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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
nem vész el, 
ha megújul
az energetikai korszerűsítés 
költséges, ezért nem érdemes el-
kezdeni szakmai tervezés nélkül.  
életmód | 7. oldal

a szülőkhöz 
is szólnak
a gyermek- és ifjúsági központ-
ban a lelki közösséget a szülők 
is átélhetik.  
a város | 4. oldal

ismét „fúj” a 
tavaszi szél 
idén is lesz tavaszi szél – takarít 
a város akció Miskolcon, ezúttal a 
kisavas megtisztítása a cél.  
a város | 3. oldal

HIrdeTés

HIrdeTés

Fontos témák a közgyűlésen
Márciusi, rendes ülését tartot-
ta csütörtökön a miskolci köz-

gyűlés. A grémium döntött több 
pályázat beadásáról, közterüle-
tek elnevezéséről, önkormány-

zati rendeletmódosításokról. Be-
számolókat hallgattak s vitattak 
meg fontos témákról,  és esküt 

tett a testület előtt egy új szakbi-
zottsági tag is.

» részletek az 5. oldalon

„Gyermekeink jövőjéért”
A Katica, a Diósgyőri és a Me-
semalom bölcsődéknél is fel-
újítási munkák kezdődnek az 
idén, összesen több mint 90 
millió forint értékben. Miskol-
con az elmúlt évben másik öt 
bölcsőde is megújult – részben 
uniós, részben önkormányzati 
forrásból – több mint százmil-
liós beruházásban.
» részletek a 8. oldalon

Fellendítenék a 
munkaerőpiacot
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re nyitotta meg pénteken a HRC 
Group miskolci kirendeltségének 
irodáját. A cég idén tizedik éve fog-
lalkozik munkaerő-kölcsönzéssel 
és -közvetítéssel, miskolci jelenlé-
tük hozzájárulhat a munkaerőpiac 
fellendítéséhez és a munkanélküli-
ség visszaszorításához. 

» cikkünk a 3. oldalon

Több száz munkahely az ipari parkban
még építkezik, de máris bővít a drótgyár, beruházásba kezd a darugyártó

Még el sem készült a Mecha-
tronikai Ipari Parkban a drót-
gyár építése, a beruházó máris 
a bővítés mellett döntött. Köz-
ben a park legnagyobb be-
ruházója, a finn darugyár is 
megkapta az építési engedélyt.

Még egy éve sincs, hogy aláírta Mis-
kolc városa és a Gustav Wolf ve-
zetése a megállapodást, és már-
is a bővítésről tárgyaltak a héten. 
A Mechatronikai Ipari Parkban ta-
valy novemberben rakta le a drót-
gyár alapkövét Ernst Wolf, a Gustav 
Wolf GmbH ügyvezető igazgató-
ja és Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere. A kéthektáros területen 
3,5 millió euró értékű beruházás-
sal épül fel a gyáregység, melyben a 
tervek szerint ötven dolgozót alkal-
maznának. 

» folytatás a 3. oldalon

Döntsünk közösen a színről!
A miskolciak dönthetik el, mi-
lyen legyen az új miskolci vil-
lamos színe. A hat színtervre a 
Zöld Nyíl villamosprojekt hon-
lapján, a www.zoldnyil.hu honla-
pon lehet szavazni április 1-jéig. 
Az új, a Skoda által gyártott mo-
dern, alacsonypadlós villamosok 
nem egészen két év múlva érkez-
nek meg Miskolcra.

» cikkünk a 3. oldalon

Dolgoznak a Patak utcán
A munkaterület átadásával márci-
us 13-án megkezdődött a Patak ut-
cai mélygarázs-beruházás előké-
szítése. A tervek szerint augusztus 
végére készülhetnek el.

A közműkiváltás és építés kez-
detétől a megszokotthoz képest je-
lentősen megváltozott a környező 
utcákban a forgalmi rend, amely 
az építkezés szeptemberre várható 
befejezéséig érvényben marad.

» cikkünk a 4. oldalon

Jöhet az Újpest
Elkönyvelhette első sikerét múlt szombaton 
a Diósgyőr, miután José Luque és Tisza Tibor 
góljaival legyőzte idegenben a Pápát. 
Benczés Miklós vezetőedző szerint át kell érez-
niük, hogy jó csapat a DVTK, és bízik benne, 
hogy közönségük segítségével most is meglesz a 
három pont. A biztatással nem is lesz gond, hi-
szen valóságos roham indult a szombati DVTK 
– Újpest mérkőzésre szóló jegyekért. 
» cikkünk a 9. oldalon

Óraátállítás – a Föld órája
Március 25-én, vasárnap kezdő-
dik a nyári időszámítás, az eu-
rópai gyakorlatnak megfelelő-
en hajnali 2 órakor 3 órára, tehát 
előre kell állítani az órákat. 

A Föld órája akció általában 
egy hétvégére esik az óraátállí-
tással, hiszen az előbbi márci-
us utolsó szombatjára, utóbbi az 
utolsó vasárnapra esik. Most ki-
vételesen egy hétvégével később 
tartják meg az ugyancsak az 
energiatakarékosság jegyében 
született akciót, amihez idén 
Miskolc is csatlakozik. 

A város vezetése ezért arra 
buzdítja a miskolciakat, hogy 
minél többen regisztráljanak 
a www.foldoraja.hu internetes 
oldalon március 31-én este fél 
9-ig, hogy a miénk lehessen az 
elismerő cím.  

» részletek a 2. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

Összegyűltek  
az ajánlószelvények
Információink szerint valamen�-
n�i jelölt összeg�űjtötte a szük-
séges számú ajánlószelvén�t, 
aki indulni kíván az április 22-ei, 
időközi választáson Miskolc 2. 
számú, eg�éni választókörzeté-
ben. A n�ilvántartásba vett jelöl-
tekről vélhetően március 24-ei 
ülését követően ad ki hivatalos 
közlemén�t a Hel�i Választási Bi-
zottság.

Mint ismeretes, Miskolc 2. szá-
mú, egyéni választókörzeté-
ben a korábbi képviselő, Giákné 
Bobály Judit halála miatt tarta-
nak időközi választást. Lapzár-
tánkig a Fidesz – KDNP, a Ma-
gyar Szocialista Párt, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, a 
Lehet Más a Politika, valamint 
a Jólét és Szabadság Demokra-
ta Közösség hozta nyilvánosság-
ra jelöltjének a nevét.

Jelöltet ajánlani március 23-án, 
pénteken délután 4 óráig lehetett 
a Helyi Választási Bizottságnál, a 
szükséges számú ajánlószelvény 
leadásával.

A Jobbik március 14-én je-
lentette be, hogy a párt jelöltje, 
Körmöci Attila összegyűjtötte a 
szükséges számú ajánlószelvényt, 

s ezt átadták a választási bizott-
ságnak. 

Sebestyén László, a Fidesz mis-
kolci elnöke pénteken délelőtt 
közleményben tudatta, hogy Ta-
kács Gábor, a Fidesz és a KDNP 
közös önkormányzati képviselő-
jelöltje március 23-án eljuttatta a 
választási bizottsághoz a szüksé-
ges ajánlószelvényeket. A közle-
mény szerint „az időközi válasz-
tás kampányában Takács Gábort 
rengeteg ajánlószelvénnyel tisz-
telték meg a választók”.

Bartha György, a Magyar Szo-
cialista Párt miskolci irodaveze-
tője úgy tájékoztatott, hogy je-
löltjük, Ruskó Zoltán is leadta a 
szükséges számú ajánlószelvényt. 
Ugyanerről számolt be Zsíros 
László, a Jólét és Szabadság De-
mokrata Közösség megyei el-
nöke: mint mondta, jelöltjüket, 
Csanálossi Bélát március 21-én 
vette nyilvántartásba a választá-
si bizottság. 

Emődi Zoltán, a Lehet Más a 
Politika jelöltje lapunknak úgy 
nyilatkozott, neki is sikerült ösz-
szegyűjtenie a szükséges számú 
ajánlószelvényt, ezeket március 
23-án, délután juttatják el a vá-
lasztási bizottsághoz.                 Sz. S.

Sikertörténet a MiskolcPont kártya
Sikertörténet az új Miskolc Kárt�a, 
sok ezer miskolci sokmilliós spó-
rolása – erről tartott sajtótájékoz-
tatót Molnár Péter (KDNP) és Soós 
Attila (Fidesz) önkormán�zati kép-
viselő. Elhangzott, közel 12 ezer 
ember igén�elte a MiskolcPont 
Kárt�át március eleje óta.

Molnár Péter, a KDNP városi el-
nök-frakcióvezetője elmondta, 
összevetve a régivel, a most in-
dult rendszer sokkal előnyösebb 
mind Miskolc városának, mind 
pedig a lakosságnak.

– Eredetileg 1900 forint lett 
volna a kártya, azonban a Fidesz 
– KDNP-frakció kérte, hogy még 
mérsékeljék annak árát, így most 
1500 forintba kerül, ez majdnem 
feleannyi, mint a régi kártya – 
hangsúlyozta Molnár Péter.

A politikus emlékeztetett, a 
kártyarendszer 2006-ban a Fi-
desz – KDNP programjában is 
szerepelt, azt javasolták is beve-
zetni, azonban ezt az akkori szo-
cialista városvezetés előbb lesza-
vazta, később azonban mégis 
megvalósított egy kedvezmény-
rendszert, mely a közgyűlés 
megkérdezése nélkül került ma-
gántulajdonba.

– Ez az új, valóban városi 
kedvezményrendszer óriási si-
kernek bizonyul, már 12 ezer 
felé közelít az igénylők száma. 
A MiskolcPont alig három hét 
alatt megközelítette a régi rend-

szer eredményeit – hangsúlyoz-
ta Molnár Péter.

Soós Attila Fidesz-képviselő 
arról beszélt, hogy nem az egyet-
len eset volt, hogy az előző város-
vezetés által indított beruházások 
magánérdeket szolgálnak.

– Az 1500 forintos kártyadíj 
minden költséget fedez, bele le-
het tehát gondolni, hogy az előző 
kártya 2700 forintos díja milyen 
extraprofitot hozott az üzemelte-
tő magáncégnek – hangsúlyozta 
Soós Attila. 

Mint mondta, fontos, hogy az 
új rendszer Miskolc és környé-
kének összetartozását is hivatott 
erősíteni, az ott élők is igényel-
hetnek kártyát, részesülhetnek az 
általa nyújtott kedvezményekből. 

A képviselők  hozzátették, ha-
marosan megjelennek a Mis-
kolc Pont új, saját márkás ter-
mékei, ami reményeik szerint 
erősíteni fogja a helyi kisvállal-
kozásokat, ezáltal a kedvezmény-
rendszernek munkahelymegtar-
tó szerepe is lehet.             Tajthy Á.

» Földesi Norbert (MSZP) | az 5. számú önkormányzati választókörzet képvi-
selője március 29-én, csütörtökön délután 5 órától lakossági fogadóórát tart a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában (Középszer 3.).

» Zsiga Marcell (Fidesz) | a 14. számú önkormányzati választókörzet képvise-
lő lakossági fórumot tart március 29-én, csütörtökön délután 4 órától a II. Rákóczi Ferenc 
Általános és Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű Iskolában (Zoltán u.). Téma: Andor utcai 
útépítés és közlekedési helyzet. Meghívott vendégek: a kivitelező és a beruházási és vá-
rosüzemeltetési osztály munkatársai.

fogadóóra ››››››››››››››››››››››

március 18. | vasárnap

Bábpremier. Bemutatóra érkeztek 
kicsik és nagyok a Csodamalom Báb-
színházba. Bemutatták ugyanis a re-
pertoár legújabb darabját, a Hófe-
hérkét. A történetet Szabó Attila írta 
színpadra, paraván mögé pedig Hala-
si Dániel állította. 

március 20. | kedd

Csatornarekonstrukció. Kedden 
kezdődött, és a következő hónapok-
ban fejeződik be főutcai szennyvíz-
csatorna rekonstrukciója. A Mivíz 
Kft. a felújítást még 2010-ben kezd-
te meg a Zöld Nyíl projekt keretében. 
Egyszerre, egy időben csak 3-4 da-
rab akna kiépítését végzik el, ami 2 x 2 
méteres területek felbontásával jár. Így 
a munka ideje alatt a főutcai üzletekbe 
zavartalan lesz a bejutás.

Auschwitz Album. Miskolcra érke-
zett a „Auschwitz Album Rólunk, ne-
künk, nélkülünk…” című kiállítás. A 
tíz napon keresztül a Miskolci Galé-
riában megtekinthető tárlat megnyi-
tóján virágokkal köszöntöttek három 
megjelent holocaust-túlélőt, majd át-

adták a Raul Wallenberg-díjat mun-
kájának elismeréseként Novák Ilo-
nának, a Herman Ottó Múzeum 
múzeumpedagógusának. 

Tradíció és kreativitás. A Gábor 
Áron „Művészeti Iskola” Szakközép-
iskola művészeti tagozatos diákjainak 
alkotásaiból nyílt kiállítás a József At-
tila Könyvtárban. A „Tradíció és ki-
állítás” című, április 13-áig látogat-
ható tárlat közel harminc jelenlegi és 
egykori diák alkotását – rajzait, fotóit, 
dísztárgyakat – mutatja be.

Ötven hektár égett Komlós te-
tőn. Nagy területen volt szárazfűtűz 
Komlóstetőn, mellyel órákon át küz-
döttek a miskolci tűzoltók. A tűzoltók 
igyekeztek kezelni a helyzetet és meg-
akadályozni, hogy a tűz komoly káro-
kat is okozhasson a közeli épületek-
ben. Végül délután kettő után sikerült 
teljesen elfojtani a lángokat, de három, 
hétvégi telken lévő szerszámos bódét 
nem tudtak megmenteni. 

Francia ünnep. A francia nyelvet és 
kultúrát népszerűsíti a Frankofónia 
ünnepe, amelyet hivatalosan ked-
den nyitottak meg Miskolcon a Cso-
damalom Bábszínházban. A Mis-
kolc Alliance Francaise fennállásának 
25. évfordulóját is ünnepli. Az ünnep 
március végéig több programot kínál 
Miskolcon és szerte a megyében: kiál-
lítások, sanzonok, ska zene, irodalom, 
filmek várják az érdeklődőket.

Épül a kerékpárút. Újraindult a ke-
rékpárforgalmi nyomvonal építése 
Miskolcon: a munkák kedden az An-
dor utcában kezdődtek. Az első mun-
kafázis a szegélykövek lerakása, vala-
mint a Kőporos utcában a meglévő 
útpálya javítása.

március 21. | szerda

Mosol�ország Miskolcon. Mis-
kolcra érkezett szerdán a Kapcsolda 
programja. A Berzeviczy Gergely Ke-
reskedelmi és Vendéglátó-ipari Szak-
középiskola egészséges diákjai a Tüs-
kevár Óvoda és Általános Iskola 
fogyatékkal élő fiataljait látták vendé-
gül. A játékos programon részt vett az 
egykori berzés, Herczeg Zoltán divat-
kreátor is, aki segített a két közösség 
találkozójának létrehozásában.

Töprengtek. 20. alkalommal ren-
dezték meg a Töprengő városi ma-
tematikaversenyt általános iskolások 
számára. A népszerű versenyt a Kos-
suth Lajos Evangélikus Általános Is-
kola, Gimnázium és Pedagógiai Szak-
középiskola szervezi meg minden 
évben a 2. évfolyamostól a 6.-os gye-
rekek számára. A játékos, logikai fel-
adatsort ezúttal 160 kisdiák töltötte ki.

Újabb önkéntes tartalékosok. 
Három, nyugállományban lévő ka-
tona írta alá hivatalos keretek között 
önkéntes műveleti tartalékos szerző-
dését a miskolci Toborzó Irodában. 
A műveleti tartalékos szolgálatra me-

gyénkben is nagy az érdeklődés, a ha-
záért és a honvédségért tenni kész ál-
lampolgárok egyre nagyobb számban 
jelentkeznek.

március 22. | csütörtök

Papírra vetett színházi élmén�ek. 
Színház az egész világ címmel rendezi 
meg minden évben városi rajzverse-
nyét a Herman Ottó Általános Iskola. 
A beérkezett pályaműveket egy kiállí-
táson mutatják be az intézményben. 
A több mint 10 éves múlttal rendel-
kező verseny azon túl, hogy rajzolni 
hívja a fiatalokat, felhívja a figyelmet a 
színházlátogatás előnyeire, s tiszteleg a 
színházi világnap előtt is.

március 23. | péntek

Újra a holdingról. Rendkívüli sajtótá-
jékoztatón számolt be Földesi Norbert 
arról, hogy tudomásuk szerint végre-
hajtás alatt áll a Miskolc Holding Zrt. A 
közgyűlés szocialista frakciójának veze-
tője ezt egy fénymásolt végrehajtási lap-
pal igyekezett alátámasztani. Elmondá-
sa szerint egy elvesztett munkajogi per 
következményéről van szó. A holding 
reagálása szerint hónapok óta megala-
pozatlan és erősen torzított, legtöbbször 
a sajtóban, politikai felhanggal megjele-
nő támadások kereszttüzében állnak. 
Ez nem jó üzenet a 2500 munkaválla-
ló felé, és azok felé sem, akik itt keresik a 
befektetési lehetőséget. A Miskolc Hol-
ding Zrt. ellene szóló végrehajtásról il-
letékes hatóságtól hivatalos értesítést 
nem kapott – teszik hozzá.

napról napra ››››››››››››››››››››››››››››››››

Vágányzár, villamospótlók, műfű 
A jó idő beálltával ismét 
dolgoznak a villamospálya 
meghosszabbításának sza-
kaszán. A nagyjából április 
közepéig tartó vágányzár 
ideje alatt elvégzik azokat 
munkákat, melyek a hideg 
miatt tavaly elmaradtak.

Hétfőn az előkészületekkel kez-
dődött meg a Bölcs utcai útátjá-
rótól Alsó-Majláth (Köln utca) 
megállóig tartó műfüves szakasz 
burkolása, a vágányzóna töb-
bi szakaszát pedig a pálya legna-
gyobb részéhez hasonlóan asz-
falttal fedik le.

Szintén ez alatt az időszak 
alatt fogják leaszfaltozni a tel-

jes végállomást, beszabályoz-
zák a felsővezetéket, kiépítenek 
egy távközlési optikai gerincet, 
kiépítik a peronok energiaellá-
tását, elvégzik a tereprendezést, 
és nagyjából 220 méter hosz-
szan kiépül a LÁEV kerítése is, 
tudtuk meg Csontos Ágnestől, 

az MVK Zrt. PR-főmunkatár-
sától.

A munkák alatt az 1-es villa-
mos régi végállomásáig, Diósgyőr 
városközpontig közlekedik, ahon-
nan villamospótló buszokkal le-
het eljutni az új végállomásra, 
Felső-Majláthra.          T. Á. | fotó: J. Á. 

Minden cseppje érték
Elsősorban iskolásoknak 
tartott nyílt napot és műsze-
res bemutatót a Mivíz már-
cius 22-én, a víz világnapján. 

Ebben az évben olyan témát állí-
tottak a nemzetközi esemény kö-
zéppontjába, ami a fogyasztók 
szempontjából nem is érzékelhe-
tő, látható: a termékek előállításá-
hoz szükséges víz mennyiségének 
nagyságára hívják fel a figyelmet. 
A világnap jelentősége azonban to-
vábbra is az, hogy világszerte felhív-
ja a figyelmet az ivóvíz fontosságára, 
a vízbázisaink fokozott védelmére.

Miskolc vízbázisai karsztforrás-
ra települtek, fedetlenek, tehát rop-
pant sérülékenyek. Ugyanakkor a 

város vize kiváló minőségű, ami a 
szakmai munkának is köszönhető. 
A világnapon például Üszögh La-
jos, a Mivíz Kft. ügyvezető igazga-
tója bemutatta a sajtónak azt a ta-
valy üzembe állított berendezést, 
amely UV-fénnyel fertőtleníti az 
ivóvizet. A megközelítőleg 20 mil-
lió forintos beruházásnak köszön-
hetően a berendezés által biztosí-
tott, viszonylag olcsó és hatékony 
eljárással teljesen csíramentes vizet 
tudnak szolgáltatni a lakosságnak.

A Mivíz nyílt napot is tartott az 
európai uniós forrásokból biztosí-
tott, fejlesztés előtt álló szennyvíz-
tisztító telepen, a lehetőséggel élve 
négy miskolci iskola diákjai láto-
gatták meg az üzemet. A Kós Ká-
roly Építőipari Szakközépisko-
lában pedig a környezetvédelem 

szakos szakközépiskolások szá-
mára bemutatták többek között a 
csővezetékek ipari kamerás vizs-
gálatát, a csatornahálózatok diag-
nosztikai állapotfelmérését s a ha-
tékony vízvezeték-elemzést is. 

A Diósgyőri Óvoda apróságai 
pedig – a hagyományoknak meg-

felelően – háromnapos rendez-
vénysorozattal ünnepeltek. A prog-
ramok között kiállítás és előadás 
éppúgy szerepelt, mint vetélkedő, 
és egy kirándulás, amelynek kereté-
ben a gyerekek megtisztítják az álta-
luk korábban örökbe fogadott Sza-
badság-forrást.              K. I. | fotó: M. L.

Nyerjen Miskolc!
Miskolc is megpál�ázza a Föld órája 
fővárosa címet.  

Hívjuk fel együtt a figyelmet a klí-
maváltozás veszélyeire és csatla-
kozzunk minél többen a Föld órája 
mozgalomhoz – erre kéri a lakos-
ságot Kriza Ákos polgármester. A 
város vezetése arra buzdítja a mis-
kolciakat, hogy minél többen re-
gisztráljanak a www.foldoraja.hu 
internetes oldalon március 31-én, 
szombaton este fél 9-ig, hogy a mi-
énk lehessen az elismerő cím.  

A polgármesteri hivatal a díszvi-
lágítás lekapcsolásával csatlakozik 
az akcióhoz. Így március 31-én este 
fél 9-től egy órára az avasi kilátó, a 
városháza, az avasi templom, a di-
ósgyőri vár és a többi közintézmény 
díszkivilágítását kapcsolják le.

A Föld órája fővárosa címet az a 
település nyeri el, amelynek lakói a 
legnagyobb számban csatlakoznak 
a Föld órája mozgalomhoz.
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Döntsünk közösen a színről!
A miskolciak dönthetik el, milyen le-
gyen az új miskolci villamos színe. 
Szavazni a www.zoldnyil.hu honla-
pon lehet április 1-jéig, de most mi is 
bemutatjuk a „választékot”.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
terének felhívása szerint a gyártó 
által létrehozott hat variáció kö-
zül közösen választhatjuk ki azt, 
amelyiket leginkább városunk-
hoz illőnek találunk.

A polgármester hangsúlyozta, 
az előző városvezetés hosszú si-
kertelensége, három érvénytelen 
közbeszerzési eljárás után jutott 
el a mostani vezetés oda, hogy 
már biztosan lesz 31 új villamos.

Mint arról beszámoltunk, 
nemrég Kriza Ákos is láthatta a 
Skoda által gyártott villamoso-
kat, amelyek közül egy olyanra 
is felszállt, amelynek lényegi ele-
mei gyakorlatilag megegyeznek 
a Miskolcra érkező új villamo-
sokkal.

– Csak a miénk még szebb, és 
még jobb lesz, mert a város igé-
nyeire lesz szabva. Mi sem mu-
tatja ezt jobban, mint hogy most 
mi, miskolciak dönthetünk az új 
villamosok színéről – hangsú-
lyozta a polgármester.

Ezért arra buzdít mindenkit, 
hogy döntsük el együtt, milyen 
színű legyen Miskolc új villamosa!

Körzetekben is
A városi akción kívül, vagy éppen 
ahhoz csatlakozva több önkor-
mányzati képviselő is szervez, il-
letve támogat a saját körzetében 
takarítást, elsősorban iskolákkal 
együttműködve. 

A tavaszi megújulás jegyében 
nagytakarítási akcióba kezdtek 
péntek reggel a Lévay József Re-
formátus Gimnázium kilence-
dikes diákjai. Két osztály a bel-
város mellett, a Dóczy József 
utcában látott munkához, a har-
madik pedig a Csanyikban. A 
Bodótetőn az AVE Miskolc Kft. 
biztosította a zsákokat, munka-
kesztyűt és gondoskodott a vé-
gén a szemétszállításról, Kovács 
Józsefné Budai Mária (Fidesz) 
képviselő pedig uzsonnára ka-
kaós csigát és ásványvizet vásá-
rolt a diákoknak.

A Hejő-patak partjára szer-
veztek szemétszedést Miskolc-
tapolcán vasárnap délelőttre. 
A feladatra vállalkozó fiatalok 
10 órakor indulnak a tapolcai 
nagyparkolóból és az Egyetem-
város irányába szedik össze 
az otthagyott szemetet. A ci-

vil szerveződés mellé állt Nehéz 
Károly (Fidesz) önkormányza-
ti képviselő, segítségével az AVE 
Miskolc Kft. díjmentesen bizto-
sítja a munkához a szemeteszsá-
kokat és védőkesztyűket.

Fodor Zoltán (MSZP) avasi 
önkormányzati képviselő pedig 
március 31., szombat délelőtt 
8–12 órára szervez takarítást és 
faültetést a választókörzetében. 
Magánszemélyek és társashá-
zak jelentkezését is várja, szá-
mukra a szerszámokat és védő-
felszerelést biztosítja, a munka 
végeztével pedig egy tál gulyás-
ra is vendégül látja. Jelentkezni 
és érdeklődni az alábbi telefon-
számon lehet március 30-áig: 
46/564-451.

Ismét együtt takarít a város 
Idén is lesz Tavaszi szél – takarít a 
város akció Miskolcon, ezúttal a 
Kisavas megtisztítása a cél. Az el-
múlt évhez hasonlóan kérik a fia-
talok, idősebbek, civilek és szer-
vezetek együttműködését.

A Tavaszi szél – takarít a város 
akció keretében, a lakossággal 
közösen takarították ki tavaly 
az Avas és az egyetem között 
lévő domboldalt. Diákok, szü-
lők, tanárok, valamint civil szer-
vezetek, egyesületek összefogva 
mozdultak meg – és mozdulnak 
meg idén is azért, hogy Miskolc 

tiszta és zöld város legyen. Most 
a Kisavas kitakarításához járul-
hatunk mindannyian hozzá. 

– A miskolci polgármesteri 
hivatal és Miskolc polgármeste-
re, Kriza Ákos úgy döntött, hogy 
a tavalyi akciót idén is megismé-
teljük. Ezúttal a Kisavast szeret-
nénk megtisztítani együtt, a ta-
karítási akcióban pedig minden 
segítő kéz jól jöhet – mondta 
Dobos Tímea, a polgármesteri 
hivatal szóvivője.

A takarítási akció részleteiről 
hamarosan tájékozódhatnak a 
miskolc.hu-n.

Hamarosan megjelennek 
a tavasz első hírnökei
A közterületek nyári virágo-
sítása május közepén kezdő-
dik Miskolcon, és előrelátha-
tólag három-négy hetet vesz 
majd igénybe.

– Az Operafesztivál kezdetére, jú-
nius 7-ére, minden palánta a he-
lyén lesz – közölte Dobos Tímea 
városházi szóvivő.

A virágültetés a belvárosban, Ta-
polcán és Lillafüreden kezdődik, 
majd a város más területein is foly-
tatódik a munka. A Széchenyi-szo-
bornál, a Bartók és a Deák téren 
tulipánok színesítik a belvárost, a 
virágóránál pedig árvácskákban 
gyönyörködhetünk.

Idén összességében százezer szí-
nes, változatos, egynyári palántával 

ültetnek be mintegy 2500 négyzet-
méteres virágágy-felületet Miskol-
con. A tervek szerint 16 fajta vi-
rágot láthatnak majd a járókelők 
a közterületeken – többek között 
látványos elrendezésű dáliákat, je-
gecskéket, begóniákat, szalviákat. 
Ebben az évben újdonságként 
megjelenik az úgynevezett zápor-
virág, és a Kleopátra tűje is.

Az önkormányzatnak ebben az 
évben nyolcmillió forint áll rendel-
kezésére a tavaszi és nyári virágo-
sításra. 

– A viráglopások minden évben 
komoly kárt okoznak a városnak, 
és rontják a megtervezett összké-
pet is. Kérjük a városlakókat, ha 
ilyet észlelnek, értesítsék a rend-
őrséget. A miskolciakkal közösen 
egy vendégváró, rendezett várost 
szeretnénk kialakítani – hangsú-
lyozta Dobos Tímea.                 Sz. S. 

Buszforduló: őszre elkészülhet
Évek óta nehezítik a buszköz-
lekedést a rossz útviszonyok a 
Bábonyibércen az Árok utcánál. 
A terep rendezéséhez, a buszfor-
duló kialakításához tisztázni kel-
lett a területen a tulajdonviszo-
nyokat is.

Kovács Józsefné (Fidesz), a kör-
zet önkormányzati képviselője 
elmondta: a beruházásnak része 
a buszforduló területének meg-
vásárlása, kialakítása, a szabá-
lyozási terv szerinti zúzalékos 
utak, valamint a közvilágítás ki-
építése is. 

– Az összességében mintegy 
160 tulajdonost érintő terüle-
ten kialakították az építési tel-
keket, tisztázódtak a tulajdoni 
viszonyok. Kiderült, mely in-
gatlanokat érinti a buszfordu-
ló kiépítése, megtörtént a tel-
kek adás-vétele is – nyilatkozta 
lapunknak Lévai István, a pol-

gármesteri hivatal városüzemel-
tetési osztályának főtanácsosa. 
Folyamatban van a buszfordu-
ló építési engedélyeztetése, és 
egy önkormányzati tulajdon-
ban lévő út megszüntetésének 
eljárása is, amire az építés miatt 
van szükség. A szükséges enge-
délyek beszerzése után, a mint-
egy harmincmilliós beruházás 
kivitelezése kora őszre várható.

Sz. S. 

Több száz munkahely az ipari parkban
Még építkezik, de máris bővít a drótgyár, beruházásba kezd a darugyártó

Még el sem készült Miskol-
con, a Mechatronikai Ipa-
ri Parkban a drótgyár építé-
se, a beruházó Gustav Wolf 
Miskolci Drótgyár Kft. már-
is a bővítés mellett döntött. 
Közben a park legnagyobb 
beruházója, a finn darugyár 
is megkapta az építési enge-
délyt.

» folytatás az 1. oldalról
Közben már elkészült a gyárnak 
helyet adó csarnok, jelenleg is sze-
relik a csarnokpanel-elemeket, a 
teljes építkezés április végén zá-
rulhat le, ezt követően telepítik be 
a gépeket. Elkészült a közművesí-
tés is, a készültségi foknak megfe-
lelően felvett munkaerővel is ren-
delkeznek és folyamatos az üres 
álláshelyek pályáztatása. Az üzem 
átadását május elejére tervezik, ek-
kor a termelés is elindul majd.

Mint Vécsi Györgytől, a Miskolc 
Holding Zrt. igazgatóságának el-
nökétől megtudtuk, a héten újabb 
egyeztetések történtek a drótgyár 
vezetésével, ugyanis közben úgy 
döntöttek, bővítik a miskolci üze-
met. Ezért még nagyobb terület-
re van szükségük, és hátrafelé ter-
jeszkednének az üzemcsarnokkal. 

Az eredeti dolgozószám helyett is 
több – háromszor annyi, vagyis 
százötven embert alkalmaznának. 
A jelenlegi tárgyalások alapján úgy 
tűnik, hogy a bővítés is elkészülhet 
még ebben az évben. Az elnök sze-
rint ez már egy valós lépés abba az 
irányba, hogy Miskolcon új mun-
kahelyek tudjanak megvalósulni.

A drótgyárral éppen szemben 
hamarosan szintén egy új beru-
házás kezdődhet az ipari park-
ban. Ide a finn darugyártó, a 
Konecranes tervez üzemet. Mint 
Vécsi György elmondta, az a te-
rület gyakorlatilag készen áll az 
építésre, a cég pedig a héten meg-
kapta az építési engedélyt, így vél-
hetően ők is elkezdik hamaro-
san a beruházást. A finn cég első 
körben 400 dolgozó alkalmazását 
vállalta, az üzem méreteiből adó-
dóan azonban ennél jóval több 
miskolcinak adhat munkát, így a 
Bosch után a második olyan cég 
lehet, amely komoly létszámú al-
kalmazottal dolgozik majd.

Vécsi György elmondta, na-
gyon fontos számukra az is, hogy 
a holding tagvállalata, a MIK látja 
el a műszaki ellenőrzést, és a drót-
gyár kapcsán például nagyon meg 
vannak velük elégedve. Így bíznak 
benne, hogy a jövőben az ilyen jel-
legű forrásokat is ki tudják majd 
használni.

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Fellendítenék a munkaerőpiacot – HRC-iroda nyílt 
Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere nyitotta meg pénte-
ken a HRC Group miskol-
ci kirendeltségének irodáját. 
A cég idén tizedik éve fog-
lalkozik munkaerő-köl-
csönzéssel és -közvetítéssel, 
miskolci jelenlétük hozzájá-
rulhat a munkaerőpiac fel-
lendítéséhez és a munkanél-
küliség visszaszorításához.

– Örülök, hogy itt lehetek, mert 
egy olyan irodát adunk át, ame-
lyik pont azokat a célokat szolgál-
ja, amelyet a városvezetés is ma-
gáénak vall. Segíteni tud abban a 
folyamatban, amely a munkahely-
teremtés, a befektetők idevonzá-
sában kiemelt fontosságú Miskolc 
városában – kezdte megnyitó be-
szédét Kriza Ákos.

Mint mondta, Miskolc újrapo-
zícionálódott az elmúlt években, 
ma már nem szocialista iparvá-

ros, hanem egy más, a befektetők 
számára egyre vonzóbb arcát mu-
tatja.

– Ennek bizonyítéka az a finn 
befektető, mely a múlt évben tele-
pült Miskolcra, illetve az a német 
óriáscég, mely eddigi fejlesztése-
it folytatva újabb gyártósort tervez 
Miskolcra telepíteni, ami továb-
bi munkahelyeket jelent – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.

Mint mondta, ha egy munka-
erő-kölcsönző cég úgy látja, hogy 
perspektívát jelent számára Mis-
kolc, akkor az azt jelenti, hogy van 
a régióban olyan piaci szegmens, 
ahol megtalálja üzleti számítása-
it. Ez pedig annak a bizonyítéka, 
hogy a munkaerőpiac megélén-
külőben, érdeklődés jelentkezik a 
beruházók, munkaadók részéről, 
tehát új munkahelyek jönnek lét-

re. Bővül a foglalkoztatás, javul-
nak azok a mutatók, melyek Mis-
kolc számára eddig nem voltak 
olyan jók. 

– Biztos vagyok benne, hogy 
a cég jelenléte hozzá fog járulni a 
kedvező munkaerő-piaci folyama-
tok felgyorsulásához – zárta szava-
it a polgármester.

Vidó Csilla ügyvezető tulajdo-
nos arról beszélt, hogy szolgálta-
tásaikkal jól ki tudják egészíteni a 
munkaügyi központok tevékeny-
ségét, mivel az állami foglalkozta-
tási eszközrendszerből hiányzik a 
versenyszférába irányuló munka-
erő-kölcsönzés. 

– Tapasztalataink szerint a tér-
ségben egyre több olyan vállalat 
működik, mely igényelné ezt a faj-
ta tevékenységet. Így bízunk ben-
ne, hogy a cég jelenléte hatékony 
segítséget nyújt majd mind az ál-
láskeresőknek, mind pedig a mun-
kaadóknak – hangsúlyozta az ügy-
vezető.

HRC-iroda egyébként Magyar-
országon – Miskolccal együtt – 
nyolc városban működik. 

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.
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Dolgoznak a Patak utcán
A munkaterület átadásával március 
13-án megkezdődött a Patak utcai 
mélygarázs-beruházás előkészíté-
se. A tervek szerint augusztus végé-
re készülhetnek el.

A mélygarázs építése a vízi köz-
művek kiváltásával kezdődött 
el hétfőn, melyet kéthetes elő-
készítés követ – mondta el ér-
deklődésünkre Lengyel Katalin, 
a Miskolci Városfejlesztési Kft. 
ügyvezetője. A beruházás mű-
szaki tartalma nem változott, 
129 parkolóhelyet alakítanak 
ki a mélygarázsban, és a fölötte 
lévő területet is rendezik. Mint 
az ügyvezető hozzátette, az el-
képzelések szerint, amint lefedik 
a mélygarázst és áttérnek a belső 
munkákra, azonnal elindul a fel-
színi rendezés is. Mindkettőnél 
augusztus 30. a tervezett átadá-
si határidő.

A közműkiváltás és építés kez-
detétől a megszokotthoz képest 
jelentősen megváltozott a kör-

nyező utcákban a forgalmi rend, 
amely az építkezés szeptember-
re várható befejezéséig érvény-
ben marad.

Alapvető változás, hogy meg-
szűnt az átmenő forgalom a Pa-
tak utcában. A gyalogos köz-
lekedést ugyanakkor nem 
korlátozták. A megyeháza mel-
letti parkoló a Palóczy utca fe-
lől, a Rozmaring társasház előt-
ti szakaszon keresztül közelíthető 
meg. A Patak utcába a Kossuth 
utca felől sem lehet behajtani, a 
szakaszt csak az ott álló társasház 
lakói használhatják.

Ugyancsak fontos változás, 
hogy kétirányú lett a forgalom a 
Kossuth utcában, így megszűnt 
az út melletti parkolási lehető-
ség. Az út a Kossuth utca és a Pa-
tak utca kereszteződésétől a Pát-
ria köz felé zsákutca lett. A Pátria 
mögötti parkoló továbbra is üze-
mel, onnan kihajtani azonban 
csak a Kossuth utca felé lehet.

H. I.

A Hair Diósgyőrben. A 
Hair című musicalt mutatták be 
a Diósgyőri Gimnázium Diák-

színjátszó körének tagjai a héten. 
A szerdai díszelőadást még több 

követi – előre váltott teltházakkal. 
Lénárt Attila rendező, a gimná-

zium oktatója 20 éve foglalkozik 
diákszínjátszókkal. Tehetségek 

mindig vannak, csupán fel kell fe-
dezni őket, vallja. Ezúttal is van-

nak különleges fiatalok a csa-
patban. Az oktató Veréb Tamást 

emelte ki, aki idén érettségizik, 
ám már most fővárosi színházak 

színpadain mutatja meg tehet-
ségét, s a Hairben is a főszerepet 

osztották rá. (fotó: Juhász Á.)

A gyerekek által a szülőkhöz is szólnak
A Miskolc-belvárosi Refor-
mátus Egyházközség alá tar-
tozó Nyilas Misi Ház gyer-
mek- és ifjúsági központ is 
egyben, így rendszeresen 
szervez programokat a fia-
talabb korosztály számára. 
A lelki közösséget azonban 
a szülők is átélhetik – akár a 
március végi húsvéti kézmű-
ves délután során is.

Mint Csögör Orsolya, a Mis-
kolc-belvárosi Református Egy-
házközség beosztott lelkipásztora 
elmondta, különböző program-
jaikkal igyekeznek a város fiatal-
jait közel hozni az egyházhoz és a 
valláshoz. A lelki háttér biztosítá-
sa számukra kiemelt feladat, ezért 
a városi ünnepek, programok mel-
lett maguk is szerveznek kikapcso-
lódási, megemlékezési lehetőséget 
a gyermekeknek.

– Fontosnak tartjuk, hogy a lelki 
dolgokat közösen éljék meg a gye-

rekek. Azt tapasztaljuk azonban, 
hogy a szülők is fogékonyak mind-
ezekre, talán azért is, mert koráb-
ban nem részesültek hittanoktatás-
ban. A gyerekeken keresztül tehát 
a szülőkhöz is „szólunk” – mond-
ta Csögör Orsolya.

Nemcsak az egyházi, a nem-
zeti ünnepekre is nagy hangsúlyt 
fektetnek, legutóbb a Gyermekek 
márciusán, az 1848/49-es szabad-
ságharcról való megemlékezésen 
léptek fel a gyerekek felnőttek előtt, 
a márciusi ünnep azonban a Nyi-
las Misi Ház életében is sokat je-

lent, hiszen kilenc évvel ezelőtt ek-
kor szentelték fel a házat – március 
14-e a közösség ünnepe is tehát a 
beosztott lelkipásztor szerint.

A családi és gyerekprogramok 
sorozata természetesen folytató-
dik, már március utolsó napján 
kézműves foglalkozást tartanak, 
ahol énekkel, bibliai történetekkel 
és húsvéti díszek készítésével vár-
ják az érdeklődőket. Erre még le-
het is jelentkezni március 26-áig.

– A legkisebbeknek 2-3 heten-
te Misi Mókus ovis klubot tartunk, 
április 28–29-én pedig a magyar-
országi cserkészmozgalom 100 
éves évfordulóját megünnepelve 
Nagy Cserkész Napra várjuk az ér-
deklődőket. Pünkösdkor újra lesz 
kézműves délután, a nyár pedig 
újra a táborokról szól majd – sorol-
ta a Nyilas Misi Ház programjait a 
megbízott lelkipásztor.

Kujan I.

Tiszteletbeli miskolci
A március 14-ei ünnepség keretében itt ado-
mányozott „Tiszteletbeli miskolci polgár” cí-
met Kriza Ákos polgármester Kassai Gyulá-
nak, a felvidéki Léva református lelkészének, 
akit megfosztottak szlovák állampolgárságá-
tól, miután felvette a magyart.

Kassai Gyula elmondta, ezer szállal kö-
tődik Miskolchoz, ugyanakkor meglepte a 
meghívás, melyet nagy örömmel fogadott el.

– Megtiszteltetés, hogy a helyiek együtt éreznek a hozzám hason-
ló sorsú felvidékiekkel. Akárcsak az 1848-as forradalom alatt, ma is 
küzdenünk kell a szabadságért, a hazát szeretni kell. Minden nem-
zedéknek megvan a maga küldetése – emelte ki ünnepi beszédében 
a magyar lelkész.

» Hétköznapi parkolás szombaton. Március 24-én, szombaton a munkanap-áthe-
lyezés miatt a parkolás pénteki munkarend szerint alakul, azaz reggel 8.00-tól este 6-ig, a megszo-
kott munkanapi rendnek megfelelően fizetős lesz a parkolás a Régió Park Miskolc Kft. parkolóiban. 
A Régió Park Miskolc Kft., a MIK Zrt. és a Miskolc Holding Zrt. közös lakossági ügyfélszolgálata reg-
gel 8 és déli 12 óra között nyitva lesz.

» Megjelent a Mecénás. A miskolci önkormányzat a város kulturális életének gazdagítá-
sára idén is meghirdette a Mecénás pályázatot, amely a nyerteseknek egyszeri, vissza nem téríten-
dő támogatást nyújt. A cél a város civil szervezetei, egyesületei, művészeti és tudományos alkotó 
műhelyei, a közösségi média, és az öntevékeny csoportok értékmegőrző, értékteremtő és érték-
közvetítő munkájának támogatása. Pályázni lehet április 16-áig művelődési és művészeti alkotó 
közösségek, civil szervezetek; kórusok és öntevékeny zenei csoportok; szépirodalmi és művészeti 
kiadványok szerzői vagy kiadói kategóriában. Adatlap a kulturális osztályon kérhető, vagy letölt-
hető a Miskolc.hu oldalról. 

» Ösztöndíjpályázat. Idén is meghirdeti Miskolc önkormányzata a művészeti és tudo-
mányos ösztöndíj-pályázatot, a benyújtás határideje április 16. Ez évben az alábbi ösztöndíjak el-
nyerésére hirdetnek pályázatot: alkotói ösztöndíj (havi összege bruttó 60 ezer Ft), egyszeri alkotói 
ösztöndíj (összege bruttó 150 ezer Ft), pályakezdő ösztöndíj: pályázhatnak 30 éven aluliak (havi 
összege bruttó 50 ezer Ft), „Útravaló Európába” ösztöndíj: külföldi tanulmányúton, mesterkurzu-
son, konferencián való részvételre pályázható (összege max. bruttó 120 ezer Ft). A pályázati adat-
lap a kulturális osztályon kérhető, illetve letölthető a Miskolc.hu oldalról.

» Fogadóóra. Cseh László, a B.-A.-Z. Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke fogadóórát tart 
március 26-án, hétfőn délután 4–6 óra között a Nagyváthy J. u. 38. sz. alatti rendőrpihenőben.

» Beiratkozás. A 2012/2013. tanévben tankötelessé váló tanulók beíratása Miskolc általá-
nos iskoláiban április 26-án 8–18 óráig, április 27-én 8–14 óráig lesz. Tankötelesek azok a gyer-
mekek, akik 6. életévüket 2012. május 31-ig betöltik és az iskolába lépéshez szükséges fejlettsé-
get elérték. Tankötelessé válhat a szülő kérelmére az a gyermek is, aki a 6. életévét 2012. december 
31. napjáig tölti be.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Újra világgá mehetünk
Tizenkilencedik alkalom-
mal mehetünk világgá már-
cius 29–31. között Miskol-
con az ITC-székházban. Az 
utazási kiállítás és vásár bel-
földi díszvendége Miskolc, 
míg a külföldi Kassa lesz.

Ahogy tavaly, úgy idén is hatvan 
standdal várják majd a kilátogató-
kat, viszont a tavalyi 102 kiállítóval 
ellentétben már 111-en jelezték ed-
dig részvételüket, mondta el az ese-
mény tájékoztatóján Bárdos István, 
a vásár menedzsere. A gazdasá-
gi helyzet miatt sokan összehúzzák 
magukat, társulnak a régiók stand-
jához, de mégis jelen vannak Mis-
kolcon. 

A három nap közül az első szak-
mai, a második kulturális, míg a 
harmadik a családoké lesz tema-
tikájában. A megnyitón jelen lesz 
Kassa és Miskolc polgármestere is. 
A kiállítók számára idén is szer-
veztek programot, Séta a színfalak 
mögött címmel a Miskolci Nemze-
ti Színház kulisszái mögé leshetnek 
majd be.

Sonja Jelinková, a Szlovák Ide-
genforgalmi Hivatal vezetője arról 
beszélt, hogy Szlovákiának fontos 

a magyar vendég, tavaly 15 száza-
lékkal nőtt a magyar látogatók szá-
ma, és a negyedik legtöbb turistát 
Magyarország adta. Kassa 2013-as 
Európa Kulturális Fővárosa címe 
pedig egy újabb lehetőség, hogy 
szorosabb legyen a két ország kap-
csolata.

Minden esemény fontos, ame-
lyen Miskolc megmutathatja magát, 
jelentette ki Pfliegler Péter, Miskolc 
alpolgármestere. Éppen ezért nagy 
örömnek nevezte, hogy városunk 
is díszvendég lehet az utazási kiál-
lításon, főként úgy, hogy legrégeb-
bi testvérvárosával közösen. Mis-
kolc 2010-ben épphogy lemaradt az 
Európa Kulturális Fővárosa címről, 
most Kassa 2013-ban jó lehetőséget 
ad arra, hogy városunk is megmu-
tathassa magát, hiszen kilencven ki-
lométer sincs a két város között. 

Itthon otthon vagyunk – mondta 
Kákóczki András, a polgármesteri 
hivatal kulturális, idegenforgalmi és 
városmarketing osztályának veze-
tője. De azt szeretnék, ha a külföld-
ről érkező vendégek is otthon érez-
nék magukat Miskolcon. Felhívta a 
figyelmét arra is, hogy 30-án és 31-
én ingyenes belvárosi sétákon lehet 
részt venni, amelynek a célja, hogy 
az ismert, vagy éppen kevésbé jól is-
mert épületeket belülről is láthassák 
a résztvevők.                                        H. I.

Melegebb idő, kisebb költség
A hét végén – péntektől vasárnapig – a napközbeni fűtést szünetel-
teti a MIHŐ, ugyanis a meteorológiai előrejelzések szerint  térsé-
günkben napközben 20 Celsius-fok lesz. Az éjszakai órákban, a hő-
mérséklet csökkenésének függvényében a fűtést újraindítják. Az egy 
hőközponthoz tartozó lakóközösségek ettől eltérhetnek, és együttesen 
kérhetik a fűtésszolgáltatást. Erről a hőszolgáltató diszpécserszolgála-
tánál, a 379-360-as vagy a 379-450-es telefonszámon, illetve írásban, a 
közös képviselők vagy fűtési megbízottak által rendelkezhetnek.

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú 
Egyesület 2011-ben 12 880 812 Ft támo-
gatást nyert a „Helyből helyben” című 
KEOP-6.1.0/B/11-2011-0010 azonosítá-
si számú projekt lebonyolításához.

A projekt fő célja: a részt vevők megis
mertetése a fenntartható fejlődés alapjai
val, a tudatos vásárlás, fogyasztás gyakor
lati szempontjaival, a komposztálással, a 
hulladékcsökkentés fontosságával és lehe
tőségei vel, valamint rámutatni számos kör
nyezettermészetvédelmi problémára, azok 
okaira és veszélyeire, mint pl. klímaváltozás, 
vízszennyezés, levegőszennyezés. A progra
mok során eddig Hidasnémetiben, Miskol
con, Sajókazán és Hevesaranyoson voltak 
iskolai előadások, a reklámok hatása a fo
gyasztói szokások alakulására, a hulladé kok 
keletkezése, kezelése és a megelőzés lehe
tőségeivel kapcsolatosan. Sajókazán, Bold

ván és Telkibányán közösségi műhelyeket 
tartottak a települések közti együttműködé
sek erősítése, környezetvédelmi ismeretei
nek kibővítése és a helyi problémák megol
dása céljából. 
Az első rendezvény 2011 decemberében Pé
tervásárán kerül lebonyolításra, 2012. feb
ruár végén pedig rendben lezajlott a Mis
kolci Kocsonyafesztivál Zöld Sátrában való 
megjelenés is. Mindkét rendezvényen lehe
tőség volt különböző játékokban részt ven
ni, totót, kérdőíveket kitölteni, és képzett 
szakemberekkel beszélgetni a környezeti 
fenntarthatósági problémákról, megoldá
sukról és a tudatos fogyasztás, illetve vá
sárlás elősegítéséről. Miskolcon és Telki
bányán megszervezték a „Zöld önkéntesek” 
képzését, akik a rendezvények lebonyolítá
sát segítik majd. A következő hasonló ren
dezvény április 17én Szirmabesenyőn lesz, 
ahová szeretettel várják az érdeklődőket!

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Cím: 3530 Miskolc, Bors vezér u. 63–65.
Telefon: 70/320-7207
Web: www.dialogegyesulet.hu

Kérjük, hogy új, vagy újszerű állapotban 
lévő használati tárgyait, dísztárgyait 
(váza, képkeret, stb.), könyveit, ékszereit 
(bizsuk, órák, láncok, stb.), műszaki cikkeit 
(tv, dVd-lejátszó, stb.), konyhafelszerelé-
seit (edénykészlet, pohárkészlet, háztar-
tási kisgépek, stb.) ajándéktárgyait, papír-
írószereit (tollak, füzetek), ruhadarabjait hozza be boltunkba, 
hogy segítse munkánkat!
 

LátogAsson eL BoLtunkBA, és vegye Meg  
oLcsóBBAn Azt, AMire szüksége vAn! 

A bevétellel a Nyi-
las Misi Alapítványt 
támogatjuk, tehát 
aki itt vásárol, túl 
azon, hogy olcsón 
jut hozzá a kisze-
melt tárgyhoz, köz-
vetve karitatív célt 
és tevékenységet is 
támogat.

 Mindenkit szeretettel 
várunk!

segíteni szeretne?
Ajándékba kapta, de sosem fogja használni?

Akkor itt A HeLye! 

A Charity Shop elérhetősége:  
3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 15. (Nyilas Misi Ház) 

Nyitva tartás H–P : 12–18  Telefonszám: 46/508-582 /112  
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Kiss 
János 
(Fidesz)
Már a válasz-
tási kampány-
ban is meg-
ígértük, hogy 
az örökölt pro-
jekteket tisz-

tességgel befejezzük, amelyeken lehe-
tett még valamit javítani, ott a javításokat 
is elvégeztük. Az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia első üteme – az IVS I. –, ami ma-
gyarul a belváros és a belvároshoz kap-
csolódó utak részleges felújítását jelen-
ti, lassan a végéhez ér. Amit még be kell 
fejeznünk, az a Patak utcai mélygarázs, 
a fölötte levő tér és a Városháza épüle-
te. Közben már folyik a további fejlesz-
tések tervezése és előkészítése, remél-
jük, ezekben minél hamarabb döntés 
születik, és megkezdődhetnek az épít-
kezések.

Földesi 
Norbert 
(MSZP)
Értetlenül áll-
tunk azon köz-
gyűlési vita 
előtt, amely az 
Integrált Vá-
rosfejlesztési 

Stratégiáról szólt. A Fidesz és a KDNP-frak-
ció tagjai ugyanis csak kritikával illették az 
IVS-en belül megvalósult beruházásokat, 
felsorolták annak hibáit, amelyek – mint 
megszokhattuk – az előző, szocialista vá-
rosvezetés bűnei. Majd csodát láttunk: 
egyhangúan megszavazták. Bár nem kel-
lene meglepődnünk, ez bevett gyakorlat 
a jelenlegi városvezetésnél: folyamatosan 
kritizálják az IVS beruházásait, amelyeket 
– köztudott – a szocialista városvezetés 
kezdett el. De szórólapjaikon, újságjukban 
büszkén sorolják fel a megvalósult fejlesz-
téseket, persze sajátjukként...

Molnár 
Péter 
(KDNP)
Nagyon he-
lyesnek tar-
tom, hogy 
ezek a beszá-
molók a gré-
mium elé ke-

rülnek a projektek előrehaladásáról. Mi 
mindig is támogattuk a belváros fej-
lesztését, de alaposabban át kellett vol-
na gondolni több, az előző ciklusban 
megkezdett projektet, s a lakossággal is 
egyeztetni kellett volna – például a Pe-
tőfi utca kapcsán. Mi már ezt az utat jár-
juk, folyamatos párbeszédben vagyunk 
a beruházások, tervezések kapcsán. A la-
kossági észrevételeket figyelembe véve 
tervezzük meg a nagy horderejű beru-
házásokat. Tapolca – Diósgyőr – Lillafü-
red fejlesztése a küszöbön áll, ez nagyon 
fontos városunk számára.

Szegedi 
Márton 
(Jobbik)
Miskolc bel-
városának a 
rehabilitáció-
ja szükséges. 
Látva azon-
ban a szoci-

alisták ideje alatt megvalósult projekte-
ket, elmondható, azok hamarosan egy 
újabb rehabilitációt fognak igényelni, hisz 
a már átadott beruházások minősége kri-
tikán aluli. Érthetetlen, hogy ennek ellené-
re a szocialisták miért szinte mindig ugyan-
azt a vállalatot látták el megrendelésekkel. 
Érthetetlen az is – látva a hibákat –, hogy a 
Fidesz – KDNP beszámolója miért nem fo-
galmaz meg kritikát az elmúlt évek beru-
házásaival kapcsolatban. Nem derül ki az 
sem, történt-e a trehány kivitelezésért fele-
lősségre vonás, vagy a miskolciakkal akar-
ják megfizettetni a javítások árát. 

Közérdekű kérdések, bejelentések
A közérdekű kérdések köré-
ben szó esett többek között 
szemétszállításról és különbö-
ző szempontból az utakról is.

Először Molnár Attila, az AVE 
Miskolc Kft. ügyvezető igazgató-
ja kapott szót, aki a szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszerről beszélt. A 
jelenlegi szigetes rendszert kiegészí-
tik a családi házas övezetekben ház-
hoz menő szelektív begyűjtéssel.

Pakusza Zoltán (Jobbik) a Bo-
dza utca lakóinak kérését tolmá-
csolta, akik fekvőrendőrt szeretné-
nek. A Selyemrét több részén, ha 
lehet, köztéri kamerákat szeretné-
nek az ott élők.

Fodor Zoltán (MSZP) a gyalog-
átkelő helyek kopására hívta fel a fi-

gyelmet. Az Avas hármas ütemé-
ben is szeretnének szemétgyűjtést 
tartani, amelynek az elszállításához 
segítséget kért.

Kovács László (KDNP) a kátyúk-
ra hívta fel a figyelmet, amelyekből 
sok van Ómassán. 

Katona Ferenc (Fidesz) köszö-
netet mondott a városüzemelteté-
si osztályvezetőnek, hogy a Váltó 
utcából elszállították a szemetet, és 
segítséget kért a MÁV-telep meg-
tisztításában. A Selyemrét kapcsán 
elmondta, a kamerák ügye folya-
matban van.

Szabó Sándor (KDNP) a Kis-
Hunyad utcán lévő, félbemaradt 
építkezés kapcsán hívta fel a figyel-
met, hogy az úttest fel van bontva és 
balesetveszélyes.

Varga Gergő (DK) az Avas egyes 
részein lévő bozótos levágásához 
kért segítséget. Az egészségház-be-

ruházás kapcsán problémákról hal-
lott, így kérte ezek ellenőrzését, il-
letve, hogy a szemben lévő parkoló 
rézsűfalába ültessenek valamit, ami 
megakadályozza a talaj lemorzso-
lódását.

Földesi Norbert (MSZP) a Test-
vérvárosi szolgáltatóház rossz ál-
lapotára hívta fel a figyelmet, és 
kérte, vizsgálják meg, milyen le-
hetőségeik vannak a felújításra. A 
Középszer 1., illetve 8. szám alat-
ti lépcsőházakat vezeték köti ösz-
sze, amelynek nincs tulajdonosa, 
és csak a lélek tartja, kérte, segít-

senek az eltávolításában, mert na-
gyon balesetveszélyes.

Kiss János (Fidesz) arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a Kiss Ernő és Er-
nye bán utca kereszteződésében egy 
hatalmas földkupac van, amely ott 
maradt a Zöld Nyíl építkezés után. 
Kérte, hogy szállítsák el. 

Jakab Péter (Jobbik) a 9-es számú 
bölcsőde előtti kereszteződésbe kért 
közlekedési tükröt, mert az nem be-
látható.

Molnár Péter (KDNP) felhívta a 
figyelmet arra, hogy lehet szavazni 
az új villamosok színéről, aminek 
nagyon örül, fontosnak nevezte, 
hogy kikérjék a miskolciak vélemé-
nyét.                                                      H. I.

Nánási Kocsis Norbert (Fidesz) ismét azon terület kapcsán szólalt fel, amelyet Simon Gábor elke-
rített, és csökkentette ezzel a város vagyonát. Többször kérte, hogy tisztázza a dolgot, most arra szó-
lította fel, hogy igazolja a használat jogcímét, fizessen bérleti díjat és adja vissza a területet. Illet-
ve kérdésként tette fel, mennyire összeegyeztethető ez az etikai bizottságban betöltött szerepével?

Simon Gábor (MSZP) elmondta, hatósági eljárást kezdeményezett a terület kapcsán. A feljelenté-
sét az ügyészség és a rendőrség elutasította, ezért a bírósághoz fordult, amely nyomozást rendelt el.

Vita a beruházásokról és a közoktatásról
Fontos napirendje volt a csü-
törtöki városi közgyűlésnek 
az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia (IVS) beruházásai-
ról szóló beszámoló, illetve a 
Közoktatási, Feladat-ellátási, 
Intézményhálózat-működ-
tetési és Fejlesztési Tervének 
felülvizsgálata is.

Az IVS beruházásai között szere-
pel az Erzsébet tér rekonstrukció-
ja, a Szinva-parti és az Uitz – Kál-
vin utcai sétány, térfigyelő rendszer 
a belvárosban és a történelmi Ava-
son, a Dayka-híd, a Malomszög u. 
kiszélesítése, a nyugati kapcsolat 
javítása, a Kiss Ernő utca folytatása. 
Ide tartozik az avasi temető új ke-
rítése, a Kossuth utcai református 
templom homlokzat-felújítása, va-
lamint gazdasági célú helyiségek, 
ingatlanok felújítása is a belváros-
ban. Dolgoznak a Városháza átala-
kításán, bővítésén, előkészítés alatt 
áll a Patak utcai mélygarázs építé-
se, valamint a mélygarázs fölötti tér 
közterület-fejlesztése.

A Fidesz – KDNP, valamint a 
Jobbik-frakció képviselői bírálták 
a korábbi, véleményük szerint át-
gondolatlan beruházások kivitele-
zését, amelyeken nagyon sok a ja-
vítani való. Nem minden esetben 
nyerték el a városlakók tetszését, 

és nem is mindig voltak szüksége-
sek. Az MSZP képviselői nem cá-
folták, hogy egyes beruházásoknál 
voltak minőségi problémák – mint 
mondták, ennek ellenőrzésére, ke-
zelésére megvannak a műszaki 
szakemberek, ez semmit nem von 
le a fejlesztések jelentőségéből.

Napirendre került Miskolc 
2007–2013. évi Közoktatási, Fel-
adat-ellátási, Intézményhálózat-
működtetési és Fejlesztési Tervé-
nek felülvizsgálata is. Molnár Péter 
(KDNP) frakcióvezető megkö-
szönte a készítőknek, előterjesz-
tőknek az alapos, pontos szakmai 
anyagot, ami a közgyűlés elé ke-

rült. A szakpolitikus fontos célként 
emelte ki, hogy az oktatásban fele-
lősségteljes döntések szülessenek – 
ehhez pedig megalapozott szakmai 
anyagokra, ezek átbeszélésére, átte-
kintésére van szükség. 

– A fenntartó felelőssége, hogy 
minden fontos tényezőt szem előtt 
tartson a döntéseinél: úgy a demo-
gráfiai helyzetet, mint a munkaerő-
piaci igényeket vagy éppen a gaz-
dasági folyamatokat. Ez az anyag 
nagyon fontos alapvetéseket tartal-
maz, ezért támogatjuk az elfogadá-
sát – hangoztatta a frakcióvezető.

Tompa Sándor (DK) képviselő 
annak a véleményének adott han-

got: senki nem vitatja, hogy Mis-
kolc iskolaváros, ezt azonban ha-
marosan múlt időbe kell tenni, 
hiszen elkerül a várostól az intéz-
mények fenntartása. A képviselő 
szerint így „üres légtérben” fogad-
nak el bármiféle oktatási ütemter-
vet, hiszen hamarosan semmiféle 
ráhatásuk, befolyásuk nem lesz az 
oktatási intézmények működésére.

Pakusza Zoltán (Jobbik) kép-
viselő aggodalmát fejezte ki, hogy 
az anyagban feltüntetett racionali-
zálás, költséghatékonyság elbocsá-
tásokkal fog járni, majd kiemelte: 
Miskolcon demográfiai katasztrófa 
van, a jól képzett munkaerő elván-
dorol, helyettük sok esetben lum-
penelemek települnek be. A kép-
viselő annak a véleményének adott 
hangot, a fő problémák abból ered-
nek, hogy nincs elég pénz a megfe-
lelő oktatásra.

Kiss Gábor alpolgármester 
hangsúlyozta, a városnak a továb-
biakban is lesz ráhatása az intéz-
mények működtetésére, egy-egy 
döntési kompetencia átkerülése 
nem jelenti azt, hogy minden ilyen 
lehetőség megszűnik. Az alpol-
gármester szerint ki kell használ-
ni, hogy most még van lehetőség 
olyan struktúrát kialakítani, ami 
megfelel a város igényeinek. Van 
lehetőség ésszerűsítésre a szakkép-
zési rendszerben, és olyan művé-
szeti képzést létrehozni, amely a 
későbbiekben is fennmarad.

Szepesi S. | Mocsári L.

Frakcióvezetők az IVS-hez tartozó fejlesztésekről

Napirend előtt: ünnep, eskü
Napirend előtt Kriza Ákos pol-
gármester egyebek mellett szólt 
a március 15-ei, ünnepi meg-
emlékezésekről. Köszönetet 
mondott a szervezőknek, mind-
azoknak, akik részt vettek a ren-
dezvényeken, s kiemelte az ösz-
szefogás jelentőségét, mozgósító 
erejét.

Kriza Ákos azt is elmondta, 
minden nehézség, akadályozta-
tás ellenére, hamarosan új vil-
lamosai lesznek Miskolcnak, s 
ezzel új korszak kezdődik a vá-
rosi közlekedés történetében. A 
polgármester kérte, minél töb-
ben szavazzanak az új villamo-
sok színéről – használják ki a 
lehetőséget, hogy erről a mis-
kolciak dönthetnek – majd je-
lezte, hogy idén is megismétlik 
a múlt évi, Tavaszi szél elnevezé-
sű, sikeres takarítási akciót – ez-
úttal a Kisavas közterületeit tisz-
títják meg. 

Az ülésen esküt tett Váraljai 
Zoltán, az önkormányzat okta-
tási, kulturális, turisztikai, ifjú-
sági és sport-szakbizottságának 
új, külsős tagja is. Ő Papp Zsol-
tot váltja a poszton, aki lemon-
dott bizottsági tagságáról, mivel 
nemrégiben kinevezték a pol-
gármesteri hivatal humán fő-
osztályának vezetőjévé. 

Sz. S. 

Erről is döntöttek
» Módosították a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendeletet. A módosítási javaslatok kö-
zött szerepelt a lakáspályázatok feltételrendszerének korrigálása, bérletidíj-kedvezmény biztosí-
tása, valamint az életveszély miatti ideiglenes elhelyezés szabályainak rögzítése is.

» Beszámolót fogadtak el a képviselők a város közúti és gyalogos hídjainak rekonstrukciójára vo-
natkozó intézkedési terv 2011. évi végrehajtásáról.

» Beszámolót hallgattak meg és fogadtak el a képviselők a MiskolcPont Kedvezményrendszer el-
indításáról és eddigi eredményeiről.

» Elfogadta és támogatja a grémium az Állami Számvevőszék jelentéséhez kapcsolódó intézke-
dési tervet.

» Zöld utat kapott két óvoda – a Bársony János úti tagóvoda és a Brunszvik Teréz tagóvoda – inf-
rastrukturális fejlesztéséhez pályázat benyújtása és önrész biztosítása.

» Nemmel szavazott a képviselők nagyobb része a szocialista frakció javaslatára, amely bizottság fel-
állítására tett javaslatot a Miskolc Holding Zrt. vezetőinek prémium-kifizetéseinek kivizsgálására.

Új ügyvezető 
a városi könyvtárban
Tircsné Propper Valériát nevez-
ték ki április 1-jétől a Miskolci 
Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központ Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjévé. Borkuti László ed-

digi ügyvezető megbízásának 
visszavonásáról, és az új ügyve-
zető megválasztásáról a városi 
közgyűlés zárt ülésén döntöttek 
március 22-én. 

Otthon tér, mégis Kilián
Közterületek névváltoztatásáról 
is szavaztak a közgyűlésen. Egy 
görömbölyi terület az Ág utca 
nevet kapja, a Kenderföldi lakó-
telep egyik közterülete ezután az 
Otthon tér, egy bodótetői terü-
let pedig a Bandzsalgó utca ne-
vet viseli.

Jakab Péter (Jobbik) képvise-
lő a napirend vitájában javasol-
ta, hogy a jövőben a Kenderföld 

és az Előhegy lakótelep kapja 
vissza a lakosság által régóta is-
mert és használt Kilián-észak 
és Kilián-dél elnevezést. Bar tha 
György (MSZP) képviselő el-
mondta, kezdeményezni fog-
ja, hogy a területet arról a Kili-
án Györgyről nevezzék el, aki a 
XVIII–XIX. század fordulójá-
nak egyik legjelentősebb könyv-
gyűjtője, könyvkereskedője volt.

Felzárkóztatási program
A közgyűlésen a „Szegregált lakó-
környezetben élők felzárkózását 
segítő komplex program” című pá-
lyázat benyújtásáról is tárgyaltak. 

A pályázat segítségével Miskolc 
területén társadalmi felzárkózá-
si programot valósítanának meg, 
melyhez 150 millióra nyújtanak 
be pályázatot, ami főleg a mun-
kaerőpiac, oktatás, szociális hoz-
záférés, társadalmi kirekesztett-
ség csökkentése témák köré épül.

A Jobbik-frakció tagjai nem 
támogatták az anyagot, az ilyen 
jellegű beruházásokat fölösle-
ges pénzkidobásként jellemezve. 

A Fidesz – KDNP és az MSZP-
frakció egyöntetű támogatásáról 
biztosította a pályázatot és a ha-
sonló lépéseket, amelyek az ön-
hibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévők életminőségének 
javítását célozzák.

Elhangzott az is, hogy Mis-
kolc hosszú távú jövője annak 
is a függvénye, hogyan tudja ke-
zelni a cigány kisebbséget. 

Váradi Gábor, a cigány ki-
sebbségi önkormányzat elnöke 
elmondta, számukra is fontos 
Miskolc, és felhívta a figyelmet, 
hogy ez városfejlesztési támoga-
tás, amivel Miskolc is jól jár.
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Rendszeres szűréssel a megelőzésért
Minél korábbi stádiumban derül 
ki halláscsökkenésünk, annál jobb 
eséllyel javítható, orvosolható.  

A hirtelen kialakuló halláscsökke-
nés oka lehet egészen banális is: pél-
dául zuhanyozás közben, az addig is 
meglévő fülzsír vizet kap, megduz-
zad, és eltorlaszolja a hallójáratot. 

További okok lehetnek a nyaki el-
térések (csigolya-meszesedés, porc-
korongsérv), súlyosabb agyalapi ke-
ringészavarok (agyvérzés, embólia), 
de ide tartozhat a középfülgyulladás 
is. A lassan kialakuló halláscsök-
kenést okozhatják genetikai ártal-
mak, anyagcsere- és keringési za-
varok, zajártalmak, gyógyszer- és 

vegyszerártalmak, valamint fertő-
zések utóhatásai is. Statisztikailag 
a halláscsökkenések töredéke, 4-6 
százaléka operálható. A belső fül, a 
hallópályák betegségei, elváltozásai 
jelenleg – kevés kivételtől eltekint-
ve – nem operálhatók, ilyenkor az 
egyedüli, jó eredményt biztosító le-
hetőség a hallókészülék. Ma a kor-

szerű, digitális hallókészülékekkel 
már olyan eredmények is lehetsége-
sek, amelyek néhány évtizede még 
elképzelhetetlenek lettek volna.

Azok, akiknek családjában for-
dult már elő halláscsökkenés, zaj-
ban dolgoznak, élnek, vagy egyéb 
rizikófaktornak vannak kitéve, 
évente ellenőriztessék hallásukat. 
Az ingyenes hallásszűrés kockázat-
mentes esetben is javasolt: 60 év fe-
lett évente, 70 év felett félévente.

AZ UTAZÁSI KIÁLLÍTÁSON KERESSE A CARTOUR-T A 35. SZ. STANDON! 
03. 29–30-ÁN ARANY CORVINBAN LÉVŐ IRODÁNKBAN VÁRJUK ÖNÖKET

• 5-20% ELŐFOGLALÁSI AKCIÓK
• FOGLALÁSA MELLÉ AJÁNDÉKOT KAP
• KÉNYELMES, NYUGODT ÜGYINTÉZÉS

• POGÁCSÁVAL, ÁSVÁNYVÍZZEL VÁRJUK ÖNÖKET

HOZZA BE EZT A SZELVÉNYT az Arany Corvinban található IRODÁNKBA 04. 02-IG,
ÉS GYULAI NYARALÁST NYERHET (2 főre, 5 napra, félpanzióval)!

Név: .................................................................................................................................. 

Tel.: ............................................................................................................................

CT-UTAZÓ KFT. UTAZási irodA
3530 MisKoLC, ArANY J. U. 11–13. (ArANY CorViN FsZT. 5.)

Tel.: 46/506-299
E-mail: miskolc@cartour.hu
internet: www.cartour.hu

Furcsa betegségen segített a fényágy
Vendégek százai keresték már fel az el-
múlt két év során legkülönbözőbb tüne-
teikkel, olykor tünet-együtteseikkel a 
miskolci Sensolite Gyógycentrumot, ahol 
az orvosok, valamint a szakasszisztensek 
tesznek javaslatot az egyes kúrákra, és fel-
ügyelik azokat. 

Fenyő Márta biofizikus újabb találmánya 
a Sensolite fényágy, amely a teljes embe-
ri testfelületet kezeli polarizált fénnyel, (a fel-
találó nevéhez fűződik a lokálisan alkalmazható 
polarizáltfény-terápiás lámpa, a Bioptron is – a 
szerk.) így számos betegségre gyakorol jótékony, 
gyógyító hatást. Klinikai vizsgálat bizonyította például, hogy a visszatérő 
felső légúti megbetegedéssel küszködő gyermekek 80%-a reagált pozi-
tívan a Sensolite fényterápiára, de egyre többen használják az ország él-
sportolói is, köztük a Miskolci Jegesmedvék, a Magyar Férfi Vízilabda-vá-
logatott, az FTC és a Zalaegerszeg női kosárlabdacsapata, a szombathelyi 
Falco kosarasai, de említhetnénk olimpikon kajak-kenusainkat is. 

Néha azonban olyan tapasztalattal is találkoznak, amelyek még a 
Gyógycentrum dolgozóit is megdöbbentik. Kovács Rudolf 70 éves kora el-
lenére makkegészségesen élte mindennapjait, rendszeres gyógyszersze-
désre nem volt szüksége, amikor egy átlagos tünetekkel jelentkező felső 
légúti fertőzés jelentkezett nála. A panaszok két különböző antibiotikum-
kúra után sem enyhültek, sőt egy ijesztő tünet jelentkezett nála: 1-2 órás 
alvás után arra ébredt, hogy elzáródnak a légutak, nem kap levegőt.  A 
család számára is rémisztő események miatt Miskolcon, majd a debrece-
ni klinikán is kezelték fekvőbetegként, azonban a tünetek okára az alapos 
kivizsgálás sem derített fényt. Az idős korban igen ritkán kialakuló asztma 
lehetősége mellett az is felmerült, hogy reflux okozza a problémát, jólle-
het ezen betegségre utaló tünete mind ez idáig nem volt, de a reflux be-
tegségnek lehet olyan atípusos tünete, mint a hirtelen fellépő gégegörcs.  
Kórházi kezelése során asztma és reflux betegség gyógyszeres terápiáját 
állították be, ezen gyógyszereket azóta is napi rendszerességgel használja.

A beállított kezelés ellenére sem tűnt a helyzet rendezettnek a kór-
házi elbocsájtáskor, az akkor már hozzávetőleg két hónapja rendszere-
sen jelentkező riasztó tünetek továbbra is jelentkeztek. Erre tekintettel 
döntött úgy a család, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek az immunerő-
sítésre, vitaminokkal, no meg a Sensolite fényággyal. Pontosan tud-
ták, hogy a teljes testes polarizáltfény-terápiát kúraszerűen érdemes 
alkalmazni – meg is lett az eredménye! Már az első kezelés után sok-
kal nyugodtabban töltötte Kovács Rudolf az éjszakát, ezután pedig min-
den nap felvett egy-egy kezelést, így a második kezelés óta egyáltalán 
nem jelentkeztek a félelmetes rohamok. A második héttől kicsit ritkítot-
tak a gyakoriságon, tehát már elegendő volt másnaponta felkeresni a 
Sensolite Gyógycentrumot. A teljes gyógyulás még várat magára egy ki-
csit, hiszen a köhögés még fennáll, de a fő panaszt, az éjszakai fulladást 
nagyon szépen megszüntette a terápia. 

A fenti esetben is bizonyította a fényágy, milyen jótékony hatást gya-
korol a szervezetre, ezért is szokták a Gyógycentrumba érkező vendégek-
nek javasolni, hogy éljenek az ingyenes orvosi konzultáció lehetőségével, 
így személyre szabott terápiát javasolnak Önnek! Nem kell mást tennie, 
hívja a 06-46/784-766-os vagy a 06-30/858-4676-os telefonszámok va-
lamelyikét, tegyen személyes látogatást a Jókai u. 4. szám alatti Sensolite 
Gyógycentrumban!
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Apróhirdetés
Alsózsolcai Ipari Parkba kere-
sünk gyakorlott csiszoló, fémmeg-
munkálásban jártas gépkezelő, AFI 
hegesztő (érv. tűzvédelmi) mun-
kavállalókat. Jelentkezni önélet-
rajzzal, bizonyítványmásolattal Get 
Work Magyarország Kft. Miskolc, 
Szentpéteri kapu 80., első emelet; 
70/331-9564.

AGYKONTROLL 
gyerekeknek  

áprilisban Miskolcon.

Tel.: 06-30/598-6468 

www.egyrejobban.
mindenkilapja.hu

HIrdetéS

Halláscsökkenés:  
időben forduljunk orvoshoz!
Szakemberek tapasztalatai alap-
ján még ma is jellemző, hogy a 
halláspanasszal küzdő emberek 
évekig várnak, míg szakember-
hez fordulnak. Ennek oka egy-
részt a hiúság, másrészt sokáig 
be sem ismerik problémájukat. 
Pedig az időben felismert hallás-
csökkenés még gyógyítható.

Mint Horváthné Kalló Alice hal-
lásspecialista, az Amplifon Hal-
lásközpont vezetője elmondta, a 
halláscsökkenésnek több típusát 
különböztetjük meg. 

– A vezetéses típusú hallás-
csökkenés esetében a probléma a 
hangbevezető rendszerben (kül-
sőfül vagy középfül) van. Az ide-
gi eredetű halláscsökkenéseknél 
a belsőfül, a hallóideg vagy az agy 
területén van az elváltozás.

A vezetéses halláscsökkenést 
okozhatja a fülzsír túlzott fel-
gyülemlése, az otosclerosis, vagy 
a dobhártya károsodása, kilyu-
kadása következtében a hang-
hullámok nem tudják megfele-
lő formában elérni a belső fület. 
Fontos azonban, hogy ez még 
kezelhető gyógyszeresen, sőt, 
akár műtéti formában is.

Idegi eredetű halláscsökkenés 
azonban már nem gyógyítható, 

maximum hallókészülékkel ja-
vítható. Ráadásul a szakemberek 
szerint a halláscsökkenések több-
ségét az idegi típusú hallásromlás 
teszi ki. Nagyon sokféle okból 
alakulhat ki, így lehet öröklő-
dő betegség, méhen belüli vagy 
szülés alatti károsodás következ-
ménye, okozhatja vegyszerek és 
gyógyszerek toxikus hatása, fer-
tőzések, erős zaj, vérellátási za-
varok. Viszonylag gyakran isme-
retlen okból, hirtelen alakul ki, 
és végül leggyakoribb az idősko-
ri halláscsökkenés. Sokszor más 
panasz is társul hozzá, így fülzú-
gás és szédülés, ami nemritkán 
jobban zavarja a beteget, mint 
maga a halláscsökkenés. 

Halláscsökkenés zajártalom 
miatt is kialakulhat, ennek jel-
lemzője, hogy a halláskiesés a 
magasabb hangoknál kezdődik, 
és innen terjed a mélyebb frek-
venciák felé. Ha a munkája so-
rán tartós, erős zaj éri valaki fü-
lét, füldugóval lehet védekezni, 
mely különböző hallásközpon-
tokban is beszerezhető. Azon-
ban a fülhallgatóval hangosan 
hallgatott zene is hasonló gon-
dot okozhat, ezért a hallásspeci-
alista azt javasolja, hogy túl han-
gosan ne hallgassunk így zenét.

Cseppnyi  
ön bizalom
Háziorvosi rendelőkben kap-
hatnak tájékoztatást a vize-
lettartási panaszokról az érin-
tettek egy márciusi kampány 
keretében. 

Vizelettartási nehézséggel Ma-
gyarországon közel annyi em-
ber küzd, mint a cukorbeteg-
séggel, vagy a szénanáthával. 
Ennek ellenére ezt a témát a 
társadalom még mindig ta-
buként kezeli, így az érintet-
tek többsége egyedül próbál 
megküzdeni a problémával. A 
„Cseppnyi Önbizalom” Prog-
ram ezért a helyzet felméré-
sét és javítását tűzte zászlajára, 
mivel megfelelő tájékozódá-
si lehetőségek biztosításával, 
a felismeréssel és az ellátással 
az érintettek mindennapjai is 
sokkal élhetőbbé válhatnak.

A megfelelő tájékoztatás ér-
dekében –  az Új Inko Fórum 
kezdeményezésére – országos 
kampány indul útjára márci-
usban. Az ingyenes informá-
ciószerzési lehetőségeket is 
tartalmazó program kereté-
ben az érintettek, hozzátarto-
zók helyben, több, a program-
hoz csatlakozott háziorvosi 
rendelőben kaphatnak tájé-
koztatást a vizelettartási pana-
szokról.  

Miskolcon a Kontinencia 
Betegedukációs Fogadóórák 
időpontjai és helyszínei a kö-
vetkezők:

Tízeshonvéd u. 5.: márci-
us 26.: 14–16 óra, 27.: 12–14, 
30.: 12–14.  Corvin u. 9.: már-
cius 26.: 12–14 óra, 28.: 12–14, 
30.: 8–10. Budai Nagy Antal 
u. 1.: március 28.: 17–19 óra,  
29.: 17–19, 30.: 9–11. 

„Az energia nem vész el… ha megújul!”

Az energetikai korszerűsítés olyan 
költséges feladat, melyet már nem 
lehet és nem is érdemes elkezdeni 
szakmai tervezés nélkül. Ezért mi is 
szakértőt kérdeztünk az alapokról.

– A lakás energiahatékonysá-
gi korszerűsítése sokak számá-
ra elsősorban a hőszigetelést és 
a nyílászárók cseréjét jelenti. 
Mire kell feltétlenül odafigyel-
ni az anyagok kiválasztásakor? 
– kérdeztük Batta Zsuzsan-
nát, az Alternatív és Megújuló 
Energia Központ tanácsadóját. 
– Régi építésű ingatlanoknál mi-

nimum 8, de inkább 10-15 centi-
méter vastagságú szigetelőanyag 
kerüljön fel a külső határoló falak-
ra. Ide tartozik a tető, vagyis a fö-
dém is. A hőszigetelő anyaga válto-
zó lehet – pénztárcától függően –, 
fizikai jellemzői a közhiedelemmel 
ellentétben elsősorban tűzvédelmi 
szempontból mérvadóak.

Manapság a legegyszerűbb ab-
lakok is tudják az úgynevezett „k= 
1-1,2” értéket, amely a keretből és 
az üvegfelület értékéből adódik ösz-
sze. Minél kisebb ez az érték, an-
nál jobb az ablak hőszigetelése. Ér-

demes odafigyelni arra, hogy más 
értéket képvisel az ablakkeret és 
megint mást az üveg. Egy nagyon 
jó keretben is lehet silány minőségű 
ablak, és ez fordítva is igaz. Az abla-
kokhoz még egy nagyon fontos be-
rendezés társul: az úgynevezett rés-
szellőző vagy légbeejtő, amit már az 
ablakok beépítése előtt célszerű be-
szereltetni a gyártóval vagy a kivite-
lezővel. Ezzel ki lehet a küszöbölni a 
sokak által tapasztalt, és a szigetelés-
nek tulajdonított penészedést.

– A gépészeti korszerűsítésnél 
mire érdemes figyelni?
– Itt nyilván meg kell vizsgál-

ni a hőleadó felületek, radiátorok, 
fűtéscsövek, valamint a fűtőberen-
dezések műszaki állapotát. A régi 
rendszerek általában túlméretezet-
tek voltak, klasszikusan az „amek-
kora az ablak, akkora a radiátor” 
elvén épültek be. Ha ezek a radiá-
torok esztétikailag még megfelelő-
ek, nem feltétlenül szükséges kicse-
rélni azokat. A radiátorszelepeket 
viszont muszáj új, termosztatikus 
fejjel ellátottakra. Ahol eddig el-
avult gázkazánnal fűtöttek, oda 
célszerű kondenzációs kazánt be-
építeni, illetve alternatív megoldás-

ként a fatüzelésű kazánok beépíté-
sét javasoljuk.

– További megtakarítás érhe-
tő el megújuló energiaforrások 
hasznosításával is.
– Ezen belül a napenergia 

hasznosítása az, ami kiemelke-
dő ár-érték arányt képvisel, és re-
latíve olcsóbb beruházással jár. 
Családi házaknál a napkollek-
toros fűtésrásegítés és használa-
ti melegvízkészítés lehet a leghaté-
konyabb, az éves gázfogyasztásból 
ezzel akár 30-35 százalékos meg-
takarítást is el lehet érni. Haszná-
lati meleg víz esetén ez az arány 
az éves melegvíz-előállításra fordí-
tott gázmennyiség 60-70 százalé-
ka. Társasházak esetén ez az arány 
50 százalékos, viszont a beruházás 
költsége, egy lakásra vetítve, körül-
belül harmada egy családi házas 
rendszer költségvetésének.

Mindemellett számos kérdés fel-
merül egy ház vagy lakás korszerű-
sítésekor – például még nem esett 
szó a szellőzéstechnikáról sem, pe-
dig már abban is korszerű és haté-
kony gépek tudnak segíteni, hogy a 
friss levegő érdekében se engedjük 
ki az utcára a meleget…                Sz. S.

Zumba, Gerincjóga, 
Pilátes, Aerobic, Fit body

órákkal várjuk vendégeinket.
 Kövesse órarendünket.

 Mindenkit szeretettel várunk lendületes,  
jó hangulatú, pörgös óráinkon!

Cím: Oxy Day Spa, 3526 Miskolc, Repülőtéri út 4.
telefon: 46/504-769 l 30/464-2297

 Web: www.oxydayspa.hu
e-mail: oxydayspa@gmail.com

HIrdetéS

A Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub  
8 170 000 Ft uniós támogatást nyert az Új Szé-
chenyi Terv keretében. A projekt célja a rend-
szeres kerékpározás elősegítése a Sport Klub 
dolgozói, klubtagjai és a Factory Aréna láto-
gatói részére, valamint a kerékpáros közleke-
dés népszerűsítése a fiatal korosztály köré-

ben. A projekt során vetélkedőket hirdetnek, 
kerékpáros napokat szerveznek, ahol előadást 
is tartanak a kerékpározás előnyeiről és a mo-
torizált közlekedés káros hatásairól. A progra-
mokkal a kerékpározás széles körű elterjeszté-
sét szeretnék elérni, annak érdekében, hogy a 
környezeti terhek csökkenjenek. 

Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub
3533 Miskolc, Cserfa u. 10.
Honlap: www.energiakozpont.hu 

A Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub segíti  
a hivatásforgalmú kerékpározás fejlődését
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0078

Fontos megvizsgálni a hőleadó felületek, valamint a fűtőberendezések műszaki állapotát és „tudását” is | fotó: J. Á.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Kissé fáradtnak és nyűgösnek érezheti magát a hét első napjaiban, 
de nem lesz ez mindig így, szerdától jelentős fordulat jöhet. Lelki vívódásai ellenére is ragyog, tele 
lesz újra energiával, intellektusa és személyes vonzereje kiemelkedik másokéhoz képest. Mindent 

elérhet, és kedve szerint változtathat az életében bármit, amit maga mögött akar hagyni.

BiKa (04. 21–05. 21.) A csillagok nagy szerencsét ígérnek állás- és pénzügyekben, mun-
kában és üzletben egyaránt. Itt az idő, hogy szebb, jövedelmezőbb jövőt álmodjon magának! Félel-
meit, gondjait beszélje meg szeretteivel, külső szemlélőként jó tanácsokkal láthatják el, és támo-

gathatják ötletei megvalósításában. Párjával kitűnően egymásra hangolódnak.

iKreK (05. 22–06. 21.) Még mindig az a kényszerképzet nyomasztja, hogy mindenki 
más szerencsésebb önnél. Ez nincs így, habár az kétségtelen, hogy munkája gyümölcsét még nem 
tudja learatni. De már nem kell sokáig várnia. A most következő napok tele lesznek vágyakozással, 

érzelmekkel és fontos emberi kapcsolatokkal. Kibogozhatja lelke kuszaságait is.

ráK (06. 22–07. 22.) Nagyszerű hét vár önre, élvezni fogja minden percét! Bármit meg-
valósíthat, amit szeretne a karrier vagy épp szívügyek terén. Csak a bátorságán múlik, hol húzza 
meg a határokat. Tele van erővel, ambícióval, dinamizmusa lenyűgöző, megvan a kellő energiája és 

motivációja ahhoz, hogy jobbá tegye mindennapjait, sőt akár szeretteiét is. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Akaratán kívül konfliktusok kereszttüzében találhatja 
magát, még akkor is, ha alapjában véve nem egy veszekedős típus. Úgy érezheti, visszaélnek jóin-
dulatával. Nyűgös lesz a héten: ha egyedül él, az a baj, hogy nincs kivel megosztania örömét-bána-

tát, ha párkapcsolatban, akkor attól szenved, hogy nem lehetnek önálló útjai.

szűz (08. 24–09. 23.) Régi vágya, hogy végre valamilyen izgalmas fejlődést érzékeljen 
az életében. Szüksége van friss levegőre, új gondolatokra. Több szabadsághoz kell jutnia, még több 
lehetőséget adni és szerezni önmagának. Eddig nem tudta úgy kiélni magát, ahogy tervezte. De le-

gyen kicsit toleránsabb azokkal, akiket gátnak vél továbblépése, fejlődése útján!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ezen a héten számos váratlan, egyben kifejezetten érdekes 
esemény történhet, melyek rávilágíthatnak arra, hogy bizony messze nincs tisztában a saját lehe-
tőségeivel, határaival és képességeivel. Kicsit lobbiznia kell munkahelyi céljai eléréséért. A héten 

különösen vonzza majd az ellenkező neműeket. A hízelgőkkel azonban vigyázzon!

sKorpió (10. 24–11. 22.) Társasági élete felpezsdül, ez a hét leginkább a munkakap-
csolatok ápolásának, a szövetségek kötésének felel meg. Ennek ellenére csípős hangulatban lesz. 
Saját bizonytalanságát próbálja ellensúlyozni azzal, hogy mások hibáira tereli a figyelmet. Nehéz 

periódus áll ön előtt, különösen a lelkét állítják komoly megpróbáltatások elé.

nyilas (11. 23–12. 21.) A hét elején messze van attól, hogy kimondhassa: jól vagyok! 
Sok negatív energia halmozódott fel önben az elmúlt időszak eredménytelenségei, vagy a mások 
által okozott kellemetlenségek miatt. Ám most visszatalál önmagához. Itt az ideje, hogy felszaba-

duljanak önben az indulatok, de ne vitákkal adja ki magából, inkább bulizzon egy nagyot.

BaK (12. 22–01. 20.) Sok érdekes és lényeges hírt kap, melyek fontos változásokat hoz-
nak az életébe. Ahogy egyre jobb lesz az időjárás, ön is kivirul. Sőt, még mások búját-baját is meg-
hallgatja, szívesen ad tanácsot annak, aki érdemes rá. Még arra is képes lesz, hogy objektívebben 

lássa saját életét, így ismét könnyebben megoldja saját ügyes-bajos dolgait is. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Egészen szerdáig nem lesz túl jó passzban, nehezen tolerál 
másokat, főleg, ha hibáznak. Minden vágya, hogy egy kicsit hagyják békén. Ha teheti, kapcsolód-
jon ki, pihenje ki a fáradalmakat egy csendes helyen. Ha a párkapcsolatát szeretné rendbe tenni, 

szánja rá magát egy őszinte beszélgetésre, vegye elő az eddig szőnyeg alá söpört témákat. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Az önben rejlő tartalékokat ezen a héten bármire sikeresen fel-
használhatja, de akkor cselekszik igazán ésszerűen, ha egy konkrét dologra irányítja figyelmét. Jó 
irányba halad a karrierje, ezért talán kicsit túl sokat álmodozik mostanában. Ezekben a napokban 

még az egyértelmű szavakat is félreérti, minden mögött hátsó szándékot keres. 
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Ismeri Ön  
Kaffka Margit műveit?

Tisztelt Olvasó! Ezer szállal kötődik Miskolchoz Kaffka Margit. De 
vajon ismeri Ön a műveit? Hamarosan kiderül! Négyrészes ke-
resztrejtvény-játékunkban egy-egy művének címét rejtettük el! 
A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb 2012. áp-
rilis 12-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonpro-
fit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iroda 
felajánlásában könyvet és strandtáskát sorsolunk ki.

„Gyermekeink jövője a legfontosabb…”
A Katica, a Diósgyőri és a Mese-
malom bölcsődéknél is felújítá-
si munkák kezdődnek az idén, ösz-
szesen több mint 90 millió forint 
értékben. Miskolcon az elmúlt év-
ben másik öt bölcsőde is megújult 
– részben uniós, részben önkor-
mányzati forrásból – több mint 
százmilliós beruházásban.

Soltész Ferencné, az Egyesített Bölcsőde 
és Egészségügyi Szolgálat megbízott veze-
tője érdeklődésünkre elmondta: a felújítá-
si munkák keretében mindhárom intéz-
mény udvarát korszerűsítik – az európai 
uniós szabványok jegyében –, a Katica böl-
csődében felújítják a gyermekfürdőket, fel-
nőtt zuhanyzókat is.

A Diósgyőri bölcsődében a nyílászáró-
kat korszerűsítik, mindhárom helyen új 
levegőztető teraszokat alakítanak ki. Ez 

utóbbiakat terveztetni kell, mint megtud-
tuk, a polgármesteri hivatal Városüzemel-
tetési és Beruházási Osztályának mun-
katársai műszaki felmérést végeztek a 
napokban az intézményeknél. A munkák 
vélhetően nyáron, június elején kezdőd-
nek majd, a bölcsődei szünetben.

Jobb körülmény, több gyerek
Miskolcon az elmúlt évben öt bölcsőde 
újult meg, részben uniós, részben önkor-
mányzati forrásból, több mint százmillió 
forint értékben. Kriza Ákos polgármester 
kiemelte, hogy a város nehéz anyagi hely-
zete ellenére is sikerült biztosítani a felújí-
tásokhoz szükséges forrásokat. 

– Gyermekeink jövője a legfontosabb, 
így ez a beruházás a jövőbe fektetett be-
ruházás – emelte ki a polgármester. Kri-
za Ákos azt is elmondta, hogy a munka-
helyteremtés mellett abban is segíteni kell 
a szülőket, hogy nyugodtan mehessenek 
dolgozni, tudják: jó helyen hagyták a gyer-
meküket. Három miskolci bölcsőde – a 
Kilián, a Heim Pál és a Margaréta – az úgy-

nevezett „Csemetéinkért! – kapacitásbőví-
tő rekonstrukció és szolgáltatás fejlesztése 
a miskolci Egyesített Bölcsőde és Egész-
ségügyi Szolgálat 3 bölcsődéjében” című 
projekt keretében újulhatott meg, több 
mint 88 millió forint értékben. A Dobó 
Katica és a Napsugár Bölcsődét Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala saját költségén korszerűsítette, csak-
nem 24 millió forint értékben. A fejlesztés 
férőhelyszám-növekedést is eredménye-
zett, így 60 kisgyermekes anya tudott visz-
szamenni a munkahelyére, illetve munkát 
vállalni. A bölcsődei ellátottság az orszá-
gos 8 százalékhoz képest Miskolcon meg-
haladja a 10 százalékot, ám még így is len-
ne szükség férőhelyekre. 

Óvodák is
Hatalmas megújuláson eshet át pályáza-
ti támogatás segítségével a Kacsóh Pong-
rác utcán található Szivárvány Óvoda. A 
szinte komplett külső-belső felújítás akko-
ra mértékű lesz, hogy nem is lehet az in-
tézmény működése mellett elvégezni. Így 
ideiglenesen – a felújítás idejére – elköl-
töztetik az intézményt, méghozzá a Köny-
ves Kálmán Általános Iskolába. A költözés 
már a hónap utolsó két napján megtörté-
nik, áprilisban ugyanis elkezdődik a felújí-
tás. A költözés és a beruházás részleteire a 
jövő heti lapszámunkban visszatérünk. 

A miskolci közgyűlés márciusi ülésének 
napirendjén is szerepelt gyermekintézmé-
nyek felújítása. A grémium pályázatok be-
nyújtásáról, önerő biztosításáról döntött a 
Bársony János és a Brunszvik Teréz tag-
óvoda infrastruktúra- és eszközfejleszté-
séhez. Az Észak-magyarországi Operatív 
Program keretében, egyenként több mint 
százmillió forint pályázható az intézmé-
nyek fejlesztésére, kapacitás-bővítésére, öt-
százalékos önerővel. 

Szepesi S.

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

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

» A Napsugár Bölcsődében felújították a földszinti gyermekfürdetőket, az emeleti 
folyosón kicserélték a burkolatot és az udvari levegőztetőket, az udvaron megszépült az 
aszfalt és beton térburkolat, megjavították az utcai bejárati kaput és játszóudvart, kül-
téri játékokat helyeztek el. 

» A Dobó Katica Bölcsődében a terasz burkolatának részleges cseréje történt meg, 
napellenző került a teraszokra, akadálymentes bejárat kialakítása, ajtócsere, játszóud-
var felújítása, kültéri játszótér kialakítása, meglévő faházak elhelyezése. 

» A Heim Pál Bölcsődében megoldódott a teraszok árnyékolása, játszóudvar re-
konstrukciója, kültéri játékok elhelyezése. Hőszigetelt vakolatot kapott a külső hom-
lokzat, külső nyílászárókat cseréltek, teljes belső felújítást végeztek, akadálymentes 
illemhelyet alakítottak ki, cserélték a teraszok burkolatát, akadálymentes parkolót ala-
kítottak ki, és megvalósult a meglévő külső kerítés átépítése, új térburkolat kiépítése, az 
udvari homokozó átépítése. 

» A Margaréta Bölcsődében a teraszok burkolatának cseréje, teraszok árnyékolá-
sa, lemosókádak cseréje, játszóudvar rekonstrukciója, kültéri játékok elhelyezése, teljes 
belső felújítás, akadálymentes illemhely kialakítása, hőszigetelt homlokzati vakolat ké-
szítése, külső nyílászárók cseréje, akadálymentes parkoló kialakítása meglévő burkola-
ton, felszíni csapadékvíz-elvezetés kialakítása, udvari térburkolatok cseréje, udvari ho-
mokozó átépítése jelentette a felújítást. 

» A Kilián Bölcsődében teraszok burkolatának cseréje, teraszok árnyékolásának 
megoldása, játszóudvar rekonstrukciója, kültéri játékok elhelyezése, teljes belső felújí-
tás, hőszigetelt homlokzati vakolat készítése, külső nyílászárók cseréje, akadálymentes 
illemhely, akadálymentes parkoló kialakítása, udvari térburkolatok cseréje, udvari ho-
mokozó átépítése volt a feladat. 

A Heim Pál Bölcsőde tavaly kapott új, kültéri játékokat

A Katica Bölcsődében a gyermekfürdőket is felújítják
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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.

Március 30. | péntek » Labdarúgás: NB I, FGSZ Siófok – Diósgyőri VTK. Siófok, 18.00.

Március 31. | szoMbat » Salakmotor: Csapatkupa-széria, első forduló: Bikák – Tigri-
sek. Népkerti sporttelep, 15.00 » Kosárlabda: NB I, rájátszás a 9–12. helyért, DKSK-MISI – ELTE-
BEAC-Újbuda. Generali Aréna, 18.00 » Amerikaifutball: Divízió II., East Renegades – Budapest 
Cowboys II. Sütő utcai sporttelep, 15.00 » Asztalitenisz: NB I férfi, Borsod Volán I – Nyírbátori ASE 
I. Borsod Volán II – Apagy SE I. Hejőcsabai sportcsarnok, 11.00.

sportműsor ››››››››››››››››››››››››››››››

Az 5. helyért csatázhatnak

Csattanósra sikerült, de az a lé-
nyeg, hogy siker koronázta az 
erőfeszítéseket: az Albrecht-Mis-
kolci VSC MISI NB I-es női röplab-
dázói három találkozó után átlép-
tek a TF gárdáján, és a bajnokság 
utolsó szakaszában az ötödik he-
lyért csatázhatnak, ellenfelük az 
Újpest lesz.

A párharc nem kezdődött jól, 
hiszen a vasutasok az első mér-
kőzést hazai környezetben el-
veszítették (2–3). Szerencsére 
hétfőn, a fővárosban lejátszott 
második csatában feledtették a 
kisiklást, és meggyőző játékkal 
3–0 arányú győzelemmel vágtak 
vissza ellenfelüknek. A harma-

dik összecsapásra újból Miskol-
con került sor, ezt a szerda esti 
ütközetet ismét játszmavesztés 
nélkül hozta Toma Sándor edző 
alakulata, és igazolta, hogy jobb 
ellenfelétől.

A párharc végeredménye te-
hát 2–1 az MVSC javára, a foly-
tatásban még egy feladatot kell 
megoldaniuk a vasutasoknak, 
és akkor túlszárnyalhatják a baj-
nokság elején hangoztatott cél-
kitűzésüket, a hatodik hely meg-
szerzését.

Az 5. helyért az ellenfél az Új-
pest lesz, a párharc két győzele-
mig tart, az első mérkőzést a fő-
városiak otthonában rendezik.

D. L. | fotó: J. Á.

Új amerikaifoci-csapat 
alakult Miskolcon
Renegátok néven, a Nyíregyháza 
Tigers második együttese jogán 
indul a Divízió II-ben Miskolc új 
amerikaifutball-csapata.

A Miskolc Steelersből korábban 
kivált játékosok új csapatot ala-
kítanak, és jelen állás szerint a 
másodosztályban indulnak Re-
negátok (Renegades) néven.

– Jó kapcsolatot ápolunk 
a szabolcsi klubbal, így jöhe-
tett létre a fúzió. 30-35 focis-
ta alkotja a keretet, ebből 26-
28 egykori Steelers-játékos. A 
nyíregyháziak egy-két sportoló 
„kölcsönadásával” segítenének, 
ha szükség lesz rá – tudtuk meg 
Huszár Gábortól, az egyik csa-
pattagtól. – Itt szeretnénk meg-
jegyezni, hogy egész évben sze-
retettel várjuk csapatunkba a 

sportolni vágyó fiatalokat – tet-
te hozzá.

Az együttes vezetőedző-
je a Miskolc Steelers-szel a gár-
da első Divízió I-es idényé-
ben a playoffig jutó Phillip 
Hilderbrand lesz. Akkor ép-
pen a Nyíregyháza búcsúztatta 
a borsodiakat a rájátszásból (36–
18). A klub a holtidényben kö-
szönt el anyagi és szakmai okok 
miatt az év elején szerződtetett 
amerikai egyesült államokbeli 
edzőtől, ezt követően távoztak a 
játékosok is.

Jelen állás szerint tehát nem 
maradnak mérkőzések nélkül 
a sportág borsodi szerelmesei, 
ugyanis a Renegátok Miskolcon 
tartják hazai mérkőzéseiket: az 
elsőt március 31-én.

S. P.

Az első győzelem után jöhet az Újpest
2–1-re nyert Pápán, így 
megszerezte első góljait és 
pontjait a tavasz során a 
DVTK, mely szombaton ha-
zai környezetben fogadja az 
Újpestet.

Szombaton elkönyvelhette első 
sikerét a Diósgyőr, miután José 
Luque és Tisza Tibor góljaival – 
az ellenféltől Lovrencsics Ger-
gő szépített a hajrában – legyőz-
te idegenben a Pápát.

– Sok támadást vezettünk, majd 
Tisza Tibor gólja után megnyu-
godtunk, még jobban játszottunk. 
A végén egy buta hiba után szé-
pített Bene Ferenc csapata, belel-
kesültek, de már nem volt ben-
nük annyi erő, hogy egyenlítsenek 
– mondta a DVTK vezetőedzője, 
Benczés Miklós.

A szakember szerint, ha hiá-
nyoznak a mélységi beindítások, 
beindulások, oldalváltások, ak-
kor nem lehetnek hatékonyak. Egy 
statisztikai adatot is elárult: az első 
bajnokin hatszázat passzoltak, míg 
a fehérváriak négyszázat, de mivel 
a fentiek nem valósultak meg, gól-
képtelen maradt a hazai gárda.

– Most az első gólnál megtalál-
tuk Seydit labdával, és ennek meg 
is lett az eredménye. A második ta-
lálat előtt Vági András futott fel, és 
hozta helyzetbe Tiszát. Ez is fontos, 

hogy a szélsők kapcsolódjanak be 
a játékba, érjenek fel a támadások-
hoz – elemzett a tréner.

Szombat délután a tizenegyedik 
Újpest FC-t fogadja a hatodik he-
lyen álló miskolci csapat, s Benczés 
Miklós mindenféleképpen győ-
zelmet vár csapatától a várhatóan 
nagyszámú közönség előtt.

– Az első győzelmünk megvolt, 
át kell éreznünk, hogy jó csapat va-
gyunk! A közönségünk segítségé-
vel meglesz a három pont – jelen-
tette ki.

– Ugyanaz a csapat nyert most 
Pápán, amely veszített Kecskemé-
ten és a Videoton ellen. Hosszú 
távú céljaink vannak, mindenki 
tudja a feladatát, de néha nem úgy 
alakulnak a mérkőzések, ahogy 
szeretnénk – ez benne van a fut-
ballban – tekintett vissza az egyik 
gólszerző, Tisza Tibor.

A csatárnak abból a szempont-
ból különleges lehet a szomba-
ti mérkőzés, hogy közel száz él-
vonalbeli találkozót játszott az 
Újpest színeiben – ahová Diós-

győrből igazolt, és amelyik utol-
só magyarországi klubja volt a 
piros-fehérek előtt, ráadásul a 
DVTK színeiben játszott utoljá-
ra a fővárosiak ellen.

– Vereséget szenvedtünk az-
nap, de kilencedikek lettünk ab-
ban a szezonban, és úgy ünnepelt 
mindenki, mintha megnyertük 
volna a bajnokságot, hiszen ezer 
sebből vérzett akkor a klub. Jó 
érzéssel gondolok vissza az Új-
pesten eltöltött időszakra is, de 
profi játékosként csak az számít, 
hogy gólokat lőjek, segítsem a 
Diósgyőrt. Ez is csak egy mér-
kőzés lesz, melyet meg szeret-
nénk nyerni. A malmunkra hajt-
hatja a vizet, hogy remélhetőleg 
sok szurkoló látogat ki, ellenfe-
lünknél pedig több fiatal alkotja 
a keretet, akik talán még nem ta-
pasztaltak a diósgyőrihez hason-
ló hangulatot.

A lilák legutóbbi bajnokiju-
kon győztek a Kaposvár ellen (3–
1), míg szerdán a Magyar Kupa 
elődöntő első mérkőzését vívták 
Debrecenben, így előnyt jelent-
het a DVTK-nak, hogy egy fá-
radtabb vendégcsapat érkezik a 
katlanba.

A mérkőzésről élő, szöveges 
tudósítást olvashatnak honla-
punkon, a minap.hu-n, valamint 
megtekinthetik felvételről ked-
den 19.25-kor a Miskolc Televí-
zióban.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

A fő verseny Londonban lesz!
Belgrád adott otthont a na-
pokban az idei birkózó Eu-
rópa-bajnokság küzdel-
meinek. A mezőnyben 
természetesen ott volt a di-
ósgyőri Deák Bárdos Mi-
hály is, aki a nehézsúlyú-
ak vetélkedésében ezúttal az 
ötödik helyet szerezte meg.

A viadal nem kezdődött rosszul 
a miskolci sportember számára, 
ugyanis első két mérkőzését meg-
nyerte, és ezzel már be is vereked-
te magát a legjobb nyolc közé. A 37 
éves, ötszörös világbajnoki ezüst-
érmes, 2001-ben Eb-győztes ne-

hézsúlyú birkózó a selejtezőben a 
svéd Bengtssont, a legjobb 16 kö-
zött pedig az olasz Ficarát verte na-
gyon magabiztosan, egyaránt két 
menetben. A tavalyi Eb-n bronz-
érmes, már biztos londoni olimpi-
ai indulónak számító Deák Bárdos 
így készülhetett a negyeddöntőre.

Ott a litván Mindaugas 
Mizgaitisszel mérkőzött és nagy 
csatában, küzdelmes mérkőzésen 
három menetben nyert. A legjobb 
négy között török vetélytárs várt a 
magyar birkózóra: Riza Kayaalppal 
találkozott, és két szoros, 1–0-ra el-
veszített menetben maradt alul. 
Ezzel a tavalyi Eb-n harmadik ma-
gyar nehézsúlyú a bronzéremért 
mérkőzhetett a folytatásban.

Végül is Deák Bárdos Mihály 
ötödik lett a kötöttfogásúak 120 

kg-os kategóriájában, a belgrádi 
birkózó Európa-bajnokságon. A 
diósgyőri birkózó az első menetet 
egy ponttal bukta el az örmény Ju-
rij Patrikejev ellen, a másodikban 
pedig ellenfele lefojtotta őt, így tus-
vereséget szenvedett. A tavaly Eb-
harmadik Deák Bárdos így lecsú-
szott a dobogóról.

– Hogyan értékeli saját teljesít-
ményét? Erre számított, esetleg csa-
lódott? – kérdeztük a DBC sporto-
lóját.

– Semmiképpen nem vagyok 
csalódott – mondta határozottan. 
– Az esztendő legfontosabb ver-
senyét Londonban rendezik, ez 
egy felmérő jellegű viadalnak szá-
mított. Kitűnően szolgálta felké-
szülésemet, hiszen olyanok ellen 
birkózhattam, akik ellen máskor 

nincs mód. Újabb tapasztalatokat 
szerezhettem, és megállapíthat-
tam, hogy a szombathelyi Grand 
Prix versenyhez képest már na-
gyon sokat javult a formám. Igaz, 
oda a munka sűrűjéből mentünk.

– Miben kell javulnia az olimpi-
áig?

– Elsősorban fizikálisan, hiszen 
a mezőnyben sok a huszonéves, 
erőtől duzzadó fiatal. Ők helyzeti 
előnyben vannak, sokkal könnyeb-
ben fogadták el a szabálymódosítá-
sokat, gyorsabban tudtak ezekhez 
alkalmazkodni. Most tíz nap pihe-
nőt kaptunk, hétfőn azonban foly-
tatódik a munka. Az olimpia előtt 
lesz még egy nagyszabású lengyel 
verseny, aztán minden szem Lon-
donra tekint. Úgy gondolom, hogy 
ha sikerül optimális erőállapotba 
kerülni, akkor a tapasztalat sokat 
nyomhat a latban.

Doros L.

» Fradiverő Vénusz. Szoros mérkőzésen egy góllal jobbnak bizonyult a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont a Ferencváros vendégeként a női futsal NB I 17. fordulójában rendezett mérkő-
zésen. Sárréti Géza csapata 3–2-re nyert a zöld-fehérek ellen, így az utolsó forduló eredményétől 
függetlenül az első helyen végez az alapszakaszban.

» Alsóházban. A kiesés elkerüléséért csatázik tovább a DKSK-MISI női kosárlabdacsapata az 
NB I rájátszásában. A piros-fehérek a 9–12. helyért az ELTE-BEAC Újbudával mérkőznek meg. Az 
első meccset szombaton rendezik Budapesten.

» Nehezen hozták. Nyögvenyelős játékkal sikerült itthon tartania a két pontot a Miskol-
ci Szabadidőközpont FSE csapatának a floorballer.hu OB2 felsőházi rájátszásában, a 6. fordulóban. 
Gál Tamásék gólgazdag találkozón 12–10-re győzték le a VESC Lizards-ot.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Jegesmacik: harmadszor is ezüst
A MOL Liga és a Magyar 
Kupa után az OB I-ben is 
ezüstérmet szerzett a Mis-
kolci Jegesmedvék jégko-
rongcsapata, történelmének 
legsikeresebb szezonját pro-
dukálva.

A Macik az országos bajnokság 
hajrájára visszatérő Sapa Fehér-
vár AV19-cel találkoztak a finá-
léban, s a várakozásoknak meg-
felelően 4–0-ra elveszítették a 
döntő párharcot – sorrendben 
1–7, 1–12, 0–7 és 3–8 a mérkő-
zések eredménye a fekete-sár-
gák szempontjából. Szégyenkez-
ni azonban semmiképp nincs 
okuk, hiszen a klub és a miskolci 
jégkorongozás legnagyobb sike-
rét érték el idén a három máso-

dik hellyel. Greg Lindqvist szak-
mai szempontból is hasznosnak 
ítélte, hogy az osztrák ligában a 

rájátszásba jutott fehérváriakkal 
mérkőzhettek meg a végső győ-
zelemért.

– A Volán sokkal jobb csapat, 
ez most is bebizonyosodott. A 
miskolci hoki jövője szempont-
jából azonban az ilyen mérkőzé-
sek nagyon fontosak: játékosaink 
a saját bőrükön érezhetik, tanul-
hatják meg, hova kell fejlődni. 
Gratulálok a Fehérvárnak a baj-
noki címhez, a csapatomnak pe-
dig a helytálláshoz és a szezonbe-
li három ezüstéremhez – mondta 
a Miskolci JJSE vezetőedzője.

A jégkorongszezonnak azon-
ban koránt sincs még vége, hi-
szen a magyar válogatott el-
kezdheti a felkészülést az április 
15–21. között Ljubljanában ren-
dezendő divízió I-es világbaj-
nokságra. Több Jegesmedvének 
is esélye van arra, hogy bekerül-
jön Kevin Primeau keretébe, és a 
nemzeti csapattal kiharcolja az A 
csoportba jutást. A magyar vá-
logatott a házigazda Szlovénia 
mellett Ausztriával, Ukrajnával, 
Japánnal és Nagy-Britanniával 
találkozik a tornán.

S. P. | fotó: J. Á.
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Akció 2012. 03. 24-tôl 2012. 03. 30-ig
Perlux folyékony mosószer 3 l, 333 Ft/l 999 Ft
Perlux színfogó kendő 20 db-os, 20 Ft/db 399 Ft
Malarz beltéri falfesték, fehér, 10 l, 229 Ft/l 2299 Ft
Héra beltéri falfesték, fehér, 16 l, 312 Ft/l 4999 Ft
Zorka beltéri, színes falfesték 2,5 l, 1320 Ft/l 3299 Ft
Zorka beltéri, színes falfesték 5 l, 999 Ft/l 4999 Ft
Héra penészlemosó folyadék, 1 l  1099 Ft
Trikolor kerítésfesték fára-fémre, 0,75 l, 1865 Ft/l 1399 Ft
AKCIÓS KÖNYVEK             399 Ft
Húsvéti dekorációk, selyemvirágok széles választékban.

Tavaszi cipővásár!
SzéleS, problémáS, fájóS lábakra

Egyes termékek 2900 Ft-tól

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!

bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

miskolc, technika Háza
március 31-én, (szombat) 9–12 óráig

l női alkalmi félcipők
l női utcai félcipők
l női papucsok, szandálok
l gyógybetétes gyógyszandálok  

Nyaralásra, pihenésre ne vigye magával a „világhálót”! 
Keresse fel a település vagy a nyaralóhely eMagyarország Pontját.

A lehetőségekről tájékozódjon a „Menjünk világgá…!” utazási kiállítás 35. számú standján, 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár mobil eMagyarország Pontján.

Helyszín: Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC-székház)  
Miskolc, Mindszent tér 1.

Időpont: 2012. március 29-31. naponta 10.00–18.00 óráig

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA Acél biztonsági ajtók be-
építve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási 

kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástech-
nikával. Érdeklődni: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu. Bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. emelet.  Nyitva: H–P: 
11–15 óráig, Sz: 9–12 óráig.
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programok / hirdetés  11

programajánló ›››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Március 26. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódma-

gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc TV archí-
vumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Éjféli járat, német–belga film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 27. | 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 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés 
felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Ügynökök és terroristák, amerikai–kanadai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Március 28. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 7. rész – 
Energiahatékonyság (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 Prána, a Miskolc TV élet-
módmagazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Eljátszott zálog, amerikai film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 29. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00  „Akinek se-
beivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, 
a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 401-es járat, amerikai film (Háló-
zat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 30. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Tudomány ha-
tárok nélkül: A hasnyálmirigy-gyulladás (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 A veszett és a kickboxer, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 31. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Léptünk kop-
pan ódon köveken…, a bánffyhunyadi református templom (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.35 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.

április 1. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Gazemberek, angol–indiai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Az éhezők viadala (F premier)  
| 16 | 10.45 (szo), 11.45 (v), 13.30, 
16.15, 19.00, 21.45 (p–szo), 14.30, 
17.15, 20.00 (kivéve p–szo)
Fehér pokol (F premier) 16 | 11.00 
(szo–v), 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 
22.15 (p–szo)
Az igazi kaland (MB) | 12 | 10.30 
(szo–v), 14.30, 17.00, 19.30 – 22.00 
(p–szo)
Tükröm, tükröm (MB) | 12 | 11.45 
(szo–v), 13.45, 15.45, 17.45, 19.45
Projekt X – A buli elszabadul (F)  
| 16 | 16.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Lazacfogás Jemenben (F) | 12 | 
12.30 (szo–v), 18.15 – 21.45 (p–szo)
Szellemlovas 2. (MB digitális 3D)  
| 16 | 13.00, 18.30
Az erő krónikája (MB) | 16 | 14.45, 
18.45

A bűn hálójában (F) | 16 | 22.30 (p–
szo)
Kémes hármas (MB) | 16 | 15.00, 
20.30 – 22.30 (p–szo)
Utazás a rejtélyes szigetre (MB di-
gitális 3D) | 12 | 10.15 (szo–v), 14.00, 
16.15, 20.30
John Carter (MB digitális 3D) | 12 | 
10.30 (szo–v), 15.00 (kivéve p), 20.00 
– 22.30 (p–szo)
Rém hangosan és irtó közel (F)  
| 12 | 12.00 (szo–v)
Az ajtó (MB) | 12 | 13.00, 16.45
A párizsi mumus (MB digitális 3D) | 
KN | 12.15 (szo–v)
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3D) 
| 12 | 10.15 (szo–v)

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

cinema city, plaza  – március 22–28. ›››››››››››››

HIrDetés

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

Az ExperiDance tánckara bemutatja  
Román Sándor koreográfiáját:   

LILIOMFI
Miskolci premier!!!

2012. március 16., szerda, 19.00 óra 
Jegyár: 4500 Ft

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

Március 29–31. | 15.30 Retró szerelem; feliratos német–magyar romantikus víg-
játék | 12 | (Béke-terem). 

április 1–4. | 17.00 Retró szerelem; feliratos, német–magyar romantikus vígjáték 
| 12 | (Béke-terem) | 19.30 Polisse; feliratos francia film | KN | (Béke-terem).

Március 29–április 4. | 15.30 Csizmás, a kandúr; amerikai animációs vígjáték 
| 12 | (Uránia-terem) | 17.30, 20.00 Védhetetlen; feliratos, amerikai–dél-afrikai ak-
ciófilm | 16 | (Uránia-terem).

frankofón filMnapok – béke-tereM
Március 29. | 17.00 Kapás van!; feliratos francia vígjáték | KN | 19.30 Polisse; fel-

iratos francia film | KN.
Március 30 | 17.00 A legszebb dolog; feliratos francia film | KN | 19.30 Illegális; 

feliratos belga–luxemburgi–francia film | KN.
Március 31. | 17.00 A tündér; francia–belga film | KN | 19.30 Bordélyház; felira-

tos francia film | 18.

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

» A hejőcsabai templombúcsú idén egy-
beesik a templom fennállásának 250. évfordulójával. Az 
ünnepi szentmisét 25-én, vasárnap 11 órakor Ternyák 
Csaba egri érsek mutatja be, melynek keretében meg-
áldja az új, színes üvegablakokat.
» Szabadtéri keresztutat végeznek 
vasárnap, 25-én 15 órától a Kálvária-dombon a mind-
szenti plébánia vezetésével.
» A minorita templomban szerdán, 28-
án az este 6 órakor kezdődő szentmisét Kelemen Didák 
boldoggá avatásáért mutatják be.
» Az avas-déli Ige templomában a 
nagyböjti lelkigyakorlatot a jövő héten tartják az este 6 

órai szentmisék keretében. 29-én, csütörtökön Palánki 
Ferenc egri segédpüspök, mindszenti plébános, 30-án, 
pénteken P. Varga László jezsuita, 31-én, szombaton 
Koós Ede iskolalelkész, érseki biztos mond lelkigyakor-
latos szentbeszédet.
» A hejőcsabai és mályi egyházköz-
ség közös lelkigyakorlatán 29-én a mályi templom-
ban, 30-án és 31-én a hejőcsabai templomban a délután 
5 órakor kezdődő szentmiséken Szarvas Péter esperes, a 
Szent Anna-templom plébánosa mond szentbeszédet.
» Szent Ferenc Kisnővérei lányoknak tar-
tanak lelki napot március 31-én, szombaton fél 10–17 
óra között a Soltész Nagy Kálmán u. 62. alatti házukban.

harang-hírek ››››››››››››››››››››››››››››››

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

HIrDetés

Március 24. | szoMbat
10.00 | Húsvéti szöszmötölő. Diósgyőri Alkotóház.
21.00 | Tátrai Tibor és az Áll-A-Tok? koncert. IfiHáz.

Március 25. | vasárnap
10.30 | Hófehérke. Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Randevú klub. Vörösmarty Művelődési Ház.

Március 26. | hétfő
16.00 | 9 és fél randi. Slágerfilmek. Kaffka Könyvtár.
18.00 | Rezgő-kör. Jóga Életmód Klub. Ifjúsági Ház.
19.00 | Csak semmi szexet, kérem, angolok va-

gyunk. Komédia két részben. Avasi színházterem.
19.00 | Miklósa Erika dalestje. Szezonbérlet. MűHa.

Március 27. | kedd
09.30 | Oscar-díjas filmzenék. Barangolás a zene vilá-

gában Bócz Sándor zenetörténésszel. Petőfi Könyvtár.
10.00 | Előadás álláskeresőknek. Megyei Könyvtár.
14.00 | Egészségünk védelmében. Lengyelné Sári Éva 

radiológiai szakasszisztens előadása. Vörösmarty Mű-
velődési Ház.

14.00 | Könyvtárböngészde. Megyei Könyvtár.
16.30 | Márai Akadémia. Mészáros Tibornak, a Márai-

hagyaték gondozójának előadása. Megyei Könyvtár.
18.00 | Irodalmi Rádió a kortárs költészetért. Mű Ha.
19.00 | Müller Péter felolvasó est. MűHa.

Március 28. | szerda
12.00 | High-tech bűnözés. Előadás. Miskolci Egyetem.
14.00 | Nyelvelj velünk. Megyei Könyvtár.
16.00 | Emberek és érzelmek. Szarka János fotókiállítá-

sának megnyitója. Tompa Mihály Könyvtár.
17.00 | Családfa. ArtTér. Lézerpont.
17.00 | Beszélgetés Schilling Árpáddal. Rákóczi-ház.

18.00 | Üzbegisztán – A Selyemút városai. Stramszky 
Judit vetítéses előadása. IfiHáz.

Március 29. | csütörtök
10.00 | Menjünk világgá – Utazási kiállítás. Díszven-

dég: Kassa, belföldi díszvendég: Miskolc. ITC-székház.
    10.00 | A kiállítást megnyitja: Richard Rasi (Kas-

sa) és Kriza Ákos (Miskolc) polgármester.
    11.20 | Feketegazdaság az idegenforgalomban. 

A MUISZ elnökének előadása.
    12.00 | Határon átnyúló turizmus: Kassa megye 

és Borsod megye kapcsolódása.
    11.00 | Miskolci Majorette Együttes. ITC előtt.
10.00 | Olvasás a neten. Megyei Könyvtár.
14.00 | Egészségünk titkai . Lenkei Gábor előadása. Vö-

rösmarty Művelődési Ház.
16.00 | Irodalmi kör. Tompa Könyvtár.
17.00 | Az 1971-es Vadászati Világkiállítás kultu-

rális hagyatéka. Fáczányi Ödön előadása. Szabó Lő-
rinc Könyvtár.

18.00 | A magyar festészet legnagyobb biblikus 
műveiről. Reisinger János irodalomtörténész művelő-
déstörténeti sorozata. Megyei Könyvtár.

20.00 | Dixie- és Jazz Klub. Ifjúsági Ház.

Március 30. | péntek
10.00 | Menjünk világgá – Utazási kiállítás. 
    15.00, 15.40 | Zeleziar zene-, táncegyüttes.
    15.20 | Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013. 

Promóciós előadás.
    16.00 | Miskolci Majorette együttes.  
    16.10 | Joie by Heinrich –Show Time Divat- és 

Táncstúdió bemutatója.
    16.20 | Zumba Fittnes / Ködmön Formációs Tánc-

együttes.

    16.30 | Faktory Aréna – Dobszerda.
    16.40 | Szinvavölgyi Néptáncegyüttes.
    16.55 | Czemende zenekar.
10.00 | Tavaszváró óvodás fesztivál. Komlóstetői Ál-

talános Iskola.
10.30, 12.00 | Kép – Zene – Történelem. A Bartók 

Szakközépiskola  koncertje. Miskolci Galéria.
19.00 | Miskolc és az űrkutatás. Csillagvizsgáló.
19.00 | Veca világa. Janicsák Veca-koncert. MűHa.

Március 31. | szoMbat
09.00 | Húsvétváró családi délelőtt. Petőfi Könyvtár.
10.00 | Menjünk világgá – Utazási kiállítás. ITC-

székház.
    10.00 | A sohasem nevető király. Bábelőadás.
    10.00–13.00 | Állatok lufiból. Janpi bohóccal.
    11.00 | Időutazás Bobóval és Karcsi bácsival.
    11.00–12.00 | Ingyenes autóbuszos városnézés.
    11.00 | Miskolci Majorette Együttes. ITC előtt.

    11.45 | Grand Up gyerekeknek Szűcs Bogival.
10.00 | Mesterkedő. Rákóczi-ház.
10.00 | Húsvét előtti szöszmötölő. Ablakra tehető, 

húsvéti matricakép festése. Diósgyőri Alkotóház.
10.00–13.00 | Húsvéti családi kézműves délelőtt. 

Neszádeliné Kállai Máriával. Megyei Könyvtár.
15.00–19.00 | Avasi Húsvéti Családi Nap. Avasi Gim-

názium, Színházterem előtere.
16.00 | Hej, rigó, rigó. Horváth Pista cigánynóta-énekes 

emlékműsora. Vörösmarty Művelődési Ház.
16.00 | Húsvéti kézműveskedés. Nyilas Misi Ház.
18.00 | Jótékonysági koncert Matisz Barbaráért. 

Fellép többek között a Motiva, a Holdviola, a Twist Olivér 
kórus, a Tényleg, a Szinvavölgyi Néptáncműhely. MűHa.

április 1. | vasárnap
09.00–13.00 | KrePP – Művészpiac. Miskolci Galéria.
10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Csodamalom Báb-

színház.

Színházi világnap 
Március 27. | kedd
10.00 | A Nap, a Hold, a csillag elrablása. In-

teraktív bábelőadás gyerekeknek Fabók Mari-
ann báb- és színművésszel. Játékszín.

10.00 | Színházbejárás. Kulcsár Imre színmű-
vész, a színház örökös tagjának vezetésével. 
Művészbejáró.

10.45 | Színház és muzsika 10 percben. Regős 
Zsolt kérdéseivel. Nagyszínház, emeleti társalgó.

11.00 | Zenés teadélelőtt. Az évad zenében 
elmesélve Váradi Katalin zeneigazgatóval és 

a színház zenészeivel. Nagyszínház, emele-
ti társalgó.

14.00 | A dzsungel könyve musical – 150. 
előadás. Előadás után dedikálás. Nagy-
színház.

16.00 | A kocka el van vetve. Kiállítás és 
összművészeti találkozó. Teátrum Pincehely Galéria.

17.00 | Múzeumi menüett. Fabók Mariann szín-
művésszel. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

19.00 | Hat hét, hat tánc. Életjáték. Játékszín.
19.00 | Legenda a lóról. Zenés játék. Csarnok.
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Friss és régiség
Sörverseny és Kézműves Sör-

fesztivál, zenei programok és Ré-
giség tér – mindezeket egy ren-
dezvény keretein belül, de több 

napra lebontva szervezték a 
hosszú hétvége napjaiban. A kü-

lönleges ízvilágú sörök között 
miskolci főzde is ért el sikert. A 

Miskolci Kulturális Szövetség és 
Magyarok Szövetsége által közö-
sen szervezett Magyar Portékák 

Vásárán és Régiség téren pedig a 
hagyományos motívumok és ha-
gyományőrző termékek várták a 

vásárlókat. (fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››

Emelt szintű érettségi – 
magyar nyelv és irodalom

A középiskolások elkezdték a felkészülést 
az érettségire. Ebben a szezonban több ki-
advány készül, amely segíti az érettségire 
való felkészülést. Az általános összefogla-
lókkal szemben a könyv nem az eddig ta-
nultak globális áttekintését nyújtja, hanem 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által ta-
valy decemberben nyilvánosságra hozott, 

idei emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szóbe-
li témaköreinek vázlatos kidolgozását. A szerzők az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karának Felvételi Előkészítő Bizottságának tagjai.

Victoria Boutenko: 12 lépés 
a nyers étrendig – 
Lúgosítás természetesen

A nyers étel csodája és A nyerskonyha leg-
jobb receptjei című könyvek szerzője leg-
újabb munkájában felvázolja azokat az 
előnyöket, amelyekkel a nyers ételek fo-
gyasztása jár, szemben a főtt ételekkel.

A tudományos kutatások legfrissebb 
eredményeit fogja össze, fizikai, lelki és spi-
rituális oldalról közelíti a nyers táplálékon 
alapuló élet előnyeit. Gyakorlati szempon-
tokkal is foglalkozik, tippeket, sikeres stratégiákat ajánl az egészsé-
ges új szokások kialakításához és megőrzéséhez. Étellel foglalkozó 
könyv révén receptgyűjteményt is található a kiadványban.

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

Védhetetlen
Matt Weston egy eseménytelen fokvárosi 
poszton teljesített szolgálatot az elmúlt öt 
évben, a CIA védett házát őrzi. Ám egy na-
pon a házat, amiben egy igen veszélyes em-
ber lakik, zsoldosok támadják meg. Az őr 
és a rab nehezen ugyan, de megmenekül. 
Rájönnek, hogy vagy terroristák vagy az 
ügynökség emberei akartak végezni velük. 
Weston tehát az életéért is küzd, amikor 
úgy dönt, hogy ki kell deríteni a dolgokat.
 
feliratos amerikai–dél-afrikai akciófilm, korhatár 16 év
Művészetek háza, uránia-terem; márc. 29–ápr. 4., 17.30, 20.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A főutcát ábrázoló képeslap kormeghatáro-
zója a Weidlich-palota, amelyet Miskolc első áruházaként 1912-ben 
adtak át. A látvány a Pannónia Szállodára vonzza szemünket, ame-
lyet 1894. július 15-én nyitottak meg. Az étterem „különösen este 
nyújt impozáns képet, amikor felgyújtják a gázlámpákat” – olvassuk 
az aznapi lapban, de látjuk a képen is, amint a lámpát székeken ülő 
emberek veszik körül. A szálloda melletti egyemeletes épületben a 
„Magyar Koronához” címzett gyógyszertár, a másik, hasonló épü-
letben pedig Ferenczi Bernát és fia, Károly könyvkereskedése műkö-
dött. Az 1960-as években bontották le mindkettőt. Az utca túlsó ol-
dalán, a Sötét kaputól nyugatra eső Rákóczi-házhoz hasonló épületet 
az 1950-es évek közepén bontották le. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

68 éve, 1944. március 19-én este 11 órakor a német katonaság 
megszállta Miskolcot. A Fráter Gimnázium alagsorában a légvédel-
mi parancsnokság, a Soltész Nagy Kálmán utcai ipari iskolában a ka-
tonai parancsnokság foglalt körletet.  

79 éve, 1933. március 22-én az esti órákban megmozdult az Avas. 
A Nagyavas Középső során tíz pince szakadt egymásra. Az egyik 
szomszédos pincében a diósgyőri állami vasgyár angol mérnökeit 
látták vendégül. Egyikőjük beesett a szakadékba, s szörnyethalt. 

321 éve, 1691. március 23-án jegyezték fel Miskolc város jegyző-
könyvébe, hogy a gyors hóolvadás árvizet okozott a Szinván, s szinte 
az egész várost romba döntötte.

Hétforduló ›››››

Névadó – Klapka György  
Az Avas városrész észak-dé-
li irányú „főútja”, amely az 
1980. évi várostérképen 
már szerepel. (A lakó-
telep átadása előtt a 
Klapka György utca a 
Thököly utcával pár-
huzamos, a Győri ka-
puba torkolló utca volt.)

A temesvári születésű, 
német anyanyelvű (morva 
származású), nemesi családba 
született fiatalember katonai isko-
lákat végzett, a szabadságharc előtt 
nemesi testőr volt. A nyolc hadtest-
be szervezett magyar seregben az 1. 
számú „Felső-tiszavidéki hadtest” 
parancsnoka lett. Ebből következő-
en Miskolcon többször is megfor-

dult, így 1849. február 21–23. 
között, amikor városunk-

ban hat honvédtiszt (ké-
sőbb valamennyiük tá-
bornok) tartózkodott. 
Volt Görgey ideiglenes 
helyettese, majd Ko-
márom védője, a vár 

parancsnoka. A fegyver-
letétel után emigrált, s az 

olaszországi magyar légió 
egyik szervezője lett. 1868-ban 

a kiegyezés után tért haza, s ország-
gyűlési képviselő lett. (1820–1892 
között élt, Budapesten halt meg. 
Térségünkhöz úgy is kötődött, hogy 
1849-ben a szirmabesenyői körzet-
ben képviselővé választották.)

D. I.

Akinek a munkája a hobbija
Visszavonhatatlanul meg-
érkezett a tavasz. A fák ki-
rügyeznek, az állatok életet 
adnak kicsinyeiknek. Egy-
re többen vágynak a ter-
mészetbe. A szerencséseb-
bek pedig, mint amilyen 
Czene-Pap Ádám, ott vég-
zik munkájukat.

A Miskolci Állatkert és Kul-
túrpark egyike azon kivételes ál-
latkerteknek az országban, ami 
egy erdőben fekszik. Tavasz-
szal megszületnek a kiskecskék, 
a vadmalacok, a lisztmajmok, s 
előbújnak az ősszel világra jött, 
ám tavaszig az erszényben fej-
lődő kis kenguruk is. Az új élet 
mellett a régi is visszatér, hiszen 
hamarosan hazaérkeznek a köl-
töző madarak, mint például a 
fecskék, az erdei pintyek vagy ép-
pen az örvös légykapók.

Ilyen környezetben dolgo-
zik két éve Czene-Pap Ádám, 
kezdetben mint a patás álla-
tok gondozója, jelenleg pedig 
zoopedagógus.

– Kisgyermekkorom óta sok 
időt töltök a szabadban és az ál-

latok közelében. Nagyon szere-
tek itt, az állatkertben dolgozni. 
Tiszta a levegő és a természetben 
lehetek, ami fontos számomra – 
mondja Czene-Pap Ádám, aki 
Sopronban végezte az egyetemet, 
s lett természetvédelmi mérnök. 
A főként gyerekeket oktató isme-
retterjesztő zoopedagógus sza-
badidejében is „folytatja” mun-
káját, sokat jár túrázni.

– A kéktúrába is belekezdtem 
egykor, de még nem sikerült be-
fejeznem egyéb elfoglaltságaim 
miatt. 2002-ben több barátom-
mal megalapítottuk a Bükki Fia-
talok Természetjáró Egyesületét, 
aminek keretében több vidéket 
meghódítottunk már – meséli a 
természetbarát.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

Ha jogi problémájuk vagy kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk 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. Tulipán Péter ügyvédek 
írásos válaszukkal állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››

HIrDeTéS

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 ››››››››››››

Petőfi-hét. Kiállításokkal, 
sport- és tanulmányi verse-

nyekkel ünnepelte a Petőfi-he-
tet a Petőfi Sándor Közép-
iskolai Kollégium. A hétfői 

megnyitón leleplezték Kárpáti 
Attila új alkotását a díszterem-
ben, ahol valamennyi alkotás 
a művész munkája. Az új al-
kotás a magyarságnak, a ro-

vásírásnak és a mezőkeresztesi 
szkíta aranyszarvasnak állít 

méltó emléket. (fotó: Mocsári L.)


