
www.minap.huMegjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban

II. (IX.) évfolyam, 13. szám 13. hét | 2012. március 31. TéríTésmenTes

A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
hódítanak 
a kis okosok
2012 első hónapjaiban már az 
értékesített készülékek 80-90 
százaléka okostelefon volt.  
elekt-rovat | 7. oldal

jubilál 
a templom
Három színes üvegablakot is 
avattak a 250 éves gyümölcsol-
tó boldogasszony-templomban.  
a város | 4. oldal

fenntartót 
váltanának
a szülők keresték meg a római ka-
tolikus egyházat, és az át is venné a 
Móra Ferenc általános iskolát.  
a város | 5. oldal

HIrdeTés

Költöznek az ovisok
Elköltöztek a Szivárvány Óvo-
da apróságai a közeli általános 
iskolába. Átmeneti megoldás-

ról és „édes teherről” van szó, az 
ok ugyanis az, hogy az idén öt-

venéves óvoda teljesen meg-
újul kívül, belül. A fő cél az épü-

let gazdaságosabb fenntartása, 
melynek érdekében kicserélik a 

nyílászárókat és szigetelnek.
» részletek az 5. oldalon

Dombok és völgyek
Dombok és völgyek válta-
kozásából áll a Bodótető és a 
Bábonyibérc városrész, ahol 
több mint tízezren élnek. A völ-
gyekben pedig a Pece négy ága 
határozza meg a területen elvég-
zendő feladatokat. A város ezen 
részén a legjellemzőbb a lépcső-
zetes építkezés, annak minden 
előnyével és hátrányával.
» részletek a 8. oldalon

MiskolcPont: 
helyi termékek
Eddig közel 14 ezren igényeltek 
MiskolcPont kártyát, és 9 ezren már 
át is vehették azt.

– A MiskolcPont kártya több mint 
egy egyszerű kártya, ez egy ked-
vezményrendszer – hangsúlyozta 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re szerdai sajtótájékoztatóján. Em-
lékeztetett, a választási kampány-
ban munkahelyeket, biztonságot és 
élhető Miskolcot ígértek.

– Az ipari park megtelt, a biz-
tonságot szolgálják az összehangolt 
ellenőrzések, élhetőbb Miskolcot 
pedig olyan lépésekkel teremtünk, 
melyek kedvezőbb lehetőséget te-
remtenek a miskolciaknak. Ilyen 
ez a kedvezménykártya, ami nö-
velheti a város megtartó erejét is – 
Kriza Ákos.

» folytatás a 3. oldalon

Testvérvárosunkkal megyünk világgá
Tizenkilencedszer rendezik 
meg Miskolcon a „Menjünk 
világgá...!” utazási kiállítást az 
ITC-ben, ahol ötven stand 
112 kiállítójának kínálatát te-
kinthetik meg a látogatók.

A háromnapos rendezvény szom-
bat délután zárul, ez egyébként a 
családi nap számos gyermekprog-
rammal.

Az Észak-magyarországi régió 
legismertebb szakmai rendezvé-
nyének idei díszvendége Miskolc, 
és egyik legrégebbi testvérvárosa, 
Kassa. A borsodi megyeszékhelytől 
mintegy nyolcvan kilométerre fek-
vő felvidéki város lesz 2013-ban – 
a franciaországi Marseille mellett – 
Európa kulturális fővárosa, ez adta 
az egyik apropóját a meghívásnak.

» folytatás a 3. oldalon

A Fradin át a bajnoki címért
Az első helyen végzett a DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont csapa-
ta a női futsal NB I alapszakaszá-
ban, így elérhető közelségbe került 
a bajnoki cím. A rájátszásban azon-
ban bármi megtörténhet.

Tizennégy győzelem mellett egy-
egy döntetlennel és vereséggel az 
első helyen zárták az alapszakaszt 
a vénuszosok – történelmük so-
rán először. Sárréti Géza együt-
tese már az utolsó forduló előtt 
megnyerte a bajnokság első kö-
rét, ettől függetlenül 10–3-ra le-
győzte a Galaxist. Az elődöntő-

ben a Berettyóújfalut megelőző 
Ferencváros vár a lányokra.

» folytatás a 9. oldalon

Lángolt a Nádasrét, leégett a fatelep
Mintegy 100 hektáros területen 
pusztított tűz csütörtökön este 
Hejőcsabán, a lángokkal a mis-
kolci tűzoltóegységek mellett sá-
toraljaújhelyi és szerencsi tűzol-

tók is küzdöttek. Péntek hajnalban 
pedig felgyulladt és teljesen ki-
égett a nádasréti fatelep és a terü-
leten található 800 négyzetméte-
res asztaloscsarnok, az anyagi kár 
jelentős. A sorozatos tüzek miatt 
Kriza Ákos polgármester is újra 
kéri a miskolciakat, minden körül-
mények között vegyék figyelem-
be, hogy az egész országban tűz-
gyújtási tilalom van érvényben. A 
közterület-felügyelet munkatársai 
és mezőőrei is fokozottan ellenőr-
zik a rendelet betartását. A tilalmat 
megszegők pénzbüntetésre szá-
míthatnak!

» cikkünk a 2. oldalon

Látogatás a világbajnoknál
A magyar alpesi sízés eddigi legnagyobb 
sikerét elérő Kékesi Mártont köszöntötte 
pénteken iskolájában Kriza Ákos polgár-
mester. A Diósgyőri Gimnázium 9. osztá-
lyos tanulója aranyérmet nyert a junior I-es 
korosztály műlesikló-versenyében a már-
ciusi ifjúsági világbajnokságon. Kriza Ákos 
egy, a Kemény Dénes Sportuszodába szó-
ló éves bérletet, és egy húszezer forint ér-
tékű sportszerutalványt adott át a miskol-
ci sportolónak, akivel néhány szót is váltott 
tanulásról, sportról, a kettő összeegyezteté-
séről. Kékesi Márton elmondta, célja kijut-
ni a 2014-es szocsi téli olimpiára.

Húsvéti ellenőrzés. Húsvét közeledtével tonnaszámra kínál-
ják magukat az „ünnepi kellékek” a bevásárlóközpontok, élelmiszer-
boltok polcain. Nem mindegy azonban, hogyan, mennyiért vásá-
roljuk meg a sonkát, tojást, csokifigurát, és persze az sem, milyen 
minőségben.                                                                   » folytatás a 3. oldalon

SertéS-marha
darált hÚS
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Miskolci Napló
a város lapja

Öt jelölt indul  
az időközi választáson
Immár hivatalossá vált, hogy Fidesz 
– KDNP, az MSZP, a Jobbik, az LMP 
és a JESZ képviselőjelöltje vállalja a 
megmérettetést a Miskolc 2. számú 
egyéni választókörzetében tartandó 
április 22-i, időközi választáson.

Jelölteket ajánlani március 23-án 
délután 4 óráig lehetett a Helyi 
Választási Bizottságnál, a szük-
séges számú ajánlószelvény le-
adásával.

A megszabott határidőig je-
lölő szervezetként hivatalosan 
nyilvántartásba vették a Fidesz 
– Magyar Polgári Szövetséget, a 
Kereszténydemokrata Néppár-
tot, a Magyar Szocialista Pártot, 
a Jobbik Magyarországért Moz-
galmat, valamint a Jólét és Sza-
badság Demokrata Közösséget. 
Ugyancsak nyilvántartásba vet-
ték ezen szervezetek képviselő-
jelöltjeit is: Takács Gábort (Fi-
desz – KDNP), Ruskó Zoltánt 
(MSZP), Körmöci Attilát (Job-
bik), valamint Csanálossi Bélát 
(JESZ).

A Helyi Választási Bizottság 
múlt szombati tájékoztatása sze-
rint az Emődi Zoltánt jelölő tár-
sadalmi szervezet, a Lehet Más 
a Politika – LMP nyilvántartás-
ba vételi kérelme nem felelt meg 
a törvényben előírt követelmé-
nyeknek, ezért azt visszautasí-
tották. A határozat ellen két na-
pon belül lehetett fellebbezni. 
Emődi Zoltán ezt meg is tette, 
mint mondta: elvégezték az elő-
írt hiánypótlást, a fellebbezés-
hez csatolták a szükséges erede-
ti dokumentumokat. A választási 
bizottság elfogadta a fellebbezést, 
és mivel a szükséges számú aján-
lószelvényt is sikerült összegyűj-
tenie az LMP jelöltjének, nincs 
törvényi akadálya, hogy ő is elin-
duljon az április 22-ei időközi vá-
lasztáson.

A választási kampány hivata-
losan április 2-ától kezdődik, és 
április 22-én éjfélig tart. Azután 
este 7 óráig kampánycsend lép 
érvénybe.

Szepesi S. 

Leégett a fatelep
Mintegy 100 hektáros területen 
pusztított tűz csütörtökön este He-
jőcsabán. Péntek hajnalban pe-
dig felgyulladt és teljesen kiégett a 
nádasréti fatelep.

Rinyu Zsuzsanna, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvivője elmondta, a csütörtö-
ki tűz először kettes kiemelt, ké-
sőbb hármas riasztási fokot ka-
pott, tűzoltók biztosították a 
közeli lakóházakat és fatelepet, 
valamint a cementgyárat is. Az 
erős szél miatt csak nehezen ha-
ladtak a lánglovagok az oltással, 
de éjfélre körülhatárolták, és fé-
kezték annyira a tüzet, hogy a 
riasztási fokot visszavehették 
egyesre.

Hajnalban aztán újabb ri-
asztásról kaptunk hírt, fel-

gyulladt és teljesen kiégett a 
nádasréti fatelep és a területen 
található 800 négyzetméteres 
asztaloscsarnok, az anyagi kár 
jelentős. Utóbbi tűzeset hármas 
kiemelt fokú riasztást kapott, itt 
emiatt, a csütörtök esti tűznél 
pedig azért indult tűzvizsgálat, 
mert bűncselekmény gyanúja is 
felmerült. 

Szintén csütörtök este tűz 
pusztított Martin-kertvárosban 
is, ott 20 hektáros terület égett, 
a miskolci és a mezőkövesdi 
tűzoltók fékezték meg a lángok 
pusztítását, de a tűzgyújtási tila-
lom ellenére megyeszerte ren-
geteg szárazfűtűz volt, minden 
tűzoltóegység dolgozott, volt 
olyan terület, ahol elkélt a szom-
szédos megyék lánglovagjainak 
segítsége is.

Tajthy Á.

» Gonda Géza (Fidesz) | a 3. sz. választókörzet önkormányzati képviselője la-
kossági fogadóórát tart április 12-én, csütörtökön délután 5 órától az avasi Herman Ottó 
Általános Iskolában (Gesztenyés u. 25. sz.).

» Varga Gergő (DK) | a 6. számú önkormányzati választókörzet képviselője foga-
dóórát tart április 4-én, szerdán délután 4-től fél 6-ig a Demokratikus Koalíció informá-
ciós pontján (Arany Corvin Üzletház, első emelet).

» Tompa Sándor (MSZP) | Miskolc önkormányzati képviselője fogadóórát tart 
április 3-án, kedden délután 5–7 óra között a Demokratikus Koalíció információs pont-
ján (Arany Corvin Üzletház, első emelet).

fogadóóra ››››››››››››››››››››››

napról napra ››››››››››››››

35 éves a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Jubileumi gálaműsorral ünnepelte 
35 éves fennállását a Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola pénteken.

A programban szerepelt vers, 
torna, tánc és ének, melyet az is-
kola tanárai, jelenlegi és egykori 
diákjai előadásában tekinthettek 
meg a vendégek.

Kovács Józsefné, az iskola ön-
kormányzati képviselője köszön-
tőjében elmondta, az iskola életé-
ben sok kihívást, változást hoztak 
az elmúlt évek. Csak a legfonto-
sabbakat kiemelve szólt a 2004-es 
összevonásról, amikor a Hunya-
dit a Bársony János Általános Is-
kolába integrálták. Hangsúlyozta 
ugyanakkor, hogy azóta is példa-
értékű a két intézmény együtt-
működése. 2006-ban Európai 
Minőségi Díjat nyert el az iskola, 
2009 óta pedig a Miskolci Egye-
tem gyakorló bázisiskolája.

Kegyes Jenő, az iskola igazga-
tója elmondta, három tagozatuk, 
a számítástechnika, az angol és a 
német nyelv sikeresen működik. 
Tanulóik külföldi projektekben 
vesznek részt, a környezetvéde-
lemre való oktatás kiemelt he-
lyen szerepel náluk, de fontos a 
diákok egészséges életmódra ne-
velése is.

Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő is, aki korábban ön-
kormányzati képviselője volt az 
iskolának, az hangsúlyozta: a ta-
nári kar, a tantestület mindig a 
gyermekekért van, a fejlődésüket 
igyekszik segíteni, így jól képzett, 
helyüket az életben is megálló ál-
lampolgárokat neveltek, nevel-
nek.               Kujan I. | fotó: Mocsári L.

» Helyváltozás. Április 2-ától megvál-
tozik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatalban foglalkoztatott falugaz-
dászok ügyfélfogadási helye. Az új hely a 
falugazdász körzetközpont Edelényben, En-
csen, Mezőcsáton, Mezőkövesden, Miskol-
con, Putnokon, Sárospatakon és Szerencsen. 
A munkaügyi központban várják az ügyfeleket 
Göncön, Kazincbarcikán, Ózdon, Sátoraljaúj-
helyen, Szikszón, Tiszaújvárosban és Tokajban.

» Az élelmiszer-biztonságért. Új 
hatóság alakult március közepétől, Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) né-
ven, amely ellenőrzi a magyar élelmiszerellá-
tást a termeléstől kezdve a feldolgozáson és 
szállításon át egészen az értékesítésig. A szer-

vezet célja, hogy a fogyasztók ellenőrzött, biz-
tonságos élelmiszerhez jussanak. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Mezőgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és a 
Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal (MÉBIH) 
összevonásával jött létre. Az ellenőrzési-fel-
ügyeleti rendszer veszélyhelyzetben lehető-
séget ad az azonnali beavatkozásra. Ennek 
érdekében létrejött egy új központi ellenőr-
ző csoport is, amelynek munkatársai országos 
hatáskörrel vizsgálódhatnak. Hétfőtől ingye-
nesen hívható zöldszámon várja az élelmiszer-
lánc-biztonsági szabálytalanságokat észlelő 
lakossági bejelentéseket a hivatal. Bővebb in-
formációt a Facebook közösségi oldalon talál-
nak az érdeklődők.

Kormányhivatali híreK ››››››››››››››››

Új rendszerben működik a katasztrófavédelem
Ünnepi állománygyűlésen mutat-
ták be pénteken a B.-A.-Z. Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság új 
vezetőit. Lipták Attila igazgató tá-
jékoztatójában vázolta a kataszt-
rófavédelmi tevékenységet érintő 
fontosabb szervezeti, strukturális 
változásokat is.

Egyebek mellett elhangzott: a ja-
nuár elsejével hatályba lépett új ka-
tasztrófavédelmi törvény alapján 
egységes rendszerben, április else-
jétől pedig új struktúrában látják 
el feladataikat az állami irányítás 
alá került tűzoltóságok. Ezek a ka-
tasztrófavédelmi szervezet részévé 
váltak költségvetési, képzési, beve-

tés-irányítási, ellátási és logisztikai 
szempontból is.

Megszűnnek a polgári védelmi 
kirendeltségek, feladataikat a hiva-
tásos tűzoltó-parancsnokságok, az 
újonnan létrejövő katasztrófavédel-
mi őrsök és irodák végzik. A január 
elsejével létrehozott 65 katasztrófa-
védelmi kirendeltség alárendeltsé-
gében ezentúl 104 hivatásos tűzol-
tó-parancsnokság látja el feladatát. 
Alárendeltségükben 65 katasztrófa-
védelmi őrs és 46 katasztrófavédel-
mi iroda működik majd. 

Az új szervezeti felépítésnek 
megfelelően a megyében négy ka-
tasztrófavédelmi kirendeltség jött 
létre: Miskolcon, Encsen, Kazinc-

barcikán és Tiszaújvárosban. Az 
ország tűzvédelmét a meglévő ka-
pacitások hatékonyabb kihaszná-
lásával, az erő- és eszközállomány 
optimális tervezésével kívánják 
megerősíteni. Cél az, hogy csök-
kentsék a tűzoltók vonulási ide-
jét, a tűzjelzés és a beavatkozás 
megkezdése közötti jelenlegi, or-
szágosan 25 perces átlagidőtarta-
mot átlag 10-15 percre. Az igazga-
tó hangsúlyozta, hogy mindennek 
külön aktualitást adnak az utóbbi 
hetek eseményei is. Március 1-jétől 
2300 vonulásuk volt a megyei tűz-
oltóknak, döntően szabadtéri tűz-
esetekhez – máskor ez a szám 
egész évben 5000 körül van. 

Lipták Attila arról is szólt, hogy 
az új katasztrófavédelmi törvény 
értelmében változás történt a vé-
delemigazgatásban is. Veszélyhely-
zetben, például árvizek esetén már 
nem az adott megyei közgyűlés el-
nöke a védelmi bizottság vezetője, 
hanem a kormányhivatal vezetője. 
Két helyettese pedig a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgató és a ka-
tonai elnökhelyettes.

A rendezvényen bemutatták a 
védelem szakmai területeit irányí-
tó új vezetőket is: Szunyog Zoltán 
megyei tűzoltósági főfelügyelőt, 
Tóth Dezső polgári védelmi főfel-
ügyelőt, valamint Bartovics Atti-
la megyei iparbiztonsági főfelü-
gyelőt. 

Szepesi S.

Újraválasztott 
Jobbik-elnökség
Lejárt a miskolci Jobbik elnökségé-
nek mandátuma, így kedden tiszt-
újítást tartott a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom helyi alapszervezete. 
Az eseményen a tagság egyhangú-
lag a leköszönő elnökségnek sza-
vazott újra bizalmat. A Jobbik mis-
kolci elnöke az elkövetkezendő két 
évben továbbra is Szegedi Márton, a 
párt önkormányzati frakcióvezetője 
lesz, az alelnöki teendőket pedig Ja-
kab Péter és Pakusza Zoltán önkor-
mányzati képviselők látják el.

A megválasztott régi-új elnök 
programbeszédében elmondta: az 
újraválasztott elnökség legfőbb fel-
adata, hogy folytatódjon az elmúlt 
évek dinamikus pártépítése. Cél, 
hogy egyre többen fogadják el azo-
kat a Jobbik által kínált megoldáso-
kat, amelyek a régi, elhasznált ke-
retek lebontásával képesek hiteles 
és reális válaszokat adni a fokozó-
dó társadalmi, gazdasági válságra 
– fogalmazott Szegedi Márton.

Az Andor utcáról
Az Andor utcai útépítésről és köz-
lekedési helyzetről tartott lakossági 
fórumot csütörtökön Zsiga Marcell 
önkormányzati képviselő a II. Rá-
kóczi Ferenc iskolában.

A helyiek főleg a megnöveke-
dett gépjárműforgalmat és az utak 
állapotát kifogásolták. Zsiga Mar-
cell – Kriza Ákos polgármesterrel 
egyeztetve – ígéretet tett arra, hogy 
az iskolai nyári szünet kezdetétől – 
amikor a Zöld Nyíl villamosprojekt 
kivitelezése véget ér, és az Andor 
utca rekonstrukciója is befejeződik 
– visszaállítják a forgalmi rendet a 
Károly utcától, ahonnan jobbra és 
balra is egyirányú lesz a forgalom.

Vágányzár!
Az egész villamospályán vágányzár 
lesz a mostani hétvégén, szomba-
ton és vasárnap is, az utasokat az 0-s 
és az 1-es vonalon is villamospótló 
buszok szállítják. Az 1-es villamo-
sok kikerülik a sétálóutcát, útvona-
luk a Soltész-Nagy Kálmán utcáig 
változatlan, onnan a Zsolcai kapu 
– Ady Endre utca – Madarász Vik-
tor utca – Szentpáli – Corvin – Uitz 
Béla – Kálvin János – Petőfi utca út-
vonalon haladnak és a Zenepalota 
mögött a Dayka hídon térnek visz-
sza a nagyjából eredeti útvonalra. A 
0-s villamos helyett – ahogy eddig 
mindig – a megszokott útvonalon 
járnak a villamospótlók. Részletek 
a minap.hu-n. 

Március 24. | szoMbat

Családi nap. Roma családi napot 
szervezett a Nyitott Ajtó Baptista Ál-
talános Iskola az intézmény diákjai és 
szülei részére. A vasgyári iskolában 
több mint 200 gyermek tanul, többsé-
gük hátrányos helyzetű. 

Március 25. | vasárnap

Köztestületként a polgárőrök. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pol-
gárőr Szövetség küldöttközgyűlést 
tartott a Miskolci Rendőrkapitány-
ság épületében. A küldöttek dönté-
se értelmében köztestületté alakult a 
szervezet, amely a közterületeken a 
rendőrség stratégiai partnereként új 
tevékenységek végzésére is jogosult. 
Ezen utóbbiak közé tartozik például a 
forgalomirányítás, terelés is.

Március 27. | kedd

Kóla és internet helyett. Egész-
ségnapot tartottak a Kazinczy Fe-
renc Általános Iskolában. A rend-
hagyó foglalkozások keretében a 
gyerekek megismerkedhettek a fű-
szer- és gyógynövényekkel, étkezési 
tanácsokat kaptak, és sportolhattak is.

Szövegértési verseny. A Selyemré-
ti Általános és Magyar–Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Iskola adott otthont a 3. 
és 4. osztályos gyerekek szövegértési 
versenyének, amelyen nyolc miskolci 
iskola 17 csapata vett részt. A győzel-
met az Avastetői Széchenyi Általános 
Iskola II. csapata szerezte meg.

Félmilliárdos fejlesztés. Szá-
mos, a működés hatékonyságát, a 
nemzetközi megítélést javító és hall-

gatói elvárásokat teljesítő projektet 
foglal magába a Kulcs elnevezésű, 
mintegy félmilliárd forintos euró-
pai uniós program, amelynek eddigi 
eredményeiről, az ezeket összefogó 
kiadványról számoltak be a Miskol-
ci Egyetemen, ahol nem csupán az 
épületek, a látható környezet újul 
meg, hanem az oktatás, a működte-
tés és a szolgáltatás is.

A szerszámokról. Tizenharma-
dik alkalommal rendezte meg idén 
a Nemzetközi Szerszámkonferenciát 
a Miskolci Egyetem Gépészmérnö-
ki és Informatikai Kar Gépgyártás-
technológiai Tanszéke. A hét szek-
cióban zajló előadások előtt „Bálint 
Lajos – Pro Scientia Technológie – A 
technológiatudományért” éremmel 
tüntették ki Dudás Illést, a tanszék 
korábbi vezetőjét, valamint Anatolij 
I. Grabchenkót, Mátyási Gyulát, Sza-
bó Sándort és Wojciech Zebalát.

Március 29. | csütörtök

A cigánytelepekről. Ismét a városi 
csendőrség felállítását, és az önfenn-
tartó börtön létrehozását szorgalmaz-
ta Jakab Péter, a Jobbik miskolci ön-
kormányzati képviselője, a szegregált 
városrészek fejlesztésére vonatko-
zó, közgyűlési döntésről nyilatkoz-
va. Sajtótájékoztatóján bírálta, hogy 
150 millió forintból kívánják fejlesz-
teni a helyi cigánytelepeket. Erre re-
agálva Kiss János, a Fidesz frakcióve-
zetője kiemelte: a lerobbant telepeken 
és a környékükön jelentkező társadal-
mi feszültséget csak akkor lehet hosz-
szú távon kezelni, ha az ott élőket fel-
zárkóztatjuk. Véleménye szerinte a 

balliberális döntéshozók ezt pusztán 
emberi jogi kérdésként vetették fel, a 
jobbikosok viszont kizárólag rendé-
szeti problémának láttatják. A Fidesz 
képviselői mindkét leegyszerűsített 
álláspontot elutasítják.

Tudományok találkozása. Az 
idén több mint 300 előadást hallgat-
hattak meg az érdeklődők a XXVI. 
MicroCAD Nemzetközi Tudomá-
nyos Konferencián, melyet március 
29-én és 30-án rendeztek meg a Mis-
kolci Egyetemen. Több mint 50 kül-
földi előadó, 19 szekció, a műszaki 
tudományterületektől az egészségtu-
dományig széles volt a spektrum.

Csak érzékenyen. Érzékenyítő 
programot szervezett a Martin Já-
nos Szakképző Iskola felső tagoza-
tos általános iskolások számára az 
Avastetői-Pattantyús Általános Isko-
lában, ahol 8 helyszínen, a különbö-
ző nehézséggel élők mindennapjaiba 
pillanthattak be a fiatalok.

Március 30. | péntek

Az iskoláról. A Jobbik informá-
ciói szerint a Szabó Lőrinc Általá-
nos Iskolával kívánják összevonni 
a martin-kertvárosit. Pakusza Zol-
tán önkormányzati képviselő sajtótá-
jékoztatóján hangsúlyozta: a szülők 
joggal várnak tájékoztatást, hogy az 
esetleges átszervezés eredményeként 
fognak-e változni a beiskolázási kör-
zetek. Mint mondta, volt már rá példa, 
hogy iskola-összevonás után a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyerekeket 
a tagiskolában helyezték el, ami jelen 
esetben a martin-kertvárosi. 
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Fejleszteni szeretnék  
a szegregátumokat
Pályázati segítséget is igénybe vesz 
a város a szegregátumok fejleszté-
séhez, erről a múlt héten döntött 
Miskolc közgyűlése. Ehhez kapcso-
lódóan kedden együttműködési 
megállapodást írtak alá a Türr István 
Képző és Kutató Intézettel.

Miskolc is pályázik a Komp-
lex telepprogramra. Kötelező 
konzorciumi tagként a Türr Ist-
ván Képző és Kutató Intézetet, a 
Munkaügyi Központot, illetve a 
Regionális Civil Központ Alapít-
ványt vonta be. A Türr intézettel 
kedden együttműködési megál-
lapodást írtak alá.

Miskolc területén van néhány 
szegregátum, melyek egy ré-
sze spontán jött létre, de vannak 
olyanok is, amelyeknek besegí-
tettek a kialakulásában, mond-
ta az aláírást megelőzően Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere. 
Ilyen például Lyukó, ahol olyan 
fejlesztéseket szeretnének, ame-
lyek hozzájárulnak az ott élők 
felzárkóztatásához. Több ezren 
élnek a városrészben, zömmel 
családosok. Feltérképezték a je-
lenlegi helyzetet, és a polgármes-
ter szerint látni, hogy az ott élők 
maguktól nem tudnak kitörni. A 
feladathoz partnereket kerestek, 
így kerültek kapcsolatba a Türr 
István Képző és Kutató Intézettel, 
akik tudják, hogyan kell megfog-
ni a szegregátumokban élők ke-
zét, hogyan kell segíteni őket. 

Kriza Ákos reményét fejezte 
ki, hogy a közös munkának ha-
marosan eredménye lehet, ennek 
egyik lépése a közgyűlésen meg-
szavazott pályázat, amely Lyukót 
célozza meg. A megállapodás 

és együttműködés célja a hátrá-
nyos helyzetű emberek felzárkó-
zásának elősegítése, a szegregált 
telepek szociális rehabilitáció-
ja, a település életébe történő in-
tegrációja. A programban való 
részvétel azért is fontos, mert a 
résztvevők maguk is aktív része-
sei lehetnek a változásoknak. A 
probléma éppen azzal van, hogy 
az ott élők elszigetelődtek, és ne-
hezen tudnak a város vérkerin-
gésébe bekapcsolódni. A szolgál-
tatásokat ezért helybe kell vinni, 
ezt szolgálja a közösségi házak 
kialakítása, sportolási lehetősé-
gek megteremtése is – tette hoz-
zá a polgármester.

A Türr István Intézet koor-
dinációja biztosítja, hogy min-
den szereplő együttműködjön, és 
egységes szakmai elvárások sze-
rint valósuljon meg a program. 
Az intézet tavaly alakult, ám 16 
évnyi tapasztalat van a hátuk mö-
gött, hiszen a korábbi ÉRÁK jog-
utódjáról beszélünk, mondta el 
Köpeczi-Bócz Tamás főigazgató. 
Olyan programokat tudnak in-
dítani, melyek segítségével a be-
kapcsolódó résztvevők megél-
hetési támogatást kapnak. Majd 
ezzel később munkába tudnak 
állni. Miskolcon hosszú távú 
megoldásokban gondolkodnak, 
a város esélyegyenlőségi tervé-
nek mentorálását is ők végzik – 
hasonlóan más településekhez. 

A mintegy 4,7 milliárd forin-
tos, uniós finanszírozású, 36 hó-
napos Komplex telepprogram 
2013. január 1-jétől indul. Mis-
kolc 150 millió forintra pályázik, 
önerőre nincs szükség.

H. I. | fotó: Mocsári L.

Összefogtak az egyetemi karok
Több tekintetben is példaértékű ösz-
szefogásról tettek bizonyságot a 
Miskolci Egyetem karai a Szenátus 
március 28-ai ülésén: egyebek mel-
lett munkahelyeket mentettek meg, 
és ezzel segítették a sárospataki 
képzés megőrzését, valamint a Ze-
nepalota megtartását is.

Elfogadta az intézmény 2012-re 
szóló költségvetését a Miskolci 
Egyetem Szenátusa. A számokat 
alapjaiban határozzák meg az ál-
lami elvonások: 2010-hez képest 
1,5 milliárd forinttal kevesebb 
központi támogatás jut az Észak-
magyarországi régió meghatáro-
zó felsőoktatási intézménye éves 
fenntartási költségeire. Ez azt je-
lenti, hogy az egyetem az idén 5,7 
milliárd forint állami támogatás-
ból és 8,3 milliárd forint saját be-
vételből gazdálkodhat.

Az egyre nehezedő gazdasá-
gi helyzetben a Miskolci Egye-
tem vezetése az intézmény saját 
bevételeinek növelésére törek-

szik, ezzel is menteni igyekeznek 
a veszteséges karok vagy szakok 
működtetését, nyilatkozta Patkó 
Gyula. A rektor hangsúlyozta: a 
karok közötti összefogás példa-
értékű megnyilvánulása, hogy a 
sárospataki Comenius Főiskolai 
Karra csaknem 90 millió forin-
tot utalnak át a miskolci karok a 
pataki képzés megtartásáért, míg 
a zenészképzést és a Zenepalo-
ta megtartását évi mintegy 200 
millióval támogatják saját bevé-
teleikből.

A Szenátusnak dolgozói elbo-
csátásokról is kellett döntenie. Itt 
ismét a karok összefogása révén 
volt mód eltérni az eredetileg ter-
vezettől: az utóbbiban megfogal-
mazottakhoz képest 34 dolgozó 
munkahelyét meg tudták őrizni. 
Ennek értelmében 53 fő elbocsá-
tását írja alá a napokban az egye-
tem vezetése, mely a jövőben is 
megtesz mindent azért, hogy le-
hetőségei és tudása szerint szol-
gálja a régió jövőjét.

MiskolcPont: helyi termékek, bővülő kedvezmények
Kilencezren már át is vehették 
MiskolcPont kártyájukat, hangzott el 
a Kriza Ákos polgármester és Czinkné 
Sztán Anikó, a Miskolci Turisztikai Kft. 
ügyvezetője által tartott szerdai saj-
tótájékoztatón.

» folytatás az 1. oldalról
Kriza Ákos polgármester elmond-
ta, a kedvezményrendszer kapcso-
latot jelent a helyi vállalkozások és 
a kártyabirtokosok között, lesznek 

ugyanis a MiskolcPontnak saját 
termékei is, így a kártyabirtokos, 
ha helyi terméket vásárol, akkor a 
helyi ipart támogatja.

– Ez Miskolc kártyája, tehát a vá-
rost gazdagítják a bevételek. A kö-
zösségépítésre irányuló folyamat a 
MiskolcPonttal tovább gazdagodott 
– hangsúlyozta Kriza Ákos.

Czinkné Sztán Anikó, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezetője el-
mondta, eddig közel 14 ezren igé-

nyeltek MiskolcPont kártyát, és 9 
ezer tulajdonos már át is vehette azt 
az MVK jegypénztáraiban. Hang-
súlyozta, a MiskolcPont egyebek 
mellett abban is különbözik a régi 
kártyától, hogy segíti is a vállalkozó-
kat, többek között egy marketing-
kampánnyal.

– Legalább százféle terméket kí-
vánunk egyedi csomagolásban ked-
vezményesen adni, emellett köz-
vetlen kedvezményhez juthatnak 
a kártyabirtokosok a miskolci tö-
megközlekedésben a strandokon, 
az állatkertben. A mozikban, szín-
házakban, a Művészetek Házában, 
a jégcsarnokban és a városi uszo-
dában pedig pontfelírással kapják a 
kedvezményt, és ez a sor is folyama-
tosan fog bővülni – mondta az ügy-
vezető. Hozzátette, jövő hétfőn in-
dul a MiskolcPont önálló weboldala 
a www.miskolcpont.hu címen. 

A rendszerhez támogatóként a 
helyi nagyvállalatok közül elsőként 
a Minna Tejipari Zrt., a Sajó Hús 
Kft., a Tanoda Kft. csatlakozik több 
saját termékével, az Unio-Coop 

Zrt. mint stratégiai partner vállalta, 
hogy a vásárlásokért pontokat ad, 
valamint a Borsodi Sörgyár Kft. is 
társult a kedvezményrendszerhez. 
Sükösd Zsuzsa, a cég jogi és vállalati 
kapcsolatok igazgatója elmondta, a 
Borsodi Sörgyár azon túl, hogy he-
lyi termékként árulja majd két sör-
márkáját, és pontgyűjtő akciókat 
indít a jövőben, vállalta azt is, hogy 
513 MiskolcPont kártya díját kifize-
ti, ezeket miskolci nagycsaládosok 
részére juttatja el az önkormányzat.

Kriza Ákos és Czinkné Sztán 
Anikó virággal, és a Barlangfürdő-
be szóló kétszemélyes belépővel kö-
szöntötte az első kártyabirtokost, 
Flaskó Valériát. 

– Lokálpatrióta vagyok, így na-
gyon örültem, mikor megtudtam, 
hogy van új kedvezménykártya. Mi-
vel sokat használom a tömegközle-
kedést, emiatt volt elsődleges, hogy 
legyen MiskolcPont kártyám, vi-
szont biztos vagyok benne, hogy 
fogom használni mindenhol, ahol 
csak lehetőségem lesz rá – mondta. 

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Húsvétkor is védik a fogyasztók érdekeit
Húsvét közeledtével tonnaszámra kí-
nálják magukat az „ünnepi kellékek” 
a bevásárlóközpontok, élelmiszerbol-
tok polcain. Nem mindegy azonban, 
hogyan, mennyiért vásároljuk meg a 
sonkát, tojást, csokifigurát, és persze az 
sem, milyen minőségben. 

» folytatás az 1. oldalról
Szokásos, hétköznapi forgalom az egyik Búza 
téri üzletközpontban. Vásárlók jönnek, men-
nek, nézelődnek, köztük két szőke hölgy válogat 
a termékek között. Jól megpakolják a kosarat, fi-
zetnek a pénztárnál, majd jelzik: fogyasztóvé-
delmi felügyelők, ellenőrzés céljából jöttek. 

Horváthné Szendrei Szilvia, a megyei kor-
mányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségé-
nek vezetője, és kollégája, Harmati Andrea ru-
tinosan, feltűnés nélkül jár el. Papczun Ernő 
boltvezetővel visszatérnek a polcok közé, és 
egyenként ellenőrzik, azt az összeget számláz-
ták-e a pénztárnál, ami az árcédulákon szerepel. 

Horváthné Szendrei Szilvia elmondta, a felü-
gyelőség húsvéti akciójának keretében érkeztek. 
Az ellenőrzés hetekkel ezelőtt megkezdődött, és 
az ünnepek után is tart majd, szerte a megyé-
ben. Az akció elsősorban a szezonális termé-
keket érinti: a húsvéti sonkát és más húsárukat, 
a tojást, az üdítő- és szeszes italokat, a primőr 

árukat, édességeket – tehát meglehetősen széles 
skálán ellenőriznek. 

– A hatóság számára elsősorban a fogyasztók 
vagyoni érdekvédelme a fontos. Megnézzük, 
megfelelően számolják-e el a pénztárnál a fel-
tüntetett árakat, valóban akciósan adják-e el az 
akciósan kínált termékeket, érvényesülnek-e a 
meghirdetett kedvezmények. Adnak-e nyugtát 
az üzletben, érvényesül-e a tisztességes kereske-
delmi gyakorlat – emelte ki a felügyelőség veze-
tője, miközben az árukat ellenőrizték. 

A romlandó élelmiszerek esetében megnézik 
a szavatossági idő, a fogyaszthatóság, az áru ösz-
szetételének jelölését. Ha olyan termékeket talál-
nak, amelyen félrevezető jelzések vannak, illetve 
veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét, jelzik 
az élelmiszerbiztonsági szakhatóságnak. 

Mint megtudtuk, az ellenőrzések tapasztala-
tai szerint folyamatosan csökkennek a jogsér-
tések az elmúlt évekhez viszonyítva. Öt évvel 
ezelőtt még nyolcvan százalékos volt a kifogá-
solási arány – azaz minden tíz ellenőrzésből 
nyolc esetben találtak szabálytalanságot – ez 
mostanra negyven százalékosra csökkent, ami 
még mindig nagyon magas, de javuló tenden-
ciát mutat. A szankciók alkalmazásánál több té-
nyezőt is figyelembe vesznek. A hatóság szem 
előtt tartja a kis- és középvállalkozások védel-
mét, figyelembe veszi vagyoni helyzetüket, al-
kalmazotti létszámát. Számít, mekkora vásárlói 
tömeget szolgál ki az adott kereskedelmi egység, 
mennyi az éves árbevétele. A súlyosabb jogsér-

téseknél – például, ha az emberéletet veszélyez-
tet – minden esetben pénzbírságot szab ki a ha-
tóság, ami több millió forintig terjedhet.

Papczun Ernő boltvezetőt az ünnep előtti for-
galomról, a keresletről kérdeztük. Mint mond-
ta, idén is bőven rendeltek mindenből – húsvéti 
sonkából például négy és fél tonnát – ebből tavaly 
sem sok maradt. A tojás iránti kereslet a drágulás 
miatt érezhetően visszaesett, a szeszes italok közül 
leginkább a sört vásárolják. A boltvezető tapasz-
talatai szerint a vásárlók ezzel együtt hajlandók 
megfizetni a minőséget. Papczun Ernő úgy vélte, 
a tisztességes kereskedők csak örülnek az ilyen el-
lenőrzéseknek, hiszen az ő érdekeiket is szolgálja. 
Nagyobb a vásárlói bizalom, ha az emberek látják, 
hogy kiszűrik, szankcionálják azokat, akik tisztes-
ségtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak. 

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

Testvérvárosunkkal megyünk világgá
Tizenkilencedszer rendezik 
meg Miskolcon a „Menjünk 
világgá...!” utazási kiállítást az 
ITC-ben, ahol ötven stand 112 
kiállítójának kínálatát tekint-
hetik meg a látogatók.

» folytatás az 1. oldalról
– A budapesti után a mi kiállí-
tásunkat tartják az ország legna-
gyobb szakmai rendezvényének, 
a kiállítók visszajárnak, egész Ma-
gyarország képviselteti magát. Kas-
sa amellett, hogy Európa kulturális 
fővárosa lesz jövőre, számos prog-
ramot és látnivalót rejt azok szá-
mára is, akik már többször jártak 
arra – mondta a csütörtöki meg-
nyitón Bárdos István, az utazási ki-
állítás főszervezője, a Szerviz Utazá-
si Iroda menedzsere. Azt is elárulta, 
a kassai ak ötlete volt, hogy Miskolc 
legyen a másik díszvendég.

Kassai részről Richard Raši fő-
polgármester köszöntötte az érdek-
lődőket.

– Legjobb szomszédunkként 
tartjuk számon Miskolcot, régóta 
jó kapcsolatot ápolunk az itteni-
ekkel, mondhatom, számíthatunk 

egymásra. A kiállítás kiváló példá-
ja annak, hogy hatékonyan tudjuk 
támogatni egymást. Ha közösen 
megmutatjuk értékeinket Európá-
nak, a turisták érdeklődését köny-
nyebben ráirányíthatjuk erre a 
régió ra – mondta a főpolgármester.

A háromnapos tárlatot Kriza 
Ákos polgármester nyitotta meg. A 
városvezető szintén az együttgon-
dolkodást emelte ki a turisztika, a 
kultúra és a gazdaság terén. Hang-
súlyozta, a két régióközpont közt 
erős a kötelék, mely egyre jobban 
kamatozik a közös munkában.

– Idén is kitettek magukért a ki-
állítók, bőséges a kínálat. Bízunk 
benne, hogy a programok révén 
közelebb kerülnek a látogatók Mis-
kolchoz, mely mindig szeretettel 
várja a vendégeket – mondta Kri-
za Ákos.

A rendezvény első napján az ide-
genforgalomban jelen lévő feke-
tegazdaságról, valamint a határon 
átnyúló turisztikai lehetőségekről 
tartottak szakmai előadást, tapasz-
talatcserét. Pénteken a közönségé és 
a díszvendégeké volt a főszerep, ek-
kor mutatkozott be Kassa – jövő évi 
programjaival együtt – és városunk 
kulturális műsorokkal.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Az aláíráskor itt járt a képzési, életvezetési tanácsokat adó omnibusz is
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Régiségvásár  
plusz kézművesek
Új formában és névvel folytatódik 
a régi miskolci hagyomány. A min-
den hónap első vasárnapján meg-
rendezett régiségvásár marad, de 
újabb programelemek csatlakoz-
nak hozzá hónapról hónapra.

Az átalakuló rendezvény Mis-
kolczi vásár néven működik to-
vább. A hagyományos program 
vélhetően továbbra is minden 
hónap első vasárnapján a sétá-
lóutcára csábítja a város lakóit s 
a Miskolcon vendégeskedőket, 
akik ezután sokkal bővebb, szí-
nesebb kínálattal találkozhatnak.

– Az ország több városában 
vannak régiségvásárok, ám a 
Miskolczi vásár egyedülálló lesz 
hazánkban – emelte ki Némedi 
Varga Zoltán, a szervező Mis-
kolci Kulturális Szövetség Non-
profit Kft. ügyvezetője, hozzá-
téve, hogy Nyugat-Európában 
jellemzőek az ilyen nagy volu-
menű forgatagok.

A vásár területe megnő, egé-
szen a Villanyrendőrig standok 
lepik majd el a belvárost. Hiszen 
a kínálat kibővül a Magyar Por-
tékák Vásárával is. Erről a Ma-
gyarok Szövetségének képvise-

letében Bényei Zsolt elmondta, 
céljuk, hogy a magyar kézműves 
termékek és az őstermelők na-
gyobb hangsúlyt kapjanak.

A szezonális termékek mel-
lett a kézműves alkotásoké lesz 
a főszerep, mint ahogyan a Bar-
tók+… Miskolci Nemzetkö-
zi Operafesztivál idején. A vá-
sári hangulathoz a kulturális és 
gasztronómiai értékek is hozzá-
tartoznak. Előbbi a Miskolci Ga-
lériában, KrePP néven kap he-
lyet, utóbbit pedig a Szent István 
téri Lacikonyha képviseli.

– A miskolci művészpiac a 
helyi és a város környékén élő 
művészeknek biztosít bemutat-
kozási lehetőséget, s alkalmat 
ad, hogy alkotásaikat árusítsák, 
találkozzanak közönségükkel – 
mondta a KrePP kapcsán Ma-
darász Györgyi, a Miskolci Ga-
léria munkatársa.

A szervezők folyamatos bő-
vülést remélnek, ennek érdeké-
ben a minden hónap első vasár-
napján megrendezett Miskolczi 
vásáron minden alkalommal új-
donságokkal várják a belvárosba 
érkezőket.

Kiss J.

Lengyel–magyar, két jó barát
Két nép történelmi korokba visz-
szanyúló, s ma is élő és eleven ba-
rátsága jellemzi évszázadok óta 
a magyarok és a lengyelek kap-
csolatát. 2007 óta már hivatalo-
san is ünnepeljük a jó viszonyt a 
lengyel–magyar barátság napján, 
március 23-án.

A történelmi barátság tiszte-
letére 2007-ben a magyar or-
szággyűlés március 23-át a len-
gyel–magyar barátság napjává 
nyilvánította. Idén Miskolc és a 
város Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzata Marcin Dominik 
Gluch lengyel zongoraművész 
hangversenyével ünnepelt.

– Felváltva, az egyik évben 
Lengyelországban, a következő-
ben pedig Magyarországon ün-
nepeljük meg ezt a napot – árulta 
el Bárcziné Sowa Halina Dorota, 
Miskolc Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke.

Idén Ópusztaszer és Csongrád 
megye a házigazdája a rendezvé-
nyeknek, jövőre pedig nagy való-
színűséggel Miskolc lengyel test-
vérvárosa, Katowice veszi át ezt a 
megtisztelő szerepet.

A nemzetiségi önkormányzat 
elnöke szerint egyébként mind-
két nép tagjai szívéből jön a ba-
rátság. Mint hangsúlyozta, kez-
detben alulról szerveződtek a 
találkozások, aztán kapott csak 
állami rangot is a jó kapcsolat. 
Így már államfők, testvérváros-
ok képviselői és különböző dele-
gációk is találkoznak ezen a je-
les napon.

– A szívekben megvolt az 
igény arra, hogy meg is mutas-
sák, ki is hangsúlyozzák a ba-
rátságukat. Ma már állami és 
civil szinten is ünneplik, ami se-
gít abban, hogy tovább erősöd-
jön a kapcsolat – hangsúlyozta 
Bárcziné Sowa Halina.      Kujan I.

Harmadszor is Ezüst Fürtök
Vers- és prózamondó válogatóval 
kezdetét vette a III. Ezüst Fürtök 
nyugdíjas amatőr verseny csü-
törtökön, az Ifjúsági és Szabad-
idő Házban. A város nyugdíjas 
közösségei és egyéni jelentkezők 
számára kiírt megmérettetést Zsi-
ga Marcell alpolgármester nyitot-
ta meg. A Szemere-év jegyében, 
5 kategóriában rendezik meg a 
nyugdíjas amatőr versenyt, így a 

reformkorhoz kötődő jellemző-
ket kell versben, prózában megje-
leníteni. Összesen 220 nyugdíjas 
regisztrált a versenyekre, és sen-
ki sem távozik üres kézzel, hiszen 
minden induló emléklapot kap, 
a győztesek pedig amellett, hogy 
oklevelet vehetnek át, a szeptem-
ber végi idősek világnapján szín-
padi keretek között is számot ad-
hatnak tudásukról.

Élesbe fordul a várostörténeti verseny
Véget ért a várostörténe-
ti vetélkedő tíz héten át tartó 
első, írásbeli fordulója. A sok 
jó megfejtés miatt most még 
nem a döntő, hanem egy 
elődöntő következik.

Az utolsó, 10. kérdéssor is megje-
lent, így véget ért a várostörténe-
ti vetélkedő első, írásbeli fordulója. 
A megfejtésre természetesen még 
van idő, az ünnep miatt pedig nem 
is hétfő, hanem április 10-e, kedd a 
beküldési határidő.

Nagyon sok jó megfejtés szüle-
tett, fej fej mellett haladnak a csa-
patok – a döntőbe azonban csak 
hat csapat kerülhet. Ezért Fodor 
Zoltán önkormányzati képviselő, 
a verseny szervezője úgy döntött, 
szükség van még egy középdöntő-
re is. Április 17-én, kedden délután 

3 órától, a Petőfi u. 1–3. szám alat-
ti önkormányzati épület negyedik 
emeletén méri majd össze tudását 
a legeredményesebb 10-12 csapat. 
Mivel még nincs meg minden for-
duló eredménye, erről külön érte-
sítést kapnak majd az érinttettek. A 
középdöntőn az első forduló kér-
déseire épülő totót kell kitölteni, il-
letve azonos eredmény esetén vil-
lámkérdésekkel döntik el, melyik 
6 általános, illetve 6 középiskolás 
csapat jut a döntőbe. 

Az általános iskolások döntő-
je május 4-én, pénteken reggel 9 
órakor, a középiskolásoké más-
nap, május 5-én, szombaton 9 óra-
kor kezdődik, szintén a Petőfi u. 
1–3. alatt. A győztes csapatok ér-
tékes utazást nyernek: felkészítő 
tanárukkal együtt az Európai Par-
lament strasbourgi székhelyére lá-
togatnak május 21. és 24. között. 
A többi 5-5 csapat szintén értékes 
ajándékokat kap.

Egy napig ismét színház volt az egész világ
Előadásokkal, zenével, kü-
lönleges élményekkel ké-
szültek a színházban, új tár-
lattal a Színháztörténeti és 
Színészmúzeumban, hogy 
a közönséggel együtt ünne-
peljék március 27-ét, a szín-
házi világnapot.

A párizsi Nemzetek Színháza 
1957. március 27-én nyitotta meg 
kapuit a színházszerető közönség 
előtt, 1961 óta ezen a napon ünne-
pelik világszerte, így Miskolcon is a 
színházi világnapot.

A miskolci nemzeti program-
jai ezúttal is minden korosztályt 
megszólítottak. A kicsiket inter-
aktív bábelőadással várták, Fabók 
Mariann báb- és színművész a kö-
zönségből választott társat A nap, a 
hold, a csillag elrablása előadásához. 

A felnőtteket Kulcsár Imre szín-
művész, a színház örökös tagja kí-
sérte körbe a teátrum más napo-
kon rejtett zugaiban. A művész azt 

is elmondta, minden évben egy 
színész üzen a világ minden pont-
jára. Idén a nagy sikerű színész, 
rendező John Malkovichra esett a 
választás, így az előadások előtt a 
világhírű színművész üzent a mis-
kolciaknak is. 

A zene kedvelőivel Regős Zsolt 
karigazgató játszott, aki a Színház 
és muzsika 10 percben programon 
díjazta is a zenében jártas és bátor 
jelenlévőket. A muzsika nem hall-
gatott el a játék végén, a program ze-
nés teadélelőttel folytatódott. Ezen 

Váradi Katalin zeneigazgató hang-
súlyozta, fontos, hogy a város lakói 
magukénak érezzék a színházat, s 
ismerősként köszöntsék a színésze-
ket, az árokban ülő zenészeket.

A színház ünnepén az előadá-
sok sem maradtak el. A nagysike-
rű A dzsungel könyve című mu-
sical 150. előadását is láthatták az 
érdeklődők, ami után dedikálás-
ra várták a jelenlévőket. Este pedig 
a Hat hét, hat tánc életjátékot, s a 
Legenda a lóról című zenés játékot 
láthatták a színház barátai. Az elő-

adás után Krámer György, Haran-
gozó-díjas rendezővel találkozhat-
nak az érdeklődők.

A Miskolci Galéria Városi Mű-
vészeti Múzeum Színháztörténeti 
és Színészmúzeuma is megtartot-
ta „színházi premierjét”. Új kiállítás 
nyílt a Teátrum Pincehely Galériá-
ban, A kocka el van vetve címmel. 
A tárlat a miskolci kötődésű ipar-
művészek, írók, fotósok, képzőmű-
vészek és szobrászművészek alko-
tásait mutatja be.

 Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Az építő előtt is tiszteleg a jubiláló templom
A templombúcsú idén egy-
beesett a hejőcsabai Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony-
templom fennállásának 250. 
évfordulójával. Ternyák Csa-
ba egri érsek mutatta be az 
ünnepi szentmisét, és meg-
áldotta az új, színes üvegab-
lakokat is.

Mint Sedon Lászlótól, a templom 
plébánosától megtudtuk, korabeli 
források szerint 1334-ben már állt 
itt, Hejőcsabán egy templom, me-
lyet a Szentháromság tiszteletére 
szenteltek fel. Ez azonban a török 
időkben megrongálódott. Egy he-
lyi molnár, bizonyos Simon János 
vezetésével aztán összefogtak a hí-
vek, és 1762-re befejezték az új, ma 
is látható templom építését.

– Időközben persze többször új-
jáépítették, renoválták a templo-
mot kívül-belül, például 1826-ban 
kívülről támpillérekkel is megerő-
sítették – mondta el a plébános.

A 250 éve a Szűzanya tiszteletére 
felszentelt templomban a jubileu-

mi évben Ternyák Csaba egri érsek 
mutatott be szentmisét március 
25-én, a hejőcsabai templombú-
csún – a hagyományos ünnep idén 
tehát kiegészült a jubileumi meg-
emlékezéssel is. A szentmise kere-
tében az érsek megáldotta a három 
új, színes üvegablakot is. Czidorné 
Horváth Mária üvegtervező ipar-
művész alkotásai a hejőcsabai egy-
házközség történetéből mutatnak 
be jeleneteket.

Az egyik a régi templomnak állít 
emléket, a második pedig a temp-

lomépítő Simon Jánosnak. A har-
madik ablakon azt a jelenetet lát-
hatjuk, amikor a terület akkori 
tulajdonosa, Mátyás király (a terü-
let királyi birtok volt a XV. század-
ban) adományozó levelet ad át két 
pálos szerzetesnek.

A jubileumi év kapcsán Sedon 
László beszélt az egyházközség jö-
vőjéről is. Mint mondta, örömmel 
tapasztalják, hogy az idősebb kor-
osztály képviselői mellett gyakran 
50-60 gyermek is részt vesz a va-
sárnapi szentmiséken – annak el-

lenére, hogy itt is érződik azért 
a plébános elmondása szerint az 
országos tendencia: egyre fogy a 
nemzet, egyre kevesebben járnak 
templomba.

– A munkatársaknak és a hit-
oktatóknak köszönhetően aktív a 
közösség, érződik, hogy családi-
as a hangulat nálunk. Hittanórák, 
hitoktatások és különböző prog-
ramok segítik a gyerekeket abban, 
hogy közelebb kerüljenek Istenhez 
– mondta.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

Diákversek jubileumi kötetben
Alapításának 30. évfordulóját ün-
nepli a Szabó Lőrinc Általános és Né-
met Két Tanítási Nyelvű Iskola. Ez al-
kalomból versíró és versillusztrációs 
pályázatot hirdettek, melynek leg-
jobbjait kötetben jelentették meg.
 
A tavaly októberben meghirde-
tett pályázatra beérkezett ver-
seket és rajzokat a zsűri évfo-
lyamonként értékelte. Érdekes, 
fantáziadús alkotások születtek.

– Közel 200 rajz és 150 vers ér-
kezett a természet csodái témá-
ban,  75 pályázó műve jelent meg 
kötetünkben – mondta Lengyel 
Zsuzsanna igazgatóhelyettes.

Maga az iskola 30 éves, Sza-
bó Lőrinc nevét pedig 20 éve vet-
te fel. Mint az igazgatóhelyettes 
hangsúlyozta, a költő hagyatéká-
nak, és magának a költészetnek 
az ápolása kiemelten fontos sze-
repet tölt be az iskola életében.

A pályázat győzteseinek dí-
jazása mellett a legjobbak saját 
szerzeményeiket el is szavalhat-
ták a kötetbemutató program so-
rán, majd Fecske Csaba költő is 
köszöntötte a diákokat. 

A jubileumi év természetesen 
nem ért véget a versíró és versil-
lusztrációs pályázattal. Egész hé-
ten Szabó Lőrinc-hetet tartottak, 
a jubileumi gálát pedig májusban 
rendezik majd meg.             Kujan I.
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Újabb beruházások  
a katasztrófák elhárításáért
Idén is több beruházást tervez az 
önkormányzat utak, közterüle-
tek, ingatlanok védelmére, a ter-
mészeti katasztrófák megelő-
zésére. A Pacsirta utcán felszíni 
vízelvezetés kiépítésére, támfal-
megerősítésre van szükség, mun-
kákat terveznek a Kőporoson, a 
Tóth soron és a Tetemváron is.

Durda Péter, a polgármesteri hi-
vatal városüzemeltetési osztá-
lyának főtanácsosa elmondta: a 
Pacsirta utcán felszíni vízelveze-
tés-kiépítést és támfal-megerő-
sítéseket terveznek. A beruházás 
első ütemében a felszíni vízelve-
zetés kiépítése 15 ingatlan veszé-
lyeztetettségét szüntetné meg, 
amelyekre rászakadhatna a lösz-
fal. A kiviteli tervek elkészültek, 
az engedélyezési eljárás folya-
matban van.

A Kőporos utcán ugyan-
csak életveszélyes állapotot kell 
megszüntetni. Az önkormány-
zat 2002-ben végzett a szomszé-
dos ingatlanokon támfalépítést, 
a 2010. évi csapadékok hatásá-
ra azonban a 36. számú ingatlan 
mögötti terület is veszélyes álla-
potba került. Az esetleges part-
falomlás házakat, közterületet 
veszélyeztethet.

A Tóth sor 559-es ingatlanánál 
támfalépítést, pincetömedékelést 
terveznek a Hideg sori dombol-
dal és a Lövei sor útstabilitásának 
megőrzése érdekében, a Tetem-
vár Alsó soron pedig pincetöme-
dékelést, a Középső sor és a Felső 
sori út állagmegőrzése miatt. Egy 
esetleges nagyobb csapadék hatá-
sára a két út közművestől lesza-
kadhat, a katasztrófa 50-60 ingat-
lant érintene.                     Szepesi S.

Megszépült a buszforduló, 
tiszta lett a patakpart
Tujafákkal ültették be a 4-es busz 
görömbölyi buszfordulóját szom-
baton. A közösségi munka célja 
az volt, hogy ezzel is erősítsék Gö-
römböly kisvárosi hangulatát.

Nehéz Károly, a terület önkor-
mányzati képviselője elmond-
ta, a buszforduló szépítése 
régi vágya volt az ott élőknek, 
azonban forrás mindeddig 
nem volt rá. 

– Most egy magánvállalko-
zó felajánlásának köszönhető-
en kaptunk 60 darab tuját, eze-
ket ültettük be a Bacsinszky utca 
végén, a 4-es busz végállomásá-
nál – tette hozzá az önkormány-
zati képviselő.

A faültetés közösségi munká-
val valósult meg, a résztvevőket 
pedig – mint a képviselő hoz-
zátette – meg is vendégelték a 
munka után.

A körzetet más önkéntesek is 
szépítették: Miskolctapolcán, a 

Hejő-patak partján szedték ösz-
sze a szemetet fiatalok. Ők már 
korábban is végeztek önkéntes 
munkát, akkor erdős területe-
ken szedték össze a turisták által 
hátrahagyott szemetet. A mun-
kához az AVE Miskolc Kft. díj-
mentesen biztosította a szeme-
teszsákokat és védőkesztyűket.

Csatornaépítések –  
folytatódik a vízrendezés 
Vízrendezési munkák kezdődnek 
tavasszal Miskolcon a Szabó Er-
vin és a Pálma utcánál is. Balogh 
Gábor vízügyi szakreferens tájé-
koztatása szerint ezeket teljesen 
önkormányzati forrásból végzik, 
jelenleg a közbeszerzési eljárá-
sok folynak.

A részletekről megtudtuk: csa-
padékos időjáráskor több Pál-
ma utcai ingatlan veszélybe szo-
kott kerülni, mert az út szintje 
magasabb az ingatlanok terep-
szintjénél. Itt mintegy 220 mé-
ter hosszúságban építenek ki 
csapadékvíz-elvezető csatornát, 
amelyet a Szinvába kötnek be. 
Kialakítanak a területen 14 víz-
nyelőt is.

Szintén visszatérő gondot je-
lent, hogy a görömbölyi hor-
gásztó rendszeresen elönti a 
Szabó Ervin utcai ingatlanokat. 
A tulajdonost a tó vízszintjé-
nek szabályozására kötelezte az 
Észak-magyarországi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség, az ön-
kormányzatnak pedig csapa-
dékvíz-elvezető csatornát kell 
építenie. 

– A tó vízszintjének szabá-
lyozása során keletkező vizeket 
csapadékvíz-elvezető csatorná-
ba kell bekötni. A Szabó Ervin 
utcában nincs kiépített csator-
na, emiatt a tó tulajdonosa csak 
az önkormányzattal közösen 
tudja a problémát megoldani – 
mondta el Balogh Gábor.

Az utca szűk keresztmetsze-
te miatt itt kétféle módon alakít-
ják ki a csatornákat. Mintegy 217 
méter hosszúságban felszíni bur-
kolt árkot építenek, 204 méter 
hosszan pedig csapadékvíz-elve-
zető csatornát. Jelenleg a közbe-
szerzési eljárások folynak, így a 
vízügyi szakreferens pontos ha-
táridőkről és költségvetésről még 
nem tudott tájékoztatást adni. 
Mint mondta, a munkák legké-
sőbb május elején elkezdődnek, 
és június közepére, végére feje-
ződnek be.                    Szepesi S.

Teljes felújítás miatt költöznek az ovisok
Elköltöztek a Szivárvány 
Óvoda apróságai a közeli ál
talános iskolába. Átmeneti 
megoldásról és „édes teher
ről” van szó, az ok ugyan
is az, hogy az idén ötvenéves 
óvoda teljesen megújul kí
vül, belül.

Három hete csomagoltak már a 
Szivárvány Óvodában, ami ért-
hető: öt évtized alatt rengeteg do-
log összegyűlik egy intézményben. 
Pénteken reggel elkezdődött a köl-
tözés, a Miskolci Városgazda Kft. 
autóival és dolgozóival, illetve szü-
lői segítséggel indították útnak a 
holmikat a Könyves Kálmán Álta-
lános Iskolába. A költözésnek a vé-
gére is értek pénteken, ám a peda-
gógusok szombaton is dolgoznak: 
az új helyet rendezik be, hogy hét-
főn készen várja a kicsiket. Az ösz-
szefogás mintapéldája valósul most 
meg, hiszen az iskola maximálisan 
segítő kezet nyújtott, mind a négy 

csoport külön termet kap, és még 
külön bejárást, megközelítést is 
biztosítanak az ovisoknak, így nem 
zavarja majd egymást a két intéz-
mény. Ugyanakkor a bútorok egy 
részét, illetve a majdan vásárlandó 
új bútorokat az Eötvös József Épí-
tőipari, Művészeti Szakképző Isko-
la fogadta be.

– Egy kicsit összehúztuk ma-
gunkat, mint egy jó család, aki egy 
kedves vendéget befogad. Nagy 

szeretettel várjuk őket, és igyek-
szünk megfelelő feltételeket biz-
tosítani nekik – mondja Mezeiné 
Varga Éva, a Könyves Kálmán Ál-
talános Iskola igazgatója. Hozzátet-
te: örül neki, hogy sikerült megol-
dani, hogy mind a négy csoportot 
el tudták helyezni.

Kissné László Zsuzsanna, az 
óvoda vezetője elmondta, nagy az 
izgalom a gyerekek között is, akik 
szívesen segédkeztek a készülődés-

ben, és persze a pedagógusok, dol-
gozók részéről is. Igyekeznek azon-
ban mindent megtenni azért, hogy 
a gyerekek az új helyen is ottho-
nosan érezzék magukat, és hogy 
a munkák is mihamarabb befeje-
ződjenek. 

Az ovi ugyanis történetének 
egyik, ha nem a legnagyobb felújí-
tásán esik át, kívül, belül megújul. 
A fő cél az épület gazdaságosabb 
fenntartása, melynek érdekében 
kicserélik a nyílászárókat és szi-
getelnek. A kihasználatlan helyi-
ségek bevonásával megnagyob-
bítják a tornatermet, új külső és 
belső játszóeszközöket szereznek 
be, akadálymentesítés is történik 
a parkolóban és a mosdóban is, az 
átalakítás után sérült, fogyatékkal 
élő gyerekek fejlesztését is végzik 
majd az intézményben. 

A tervezett beruházás teljes költ-
ségvetése több mint 109 millió fo-
rint, melyhez az ÉMOP rendszeré-
ből 98 millió forintos támogatást 
nyert el az önkormányzat. A kivi-
telezés már a jövő héten elindulhat, 
a tervezett átadási dátum szeptem-
ber 30.                   H. I. | fotó: Mocsári L.

Egyelőre nem lesz gondozási díj
Egyelőre nem tervezi Mis
kolc, hogy gondozási díjat ve
zetne be a város bölcsődéi
ben áprilistól, csupán az 
étkezésért fizetendő térítési 
díj inflációt követő emelésé
re van terv, előterjesztés azon
ban erről sem készült. 

Gondozási díjat egy tavaly elfoga-
dott törvény értelmében kérhetnek 
a bölcsődékben, a szociális állam-
titkárság szerint az intézményfenn-

tartóknak a bevezetésről április ele-
jéig kell dönteni. A térítés összegét 
az intézményvezető az intézményi 
térítési díj alapján állapítja meg. Az 
intézményi térítési díj a szolgáltatá-
si önköltségnek és a normatív álla-
mi hozzájárulásnak a különbözete, 
tehát az az összeg, amit a fenntar-
tó biztosít – vagy saját kiegészítés-
ként, vagy térítési díjakból.

Jelenleg az állami támogatás 
a fenntartási költségeknek csu-
pán megközelítőleg 35–40 száza-
lékát fedezi, és az étkezési térítési 
díjon kívül a többit a fenntartók-
nak (körülbelül 96 százalékban az 
önkormányzatoknak) kell hozzá-

tenni. Ez nagy terhet jelent az ön-
kormányzatok számára, ami a je-
lenlegi helyzetben akár a bölcsőde 
fenntartását is elbizonytalaníthatja. 

Mindezek ellenére sem terve-
zi egyelőre Miskolc önkormányza-
ta, hogy gondozási díjat vezessen be 
a város által fenntartott bölcsődék-
ben – mondta el a Miskolci Napló-
nak Dobos Tímea, a városháza saj-
tószóvivője. Az étkezési díjaknak az 
inflációval azonos mértékű emelé-
sére azonban vannak tervek.

– Miskolcon az étkezésért 2008 
óta változatlan díjat kérünk a böl-
csődékben, ez 275 forint + áfa. 
Ez az összeg emelkedhetne meg 

az inflációt követve megközelítő-
leg 430 forintra, azonban ehhez a 
változáshoz is közgyűlési döntés 
szükséges. Egyelőre azonban elő-
terjesztés sem készült a témában – 
tette hozzá a szóvivő.

Dobos Tímea elmondta azt is, 
hogy a Megyei Jogú Városok Szövet-
sége készített egy összesítést, mely 
alapján megállapítható, a városla-
kók szociális helyzetét figyelem-
be véve ez a változás is szerényebb 
mértékű, mint bárhol máshol.

A megyei jogú városok közül is 
több helyen született már döntés a 
gondozási díjról. Egerben napi 106, 
Debrecenben napi 150 forint a gon-
dozási díj, míg Érden szeptembertől 
havi 5000 forint fix összegű gondo-
zási díjat kell fizetni.                 Tajthy Á.

Móra: fórumon az esetleges fenntartóváltásról
Egy esetleges fenntartóváltás
sal kapcsolatban tartottak fó
rumot hétfőn késő délután a 
Móra Ferenc Általános Isko
lában. Mint arról a Miskolci 
Napló október elején elsőként 
számolt be, a szülők tanév ele
jén keresték meg a Diósgyőri 
Római Katolikus Plébániát az
zal, hogy ők üzemeltessék a kö
vetkező évtől az intézményt.

Hétfőn előbb a diákoknak, majd a 
pedagógusoknak tartottak tájékoz-
tatót. Főtisztelendő Ficzek László 
érseki irodaigazgató arról beszélt, 
hogy egy hasonló fenntartóváltás 
esetén általában a diákok az intéz-
ményben maradnak, és a pedagó-
gusoknak is felajánlanak új munka-
szerződést, továbbfoglalkoztatást. A 
konkrét esetről – a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola esetleges átvételéről 
– szólva elmondta, nem kívánnak 
változtatni a tanrenden, vagyis csak 
minimálisan, ami heti két felekezeti 
hittanórát jelent.

– Ezen túl az iskola nevében is 
megjelenne a katolikus név, vala-
mint az oktató-nevelő munkában 
is a katolikus szemlélet – mond-
ta Ficzek László. Hozzátette, a helyi 
egyházközségnek nagy szerep jut-
na a hittanórák megszervezésében. 

Mint mondta, az egyházmegye ha-
gyományosan több oktatási intéz-
ményt fenntart, ősi nevelői tapasz-
talattal rendelkeznek.

Főtisztelendő Mikolai Vince, Di-
ósgyőr római katolikus plébáno-
sa jó lelkületű, fegyelmezett iskolá-
nak nevezte a Mórát. Hangsúlyozta, 
az értékeket meg kívánják őrizni 
úgy, hogy keresztény értékrendet 
kínálnak. Azt is hozzátette, speciá-
lis helyzet a Móráé, hiszen nem az 
önkormányzat és nem is az egy-
ház kezdeményezte a fenntartóvál-
tást, hanem az intézményben tanu-
ló gyerekek szülei.

A szülők többsége a fórumon is 
támogatta a fenntartóváltást, volt 
azonban olyan szülő is, aki – töb-
beket képviselve – abbéli félelmé-
nek adott hangot, hogy ha valóban 
nincs kényszerhelyzet, akkor át 

kell gondolni az esetleges fenntar-
tóváltást. Papp Zsolt, a polgármes-
teri hivatal Humán Főosztályá-
nak vezetője arról beszélt, hogy bár 
Miskolc eltökélt szándéka, hogy a 
jövőben is intézményfenntartó le-
gyen, 2013. január 1-jétől állami 
kézbe kerülnek az iskolák és emi-
att lesz egy átmeneti időszak, amíg 
az önkormányzatoknak az iskolák 
irányításába nem lesz beleszólásuk. 
Hangsúlyozta azt is, hogy a múlt 
évben egyházi kézbe került intéz-
mények esetében szinte csak pozi-
tív visszajelzések érkeztek. 

Papp Zsolt a fórumot követően 
a Miskolci Naplónak elmondta, ta-
pasztalatai szerint alapvetően érez-
hető bizonytalanság az esetleges 
változás miatt, azonban a diákokat 
sikerült teljesen megnyugtatni, és 
a szülőknek, valamint a pedagógu-

soknak is nagyobb része támogatja 
az elképzelést.

– Kérdések, félelmek persze vol-
tak, de inkább gyakorlati jellegű-
ek, az ilyen kérdések pedig egy 
ilyen helyzetben természetesek is 
– mondta Papp Zsolt. Hozzátet-
te, érzése szerint a szülők a kezde-
ményezéssel a Mórában folyó ma-
gas színvonalú szakmai munkáról 
mondtak véleményt, illetve azt fe-
jezték ki, hogy szeretnék, ha ez a jö-
vőben is így maradna.

– Az esetleges fenntartóváltás fo-
lyamata most egy nyilvánvaló szü-
lői és pedagógusi akaratnyilvánítás 
mentén folytatódhat. A követke-
ző napokban szándéknyilatkozatot 
töltenek ki az érintettek, ezek tükré-
ben készíthet az osztály egy előter-
jesztést, amelyet akár már az áprilisi 
közgyűlésen is tárgyalhat a grémi-
um – hangsúlyozta Papp Zsolt.

Főtisztelendő Ficzek László arról 
beszélt, hogy a fórumnak nagyon 
nagy szerepe volt nemcsak a szülők, 
de az egyház számára is, hiszen így 
képet kaphattak a változással kap-
csolatos hangulatról, nem csupán 
papírok alapján tudnak dönteni.

– A gyerekek hozzáállásának kü-
lönösen örültem, ők nagyon bátran 
és nagyon értelmesen kérdeztek a 
várható változásokról, de a szülők-
től és a tanároktól is egyfajta pozitív 
várakozást éreztem megfogalmaz-
ni az új fenntartóval kapcsolatosan 
– mondta Ficzek László. 

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos
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Teljes körű, ingyenes  
hallásvizsgálat Miskolcon
Országos szintű, teljes körű és in-
gyenes hallásvizsgálat-kampányt 
indított az Amplifon. A hallásvizs-
gálat menetéről kérdeztük Hor-
váthné Kalló Alice hallásspecialis-
tát, a Városház tér 22. szám alatt 
található miskolci Amplifon Hal-
lásközpont vezetőjét.

– Milyen részei vannak a teljes 
körű vizsgálatnak?

– A vizsgálatok célja az, 
hogy kiderítsük, van-e hal-
láscsökkenés, és ha igen, an-
nak mi az oka. Egy alapos 
fül-orr-gégészeti szakorvo-
si vizsgálat során nemcsak a 
fület, hanem a felső léguta-
kat is ellenőrizzük, mert a hal-
láspanaszok innen is eredhet-
nek. Ezt követi az úgynevezett 
tympanometria, amelyből a 
középfül állapotáról, a halló-
csontok mozgékonyságáról, 
valamint a fülkürt funkciójáról 
kapunk információt. Minden-
kit szeretnék megnyugtatni, 
hogy ezek rövid, teljesen fáj-
dalommentes vizsgálatok.

– Ezután kerül sor a csendes 
kabinban történő vizsgálatra?

– Igen, itt történik az úgyne-
vezett hallásküszöb-vizsgálat. 
A páciensnek kézfelemeléssel 
kell jeleznie, hogy mikor hall-
ja meg a fülhallgatóba beadott 
hangot.

– Mi történik akkor, ha az 
eredmények hallásromlást mu-
tatnak?

– Ha az eredmények alap-
ján szükséges, akkor csontve-

zetéses küszöb-meghatáro-
zást és beszédértés-vizsgálatot 
is végzünk. Utóbbi során a fül-
hallgatóban hallott számokat 
és rövid szavakat kell vissza-
ismételni, amiket különböző 
hangerősséggel adunk be a 
páciensnek. A vizsgálatok je-
lentősége az, hogy el tudjuk 
dönteni, hogy a halláskároso-
dás milyen módon javítható. 
Helyi kezelések, antibiotikum- 
kúra, de műtéti megoldások 
is szóba jöhetnek, és hallóké-
szülék felírásával is nagyon sok 
probléma megoldható.

– Ezeket a vizsgálatokat már 
a hallásspecialisták csinálják?

– Igen, minden mérést mi 
csinálunk. A szakorvosi diag-
nózis alapvetően szükséges 
ahhoz, hogy a halláspanaszos 
személy megfelelő ellátásban 
részesüljön, de a továbbiakat a 
kiváló szakmai felkészültségű, 
hallásspecialista kolléganőkkel 
végezzük. Várunk mindenkit 
szeretettel a miskolci Amplifon 
Hallásközpontban!

Bejelentkezés: 46/382-796

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 Nyilas Misi Alapítványt támogatjuk, tehát aki itt 
vásárol, túl azon, hogy olcsón jut hozzá a kiszemelt 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  

Bonyhádi edények széles választékBan, kedvező áron

Akció! Akció!
Újabb nagyszabású országos akció várja 
vásárlóinkat coop ABc és coop Szuper 
üzleteinkben március 28-tól április 7-ig!
Füstölt, kötözött lapocka 1 kg  899 Ft
karaván sajt 1 kg  1899 Ft
Mûbeles sertésvirsli 1 kg  549 Ft
SáGa füst. ízû pulykapárizsi 1 kg  1249 Ft
import UHT tejek 1 l, 1,5%  149 Ft
Linco Family étolaj 0,9 l  369 Ft

Egységár: 410 Ft/l

koronás porcukor 0,5 kg  169 Ft
Egységár: 338 Ft/kg

D. E. Paloma vák. kávé duopack 2 x 250 g  949 Ft
Egységár: 1898 Ft/kg

Sió rostos gyüm. nektár narancs 25%, 1 l  239 Ft
cappy narancs 100%, 1 l  279 Ft
Forest húsvéti szalvéta 1 rét. 20 db  145 Ft

Egységár: 7 Ft/db

Taft hajlakk 250 ml, hajhab ultra erôs 200 ml  789 Ft
Egységár: 3156, 3945 Ft/l

Baba lanolinos szappan 2 x 125 g  249 Ft
Egységár: 996 Ft/kg

ÁSZ mosópor 450 g  189 Ft
Egységár: 420 Ft/kg

Húsvéti figurális áruk nagy választékban kaphatók!
Olimpiai láz! – Törzsvásárlóinknak!

Nyerje meg havonta a coop olimpiai sportkollekció  
egyedi darabjait, vagy a 10 db LcD tv egyikét.  

Részletek a szórólapokban!

Apróhirdetés
Hi-sec és megA acél bizton-
sági ajtók beépítve már 59 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (mű-
anyag, fa, alumínium) cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Érdeklődni: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu. Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház, I. emelet. Nyit-
va: h–p: 11–15 óráig.

tavaszi akció! Szobafestés,  má-
zolás, tapétázás, 40% árenged-
ménnyel. Tel.: 06-20/4252-271.

Alsózsolcai ipari Parkba kere-
sünk gyakorlott csiszoló, fém-
megmunkálásban jártas gép-
kezelő, AFI hegesztő (érv.
tűzvédelmi) munkavállalókat. 
Jelentkezni önéletrajzzal, bizo-
nyítványmásolattal Get Work 
Magyarország Kft. Miskolc, 
Szentpéteri kapu 80. első emelet; 
70/331-9564.

Jakab Oktatási Kft. (AL-0193, 
05-0215-05) Óvodai tanfolyam. 
Várjuk szíves érdeklődését: 
30/315-4602.

Jakab Oktatási Kft. (AL-0193, 
05-0215-05) ECDL-tanfolyam. 
Várjuk szíves érdeklődését: 
30/315-4602.

ózdon a stadionnal szemben, 
forgalmas helyen 25 négyzetmé-
teres üzlethelyiség boltnak vagy 
irodának kiadó. Érdeklődni: 06-
30/580-4714.

Kalodás tűzifa- 
aKció

Garantált minőség, mérhető mennyiség!
11 500 Ft/m3-től (bükk, tölgy, akác)  

1 x 1-es kaloda 
Kazánba, kandallóba, kályhába

Érd.: 06-20/422-2789

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy 

a selyemréti strandfürdő 04. 02. és 04. 15. között  
szezonális munkálatok miatt zárva tart.

Nyitás április 16-án. 
Köszönjük megértésüket!
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Kedves Kismamák!

PR-cIkk (X)

Magamról tudom, hogy óriási 
örömmel és izgatottan várjuk gyer-
mekünk megérkezését. Megszüle-
téséig nagyon sok a teendőnk. Leg-
fontosabb az ellátásához szükséges 
babaholmik megvásárlása, ame-
lyektől elvárjuk, hogy kényelmes, 
jó minőségű, esztétikus és egyben 
pénztárcakímélő is legyen. Ezért sok 
boltban megfordultam, de a fent 
említett elvárásaimnak együttvéve 
egyik sem tudott megfelelni, végül a 
Tégel Babaszakáruházban kellemes 
meglepetések sorozata ért.

Legnagyobb meglepetésemre az 
eladó nem más volt, mint egy fiatal-
ember, aki megmutatta és a legap-
róbb részletekig elmagyarázta az ál-
talam vásárolni kívánt termékeket. 
Külön felhívta figyelmemet, hogy 
melyiknek mi az előnye, vagy esetleg 
a hátránya, nem mindenáron rábe-
szélve a legdrágább holmikra.

Hosszú időbe telt, amíg az óriá-
si választékban kínált, jó minőségű 
ruhákból, kiságyakból, babakocsik-
ból és egyéb kelengyékből választani 
tudtam. Ezt nevezik a bőség zavará-
nak. Szeretnék köszönetet mondani 
a hasznos információkért, az udva-
rias, türelmes kiszolgálásért. A másik, 
nagyon kellemes meglepetés a ked-
vező árak miatt ért, ami elérhető kö-
zelségbe hozza az alapfelszerelésen 
túli, különleges babaholmikat is.

Mindenkinek ajánlom a Tégel 
Babaszakáruházat, és ha újra szük-
ségem lesz valamire, én itt kezdem!

Üdvözlettel: Tyukodiné  
Bodnár Dóra, kistokaj

Hurrá! ...akkor most: Szülina
pi ajándékok a 11 éves TÉGEL 
Babaszakáruháztól!

Vásárolj a megújult és újjászü-
letett babaáruházunkban 111 000 
Ft feletti értékben és visszaadunk 
11 000 forintot*, valamint meg-
ajándékozunk egy Törzsvásárlói 
kártyával, amivel a jövőben 5% 
kedvezménnyel vásárolhatsz nem 
akciós termékeinkből.

Plusz ajándék utónévkönyv 
2500 Ft értékben, hogy könnyebb 
legyen a babád névadása! 

* Vásárlási utalvány formájában, ami a ki-
állítástól számított hat hónapig érvényes. A 
Törzsvásárlói kártya kedvezményével nem 
vonható össze! Ajánlatunk márc. 1. – ápr. 30-ig, 
illetve a készlet erejéig tart!

Gyere, látogass el  
a megújult és újjászületett 

babaáruházunkba  
TÉGEL Babaszakáruház  

– A legkisebbeknek  
a legjobbat!

A régió legnagyobb  
választékával várunk:

Miskolc, József Attila u. 25–27.
Nyitva: hétfőtől szombatig  

10–18 óráig
Telefon: (46) 344-700

www.tegel.hu

Gombamód terjednek az okostelefonok
Múlt év végén már min-
den ötödik magyar előfize-
tő okostelefont használt, a 
legtudatosabban a huszon- 
és harmincévesek, akik ki is 
próbálják a legújabb appli-
kációkat és technológiákat. 
2012 első hónapjaiban pe-
dig már az értékesített ké-
szülékek 80-90 százaléka 
ilyen volt.

Az egyik hazai mobilszolgáltató 
elemzése szerint már a múlt év ele-
jén több előrejelzés mutatta, hogy 
2011 az okostelefonok éve lesz. Az 
év első hónapjában még csak 15 
százalékos arányt értek el ezek a 
készülékek a magyar piacon, ám 
az előrejelzés beigazolódott: a szá-
mok folyamatos, biztos növeke-
dést mutattak, év végére pedig már 
minden ötödik telefon valamilyen 
okos készülék lett. Év elején már az 
új előfizetést vásárlók 80 százaléka 
okostelefont választott, tehát a nö-
vekedés nem áll meg. 

Rohamtempóban  
hódít a mobilnet
Az okostelefonok természetesen 
nem csak nálunk hódítanak, vi-
lágméretű elterjedésükre jellem-
ző, hogy napjainkban a Földön 
használt ötmilliárd telefonból már 
több mint egymilliárd ebbe a ka-
tegóriába tartozik. 

Az előrejelzések szerint úgy két 
év múlva, valamikor 2014 elején 
már többen használnak majd mo-

bilinternetet, mint vezetékest, s az 
előbbiek száma 2015-re eléri a 2 
milliárdot. 

A mobilinternet a magyarorszá-
gi piacon is gyorsan terjed, amit 
mutat az is, hogy míg 2008-ban 

mindössze négyszázezren hasz-
nálták idehaza a mobilnetet, ad-
dig az elmúlt év végén már több 
mint másfél milliónyian „lóghat-
tak” szinte bárhol és folyamatosan 
a világhálón.

A hírolvasásban  
már győzött a mobil
A szolgáltatói elemzésben Ságvári 
Bence szociológus szerint a hírek 
olvasása és a böngészés korosztály-
tól függetlenül nagy részben áttere-
lődött az asztali számítógépekről a 
telefonokra, csökkentve ezzel a ha-
gyományos gép előtt eltöltött időt 
és egyúttal a digitális szakadékot is. 
Az okostelefonoknak is köszönhe-
tően megnőtt ugyanis azoknak a 
száma, akik állandó internetelérés-
sel rendelkeznek. 

Bár az elemzések szerint még 
mindig főként e-mailezésre, bön-
gészésre és játékra használják az 
emberek a telefonjukat, egyre in-
kább előtérbe kerülnek az olyan, 
a mindennapi tájékozódást segítő 
applikációk is, mint például az ár-
folyamfigyelő, a műsorújság vagy 
a mobil vásárlás. Ebben főként az 
úgynevezett Y generáció, a pergő 
életritmusú húszasok, harminca-
sok járnak élen.

T. Á.

De mit is nevezünk 
okostelefonnak?
Az okostelefonok korát éljük, azonban sokakban 
merül fel kérdésként, hogy tulajdonképpen mit is 
nevezünk okostelefonnak? A válasz azonban nem 
egyértelmű még a telekommunikáción mint ipar-
ágon belül sem, és a meghatározások az idő múlá-
sával változnak. 

A legtöbb, jelenleg okostelefonnak tekintett 
készüléken jól meghatározható operációs rend-
szer fut. Képességek tekintetében, a legtöbb 
okostelefon teljes értékű e-mailezésre képes és ha-
táridőnapló-funkcionalitást is tartalmaz. Az egyéb 
képességek közé tartozhat valamilyen plusz bevi-

teli felület, mint egy miniatűr QWERTY billentyű-
zet, érintőképernyő vagy D-pad, beépített fényké-
pezőgép, névjegyzék, gyorsulásmérő, beépített 
navigációs hardver és szoftver (GPS), üzleti doku-
mentumok olvasásának képessége, médialejátszó 
zene lejátszásához, fényképek és videoklipek néze-
getéséhez, internetböngésző, különböző alkalma-
zások, játékok. A legtöbb okostelefon a korábbiak-
nál jóval több, egyes típusoknál akár 5000 nevet is 
képes tárolni a névjegyzékben.

Az okostelefonokon található operációs rend-
szerek közé tartozik a Symbian OS, az iPhone OS, 
a RIM BlackBerryje, a Microsoft Windows Mo-
bile-ja, a Linux, a Palm WebOS és a Google-féle 
Android.

Tech-hírek
» A Yahoo! beperelte a Face
book ot. Tíz, általa levédett szabadalom 
megsértésével vádolta meg a Yahoo! a Facebook 
céget egy amerikai bíróságon. Egyebek mel-
lett azzal vádolja, hogy az általa kidolgozott in-
ternetes hirdetési rendszerek szabadalmát 
használja engedély nélkül. A Yahoo! emellett 
üzenetküldéssel, hírfolyamok kezelésével, kom-
mentezéssel és a hirdetésekre irányított kamu-
forgalom kiszűrésével kapcsolatos szabadalmak 
jogtalan használatával is vádolja a közösségi por-
tált. A Yahoo! vádjai szerint ráadásul a teljes kö-
zösségi hálózati modelljét tőlük lopták el, pedig 
azt szabadalom védi. A Facebook szerint a Ya-
hoo! eleve csupán hangulatkeltés céljából perel-
te be őket, „ami miatt csalódtak régi üzleti part-
nerükben”.

» Merészen újít a Google. Telefonbe-
szélgetéseink háttérzajából szeretné még pon-
tosabban megállapítani a Google, hogy hol va-
gyunk. Az így felhasznált adat még célzottabb 
hirdetéseket eredményezne. Ha például mo-
ziban ülünk, akkor mozis hirdetéseket fog az 
AdSense ajánlani.

» Folytatódik a verseny. Forra-
dalmian új online hirdetési terven dolgozik a 
Facebook, amely a remények szerint vetélytársa 
lehetne a Google-nek. A közösségi hálózat kali-
forniai bázisán a mérnökök egy olyan rendszeren 
dolgoznak, amely segítene a hirdetőknek abban, 
hogy szélesebb körben kihasználják a felhaszná-
lóktól összegyűjtött adatokat – a módszert a 
Google már évek óta alkalmazza egyébként. Ha 
az újdonság nem vált ki közfelháborodást a pri-
vát szféra esetleges megsértése miatt, akkor a 
Facebook a lépéssel egyik napról a másikra akár 
meg is duplázhatja nagyságát.

» Rekordokat döntött a Virtuális 
Állásbörze. Rekordszámú látogatója volt a 
múlt héten lezárult háromnapos Profession Vir-
tuális Állásbörzének. A 120 ezer látogató közül 
minden ötödik érdeklődő a hiányszakmának 
számító IT/műszaki szektorból érkezett. Soha 
ennyi, hiányszakmából érkező álláskereső nem 
vett részt a börze több mint kétéves történeté-
ben: az őszi rendezvényhez képest a IT-s érdek-
lődők száma 100 százalékkal ugrott meg, míg az 
összes látogató száma 20 százalékkal nőtt.

Középpontban a földgömb – avagy 
kikötött az eltűnt magyar kenus
Még csak alig sütött ki a tavaszi nap és ki 
sem bújtak az első tavaszi virágok, de van-
nak, akik már gőzerővel készülnek a nyá-
ri szabadságolások időszakára. Bár egyre 
többen beszélnek nyelveket, az interneten 
pedig pár kattintással távoli országokban 
is foglalhatunk szállást, a személyre sza-
bott szolgáltatásokat nyújtó, szakmailag 
kompetens utazási irodák népszerűsége 
töretlen. Márciusban exkluzív partnerta-
lálkozóval ünnepelte a szezonnyitást Mis-
kolc meghatározó utazási irodája, a Glo-
bus Travel. 

A Miskolci Nemzeti Színház Nagyszínházában az 
„Egy bolond százat csinál ” című népszerű dara-
bot nézhették meg ez alkalomból a Globus Travel 
törzsutasai . A teátrum nagy sikerű darabja töké-
letes kikapcsolódást jelent néhány órára – ahogy 
egy, a Globus Travel utazási iroda által szervezett 
út is. Angyal Enikő, a Globus Travel tulajdonosa 14 
éve változatlan helyen várja az utazni vágyókat: 
„Büszke vagyok az utasainkra! Már minden har-
madik miskolci velünk utazott. Ráadásul a darab 
vezető színésze is egyik törzsutasunk, így nem 
volt kérdéses, mivel kedveskedjünk a szezonnyi-
tó találkozón. A 2012. március 20-án megtar-
tott esten teltházas előadás megtekintése mel-
lett a Globus Travel stratégiai partnere, a TUI idei 
évi újdonságairól is tájékozódhattak a meghívá-
sunkat elfogadó utasaink és partnereink. A leg-
különlegesebb vendégünk Rakonczay Viki volt, 
hiszen irodánk szponzorálja férje, Rakonczay Gá-
bor Atlanti-óceánt átevező, most zajló expedíci-
óját. Az eredeti programban még az is szerepelt, 
hogy Rakonczay Gáborral fogunk telefonos kap-
csolat segítségével beszélgetni, de ezt a technika 
most nem tett lehetővé, sajnos, Gáborral a kap-
csolat kb. 20 napja megszakadt. Gábor célbe éré-
séhez nagyon drukkolunk. ” 

A Magyarországról 2-3 órás repülős utazással 
elérhető, közeli desztinációnak számító úticélok 
közül a mediterrán térség keleti és déli partvidé-

kei, valamint Dél-Európa továbbra is nagyon nép-
szerű a világ idegenforgalmát mérő barométer 
(UNWTO) felmérésének legfrissebb, 2012. feb-
ruári adatai alapján . Kiemelhetjük a városláto-
gatások és kulturális körutazások népszerűségé-
nek növekedését. Japán, Afrika egyes úticéljai és 
a Közel-Kelet néhány országa csökkenést muta-
tott már 2011-ben. Angyal Enikő szerint a trend 
folytatódik, így továbbra sem várható jelentős 
bővülés ezen érkezési pontok vonatkozásában. 
Nagyobb az érdeklődés azonban Dél-Európa, a 
teljes mediterrán térség és a két amerikai konti-
nens iránt. 

Miskolcon a miskolci utazás kiállítás nyitja már-
cius utolsó napjaiban az utazási szezont. Évek óta 
egyértelműen látszik, hogy a külföldi nyaraláshoz 
ragaszkodók mozdulnak a „last minute” lehetősé-
gek felé: az utazóknak 2011-ben már kb. 40%-a 
az utazás előtti két hétben foglalta le külföldi útját, 
ennek viszont számos hátránya lehet. A szakember 
figyelmeztet: kevesen tudják, hogy teljesen más 
helyekből választ ugyanazért az árért egy utaz-
ni vágyó áprilisban, mint júliusban. A nemzetközi 
úticéloknál (mint a magyar utazók között is nagyon 
népszerű spanyol, görög, török és egyiptomi ten-
gerparti utazásoknál) az előfoglalásban kedvezőbb 
ár-érték arányú utazásokat foglalhatnak az elő-
relátók. „Sajnos, megfigyelhető, hogy míg ügyfél-
panaszt az előfoglalási szezonban lekötött utakkal 
kapcsolatban szinte elvétve regisztrálunk, főkép-
pen a szállás minősége miatt elő-előfordulhatnak 
a last minute szállásokkal kapcsolatosan minőségi 
kifogások, így mindenképpen kellő körültekintés-
sel kell eljárni a last minute utakkal kapcsolatban” 
– tanácsolja Angyal Enikő.

Az utazási szakember felhívja a figyelmet 
arra is, hogy főleg a családi nyaralások időpont-
jával kapcsolatban kell körültekintően szervez-
ni, hiszen az utazási célpontokat és a nyaralás 
időpontját leginkább a nők készítik elő; pedig 
az idén az Afirkai Nemzetek Tornája, az olimpia, 
a labdarúgó Eb két-két hetes tv-közvetítéseit bi-
zony rengeteg sportszerető férfi várja. Aki pedig 

igazán különleges ajándékkal lepné meg pár-
ját, egy meccsbelépőket, transzfert, szállodát és 
autóbérlést is tartalmazó exkluzív csomaggal is 
meglepheti sportimádó családtagjait. A török, 
egyiptomi és tunéziai all inclusive tengerparti 
nyaralások mellett a buszos, illetve repülős kultu-
rális körutazások, európai városlátogatások nép-
szerűsége töretlen. Az autós utazás kedvelőinél 
pedig várhatóan idén is Horvátország, Olaszor-
szág és Ausztria lesz a sláger.

Az utazni vágyókat a Globus Travel a miskolci 
utazási kiállításon is különleges akciókkal, egye-
di foglalási kedvezményekkel és személyre szóló 
tanácsadással várja. Így azoknak is érdemes kilá-
togatniuk március végén a Globus Travellel szem-
ben található ITC-be, akik szerint messze még a 
nyári szabadság: pedig az utazási főszezonnak 
számító júliusig már csak alig 90 nap van hátra. 

A Globus Travel szponzoráltja, Rakonczay Gábor 
nemrég partot ért Antigua szigetén, és sporttelje-
sítményével világrekordot döntött!!! „Nagyon izgul-
tunk Gábor eltűnése miatt, de kitartóan szurkoltunk, 
hogy sikerüljön megvalósítania a kitűzött célt. Pá-
ratlan teljesítményéhez mi is szívből gratulálunk, és 
szeretettel várjuk haza!” – nyilatkozta Angyal Eni-
kő, a Globus Travel ügyvezetője, a Rakonczay Expe-
díció támogatója.

AnGyAl Enikő
Globus Travel
ügyvezető
Tel.: +36 70/ 414-12 37
E-mail: 
director@globustravel.hu

High-tech bűnözés
Főként a csúcstechnológiai, számí-
tógépes bűncselekmények kerül-
nek terítékre azon a négy alkalom-
ból álló előadássorozaton, amelyet 
a megyei rendőr-főkapitányság és 
a Miskolci Egyetem Felnőttkép-
zési Regionális Központja szervez. 
A Bűnmegelőzési Szabadegye-
tem keretén belül tartandó prog-

ramok alkalmával neves előadók 
különböző megközelítésből mu-
tatják be az érintett problématerü-
letet. Az első előadáson pótszéke-
ket is be kellett vinni, akkora volt 
az érdeklődés, és hasonló várható a 
többi alkalommal is. Április 11-én 
a bankbiztonság, adatvédelem; 25-
én a torrentháború; végül május 
9-én a számítógépes nyomozások, 
felderítési módszerek lesz a téma.

HIRDeTés

HIRDeTés
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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.

A dombok és völgyek városrésze
Dombok és völgyek váltakozásá-
ból áll a Bodótető és a Bábonyibérc 
városrész, ahol több mint tízezren 
élnek. A völgyekben pedig a Pece 
négy ága határozza meg a területen 
elvégzendő feladatokat. 

A város ezen részén a legjellemzőbb a lép-
csőzetes építkezés, annak minden előnyé-
vel és hátrányával, melyről a legtöbbet Ko-
vács Józsefné Budai Mária tud mesélni. A 
két városrész önkormányzati képviselőjéé 
a város egyik legnagyobb körzete. A terü-
let a Jókai lakóteleptől a Mátyás király utca, 
a Vologda városrész, a Tízeshonvéd páros 
oldala, a Dóczy József lakópark és onnan 
fölfelé a Bodótető és a Bábonyibérc. Ahogy 
mondja, megtalálható itt a legkisebb ház-
tól a legnagyobb villáig mindenféle lakás, 
sőt, a családi házak után hétvégi házas öve-
zet is található. A képviselő szerint a terü-
leten élők szeretnek itt lakni, hiszen közel 

vannak a belvároshoz, és mégis távol a vá-
ros zajától.

Megújult árkok, modern játszóterek 
A terepviszonyok és a lépcsőzetes építke-
zés miatt a terület egyik legnagyobb prob-
lémája a csapadékvíz-elvezetés, de sok 
munkát adnak a Pece ágai, ahogy az egyik 
legnagyobb számú zúzalékos út is ebben 
a körzetben található. A Közdomb utcán 
például csapadékvíz-elvezető árok épült 
ki, az utca folytatásában pedig a hétvé-
gi házas övezetben 2,5 kilométer hosszan 
glédereztetett és zúzalékoltatott a képvise-
lő a tulajdonosok nagy örömére. A Mar-
gitai utca egy szakaszát kiszélesítették, és 
szegélykőcsere is történt. A Pece-patak I–
II. torkolatánál háromszáz méteres szaka-
szon sikerült a patak medrét kitakarítani, 
ahonnan több mint 300 köbméter isza-
pot szállítottak el. Erre a szakaszra korlá-
tot is építtetett a járda mellé Kovács József-
né a biztonságos közlekedés érdekében, de 
a torkolatnál lévő hídkorlátokat is rendbe 
tették, lefestették.

A 2010-es tavaszi esőzések után több he-
lyen történt partfalomlás a területen, így a 
Szent Anna temetőnél és a Bábonyibércen 
– utóbbinál négy lakást is érintett. Ezek ki-
javítása a vis maior keretből már megtör-
tént. Volt még egy komoly partfalomlás a 
Pacsirta utcában, amely emberéletet is kö-
vetelt. Ennek a területnek a felmérését ta-
valy sikerült elvégezni és mintegy 60 millió 
forintos beruházással csapadékvíz-elveze-
tő árkot építenek ki a Pacsirta és a Szent 
László utca között. Ez a beruházás a nyár 
elején kezdődhet el.

A lakótelepek és lakóparkok parkosítása 
rendezett, több helyen van játszótér, három 
helyen pedig az EU-előírásoknak is meg-
felelő játszóeszközöket vehetnek igénybe a 
gyerekek. Mint Kovács Józsefné elmondta, 
a 2011-es évben az első nagy munkájuk a 
Dóczy József lakópark mellett található ját-
szóeszközök felújítása és a park kitakarítása 
volt. Ehhez nagy segítséget kapott a Lévay 
József Református Gimnázium három osz-
tályától és a Miskolci Városgazda Kft.-től. 
Idén ismét az elsőként elvégzendő munkák 
között szerepelt a terület takarítása a gimná-
zium tanulóinak segítségével. 

A közelben egyéb fontos beruházást is 
sikerült elvégezni, kitakarították és lefes-
tették a korlátait a Szent Anna temetőhöz 
vezető két lépcsősornak, a Dóczy lakó-
parkhoz vezető lépcsősornál és a temetőn 
keresztül vezető útszakaszon új közvilágí-
tást is kiépítettek. Megemlítette azt is, hogy 
a Napfürdő utca elejére szelektív hulladék-
gyűjtőt helyeztetett ki.

Gyerek és idősek – közösségek
A képviselőhöz három általános iskola, 
két óvoda, egy idősek háza és egy szociális 
szolgálat is tartozik, amiket szintén igyek-
szik támogatni a lehetőségeihez mérten. A 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola egy osz-
tálytermébe új padokat vásárolt, az admi-
nisztratív munka elvégzéséhez pedig új szá-

mítógépeket. A Jókai Mór Általános Iskola 
tavaly ünnepelte fennállásának 10. évfor-
dulóját, az alkalom megünneplését támo-
gatta, illetve az iskola előtt zúzalékos par-
kolót alakítottak ki. A Fazekas Általános 
Iskolában vetélkedő megrendezését és a le-
ánykórust támogatta. A tavaly Múzsa Díj-
jal is elismert kórust idén is szeretné lehe-
tőségeihez mérten támogatni, hamarosan 
például Lengyelországba utazhatnak egy 
kórusversenyre, melyhez képviselői alapjá-
ból nyújtott támogatást. A két óvodában – 
a Brunszvik Teréz és a Szent László úti – a 
csoportszobákat új padlóburkolattal látták 
el, az Őszi Napsugár Otthon Idősek Házába 
függönyöket vásárolt, míg az Iránytű Szo-
ciális Szolgálat által üzemeltetett Szépkorú 
Szolgáltató Központ új székeket kapott a 
képviselői alap terhére. A karácsony méltó 
megünneplését minden intézményben tá-
mogatta anyagilag is a képviselő.

Változások lakossági kérésre
Évek óta nehezítik a buszközlekedést a 
rossz útviszonyok a Bábonyibércen, az 
Árok utcánál. A terep rendezéséhez, a 

buszforduló kialakításához tisztázni kellett 
a területen a tulajdonviszonyokat is. Most 
már folyamatban van a buszforduló építé-
si engedélyeztetése, és egy önkormányzati 
tulajdonban lévő út megszüntetésének el-
járása is, amire az építés miatt van szükség. 
A szükséges engedélyek beszerzése után, a 
mintegy harmincmilliós beruházás kivite-
lezése kora őszre várható. Kovács Józsefné 
azt is örömmel hangsúlyozza, hogy többek 
közt az ő folyamatos kérésére is újraindult 
a 34-es buszjárat, még ha nem is a régi tel-
jes menetrendben, de nagy segítség a terü-
leteken élők közlekedésében.

Jó hírként osztotta meg lapunkkal, hogy 
a Brunszvik Teréz Óvoda 120 millió forin-
tos pályázati összeget nyert komplex felújí-
tásra, amely 2013-ban indulhat el. 

Kovács Józsefné azt is megemlítette, 
hogy a körzetben a szükséges munkák el-
végzéséhez figyelembe veszi a lakossági 
kéréseket, észrevételeket, amelyekhez kitű-
nő alkalmat kínálnak havi rendszeresség-
gel tartott fogadóórái, amelyen minden al-
kalommal nagy az érdeklődés.

H. I. | fotó: Mocsári L.

A Bársony Óvodából is a Bodótetői parkba járnak a gyerekekkel  játszani

Kovács Józsefné (jobbról) mindig szívesen egyeztet a miskolciakkal



a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 13. szám | 13. hét | 2012. március 31.

sport  9

Március 31. | szoMbat » Salakmotor: Csapatkupa-széria, első forduló, Bikák – Tigri-
sek. Népkerti sporttelep, 16.00 » 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.

április 1. | vasárnap » Futsal: Női NB I rájátszás, elődöntő, DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont – FTC. Generali Aréna, 17.00. » Szabadidősport: EDF DÉMÁSZ Ötpróba Lon-
don 2012. Miskolctapolcai Általános Iskola, 8.00.

április 7. | szoMbat » Labdarúgás: NB I, DVTK – Paksi FC. Diósgyőri stadion, 18.00 
» Futsal: Női NB I rájátszás, elődöntő, FTC – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Budapest, Budapes-
ti Spartacus Sportcsarnok.

április 8. | vasárnap » Kosárlabda: NB I, rájátszás a 9–12. helyért, DKSK-MISI – ELTE-
BEAC Újbuda. Generali Aréna, 18.00.

április 2. | hétfő » Labdarúgás: Nagypályás diákolimpia, V. korcsoport, fiúk, megyei 
döntő. Diósgyőri műfüves pályák, 9.30.

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

Európa-bajnoki címért küzd
Európa-bajnoki címmérkő-
zést vív Ilkó Ágota márci-
us 31-én, szombaton a finnor-
szági Espooban. A helyi Eva 
Walströmmel az European 
Boxing Union pehelysúlyú cí-
méért csap össze a miskolci 
bokszoló. A 22 éves Ilkó Ágota 
eddigi nyolc profi mérkőzésén 
hét győzelmet aratott – ebből 
hármat KO-val –, és mindösz-
sze egyszer szenvedett vereséget 
Dél-Afrikában Noni Tengétől 
világbajnoki címmeccsen. A ta-
lálkozót – melyet a Boxing Fight 
Night keretén belül szerveznek 
– óriási érdeklődés előzi meg a 
skandináv országban, a magyar 
lány 31 éves ellenfelének nép-

szerűsége például az olimpiai és 
világbajnok Kovács „Koko” Ist-
vánéhoz hasonlítható.

„Hinnünk kell magunkban!”
Az Újpest ellen hazai pályán meg-
nyert mérkőzésen győztes gólt 
szerzett Fernando Fernández, aki 
első diósgyőri találatát jegyezte 
tétmérkőzésen.

– Milyen érzés győztes gólt 
szerezni a Diósgyőri stadi-
onban?
– Nagyon boldog vagyok, el-

sősorban azért, mert megnyer-
tük a mérkőzést. Aztán szeren-
csére sikerült betalálnom, így 
különösen jó érzéssel emlék-
szem majd erre az estére. Remé-
lem, még nagyon sok sikert ün-
nepelhetünk.

– A közönséggel együtt. Tet-
szett a légkör, az ünneplés?
– Mindenképp! Fantaszti-

kus a hangulat, a csapat élvezi a 
biztatást, érzi a támogatást, és a 
szurkolók is boldogabban men-
nek haza, ha nyerünk.

– Hogyan értékeli a csapat 
teljesítményét?
– Meglehetősen sokat javult 

az együttes, már csak azért is, 
mert sorozatban a második győ-
zelmünket arattuk. Ez önbizal-
mat ad a csapatnak ahhoz, hogy 
elhiggye, elérhetők azok a célok, 
melyeket a tavaszi szezon előtt 
tűztünk ki magunk elé.

– Megszokta már a csapat já-
tékát?
– Nagyon jól sikerült a beil-

leszkedés, ezúton is köszönöm 
a támogatást a játékosoknak, 
a stáb valamennyi tagjának, 
akik nagy segítségemre vol-
tak ebben, megkönnyítették az 
első heteket. A pályán is egy-
re jobban összeszokunk, bí-
zom benne, hogy még jobbak 
leszünk.

A DVTK pénteken, lapzár-
tánk után Siófokon lépett pályá-
ra az NB I 22. fordulójában.

Soós P. | fotó: M. L.

Ha tavasz, akkor versenyszezon
A Miskolci Sportiskolában 
1998-as megalakulása óta 
működik atlétika-szakosz-
tály. A szép sikerek mellett 
azonban különböző gondok 
is nehezítik a Diósgyőrben 
edző atléták mindennapjait.

A tavasz és a jó idő eljövetelével 
visszatérnek a Miskolci Sportisko-
la atlétái a rekortánra, és a verseny-
szezon is lassan beindul. A gyerek-
korcsoportosoktól a felnőttekig nap 
mint nap mintegy száz sportoló kö-
röz, szökdel, ugrik a Diósgyőri sta-

dionban, az igazolt versenyzők szá-
ma azonban ennek két és félszerese.

– Sokan nem jutnak el addig, 
hogy felnőtt versenyző váljon belő-
lük. Ennek oka lehet az, hogy elke-
rülnek egyetemre, főiskolára, vagy 
sikerélmény hiányában elvesztik 
motivációjukat. Emellett az is elő-
fordulhat, hogy átpártolnak vala-
melyik látványsportághoz – ma-
gyarázza az okokat Tigyi József 
edző, megbízott szakágvezető.

Jelenleg öt felnőtt korú verseny-
zőjük van, míg tehetséges gyer-
mekből azért nagy a kínálat – 
utóbbiaknak viszont kevesebb 
versenylehetőségük adódik.

Majkut Dalma egyike azoknak, 
akik kitartottak a sportág mellett: 23 
évesen is rendszeresen lejár a pályára, 
s résztvevője a hazai versenyeknek.

– Szeretem az atlétikát, és a tár-
saság is remek. Kiskorom óta, 14 
éve foglalkozom ezzel, hiányozna, 
ha abbahagynám – mondja.

Arra a kérdésre, hogy kortársai 
miért nem követik, követték példá-
ját, azt feleli: megunták, nem jöttek 
nekik a sikerek, vagy máshol foly-
tatják tanulmányaikat. Egy azonban 
biztos: amíg tanul, az atléták közt ta-
lálkozhatunk vele, de a munka mel-
lett is eljár majd legalább futni.

Az atléták másik problémá-
ja a minőségi, téli edzéslehetőség, 

mely a városi sportcsarnokbeli 
rekortánpálya felszámolásával gya-
korlatilag megszűnt.

– Az iskolák tornatermeiben 
töltjük a telet, de nem tesz jót a ver-
senyzőknek, hogy nem húzhatnak 
szöges cipőt 4-5 hónapig – mondja 
a tréner. Olyan ez, mintha egy fut-
ballista nem vehetné fel a stoplist, 
és teremben készülne, még csak 
műfűre sem mehetne.

A több mint harmincéves diós-
győri futópálya is felújításra szorul-
na, de az utóbbi időben az is felme-
rült, hogy a DVTK labdarúgóinak 
közönségvonzó szereplése miatt el 
kell költözniük az Andrássy útról, 
ahol csak a focisták edzenének és 
játszanának. Az atléták azt mond-
ják, ez sem lenne nagy gond, csak 
legyen hely, ahol rendezett körül-
mények között készülhetnek. Az 
igazi áttörést azonban egy fedett 
atlétikapálya jelentené.

A nehézségek ellenére a helyi at-
léták bővelkednek országos bajno-
ki érmekben, sőt világvilágverse-
nyeken is részt vesznek. Elég csak 
a közelmúltból Pál Robin, Hencz 
Gergő, Kovács Ádám, Fónagy 
Gabriella és Világi Marcell vagy a 
tavaly a franciaországi korosztá-
lyos világbajnokságra magasug-
rásban kijutó Baglyos Vivien ne-
vét említeni.

– Három éve atletizálok, Tigyi 
Józsefék csábítottak Kazincbar-
cikáról Miskolcra. Megtetszett a 
sportág, és mindig feldob a siker-
élmény, amikor átugrom a lécet 
– meséli a 17 éves versenyző, aki 
megcélozta a júliusi junior vb-t, 
távolabbi céljai közt pedig az sze-
repel, hogy kijusson az Egyesült 
Államokba egyetemre, s ott is foly-
tassa a sportot.

Mi kell tehát ahhoz, hogy valaki 
sikeres atlétává váljon?

– Tehetség, szorgalom, kitartás 
és megfelelő körülmények. Tehet-
séges gyerekeink vannak, de a cél 
az lenne, hogy legalább a közép-
iskola végéig kitartsanak – foglalta 
össze a lényeget Tigyi József.                     

Soós P. | fotó: Juhász Á.

» Szerződésbontás. Újabb DVTK-játékost gyanúsított meg a héten a Központi Nyomozó Főügyészség a 
bundaüggyel kapcsolatban: az esetet követően a kapus F. Balázzsal szerződést bontott a klub, mely az ügyet ez-
zel lezártnak tekinti.

» Jobb volt a BEAC. 70–68-as vereséget szenvedett a DKSK-MISI együttese a női kosárlabda NB I 
9–12. helyért vívott rájátszásában Budapesten az ELTE-BEAC Újbuda ellen. A piros-fehérek vasárnap itthon 
egyenlíthetnek.

» Pont nélkül Érdről. Fennállása óta először veszített Érden bajnoki mérkőzésen a Miskolci Szabad-
időközpont FSE floorballcsapata. A Kinizsi egy góllal, 8–7-re bizonyult jobbnak a borsodiaknál a floorballer.hu 
OB2 felsőház 7. fordulójában.

» Szezonkezdés győzelemmel. Győzelemmel kezdte a 48. tájfutó versenyszezonját Kovács Attila, a Zöld 
Sportok Clubja Európa-bajnok rádiós tájfutója, aki a Csokonai és az Alföld Kupa – Nagy Albert-emlékverseny össze-
tett értékelésében nyerte meg az F60 kategóriát. A miskolci sportember a 16. Rádiós Tájfutó Világbajnokságra készül.

» Rangadót játszanak. Az NB I-es férfi asztalitenisz-csapatbajnokság Keleti csoportban egy igazi 
rangadóra is sor kerül szombaton: a példátlanul tömör élboly két tagja egymás ellen csatázik: a negyedik Bor-
sod Volán I Hejőcsabán fogadja a harmadik Nyírbátort. Mindkét csapatnak 21-21 pontja van, a nyírségiek vi-
szont kevesebb mérkőzést játszottak. A találkozó 11 órakor kezdődik.

röviden ›››››››››››››››››››››››››››››››››››

Indul a salakmotor-sorozat!
Szombaton elkezdődik a 
Nemzetközi Salakmotoros 
Csapatkupa Sorozat a mis-
kolci salakmotor-pályán.

A széria első fordulójában az Ador-
ján Zoltán vezette Bikák csapa-
ta veszi fel a harcot Senyei György 
Tigriseivel. Az alapkiírás szabályai-
nak megfelelően a verseny előtt há-
rom nappal mindkét csapatvezető 
megnevezte azokat a versenyzőket, 
akik képviselik csapatukat a hét vé-
gén.

Adorján Zoltán piros-kék együt-
tesében Jesper B. Monberg (dán), 
Magosi Norbert, Daniel Jeleniewski 
és Rafal Trojanowski (lengyel), va-
lamint Nagy Patrik – míg Senyei 
György fehér-sárgáinál Magnus 

Zetterström (svéd), Pawel Miesiac 
és Maciej Kuciapa (lengyel), illetve 
Tabaka József és Bencze Zsolt húz-
za majd a gázt.

– Az alapkoncepció az volt, 
hogy a lehető legerősebb csapa-
tunkat rakjuk össze. Természete-
sen fontos a győzelem, de a nézők 

szórakoztatása is elengedhetetlen. 
A két együttes erőviszonya szerin-
tem nagyjából egyforma, úgyhogy 
biztosan izgalmas mérkőzésre szá-
míthatnak a népkerti sportpályára 
kilátogató érdeklődők – mondta a 
Bikák vezetője.

Senyei György szerint is fő cél 
a közönség kiszolgálása, persze a 
küzdelem mellett.

– A versenytől azt várom, hogy 
egy szoros mérkőzésen győz a csa-
patunk, amire úgy érzem, van esé-
lyünk. A sorozat kiváló lehetőséget 
biztosít a salakmotorsport népsze-
rűsítésére, reklámozására.

Szombaton a délután 2 órás ka-
punyitás után a szervezők műsor-
ral és táncbemutatóval, valamint 
egy kvízjáték keretein belül értékes 
nyeremények kisorsolásával ked-
veskednek a közönségnek. A vas-
papucsosok délután 4 órakor vo-
nulnak be, az első rajt pedig tíz 
perccel később lesz.

Vénusz: a Fradin át a bajnoki címért
Az első helyen vég-
zett a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont csapata 
a női futsal NB I alapszaka-
szában, így elérhető közel-
ségbe került a bajnoki cím. 
A rájátszásban azonban bár-
mi megtörténhet.

» folytatás az 1. oldalról
– A legfontosabb az, hogy tűzben 
tartsuk azokat a játékosokat, akik 
főszerepet kapnak a rájátszás-
ban – mondta Sárréti Géza ve-
zetőedző. – Ilyenkor hajlamosak 
könnyebben venni az edzéseket, 
az utolsó mérkőzést. Az első négy 
játékos stabilan és jól játszik – bár 
Kovács Aliz kiesett (a játékos ke-
resztszalagja elszakadt, így meg 
kell operálni, és fél évig harckép-
telen) –, de a padunk rövid, nem 
nagyon van olyan játékos, akire 
nagy terhet lehetne rakni akár a 
Fradi, akár más ellen.

A tréner hozzátette: az FTC takti-
kai tárháza is jó, de jobban örülnek 
nekik, mint a Berettyóújfalunak.

– Mindenképpen döntőbe sze-
retnénk kerülni, de ehhez még van 
egy fontos állomás, fel kell pörög-
nünk az elődöntőre.

Csepregi Gabriella csapatkapi-
tány sem titkolja, szeretnék meg-
nyerni a bajnokságot, de elsősor-
ban a döntőbe jutni – ahol bármi 
megtörténhet két erős csapat ösz-
szecsapásán. A klub elnöke sze-
rint várakozásokon felül teljesített 

a csapat, de most már nem lehet 
más a cél, mint a végső győzelem.

– A szezon előtt nem volt cél-
kitűzés az alapszakasz megnyeré-
se, csupán a négybe kerülés, azon 
belül pedig a lehető legjobb pozí-
ció. Hogy mi a siker titka? A csapat 
gerince egy-két éve együtt játszik, 
Sárréti Géza pedig fazont adott a 
játéknak, fontos tehát az edző sze-
mélye is – mondta Juhász Viktor.

Az egyesület első embere örül, 
hogy az FTC ellen folytatják, már 
csak azért is, mert a Fradi neve jól 
cseng futballberkekben, ezáltal a 
szurkolókat is jobban megmozgat-
hatja az összecsapás.

– Új bajnokság kezdődik az elő-
döntővel, a cél a bajnoki cím meg-
nyerése lehet, de ehhez mindenki-
nek száz százalékot kell nyújtania 
– hangsúlyozta a klubvezető.

A zöld-fehérek elleni első mér-
kőzést április 1-jén rendezik a Ge-
nerali Arénában, a másik ágon a 
Tolna-Mözsi FSE az Univerzum-
Aramisszal játszik a döntőbe jutá-
sért. A párharcok két nyert mérkő-
zésig tartanak.        Soós P. | fotó: M. L.

Csepregi Gabriella döntőbe jutást vár csapatától

A verseny előtt jótékonysági motorkiállítást látogathattak a sportbarátok
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„A természet figyel rád, éld meg tuda-
tosan a mát és a holnapot!” c. KEOP-
pályázaton mintegy 3,8 M forintot nyert a 
II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar–Né-
met Két Tanítási Nyelvű Iskola  a környe-
zettudatosság és természetvédelem hang-
súlyosságára. A 2011. szeptemberben indult 
programsorozat 2012. március 28-án 4. állo-
mására érkezett.  A bevont alsó tagozatos ta-
nulók a „Ne pazarolj” aszfaltrajzversenyen 
vettek részt. A rajzok egy részét az iskola előt-
ti járdaszakaszon készítették. Így nemcsak 
az iskola tanulói, de a közvetett és közvetlen 
iskolahasználók, a környék lakói is megta-
pasztalhatták, milyen fontos téma a környe-
zeti nevelés, az élhető környezet. Az elkészí-

tett rajzok mondanivalójában a gyerekek az 
energiapazarlás következményeire, a csa-
ládok mindennapi pazarló életmódjára és a 
pozitív változás szükségességére hívták fel 
a figyelmet. A gyerekek nagyon aktívak vol-
tak ebben a projekt-témában is, és örömmel 
kapcsolódtak be a már 4. alkalommal meg-
rendezett alprojektbe. A rajzverseny végén a 
legjobb munkákat egy háromtagú zsűri ér-
tékelte és a számukra legjobbnak értékelt 5 
pályamunka készítőit kreatív csomaggal ju-
talmazták. A rajzverseny után „A barátom 
BOO” c. film 3 epizódját  nézhették meg a ta-
nulók. A film után a környezetvédelmi szak-
emberrel oszthatták meg véleményeiket, ta-
pasztalataikat, benyomásaikat a filmről. 

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár előadóterme (Miskolc, Görgey Artúr u. 11.)

Személyre Szabott, ingyeneS életmód-tanácSadáS  
– időpontegyeztetéS a helySzínen  

(termékeket nem forgalmazunk)
Az előadások témajegyzéke:
április 2., hétfő, 17.30 óra: Egészséget károsító szokások
április 3., kedd, 17.30 óra: Az önuralom, a siker titka
április 5., csütörtök, 17.30 óra: A helyes étrend
április 10., kedd, 17.30 óra: A nélkülözhetetlen testmozgás
április 11., szerda, 17.30 óra: A lélek egészsége
április  12., csütörtök, 17.30 óra: A kitartás titka

2012. április 2–12.

Az előAdások ingyenesek!

előadó:
CsAlAmi lászló életmód-tanácsadó. Tanulmányait az egyesült  
államokban végezte a táplálkozástudomány és az alternatív gyógyászat terén.

Az AVE Miskolc Kft. Miskolc területén is sikerrel al-
kalmazza a szelektív hulladékgyűjtő szigetek hasz-
nálatát. 2012 áprilisától azon ban a családi házas 
övezetekben a nyugati mintákhoz hasonlóan, kí-
sérleti jelleggel be ve zeti a házhoz menő szelek-
tív hulladék gyűj tési rendszert. 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a 
gyakorlatban

l A lakosság a háztartásokban keletkező, szelektí-
ven gyűjtött hulladékot az általunk biztosított, erre 
a célra szolgáló gyűjtőzsá kok ban helyezheti el. 

l Amennyiben több, szelektíven gyűjtött hulla-
dékot szeretne kitenni a megadott na pokon, azt 
bármilyen átlátszó zsákban meg teheti. További 
zsákokat a gyűjtőjármű veze tőjénél, valamint a 
miskolci hulladékud varok ban kérhet (alkalman-
ként max. 2 db-ot).

l A hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat egy tá-
jékoztató szórólappal együtt eljuttattuk az Ön 
háztartásába. Arra kérjük Önt, hogy az otthoná-
ban keletkezett hasznosítható hulla dé  kokat (ki-
zárólag a zsákon feltüntetett hul la dék  fajtákat) 
tegye a gyűjtőzsákba. A to váb biakban a gyűjtő-
járaton dolgozó munkatár sunk minden alkalom-
mal annyi zsákot dob be postaládájába, amennyi 
hulladékkal teli zsákot Ön előzetesen kihelyezett.

l A megtelt zsákokat a szórólapon található táb-
lázatban megadott napokon helyezze ki ingatlan-
ja elé. A gyűjtés első napja 2012. április 16-án, 
hétfőn lesz (páros hét). Kér jük, hogy a megtelt 
zsákokat bekötözve he lyez ze a lakóingatlanja elé, 
a szállítási nap reggelén, 8 óráig. A hulladékgyűj-
tő jármű el ha ladása után kihelyezett zsákokat már 
nem áll módunkban elszállítani!

l Kérjük továbbá, hogy a felsorolt hulla dé kokat 
tisztán, más hulladékoktól mentesen gyűjt se. 
Amennyiben kollégáink szennyezett hulladékot, 
lomot, üveget, veszélyes hulla dé kot, zöldhulladé-
kot, illetve kommunális hulla dé kot látnak a zsák-
ban, az nem kerül elszállításra. 

l Cégünk fontosnak tartja az anyagában történő 
hasznosítást, mely a lakosság közreműködése nél-
kül nem valósulhat meg!

l Fontos szempont lehet továbbá az is, hogy az 
Ön szelektív hulladékgyűjtésben való aktív közre-
működése is befolyásolhatja a következő évi díj-
képzést!

l Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kihelyezett zsákok 
a közszolgáltató tulajdonát képezik. A gyűjté-
si napokon, az adott területeken a közterület-fel-
ügyelet, a rendőrség, valamint a polgárőrség foko-
zott ellenőrzést tart.

l A gyűjtéssel kapcsolatos esetleges változásokról a 
médiában és honlapunkon (www.avemiskolc.hu) 
tájékozódhat. 

Milyen típusú hulladékok kerülhetnek a zsá-
kokba?

Az alábbi hulladékfajták gyűjthetőek VEGYESEN, 
EGY ZSÁKBAN:

l Papírhulladék:
– vegyes újságpapír, szórólapok
–  kisebb papírdobozok (teás, süteményes do-

boz, stb.)
–  a nagyobb kartondobozokat kérjük a gyűj-

tőnapokon a  zsák mellé helyezni 

l Fémhulladék:
–  italosdobozok (sörösdoboz, üdítősdoboz, stb.)
–  konzervdobozok és egyéb fém élelmiszercso-

magolások

l Műanyaghulladék:
–  műanyag (PET) italos palack, LAPOSRA TA-

POSVA!
–  fóliák (szatyrok, nylonzacskók, zsugorfólia, stb.)
–  flakonok kiöblítve (kozmetikai és tisztítósze-

rek flakonjai)

l Italos kartondoboz:
–  gyümölcsleves dobozok, tejesdobozok, stb.  

kiöblítve, LAPOSRA TAPOSVA!             

A begyűjtött hulladékot cégünk telephelyére szál-
lítjuk, ahol különféle anyagfajták szerint szétválo-
gatjuk.

FONTOS!
Az üveghulladék gyűjtése továbbra is a közterü-
leteken található “ÜVEG” feliratú szelektív gyűjtő-
edényben történik.

Amennyiben Ön is él a szelektív hulladékgyűjtés 
ezen lehetőségével, nagymértékben hozzájárul a 
környezet védelméhez, illetve  a környezettudatos 
életmód népszerűsítéséhez.

Információ: 46/500-310/236

AVE Miskolc Kft.
3527 Miskolc, József A. u. 65.
Tel.: 46/500-310, Fax.: 46/508-783
E-mail: info@avemiskolc.hu
www.avemiskolc.hu
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a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Április 2. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, fő-

iskolások egyetemisták magazinja (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 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Háló-
zat TV) 21.00 Miért pont az én lányom?, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 3. | 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 
programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportköz-
vetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Ítélet Berlinben, NSZK–amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Április 4. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadá-
sok Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az elveszett kislány, amerikai 
film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 5. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebei vel 
gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc TV gyermek- és ifjúságvédelmi műsora 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírhá-
ló (Hálózat TV) 21.00 Bikinis őrület, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 6. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix maga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 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 Zsarubőrben, holland film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Kép-
újság.

Április 7. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 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 8. | 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 Tony Vilar igaz története, olasz film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
A titánok harca (MB premier digitá-
lis 3D) | 16 | 10.30, 12.30 (szo–v), 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
A fekete ruhás nő (F premier) | 16 
| 10.00, 12.00 (szo–v), 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 – 22.00 (p–szo)
Tükröm, tükröm (MB) | 12 | 11.30 
(szo–v), 13.45, 15.45, 17.45, 19.45 – 
21.45 (p–szo)
Projekt X – A buli elszabadul (F) | 16 
| 18.45, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Lazacfogás Jemenben (F) | 12 | 
14.15
Az éhezők viadala (F) | 16 | 10.45 
(szo), 11.45 (v), 13.30, 16.15, 19.00, 

21.45 (p–szo), 14.30, 17.15, 20.00 (ki-
véve p–szo)
Fehér pokol (F) | 16 | 11.00 (szo–v), 
15.15, 19.30 – 21.45 (p–szo)
Az igazi kaland (MB) | 12 | 11.30 
(szo–v), 16.15, 19.30 – 22.00 (p–szo)
Kémes hármas (MB) | 16 | 17.30
Utazás a rejtélyes szigetre (MB di-
gitális 3D) | 12 | 11.15 (szo–v), 13.15, 
15.15, 17.15
John Carter (MB digitális 3D) | 12 
| 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 
20.00 – 22.30 (p–szo)
Az ajtó (MB) | 12 | 13.15
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 29–április 4. ››››››

HIrDetés

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. május 16., szerda, 19.00 óra 
Jegyár: 4500 Ft

mÁrcius 29–31. | 15.30 Retró szerelem; feliratos né-
met–magyar romantikus vígjáték | 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; feliratos 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; feliratos francia film | 18 |.

Április 5–11. | 15.30 Hopp; amerikai vígjáték | KN | 
(Uránia-terem) | 17.00 Az ajtó; magyar–német film-
dráma | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Mindenki szereti 
a bálnákat; amerikai romantikus dráma | KN | (Urá-
nia-terem) | 19.30 Együtt az ég alatt; feliratos né-
met filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 20.00 A szerelem 
művészete; feliratos francia vígjáték | 12 | (Uránia-te-
rem).

art mozi, művészetek háza ››››››››››››››
» Virágvasárnap, április 1-jén 
megváltozik két mise kezdőpontja: fél 9-kor 
diákmise, 10 órakor ünnepi mise lesz a 
mindszenti templomban. Délután 4 órakor 
ifjúsági passiójátékot mutatnak be a Millen-
niumi-teremben.

» A Szent Anna-templom nagy-
böjti lelkigyakorlatát április 1–3. között, 
vasárnaptól keddig tartják az este 6 órai 
szentmisék keretében. A szentbeszéde-
ket Koós Ede atya, érseki biztos, iskolalel-
kész tartja. 

» A Búza téri görög katolikus székes-
egyház nagyböjti lelkigyakorlatára április 
2–4-e között, a délután 5 órakor kezdődő li-
turgia keretében kerül sor, melyet Orosz Ata-
náz püspök-exarcha tart.

» A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége miskolci csoportja nagy-
böjti orgonás meditációt tart április 3-án, 
kedden délután 5 órától a mindszenti temp-
lomban. Az elmélkedéseket Mikolai Vince 
pápai prelátus, a KÉSZ egyházi elnöke ve-
zeti. Közreműködik Sztahura Ágnes orgona-
művész, aki Bach-, C. Franck-, Mendelssohn- 
és Liszt-műveket játszik.

» Szent Ferenc Kistestvérei idén 
is megrendezik nagypénteki keresztútjukat 
Bükkszentlászló és Bükkszentkereszt között. 
A bükkszentlászlói autóbusz-végállomástól 
déli 12 órakor indul a keresztút. Ugyancsak 
szabadtéri keresztutat tartanak a minori-
ták Lillafüreden. A Szent István-barlang fö-
lötti kis kápolnához nagyszerdán délután 3 
órakor indul a keresztút. A minorita temp-
lomban a nagyhét minden napján délután 
3 órától lesz gyóntatás.

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

1% az egészséges lelkű  
magyar gyermekekért

Koncertek, filmklubok, táncházak, közösségi hétvégék, táborok,  országjáró barangolások, cser-
készet, kiállítások, irodalmi előadások, prevenciós lelki beszélgetések, ifjúsági körök, családos bib-
liaórák, kézműves délutánok, óvodás  klubok szervezése által Miskolc városát szolgáljuk!

Támogassa ebben az évben is a Nyilas Misi Alapítványt!
Adószám: 18430794-1-05

Áprilisi színházműsor
Április 3. | kedd | N | 14.00 A 

DZsUNGeL KÖNYVe / Bérletszünet | 
CS| 19.00 LeGeNDA A LÓrÓL / Bér-
letszünet

Április 4. | szerda | K| 19.00 POr-
tUGÁL / Bérletszünet | J | 17.00 GrO-
tesZK – Áron László Örkény-estje / 
Bérletszünet 

Április 5. | csütörtök | N | 19.00 
AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Madách bérlet 
| K | 19.00 PLetYKÁK / Bérletszünet 

Április 6. | péntek | N | 19.00 A 
NYOMOrULtAK / Vörösmarty bérlet | J 
| 19.00 eLsÖtétÍtés / Bérletszünet 

Április 7. | szombat | N | 17.00 A 
NYOMOrULtAK / Bérletszünet | K | 
17.00 PLetYKÁK / Bérletszünet 

Április 10. | kedd | N | 14.00 A 
DZsUNGeL KÖNYVe / Bérletszünet | J | 
19.00 HAt Hét, HAt tÁNC / Bérletszü-
net | CS | 19.00 LeGeNDA A LÓrÓL / 
Bérletszünet

Április 11. | szerda | N | 17.00 A 
NYOMOrULtAK / Kossuth ifj. bérlet | 
J | 17.00 eGY ÓrA VerseK KÖZÖtt 
/ Bérletszünet; 19.00 eLsÖtétÍtés / 
Bérletszünet 

Április 12. | csütörtök | N | 17.00 
A NYOMOrULtAK / Zrínyi ifj. bérlet | 
K | 10.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / 

Bérletszünet | J | 19.00 eLsÖtétÍtés / 
Bérletszünet 

Április 13. | péntek | N | 17.00 A 
NYOMOrULtAK / Laborfalvi ifj. bérlet 
| K | 10.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN 
/ Bérletszünet | J | 19.00 PrAH / Bér-
letszünet 

Április 14. | szombat | N | 19.00 AZ 
ÜGYNÖK HALÁLA / Katona bérlet | K | 
19.00 PLetYKÁK / Bérletszünet 

Április 15. | vasÁrnap | N | 19.00 
AZ ÜGYNÖK HALÁLA / Szigligeti bérlet 

Április 17. | kedd | N | 19.00 A NYO-
MOrULtAK / Egyetemi bérlet | K | 
15.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bér-
letszünet | J | 19.00 tANGÓ / Bérlet-
szünet 

Április 18. | szerda | N | 19.00 AZ 
ÜGYNÖK HALÁLA / Lehár bérlet | K 
| 19.00 BOtrÁNY AZ OPerÁBAN / 
Bérletszünet 

Április 19. | csütörtök | N | 18.00 
A NYOMOrULtAK / Herman ifj. bérlet | 
K | 19.00 eGY BOLOND sZÁZAt CsI-
NÁL / Bérletszünet 

Április 20. | péntek | N | 15.00 A 
DZsUNGeL KÖNYVe / Óperenciás bér-
let | J | 19.00 HAt Hét, HAt tÁNC / 
Bérletszünet | CS | 19.00 LeGeNDA A 
LÓrÓL / Bérletszünet 

Április 21. | szombat | N | 19.00 
A NYOMOrULtAK / Bérletszünet | K | 
19.00 eGY BOLOND sZÁZAt CsINÁL 
/ Bérletszünet 

Április 23. | hétfő | N | 18.00 FÖL-
Des-est 

Április 24. | kedd | N | 18.00 AZ 
ÜGYNÖK HALÁLA / Schiller ifj. bérlet 
| K | 14.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / 
Bérletszünet; 19.00 PLetYKÁK / Bér-
letszünet 

Április 25. | szerda | N | 18.00 A 
NYOMOrULtAK / Ferenczi ifj. bérlet | 
J | 19.00 AZ éLet MINt OLYAN / Bér-
letszünet 

Április 26. | csütörtök | N | 10.00 
A DZsUNGeL KÖNYVe / Bérletszünet | 
J | 19.00 HAt Hét, HAt tÁNC / Bérlet-
szünet | CS | 19.00 A sZeM MUZsIKÁ-
JA / Bérletszünet 

Április 27. | péntek | N | 19.00 A 
NYOMOrULtAK / Földes ifj. bérlet | K | 
19.00 PLetYKÁK / Bérletszünet 

Április 28. | szombat | 19.00 A 
NYOMOrULtAK / Bérletszünet | k| 
19.00 PLetYKÁK / Bérletszünet | CS | 
15.00 A sZeM MUZsIKÁJA / Bérlet-
szünet 

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – 
Kamaraszínház; J – Játékszín; Cs – 
Csarnok

mÁrcius 31. | szombat
09.00 | Húsvétváró családi délelőtt. Petőfi Sán-

dor Könyvtár.
10.00 | „Menjünk világgá.. !”– Utazási kiállítás. 

Családi nap. Díszvendég: Kassa, belföldi díszven-
dég: Miskolc. ITC-székház.

    10.00 | A sohasem nevető király. Csodamalom 
Bábszínház előadása.

    10.00–13.00 | Állatok lufiból. Janpi bohóccal.
    11.00 | Időutazás Bobóval és Karcsi bácsival.
    11.00–12.00 | Ingyenes autóbuszos város-

nézés Miskolcon.
    11.00 | Miskolci Majorette Együttes. ITC-

székház előtt.
    11.45 | Grand Up gyerekeknek Szűcs Bogival 

és csapatával.
10.00 | Mesterkedő. Alkotóműhely gyerekeknek. 

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
10.00 | Húsvét előtti szöszmötölő. Ablakra tehe-

tő, húsvéti matricakép festése. Diósgyőri Alkotóház.
10.00–13.00 | Húsvéti családi kézműves dél-

előtt. Neszádeliné Kállai Mária népi iparművész-
szel. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

15.00–19.00 | Avasi húsvéti családi nap. To-
jásvadászat az Avason, néptáncbemutató, 
nyuszisimogató, csacsikordély, húsvéti kézműves 

vásár, dekorációbemutató. Avasi Gimnázium, szín-
házterem előtere.

16.00 | Hej, rigó, rigó. Horváth Pista cigánynóta-
énekes emlékműsora. Vörösmarty Művelődési Ház.

16.00 | Húsvéti kézműves foglalkozás. Nyi-
las Misi Ház.

17.00 | Jótékonysági koncert a bükki pálos ko-
lostorromért. A Theater Brass fellépésével. Faze-
kas Utcai Általános Iskola, hangversenyterem.

18.00 | Jótékonysági koncert Matisz Barba-
ráért. Fellép többek között a Motiva, a Holdvio-
la, a Twist Olivér kórus, a Tényleg, a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely. Művészetek Háza.

Április 1. | vasÁrnap
09.00 | Miskolczi vásár. Belváros.
09.00–13.00 | KrePP – Művészpiac. Miskolci Galéria.
10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Bábszínház.
16.00 | Kritikus tömeg. Fazekas Levente kiállítása. 

Művészetek Háza.

Április 2. | hétfő
17.30 | Életmód-változtatás lépései. Csalami Lász-

ló életmód-tanácsadó előadása. Megyei Könyvtár.
19.00 | Barokk est. Népszerű bérlet. Művésze-

tek Háza.

Április 3. | kedd
09.30 | Nyuszi buli. Gárdonyi Géza Művelődési Ház.
09.30 | Nyitányok, előjátékok, intermezzók. Ba-

rangolás a zene világában Bócz Sándor zenetörté-
nésszel. Petőfi Sándor Könyvtár.

16.00 | Beszélgetés Snow Andreával. A ma-
ratoni futó, az olimpiai láng fáklyavivőjével Sza-
niszló Bálint futónagykövet beszélget. Szabó Lő-
rinc Könyvtár.

Április 4. | szerda
10.00 | Húsvéti tárlat-túra. Indulás a Színháztörté-

neti és Színészmúzeum elől.
10.00 | Húsvét gyerekeknek. Állatsimogató, gyer-

mekműsor. Búza téri piac.
17.00 | A Petró-gyűjtemény. Műhelybeszélgeté-

sek Pirint Andrea művészettörténésszel. Az est há-
zigazdája Dobrik István művészettörténész. Miskol-
ci Galéria, Feledy-ház.

Április 5. | csütörtök
16.30 | Klasszikus gitár koncert. Vajtó Gergely gi-

tárművész előadásában. Petőfi Sándor Könyvtár.
17.00 | Peer Gynt. Filmvetítés. Miskolci Galéria.
17.00 | A család megtartó ereje. Szociológiai es-

ték. MAB-székház.

Április 6. | péntek
16.00 | Strauss: Salome. Operaklub Bócz Sándor 

zenetörténeti tanárral. Csodamalom Bábszínház.
19.00 | Verses Dallamok. A Miskolci Musical- és 

Dalszínház előadása. Művészetek Háza.

Április 7. | szombat
10.00 | Miskolc Marathon Dogshow. Fellép a Mis-

kolci Illés Emlékzenekar és az Esthajnal Zenekar. 
Szentpéteri kapui sportpálya.

10.00 | Húsvét előtti szöszmötölő. Kalácskészítés 
recepttel, fortélyokkal, majd kalácsfonás, kemencé-
ben sütés. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.

10.00 | Családi húsvét Bogácson. Rajzverseny, 
ügyességi játékok, „Locsolkodj termálvízzel!” – 
locsolóbuli

Április 8. | vasÁrnap
10.00 | Húsvét előtti szöszmötölő. Vasárnapi ját-

szóház, kézműves vásár. Diósgyőri Kézműves Al-
kotóház.

10.00 | Családi húsvét Bogácson. Rajzverseny, 
ügyességi játékok, „Locsolkodj termálvízzel!” – 
locsolóbuli
» további programok a minap.hu-n; 

Miskolc TV, ProgramPont: 18.20
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Több ezren fittültek
Hatodik alkalommal rendezték 

meg Miskolcon a Fittségi Sport
napot, melyen részvételi csú
csot döntöttek: több mint há

romezren lettek fittebbek együtt. 
A rendezvény sztárvendégei, Bé
res Alexandra és a Czanik Balázs 

nagy sikert arattak, de alaposan 
átmozgatták a közönséget a helyi 

vagy környékbeli elismert aero
bikedzők is. A fittségi sportnap 

alapeszméje, hogy minél többen 
kapjanak kedvet a mozgáshoz, a 
rendszeres testedzéshez, amivel 
nem csak az alakjukat formál

hatják, hanem az egészségükért 
is sokat tehetnek. (fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Kordos Szabolcs: Luxushotel, Hungary
A szerző, Kordos Szabolcs egyedülálló vál
lalkozásba kezdett. Bejutott a fővárosi luxus
szállodák zárt és diszkrét világába. Abba a 
miliőbe, ahol a legdrágább szolgáltatás a ti
toktartás, az ember pedig gyakran áruvá 
válik. Az ötcsillagos hangyabolyban töltött 
hónapokat, hogy megtudja, mi is zajlik való
jában. Az idő az informátorok száját is meg
nyitotta. Sztárok vad bulijai, eltusolt politikai 
botrányok, bogaras vendégek, kémek és ter

mészetesen a saját szennyes kiteregetése sem maradt el. 
A Luxushotel, Hungary a szállodák igazi csillogását mutatja be a ta
karítónő, a boy, a recepciós és a menedzser szemszögéből.

Deb Shapiro: A test 
Az egészség helyreállítása nem csupán 

fizikai kérdés, hiszen az egyensúly fel
bomlása épp annyira lelki eredetű is. Ha 
ezzel tisztában van az ember, megtudja, 
miről árulkodhatnak tünetei, betegségei. 
A test című kiadvány ebben nyújt segít
séget. A szerző, Deb Shapiro a fizikai ál
lapot és a lelki, érzelmi, illetve spirituá
lis egészség összefonódását boncolgatva 
a következő kérdésekre keresi a választ: 
Hogyan hatnak fizikai egészségünkre a 
megoldatlan érzelmi és lelki problémák? Érzéseink és gondolataink 
mely testrészünkre vannak a legnagyobb hatással, és milyen módon 
befolyásolják egészségünket? Hogyan gyógyíthatjuk meg testünket 
az elménk, elménket pedig a testünk segítségével?

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

Hopp
Fred, a munkanélküli naplopó 
véletlenül megsebesíti a húsvéti 
nyuszit. Muszáj lesz tehát átven
nie munkáját, míg a húsvéti nyúl 
felépül. Fred a világ legzűrösebb 
vendégével küszködik, s ez alatt a 
harc alatt mindketten megtanul
ják, mi is kell ahhoz, hogy az ember felnőjön. A Hopp az animációt és 
az élő személyeket ötvözi egy vígjátékkal a húsvéti szezonra.
 
amerikai vígjáték, korhatár nélkül
Művészetek Háza, uránia terem; április 5–11., 15.30

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… Az egykor tízhektárnyi városi „szórakoztató 
park” új vendéglőjének tervét Siess Viktor vasúti főmérnök készítette, 
s az 1902–1903 között meg is épült. Képünk az 1927ben történt átépí
tés utáni állapotot mutatja. Hajós Alfréd emeletráépítést, a főépületben 
galériát, a déli szárnyon nyári teraszos és táncplaccos bővítést tervezett. 
Az épületben új torna és vívócsarnok is helyet kapott. A „vigadó” neve 
ezért is lett időközben „Sport vendéglő”. Az 1985ig nem változott, és 
akkor bezárt épület viszontagságos éveket élt át, míg új tulajdonosai a 
Műépítész Kft. tervei alapján visszavarázsolták az 1920as évek hangu
latát, állapotát. A jelenlegi Miskolci Vigadó az első vendéglő centenári
umán nyílt meg, s fogadott először vendégeket. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

64 éve, 1948. március 25
én megtörtént a 100 mun
kásnál többet foglalkoz
tató üzemek államosítása. 
Miskolcon 12 üzemből lett 
Nemzeti Vállalat. Közülük a 
MÁVAG Kohászati Üzemek 
Nemzeti Vállalat, ahol ek
kor 8400 munkás dolgozott. 
Az Újgyárnak 3500 dolgozó
ja volt.

78 éve, 1934. március 27
én a mindszenti templomtól 
a Lévay utcáig terjedő útsza
kaszt (Csabai kapu) Görgey 
Artúrról nevezték el. A mis
kolci 13. gyalogezred szin
tén a tábornok nevét vette fel. 
Szobrát – Magyarországon 
elsőként – 1934. május 21én, 
az ezred napján avatták fel.

81 éve, 1931. március 29én 
déli fél 12 órakor Miskolc fe
lett elrepült a Zeppelinlégha
jó. Az egész város az utcákon, 
tereken volt, a fotósfilmes 
Zsedényi Gyula filmszalagon 
örökítette meg a különös ese
ményt.

Hétforduló ›››››

Névadó – Lévay József  
A Népkerttől délre a máso
dik, keletnyugat irányú 
utca, amely az ún. Ag
rártelep kiépítése so
rán 1913ban kapta 
a koszorús költő ne
vét. Keleten a Kinizsi 
Pál, nyugaton a Csabai 
kapu határolja.

A sajószentpéteri szü
letésű, 1836–1845 között 
Miskolcon tanuló diákból ma
gyar–latin szakos tanár, költő és 
jogtudós, akadémikus lett. A sza
badságharc alatt nemzetőr, a fegy
verletétel után visszavonult, a szám
űzetést elkerülte. 1852–1865 között 
abban a református gimnáziumban 
tanított, amelyet 1936ban róla ne
veztek el. A megyénél negyedszá

zadon át vállalt hivatalt: al, 
majd főjegyző lett. Mis

kolcon a Hunyadi J. u. 
4. számú polgárház
ban élt, itt is halt meg. 
A „borsodi halhatatla
nok feje”, a „koszorús 
költő” emlékanyaga a 

Herman Ottó Múzeum
ban és Sajószentpéteren 

egyaránt fellelhető.
(1825–1918 között élt, Sajó

szentpéteren nyugszik. 1910ben 
Miskolc díszpolgárává avatták. 
1978tól Közművelődési Baráti 
Kör, az alapító okirat szerint 1993
tól a református gimnázium ismét 
az ő nevét viseli. Szobrát – Borso
di Bindász Dezső alkotását – 1934
ben avatták fel.)                              D. I.

 „A színházban vagyok otthon”
A színházról szólt min-
den a színházi világnapon. 
A miskolci nemzetiben A 
dzsungel könyvét is láthat-
ta a közönség, ami egykor 
Mikita Dorka Júliát is a 
színházi miliőbe vonzotta.

A tizenkét éves Mikita Dorka 
Júlia számára a színház a máso
dik otthon. Kisgyermekként is 
sokat járt színházba, A dzsungel 
könyve pedig teljesen magával 
ragadta. Elhatározta, ő táncol
ni fog egyszer a darabban, a sors 
pedig valóra is váltotta álmát.

– Sokszor láttam A dzsun
gel könyvét. A tánc, a zene na
gyon fontos számomra. Ami
kor gyerekszereplőket kerestek 
a színházba, szerencsét próbál
tam – és négy éve játszom itt a 
miskolci nemzetiben – mondja 
a fiatal színész, aki énekkarban 
is énekel és zongorázik amel
lett, hogy természetesen iskolá
ba jár. Mint hangsúlyozza, a sok 
szerep, amit meg kell tanulnia az 
előadásokra, sokat segít az isko
lai tanulmányai során, könnyeb
ben megjegyzi a tananyagot is.

A legtöbb színész sokáig ál
modik a leghíresebb darabok 

szerepeiről, Mikita Dorkának ez 
is hamar kijutott, hiszen A nyo
morultakban, ráadásul Sasvári 
Sándorral állhatott színpadra 
mint a kis Cosette.

– Nagyon szomorú, megin
dító és szép történet. Elsősor
ban azt szeretném megmutatni 
a közönségnek, amit én éreztem 
a kis Cosettetel kapcsolatban, 
mikor olvastam a művet – vall
ja Mikita Dorka, aki már mesz
szebbre is néz, és tudja, sosem 
szeretne eltávolodni a színház
tól, ahol nagyon sok élményt és 
segítséget kapott – és persze a 
zenétől, a tánctól, a művészet vi
lágától sem.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

Ha jogi problémájuk vagy kérdésük van, küldjék el szerkesztősé
günk címére: 3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. A borítékra írják rá:  
„Mindenkit érhet jogeset”. Email címünk: info@mikom.hu. Jogi 
szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek 
írásos válaszukkal állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügye-
let: MISEK (Csabai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Di-
ósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogorvosi ügyelet 
(Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek házior-
vosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély (mobilról is hívható): 116-123, (csak vonalas-
ról): 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. Közte-
rület-felügyelet: 46/502-579. in Memoriam Temetke-
zés (halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. 
állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok beje-
lentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ››››››››››››

Keresztúti ájtatosság  
A húsvétra készülve keresztúti áj
tatosságot tartottak vasárnap – a 

csak 7 stációból álló – miskolci 
Kálváriadombon. A mindszen

ti plébánia és a Kolping család ál
tal szervezett ájtatosságon Palánki 
Ferenc plébános vezetésével a kis
gyerektől a fiatalokon át az időse

kig minden korosztály képvise
letében mintegy hetvenen vettek 

részt az elmélkedő imádságon, 
amely az út végén, a szent sírnál, 

vagyis a kápolnánál elmondott 
imával ért véget.  (fotó: Mocsári L.)

100 éve írták…  
Az 1848/1849. évi szabadságharc bukása után négy 
évvel osztrák polgári törvényeket és közigazgatási 
rendszert „kaptunk”. Tömegesen sorozták be a fiata
lokat határainkon túli osztrák katonai alakulatokhoz. 
Rendeletben írták elő, hogy 24 éves koruk előtt a fér
fiak nem házasodhatnak, s a katonai szolgálati, pon
tosabban: „átnevelési idő”, a „rebellióról való leszok
tatás” nyolc évig tartott. A megyék élére helytartókat 
neveztek ki, s 1853tól az „országos hivatalnokoknak” 
megengedték, hogy a díszöltönyükhöz használt kar
dot fegyverviselési engedély nélkül hordhassák.

Dobrossy István




