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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Világbajnok 
ifjú síelő
a magyar alpesi sízés eddigi 
legnagyobb sikerét érte el a mis-
kolci kékesi Márton.  
sport | 5. oldal

TárogaTó-
Verseny
ács gyula saját szerzeményé-
nek, a tárogatóversenynek a 
szólistája lesz.  
krónika | 2. oldal

Bérlakás – új szabályokkal
A lakások bérletéről szóló önkor-

mányzati rendelet módosításáról is 
tárgyal a miskolci közgyűlés jövő 
heti ülésén. A módosítási javasla-

tok között szerepel – többek között 
– a lakáspályázatok feltételrend-
szerének korrigálása, bérletidíj-

kedvezmény biztosítása, valamint 
az életveszély miatti ideiglenes elhe-

lyezés szabályainak rögzítése is.
» részletek az 5. oldalon 

Belváros, közösség

A belvárosinak is számító 8-as számú választókörzet időről időre a 
figyelem középpontjába kerül. Fontos létesítmények találhatók erre, 
nagyszabású, a város egészét érintő beruházások zajlottak, zajlanak. 

» részletek a 4. oldalon 

Óvodától a középiskoláig 
A közoktatásról szóló törvény 
előírja, hogy az önkormány-
zat készítsen Közoktatási, Fel-
adat-ellátási, Intézményháló-
zat-működtetési és Fejlesztési 
Tervet, ahogy azt is, hogy 
kétévente a fenntartónak ér-
tékelni is kell azt.
» részletek az 5. oldalon 

HIrdeTés

Helyreállhat 
az egyensúly
Az Állami Számvevőszék bízik ab-
ban, hogy a tervezett intézkedések 
megvalósításával a miskolci önkor-
mányzat működésének pénzügyi 
egyensúlya helyreáll, a működés ha-
tékonyabbá válik és hosszú távon is 
fenntartható lesz – többek között ez 
a pénzügyi ellenőrző szervezet véle-
ménye a városi intézkedési tervről. 

» cikkünk a 2. oldalon

„A történelem mi magunk vagyunk”
Idén is a belvárosban zajlot-
tak a ’48-as forradalom és 
szabadságharc alkalmából 
rendezett miskolci városi 
ünnep eseményei. A meg-
emlékezések mellett családi 
programokat is szerveztek.

A megemlékezések reggel az ava-
si emlékhelyeknél kezdődtek, Kri-
za Ákos polgármester ezt követően 
Petőfi Sándor szobránál mondott 
beszédet. Köszöntőjében a ’48-as 
hősökről beszélt, akiknek erejük, 
tettrekészségük és bátorságuk volt 
arra, hogy véghezvigyék akaratu-
kat. Mint mondta, ma Európa ránk 
figyel. Arra a nemzetre, amely meg 
akarja őrizni szuverenitását, sza-
badságát és a szabad döntéshozás 
esélyét.

– Európa azonban most sem 
csendes. Nagy a zűrzavar, káosz van 
a fejekben, a lelkekben és az érték-
rendben. A mélyben érezhetően 

minden átalakulóban van. Ahogy 
’48-ban, ma nekünk is el kell gon-
dolkodnunk azon, vállaljuk-e a fele-

lősséget hazánkért. Nem a vezetők, 
a politikusok felelősségére gondo-
lok. Minden magyar ember erejé-

re, hűségére és reményére – hang-
súlyozta Kriza Ákos.

» folytatás a 3. oldalon

Kézművesség sörben és vásáron
A kézműves magyar sörfőzdék 
remek italait lehet kóstolni még 
szombaton is a Szinva teraszon, 
és zenei programok is színesítik a 
FőzdeFeszt Sörfesztivált. Ugyan-
csak nyitva még a főutcán a két-
napos vásár, amelyben kézműves 
termékek és bemutatók várják 
az érdeklődőket. A programhoz 
kapcsolódott egy konferencia és 
a VIII. Nemzetközi Sörverseny.

MiskolcPont: túl a tízezren
Már több mint tízezren igényelték 
a MiskolcPont kártyát.  A kedvez-
ményrendszerben az MVK nyúj-
totta 10%-os, azonnal adott bér-
letkedvezmény mellett áprilistól 
megkezdődik a miskolci kulturális 
és sportintézményekben is a pont-
gyűjtés. Az igényléstől számított há-
rom hét múlva érkezik meg a kár-
tya, így március utolsó hetétől már 
„kézzelfogható” lesz a kedvezmény.

» folytatás a 2. oldalon

A Műút a Galériába vezet
Egyszerre három, a Miskolci Galéria Rá-
kóczi-házában rendezett kiállítással (Se-
res László és Bánki Ákos: Kánon, Nyolca-
dik Kunszt – Dzsungel, Nádas Péter: „Ha 
a figyelem semleges…”) vette kezdetét a 
Műút irodalmi, művészeti és kritikai fo-
lyóirat kiállítás- és rendezvénysorozata. 
A három hónap alatt számos kiállítással, 
filmvetítéssel, felolvasással és más színes 
programokkal rukkolnak elő. (fotó: m. L.)

Kettes pálya és az uszodák

Április elseje a következő TAO-s pá-
lyázat leadási határideje, így a Mis-
kolci Sportiskolánál gőzerővel dol-
goznak a kérelmek előkészítésén.

– Sokkal nyugodtabban állunk 
az események előtt, mint tavaly. 
Felkészültebbek vagyunk, de az 
előző pályázat tapasztalatai után 
valamennyi sportszervezet nyu-
godtabban átgondolhatta, mire 
van szüksége az utánpótlás-fej-

lesztés terén – mondta Szabó 
Brigitta, a Miskolci Sportiskola 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

– Azon dolgozunk, hogy a ta-
valyi 240 millió forintnál ne kap-
jon kevesebbet a négy látvány-
sport. Hibáztunk volna, ha nem 
tanulunk az elmúlt év tapasztala-
taiból mind a pályázatírás, mind 
a forrásbevonás szempontjából – 
tette hozzá. 

» folytatás az 5. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

Eboltás. Miskolcon március 20-án 
kezdődik az eboltás. A kutyák szerve-
zett, veszettség elleni oltását hazánk-
ban rendelet határozza meg, eszerint 
évente kell ezt elvégezni. A kutyák ve-
szettség elleni védőoltásának elmu-
lasztását a törvény bünteti. 

Parkolás. A hosszú hétvégén végig 
ingyenes a parkolás Miskolcon, a Ré-
gió Park Kft.-hez tartozó parkolók-
ban. Március 24-én, szombaton vi-
szont, a munkanap-áthelyezés miatt 
a parkolás pénteki munkarend sze-
rint alakul. A Régió Park Kft. ügyfél-
szolgálati irodája, akárcsak a Miskolc 
Holding Zrt. közös lakossági ügyfél-
szolgálata, március 24-én 8 és 12 óra 
között nyitva tart.

Elmarad! Egressy Zoltán Portugál 
című színművének március 17-ei, va-
lamint Spiró György Elsötétítés című 
színművének március 20-ai és 24-
ei előadása betegség miatt elmarad 
a Miskolci Nemzeti Színházban.  A 
megváltott jegyek becserélhetők, vagy 
március 31-éig visszaválthatók.

Háromnegyedes egyezség. A 
DIGÉP Ipari Park vezetése szerint 
a gyártelepen működő cégek dön-
tő többsége elfogadja az új szolgálta-
tási díjakat, viszont a negyedük nem 
fizet. Ezért a tartozást felhalmozókkal 
szemben jogi úton érvényesítik a kö-
vetelésüket.

Tilos az égetés. Tilos az avar és ker-
ti hulladék égetése Miskolcon ön-
kormányzati rendelet alapján. A 
rendelet betartatását a közterület-
felügyelet munkatársai és mezőőrei 
ellenőrzik. A polgármesteri hiva-
tal felhívja a figyelmet, ha a lakosság 
avar- vagy kertihulladék-égetést ta-
pasztal, hívhatja az ingyenes 80/460-
046-os telefont is.

Alapítványi hangverseny. Tizen-
hetedik alkalommal rendezi meg 
alapítványi hangversenyét az Erkel 
Ferenc Zeneiskola. A zeneiskola ha-
gyományos rendezvényén márci-
us 23-án, pénteken délután 5 órától 
az intézmény növendékei és tanárai 
is közreműködnek. A hangverseny-
nek ezúttal is az MKK-Diósgyőri Ady 
Endre Kulturális Szabadidőközpont 
ad otthont.

HírHasáb ››››››››››››

Bemutatták a JESZ jelöltjét
A Jólét és Szabadság Demokrata 
Közösség is indít jelöltet az április 
22-ei, időközi önkormányzati kép-
viselőválasztáson a 2. számú vá-
lasztókerületben. Csanálossi Bélát 
hétfőn mutatta be a párt elnöke.

A Jólét és Szabadság Demokra-
ta Közösség (JESZ) 2011 áprilisa 
óta működik hivatalosan mint a 
Magyar Demokrata Fórum jog-
utódja. Zsíros László megyei el-
nök elmondta, ez az első vá-
lasztás, melyen lemérhetik, hol 
tartanak, mekkora a támoga-
tottságuk.

A párt helyi vezetője mutat-
ta be Csanálossi Béla nyugdí-
jas pedagógust. A jelölt 23 éve 
lakik Martin-kertvárosban, két 
felnőtt gyereke szintén a körzet-
ben él. Évekig tanított Szirmán, 
majd a Lévay József Református 
Gimnáziumban fejezte be pá-
lyáját. 2002. és 2004. között az 
önkormányzat oktatási bizott-
ságának külsős tagja, elmondá-
sa szerint mindig az MDF színe-
it képviselte.

– Egész életemben szolgá-
latnak tekintettem a pedagó-

gusi pályát, és ezt vallom a po-
litikáról is. Oka van annak, 
hogy a politikusok a sereghaj-
tók a közvélemény-kutatáson 
alapuló népszerűségi listákon. 
Hazánk súlyos morális válság-
ban szenved, hatalmas a sze-
génység, a középréteg elvéko-
nyodott – mondta Csanálossi 
Béla.

A jelölt tervei közt szerepel 
egy jelzőlámpa építtetése a Ba-
laton utcán, valamint egy kerék-
párút építése. Csanálossi Béla 
hozzátette: programja szolid, de 
Miskolc jelen gazdasági helyze-
tében nem is tehetne felelőtlen 
ígéreteket.

S. P. | fotó: Mocsári L.

MiskolcPont: túl a tízezren
Mostanra több mint tízezren igé-
nyelték a MiskolcPont kedvez-
ménykártyát, és egyre gyarapszik 
a pontfeltöltő helyek száma is.

» folytatás az 1. oldalról
A Miskolci Szimfonikus Zene-
kar koncertjein, a Miskolci Kul-
turális Központ rendezvényein, 
a Nemzeti Színház és a Csoda-
malom Bábszínház előadása-
in, a Miskolci Galéria, a városi 
uszoda, valamint a Jégcsarnok 
látogatásakor vásárolt belépő-
jegyek után is jár a pontfeltöl-
tés a kártyabirtokosoknak. Az 
összegyűjtött pontokat július 
1-jétől lehet beváltani. Áprilistól 

több kereskedelmi és szolgáltató 
partnerrel is bővül a pontgyűj-
tő helyek száma, további ked-
vezményt adva a MiskolcPont 
rendszeréhez csatlakozott mis-
kolciaknak, illetve a környékbeli 
településeken élőknek.

További információ a 
MiskolcPont hivatalos olda-
lán, Miskolc honlapján, a www.
miskolc.hu oldalon találha-
tó, ahonnan letölthető a ked-
vezménykártya igénylőlapja és 
szabályzata is. A MiskolcPont 
ügyfélszolgálata a 70/332-
8121-es telefonon, illetve a 
miskolcpont@mcturisztika.hu 
e-mail címen érhető el. 

» Változó ügyfélfogadás. Meg-
változott az Élelmiszerlánc-biztonsági és Ál-
lategészségügyi Igazgatóságnak (Miskolc, 
Vologda u. 1.) az Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszer (ENAR) ügyekkel kapcso-
latos ügyfélfogadási rendje. Mindennap 9.00–
12.00 óra között várják az ügyfeleket. Egyéb 
ügyekben az ügyfélfogadás változatlan idő-
pontban működik az alábbiak szerint: hétfő 
13–16, szerda 8.30–12, péntek 8.30–13.00.

» Fogyasztóvédelmi világnap. 
Március 15-e a fogyasztóvédelem világnapja is 
annak emlékére, hogy John F. Kennedy ameri-
kai elnök 1962-ben ezen a napon tette közzé 
a négy alapvető fogyasztói jogot összefoglaló 
történelmi nyilatkozatát. A megyei kormány-
hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a vi-
lágnap alkalmából több általános és középis-
kolában is diákfórumot szervez, melynek célja 
a fogyasztói ismeretek bővítése, fejlesztése. 

KormányHivatali HíreK ››››››››››››››››

Eladó akác, tölgy, kalodás tűzifa: 10 500 Ft / üzemi m3,
méteresben: 11 800 Ft/ üzemi m3. 

Ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 06-70/510-4605.

HIrdeTéS

Az MSZP vizsgálódna
Nem állt el az MSZP miskolci frakciója attól, hogy köz-
gyűlés elé vigye a Miskolc Holdingban történt év végi ju-
talom-kifizetések ügyét. 

Szerdán délelőtt a Városház téren gyűlt össze az MSZP-
frakció, ahol Földesi Norbert frakcióvezető elmondta, 
véleményük szerint tudatos károkozás az, amit a jegy-
ző tett. Kijelentette: nem igaz, hogy jutalom- és pré-
miumstopot rendeltek volna el a Miskolc Holdingnál. 
Vécsi Györgytől, a holding elnökétől a frakció a jutal-
mak visszafizetésének bizonylatát kérte, míg Kapás 
Katalintól, a holding jogászától arra nézve adatokat, 
hogy milyen egyéb jutalom, béren kívüli juttatás-ki-
fizetések, illetve szolgálatilakás-juttatások történtek a 
tagvállalatoknál – ám egyiket sem kapták meg. Földe-
si Norbert azt is kijelentette, hogy decemberben már 
megszavazták a holdingnál, illetve egyes tagvállalatok-
nál az április-májusban kifizethető jutalmak összegét, 
ami összességében több mint háromszáz millió forint. 

Ezért ismét felszólították Miskolc polgármesterét, 
hogy vonja le a következtetéseket és tegye meg a szüksé-
ges lépéseket, vagyis távolítsa el a holding vezetőit. Majd 
a frakció tagjai a tájékoztató végén aláírták az újabb köz-
gyűlési javaslatukat, amelyet a jövő heti képviselő-testü-
leti ülésre ismét benyújtanak.

Jutalom a gyermekekért
A jutalmazottak visszafizetik a holdingnak a pénzt, a tár-
saság pedig karitatív célra ajánlotta azt fel.

Az eseti jutalmazás visszafizetésére vonatkozóan dön-
tést hozott szerdán a Miskolc Holding Zrt. Igazgató-
sága – tájékoztatta közleményben szerkesztőségün-
ket a Miskolc Holding Zrt. Február 22-ei döntésében 
az igazgatóság már megállapította, hogy a jutalmazás 
jogszerűen történt, így a munkavállalóktól a kifizetett 
jutalom egyoldalú visszakövetelésére munkajogi lehe-
tőség nincs.

Azonban a jutalomban részesítettek maguk fel-
ajánlva, és az igazgatóság által is elfogadva, valamint 
Miskolc polgármesterének a jutalmak visszafizetésé-
re vonatkozó utasítását figyelembe véve úgy döntöt-
tek, hogy az eseti jutalmakat visszafizetik. A Miskolc 
Holding Zrt. Igazgatósága pedig szerdán úgy határo-
zott, hogy az így befolyó összeget nemes, karitatív cél-
ra ajánlja fel.

Ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház 
Gyermek-egészségügyi Központját (GYEK) megke-
resve, a GYEK vezetőségével egyeztetve a súlyos be-
tegségben szenvedő gyermekek életét megmentő ste-
rilszobák felújítására ajánlja fel az eseti jutalom nettó 
összegét.

Ezüst Fürtök – előválogatók
Immár harmadik alkalommal, 
idén a Szemere-év jegyében 
rendezi meg a közösségek és az 
egyéni indulók számára egyaránt 
meghirdetett, többfordulós Ezüst 
Fürtök Nyugdíjas Szemlét a vá-
rosi idősügyi tanács. Megvan-
nak az előválogatók időpontjai, 
kezdődnek az öt kategória küz-
delmei. Vers- és prózamondás-
sal kezdődik a versenysorozat 

március 29-én, délután 2 órakor 
az Ifjúsági és Szabadidő Házban, 
majd az énekversennyel folyta-
tódik már áprilisban. Májusban 
tartják a hangszeres és a táncver-
senyt, végül a kézműves-meg-
mérettetés következik júniusban. 
Ezt követően kézműves-kiállítást 
rendeznek, a versenyeket a Győz-
tesek Gálájával zárják szeptem-
ber 29-én.

Vágányzár, terelés
» Ismét vágányzár lesz márci-
us 17–18-án, szombaton és vasárnap a 
Zöld Nyíl projekt építési munkái miatt az 
Újgyőri piac és Felső-Majláth között. Az 
Újgyőri főtérről, a 6-os autóbusz megál-
lójából – csatlakozást biztosítva a 2-es vil-
lamosokhoz – villamospótló autóbuszok 
szállítják az utasokat Felső-Majláthig.

» Március 19-én, hétfőn vágány-
zár lép életbe a műfüves pályaszakasz ki-
építése miatt a Diósgyőr városközpont és 
Felső-Majláth között, előreláthatólag ápri-
lis közepéig. Ez idő alatt az 1-es villamosok 
a Tiszai pályaudvar és Diósgyőr városköz-
pont között közlekednek. Onnan, csatla-
kozással, villamospótló autóbuszok járnak 
Felső-Majláthig. 

» Fontos változás lesz a belvá-
rosban, hogy – amint hírül adtuk –, már-
cius 19-én, hétfő reggel 8 órától megszű-
nik az átmenő gépjárműforgalom a Patak 
utcában. A gyalogos közlekedést nem kor-
látozzák. A megyeháza melletti parkoló a 
Palóczy utca felől, a Rozmaring társasház 
előtti szakaszon keresztül közelíthető meg. 
A Patak utcába a Kossuth utca felől sem le-
het majd behajtani. Kétirányú lesz a forga-
lom a Kossuth utcában, így megszűnik az 
útszéli parkolás. A Pátria mögötti parkoló 
továbbra is üzemel majd, onnan kihajta-
ni azonban csak a Kossuth utca felé lehet.

Helyreállhat Miskolc pénzügyi egyensúlya
Az Állami Számvevőszék bí-
zik abban, hogy a tervezett 
intézkedések megvalósításá-
val a miskolci önkormány-
zat működésének pénzügyi 
egyensúlya helyreáll.

Miskolc benyújtotta az Állami 
Számvevőszékhez (ÁSZ) azt az in-
tézkedési tervet, amely a pénzügyi 
helyzet ellenőrzéséről szóló jelen-
tésükben ismertetett, intézkedést 
igénylő megállapításaik és megfo-

galmazott javaslataik alapján ké-
szült el. Az ÁSZ szerint a tervezett 
intézkedések összhangban vannak 
megállapításaikkal és javaslataik-
kal, ezért az intézkedési tervet elfo-
gadták – közölte érdeklődésünk-
re Dobos Tímea városházi szóvivő. 
– A levélben az áll, bíznak abban, 
hogy az intézkedések megvalósítá-
sával az önkormányzat működésé-
nek pénzügyi egyensúlya helyreáll 
– tette hozzá. Mint ismeretes, a mis-
kolci önkormányzat pénzügyi hely-
zetéről készült korábbi állami szám-
vevőszéki jelentés egyebek mellett 
megállapította, hogy a város adós-

ságállománya 2007 és 2010 között 
10,9 milliárd forintról 32 milliárd 
forintra emelkedett. A felhalmozási 
költségvetés egyenlege folyamato-
san negatív volt, amely 2007–2010 
között összesen 17,4 milliárd forint 
felhalmozási forráshiányt okozott.

Az ÁSZ-ellenőrzés – illetve je-
lentés – célja annak értékelése volt, 
hogy a megyei jogú városi önkor-
mányzatok biztosították-e a tartós 
pénzügyi egyensúlyt, hasznosul-
tak-e a gazdálkodási rendszer ko-
rábbi ellenőrzése során a pénzügyi 
egyensúly javítására tett szabálysze-
rűségi és célszerűségi javaslatok. 

Tárogatóverseny – miskolci különlegesség
Különleges koncertre készül a Re-
ményi Ede Kamarazenekar. A Művé-
szetek Házában, hétfőn Ács Gyulával 
lépnek színpadra, aki saját tárogató-
versenye szólistája lesz.

A tárogató sokak szerint magányos 
hangszer, ám Ács Gyula tárogató-

művész úgy véli, ez a különleges 
hangzás éppúgy megállja a helyét 
egy zenekarban, mint egyedül. A 
Reményi Ede Kamarazenekarral 
nem először áll színpadra Ács Gyu-
la, korábban közös előadásaik adták 
az ötletet, hogy ezúttal a tárogatót 
mutassák be. A tárogatóra írt ver-

senymű szólistája, egyben szerzője 
Ács Gyula lesz. Művében az igazi, 
tiszta, eredeti népzenét idézi meg, 
így a közönség megismerkedhet a 
magyarországi román táncokkal, 
mint például az aprózó, a cigányos, 
az erdélyes vagy a férfi-, illetve tár-
sastánc.                                         Kiss J.

Március 10. | szoMbat

Rekordmezőny. A XVI. Víz Világna-
pi Nemzetközi Úszóversenyt március 
10-én, a miskolci Kemény Dénes Vá-
rosi Sportuszodában rendezték meg. A 
22 versenyszámból álló egész napos, a 
sorozat eddigi részvételi rekordját meg-
döntő nívós erőpróbán nem kevesebb, 
mint 28 érmet – köztük tíz aranyat – 
tartottak itthon a borsodi sportolók. 

Március 11. | vasárnap

Kézműves Kupa. 390 regisztrált je-
lentkező, mintegy 25 kiállító és kétezer 
néző vett részt a miskolci szabadidőköz-
pontban rendezett jubileumi, tizedik 
Kézműves Kupán. A viadalra a hatá-
ron túlról is érkeztek versenyzők, akik 
hat szakágban mérték össze tudásukat.

Március 12. | hétfő

Egy tonna. Az Avastető Óvoda ebben 
a tanévben is részt vesz az Italoskarton 
Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesü-
lés italoskarton-gyűjtő versenyében. Az 

óvoda nemrégiben elérte az 1 tonnás 
álomhatárt, melynek elismeréseként az 
egyesülés képviselője oklevelet nyújtott 
át az intézmény munkatársának.

Jubileumi gálaműsor. Huszonöt éves 
az Avasi Gimnázium, ebből az alkalom-
ból rendeztek ünnepi gálaműsort „80 
perc alatt a Föld körül” címmel a Mis-
kolci Nemzeti Színházban. Közel négy-
száz diák szerepelt a műsorban.

Egyetemi leépítés. A Miskolci Egye-
tem a saját bevételek növelésével pró-
bálja pótolni a költségvetési támogatás 
csökkenése miatti kiesést. Lesz létszám-
leépítés – nyilatkozta hétfőn Patkó Gyu-
la rektor –, amely a jelenlegi állás szerint 
70-80 embert, a foglalkoztatottak mint-
egy 5 százalékát érintheti. A konkrétu-
mokról a március 28-án döntenek..

Urbán Tibor akadémiai székfogla-
lója. Akadémiai székfoglaló kiállításá-
nak megnyitóját tartotta Urbán Tibor 
képzőművész az MTA Miskolci Aka-

démiai Bizottságának könyvtárában. A 
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Aka-
démia (SZIMA) tavaly hívta meg tagjai 
közé a képzőművészt. 

A kertben a múzsák. Megtartotta ala-
kuló közgyűlését a Múzsák Kertje Ba-
ráti Kör. A civil kezdeményezés célja a 
miskolci művészek támogatása, a kö-
zösségépítés, a hagyományok tovább-
vitele. Május 18-ára tervezik a kert ava-
tását, és szeretnének egy lexikonszerű 
összefoglalót is kiadni, amely a koráb-
ban a kertben elhelyezett táblákon talál-
ható neveket tartalmazza, és röviden be 
is mutatja a művészeket.

Március 14. | szerda

Irodát nyitott a DK. Információs pon-
tot nyitott Miskolcon, az Arany Corvin 
üzletházban a Demokratikus Koalíció. 
Tompa Sándor önkormányzati képvi-
selő itt bejelentette, hogy nem indítanak 
jelöltet a Martin-kertvárosban, az idő-
közi önkormányzati választáson.

Március 15. | csütörtök

Teljesítménytúráztak. Tizenötödik 
alkalommal rendezte meg a Népek ta-
vasza teljesítménytúrát a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Természetjáró Szö-
vetség. Rekord számú nevezés érkezett, 
az ország minden részéből érkező túrá-
zók rajtja és a célja is Királyasztalon volt.
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Pungor András
Ha szétnézek, 
egy mosoly-
gós tömeget 
látok, itt min-
denki vidám, 
ezek az em-
berek  
szeretik egy-
mást, csak al-
kalmat kell 
adni nekik, hogy összejöjjenek. Ez a 
program pedig itt éppen egy ilyen al-
kalom.

Cseke Judit
Mivel Buda-
pesten dol-
gozom, így 
vagy Miskol-
con, vagy 
a főváros-
ban, de min-
den évben ki-
látogatunk a 
március 15-i 
programokra, amit végül mindig cuk-
rászdában zárunk, így egyszerre ünne-
peljük a születésnapomat is.

Pozsár Katalin
Gödöllőről 
érkeztünk a 
hosszú hét-
végére Mis-
kolcra, az itte-
ni rokonokat 
látogattuk 
meg. Nagyon 
tetszenek a 
nemzeti ün-
nep alkalmából rendezett programok, 
mert minden korosztály találhat ma-
gának valami érdekeset.

Kernóczi Zsuzsa
Feltétlen ün-
nepnek tar-
tom március 
15-ét. Ha egy 
szóval kelle-
ne megfogal-
mazni, akkor 
azt monda-
nám, hogy 
számomra a 
hazaszeretetet jelenti, ha ez egyesek-
nek közhely is, de sokáig nem mertek 
róla beszélni.

Kitüntetettjeink
Idén is elismeréseket, kitüntetéseket adtak át nemze-
ti ünnepünk, március 15-e alkalmából. A díjazottak kö-
zött most is vannak miskolciak.

Magyarország köztársasági elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – a Magyar Ezüst Ér-
demkereszt polgári tagozatát adományozta négy évtizedes eredményes közszolgálati tevékeny-
sége elismeréséül Bekő Istvánnak, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság nyugal-
mazott osztályvezetőjének.

Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elis-
meréséül Bátorságért érdemjelet adományozott, egyben jutalomban részesítette Nagy Pé-
ter Imre tűzoltó hadnagyot, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancs-
nok-helyettesét, aki egy családi ház robbanásánál a házban lévő, súlyosan sérült személyt 
kimentette és gázpalackot hozott ki az égő épületből.

Hende Csaba honvédelmi miniszter I. osztályú Honvédelemért Kitüntető Címet adományozott 
Kertész Bélának, a Városgazda Kft. műszaki vezetőjének.

Bakondi György tűzoltó altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazga-
tója tanácsosi címet adományozott Héthársi Csaba Tivadarnénak, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csoportvezetőjének. Főigazgatói emlék-
tárgyat adományozott Kotelkóné Peregi Etelka Évának, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadójának.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta 
át Rescsánszki Bélának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal nyugalmazott laboratóriumvezető-helyettesének, élelmiszerek és takarmányok la-
boratóriumi vizsgálata során végzett több évtizedes szakmai munkája elismeréseként.

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Hollár Istvánnénak, az Észak-magyaror-
szági Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági ügyintézőjének, a 
vízügy területén végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő tevékenységéért.

Ünnepi pillanatok
Gálaműsorral jubiláltak. Idén 15 
éves a „Magyar vagyok” címet vise-
lő rajzpályázat, ebből az alkalom-
ból, valamint közelgő nemzeti ün-
nepünk előtt tisztelegve rendeztek 
gálaműsort „…él nemzet e hazán” 
címmel hétfőn a Művészetek Há-
zában. Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere köszöntőjében arról be-
szélt, hogy a város örömmel fogadta 
be a „Magyar vagyok” pályázatot, 
mert annak gondolatisága meg kell, hogy érintse minden miskolci lelkét. 
A díjazottak listája elérhető hírportálunkon, a minap.hu oldalon.

Koszorúk Görgey szobránál. Koszorúzást tartottak a Herman Ottó 
Múzeum épületében Görgey Artúr szobránál a város, a Miskolci Egye-
tem, a Herman Ottó Múzeum, valamint a Szabó Lőrinc Általános és Né-
met Két Tanítási Nyelvű Iskola vezetői, képviselői szerdán. Az iskola tanu-
lói verssel és tánccal idézték fel március 15-e hangulatát.

Felvonták az Országzászlót. Ün-
nepi megemlékezést tartottak az 
1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére a diósgyőri Or-
szágzászlónál, ahol a zászlófelvonást 
követően ünnepi beszédet mondott 
Seresné Horváth Zsuzsanna önkor-
mányzati képviselő, a Szent Imre 
Római Katolikus Általános Iskola 
tanulói pedig verssel és énekkel em-
lékeztek meg a márciusi hősökről.

Egyetemi ünnep. Nyilvános egyetemi szenátusi ülésen emlékeztek a 
Miskolci Egyetemen szerdán. Patkó Gyula rektor ünnepi köszöntőjében 
arról beszélt, hogy március 15-én a magyar önazonosságot is ünnepeljük, 
aki 1848-49 eseményeit ünnepli, az része a nemzetnek, akárhol is él a vilá-
gon. Az ünnepségen átadták a tanulmányi emlékérmeket azon hallgatók-
nak, akik a legkiemelkedőbben teljesítettek.

Versmondással tisztelegtek. 21. alkalommal rendezte meg a Szemere 
Bertalan Szakközépiskola a humán főosztállyal a március 15-ei városi sza-
valóversenyt, melyen Miskolc középiskolás diákjai az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére mutatták be szavalótudásukat.

Szirmán is ünnepeltek. A Szirmai 
Baráti Egyesület szervezésében csü-
törtökön a helyi hősi emlékműnél 
tartottak kulturális műsorral egybe-
kötött megemlékezést. Szotákné Ró-
zsa Éva, az egyesület elnöke köszön-
tőjében a hazaszeretet tartalmáról 
kifejtette: a hazát csak az szereti iga-
zán, aki ismeri tájait, népeit. Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő ün-
nepi beszédében azt is hangsúlyozta: az emlékezés nem múltba révedés, ha-
nem alkalom arra, hogy elgondolkozzunk, hol és hogyan szeretnénk élni!

Nem engednek a ’48-ból
Szerda este rendezte meg hagyományos fáklyás 
felvonulását a Magyar Szocialista Párt miskolci 
szervezete, de most nemcsak ’48-as emlékezés-
nek, hanem a Fidesz kritikájának is szánták ren-
dezvényüket. Hozzávetőleg kétszázan hallgatták 
a Petőfi téren Káli Sándornak, az MSZP koráb-
bi miskolci elnökének szavait, aki többek között 
felhívta a jelenlévők figyelmét a küzdés jelentő-
ségére. Mint mondta, az összetartozókat, a bará-
tokat a fennálló hatalom fel akarja bontani, s te-
szi mindezt a félelem politikájával. Ez ellen pedig 
küzdeni kell. Beszédét követően fáklyát gyújtot-
tak a résztvevők és a Deák téren át Kossuth Lajos 
szobrához meneteltek.

„A márciusi ifjak velünk 
tartanának!”

A Városház téren tartott ünnepi, megyei meg-
emlékezést a Jobbik szerdán este. A rendezvé-
nyen beszédet mondott Murányi Levente, a párt 
országos alelnöke, ’56-os forradalmár, Endrésik 
Zsolt, a Jobbik megyei elnöke, országgyűlé-
si képviselő, Egyed Zsolt országgyűlési képvise-
lő, valamint Szegedi Márton, a párt miskolci el-
nök-frakcióvezetője is. Szegedi Márton ünnepi 
beszédében többek között azt hangsúlyozta, a 
márciusi ifjak ma követelnék az EU-ból való kilé-
pésünket, a gyarmati láncok lerázását, a sajtó sza-
badságát, a politikusbűnözők elszámoltatását. A 
további felszólalók ugyancsak párhuzamot von-
tak az 1848-as események és a mai helyzet között.

„A történelem mi magunk vagyunk”
Idén is a belvárosban zaj-
lottak a ’48-as forradalom 
és szabadságharc alkal-
mából rendezett miskol-
ci városi ünnep eseményei. 
A megemlékezések mel-
lett családi programokat is 
szerveztek.

» folytatás az 1. oldalról
Beszédében a polgármester múl-
tunk tiszteletére hívta fel a figyel-
met, hiszen – mint mondta – ab-
ból táplálkozunk még ma is.

– A történelem mi magunk va-
gyunk. Ezért emlékezünk ’48 hő-
seire immár több mint másfél év-
százada – mondta Kriza Ákos.

Az ünnepi beszédet követően 
Petőfi Sándor szobránál a város-
vezetés képviseletében ugyancsak 
Kriza Ákos polgármester, Pfliegler 
Péter alpolgármester, Kiss Gábor 

alpolgármester és Csiszár Miklós 
jegyző koszorúzott, de az emléke-
zés virágait helyezték el különböző 
intézmények, pártok, országgyűlé-
si és önkormányzati képviselők és 
civil szervezetek is.

A Petőfi térről huszárok felveze-
tésével a több száz fős ünnepi me-

net Batthyányi Lajos, a mártírha-
lált halt, első szabadon választott 
magyar miniszterelnök emléktáb-
lájához vonult, majd, a városi ha-
gyományokhoz híven felkeresték 
a többi ’48-as emlékhelyet: Deák 
Ferenc, Lévay József és Szeme-
re Bertalan szobrát, Petőfi Sándor 

emléktábláját és Széchenyi István 
szobrát, majd Kossuth Lajos szob-
ránál ért véget az ünnepség. Menet 
közben „’48-as fiatalok” lelkesítet-
ték a tömeget énekükkel, szavalata-
ikkal. Kossuth szobránál Sebestyén 
László (Fidesz) országgyűlési kép-
viselő mondott beszédet.

–1848-ban a magyarok szembe 
mertek szállni egy olyan rendszer-
rel, amelyben nem a magyarok ér-
dekei érvényesültek, nem a magya-
rok irányították Magyarországot. A 
történelem, mint azt tudjuk, ismét-
li önmagát. Így volt ez akkor is, ’56-
ban is, ’90-ben is, és így megy ez ma 
is – vont párhuzamot a sorsfordító 
események közt. Sürgette a nemzeti 
összefogást, kiemelve, hogy a ’48-as 
elődöket követve felvállalják a nem-
zeti érdekek képviseletét.

–Tisztelet a bátraknak, akiket a 
szeretet vezetett, a haza szeretete, 
mert tudták, gyűlölködésre hazát 
építeni nem lehet – zárta ünnepi 
beszédét Sebestyén László ország-
gyűlési képviselő.

Bokréta és huszárok
Koncertek, huszárok, játszóház, tulipános népi já-
tékpark, finom ételek és italok – többek között 
ezzel találkozhatott az, aki március 15-én kiláto-
gatott a Szent István térre, a családi programok-
ra. A belvárosi múzeumoknak nemcsak a prog-
ramjait, de kiállításait is ingyen lehetett látogatni.

A Szent István téri rendezvény délben a 
Szinvavölgyi Néptáncegyüttes bemutatójá-
val nyílt meg, majd Csöbör Katalin (Fidesz) 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi kö-
szöntőt, melyben azt hangsúlyozta, hogy már-
cius 15-e egyet jelent az újkori magyar nem-
zettel. Mint mondta, 1848 üzenete a mai kor 
emberének a szabadság, melyet folyton meg 
kell újítanunk.

– Újítsuk meg magunkat, újítsuk meg gon-
dolkodásunkat, és akkor könnyebben, sza-

badabban tudjuk megújítani a politikát és a 
gazdaságot, és egész életünket is – mondta 
Csöbör Katalin.

A programok miatt rengetegen látogattak 
ki a Szent István térre. A koncerteken kívül 
– melyeknek csúcspontja a Kerekes Band esti 
fellépése volt – a huszártáborban vásári han-
gulat, huszárok, lovas- és fegyverbemutatók, 
népi játékok és játszóház is várta a látogatókat.

A Múzeumi bokréta című családi vetélke-
dőnek a Miskolci Galéria, a Színháztörténeti 
és Színészmúzeum, a Herman Ottó Múzeum 
képtára és a felsőhámori Kohászati Múzeum 
adott otthon. A második alkalommal megren-
dezett program keretében valóban bokrétába 
szedték a miskolci múzeumok 1848-49-es for-
radalommal és szabadságharccal kapcsolatos 
emlékeit. A játékban részt vevő családok, ba-
ráti társaságok tetszőleges sorrendben járhat-
ták be a gyűjteményeket. A feladatok sikeres 

megoldásáról pecsétet kaptak az igazoló lapra 
az állomáshelyeken, a végén pedig névre szó-
ló, díszes oklevelet.

Sajtónap. Ünnepi foga-
dáson köszöntötte a mé-
dia munkatársait Kriza 
Ákos polgármester kedden, 
a szabad sajtó napja alkal-
mából, s átadták az Év Új-
ságírója elismerést is. A dí-
jat idén Hajdu Mariann, az 
Észak-Magyarország újság-
írója kapta. Kriza Ákos pol-
gármester köszöntőjében 
szólt a közéleti szereplők és 
az újságírók munkájának 
összefüggéseiről, párhuza-
mosságairól, jelentőségéről, 
melynek lényege a köz szol-
gálata.

» Részletes beszámolóink a minap.hu-n

Az oldalt írta: Tajthy Ákos, Csontos László, valamint Horváth Imre, Kiss Judit, 
Kujan István, Soós Péter, Szepesi Sándor | fotó: Juhász Ákos, Mocsári László
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Fontos létesítmények, közösség, művészet
A belvárosinak is számító 8-as szá-
mú választókörzet időről időre a fi-
gyelem középpontjába kerül. Fon-
tos létesítmények találhatók erre, 
nagyszabású, a város egészét érintő 
beruházások zajlottak, zajlanak. 

Itt várja a sportolókat és a közönséget a fel-
újított sportcsarnok – és az új jégcsarnok 
–, itt épül a Pannon-tenger Múzeum, itt 
avatták fel a miskolci Országzászlót, de itt 
található a MISEK Egészségügyi Központ 
és a Népkert is. Ugyancsak a körzet sajá-
tosságaihoz tartozik, hogy általánosságban 
kevesebb olyan problémával kell megküz-
deni, amelyek Miskolc sok más területé-
re – sajnos – jellemzőek. Errefelé alapve-
tően jó a közbiztonság, nincsenek illegális 
beköltözők. Itt is van lakótelep – noha jó-

val több a családi házas övezet –, a lakosság 
összetétele mégsem nevezhető olyan érte-
lemben vegyesnek, mint azokon a helye-
ken, ahol lakásfoglalók vagy „fészekrakók” 
keserítik a környékbeliek életét.

Közérzetjavító beruházások  
polgáriasult területen
– Miskolcnak ez egy hagyományosan 
konszolidált, polgáriasult területe, de a la-
kosság közérzetének, komfortérzetének 
javítása érdekében itt is számtalan beru-
házásra szükség van, nagyon be kell oszta-
ni a képviselői keretet – mondta el Eperjesi 
Erika, a körzet önkormányzati képviselő-
je. A terület szintkülönbségeiből adódó-
an például nagyon sok lépcsősor találha-
tó a környéken. Ezeket a csúszós, havas téli 
időszak beállta előtt, több helyen fel kellett 
újítani, hogy megelőzzék a balesetveszélyt. 
Ilyen munkák zajlottak a Rákóczi, az Au-
lich, a Perczel és a Derkovits utcáknál is.

A Szabadságharc utcán lakossági igény-
re a közvilágítást kellett fejleszteni, új lám-
paoszlopokat helyeztek el. Ugyancsak la-
kossági igényre végeztek kátyúzást a 
Mikszáth utcán, járdát építettek a MISEK 
Egészségügyi Központnál és a Perczel Mó-
ron. Útzárót hoztak létre a Park utcai ga-
rázssornál, parkoló-láncot helyeztek el a 
Melinda utcán.

Miközben a képviselővel sorra vesszük 
a lakossági igényeket, a már megvalósult, 
vagy még megvalósulás előtt álló, kisebb-
nagyobb fejlesztéseket, szóba kerül, hogy 
a körzetben örvendetesen sok fiatal család 
él, és aránylag magas a gyermeklétszám is. 
Eperjesi Erika elmondta, maga is kisgyer-
mekes anyuka, és kiemelt figyelmet fordít 
a gyermekintézményekre, létesítmények-
re. Több mint kétmillió forinttal támogat-
ta két Melinda utcai játszótér felújítását, 
több százezer forinttal a körzetben találha-
tó óvodákat, bölcsődéket, alap- és közép-
fokú tanintézményeket.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy meg-
felelő körülményeket tud junk biztosítani a 
gyermekek, fiatalok számára, hiszen ez az 
időszak nagyban meghatározza, milyen út-
ravalóval indulhatnak el az életbe – hangsú-
lyozta a képviselő, aki összesen több mint 
négyszázezer forintot fordított a körzetben 
lakó gyermekek perecesi táboroztatására, 
Mikulásvonaton való részvételére is. 

A közösségi, művészeti élet ápolása, to-
vábbi fejlesztése is fontos célkitűzése Eper-
jesi Erikának. Mint mondta, hivatásánál 
fogva is szívén viseli a művészeti intézmé-
nyek – például a hatvanéves Egressy Béni 
Zeneiskola – működését, az intézmény-
nek diákja és tanára is volt egykoron. Tá-
mogatta az Egressy Ifjúsági Zenekar és a 
Reményi Kamarazenekar működését is, 
csakúgy, mint az egyházi kórusfesztivált. 
Nagyon nagy örömére szolgál, büszke rá, 
hogy az elmúlt évben, az augusztus 20-ai, 
városi ünnepségek keretében, ebben a kör-

zetben avatták fel a miskolci Országzász-
lót. A magyarság összetartozásának, iden-
titásának ezt a tradicionális szimbólumát, 
melynek újbóli felállítására félmillió fo-
rintot adományozott, és zászlóanyaként 
az avatási ünnepségen is közreműködött. 
Eperjesi Erika kiemelte, hogy az emlék-
művön és környékén azóta sem történt 
semmiféle rongálás, firkálás, mindenki 
tiszteletben tartja ezt a nemzeti ereklyét.

Népkert, Kálvária-domb
A népkerti helyszínnél maradva a képvise-
lő arról is beszámolt, hogy az idén új bur-
kolatot kapnak az utak, sétányok a város 
központi parkjában, és a padokat is kicse-
rélik. 

– Sokak számára a hétköznapok során 
ez az egyetlen hely, ahol kicsit levegőzhet-
nek, valamennyire természetes környe-
zetben érezhetik magukat. A sportcsar-
nok országos, vagy esetleg nemzetközi 
rendezvényeivel összefüggésben pedig – 
amelyeket szeretnék különféle kulturális 
programokkal is összekötni – nem csak a 
városlakók fordulnak meg itt. Nem mind-

egy hát, milyen körülmények fogadják a 
látogatókat – nyilatkozta a képviselő, aki 
arról is szólt, hogy a közterületek rendje, 
biztonsága érdekében rendszeres megbe-
széléseket folytat a közterület-felügyelet és 
a rendőrség képviselőivel. A Petneházy ut-
cán több szeméttárolót zárhatóvá tettek, a 
lakosság és diákok bevonásával takarítási 
akciót szerveztek, amely egyebek mellett 
érintette az úgynevezett Kálvária-domb 
lépcsőjét, és a Kisavas egy részét is. 

A Kálvária-kápolna az Avas oldalában, 
a Herman Ottó Múzeum képtára mögöt-
ti dombon áll. 1864-ben szentelték fel. Kör-
zete hamar a miskolciak kedvelt pihenőhe-
lyévé vált. A terület az 1950-es évek elejétől 
pusztulásnak indult, az utak tönkrementek, 
a terep elgazosodott. Az 1990-es évek elején 
tervezték a rehabilitációját, de komolyabb 
beavatkozás nem történt. Eperjesi Erika el-
mondta, a helyszín adottságai mindenkép-
pen figyelmet érdemelnek, megvizsgálja a 
lehetőségeit, milyen módon lehetne itt kö-
zösségi rendezvényeket – például egyházi 
hangversenyeket – szervezni.

Szepesi S. | fotó: J. Á.

HIrdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Az elmúlt évben, augusztus 20-án itt avatták fel a miskolci Országzászlót
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sport

Március 17. | szoMbat » Labdarúgás: NB I, Lombard FC Pápa – DVTK. Pápa, Perutz 
Stadion, 17.00 » Floorball: OB2 Felsőházi rájátszás, Miskolci SzFSE – VESC Lizards. Generali Aréna, 
13.00 » Röplabda: NB I női, 5–8. helyért, első mérkőzés: Albrecht-Miskolci VSC-MISI – Aluprof-
TF Budapest. Csokonai utcai csarnok, 17.00 » Lövészet: Légfegyveres megyei bajnokság. Egye-
temváros, 9.00.

Március 21. | szerda » Röplabda: NB I női, az 5–8. helyért harmadik mérkőzés (ha 
szükséges): Albrecht-Miskolci VSC-MISI – Aluprof-TF Budapest. Csokonai utcai csarnok, 17.00.

Március 24. | szoMbat » Labdarúgás: NB I, DVTK – Újpest FC. Diósgyőri stadion, 
17.30 » Futsal: NB I női, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Galaxis NFE. Generali Aréna, 14.30.

Március 25. | vasárnap » Szabadidősport: 6. Fittségi sportnap. Generali Aré-
na, 10.00.

sportműsor ››››››››››››

Kettes pálya és az uszodák
Április elseje a követke-
ző TAO-s pályázat leadá-
si határideje, így a Miskol-
ci Sportiskolánál gőzerővel 
dolgoznak a kérelmek előké-
szítésén.

» folytatás az 1. oldalról
A közgyűlés februári ülésén dön-
tött arról, hogy biztosítja az önerőt 
a Kemény Dénes Városi Sport-
uszoda, a Diósgyőri sportuszoda, 
valamint a külső, kettes jégpálya 
befedéséhez szükséges pályázat-
hoz.

A rendszer működését nehezí-
ti azonban az év elején hatályba lé-
pett sporttörvény-módosítás, mely 
ellentétes a TAO-törvénnyel: meg-

nehezíti a beadást, kötelezettsége-
ket ró a sportiskolákra.

– Nem csak Miskolcon műkö-
dik Nonprofit Kft.-ként a sport-
iskola. A sportolói jogviszony-
hoz szerződéskötést ír elő a 
TAO-törvény, a sporttörvény sze-

rint azonban 14 év alatt nem köt-
hető kontraktus. Ezen ellentét fel-
oldásán dolgoznak az illetékesek. 
Úgy készülünk, hogy a teljes után-
pótlásra pályázunk – számolt be a 
jogszabályi ellentmondásokról az 
MVSI vezetője.

A jégpálya befedése lenne te-
hát az első feladat: mint Zsiga 
Marcell alpolgármester koráb-
ban lapunknak elmondta, köny-
nyűszerkezetes tetővel fednék be 
a pályát, hogy meghosszabbít-
sák október elejétől április ele-
jéig a korcsolyázási lehetőséget, 
és a sportolók is minél többet 
edzhessenek rajta. A Kemény-
uszodától 25 méterre található 
egy termálvizes kút, ezt szeret-
nék felhasználni az intézmény 
vízpótlására: még idén ráköt-
nék az uszodát az egyetemi kút-
ra. A TAO keretében a Diósgyőri 
uszodát is rendbe tennék.

– 1982 óta ugyanolyan állapot-
ban van, mára balesetveszélyes-
sé vált, villamoshálózata felújításra 
szorul. Fontos a városrész számá-
ra a bulgárföldi intézmény, még 
2012-ben szeretnénk elkezdeni 
ezt a beruházást is – mondta Sza-
bó Brigitta.

S. P. | fotó: J. Á.

Lakások bérbeadása – új szabályokkal
A lakások bérletéről szóló 
2006-os önkormányzati ren-
delet módosításáról is tárgyal 
a közgyűlés jövő heti ülésén. 

A módosítási javaslatok között sze-
repel – többek között – a lakáspá-
lyázatok feltételrendszerének kor-
rigálása, bérletidíj-kedvezmény 
biztosítása, az életveszély miatti ide-
iglenes elhelyezés szabályainak rög-
zítése is. A részletekről Balog Hen-
riett, a MIK Zrt. lakáshasznosítási 
irodavezetője nyilatkozott. 

Mint mondta, az önkormány-
zati lakásokat, a közgyűlés dönté-
se értelmében, elsősorban pályázat 
útján kell bérbe adni. A pályáza-
ti feltételek meghatározásakor fi-
gyelembe kell venni, hogy az egyes 
lakástípusoknál melyik az a po-
tenciális bérlői kör, amely képes 
fenntartani a lakásokat. A rende-
let eddig is tartalmazott jövede-
lemhatárokat, ezeket korrigálná 
– s részben szigorítaná – a mosta-
ni módosítás. Cél, hogy olyan bér-
lők kerüljenek a költségelvű, illetve 
piaci alapon bérbe adandó laká-

sokba, akik fenn is tudják tartani 
azokat. A jövedelemhatárokat, az 
öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegét alapul véve, száza-
lékos arányban határoznák meg.

– Az elmúlt időszakban sajnála-
tos módon megnőtt az olyan termé-
szeti és egyéb katasztrófák száma, 
amelyek miatt az önkormányzat-
nak kellett a tulajdonosok ideigle-
nes elhelyezéséről gondoskodnia 
– nyilatkozta Balog Henriett. A ki-
alakult gyakorlat szerint ez három 
hónapos időtartamra szól, ez alatt 

az idő alatt az elhelyezett személy-
nek kell viselnie a lakás bérleti díját 
és fenntartási költségeit. Az elhelye-
zés meghosszabbítható, legfeljebb 
egyéves, határozott időtartamig. 
Ennek a gyakorlatnak a részleteit is 
most szabályoznák a rendeletben.

Egy másik javaslatról megtud-
tuk: elsősorban a Miskolcon lévő 
cégek önkormányzati lakáshoz jut-
tatásának egyik formája lehetne az 
egyszeres bérlőkiválasztási jog, va-
lamint a bérlőkijelölési jog meg-
szerzésének lehetősége, amelyre 

más városok lakásgazdálkodásában 
már van példa. 

– Ennek gazdaságélénkítő hatá-
sa is volna, elősegítve a már itt lévő, 
vagy letelepedésüket tervező cégek 
vezetői, munkavállalói lakáshoz ju-
tását – emelte ki az irodavezető.

Az előterjesztés szerint, a vá-
ros fejlesztése érdekében, bizonyos 
esetekben a bérbeadó kezdemé-
nyezésére is sor kerülhet cserelakás 
biztosítására. Ilyenkor a meglévő 
üres lakásállományból kell csere-
lakást biztosítani, így előfordulhat, 
hogy eltérő, általában magasabb 
komfortfokozatú vagy több szobá-
ból álló lakást adnak bérbe. 

– A jelenlegi szabályozás szerint 
a bérlőnek különbözetet kellene fi-
zetnie – amit esetleg nem tud vál-
lalni. Viszont a magasabb bérleti dí-
jat, jövedelme alapján, tudná fizetni. 
Éppen ezért az önkormányzat ér-
dekkörében felmerülő elhelyezések 
esetében az előterjesztés javaslatot 
tesz arra, hogy a bérlő mentesül-
jön a térítésidíj-különbözet fizetése 
alól. Ez a módosítás a városfejleszté-
si projektek sikeresebb végrehajtását 
is elősegítheti – hangsúlyozta Balog 
Henriett.                                  Szepesi S. 

Újra döntőznek
A MOL Liga és a Magyar Kupa 
után az OB I döntőjébe is beju-
tottak a Miskolci Jegesmedvék, 
miután szerdán a mindent el-
döntő, ötödik mérkőzésen 5–1-
re legyőzték a Ferencvárost 
az elődöntőben. A négy nyert 

játszmáig tartó finálét a Sapa Fe-
hérvár AV19 ellen vívja Greg 
Lindqvist csapata, a párharc va-
sárnap Miskolcon kezdődik.
Március 18. | vasárnap: Miskolci Jegesmedvék 
JSE – Sapa Fehérvár AV19, 18.00
Március 19. | hétfő: Fehérvár – MJJSE, 18.15
Március 21. | szerda: MJJSE – Fehérvár, 18.00
Március 22. | csütörtök: Fehérvár – MJJSE, 18.00

Pontokra, gólra várva
Negyedszer is vereséget szenve-
dett az idényben a DVTK a Video-
tontól: a székesfehérváriak elvit-
ték a három pontot Miskolcról az 
NB I 19. fordulójában.

A Paulo Sousa irányította kékek 
az őszi odavágó, valamint a Liga-
kupa-negyeddöntők után ismét 
2–0-ra győzték le a piros-fehére-
ket. Ezúttal Vinícius és Nikolics 
gólja jelentette a Diósgyőr vesz-
tét, amely a 20. forduló előtt a he-
tedik helyen áll a bajnokságban. 
A DVTK sorozatban kilenc mér-
kőzés óta nem tudott tétmérkő-
zésen győzni – legutóbb novem-
ber 9-én, Mezőkövesden nyertek 

a Ligakupában –, idei gólkülönb-
sége pedig 0–7.
– A mérkőzés elemzése után azt 
szeretnénk megvizsgálni, hol a 
hiba, miért nem tudjuk gólra vál-
tani fölényünket, mely a labda-
tartásból adódik. Nagy különb-
ség volt vasárnap a két csapat 
között, de ne felejtsük el, hogy a 
megerősített tavalyi bajnok Vi-
deoton volt az ellenfelünk. Ismét 
jött a korai gól, mely egy buta 
hiba után született. Előre kell te-
kintenünk, idegenből kell a há-
rom pontot elhoznunk – mond-
ta Benczés Miklós vezetőedző.
A DVTK szombaton Pápán lép 
pályára (17.00).

Óvodáktól a középiskolákig – 
felülvizsgálták a működtetést
A közgyűlés elé kerül Miskolc 2007–
2013-ra szóló Közoktatási, Feladat-
ellátási, Intézményhálózat-mű-
ködtetési és Fejlesztési Tervének 
felülvizsgálatáról szóló anyag.

A közoktatási törvény előírja, 
hogy az önkormányzat készítsen 
ilyen tervet, ahogy azt is, hogy 
kétévente a fenntartónak érté-
kelni is kell azt. Az aktuális felül-
vizsgálatra 2011-ben kellett vol-
na sort keríteni, ám a határidőt 
a közgyűlés eltolta 2012. március 
31-re, hiszen a közoktatást érin-
tő jelentős jogszabályi változások 
történtek az elmúlt hónapokban. 
Ugyanakkor a pontos működési 
feltételrendszer még mindig nem 
kész, jelenleg általános stratégi-
át tudnak az önkormányzatok 
megfogalmazni, mondta el ér-
deklődésünkre Kiss Gábor, Mis-
kolc alpolgármestere.

A terv felülvizsgálata során de-
mográfiai, gazdasági, munkaerő-
piaci adatokat vettek alapul, lát-
ják azt, hogy hány gyermek fog a 
következő években bekerülni az 
oktatási rendszerbe, hányan lép-
nek át a következő iskolatípusok 
között, milyenek a felsőoktatási 
lehetőségek, hányan kerülnek ki 
az oktatásból, és milyen végzett-
séggel. Ezekre alapozva kell egy 
jövőképet megfogalmazni, egy 
olyan intézményi rendszert ki-
alakítani, amely szakmailag jobb, 
ugyanakkor fenntartható, finan-
szírozható. Az anyagban intéz-
ménytípusonként veszik végig a 
jelenlegi helyzetet az óvodáktól 

a középiskolákig, és javaslatokat 
is tesznek. A konkrét döntések 
azonban még nem részei a terv-
nek, illetve felülvizsgálatának, te-
szi hozzá az alpolgármester, ezek 
már későbbi anyagokban szere-
pelnek majd, és későbbi közgyű-
lések elé kerülhetnek be.

Kiss Gábor megemlítette a ta-
valy létrehozott oktatási kerek-
asztalt, amely nem kötelező egy 
városban, de Miskolc vezetése 
mindenképpen szerette volna a 
demokratikus tárgyalási szándé-
kát is kifejezve megalakítani. A 
kerekasztal keddi ülésén az in-
tézményvezetők és a szakszerve-
zetek képviselőivel átbeszélték az 
anyagot, és annak megállapításai-
val egyetértettek. Születtek észre-
vételek és javaslatok is, amelyek 
a közgyűlés elé kerülő későbbi 
anyagokban kapnak helyt.

Mivel a kerekasztal résztvevői 
is egyetértenek a helyzetelem-
zéssel, így közös pontról indul-
hat el a párbeszéd, teszi hozzá 
Papp Zsolt, a polgármesteri hi-
vatal humán főosztályának ve-
zetője. Az általános törekvések 
közt megjelenik a racionalizálás, 
de a szakmai fejlesztés is. Az erő-
sítendő területek között említette 
a főosztályvezető a két tannyelvű 
és a művészeti oktatást, amely-
ben egyetértés van a kerekasz-
tal résztvevőivel, hogy fejleszten-
dő területek. Így erre vonatkozó 
előterjesztések is születhetnek a 
közel jövőben.

A teljes anyag megtekinthető a 
miskolc.hu oldalon.      Horváth I.

Világbajnok lett a fiatal miskolci síelő
A magyar alpesi sízés eddigi 
legnagyobb sikerét érte el  a 
miskolci Kékesi Márton. 

Kékesi a múlt pénteken a junior 
I-es korosztály műlesikló verse-
nyében aranyérmet nyert az olasz-
országi Roccarasóban rendezett 
ifjúsági világbajnokságon, lesiklás-
ban pedig ezüstérmet szerzett.

A Full Sport SE Bánkúton nevel-
kedett tehetsége szuper-óriás műle-
siklásban és óriás műlesiklásban ki-
esett, így állt rajthoz szlalomban, a fő 
számának tekintett műlesiklásban.

– A mezőny nagyon erős volt, a 
világ minden tájáról érkeztek ver-
senyzők. A pálya is nehéz volt, me-
redek, jeges. 140 induló közül 120-
as rajtszámmal indultam, már a 
pályaviszonyok sem voltak olyan 
jók, tehát a körülményekkel is meg 
kellett küzdenem – mondta a friss 
világelső.

– Az első futamhoz úgy álltam 
oda, hogy csak leérjek, mivel az 
előző két versenyen kiestem. De 
az első kör után második voltam, 
mindössze fél másodperccel le-
maradva az éllovastól, a második-
ban pedig sikerült ledolgozni hát-
rányomat. Leírhatatlan érzés volt a 

dobogó tetején állni – mesélte Ké-
kesi Márton.

Az eredményhirdetésen is nagy 
élmény érte a dobogósokat: a 
sportág legendája, Alberto Tomba 
háromszoros olimpiai és kétszeres 
világbajnok olasz alpesi síző adta át 
az érmeket.

Kékesi azt is elmondta, élete 
első lesikló versenye volt ez, így 
sikerült megszereznie az ezüstér-
met. Pedig kicsit félt is ettől, a leg-
gyorsabb számtól, ahol 80 kilomé-
ter/órás átlagsebességgel zúgnak 
le a versenyzők az ugratókkal tar-
kított pályán…

S. P. | fotó: M. L.

Védelem a város nevének az interneten is
Jobban szeretné védeni az önkor-
mányzat a Miskolc nevet, illetve a 
város címerét és zászlaját, ezért a 
jövő heti közgyűlésen módosítják az 
ezek használatára vonatkozó önkor-
mányzati rendeleteket.

A város nevének használatáról 
szóló önkormányzati rendelet ér-
telmében: „Miskolc város nevét, 

ennek ragozott, rövidített, mozaik-
szós vagy toldalékos formában tör-
ténő használatát bármely jogi sze-
mély vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet elnevezésé-
ben, rendezvényei címében csak 
előzetes engedély alapján veheti fel, 
illetve használhatja”. Az 1994-ben 
született rendelet azonban még 
nem tért ki a város nevének elekt-

ronikus használatára. A szabályo-
zást most kiterjesztik az elektro-
nikus tájékoztatási eszközökön, 
valamint domain nevekben törté-
nő megjelenítésre.

A rendelet értelmében jogosu-
latlan elektronikus használat ese-
tén is szabálysértési eljárást kez-
deményezhet a polgármester. A 
rendelet módosításával az elektro-

nikus felhasználás szabályai egyér-
telműen meghatározottakká vál-
nak, melynek hatására az igénylés, 
valamint szükség esetén az eljárá-
sok lefolytatása is gyorsabb lesz. A 
tervezet szerint egyébként a név-
használati kérelem beadása, a név-
használat illeték-, illetve díjmentes. 

A város címeréről és zászlójá-
ról szóló szabályok megegyeznek 
majd a névhasználati rendeletben 
született módosításokkal.             H. I.
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A MIVÍZ Kft. a szervezeti kiválóság útján
A MIVÍZ Kft. az EFQM (Európai Minőségme-
nedzsment Alapítvány) és annak nemzeti part-
nerszervezete, a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület közös európai oklevelét – az 
Elismerés a Kiválóságért (Recognised for Excel-
lence) 5 csillagos európai oklevelet, valamint az 
„Út a Kiválóság felé” díjat – vehette át a közel-
múltban Budapesten az Aesculap Akadémián a 
„Kiválóság Tavasz 2012 – EFQM Kiválóság nap” 
keretében megrendezett díjátadó ünnepségen. 
A kategóriában díjazottak közül a MIVÍZ Kft. érte 
el a legmagasabb pontszámot, a legjobb ered-
ményt.

Az egyesület elnöke nyitóbeszédében hangsú-
lyozta, hogy napjainkban a szervezetek verseny-
képességének javítása kulcsfontosságú a folya-
matos fejlődés, a fennmaradás érdekében. Ennek 
egyik kiemelt eleme a szervezeti kiválóság, mely-

nek nemzetközileg elfogadott mércéje a Nemzeti 
Minőségi Díj, a TQM (Teljes Körű Minőségirányítás) 
bevezetésében kiváló eredményeket elért vállala-
tok elismerésére. A díjat 1996-ban alapította az ak-
kori miniszterelnök az Európai Minőségmenedzs-
ment Alapítvány (EFQM) Európai Kiválóság Díjának 
mintájára. Az alapítványt vállalkozások hozták létre 
1988-ban az Európai Bizottság védnöksége mellett. 
Az EFQM által kidolgozott modellt – amelyet az üz-
leti kiválóság modelljének is neveznek – több mint 
30 ország vette át. 

A modell alapgondolata szerint a vezetés a vevői és 
dolgozói elégedettséget, a pozitív és fenntartható tár-
sadalmi hatást megalapozott stratégiával az emberek, 
a partnerkapcsolatok, az erőforrások, valamint a folya-
matok menedzselésével éri el, ami kiváló eredmények-
hez vezet.

A pályázat kidolgozása – a modell alapján végzett 
önértékelés – segíti társaságunk: 

– erős és gyenge pontjainak azonosítását, 
–  legfontosabb fejlesztendő területeinek kijelölését, 
–  a továbbfejlődés irányainak meghatározását más 

szervezetek teljesítményeivel való összehasonlí-
tás alapján.

Az önértékelés keretében kidolgozott pályamun-
kánkat független szakértő csoport értékelte, akik a 
helyszínen meggyőződtek a pályázatban bemutatott 
módszertani fejlesztésekről, a hatékonyság javulásáról, 
a társaság működéséről, kultúrájáról. 

A pályázat értékelői kiemelték, hogy a MIVÍZ Kft. jó 
alapokra építkezve a legkorszerűbb üzleti modellek 
tapasztalatait igyekszik beépíteni szolgáltatási rend-
szerébe, a magas színvonalú szolgáltatásnyújtás fo-
lyamatos biztosítására és az érintettek elégedett-
ségének növelése érdekében. A társasági stratégia 
felülvizsgálatának eredményeként innovatív fejlesz-
tési célokat tűzött ki a vízbázisvédelem, az ivóvízmi-
nőség-javítás, a kibocsátott szennyvíz minőségének 

javítása, valamint a szennyvíziszap-hasznosítás terü-
letén. 

A siker a cég elhivatott szakembergárdája által vég-
zett igényes munkának köszönhető.

Az Elismerés a Kiválóságért 5* (Recognised for 
Excellence) európai oklevél elnyerése a kiválóság 
felé vezető út egyik mérföldköve. Nagy öröm és meg-
tiszteltetés, de egyben kötelezettség is számunkra, 
hogy társaságunk bekerült az elismert, kiemelkedő 
eredményeket felmutató cégek sorába. Továbbra is 
kiemelt figyelmet kell fordítanunk a folyamatos tanu-
lásra, az innovatív képességek fejlesztésére, melyek 
által javuló eredményeket érhetünk el és versenyben 
maradásunkat biztosítani tudjuk. 

A MIVÍZ Kft. társadalmi felelősségvállalása részeként, 
eddigi hagyományainak megfelelően támogatta a XVI. 
Víz Világnapi Nemzetközi Úszóversenyt, melyet márci-
us 10-én, a miskolci Kemény Dénes Városi Sportuszo-
dában rendeztek meg a Víz Világnapja alkalmából.

Ismét Fittségi Sportnap
Miskolc Megyei Jogú Város és a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetsé-
gek Képviselete immár hatodik alkalom-
mal rendezi meg a Fittségi Sportnapot, 
a régió legnagyobb fitness-életmód ese-
ményét.

A Generáli Sportarénában 2012. március 25-én 10 
órától várják a város és megye lakosságát változa-
tos, színes programokkal. Fiatalok, idősebbek, csa-
ládok válogathatnak a sokszínű kínálatból.

A sportcsarnok küzdőterén 10 órától egymást 
követik a mozgásos órák. Többek között együtt ae-
robikozhatunk Béres Alexandrával, a miskolciak kö-
rében nagyon népszerű Kangoo Team csinos lá-
nyaival.

Míg a szülők az aerobikórán mozognak, addig a 
gyerekek az ingyenes játszóházban, gyerekkarate- 
órán, a Hangyaboly játékos sportfoglalkozásán ve-
hetnek részt.

A kiállító pavilonokban ingyenes szűrővizsgá-
latok, életmód-tanácsadás, NIVEA bőrápolási ta-
nácsadás, állapotfelmérés, a Miskolci Turisztikai Kft. 
és a Barlangfürdő által kínált színes programok is 
várják a rendezvényre kilátogatókat.

Bemutatkoznak a város edzőtermei, az MVSI 
Miskolc Városi Sportiskola, a Decathlon sportóri-
ás, amely tréfás versenyekre várja az érdeklődőket, 
értékes nyereményekért. Első alkalommal lesz lát-
ható sárkányhajó a rendezvényen, az Óceán Stúdió 
csillámtetoválása, hajfonás, nyakmasszázs. 

A Fittségi Sportnap a NIVEA TOUR’12 állomása 
is, így aki előre regisztrál a www.nivea.hu/tour12 
honlapon, a belépésnél értékes NIVEA-csomagot 
kap. Részletes program a www.borsodsport.hu 
honlapon. 

A családi egészség- és sportnapon mindenki 
megtalálja az egyéniségéhez illő programot. Min-
denki mozoghat, szórakozhat a Miskolc Megyei 
Jogú Város által támogatott rendezvényen.

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció várja valamennyi üzletünkben  

vásárlóinkat március 14–26-ig
ÁSZ lángolt kolbász 1 kg  999 Ft
coop citromízesítô 1 l  199 Ft
Saga erdei gyümölcsízû tea 20 x 1,4 g  259 Ft
Friand hasábburgonya, gyorsfagy. 1 kg  299 Ft
coop franciasaláta alap fagy. 450 g  149 Ft

Egységár: 331 Ft/kg

Oké Túró Rudi natúr 23 g  39 Ft
Wiener Extra vák. kávé 1 kg  1499 Ft
Tomi kristály color 2 kg-os  999 Ft

Egységár: 499,50 Ft/kg

coop illatos eü. papír 2 rét. 8 tek.  299 Ft
Egységár: 38 Ft/db

…és egyéb termékek.

Március 13–18-ig tartó  
„tavaszi ármetszés” akciónk kínálatából:

kristálycukor 1 kg  299 Ft
koronás porcukor 0,5 kg  169 Ft

Egységár: 338 Ft/kg

Finomliszt 1 kg Szatmári  109 Ft
iskon napraforgó étolaj 1 l  369 Ft

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy coop üzleteinkben  
az Erzsébet-utalványokat élelmiszerek vásárlásánál beváltjuk.

Víz Világnapja – 2012. március 22.
Az ENSZ 47. Közgyűlése az illetékes dublini és Rio de Janeiró-i konferenci-
ák (1992–93.) javaslatára március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította, így 
1994 óta emlékezünk meg e természeti kincsünkről, minden évben más és 
más összefüggéseire rámutatva.

A világnapok olyan ünnepek, amikor az emberiség számára különösen fontos 
dolgokra irányul a figyelem. A Víz Világnapja egyike ezen ünnepeknek. E nap 
jelentősége tehát éppen az, hogy világszerte felhívja a figyelmet az ivóvíz fon-
tosságára, a vízbázisaink fokozott védelmére, a víz különleges értékére, kiváló 
minőségére, társadalmi elismertségének fokozására, hiszen MINDEN CSEPP-
JE ÉRTÉK.

Nyílt nap a MIVÍZ Kft.-nél
2012. március 22-én a Víz Világnapja alkalmából a 
MIVÍZ Kft. nyílt napot tart az európai uniós források-
ból biztosított, fejlesztés előtt álló szennyvíztisztító te-
lepén. A nyílt nap alkalmat ad a felnövekvő generáció, 
Miskolc város lakossága környezettudatos szemléleté-
nek megerősítésére és egyben a rendelkezésre álló ter-
mészeti forrásokkal 
való gazdálkodás, a 
fenntartható fejlődés 
fontosságának tuda-
tosítására. 
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programajánló ›››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Március 19. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, házépítők mű-

sora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc TV archívumából 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Az alagút, amerikai–spanyol–argentin film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Március 20. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Pápa – DVTK labdarúgó-mér-
kőzés, közvetítés felvételről 20.35 Hírháló 21.00 Telihold Gimi, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 21. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum – Egy reneszánsz 
ember: Tulassay Tivadar (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskol-
con 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Sasok London felett, olasz–francia–spanyol film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 22. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, élet-
módmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a 
Miskolc TV gyermek- és ifjúságvédelmi műsora 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Pokolszi-
get, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 23. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Tudomány határok nél-
kül: Immunológia mesterfokon (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 
Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lökött tehenek, angol film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 24. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Léptünk koppan ódon 
köveken…, a magyarbikali templom (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei 
műsor 23.00–07.00 Képújság.

Március 25. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Dögölj meg, drága Mona!, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» Március 19–21. között, az este 6 órakor kezdődő szentmisék keretében tart nagyböjti lelkigyakor-
latos szentbeszédeket a minorita templomban Zajacz Ernő felsőzsolcai plébános.
» Kedden, 20-án délután 5 órakor találkozóra várják az érdeklődőket P. Horváth Árpád jezsuitával, a Szív 
újság főszerkesztőjével az avas-déli jezsuita plébánia közösségi termébe.
» Zlinszky János professzor, volt alkotmánybíró tart előadást a KÉSZ rendezvényén március 22-én, csü-
törtökön délután 5 órakor a Fráter György Katolikus Gimnázium Fráter-termében az új Alaptörvényről.
» Március 22–24. között, a délután fél 6-kor kezdődő szentmisék keretében tart nagyböjti lelkigya-
korlatos szentbeszédeket a diósgyőri Mária neve-plébániatemplomban P. Hess István jezsuita plébános.
» A hejőcsabai templombúcsú idén egybeesik a templom fennállása 250. évfordulójával. Már-
cius 24-én, szombaton egész napos szentségimádás lesz a miskolci egyházközségeknek. Az ünnepi szentmisét 
25-én 11 órakor Ternyák Csaba egri érsek mutatja be, melynek keretében megáldja az új, színes üvegablakokat.

Harang-Hírek ››››››››››››››››››››››››››››››

Március 15–21. | 17.00 Hupikék törpikék; am.–belga animációs film | KN | 
(Béke) | 17.30 Borotvaélen; feliratos am. thriller | 12 | (Uránia) | 19.30 Kaland; ma-
gyar film | 12 | (Béke) | 20.00 Rumnapló; feliratos am. kalandfilm | 16 | (Uránia).

Március 17–18. | 15.30 Hupikék törpikék; am.–belga animációs film | KN | 
(Uránia).

Március 22–28. | 17.00 Ördögsziget; feliratos norvég–francia–svéd–lengyel 
film | 16 | (Béke) | 17.30 (március 24–25-én 15.30-kor is) Táncoló talpak 2.; 
ausztrál animációs film | KN | (Uránia) | 19.30 A tetovált lány; am.–svéd–an-
gol–német thriller | 18 | (Uránia) | 19.30 Született feleség; feliratos francia víg-
játék | 12 | (Béke. 

art mozi, művészetek Háza ››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Tükröm, tükröm (MB premier) | 12 
| 10.00, 12.00 (cs–v), 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 – 22.00 (cs–szo)
Projekt X – A buli elszabadul (F pre-
mier) | 16 | 10.45, 12.30 (cs–v), 14.15, 
16.00, 17.45, 19.30 – 21.15 (cs–szo)
Lazacfogás Jemenben (F premier) 
| 12 | 11.15 (cs–v), 13.30, 15.45, 17.15, 
19.45 – 22.00 (cs–szo)
Szellemlovas 2. (MB digitális 3D) | 16 
| 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (cs–szo)
Az erő krónikája (MB) | 16 | 17.45 (ki-
véve h), 18.00 (h), 21.30 (cs–szo)
A bűn hálójában (F) | 16 | 15.15
Kémes hármas (MB) | 16 | 18.00 (kivé-
ve h), 20.15 – 22.30 (cs–szo)

Utazás a rejtélyes szigetre (MB digi-
tális 3D) | 12 | 10.15, 12.15 (cs–v), 14.15, 
16.15, 18.15, 20.15 – 22.15 (cs–szo)
John Carter (MB digitális 3D) | 12 | 
10.00, 12.30 (cs–v), 15.00, 17.30, 20.00 
– 22.30 (cs–szo)
Rém hangosan és irtó közel (F) | 12 | 
10.45 (cs–v), 15.15
Az ajtó (MB) | 12 | 14.30 – 18.00 (h), 
19.30 (kivéve h)
A Vaslady ((F) | 12 | 12.00 (cs–v)
A párizsi mumus (MB digitális 3D) | 
KN | 13.00
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 
10.00 (cs–v)
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3D) | 
12 | 11.00 (cs–v)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 13 
óra előtti időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 21 
óra utániak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, plaza – március 15–21. ››››››››››››››

HIrDetés

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  Úgy érzi, harcban áll az egész világgal, de ennek elsősorban saját 
maga az oka. Ennek ellenére kiváló lehetőségek adódnak karrierje terén, hogy valami igazán nagy 
dolgot hajtson végre. Egzisztenciája megerősödhet. Ne feledje, annyi szeretetet kap, amennyit ad!

bika (04. 21–05. 21.) Számíthat főnökei támogatására, de a kitartására is szüksége lesz. 
Ötleteit csak a legbizalmasabb ismerőseivel ossza meg. Másképp kell állnia az emberekhez, hogy 
előrébb jusson. Szerelmi ügyekben fogja vissza magát – különösen, ha házon kívül kalandozik. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Alaptermészetével ellentétben most rosszul reagál a változások-
ra. Legfőbb teendője, hogy ne hagyja magát csőbe húzni. Könnyen megeshet, hogy tombolna ha-
ragjában, de ezt a luxust nem engedheti magának. Párkapcsolatában megújulásra számíthat. 

rák (06. 22–07. 22.) Olyan élethelyzetekbe sodródik, amelyek lelkileg alaposan megvi-
selik. Sok furcsa akadályba ütközhet, leginkább munkája és karrierje terén. Óvakodjon a szerződés-
kötéstől – akkor is, ha biztos lépésnek látszik is. Egy barátról kiderülhet, hogy többet jelent önnek.

oroszlán (07. 23–08. 23.) A nagy szerencsebolygó a munka házán halad át, ez jó 
lehetőségeket kínál a karrierépítésre. Szívügyeit is gondolja át, és ha arra jut, hogy van értelme foly-
tatni, tegyen úgy, de ha kétségei támadnak, ne gyötörjék tovább magukat.

szűz (08. 24–09. 23.) Kimeríthetetlen az energiája. Hasznos lehet azonban, ha végig-
gondolja, mivel kell először foglalkoznia, és mi az, ami még ráér – így biztos nem terheli túl magát. 
Plusz pénzforráshoz juthat, arra azonban figyeljen, hogy a bevétel ne jelentsen azonnali kiadást is! 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Sok a feladat, ezért magába zárkózik, nincs kedve jópofizni a 
kollégáival. Legszívesebben kizárólag a feladataival törődne. A hét második felében megtörténhet, 
hogy egy kis nyugalomra lel. Különös emberrel találkozik, hagyja magát új utakra csábítani!

skorpió (10. 24–11. 22.) Túlhajtotta magát, ezért most legalább arra figyeljen oda, 
hogy jól kialudja magát, így talán tud majd figyelni a feladataidra. Jól jöhet egy kis mozgás is, ener-
giát (és életkedvet) nyerhet belőle. Ha magányos volt, most már igényli a komoly kapcsolatot.

nyilas (11. 23–12. 21.) Jó hangulatban kezdődik a hét, munkahelyén igazi csapatként 
dolgoznak. Egzisztenciálisan fontos lépést tehet előre, bár legbelül még könnyen elbizonytalanodik. 
Magánéletében több szabadságot kellene adnia maguknak, hogy újra egymásra találhassanak.

bak (12. 22–01. 20.) Annyira jól érzi magát a bőrében, hogy szinte el sem akarja hinni, és 
ezzel környezete is ugyanígy van. Munkahelyén viszont már erősen hullámzó a hangulata. Ráadá-
sul, ahogy telik a hét, egyre nehezebben indulnak a reggelek, ideje lenne végre pihenni.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Hol a mennyekben, hol a pokol fenekén érzi magát. Nagy 
stressznek van kitéve, de fokozott aktivitása most a sorsdöntő ügyek miatt elengedhetetlen. Tanul-
jon meg ellazulni! A nehéz helyzet megtanítja: a legjobban a párjára és a családjára számíthat. 

halak (02. 20–03. 20.) Ezen a héten fantasztikusan működik a hatodik érzéke, és köny-
nyen ráérez, mit akar hallani, látni, vagy megtudni a környezete. Rendezze a párkapcsolatát is: áll-
jon elő konstruktív megoldásokkal. Ne hagyja el az álmait, de figyeljen arra is, amit kedvese akar.

Akció 2012. 03. 17-tôl 2012. 03. 23-ig
Perlux folyékony mosószer 3 l, 333 Ft/l 999 Ft
Perlux színfogó kendő 20 db-os, 20 Ft/db 399 Ft
Persil Expert mosópor 1,6 kg, 749 Ft/kg 1199 Ft
Silan öblítő 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Lenor öblítő 2l, 549 Ft/l 1099 Ft
Coccolino öblítő 1 l  549 Ft
Jar mosogató 1 l  499 Ft
Signal fogkrém 75 ml, 3320 Ft/l 249 Ft
Gilette borotvahab 250 ml, 1996 Ft/l 499 Ft
Baba tusfürdő 400 ml, 1248 Ft/l 499 Ft

Jegyek hamarosan kaphatók  
a Mûvészetek Háza jegypénztárában! 

(Miskolc, Rákóczi u. 2., telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

Költészet napja a Mûvészetek Házában:

KÜLÖNBÉKE 
Szabó Lôrinc-est a Kaláka együttes és Rátóti Zoltán elôadásában
Az esten a Kaláka együttes Szabó Lôrinc-dalokat és -mûfordításokat énekel, 
Rátóti Zoltán elôadásában pedig részleteket hallhatunk a költô leveleibôl.

2012. április 12., csütörtök, 19.00 óra l Jegyár: 1900 Ft

Március 17. | szoMbat
10.00 | Hazai Kézműves Sörfesztivál. Szinva terasz.
20.30 | Retro Music Band-koncert. Ifjúsági Ház.
21.30 | Deák Bill Gyula-koncert. Ifjúsági Ház.

Március 18. | vasárnap
10.30 | Hófehérke. Bemutató. Bábszínház.

Március 19. | hétfő
17.00 | Plein-air tájképfestészet a XIX. század végén. 

Boros Judit művészettörténész előadása. MAB-székház.
19.00 | 8 kéz zenekar. Vörösmarty Művelődési Ház.
19.00 | Különleges hangszerek: tárogató. Remé-

nyi Kamarazenekar és Ács Gyula koncertje. MűHa.

Március 20. | kedd
14.00 | Tradíció és kreativitás. A Gábor Áron Szakkö-

zépiskola diákjainak kiállítása. József Attila Könyvtár.
15.00 | Auschwitz album – rólunk, nekünk, nél-

külük. Kiállítás-megnyitó. Rákóczi-ház.
15.00 | 1848-49-től a kiegyezésig. Tóth Árpád egye-

temi adjunktus előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.

Március 21. | szerda
15.00 | Több-kevesebb napsütés. Zenés-videóné-

zős beszélgetés Péva Ibolya és Komáromy Éva szín-
művésszel. József Attila Könyvtár.

16.30 | Edila. Szalóczy Péter novelláskötetének bemu-
tatója. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | Az egyházi művészet élő emlékei Miskol-
con. Kárpáti László művészettörténész. Feledy-ház.

18.00 | Bizánc nyomában. Világjárók Társasága, Len-
gyel László vetítéses előadása. Ifjúsági Ház.

Március 22. | csütörtök
14.00 | Miskolc az én városom. Szántó István elő-

adása. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
14.00 | Tudatosan a (könyvtári) környezetben. 

Berényi László egyetemi adjunktus előadása. II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | Sirály. Színházi előadás vetítése a Műút hetek 
részeként. Rákóczi-ház.

19.00 | Zorán-koncert. MűHa.

Március 23. | péntek
10.00 | Szabad a pálya! Előadás álláskeresőknek. 

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
17.00 | Alapítványi hangverseny. Az Erkel Ferenc 

Zeneiskola növendékeinek előadásában. Ady.
19.00 | Mojszejev. Jubileumi előadás. Generali Aréna.

Március 24. | szoMbat
21.00 | Tátrai Tibor és az Áll-a-tok? koncert. IfiHáz.

Március 25. | vasárnap
10.30 | Hófehérke. Csodamalom Bábszínház.
10.00 | Családi Egészség és Sportnap. Generali Aréna.

» további programok a minap.hu-n
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Ez volt a harmincadik!
Harmincadik alkalommal ren-

deztek ásványfesztivált a Mis-
kolci Egyetemen az elmúlt hét-

végén. Az első, 1982-es börze 
azóta fesztivállá nőtte ki ma-

gát, és ma már nemcsak kiállí-
tók és árusok érkeznek a hatá-
ron túlról, hanem vásárlók is. 

Volt, aki csak nézelődött, a leg-
többen viszont vásároltak is. A 

mintegy száz kiállító és árus kí-
nálta ásványkülönlegességek kö-

zött ugyanis a nyers daraboktól 
a csiszolt köveken át az ékszere-
kig és egyéb dísztárgyakig szin-
te mindent meg lehetett találni. 

(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Stephanie Barron:  
Az udvarház rejtélye
Amikor Jane meglátogatja kedves ba-
rátnőjét, Isobel Payne-t, Scargrave úr-
nőjét, tragikus események részese lesz. 
Isobel középkorú férje váratlanul rosz-
szul lesz, majd néhány óra leforgása alatt 
meghal. Halála lesújtja az ifjú feleséget, 
ám ez még csak a kezdet: fenyegető leve-
let kap, melynek névtelen szerzője őt és 
az earl unokaöccsét házasságtöréssel és 
gyilkossággal vádolja. Isobel, a botrány-
tól rettegve, Jane-hez fordul segítségért. 

A rejtély megoldhatatlannak tűnik, pedig ha meg akarja akadályozni, 
hogy barátnőjét a vesztőhelyre vigyék, le kell lepleznie a valódi tettest.

Cesar Millan – Melissa Jo Peltier:  
Hogyan neveljünk tökéletes kutyát
Az ismeretterjesztő csatorna A csodálatos 
kutyadoki című sorozatából is ismert Cesar 
Millan kiváló kutyaviselkedési szakember. 
Ezzel a könyvvel azt üzeni mindazok szá-
mára, akik kiskutyát szeretnének magukhoz 
venni, hogy igenis fel lehet nevelni a tökéle-
tes kutyát! Minden az első egy-két év helyes 
megalapozásával kezdődik. A könyv olda-
lain Cesar Millan megosztja velünk a négy 
különböző fajtájú kölyök felnevelése során 
szerzett részletes tapasztalatait, méghozzá olyan világos, szemléletes 
módon, hogy szinte úgy érezzük, ott áll mellettünk, és saját személyes 
szakértőnkként segíti a kutyánkkal közös életünket.

GéniuSz KönyváruHáz
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Táncoló talpak 2.
A legtöbb pingvin éneke gyönyö-
rű. Topi énekhangja azonban meg-
fagyasztja a sarkvidéki levegőt is. 
Sztepptáncosként viszont elámul 
tőle mindenki. Az ő almája messze  
esett a fájától: apja a legszebb han-
gú pingvin volt, fiókája pedig utál minden táncot, a ritmust képtelen 
követni. Ám neki is van különleges vágya: meg akar tanulni repülni.

ausztrál animációs film, korhatár nélkül
Művészetek Háza, uránia-terem; március 22–28., 17.30, március 
24–25., 15.30-kor is.

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A XX. század első évtizedében készült ké-
peslap a Rákóczi utcát és a Szinván átívelő hidat mutatja. Jobb ol-
dalon kézművesek házai és műhelyei láthatók, így Bendin Béla 
szűcstermékeit reklámozza. Vele szemben a Grabovszky-féle gö-
rög kereskedőház áll, amelynek külső megjelenése és déli homlok-
zata azóta sem változott. A földszintes épületek, műhelyek, a híd, 
mellette a Szinvába vezető úgynevezett lócsutakoló 1923–1924-ben 
tűnt el. Árva Pál tervei alapján és kivitelezésében felépült az Uránia 
mozi, amely 1945-ben történt államosításától Béke mozi néven mű-
ködött 2001-ig. Átalakításakor az eredeti épület fő tömege megma-
radt, a volt mozi emeletráépítést kapott, a keleti szárnyrésszel viszont 
növelték az alapterületet. A Művészetek Házát 2006 őszén adták át.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogorvosi ügye-
let (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügyelet (GYEK 
– Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobilról is hívható): 116-
123, (csak vonalasról): 80/116-123. áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MiHŐ 
műszaki ügyelet: 46/379-360. MivÍz központi 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. állategészség-
ügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű ››››››››››››

364 éve, 1648. március 12-én temetésre való harangozás közben 
megrepedt az avasi harangtorony nagyharangja. A következő évben 
Wirtt György, nem helybeli harangöntővel 10 mázsás harang önté-
sére kötött szerződést a város, amelynek előlegét ki is fizették. 

295 éve, 1717. március 12-én kezdődött az a boszorkányper Mis-
kolcon, amelyben 19 tanút hallgattak ki. A vádlottnak ugyan volt vé-
dője, a megyei „fiskus” mégis az „elbűvölést és mérgezést” bizonyí-
tottnak ítélte, s az érintetteket máglyahalálra ítélte.

154 éve, 1848. március 17-én érkezett az első levélbeli tudósítás 
a pesti eseményekről. A korabeli naplóíró a hírnöknek Kun Józsefet 
tartja, de ugyanekkor érkezett meg Butykay József levele is, amely el-
indította a forradalmi szerveződést Miskolcon is.

Hétforduló ›››››

Névadó – Szemere Bertalan  
Miskolc észak-déli közleke-
désének a XIX. század ele-
jétől fő útvonala, amely 
északon a Kazinczy Fe-
renc utcától kezdődött, 
s délen a mindszen-
ti templomnál folytató-
dott a csabai országút-
ban. 1871 előtt Mindszent 
utca volt a neve. Szemere Ber-
talan hamvainak miskolci elteme-
tése után változtatták meg a nevét.

A borsodi születésű (Vatta), fi-
atalon közszereplést vállaló Sze-
mere Bertalan 1840-től a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, 
1846-tól Borsod vármegye alis-
pánja, országgyűlési követ, majd a 
kormány belügyminisztere. 1848 

végétől Felső-Magyarország 
10 megyéjének kormány-

biztosa. A debreceni 
trónfosztó országgyű-
lés után kezdődött éle-
tének az a szakasza, 
amelynek része volt a 

magyar korona menekí-
tése és az emigráció válla-

lása is. Három gyermeke kö-
zül Párizsban született Attila nevű 
fia (1859–1905), aki Miskolcnak 
országgyűlési képviselője is volt.

Szemere Bertalan Pesten halt 
meg, s két évvel később volt a te-
metése Miskolcon, az avasi domb-
oldalon. Szobrát Róna József ké-
szítette, s 1906-ban avatták fel. 
(1812–1896 között élt.)                   D. I.

Pluszt adni az embereknek
Emberekkel foglalkozni, se-
gíteni, adni nekik – ez Becze 
Julinak, a Manómanufaktú-
ra kitalálójának és üzemel-
tetőjének életfilozófiája. Így 
végzi munkáját az egészség-
ügyben, családanyaként és a 
játszóházakban is.

– Játszóházat először körülbelül 
nyolc éve a Herman Ottó Mú-
zeumban szerveztem felkérésre. 
A program akkor olyan sikeres 
volt, hogy vasárnaponként hosz-
szú időn át megrendeztük, sőt, 
egyre többször hívtak máshová 
is. Mára a város összes jelentős 
nagyrendezvényén számítanak 
ránk, de hívnak Miskolcon túl-
ra is – mondja Becze Juli.

A Manómanufaktúra lénye-
ge – legyen az éppen játszóház 
vagy kreatív születésnap szer-
vezése – az, hogy valami pluszt 
kapjanak a résztvevők.

– Arc- és hennafestésen túl a 
játszóházban többek között kéz-
műves termékeket készítünk, 
üveget festünk, lufit hajtoga-
tunk, a lényeg az, hogy amit itt 
megtanulnak a gyerekek, azt ké-
sőbb a szülőkkel együtt, a ház-

tartásban meglévő anyagokból, 
olcsón, környezettudatos meg-
oldásokkal is meg tudják ismé-
telni – meséli.

Becze Juli – saját bevallása sze-
rint – szeret emberekkel foglal-
koz ni, ez tölti ki az életét. A Ma-
nómanufaktúrában végzett 
mun káját éppúgy szolgálatnak 
tekinti, mint főállását az egészség-
ügyben, vagy épp az anyaságot.

És, hogy mi a Manómanufak-
túra titka? Juli szerint az, aho-
gyan a gyerekekkel foglalkoz-
nak segítőivel.

– Nagyon kitartónak kell len-
ni, nagy alázattal kell feléjük for-
dulni, és természetesen érezni-
ük kell, hogy szereted őket. És 
ha mindez együtt van, akkor lá-
tod, hogy boldogok, az pedig a 
mi legnagyobb fizetségünk.

Tajthy Á. | fotó: M. L.

KöztünK élneK ››››››››››››

Ha jogi természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, 
küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk: 
info@mikom.hu. Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tu-
lipán Péter ügyvédek írásos válaszukkal állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››

Ismeri Ön Kaffka Margit műveit?

Tisztelt Olvasó! Ezer szállal kötődik Miskolchoz Kaffka Margit. De vajon ismeri 
Ön a műveit? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-játékunkban 
egy-egy művének címét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, egy levelező-
lapon legkésőbb 2012. április 12-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommuni-
kációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iroda felajánlásá-
ban könyvet és strandtáskát sorsolunk ki. Előző játékunk helyes megfejté-
sei voltak: 1. Erdei szerelem, 2. Lóci elalszik, 3. Pásztorsípon, 4. Kétségbeesés. 
Könyvnyereményben részesül: Kondás Beáta, Miskolc, Gyula u.


