részeket is.

A MIK Zrt. 2005 augusztusában 
bocsátotta ki a 12 millió 500 ezer 
svájci frank értékű Várost Építünk 
Miskolc I. kötvényt, 2006 augusztu-
sában pedig a 10 millió svájci frank 
értékű Várost Építünk Miskolc II. 
kötvényt. 

A város kezdeményezte a kötvé-
nyek lejárati időpontjának öt évvel 
történő meghosszabbítását, a köz-
gyűlés hozzájárult, hogy ennek, a 
kapcsolódó óvadék átütemezésének 
és a kamatok módosításának bizto-
sítékaként a Miskolc Holding Zrt. 
készfizető kezességet vállaljon. 

A korábbi tervekkel ellentétben, a 
Régió Park Miskolc Kft. 129 férőhe-
lyes mélygarázsa nem a Szent István 
tér alatt, hanem az akcióterület egy 
másik részén, a Patak utcában épül 
meg. Emiatt megváltozik a mély-
garázs fölött lévő közterület fejlesz-
tésének helyszíne is. A Patak utcán 
egy utakkal tagolt, járdákkal átszőtt 
városi parkot épít a város, mint-
egy 4900 négyzetméteren. A terve-
zett beruházással 129 gépjármű-par-
kolóhely jön létre, nagyjából 4134 
négyzetméteren, és motorkerékpár-
tárolót is kialakítanak. 

Megújuló energia
Döntés született arról is, hogy a mis-
kolci önkormányzat konzorciumi 
vezetőként részt kíván venni a Bükk-
Mak Leader Nonprofit Kft. által kez-
deményezett Makrovirka elnevezé-
sű projektben, illetve a kapcsolódó 
pályázat előkészítésében és megva-
lósításában. Kriza Ákos polgármes-
ter elmondta: a XXI. század tech-
nológiáját vezethetik be a városban, 
ami a megújuló energiatermelés és 
-hasznosítás, a tömegközlekedés és 
a munkahelyteremtés szempontjá-
ból is minőségi ugrást jelenthet az itt 
élők számára.

Tárgyalt a közgyűlés a múlt évi 
és az idei idegenforgalmi feladat-
tervekről is. Valamennyi hozzászó-
ló megemlítette, hogy a válság, és 
más okok következtében csökkent 
a Miskolcra látogató turisták száma. 
Javítani kell a helyzeten, vonzóvá 
kell tenni a város turisztikai attrak-
cióit, és gondoskodni ezek meg-
felelő kiajánlásáról. Kiváló alkal-
mat kínál erre, hogy a közeli Kassa 
2013-ban Európa Kulturális Fővá-
rosa lesz, és az is, hogy Miskolcon 
tartják a magyar EU-elnökség egyik 
fontos rendezvényét. 

Szepesi S.
Az összeférhetetlenségi szavazás 
után kivonult a Jobbik | fotó: M. L.

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

Riasztó távfelügyelet vezetékes telefonvonal nélkül!
l Nincs telefonköltség
l Nincs modemdíj
l Nincs telepítési költség

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

MISKOLC, Soltész Nagy Kálmán u. 87. 
Tel.: 46/560-590, 30/690-3590
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Akció! Akció!

Valamennyi coop üzletünkben nagyszabású 
ünnepi akcióval várjuk vásárlóinkat! Terítse 

meg vendégváró asztalát kedvezô áron kínált 
termékeinkkel április 14–23-ig!

Szerencsi tojás 10 db-os „M”, „L”  249 Ft
Egységár: 24,90 Ft/db

Füstölt fôtt tarja vf. 1 kg Debr. Hús  899 Ft
coop fóliás sonka 1 kg  1099 Ft
csabai lángolt kolbász 1 kg  1899 Ft
karaván tömbsajt 1 kg Pannontej  1899 Ft
coop margarinkrém kocka 250 g  99 Ft

Egységár: 396 Ft/kg
Milli UHT fôzôtejszín 2 x 200 ml  399 Ft

Egységár: 997,50 Ft/l
coop pudingpor 44 g csokoládé, 40 g vanília  29 Ft
coop majonéz 480 g  349 Ft

Egységár: 727,08 Ft/kg
coop borsó 1 kg (fagyasztott)  379 Ft

Tôkehúst és baromfit árusító üzleteinkben:
Elôhûtött egész csirkecomb 1 kg  649 Ft
Elôhûtött csirkemell-filé 1 kg  1299 Ft

„csípje meg a szerencséjét” – húsvéti nyereményjáték 
április 30-ig a 4000 Ft felett vásárlóinknak!  

Értékes nyeremények! Részletek az üzletekben 
kihelyezett plakátokon és szórólapokon!

Működik a segédeszköz-átalakító 
műhely Szombathelyen
A Mozgássérült Emberek Re-
habilitációs Központja (MEREK) 
által létrehozott adaptáló mű-
helyekben, személyre szabottan 
alakítják át a sokszor kényelmet-
len, sorozatgyártott kerekes székeket és speciális sporteszközöket, meg-
könnyítve ezzel a rászorulók életét. 

A mozgáskorlátozott embereknek már nem kell beérniük a sorozat-
gyártott, gyakran kényelmetlen segédeszközökkel. A MEREK Miskolcon 
található műhelyében szakemberek segítségével adaptálhatóak, vagyis 
egyéni igényeik szerint átalakíthatóak segédeszközeik (kerekes székek, já-
rókeretek, sporteszközök). Az átalakításhoz szükséges felmérésekben or-
topéd és rehabilitációs szakorvosok, gyógytornászok, mozgásterapeuták 
vesznek részt és a Magyarországon is bevezetésre kerülő FNO (Funkcióké-
pesség, Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi Osztályozása) -módszert 
alkalmazzák.

„Képzelje el, hogy Önnek olyan cipője van, ami szorít, rossz, én pedig 
azt mondanám, hogy nem veheti le. Ha ebben kellene járnia napokon 
keresztül, biztos vagyok benne, hogy ez az egész hangulatát és életmi-
nőségét befolyásolná” – magyarázza Kogon Mihály, a MEREK igazgatója 
az új műhelyhálózat jelentőségét. A jobb közérzet megteremtésén kívül 
az átalakításoknak köszönhetően további betegségek is megelőzhetővé 
válnak, hiszen a segédeszközök által okozott sérülések miatt gyakran ke-
zelésre szorulnak a mozgássérült emberek. 

Az adaptáló műhelyek nagy segítséget jelenthetnek majd, hiszen ha 
van megfelelő szék és eszköz, az utcára is könnyebben kijuthatnak az em-
berek, megfelelő segédeszközzel pedig a sportolni vágyó mozgássérült 
emberek számára is egyszerűbben lesznek elérhetőek a szabadidős tevé-
kenységek.

Bár Magyarországon újdonságnak számít ez a kezdeményezés, külföl-
dön már régóta működnek ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó műhelyek. A 
„Guruló” európai uniós projekt keretén belül országos hálózat teszi lehe-
tővé, hogy mindenki lakóhelyéhez közel vehesse igénybe a szolgáltatáso-
kat. Az Észak-magyarországi régió műhelye Miskolcon a Szentpéteri kapu 
80. szám alatt tavaly november óta működik. 

Egy új megközelítésű informatikai keretrendszer 
kidolgozása Miskolcon a Capture Zrt. által

A Capture Informatika és Tanácsadó Zrt. egy dinamikusan növekvő in-
formatikai és tanácsadó cég, mely a közép-európai nagyvállalati ügyfe-
lek támogatására fókuszál és küldetése a működés hatékonyabbá tétele 
a megfelelő módszerek, folyamatok és támogató eszközök alkalmazásá-
val, mely ezáltal transzparensebb, optimálisabban működő és versenyké-
pesebb lesz, így közvetlenül hozzájárulva az egész vállalat üzleti eredmé-
nyének növeléséhez.

A Capture Zrt. a Miskolci Egyetemmel közösen egy olyan szoftver kifejlesz-
tésén dolgozik a miskolci irodájában, amely komplex, nagy tömegű adat-
integrációt, adatfeldolgozást és adattisztítást igénylő feladatok elvégzésére 
alkalmas keretrendszert fog biztosítani.

A keretrendszert az alábbi területeken lehet majd felhasználni:
n Üzleti alkalmazásokba beépített adatfeldolgozó algoritmusok
n Jelentéskészítő és döntéstámogató rendszerek
n Adattisztítás
n Adatbányászat

Felhasználási példák:
n BASEL II kockázatkezelési és tőke-megfelelési mutatók kiszámítása
n Napzárási folyamatok
n Kedvezmény- és jutalékszámítás

A szoftvert sok tulajdonsága az ún. ETL (Extract, Transform, Load) néven il-
letett szoftverek közé sorolja, de azokon több elemében túlmutat.

A projekt a GOP-1.1.1-09/1-2009-0011 számú pályázat alapján  
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap  

társfinanszírozásával valósul meg.
Bővebb információ: http://www.capture.hu

Akció 2011. 04. 18-tól 2011. 04. 23-ig

Biopon folyékony mosószer 3 l, 533 Ft/l 1599 Ft
Biopon folyékony mosószer 1,5 l, 666 Ft/l 999 Ft
Biopon mosópor 4 kg, 399 Ft/kg 1599 Ft
Biopon mosópor 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Perlux folyékony mosószer 3 l, 366 Ft/l 1099 Ft
Perwoll folyékony mosószer 1 l  799 Ft
Ariel mosószer 4 kg, 599 Ft/kg 2399 Ft
Ariel folyékony mosószer 3 l, 799 Ft/l 2399 Ft
Lenor öblítő 1 l 499 Ft
Viaszosvászon 140 cm széles  599 Ft/m

A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ tisztelettel meghívja Önt
2011. április 21-én – csütörtökön –18 órára,

a Mesterek Éttermébe (Miskolc, Papszer u. 46.)

Páros interjú
PaPP LajOS és FINTa Éva költőkkel

c. rendezvényére

Az alkotókkal beszélget:
Cs. varga István irodalomtörténész, az ELTE BTK habilitált professzora

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

MÁJUSBAN INDÍTJUK!
ZUMBa fitness

hétfőnként 17 órától
INGYENES BEMUTATÓ ÓRA

2011. május 2. (hétfő)
Foglalkozásvezető: Mezei Ágnes, nemzetközi zumbainstruktor

KEZDŐ aNGOL NYELvI KLUB
csütörtökönként 18 órától

Kezdés: 2011. május 5. (csütörtök)
Foglalkozásvezető: Nyüsti Anikó angol nyelvtanár

Ajánljuk középiskolásoknak, felnőtteknek!

MOZGÁSMŰvÉSZETI ÓvODa
hétfőnként negyed 5-től

Kezdés: 2011. május 2. (hétfő)
Foglalkozásvezető: Mezei Ágnes

Helyszín: Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ
(Miskolc, Árpád u. 4.) 

Bővebb információ: 46/530-516; p.melinda@adymuvhaz.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00786-2009
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» Bemutatták az új A6-
os Audit Miskolcon. Pi-
acra dobta az új A6-os típusú 
személygépkocsiját az Audi. Az 
új konstrukciót Miskolcon hiva-
talosan is bemutatták az ITC-
székház előtti téren a múlt hé-
ten. A bemutatón elhangzott, 
hogy az autó nem csak szép és 
tágas, de extráinak köszönhe-
tően igazán „okos” is, vezeté-
se igazi élvezetet nyújt. Megvá-
sárlásához nem is kell feltétlenül 
nagyon mélyre nyúlni a zsebbe, az alapfelszereltségű modell 11,7 milliós ára a kategóriában ba-
ráti. Az új Audi A6 már megrendelhető hazánkban, mint megtudtuk, néhány darab már el is kelt 
belőle. 

» Jön az új Bogár. A Volkswagen április 18-án egyszerre három helyszínen mutatja be a 
Beetle 21. századi változatát. A világpremierje Shanghaiban lesz, New Yorkban a The Black Eyed 
Peas koncertjével kötötték össze, a Berlinben zajló bemutatón pedig egy belga duó lesz a zenei fő-
szereplő, az eseményeket az MTV is közvetíti. Az autó kívül felidézi a régi Volkswagen Beetle vonal-
vezetését, ezeket a stílusjegyeket ötvözi a legújabb technikával. Ebből eredően a Beetle egyszerre 
kínálja a vezetési élményt és az egyéniséget. 

» Sportos Fabia-különkiadás. A Genfi Autószalonon a Skoda Monte Carlo néven mu-
tatott be Fabia-különkiadást, melyet a híres Monte Carlo-rali századik évfordulójának tiszteletére 
készítettek limitált darabszámban. A Fabia megjelenésében lett különleges: a tűzpiros fényezést 
feketére festett tető és betétek dobják fel, sötétítettek a 16 colos könnyűfém felnik. A szokásosnál 
alacsonyabb a hasmagasság, sportfelfüggesztéseket kapott, és fekete-piros sportülésekkel, bőr-
kormánnyal és alupedálokkal is gazdagodott. 
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HIrdetés

Fontos a praktikum
Máhr Ági nem az első Re-
nault-ját koptatja. Mosta-
ni autója vásárlásánál nem is 
volt kérdés, hogy ezt a típust 
választja, melyet jól megszo-
kott az évek alatt.

Máhr Ági, Déryné- és Jászai-díjas 
színművész már használt néhány au-
tót. Előző négykerekűje egy Renault 
19-es volt, amelyet nagyon szere-
tett. Így, amikor hat éve új autó vá-
sárlására adta a fejét, nem volt kér-
déses, hogy ennél a márkánál marad. 
A választás egy Mégane-ra esett, ami 
tetszett is neki és nőies autónak is 
mondták. Ugyan eredetileg pirosat 
szeretett volna, de végül a kék színnel 
is nagyon jól megbarátkozott. 

Nem volt mindegy a méret sem, 
mint mondja, inkább kisautó-pár-
ti, és a rövidebb típusokkal parkol-

ni is egyszerűbb. A belső elrendezés 
nagyon praktikus, minden kézre áll, 
amit gyakran használ, és könnyen 
kezelhető. Ugyanakkor a vezethető-
ségét is nagyon jónak tartja, ahogy a 
gyorsulását is.

Máhr Ági „nagyon autósnak” tar-
ja magát, mindenhová autóval jár, 
így egyáltalán nem mindegy szá-
mára, hogy mennyire jól kezelhető 
a jármű, amit vezet. Nagyobb utak-
ra is szívesen vállalkozik, mert imád 
vezetni, Velencében is járt a Mégane-
nal, méghozzá úgy, hogy kis pihe-
nőkkel egyhuzamban vezette le a tá-
vot, de a hosszú úton is kényelmes 
maradt az autó. 

A márka különlegessége, hogy 
kártyával nyitható és indítható, ami 
először furcsa volt a színésznő szá-
mára, de mint mondja, most már 
nem is szeretne „kulcsos” autót. Na-
gyon kedveli benne, hogy leállítás 
után automatikusan zár le az autó, 
kapcsolja le a lámpákat, zárja fel az 

ablakokat, ami kiküszöböli a lehető-
ségét, hogy véletlenül úgy maradjon. 
Az ilyen megoldásokat Máhr Ági na-
gyon fontosnak tartja egy autóban.

Műszakilag is megbízhatónak 
tartja a Renault-t, a hat év alatt nem 

volt gond az autóval, bár hozzátette: 
most éppen egy elektronikai problé-
ma kapcsán küzd a márkaszervizzel, 
ami egy kicsit negatív tapasztalat.

A színésznő büszke egyedi rend-
számára is, amit még az előző Re-

nault-jához kapott ajándékba, és 
amit a mostani autója is visel.

Máhr Ági autója: Renault Mégane 
Berline 1.6, 5 ajtós, benzines, 16 V, 
1598 köbcenti, 83 kW.

H. I.

Légszűrő: 
csere!
Drasztikusan megnő az au-
tónk fogyasztása, és akár felé-
re is csökkenhet a motor élet-
tartama, ha rossz minőségű, 
illetve elhasználódott légszű-
rővel közlekedünk. Fontos te-
hát, hogy rendszeresen cse-
réljük. 

De mikor és milyenre? Kérdé-
sünkre Mida Béla, a Twin ’93 
Kft. Fiat Márkakereskedésének 
szervizfőnöke válaszolt.
» A légszűrő legfőbb felada-
ta az, hogy a beszívott levegőből kiszűrje 
a motor kopását okozó veszélyes anyago-
kat, amelyek közül a por a legártalmasabb. 
Ha a szűrő eltömődött, akkor nem kerül 
elegendő mennyiségű levegő a motorba, 
ami miatt tökéletlen lesz az égés, emiatt 
alacsonyabb lesz az autó teljesítménye és 
megnő a fogyasztása.

» Hivatalosan elég 20-30 ezer 
kilométerenként cserélni, a szakember azt 
javasolja, hogy inkább 15 ezer kilométe-
renként tegyük ezt meg. Főképp akkor, 
ha többet közlekedünk városban, ahol na-
gyobb a por, mint országúton.

» A választékból a gyári minősé-
gűt válasszuk, amit a márkaszervizben 
vásároljunk meg. Az utángyártottak, bár 
egy-két ezer forinttal olcsóbbak, de nem 
a megfelelő minőségű papírból készülnek, 
így gyenge a szűrőképességük, ami akár 
40-50 százalékkal is csökkentheti a motor 
élettartamát! 

» Az állandóan ellenőrzött, 
jó minőség döntő fontosságú. Egy le-
vegőszűrő akkor jó minőségű, ha a leg-
kisebb szennyeződést is hatékonyan 
eltávolítja, ha nagy a szennyezőanyag-
tárolókapacitása, ha nem érzékeny a 
vízpárára, és ha ellenáll a mechanikai 
igénybevételeknek.

Védelem  
két keréken
Itt a tavasz, kirajzottak a 
motorosok. Ilyenkor szen-
vednek a legtöbben bal-
esetet, így nem árt tudni, 
mivel védhetik meg testi 
épségüket.

A motorost nem védi a kaszni és 
a légzsák, mint az autóst, de azért 
vannak olyan védőfelszerelések, 
amelyek használatával meg lehet 
úszni a komolyabb sérülést.

Ma már lehet kapni protektoro-
kat külön a gerincre, vállra, könyök-
re, sőt, a kabátokba ezeket már be 
is építik. Ettől is jobb megoldásnak 
tartja Papp Krisztina, a hejőcsabai 
RMC Motorshop üzletvezetője a 
protektoringet, amely hálós, így 

könnyű, jól szellőzik, nyáron akár 
pólóra, vagy az alá is vehető, ugyan-
akkor védi a gerincet, mellkast, vál-
lat, könyököt. Ezt lehet kiegészíteni 
vesevédővel, amelynek elsősorban 
a melegen tartás a szerepe, és ked-
velt a hölgyek körében. A térdvédő 
nemcsak a fizikai sérülésektől óvhat 
meg, de a zselés, neoprén típus a hi-
deg és menetszél ellen is jól véd. A 
műanyag, krosszosoknak kifejlesz-
tett típus a sípcsontot is védi, hiszen 
ők terepen hajtják a gépet, így a fel-
csapódó ágak, bokrok is okozhat-
nak sérülést.

Fontos a jó lábbeli is, melynek a 
sebességváltó erősen koptatja a fel-
ső részét. A mai profi csizmák talpa 
olajálló, erősített sarok- és oldalsó 
résszel szereltek, amelyeket csava-
rok rögzítenek, így cserélhetők.

Nem árt a jó kesztyű, ami nem-
csak a biztosabb kormányfogás és a 
hideg miatt lényeges, de egy esetle-
ges bukás esetén is szerepe van. Így 
vannak a tenyérrészen és a büty-
köknél is protektorokkal erősített 
típusok, melyből a legjobb a kevlár. 

A védelem talán  legfontosabb ele-
me a bukósisak. Vannak külön típu-
sok robogósoknak, krosszosoknak, 
gyorsasági motorosoknak. Az üz-
letvezető a zárt típusokat ajánlja, 
mivel masszívabbak, és az állat is 
jól védik. Fontos a vásárlásnál, hogy 
pontosan passzoljon, kicsit össze 
kell, hogy szorítsa az arcot, később 
ugyanis egy fél számot tágul.  

Papp Krisztina szerint egyszer 
mindenki bukik – van, aki több-
ször is –, így nem érdemes a védő-
felszerelésen spórolni.     Horváth I. 

Fényszóró ›››››››››››››

Az én Autóm ›››››››››››››

A válság enyhülésének jelei a Truck Itália Kft.-nél
A Truck Itália Kft. 18 éve áll a vállal-
kozások rendelkezésére haszongép-
járművek értékesítésében és azok 
garanciális és garanciaidőn túli szer-
vizelésében.

1993-ban Iveco márkakereskedőként és már-
kaszervizként kezdte tevékenységét a kft. Új 
telephelyén, a Miskolci Ipari Parkban, a Zsig-
mondy utcán 2008-tól már nemcsak Iveco, 
hanem Avia, Gazella és Schmitz pótkocsik 
értékesítésével és szervizelésével bővült tevé-
kenysége, valamint Mercedes tehergépjármű 
javítására szakosodott szerviz is lett. Raktár-
készletén több mint 70 millió forint értékű gyá-
ri és utángyártott alkatrészek segítik, hogy az 
ügyfelek tehergépjárművei minél előbb munká-
ba állhassanak a javítás után. Ez évben 17 darab 
Iveco Stralis nyergesvontató lett értékesítve az 
Eurolux Trans Kft. részére. A járművek a nem-
zetközi fuvarozáshoz szükséges minden kénye-
lemmel ellátottak, mint például automata váltó, 
légkondicionáló. A motorok 450 LE-sek és fo-
kozottan környezetbarát, ugynevezett EEV be-
sorolásúak, jobbak, mint az Euro 5-ös norma. 
A járműveket Kiskun Lajos, az Eurolux Trans 
Kft. ügyvezetője vette át, aki elmondta, hogy 

1989 óta dolgoznak Iveco nyergesvontatókkal. 
47 darabot üzemeltetnek a legnagyobb megelé-
gedésükre. Ők rendelkeznek a legnagyobb ma-
gyarországi Iveco-flottával. A Truck Itália Kft. 
olyan bázist hozott létre, amely átöleli a haszon-
gépjárművekkel kapcsolatos valamennyi tevé-

kenységet, a gyári és utángyártott alkatrészek 
kereskedelmét, analóg és digitális tachográfok 
illesztését, javítását, állófűtések beszerelését, 
hidraulikarendszerek kiépítését, pótkocsik di-
agnosztikáját, futómű-beállítást, műszaki vizs-
gáztatást és kamionmosást.  

Truck Italia Kft. 3527 Miskolc, Zsigmondy út
Szerviz, műszaki vizsga és alkatrész: tel./fax: 46/413-140. Értékesítés: tel.: 46/413-105, fax: 46/505-548

Apróhirdetés
Miskolc, Középszer úton 51 nm-es, 2 szobás, egyetemhez közeli, felújított la-
kás tulajdonostól, saját tárolóval, beköltözhetően eladó. Irányár: 4,9 M Ft. tel.: 
46/369-131. 

Miskolc sétálóutcáján villamossínre néző kirakatokkal 70 m2-es üzlet kiadó 
vagy bérleti joga féláron sürgősen eladó! tel.: 70/387-2739.

Acél biztonsági ajtó beépítve 56 900 Ft, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, teljes körű árnyékolástechnikával. 
érdeklődni: 30/336-5528, www.aluport.hupont.hu. Bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet .
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Heti horoszkóp
Kos (3. 21–4. 20.) Rendkívül elfoglalt, és maximális teljesítményre törekszik. Ezzel az ál-
landó, száz százalék fölötti teljesítéssel feltúráztatja magát, időnként a türelme is elfogy. Mindenkit 
lassúnak gondol. Alig várja, hogy leteljen a munkaidő. Kerülje a konfliktusokat! Párkapcsolati 

ügyekben most sokkal fontosabbak a kalandok, mint a megállapodott kapcsolat.

BiKa (4. 21–5. 20.) Figyeljen arra, hogy kinek, mikor és mit mond. Kellemetlen helyzetbe 
kerülhet, ha nem az igazat állítja. A hét elején ráadásul még sértődékeny is lehet. Ügyeljen arra, 
hogy ne kövessen el semmiféle közlekedési kihágást. Általában egész héten legyen óvatos! Jó hír, 

hogy felbukkan egy támogató. Különösen a munkahelyén jön jól ez a lehetőség.

iKreK (5. 21–6. 21.) Baráti köréből valaki nagyon felbosszanthatja. Nehezen szabadul et-
től, a hét folyamán többször is visszatér a témára, és mások előtt is hangot ad a csalódottságának. 
Hivatásában jól alakul a helyzet. Valószínűleg plusz pénz is várható. Ne flörtöljön párkapcsolatban 

élőkkel! Azt gondolja, ez csak játék, de keserves következménye lehet.

ráK (6. 22–7. 22.) Meggondolatlanul beszél a munkahelyén, aminek beláthatatlan kö-
vetkezményei lehetnek. Ügyeljen arra, hogy tapintatosan bánjon másokkal, különben elronthatja 
a jó kapcsolatokat. A jelenlegi életszakasza többnyire a karrierépítésről szól. Néha már unja az egé-

szet, mégis ki kell tartania, ha valóban célt akar érni. Bizonyításra alkalmas a hét második fele!

oroszlán (6. 22–7. 22.) A héten felülkerekedhet a hatalomvágya. Gondoljon bele, 
mennyire lehet kedves a munkatársak számára, ha kizárólag kritikát vagy éles megjegyzéseket halla-
nak öntől. Egy kicsit merüljön el önmagában, és inkább azokra a területekre koncentráljon, ahol való-

ban tehetséges és hasznos. A hét második felében éljen természetes nagyvonalúságával, segítsen másoknak!

szűz (8. 24–9. 23.) Élvezze a párjával töltött minden órát. Kivételesen semmit nem kell 
tennie annak érdekében, hogy elfogadja olyannak, amilyen, és végre ön is szorongások nélkül át-
adhatja magát ennek a kapcsolatnak. Az élet egyéb területein, például a munkában már kevésbé 

ideális a helyzet. Ráadásul minden akadálynál úgy gondolja, az útjába mázsás köveket görgettek...

Mérleg (9. 24–10. 23.) Ne az érzelmek, hanem a józan ész vezérelje. Elképzelhető, hogy va-
laki a munkahelyén teszi a szépet. Jól fontolja meg, mit lép! Egy ilyen kapcsolat nem tart örökké, ön pedig 
nem változtathat állást minden kaland után. Egyébként kitűnő a hangulata. A magánélet izgalma mel-

lett az is feldobja, hogy végre kreativitását is kibontakoztathatja.

sKosKosK rpió (10. 24–11. 22.) Hétfő kivételével szinte minden nap fantasztikus vonzerővel hódít 
meg mindenkit. Valójában jót is tesz, hogy nem merül el a munkahelyi ingoványban. Megtörténhet, hogy 
a munkatársak a saját feladataikat is az ön nyakába varrják. Ne hagyja, hogy kihasználják! Figyeljen, hogy 

ne a szimpátia határozza meg a döntéseit! 

nyilas (11. 23–12. 21.) Egy kis flört nem árthat meg. Olyan elegánsan intézi, hogy 
szinte titokban is marad az egész. Önnek pedig felmelegíti a szívét. Bármilyen nagyszabású, távol-
ba mutató terve van, azt a hét közepén beszélje meg azokkal, akik társai vagy segítői lehetnek az 

ügyben. Szinte pillanatok alatt képes meggyőzni másokat. Kevesebb energiával most jóval többre jut.

BaK (12. 22–1. 20.) Ön lehet a hét karrieristája, egyben mázlistája is. Egyre tudatosabban ha-
lad az elérni vágyott célok felé. A hét vége felé jól gondolja meg, milyen magántermészetű ügyet kivel 
oszt meg. Van valaki, aki visszaélhet a bizalmával. Az idő alkalmas lehet a munkahelyi váltásra, de óva-

kodjon a túlságosan szép ajánlatoktól, és kérjen tanácsot. 

Vízöntő (1. 21–2. 20.) Kommunikatív hangulatban van a héten. Hajlik rá, hogy elmé-
lyítse a kapcsolatot a munkatársaival. Általában egyedül szeret dolgozni, de most talán még arra is 
hajlandó, hogy együtt kávézzon a többiekkel. Most nagyon élvezi ezt a zsongást, de óvakodjon, 

mert könnyen átverhetik. Jobban tenné, ha kitartana az állandó partnere mellett.

HalaK (2. 21–3. 20.) Jelenlegi partnere sokkal többet tesz önért, mint amennyit észre-
vesz. Sokkal többet foglalkoztatja a pénz, mint amennyi értelme annak valójában van. A hete álta-
lában nagyon jól alakul. Optimista hangulatban lesz. Néhány régebbi beidegződésétől azonban 

jobb lenne megszabadulnia. Ilyen a kishitűség és az, hogy a hibát valaki másban keresse.

Még egy hét, és itt a húsvét, a kereszténység legnagyobb ün-
nepe. A húsvéti liturgia keretében Krisztus feltámadására 
emlékezik az egyház. Ugyanakkor ünnepeljük az újraéledő 
természetet is. Az ősi tavaszünnep jelképe a nyúl és a tojás, 
de összeállításunkban még nem húsvéti nyulak és nem hí-
mes tojások szerepelnek.

Nyúl vagy tojás ? – Játékos húsvétvárás
Nyulak nyúlcipőben 
A legismertebb nyúlsztárok a televíziós csatorná-
kon újra és újra látható rajzfilmek hősei, mint pél-
dául Bob és Bobek, Tapsi Hapsi, Roger Nyúl... De 
reméljük, a mesékben szereplő nyuszikat is isme-
ritek, mert néhányan felkötötték nyúlcipőjüket, 
és kimentek a rétre. Segíteni kellene nekik, hogy 
visszataláljanak saját meséjükbe. 

Itt van öt könyv, és öt „neves” nyúl – írjátok 
meg, melyikük hová tartozik!

Kalán Aromo Nyúl Elek

Fehér Nyúl Nyúl barát

Nyulas 
mondókák
Nyulas 
mondókák
Nyulas 

Két kis magot elvetettem,
Jött a kis nyúl, kikaparta,
itt is nyoma, ott is nyoma,
Meg is van a kis nyuszika.
*
Nyuszi fülét hegyezi,
a bajuszát pödöri.
Sárgarépát ropogtat,
ropp, ropp, ropp,
nagyot ugrik,
hopp, hopp, hopp!

Rajzolok egy kerekecskét,
gömbölyűre, mint a zsemlét. 
Kerekecskén kis gombocska,
akárcsak egy baba volna. 
Gombocskának két nagy füle,
vajon mi néz ki belüle?
Bajuszkája, farkincája,
aki nem vak, az meglátja.
Kerekecske gombocska,
itt csücsül a nyulacska.
*
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám!
Ne félj tőlem, nincs puskám!
Van ám nekem egyebem,
Zöld káposztalevelem!

Fészeklesen. A képeken látható állatok többsége tojással szaporodik, de van közöttük egy elevenszülő emlős 
is. Azonosítsd be a képeket: hányas számú a denevér, az erdei sikló, a hangyászsün, a tőkés réce! Aztán küldd el 
annak a képnek a számát, amelyen az elevenszülő emlős látható! 

Elősző számunk rejtvényének sze-
rencsés nyertese dobos zAláN, 
aki kiadónk, a MIKOM könyvaján-
dékát kapja. Gratulálunk! Nyeremé-
nyed munkaidőben szerkesztősé-
günk titkárságán veheted át.
E heti rejtvényünk megfejtésének 
beküldési határideje: április 26. 
Küldd el a könyvcímek és a nyúl-
nevek párosítását, valamint a Fé-
szeklesen-rejtvény helyes képé-
nek sorszámát szerkesztőségünk nek sorszámát szerkesztőségünk nek sorszámát
címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. A borítékra írd rá: Mi-csoda – gye-
reksarok. E-mail címünk: gyereksa-
rok@mikom.hu. Küldd el a címedet 
és az életkorodat is!1 2 3 4

Ismeri Ön híres sportolóinkat?
Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön híres sportolóinkat?
Hamarosan kiderül! Hatrészes keresztrejtvény-
játékunkban neves sportemberek nevét 
rejtettük el! 

A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb május 19-én 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kft. címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A he-
lyes megfejtők között kiadónk, a MIKoa MIKoa MIK M ajándékát, könyvet sorso-
lunk ki.

Védjük meg a legnagyobb 
kincsünket
Hogyan vásároljunk gyerekülést, hogy 
biztonságban tudjuk gyermekünket?

Hivatásunk: a gyermekek életének megóvása

PR-cIKK (X)

Egy ütközés alkalmá-
val már nem tudod meg-
változtatni a döntésedet. 
Ezért hihetetlenül fontos, 
hogy a legjobb gyerekülést 
válaszd ki, és megfelelően 
helyezd be az autóba!

Nem minden gyerekülés egy-
forma: 5 kevéssé ismert szemforma: 5 kevéssé ismert szemf -
pont, amelyet tudnia kell a biz-
tonsági gyerekülésekről.

Keresse a gyerekülés specia-
listáit: Varga Lászlót és Soltész 
Norbertet, és személyesen fel-
fedik az 5 szempontot, hogy 

mire figyeljünk oda gyerek-
ülés vásárlásakor.

Bónusz ajándék: A nálunk 
vásárolt gyerekülést INGYEN 
bekötjük az autódba!

Megelégedettségi garancia, 
pénzvisszafizetéssel: Ameny-
nyiben nem vagy elégedett 
a nálunk vásárolt biztonsági 
gyereküléssel, úgy 30 napon 
belül hozd vissza, visszatérít-
jük az összeget és megköszön-
jük, hogy lehetőséget kap-
tunk.

címünk: TÉGEL BABA Mis-
kolc, József Attila u. 27. FÖLD-
SZINT – TBSZ EURO Kft. Nyitva 
tartás hétfőtől szombatig: 10–
18 óráig.

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

SPANYOL NYELVTANFOLYAMOK
a nyári turnusainkban is 10% kedvezménnyel!

Akciós ajánlataink 
Málta: 04. 24–05. 01. repülővel hotel*** fp.  94 900 Ft/fő

Törökország: 05. 04–11. repülővel hotel*****  
ultra all inc.  89 900 Ft/fő
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Április 16. | szombat » Lövészet: Általános és középiskolások megyei bajnoksága. Mis-
kolc, Egyetemváros, 8.30. » Szabadidősport: Ötpróba London, futópróba. Miskolc, Királyasz-
tal, 10 óra.

Április 17. | vasÁrnap » Labdarúgás: NB II Keleti csoport, Nyíregyházi Spartacus – 
Diósgyőri VTK. Nyíregyháza, 15 óra.

Április 23. | szombat » Labdarúgás: NB II Keleti csoport: Diósgyőri VTK – Makói FC. 
Diósgyőr, 19 óra.

sportműsor ›››››››

Csökkentette támogatását a MÁV
Továbbra is súlyos helyzetben az MVSC

Egy hónappal ezelőtt 
megkongatták a vészha-
rangot a Miskolci VSC 
háza táján. A múlt héten 
arról kaptunk hírt, a klub 
kifizetett elmaradásokat, 
mára viszont a helyzet to-
vább romlott: csökkent a 
támogatásuk.

Mint emlékezetes: Illyés Miklós 
klubelnök már egy hónapja úgy 
nyilatkozott, hogy a klub kilátás-
talan helyzetbe került. Elfogyott a 
pénzük, képtelenek finanszírozni 
az MVSC működését, a csőd felé 
haladtak. Az önkormányzati tá-
mogatás jelenti számukra az éle-
tet, ugyanis a MÁV csak rendkí-
vül szerény mértékben segíti őket: 
egy évben 5 milliót kapnak, mi-
közben az üzemeltetés 21 millió-
ra rúg. Most az volt a kérdés: vál-
tozott-e azóta valami?

– Van egy jó és egy lehangoló 
hírem – mondta Illyés. – A közeli 
napokban a MÁV 15 százalékkal 
csökkentette támogatását. Eddig 
havonta bruttó 400 ezer forintot 
kaptunk, ez immáron csak 340 
ezer forint. Természetesen min-
den követ megmozgatunk. Igyek-
szünk újabb támogatókat találni, 
de tény, hogy az önkormányza-
ti támogatás nélkül lehúzhatnánk 
a rolót. Szerdán reggel beszél-
tem Miskolc város polgármeste-

rével, aki elmondta, hogy aláír-
ta a támogatási szerződésünket. 
Ez remek hír, mert napokon belül 
megérkezhet a számlánkra a várt 
összeg, és ebből rendezni tudjuk a 
sürgős kifizetéseket.

A klubnak kilenc szakosztá-
lya van, ezek közül a judo és a női 
röplabda országosan ismert. Kép-
viselőiktől még türelmet kérnek.

– Mindenkinek megértem az 
aggodalmát, hiszen az a biztos, 
amikor zsebben van a pénz – foly-
tatta Illyés. – Való igaz, már több 
időpontot mondtam én is, de sor-
ban jöttek a csúszások. A múltban 
is voltunk már ilyen szakadék-
ban, akkor is találtunk megoldást 
a bajokra. Volt, hogy kölcsönt kér-
tünk, és abból fizettünk, amikor 
pedig megérkezett a támogatás, 
visszafizettük. A saját szempont-
jukból igazuk van a judósoknak 
meg a röplabdásoknak is, mégis 
azt mondom, ezt a néhány napot 
bírjuk már ki valamennyien!

D. L.

Vandának nagyon hiányzik az erdő
Zsigmond Vanda tájékozó-
dási futó, a S.P.I.C Művésze-
ti Líceum utolsó éves hall-
gatója az idén ötödször lett a 
Magyar Köztársaság Jó Ta-
nulója, Jó Sportolója.

Zsigmond Vanda meglehetősen el-
foglalt, éppen egy táncpróba után ül-
tünk le beszélgetni.

– Nem ez az első díj, amit átvehe-
tett ebben a kategóriában!
– A köztársasági az ötödik a sor-

ban, és az idén kaptam meg nyolcadik 
alkalommal a megyei elismerést. Mi 
kellett hozzá? Nos, szerintem kitartás, 
akaraterő, valamint az időfeláldozás 
egészíti ki a kollekciót. Legfőképpen 
pedig szeretni kell azt, amit az ember 
csinál, tehát a sportot és a tanulást is.

– Hogyan lehet ezen a szinten a 
kettőt összeegyeztetni?
– Minden azon múlik, hogyan 

gondolkodik valaki, és miként osztja 
be az idejét. Nekem az a ritmus vált 
be, hogy iskola után jött az edzés, 
majd pedig otthon a tanulás. Nem 
csavarodtam rá a számítógépre, nem 
néztem órákon keresztül a televízi-
ót, mert akkor kifolyt volna a kezeim 
közül az idő. A szoros beosztás ren-
dezetté tette az életemet.

– Mi hozta ebbe az iskolába?
– Volt egy komoly betegségem. 

Pont az érettségim időpontjában ke-
rültem kórházba, nem mehettem 
egyetemre, és áthidaló megoldásként 
jöttem ide színházi táncot tanulni. 
Ez volt a hobbim. Mást kapok a táj-
futástól, és mást a tánctól. Közben 
teljesen felépültem a betegségem-
ből, érettségiztem, felvettek az ELTE 
bio lógiai karára. Beiratkoztam, majd 

passziváltam magam erre az évre, 
ugyanis be akartam fejezni a líceumi 
tanulmányaimat.

– Tíz éve űzi a sportágat, a vitrin 
roskadozik az érmektől. Melyek a 
legkedvesebbek?
– Egyéni országos bajnoki címem 

három van, csapatban és váltóban is 
összejött körülbelül egy tucat. Ezek-

hez nagyon kedves emlékek és él-
mények fűznek. Az egyéni azért szá-
mít különlegesnek, mert összesen öt 
szám van, amelyben lehetőség adó-
dik a gyűjtögetésre.

– Hogyan alakul a programja az el-
következendő hónapokban?
– Először is teljesen rendbe kell 

jönnie a térdsérülésemnek! Jú-
niusban két országos bajnoksá-
got rendeznek, majd jöhet egy nyá-
ri alapozás és az őszi bajnokságok. A 
legfontosabb cél a jövő évi spanyol-
országi főiskolás világbajnokság.

– Tizenhárom esetben ismerték el, 
hogy jól tanul és remekül sportol. 
Mit jelentett önnek ez a legutóbbi díj?
– Igaz, hogy ez már a sokadik, de 

nem lehet megunni. Ilyenkor eszem-
be jutnak az első sikerek, majd az 
idei apró örömök. Jó érzés ott lenni 
az ünnepre meghívottak között. De 
mindennél többet jelent, ha az erdő-
ben futhatok. Most odaadnám a díjat 
is, csakhogy mielőbb futhassak!

D. L.

A Vénusz mellől elpártolt Fortuna
A cél a döntő volt, így kis-
sé csalódottak a női NB I-es 
futsal bajnokságban játszó 
miskolci Vénusz csapatá-
nál. Annak viszont örülnek, 
hogy világosan kiderült: a 
mezőnyből kiemelkedő há-
rom alakulathoz tartoznak 
– és ezt igyekeznek a bronz-
meccsen is bebizonyítani!

Az alapszakaszban a Vesta mögött, és 
az Univerzum-Aramis előtt, a 2. he-
lyen végzett a Miskolci Szabadidő-
központ Vénusz gárdája. Mérlegük 
imponáló: 41 pontot gyűjtöttek 13 
győztes, 2 döntetlen és 3 vesztes mér-
kőzésen, a gólkülönbségük 109–71.

A bajnoki elődöntőben éppen ez 
utóbbi gárdával kerültek szembe. 

Az oda-visszavágó első mérkőzé-
sén, Miskolcon 4–1-es Univerzum-
siker született. A múlt szombati, Bu-
daörsön megrendezett visszavágón 
6–6 után csak a büntetők döntöt-
tek, a párbajt a hazaiak 4–3 arány-
ban nyerték.

Sárréti Géza edző így idézte fel a 
két találkozót: 

– Itthon már az elején el akartuk 
dönteni a mérkőzés sorsát, ám a zár-
tan a kapujuk előterében felállt ven-
dégek védekezését nem tudtuk meg-
bontani. A második összecsapáson 
többször vezettünk, játszottuk a játé-
kunkat, ám a meccs vége előtt, illet-
ve a hosszabbításban elpártolt mellő-
lünk a szerencse, még a kapufa is az 
Aramist segítette. 

Juhász Viktor, a klub elnöke egy 
kissé zaklatottan tekint vissza az 
utóbbi találkozókra.

– A bajnokság elején azt a célt tűz-
tük ki a csapat elé, hogy kerüljön be a 
bajnoki fináléba. Mivel ez nem sike-
rült, egy kissé csalódottak vagyunk. 
Ugyanakkor a lányok minden elis-
merést megérdemelnek, hiszen küz-
döttek, de az Univerzum elleni két 
összecsapáson elpártolt mellőlünk 
Fortuna, és ellenfelünk kezét fogta 
meg, és vezette be a döntőbe.  

A sportvezető hozzátette, an-
nak nagyon örülnek, hogy ebben az 

idényben kiderült: a miskolci együt-
tes egyike a mezőnyből kiemelke-
dő három alakulatnak! Immáron 
nem kullognak a fővárosiak mögött, 
és ha a játékosok fejlődése töretlen 
lesz, akkor jövőre akár előzhetnek 
is! Egyelőre azonban készülhetnek a 
bronzmérkőzésre, amelyen a bajno-
ki alapszakasz negyedik helyezettje, a 
Ferencváros lesz az ellenfelük. 

Milyenek az esélyek? – kérdeztük 
az elnököt.

– A bajnokságban egyszer nyer-
tünk a zöld-fehérek ellen, egy talál-
kozó pedig döntetlennel ért véget. 
A táblázaton 15 ponttal előztük meg 
vetélytársunkat, tehát a papírforma 
mellettünk szól. Bízom benne, hogy 
a pályán a játékosok ezt érvényesítik 
majd, és miénk lesz a harmadik he-
lyért járó bronzérem.

A bronzmeccsnek még nincs meg 
az időpontja, ugyanis válogatott tá-
borok és nemzetközi mérkőzések 
következnek. Az egyeztetést min-
denesetre a napokban megkezdik, és 
május 7-én vagy 14-én sor kerülhet 
az első ütközetre!                     D. L.

Szurkolói invázió
A piros-fehér drukkerek is nagy 
erőkkel készülnek a Diósgyőr 
nyíregyházi rangadójára: számos 
beharangozó videó, fotó, útvonal-
terv látható, olvasható a világhá-
lón, nem beszélve a Bajtársak szo-
kásos előkészületeiről – ők még 
egy „Mindenki Nyíregyházára” 
feliratú molinót is kifeszítettek a 
Csabai kapui vasúti felüljárón. A 
szurkolók pár óra alatt elkapkod-
ták a szabolcsi klub által küldött 
ezeregyszáz jegyet, a DVTK ve-
zetői azonban elérték, hogy to-
vábbi ezer bilétát biztosítsanak a 
vendégszurkolóknak, akik így leg-
alább kétezren lesznek a helyszí-
nen. A szokásos, vonatos meg-
oldás mellett autóval, valamint 
az ultrák által szervezett szurko-
lói buszokkal kelnek útra szerte a 

megyéből és az országból a kele-
ti derbire. Utóbbiak kérése, hogy 
lehetőség szerint mindenki piros 
felső ruházatban menjen a mér-
kőzésre, hogy ebben is egységes 
legyen a diósgyőri küldöttség.

Fokozott ellenőrzés!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság is készül a 
vasárnapi meccsre: megyénk köz-
útjain a mérkőzés napján Miskolc, 
Tiszaújváros és Szerencs területén 
fokozott ellenőrzéseket hajtanak 
végre. A Miskolc Tiszai pályaud-
varról 11.37 órakor induló vonat-
hoz a MÁV külön kocsikat csa-
tol. A szerelvényre csak érvényes 

menetjeggyel lehet felszállni, amit 
a torlódás elkerülése érdekében 
ajánlott elővételben megvásárolni. 
A rendőrség a megfelelő módon 
biztosítani fogja a vonaton, illetve 
a szurkolók által szervezett autóbu-
szokon utazók kísérését. A rendőr-
főkapitányság felhívja a szurkolók 
figyelmét a kulturált, egymás tisz-
teletén alapuló magatartásra.

Élen a DVTK, jön a keleti rangadó!
Az ősi rivális Nyíregyhá-
zához látogat vasárnap a 
DVTK labdarúgócsapa-
ta, mely a másodosztály első 
helyéről várja a derbit.

Megelőzte a feljutásért vívott harcban 
legnagyobb riválisát a DVTK, így az 
NB II Keleti csoportjának 21. fordu-
lója után az élről várhatja a folytatást. 
Lélektani szempontból a legjobbkor 
kerültek a képzeletbeli dobogó leg-
felső fokára, hiszen vasárnap az im-
már második helyezett szomszédvár, 
Nyíregyháza Spartacus együttesének 
stadionjában lépnek pályára.

Múlt vasárnap Benczés Miklós csa-
pata a DVSC-DEAC-ot győzte le Gal 
és Luque góljával, míg a Nyíregyháza 
2–1-es vereséget szenvedett Békéscsa-
bán, így a miskolciak pontszámban 
beérték, több győzelmüknek köszön-
hetően meg is előzték a szabolcsiakat. 
A spanyol középpályás megszerezte 
első diósgyőri gólját tétmeccsen, előtte 
ötödik tavaszi gólpasszát is elkönyvel-
hette. Nem csoda, hogy a szurkolók 
ismét – harmadszor – őt választották 
a meccs legjobbjának .

Maradjunk is José Luquénél: sok 
nagy derbit megélt már Spanyolor-
szágban – Atlético Madrid – Real 
Madrid, Sevilla – Betis, Espanyol – 
Barcelona –, így tudja, hogyan kell ké-

szülni egy ilyen, a drukkerek számára 
kivételes összecsapásra.

– Közösségi portálokon olvastam, 
milyen múltra tekint vissza a DVTK 
és a Nyíregyháza párharca, mekko-
ra a klubok közti rivalizálás. Noha a 
szurkolók hetek óta hangolnak a ta-
lálkozóra, nekünk higgadtan kell ki-
futnunk a gyepre – ezt a tapasztalat 
mondatja velem. Ugyanolyan fontos 
megszerezni itt a három pontot, mint 
a többi meccsen – értékelt Luque.

Sok nagy csatát megélt Vitelki Zol-
tán, a DVTK pályaedzője is, azonban 

neki a vasárnapi párosításról is renge-
teg tapasztalata van.

– A hétvégi mérkőzés a régi idők 
hangulatát idézheti. Bárhol áll a két 
együttes a tabellán, ez mindig rang-
adó. Erre a kilencven percre nem kell 
külön motiválni senkit, minden játé-
kosnak éreznie kell, mennyire fontos 
a találkozó. Ugyanakkor az ezt köve-
tő nyolc bajnoki is ugyanolyan lénye-
ges a győzelem és a feljutásért vívott 
harc szempontjából. A szurkolók által 
teremtett hangulat magával kell, hogy 
ragadja labdarúgóinkat. Úgy érzem, 

mentálisan most erősebbek vagyunk 
ellenfelünknél – összegzett.

A diósgyőriek zsinórban harma-
dik idegenbeli mérkőzésén Benczés 
Miklós, a csapat vezetőedzője kiéle-
zett csatát vár, ahogy a szurkolók is. 
Minden bizonnyal valamennyien ki-
egyeznének egy egygólos sikerrel is 
a Nyírségben. A vasárnap 15 órakor 
kezdődő Nyíregyháza – Diósgyőr 
mérkőzés játékvezetője Bognár Ta-
más lesz. A találkozót vasárnap este 
7 órától megtekinthetik felvételről a 
Miskolc Televízióban.       Soós Péter

Dobos és Lippai már több csatát megélt, Luque és Arze viszont első keleti rangadójára készül | fotó: Juhász Á.
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Április 16. | szombat
10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-

lalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
10.30 | Emlékünnepség. A muhi csata 770. év-

fordulójának alkalmából. Muhi, Templomos lo-
vagok tere.

14.00 | Kölyöksziget. Húsvéti játszóház 4–12 éves 
korosztály számára. Miskolci Galéria, Petró-ház.

19.00 | Klazz koncert. Miskolci Szimfonikus Zene-
kar, Bolyki Brothers. Művészetek Háza.

19.30 | A három testőr és a jeti, vagy mi a pék... 
A 25 éves L’art pour l’art Társulat műsora. Diósgyőri 
Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ.

20.00 | Roma Római Musical. A Romano Teatro in-
gyenes előadása a roma színészek világnapja alkal-
mából. Szinva terasz.

21.00 | Paddy and the Rats-koncert. Ifjúsági és 
Szabadidő Ház.

Április 18. | hétfő
08.00 | Húsvét nagyival. VOKE Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház.
10.00 | Emlékséta. A séta, idegenvezető kíséreté-

ben, a régi miskolci zsidónegyedbe vezet. Indulás 
Miskolci Galériából.

17.00 | Aerobic bemutató óra Lőrincz Krisztina 
oktatóval. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

19.00 | Filharmónia – Mesterbérlet. Reményi 
Ede Kamarazenekar koncertje, közreműködik Bá-
bel Klára (hárfa). Művészetek Háza.

Április 19. | kedd
08.00 | Húsvét nagyival. VOKE Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház.
09.30 | Nagyi-ovi-nyuszi buli. Gárdonyi Géza Mű-

velődési Ház.
14.30 | Arany János: Toldi. A budapesti Theatrum 

Hungaricum előadásában. Avasi Gimnázium, Szín-
házterem.

16.00 | Szex? Drog? Rock’n’roll? – Mitől függ a 
boldogságunk? Szondy Máté előadása. ITC-
székház.

17.00 | Vendégségben a Múzsák kertjében. 
Vendég: Khüne Katalin ny. könyvtáros. Miskolci Ga-
léria, Feledy-ház.

17.00 | Föld napja a múzeumban. Előadások: Ás-
ványok a múzeumban – A Kárpátok ásványai, a 
múzeum készülő új tárlata. Tárlat: ízelítő a Pan-
non-tenger Múzeum anyagából. Herman Ottó 
Múzeum.

Április 20. | szerda
17.00 | Szalay Lajos eszménye és művészete. 

Művészeti Szabadegyetem 2011 – Műhelybeszél-

getések. Előadó: Sümegi György művészettörté-
nész. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00 | Jiddisek. Filmvetítés, a zsidó képeslap-kiállí-
tás kísérő rendezvénye. Rákóczi-ház.

Április 21. | csütörtök
14.00 | A Miskolc-Diósgyőri Cukorbetegek Egye-

sülete foglalkozást tart. Vasgyári Közösségi Ház.
16.00 | Vadim Tziganasj: Cut/Vágás című kiállí-

tásának megnyitója. A tárlat május 21-ig tekint-
hető meg. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház. 

17.00 | A Gábor Áronból indultak című kiállítás 
megnyitója. A művészeti iskolában végzett fiatal 

alkotók munkáiból rendezett kiállítás. A tárlat má-
jus 21-ig látogatható. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | Nemzetközi jogi kötelezettségek és az 
alkotmányozás. A Föld-rész – nemzetközi jogi 
folyóirat bemutatója, előadó: Majtényi Balázs fő-
szerkesztő. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Április 22. | péntek
17.00 | Critical Mass. Városi Szabadidőközpont.

kiÁllítÁs: 
» A vas éneke. László Ottó hanvai kovácsmester kiállí-

tása. A tárlat május 15-ig tekinthető meg. Diósgyő-
ri Kézműves Alkotóház.

» Múltra vetett pillantás. Régi, közép-európai zsidó 
képeslapok. A tárlat május 21-ig tekinthető meg. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Kavalecz Lajos fafaragó művész Metamorfózis 
című kiállítása a József Attila Könyvtárban. A bo-
nyolult formákat alkotó szobrokból nyílt tárlat ápri-
lis 15-ig tekinthető meg.

» József Attila és a magyar líra. A kiállítás ápri-
lis 27-ig tekinthető meg a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtárban.

» Németh Erika ezoterikus festőművész kiállítása. Di-
ósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ. 
A kiállítás május 4-ig tekinthető meg.

programajánló ››››››››››››

Harang-hírek. Virágvasárnap, április 
16-án délután fél 5-kor keresztút indul az Avas-
tetői végállomástól az Ige temploma külső Golgo-
tájáig. Bükki keresztút nagyhétfőn, 18-án este 
7 órától a lillafüredi nagyparkolótól a Limpiászi ke-
resztig. Jézus hét szava a kereszten az Egye-
temi Lelkészség szervezésében. Vasárnap, 17-én 
délután 4 és 5 órától misztériumjátékot ren-
deznek a Mindszenti plébánia millenniumi ter-
mében. Nagykedden, 19-én délután 5 órától 
nagyböjti orgonás meditáció kezdődik a KÉSZ 
rendezésében a mindszenti templomban. Az el-
mélkedéseket Berkes László főesperes, plébános 
tartja. Közreműködik Mészáros Nóra (orgona) és 
Tóth Gabriella (ének). Nagyszombaton, 23-án 
délután 3 órakor Lillafüreden, az István-barlang 
fölött keresztútjárás kezdődik. 

HIrdetés

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Április 18. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, építkezők 

műsora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin 
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Háló-
zat TV) 21.00 Lézer misszió, amerikai–német–dél-
afrikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 19. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Életmód 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportmű-
sora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múltkor, válogatás a Miskolc TV archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Bangkok árnyai, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 20. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A polgármester, 
portréfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múltkor, válogatás a Miskolc TV archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Csapdában, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 21. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykör-
út, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Manézs: Pécsi Sán-
dor Guruló Színház (ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, komolyzenei magazin a Miskolci 
Szimfonikusokkal 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV.) 21.00 A tévedés áldozata, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 22. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Há-
lózat 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 Fekete-
tengeri támadás, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 23. | 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 
(válogatás a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 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 24. | VasÁrnap 7.00 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 (váloga-
tás a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Kró-
nika (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Április 14–Április 20. | szerdÁig | 16.30 | Maci Laci; amerikai–új-zélandi 
animációs film | KN | (Béke-terem) | 17.30 | Maci Laci; amerikai–új-zélandi ani-
mációs film | (Uránia-terem) | 19.30 | Pál Adrienn; magyar–holland–osztrák–
francia filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 20.00 | A félszemű; feliratos, amerikai 
western | 16 | (Uránia-terem)

Április 21–Április 26. | keddig | 15.00 | Hopp; amerikai vígjáték | KN | 
(Béke-terem) | 16.00 | Hopp; amerikai vígjáték | KN | (Uránia-terem) | 17.00 | A 
belgrádi Fantom; feliratos, szerb–magyar–bolgár akciófilm | 12 | (Béke-terem) 
| 17.30 | Anyát a Marsra!; amerikai animációs film | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 
| Eljő a napunk; feliratos, francia film | 18 | (Béke-terem) | 20.00 | Féktelen ha-
rag; amerikai akcióthriller | 18 | (Uránia-terem)

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

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

Ismeretlen férfi (F premier) | 16 | 11.00 
(csak vasárnap), 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 
(csak péntek–szombat)
Maci Laci (MB digitális 3d) | KN | 10.00, 
12.00 (csak szombat–vasárnap), 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 – 22.00 (csak péntek–szombat)
Maci Laci (MB premier) | KN | 11.00 (csak 
vasárnap), 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Csúcshatás (F premier) | 16 | 12.15 (csak 
vasárnap), 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (csak pén-
tek–szombat)

Sorsügynökség (MB premier) | 12 | 
11.15 (csak vasárnap), 15.45, 18.00, 20.15 –22.30 
(csak péntek–szombat)
Fekete hattyú (F) | 16 | 10.00 (csak szom-
bat), 14.15
Ébredj velünk (MB) | 12 | 13.30
Álomháború (MB) | 16 | 14.45, 19.30 – 
21.45 (csak péntek–szombat)
Sanctum (F digitális 3d) | 16 | 18.15 – 
22.30 (csak péntek–szombat)
A Föld inváziója – csata: Los Ange-
les (MB) | 16 | 12.30 (csak vasárnap), 17.15
Anyát a Marsra! (MB digitális 3d) | 12 | 
10.15 (csak szombat), 14.15

Kellékfeleség (MB) | 12 | 10.45 (csak szom-
bat), 15.15, 17.30, 19.45 – 22.00 (csak péntek–
szombat)
Rango (MB) | 12 | 10.00, 12.15 (csak szombat–
vasárnap), 16.15
Elhajlási engedély (MB) | 16 | 13.00, 
19.30 – 21.45 (csak péntek–szombat)
Féktelen harag (MB digitális 3d)  
| 18 | 20.30

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besoro-
lás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak szom-
batra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak péntekre 
és szombatra vonatkoznak!

cinema city, miskolc plaza – április 14–április 20. ››››››››››››

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

Páratlan páros – vígjáték két felvonásban
Fõbb 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

Helyszín: Művészetek Háza, Miskolc
Időpont: 2011. 04. 19. kedd 19 óra

Fellépők:  Vastag Csaba, Király L. Norbi  
és Vastag Tomi.

Jegyek kaphatók a Művészetek Háza jegy-
pénztárában, telefon: 46/ 508-844, valamint  
az Észak-Magyarország szerkesztőségében.

Jegyár: 3600 Ft. 
Az Észak-Magyarország előfizetőinek  

kedvezményes áron: 3200 Ft
További információ: www.xfaktorkoncert.com

ÖTÓRAI TEA A MISKOLCI
SZALONZENEKARRAL

Április 17.
vasárnap,
17.00 óra

hangversenyterem
Jegyár: 600 Ft

LEGYEN VENDÉGÜNK EGY CSÉSZE TEÁRA!

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

Vállalkozási konferencia a Gálffy Ignác TISZK-ben
Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ 
által elnyert társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ram 3.1.1. – 08/1 – 2008 -0008. számú pályázat a végé-
hez közeledik. A programban 3 miskolci szakközép-
iskola, a debreczeni Márton szakképző Iskola, a Fáy 
András Közgazdasági szakközépiskola, a Berzeviczy 
Gergely szakközépiskola és szakképző Központ vesz 
részt. A fejlesztések alapvetően a Berzeviczy Gergely 
szakközépiskola és szakképző Központban zajlanak, 
mert ez az iskola a fogadó intézmény a három közül. A 
beruházás összege: 962 millió Ft, melyből 866 millió 
forintot az európai Unió, fennmaradó összeget pedig 
Miskolc MJV Önkormányzata finanszírozza.  

A projektben elsősorban infrastrukturális beruhá-
zások valósulnak meg, az iskola épületén belül alag-
sor, földszint, I. emelet (kiscsoportos foglalkoztató, 
nagyelőadó kialakítása) és  II. emelet átalakítás; te-
tőtér beépítés (informatikai szaktanterem, digitális 
szakképzés szaktanterem, angol nyelvi labor, német 
nyelvi labor, taniroda, kis tanári, kialakítása); épület-
bővítés (pályaválasztási marketing-tanácsadó iroda, 
ifjúságvédelmi, személyiségfejlesztő, fejlesztő peda-
gógus iroda, orvosi rendelő, diákújság-szerkesztőség, 
diákönkormányzati iroda); kávézó-kialakítás (pékség, 
cukrászat és hidegkonyhai üzem); fűtéskorszerűsítés 
és akadálymentesítés.

A BERZE Kávézó létrehozásával a diákok részére 
gyakorlati tapasztalatot nyújtó létesítmény alakul ki, 
ahol valós tapasztalatokat szerezhetnek. Mindhárom 

iskola tanulói hozzájárulhatnak a Kávézó mindennapi 
működéséhez, például a termékek előállításával, de-
korációk készítésével, a kiszolgálásban való aktív rész-
vétellel, illetve a marketing-tevékenységek kidolgozá-
sában és az adminisztrációs feladatok ellátásában is.

A kávézóban a kávékülönlegességeken kívül ha-
gyományos receptekből készült süteményeket, 
szendvicseket és salátákat értékesítenek majd, ame-
lyek mindig frissen, kizárólag a legjobb minőségű 
alapanyagokból készülnek, semmiféle tartósítószert, 
térfogatnövelőt és egyéb „műanyagokat” nem tartal-
maznak. A kora reggeli óráktól estig lehetőség nyílik a 
belvárosban dolgozók és élők részére a BerZe Kávézó 

látogatására.  Az on-line rendelés és a házhoz szállítás 
lehetőségével pedig már otthonunkban vagy mun-
kahelyünkön is könnyen elfogyaszthatjuk az egész-
séges ételeket. 

2011. április 14-én sajtótájékoztatóval összekötött 
vállalkozói konferencia került megrendezésre, ahol 3 
előadást hallgathattak meg a résztvevők. Az első „Az 
aktuális élelmiszerbiztonsági előírások alkalmazása 
az élelmiszerek előállításában” címmel, a második  „A 
Kamara szerepvállalása a szakképzés megújításában” 
címmel, a harmadik pedig „Az Új széchényi terv nyúj-
totta lehetőségek a vendéglátósok számára” címmel 
hangzott el. 

Múltra vetett pillantás, Rákóczi-ház

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
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Minden tánc
Idén második alkalommal rendez-

te meg a Gyermek és Ifjúsági Há-
zak Művészeti Csoportjainak Or-
szágos Találkozóját az Ifjúsági és 

Szabadidő Ház április 7–9 között. 
Az országos találkozó a Diák For-

mációs Táncversenyből nőtte ki 
magát, aminek a célja a kezdetek-

től az volt, hogy a Miskolcon és 
környékén működő amatőr tánc-
csoportok számára bemutatkozá-

si lehetőséget teremtsen. Az első 
verseny óta nemcsak a színvonal 
emelkedik, de a paletta is bővült: 
megjelent a modern és divattánc 
is. Az idén 29 produkcióban ösz-

szesen 490 táncos állt színpadra. A 
találkozó azonban nemcsak a tánc 

körül forgott, hiszen zenekarok, 
színjátszók is bemutatkoztak a kö-

zönségnek. (fotó: Juhász Á.)

Akkor és most... A közigazgatás és az igazságszolgáltatás „szét-
választása” után, az 1870-es évek végén, a megyeházáról kiköltöztették a 
bíróságot. 1896-ban kijelölték az új épület helyét, amely három, koráb-
bi telket igényelt. Kiss István budapesti műegyetemi tanár tervei alapján 
1899-re épült fel az 1978-ig külsejét változatlanul őrző épület-együttes. 
Eklektikus főhomlokzata az 1978–1982 közötti rekonstrukció és eme-
letráépítés során változott meg. A jellegzetes építészeti tagozatok ekkor 
eltűntek, s helyettük rideg, tagozat nélküli fémszerkezet jelent meg. A 
szomszédos Bizony Ákos-kúriát 1961-ben bontották le.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Folyamatosan működik ingyenes 
jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi ter-
mészetű problémájuk, kérdésük 
van olvasóinknak, írják azt meg, és 
küldjék el szerkesztőségünk címé-
re: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. 
A borítékra írják rá:  „Mindenkit ér-
het jogeset”, vagy e-mailben küld-
jék el kérdésüket az info@mikom.
hu címre. Jogi szakértőink, dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán 
Péter ügyvédek állnak szíves ren-
delkezésükre.

jogeset ››››››››››››

41 éve az édesszájúakért
Szinte mindenki édesszá-
jú, csak van, aki bevallja, és 
van, aki nem. Balázs Bé-
láné már 41 éve készíti a 
finomabbnál finomabb 
süteményeket a miskolci-
aknak.

Eleinte kézzel, ma pedig már gé-
pek segítségével dolgozik, de sze-
rinte a helyieknek az évek során 
nem csökkent a süteményigénye.

– Sohasem voltam kifejezetten 
édesszájú, de nagyon tetszett a tor-
ták díszítése, ezért is kezdtem bele 
a szakmába annak idején. Akko-
riban a legtöbb süteményt kéz-
zel készítettük el, a dobos- vagy a 
csokitortát is, amiket a miskolci-
ak azóta is folyamatosan rendel-
nek – emlékszik a hölgy, aki azt is 
elmondta, hogy még a marcipán-
figurákat is kézzel készítették, de 
természetesen a gépesített mód-
szerrel sem változott ezek minő-
sége, csak a készítőjüknek lett egy-
szerűbb a feladata. 

A csokoládés, a mogyorós, és 
a különböző habos torták az idő 
múlásával sem mentek ki a divat-
ból, csak az emberek kreativitá-
sa változott meg, hiszen számos 

egyedi alakzatú tortát rendelnek, 
amelyek folyamatosan újabb és 
újabb kihívást jelentenek egy cuk-
rász számára.

– Volt már traktor, számítógép, 
versenyautó, de még mobiltelefon 
alakú tortarendelésem is – mond-
ja Balázs Béláné. – Ma már a mo-
dernebb ízvilágú torták is hódíta-
nak, hiszen megjelentek a szilvás 
gombóc, a pándi meggy, a feke-
teerdő és más hasonló, különleges 
ízű sütemények.

A rutinos süteménykészítő sze-
rint nem könnyű, de nagyon szép 
szakma ez, a legszebb része pedig 
az a munkának, amikor a cukrász 
kezei között megszületik a remek-
mű: kész a torta.

Vajtó László | fotó: Juhász Ákos

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Afrika szarva
A szomáliai partok közelében, a nyílt ten-
geren tett kalandozásairól ír Wilbur Smith. 
Első alkalommal használja sajátos irodalmi 
eszközeit a téma feldolgozásában. A regény-
ben Szomália partjainak közelében musz-
lim kalózok támadják meg és rabolják el a 
Bannock Olajtársaság örökösének 19 éves 
lányát. Az apa saját maga válik az igazság-
szolgáltatás katonájává, mert a bonyolult po-
litikai, diplomáciai helyzetben a nagyhatal-
mak nem avatkoznak be a lányért folytatott 
küzdelembe. Az alkotás azonban nem csu-
pán egy túszdráma történetét meséli el, ha-

nem átfogó képet is ad, amely nemegyszer vérfagyasztó thrillerbe csap át.

Alef
A regényben Coelhoval együtt fedezhetjük fel 
újra azokat a csodákat, amelyek igazán gyö-
nyörűvé teszik az életet. Paulo Coelho ugyan-
is 2006-ban spirituális válságba került. Egye-
dül érezte magát, és úgy vélte, lelki fejlődése 
is megakadt. Mestere tanácsára elutazott egy 
olyan helyre, ahova szíve vágyott. Vándorút-
ján több országban is járt, végül pedig Orosz-
országban találta magát. Alef című regényé-
ben végigjárja a lélek útját, követi a tökéletes 
szerelmet egy, az időn kívül eső helyre, és útja 
során ismét megtalálja önmagát. 

Hopp
Fred, a naplopó elüt autójával egy 
nyuszit – méghozzá a húsvéti nyúl 
fiát, aki megszökött, hogy Holly-
woodban valóra váltsa álmát, és 
híres dobos legyen. A tapsifüles 
kihasználva Fred lelkiismeret-fur-
dalását, bekuncsorog hozzá, hogy 
felépülhessen az egyébként eltúlzott sérüléséből. Az együttélés nem 
megy könnyen, ám a zűrös vendég és házigazdája szépen, lassan meg-
tanulja, mi szükséges ahhoz, hogy végül visszavonhatatlanul felnőjön.

színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték, korhatár nélkül
Művészetek Háza, április 21–26. Uránia-terem 16.00, Béke-terem 15.00

filmajánló ›››››››››››

450 éve, 1521. április 14-én 
adományozott II. Lajos király 
céhlevelet a miskolci csizmadi-
áknak. A Budán aláírt privilégi-
um a pesti céhszöveg mintájára 
készült. Ennél korábban csak a 
mészárosok kaptak „működési 
engedélyt” 1508-ban.

150 éve, 1861. április 15-
én helyezték el a mai Kazin-
czy utcai zsinagóga alapkövét. 
Bükk Zsigmond volt az alispán, 
aki éppúgy beszédet mondott, 
mint a Putnokról jött zsidó rab-
bi. A városban állomásozó csá-
szári vadászzászlóalj zenekara 
és a miskolci református diákok 
énekkara is közreműködött. A 
zsinagógát 1863-ban avatták fel. 

113 éve, 1898. április 16-
án Kassa a szabadságharc 50 
éves évfordulójára ereklye-ki-
állítást rendezett. A szabadság-
harc felső-magyarországi fővá-
rosa Miskolc volt, így innen sok 
írott és tárgyi anyagot vártak. A 
város és tíz magánszemély több 
ládányi emléket küldött. 

Hétforduló ›››››››››

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.

Névadó – Andrássy Gyula
Andrássy Gyula ne-
vét viseli Újdiósgyőr fő-
utcája a Győri kapu és a 
Kiss tábornok utcák kö-
zötti szakaszon. (Keleten 
a Réz utca, nyugat felé a 
bulgárföldi Stadion utca 
a határa.) 
Az országgyűlés képvi-
selőháza az ő belügymi-
niszteri előterjesztésében fogadta el 
Miskolc önálló törvényhatósággá 
válását 1907-ben. Ennek volt elisme-
rése a gróf díszpolgárrá választása. 
Kapcsolatát megtartotta Miskolccal, 
sőt, a város belső kerületében 1920-
ban nemzetgyűlési képviselőnek is 

megválasztották. 1921-
ben mint legitimista be-
lekeveredett az úgyne-
vezett „királypuccsba”, 
IV. Károly visszatérési kí-
sérleteibe. 1922-ben új-
raválasztása már nem 
vetődött fel, díszpolgár-
ságának visszavonását a 
város nem kívánta. Ha-

lála után arcképét megfestették a 
Díszterem számára, s döntést hoz-
tak arról, hogy a Diósgyőr felé ve-
zető utat róla nevezzék el. (1860–
1929 között élt, de az utcanevet nem 
a miskolciak, hanem Diósgyőr nagy-
község „adományozta” neki.)       D. I.

Húsvétváró
Hogyan lehet gyöngy-
gyel díszített hímes to-
jásokat készíteni? Ebbe 

a titokba avatta be a 
gyerekeket Neszádeliné 

Kállai Mária vertcsip-
ke-készítő népi iparmű-
vész az elmúlt hétvégén, 

a megyei könyvtár ját-
szóházában. (fotó: J. Á.)

Terelések!
Utcai verseny miatt április 15-én, pén-
teken este 6 órától április 16-án üzem-
zárásig lezárják az Uitz B. u. – Szeme-
re u. kereszteződéstől a Szemere és a 
Görgey utcát a Lévayig, illetve a Cor-
vin utcát a népkerti körforgalomtól a 
Dankó P. u. kereszteződésig. Az erre 
közlekedő autóbuszokat (2-es, 14-es, 
14H-s, 22-es, 44-es, 35É-s, 35-ös, 
33-as, 38-as) elterelik: a Népkert he-
lyett a Szigligeti téren állnak meg – 
kivéve a 33-ast, ami szintén terelve 
közlekedik, de megállói nem változ-
nak. A lezárás az autósokat is érinti, 
de a környéken lakók behajthatnak az 
Uitzról a Szemere utcára.

HIrDeTéS
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