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Az ünnepet is újraírta a rendkívüli időjárás
A rendkívüli időjárás miatt 
Miskolcon is elmaradt min-
den, március 15-i program 
pénteken, a koszorúzásokat 
és az ünnepi rendezvényeket 
lapzártánkkor kapott infor-
mációk szerint március 17-
én, vasárnap tartják meg.

Szinte néhány óra alatt fordult ta-
vaszból télbe az időjárás szerdáról 
csütörtökre virradóan, a viharos 
szél, a havazás és a hófúvás miatt 
már aznap változtattak a miskolci 
március 15-i programokon, a ko-
szorúzásokat továbbra is meg kí-
vánták tartani, az ünnepi műsort, 
a beszédeket, a családi programo-
kat és a bajuszmustrát azonban 
beköltöztették a Művészetek Há-
zába.

Péntekre aztán nagyot változott 
a helyzet, az éjjeli havazás és a fo-
lyamatos viharos szél okozta hófú-
vás miatt úgy a megye egész terü-
letén, mint Miskolcon akadozott 
a közlekedés. Március 15-én reg-
gel aztán – a Belügyminisztérium 
kérésével összhangban – minden, 
szabadtérre tervezett ünnepi ren-
dezvényt lemondtak Miskolcon 

is, délelőtt 11 óra körül azonban 
Kriza Ákos polgármester dönté-
se alapján minden programot el-
halasztottak vasárnapra, a március 
15-ére kiadott menetrend szerint.

Dobos Tímea, a városháza szó-
vivője közleményében az időpont-
módosulást úgy indokolta, hogy 
miután Kriza Ákos polgármester és 
Sebestyén László országgyűlési kép-

viselő bejárták a várost, úgy ítélték 
meg, hogy a közlekedési viszonyok 
miatt sokan el sem tudnak indulni 
otthonaikból. És valóban. 

» folytatás a 4. oldalon

Adósságban úszik a béka?

A jelek szerint a Kocsonyafesztivál szervezői közül a „Több mint le-
genda” Kft. után a hasonló nevű alapítvány is a felszámolás sorsára 
jut. Miskolc város jegyzője szerint ugyanakkor a fesztiválszervezők 
nem tettek eleget korábban szándéknyilatkozatban rögzített válla-
lásuknak sem, egy önkormányzattal közös szervező társaság létre-
hozására. Megay Györgyi, az érintett alvállalkozók jogi képviselője 
arról tájékoztatott, hogy a Kocsonyafesztivált szervező „Több, mint 
legenda” Nonprofit Kft. és a „Több, mint legenda” Alapítvány ellen 
több beszállítójuk felszámolási eljárást kezdeményezett, kifizetetlen 
tartozások miatt. Mint lapunknak elmondta, a kft. ellen a cégbíróság 
már elrendelte a felszámolást, s most nagy valószínűséggel a hason-
ló nevű alapítvány is erre a sorsra jut.                    » folytatás az 5. oldalon

Békés tüntetőkre  
támadtak a szocialisták!
Fáklyás felvonulással emlékezett meg az MSZP Miskolcon az 1848–
49-es forradalom és szabadságharcról csütörtökön. Békés ellentün-
tetők próbálták kifejezni véleményüket a szocialisták politikája el-
len a felvonulás előtt, Mesterházy Attila MSZP-elnök beszéde alatt. 
A többségében egyetemi hallgatókat kivezették a térről, közben több 
tüntető becsmérelte őket, sőt, néhány szocialista politikus is próbálta 
a transzparenseiket elvenni tőlük.

» részletek a 4. oldalon Szorosabb kapcsolat Kínával
Miskolcra látogatott hétfőn Xiao 
Qian, a Kínai Népköztársaság rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövete.

A kínai delegáció Miskolc, a Mis-
kolci Egyetem, illetve a Miskolc 
Holding Zrt. képviselőivel tárgyalt 
a két ország közötti, önkormány-
zati szintű kereskedelmi és gazda-
sági kapcsolatok szélesítéséről, el-
mélyítéséről.

A hétfői, a városházán tartott 
megbeszélésen a Kínai Nagykövet-
ség részéről Xiao Qian nagykövet 
és Wang Hongliang kereskedelmi 
tanácsos vett részt. Miskolcot Se-

bestyén László országgyűlési kép-
viselő, Pfliegler Péter alpolgár-
mester, Patkó Gyula, a Miskolci 
Egyetem rektora és Vécsi György, 
a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóta-
nácsának elnöke képviselte.

» folytatás a 3. oldalon

Döntetlen 
és beléptető
Felemásra sikerült a DVTK ha-
zai bemutatkozása, a piros-fehé-
rek 1–1-es döntetlent értek el a Ha-
ladás ellen. Nem sikerült tehát a 
győzelem, viszont továbbra is tart 
a veretlenségi sorozat, amit Siófo-
kon őrizhet tovább a Szentes-csa-
pat. Közben a beléptető rendszer 
is debütált a múlt hét végén, amivel 
komoly fennakadás nem volt és az 
MLSZ is méltatta a miskolci klubot 
és szurkolót.

» részletek a 9. oldalon

EgyEtEm  
és sport  
a Miskolci egyetemen tájékoztat-
tak a Hajós alfréd-tervről, a felső-
oktatási szakmai programról.  
sport | 9. oldal

ragadozók 
martaléka 
jelentősen csökkenhetnek a Mis-
kolci állatkert és kultúrpark ta-
karmányozási költségei.  
a város | 3. oldal

marad  
a sátor
a selyemréti strandfürdő március 
18-tól tervezett sátorbontását csak 
április 2-án kezdik meg.  
krónika | 2. oldal

Európai hírű Barlangfürdő

Együttműködési megállapodást 
írtak alá kedden a Miskolci Turisz-
tikai Kft. és a Magyar Autóklub 
képviselői. A két cég összefogá-
sának segítségével a Barlangfür-
dő és Miskolc városának hírneve 
több millió emberhez juthat el a 
jövőben, egész Európában.

A Magyar Autóklub és a Miskol-
ci Turisztikai Kft. között együtt-
működés kezdődött, amelynek 

segítségével a Barlangfürdőbe 
látogató autóklub-tagok, illetve 
a Barlang Aquaterápia szolgál-
tatásait igénybe vevő klubtagok 
10 százalék kedvezményt kap-
hatnak. Ezen túl pedig Miskolc 
és a miskolctapolcai Barlangfür-
dő híre körbejárja egész Euró-
pát, hiszen az autóklub hazai és 
külföldi klubtagjainak is ajánlja 
majd városunkat, s a fürdőt.

» folytatás a 3. oldalon

Négymilliárdos 
szennyvízberuházás kezdődik
Uniós pályázati források fel-
használásával, csaknem négy-
milliárdos beruházás kereté-
ben kezdődhet meg hamarosan 
Miskolcon a szennyvízcsatorna-
hálózat bővítése, s újabb tisztí-
tási fokozat épül ki a szennyvíz-
tisztító telepen is. 

A kivitelezési munkákra hete-
ken belül kiírják a közbeszerzési 
eljárást, a beruházás befejezését 
2014 nyarára tervezik. A pro-
jekt illeszkedik Miskolc törekvé-
seihez, amely kiemelten kezeli a 
környezetvédelmet, a fenntart-

ható fejlődést, az ivóvízbázis vé-
delmét.

» folytatás a 3. oldalon

Megújul a sétálóutca – jövő héten kezdődik a munka 
Megkezdődik jövő héten a Széche-
nyi utca díszburkolatának megújí-
tása. A munkaterület átadása már 
március 11-én megkezdődött, és 
19-én várhatóan lezárul, a teljes 
megújulás ezt követően több ütem-
ben történik meg. Igazi nagyvárosi, 
de a mostaninál sokkal zöldebb, ele-
gáns, polgári hangulatú, egységes 
arculatú főutca – ezt ígéri a város és 
a kivitelező Zöld Nyíl 2009 konzor-
cium a miskolciaknak. Az első érin-
tett rész az Ady híd – Kazinczy utca 
közötti szakasz. 

» folytatás a 3. oldalon
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Még marad a sátor  
Selyemréten
A diákok és a szülők kérésének 
megfelelően a Selyemréti Strand-
fürdő március 18-tól tervezett sá-
torbontását csak április 2-án kez-
dik meg.

A Selyemréti Strandfürdő ve-
zetősége elnézését, egyben pe-
dig megértését kéri azon ven-
dégeknek, akik napközben 
veszik igénybe a fürdő szolgál-
tatásait és a sátor helyett inkább 
már a szabad ég alatt úsznának, 
de a késő délután edzésre járó 
gyermekeknek, fiataloknak a 
következő időszakban várha-
tó kora délutáni hideg időjá-
rás nem kedvez. A szülők és 
az edzésekre járó fiatalok kéré-
sét meghallgatva ezért későb-
bi sátorbontás mellett döntött 
a strand vezetősége – tájékoz-

tatott Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding Zrt. kommunikációs 
vezetője.

A sátorbontás munkálatait 
tehát április 2-án kezdik és áp-
rilis 9-én fejezik be. Ezen idő-
szakban a sátorbontás mel-
lett többek között a vízforgató 
rendszer karbantartása, vízcse-
re, a szauna karbantartása, a vi-
zesblokkok tisztasági festése, a 
kültéri zuhanyzók felújítása is 
megtörténik. A sátorbontás és 
karbantartási munkálatok után 
április 10-én nyit ki a Selyemréti 
Strandfürdő.

A munkálatok alatt a Selyem-
réti Strandfürdőbe érvényes 
bérlettel rendelkező vendégek 
a miskolctapolcai Barlangfürdő 
szolgáltatásait vehetik igénybe, 
bérletüknek megfelelően.

Biztonságosabbá tennék  
a húszemeletest

Lakossági fórumot rendeztek 
kedden a Szentpéteri kapui, húsz-
emeletes lakóház gondjainak 
megvitatására – a MIK, a Város-
üzemeltetés, valamint a közte-
rület-felügyelet illetékeseinek a 
részvételével. 

Nánási-Kocsis Norbert képvi-
selő, a rendezvény szervezője el-
mondta: számos, régóta húzódó 
problémára kell megoldást ta-
lálni. Mint fogalmazott: fogadó-
óráin rendszeresek az épületet 
érintő lakossági panaszok. Ezek 
közül az egyik legjelentősebb, 
hogy nem zárható a bejárati ajtó. 
Volt, hogy az egészet ellopták – 
mivel fémből készült – egyes la-
kók pedig folyamatosan elront-
ják a zárakat, hogy ne kelljen 
kulcsot magukkal hordaniuk. Így 
gyakorta előfordul, hogy hajlék-
talanok, vagy más illetéktelenek 
bukkannak fel a lépcsőházakban, 
piszkosak a liftek, s előfordulnak 
közbiztonsági problémák is.

A fórumon is főként a jel-
zett problémákkal kapcsolat-
ban hangzottak el hozzászólá-
sok. Mint megtudtuk, évente 
mintegy hárommillió forintba 

kerül azoknak a károknak a ki-
javítása, amelyet a garázdaság, 
vandalizmus, szemetelés okoz 
az épületben. Nánási-Kocsis 
Norbert szerint jelentősen mér-
sékelni lehetne a károkat egy 
biztonságos bejárati ajtó fel-
szerelésével, állandó takarító-
nő s házfelügyelő alkalmazásá-
val, ami hárommillió forintból 
mind megvalósítható lenne. A 
társasháznak komoly saját bevé-
telei is vannak, például a tetején 
található átjátszóadókból.

A képviselő elmondta, a MIK 
Házkezelőségének illetékese ígé-
retet tett, hogy megvizsgálják 
egy biztonságos, zárható bejárati 
ajtó felszerelésének a lehetősége-
it, anyagi vonzatait. Egy lakások-
ból nyitható ajtó valószínűleg 
nagyon drága lenne, egy olyan 
felszerelésére viszont, amelyet 
az érintett lakó lesétálva, belülről 
nyithat ki, ha vendége jön, való-
színűleg meglesz a lehetőség. 

Nánási-Kocsis Norbert hang-
súlyozta, hogy hosszabb távon 
mindenképpen szorgalmazni 
fogja az állandó takarítónő és a 
házfelügyelő alkalmazását is.

Sz. S. | fotó: F. Kaderják Cs.

Március 8. | péntek

Ünnepelt a helyi bolgár ki-
sebbség. Bulgária török megszál-
lás alóli felszabadulására emlékeztek 
pénteken délután a miskolci Görög 
Katolikus Általános Iskolában – be-
szédekkel, zenés, verses kulturális 
műsorral, jellegzetes bolgár ételekkel. 
Ebben az épületben működött 1929–
1945 között a Miskolcon élő bolgá-
rok anyanyelvi iskolája és kápolnája.

Március 9. | szoMbat

Mesterkedő. Szombaton a gyer-
mekeké volt a főszerep a Miskolci 
Galériában, ugyanis a már évek óta 
futó gyermekprogram, a Mesterke-
dő várt a kisiskolásokra. 2004-től 
folyamatosan várják a gyerekeket a 
Miskolci Galériában éppen zajló ki-
állításokhoz kötődő alkotó-rajzoló 
foglalkozásokon. A képzőművésze-
tek iránt érdeklődő miskolci kisisko-
lások ezúttal a Tortakiállítást és Sza-
nyi Borbála: Ünnep című alkotását 
elemezték a Mesterkedőn.

Március 11. | hétfő

A frankofónia gondolkodás-
mód is. A Fáy András Görög Ka-
tolikus Közgazdasági Szakközép-
iskolában folytatódott a Frankofón 
Fesztivál miskolci programsorozata 
hétfőn. Az intézmény tanulói a fran-
cia nyelvről, illetve a frankofónia fo-
galmáról hallgathattak meg előadást 
P. Kovács Évától, a Zrínyi Ilona Gim-
názium két tannyelvű tagozatának 
vezetőjétől.

Március 12. | kedd

Új vezetők és feladatok. Taskó 
József személyében új elnöke van 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Agrárkamarának. E mellett négy al-

elnök is segít a megnövekedett fel-
adatok ellátásában. A jelenleg 10 000 
tagot számláló, de folyamatosan bő-
vülő testület kabinetvezetője, Sza-
badfalvi László elmondta, a megújult 
kamara a korábbiaknál lényegesen 
nagyobb feladatokat kapott, hiszen 
a vidékfejlesztés és az élelmiszer-gaz-
daság is az agráriumhoz került.

Fecske Csabát köszöntötték. 
Fecske Csaba, József Attila-díjas köl-
tőt köszöntötték kedden délután a 
Móra Ferenc Könyvtárban. Az Ava-
son élő költő előtt 65. születésnapja 
alkalmából, saját verseinek felolvasá-
sával és ünnepi műsorral tisztelegtek 
barátai, tisztelői. Fecske Csaba, József 
Attila-díjas költő vasárnap, március 
10-én ünnepelte 65. születésnapját. A 
jeles nap alkalmából az elmúlt héten 
a Miskolci Galéria Feledy-házában 
köszöntötték, kedden délután pedig 

vidám műsorral várták a Móra Fe-
renc Könyvtárban.

Március 13. | szerda

Vetélkedővel a rák megelőzé-
séért. „Oszlassuk el a tévhiteket a 
rákról!” – a rák világnapjához kap-
csolódóan ezzel a címmel hirde-
tett internetes vetélkedőt a megye 
gyermekvédelmi intézményeinek 
fiataljai között a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve és a Magyar Rákellenes Liga 
Miskolci Alapszervezete. A verseny 
díjátadóját szerdán délután tar-
tották a szervezet Meggyesalja úti 
székházában.

Miskolc és művészei a Petró-ház-
ban. Új sorozat indult útjára a Mis-
kolci Galéria Petró-házában szerdán 
délután, Miskolc és művészei cím-
mel. A nyitóeseményen Rézművesné 
Nagy Ildikó képzőművész, pedagó-
gussal beszélgettek, de a pódiumbe-
szélgetés mellett bemutatták a Zemp-
léni Múzsa legújabb lapszámát is.

A társadalmi integrációról. A 
romák társalmi integrációjáról, il-

letve a civil szervezetek és az egy-
ház szerepéről tanácskoztak szerdán 
a Miskolci Egyetem Bölcsész Klub-
jában. A Romano Teatro Kulturá-
lis Egyesület és a Szociológiai Intézet 
közös rendezvényén Fosztó Lász-
ló, az Európai Romakutatási Háló-
zat koordinátora a vallás szociológi-
ai értelmezése mellett arról beszélt, 
hogy az miként segíti a roma identi-
tás megőrzését, illetve milyen szere-
pet játszik az újfajta közösségek meg-
teremtésében. Koós Ede atya, az Egri 
Főegyházmegye referense az integ-
rációt mint egyfajta megújulást, hely-
reállítást fogalmazta meg.

Március 14. | csütörtök

Akadémiai közgyűlés. Éves köz-
gyűlését tartotta csütörtökön az 
MTA Miskolci Területi Bizottsága 
az MTA MAB-székházban. A kö-
szöntőt Maróth Miklós, az MTA al-
elnöke és Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere mondta. Ezt beszámoló 
követte az MTA MAB, a MAB-klub 
2012. évi tevékenységéről, tájékozta-
tás a 2013. évi tervekről, beszámoló 
a SZIMA Miskolci Területi Csoport-
jának munkájáról. A közgyűlést elő-
adás és zenei program is színesítette.

Megtekinthető határozat. A 
Magyar Aszfalt Kft. (1135 Buda-
pest, Szegedi 35–37.) által benyúj-
tott, Miskolc 11 506/1 hrsz.-ú telep-
helyén folytatott építési és bontási 
inert hulladék hasznosítása (nem 
veszélyes hulladék hasznosítása) 
kapacitásbővítésére vonatkozó elő-
zetes vizsgálati eljárást az Észak-
magyarországi Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség lezárta és megálla-
pította, hogy az előzetes vizsgálati 
dokumentációban foglaltak meg-
valósításához környezeti hatásvizs-
gálat lefolytatása nem szükséges. A 
határozat teljes szövege 2013. már-
cius 29-ig megtekinthető az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Fe-

lügyelőségen (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának Építési és Környezetvédel-
mi Hatósági Osztályán (Miskolc, 
Városház tér 8. sz., III. udvar, föld-
szint) ügyfélfogadási időben (hétfő 
13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 
óra között).

Ruhagyűjtés rászorulók-
nak. A Baloldali Nők ruhagyűj-
tést szerveznek március 18-án 
(hétfőn) 13.30–17.30 óra között és 
március 19-én (kedden) 8.30–12 
óra között. Helye: MSZP-székház 
(Miskolc, Corvin u. 9.) Elsősorban 
tavaszi, nyár ruhákat, cipőket, gye-
rekruhákat, valamint játékokat, 
ágyneműket, takarókat várnak.

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

Ökumenikus fáklyás felvonulást tartottak 
Nyolcadik alkalommal fogtak össze Miskolc ke-
resztény felekezetei, és a különböző egyházi közép-
iskolák bevonásával ökumenikus fáklyás felvonu-
lást szerveztek március 13-ára. Azzal a reménnyel 
indultak útnak a résztvevők, hogy az összefogásuk-
kal a kiábrándultság, a közömbösség és az ellensé-
geskedés okozta sebek gyógyulásához is hozzájá-
rulhatnak.

Az útvonal öt állomást (Petőfi tér, Hősök tere, 
Szinva terasz, Erzsébet tér és Városház tér) tartal-
mazott, ahol a felvonulás résztvevői megálltak, és 
a különböző felekezetek papjai, lelkészei pár perces 
„útmutatásait”, valamint az adott középiskola diák-
jainak énekes vagy verses előadásait meghallgatva 
folytatták útjukat. 

Fotó: Juhász Á.

» Kovács László (KDNP) és Seresné Horváth Zsuzsanna 
(Fidesz) | a 20-as, illetve 18-as számú önkormányzati választókörzet képvise-
lője lakossági fórumot tart március 25-én, hétfőn délután 5 órától az Ady End-
re Művelődési Házban. A fórum témái: közrend, közbiztonság, közösségi közle-
kedés. Meghívott vendégek: Kriza Ákos polgármester; Bogyai Ferenc városi rendőrkapitány; Molnár József, 
a Diósgyőri Rendőrőrs parancsnoka; Miklós Béláné, a Hatósági Főosztály vezetője; Kovács László Csaba, a 
Közterület-felügyelet vezetője; Vassné Papp Nóra közrendvédelmi referens; Szőnyi Péter, a Zöld Nyíl projekt 
igazgatója; Angyal László, az MVK Zrt. osztályvezetője; Csengő Péter, az MVK menetrendi főmunkatársa; 
Rogosz Sándorné városüzemeltetési osztályvezető; Lévai István közlekedési referens.

fogadóóra ››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Őstermelői vásár Miskolctapolcán
Hagyományőrző termelői piacot 
rendez szombaton a Tapolcaiak 
Kulturális Egyesülete a miskolcta-
polcai nagyparkolóban, ahol kéz-
műves termékek és az ősterme-
lők portékái közül válogathatnak 
a látogatók.

Az Enyedi úti parkolóban szom-
bat reggel 9 órakor kezdődik a 
rendezvény. A Miskolctapolcai 
Vegyes Kórus éneke után a ter-
vek szerint Kriza Ákos polgár-

mester mond beszédet, majd 
Kovács Imre református lelkész 
áldja meg a piacot. Hétfőig 16 ős-
termelő jelezte részvételét a vásá-
ron, ahol hagyományos eljárással 
készült hús- és tejtermékek, ször-
pök, lekvárok, virágok, borok, pá-
linkák, kézműves kerámiák, csip-
kék, méhészek és Gyuri bácsi 
gyógyteái várják az érdeklődőket, 
vásárlókat. A piac délután 2 órá-
ig tart nyitva, de igény esetén to-
vább is kint maradnak az árusok.

Erdei iskola indul a Baráthegyen

Elindult a Szimbiózis Alapítvány  
Baráthegyi Erdei Iskola elnevezésű 
programja kedden, melyet egyik, ha-
zánkban is működő bevásárlóköz-
pont nemzetközi alapítványa is tá-
mogatott. 

A részleteket sajtótájékoztatón is-
mertették kedden a Baráthegyi 
Majorságban, majd a nemzetkö-
zi vállalat képviselői átnyújtották a 
4 millió forintos támogatást. Mint 
Jakubinyi László, a Szimbiózis Ala-
pítvány elnöke a program nyitó-
eseményén elmondta, különleges 
nap ez az alapítvány életében, mi-
vel – bár sok pályázatban vesznek 
részt –, de egy újfajta szemléletet 
kellett megtanulniuk azzal, hogy 
egy nagy piaci szereplővel működ-
tek együtt.

A projekt során országosan öt 
iskolai csoport, mintegy 120 tanu-
ló ingyenes fogadása valósul meg. 
Jakubinyi László kiemelte azon-

ban, hogy a megvalósítási-támo-
gatási időszakon túl is szeretnék 
folytatni a programot. A tesztidő-
szak – a szervezet felkészülésén túl 
– biztosítja az erdei iskolai tanúsít-
vány megszerzésének kritériumát, 
melynek segítségével hosszú távon 
fenntarthatóvá válik az elindított 
szociális, gazdasági tevékenység.

Boda Mózes, az Auchan Bor-
sod áruház-igazgatója a támoga-
tó nemzetközi vállalat képviseleté-
ben a nyitóeseményen elmondta, 
a program az Auchan az Ifjúságért 
Alapítvány támogatásával indul el. 
A 2011 óta létező, nemzetközi ala-
pítvány első magyarországi támo-
gatottja a Szimbiózis. Ismereteik 
szerint Magyarországon, de még ta-
lán Európában sincs olyan komplex 
szolgáltatás, ahol ifjúsági csoportok 
fogadását és „oktatását” fogyatékos-
sággal élők látnák el, ami egy rend-
kívül innovatív kezdeményezés. 

Kujan I. | fotó: F. Kaderják Cs.
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Ragadozók martaléka lesz 

Jelentősen csökkenhetnek a Mis-
kolci Állatkert és Kultúrpark ta-
karmányozási költségei egy 
együttműködési megállapodás-
nak köszönhetően.

Hétfőn kötött megállapodást a 
NAV Észak-magyarországi Re-
gionális Vám- és Pénzügyőri 
Főigazgatósága, a Miskolci Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. és a va-
daspark.

– Az utóbbi időben nagyon 
sok olyan szállítmányt állítot-
tunk meg akcióink során, ame-
lyekben köztes vagy igazolatlan 
eredetű élelmiszeripari termé-
keket, alapanyagot találtunk – 
emelte ki Szabó Zsolt pénzügy-
őr dandártábornok, a NAV 
Észak-magyarországi Regioná-
lis Vám- és Pénzügyőri Főigaz-
gatóságának főigazgatója. – Eze-
ket a termékeket lefoglaltuk, 
majd megsemmisítettük. Ez 
most annyiban változik, hogy a 
megsemmisítést a vadaspark ra-
gadozóira bízzuk.

A NAV által lefoglalt élelmi-
szeripari termékek és alapanya-
gok tehát a tigrisek, farkasok, 
rókák ketreceiben landolnak – 
ezzel a felek együttes véleménye 
szerint óriási költségeket tud-
nak megtakarítani mind a NAV-
nál, mind a Miskolci Városgaz-
da Nonprofit Kft.-nél.

– A megállapodással jelentő-
sen csökkenthető a vadaspark 
állatainak több tízmillió forin-

tos takarmányozási költsége – 
hangsúlyozta Szélyes Domokos, 
a Miskolci Városgazda Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igazgatója, 
ezért is  örülnek a megállapodás 
aláírásának.

Pfliegler Péter, Miskolc al-
polgármestere is jelen volt az 
együttműködési megállapodás 
megkötésénél. Véleménye sze-
rint jó helyre kerül a lefoglalt 
élelmiszer.

– Másrészt a partnerséget a 
város vezetése minden eszköz-
zel támogatni kívánja, hiszen 
ezzel is erősíteni tudjuk az ösz-
szefogás érzését a miskolciak-
ban. Harmadsorban pedig azért 
fontos a megállapodás, mert így 
a NAV és a Városgazda számára 
egyaránt költségkímélőbb mó-
don megoldható a lefoglalt élel-
miszer tárolása, átadása és meg-
semmisítése.

Takácsné Magi Zsuzsanna, a 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark 
vezetője elmondta, mintegy 
130 faj közel 700 egyede – köz-
tük rengeteg ragadozó – talál-
ható meg a vadasparkban. Ösz-
szességében több hónapnyi 
takarmányt jelent az állatkert 
számára a megállapodás.

– Érdemes tudni, hogy fűsze-
rezett húsokat, illetve disznó-
húst nem adhatunk például az 
állatoknak – mutatott rá a raga-
dozók takarmányozásának ne-
hézségeire a vadaspark vezetője.

Kujan I. | fotó: F. Kaderják Cs.

Megújul a sétálóutca – 
jövő héten kezdődik a munka 
Megkezdődik jövő héten a Szé-
chenyi utca díszburkolatának 
megújítása.

» folytatás az 1. oldalról
A munkaterület átadás-átvéte-
li eljárását követően még jövő 
héten megkezdődik a felújítás. 
Az első érintett rész az Ady híd 
– Kazinczy utca közötti szakasz. 
A Szentpáli utca – Kazinczy utca 
között a munkakezdés március 
21-én várható. 

A városháza tájékoztatása sze-
rint a burkolatbontás munkála-
tai előreláthatóan 8 munkana-
pot vesznek igénybe, de a boltok, 
üzletek előtti munkavégzés ter-
vezetten egy napot jelent majd. 
A közlemény hangsúlyozza, ki-
emelten fontos volt az itt élők és a 
kereskedők érdekének figyelem-
be vétele – kisebb zaj-, kosz- és 
porterhelés, – ezért a kivitelezést 
is körültekintően tervezték meg. 
A boltokba, üzletekbe való beju-
tás a munkavégzés alatt folyama-
tosan biztosított lesz. 

Az első ütemet követően a 
burkolás április első hetében 
kezdődik, ami az egyes boltok, 
üzletek előtt várhatóan szintén 
csak egy nap munkavégzést je-

lent majd, biztosítva az üzletek-
be való bejutást. Befejezésével 
kerül sor a fedlapok, víznye-
lők szintbe állítására és az észa-
ki oldal bontására, amely hason-
ló ütemezésű, mint a déli oldal.

A felújítás részét képezi a 
Centrum előtti tér (a szökő-
kút, lépcsők, villamosmegál-
ló melletti terület) megújítása 
is, a munkák itt várhatóan ápri-
lis elején kezdődnek el, az áru-
házba való bejutás azonban itt 
is zavartalan lesz. A munkákról 
részletesen március 22-én, saj-
tótájékoztatón számolnak majd 
be, erről a Miskolci Napló kö-
vetkező számában részletesen is 
beszámolunk.  

Mint arról korábban több al-
kalommal is beszámoltunk, 
Miskolc egy zöldebb főutca 
megvalósítására törekszik, ami 
azt jelenti, a mostani állapothoz 
képest ebben az évben 100 fával 
is gazdagodik a Széchenyi utca. 

Az egységes arculat kialakítá-
sához, a megújult főutca polgá-
ri hangulatához a fehér tónusú 
gránit és andezit burkolókövek 
és a felsővezeték tartó oszlopok 
új megjelenése is hozzájárul.

T. Á.

Négymilliárdos szennyvízberuházás
Uniós pályázati forrá-
sok felhasználásával, csak-
nem négymilliárdos beru-
házás keretében kezdődhet 
meg hamarosan Miskolcon 
a szennyvízcsatorna-háló-
zat bővítése, s újabb tisztítási 
fokozat épül ki a szennyvíz-
tisztító telepen is.

» folytatás az 1. oldalról
– Miskolcon az országos átlagnál 
sokkal jobb a helyzet, bár itt sem tel-
jes körű a szennyvíz-csatornázott-
ság. Most a meglévő hálózatot fej-
lesztjük tovább, amelynek során 
900 új bekötés és 19,8 kilométernyi, 
újonnan épített szennyvízcsatorna 
létesül – mondta el Karády Zsolt, a 
MIVÍZ Szennyvízüzletág vezetője. 
Mint megtudtuk, a beruházás ré-
szeként sor kerül a miskolci szenny-
víztelep korszerűsítésére is, amely 
nemcsak a város, hanem a környe-
ző települések szennyvizét is keze-
li. A telep fejlesztése révén csökken 
majd a környezeti terhelés, hiszen 
a korszerűsítés javítja a város tisztí-

tott szennyvizének a vízminőségét, 
ezzel pedig a Sajó folyó vízminősé-
gét, ökológiai állapotát is.

A miskolci szennyvíztisztító te-
lep – amely nemcsak a város, ha-
nem az agglomeráció nyolc tele-
pülésének a szennyvizét is fogadja, 
illetve kezeli – korszerűsítésre szo-
rul. Jelenleg csak mechanikai és 
biológiai tisztítási fokozattal ren-
delkezik. Az Észak-magyarorszá-
gi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség a 
hatályos jogszabályok alapján elő-

írta a telepről elvezetett szenny-
víz minőségének szigorúbb tisz-
títási követelményeit. Figyelembe 
véve a tisztítótelep technológiáját, 
valamint a jelenlegi és az elmúlt 
évekbeli szennyvíztisztítás adata-
it, megállapítható, hogy a tervezett 
III. tisztítási fokozat kiépítése nél-
kül nem biztosítható a nitrogénre 
és a foszforra vonatkozó kibocsátá-
si határértékek betartása. 

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter tájékoztatása szerint a Miskolc 
meglévő szennyvízcsatorna-háló-

zatának bővítésére, és a magasabb 
szennyvíztisztítási fokozat létesí-
tésére irányuló projekt összköltsé-
ge 3,909 milliárd forint. Az önrész 
összege 568 millió forint – ezt az 
önkormányzatnak kellene biztosí-
tania. Ennek támogatására a tava-
lyi évben már 312 millió forintot 
nyert a város a Belügyminisztéri-
um önerőpályázatán. 

– Jelen állás szerint a fennmara-
dó 256 millió forintot is le tudjuk 
majd hívni egy újabb pályázatnak 
köszönhetően, ami jól példázza a 
város és kormány együttműködé-
sét – mondta el Pfliegler Péter. Így 
a csaknem négymilliárdos pályá-
zat önrészére lényegében teljes tá-
mogatást fog élvezni Miskolc.

Az alpolgármester arról is szólt, 
hogy a pályázat megvalósításá-
ra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
folyamata is elkezdődött, heteken 
belül megjelenik az ajánlattételi fel-
hívás. Az önrész kormányzati köz-
reműködéssel történő biztosításá-
nál alapkövetelmény volt, hogy a 
projekt 2015 decemberéig befeje-
ződjön – ez azonban a tervek sze-
rint Miskolcon már 2014 nyaráig 
megtörténik.

Sz. S. | fotó: M. L.

A Barlangfürdő híre egész Európát bejárja
Együttműködési megállapodást ír-
tak alá kedden a Barlangfürdőben a 
Miskolci Turisztikai Kft. és a Magyar 
Autóklub képviselői. A két cég ösz-
szefogásának segítségével a Bar-
langfürdő és Miskolc városának hír-
neve több millió emberhez juthat el 
a jövőben, egész Európában.

» folytatás az 1. oldalról
A két cég képviselete kedden, a 
Barlangfürdőben írta alá az együtt-
működési megállapodást. Pfliegler 
Péter alpolgármester elmondta, az 
előrelépés mindannyiunk érdeke, 
s a Barlangfürdő és a Magyar Au-
tóklub közös munkája nem kis lé-
pést jelent.

– Az autóklub 112 éves, hozzá-
vetőleg százezer taggal rendelkező 
szervezet, amelynek segítségével jó 
hírünk több millió emberhez jut 
el, szerte Európában – mondta az 
alpolgármester. Hozzátette, azok 
a szolgáltatások, amelyeket ajánl 
majd a klub, felhívják a figyelmet, 

hiszen a Barlangfürdő mellett szá-
mos hotel, vendéglátóegység és 
kulturális intézmény is csatlakoz-
ni kíván ehhez a kezdeményezés-
hez, így az európai viszonylatban 
is egyedülálló Barlangfürdő mel-
lett Miskolcot is népszerűsíti ez a 
lehetőség.

Mint Pfliegler Péter kiemelte, az 
országos utazási kiállításon is be-
mutatkozott Miskolc új arculata, s 
akkor is sokan jelezték, hogy érez-

hető a változás, s az, hogy formáló-
dik egy új Miskolc arca.

Pulay Kornélia, a Magyar Au-
tóklub Nemzetközi Kapcsolatok 
osztályvezetője elmondta, a Ma-
gyar Autóklub tagja a világ legna-
gyobb kedvezményrendszerének, 
az úgynevezett Show your Card!-
rendszernek, melyet az autóklubok 
hoztak létre 15 éve, öt kontinensen.

– A Magyar Autóklubnak je-
lenleg több mint 94 ezer klubtag-

ja van, Európában pedig több mint 
33 millió Show your Card!-klubtag 
van. Ehhez a jól kiépült hálózat-
hoz csatlakozott most a miskolc-
tapolcai Barlangfürdő is. Öröm 
számomra, hogy megismertet-
hetjük tagjainkkal ezt a csodás és 
egyedülálló tájat, hiszem, hogy ezt 
mindenkinek látnia kell. Azon dol-
gozunk, hogy az autósok tudjanak 
róla, hogy milyen fejlődés van itt, 
milyen lehetőségekkel élhetnek – 
hangsúlyozta.

Czinkné Sztán Anikó, a Mis-
kolci Turisztikai Kft. ügyvezetője a 
szerződéskötést követően elmond-
ta, örömmel csatlakoztak a Magyar 
Autóklub kedvezményrendszeré-
hez. A megállapodás értelmében 
10 százalékos kedvezményt ad-
nak a Barlangfürdő és a Barlang 
Aquaterápia szolgáltatásai ból, a 
Magyar Autóklub tagjainak, vala-
mint a külföldi autóklubtagok ha-
zánkba látogató turistáinak.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Még szorosabbra fűznék Miskolc kapcsolatait Kínával
» folytatás az 1. oldalról

Xiao Qian beszédében köszöne-
tét fejezte ki Sebestyén Lászlónak, 
aki korábban meghívta Miskolcra, 
hangsúlyozta, ennek az invitálás-
nak igyekezett a lehető leghama-
rabb eleget tenni. 

Sebestyén László országgyűlési 
képviselő örömét fejezte ki maga, 
valamint a miskolci önkormány-
zat nevében is a látogatás kapcsán. 
Mint mondta, a térség egyik or-
szággyűlési képviselőjeként neki is 
kiemelt célja, hogy Miskolc, illet-
ve egyeteme tovább mélyítse már 
meglévő kapcsolatait Kínával.

– Ezek a diplomáciai kapcsola-
tok reményeim szerint üzleti kap-
csolatokban realizálódnak majd. 
Bízom benne, hogy a közeljövő-
ben módunk lesz Miskolc vezeté-
sével arra, hogy egy hosszabb láto-
gatás keretein belül megmutassuk 
Miskolcot oly módon, hogy átfo-
gó képet kapjanak városunk min-
dennapjairól, értékeiről – mondta 
az országgyűlési képviselő. 

Xiao Qian elmondta, Kínának 
– csakúgy, mint hazánknak – na-
gyon fontosak a magyar–kínai két-
oldalú kapcsolatok, abból mindkét 
ország profitál.

– A gazdasági és kereskedelmi 
területeken nagy eredményeket ér-
tünk el az együttműködésnek kö-
szönhetően, Kínának jelenleg az 
elmúlt évek tárgyalásainak ered-
ményeképpen Magyarország a leg-
fontosabb európai kereskedelmi és 
befektetési partnere, és egyre in-
tenzívebbek az oktatási, kutatási 
kapcsolatok, akár önkormányzati 
szinten is – mondta.  

Pfliegler Péter alpolgármester 
szerint az, hogy Miskolcot máso-
dikként kereste fel a kínai nagykö-
vet, azt jelzi, hogy fontos a város és 
a megye kapcsolatrendszere Kíná-
val. 

– A megye központja Miskolc, 
ezért egymásra vagyunk utalva, 
a megye nem tud fejlődni Mis-
kolc nélkül, de Miskolc sem a me-
gye nélkül. A megyének már van 

együttműködési megállapodá-
sa a kínai Shandong tartomány-
nyal, Miskolc is arra törekszik, 
hogy olyan kínai várossal kerül-
jön szorosabb kapcsolatba, ame-
lyik befektetni, beruházni akar és 
tud Miskolcon – mondta az alpol-
gármester. 

Patkó Gyula rektor kiemelte, 
a Miskolci Egyetemnek jelenleg 
is több kínai egyetemmel van élő 
együttműködési szerződése, me-
lyeknek értelmében közös kuta-
tásokat készítenek elő, sőt vannak 

olyan kutatási projektek, melyek 
jelenleg is futnak. 

– A Miskolci Egyetemen Kína 
Központ is működik, ahol oktat-
juk a kínai nyelvet, kultúrát, gaz-
daságot. Célunk ezt a központot 
Konfuciusz Intézetté fejleszteni, 
bízunk benne, hogy ebben Xiao 
Qian nagykövet is segíteni tud, en-
nek előkészítését egyetemünk már 
megkezdte – mondta Patkó Gyula. 
A nagykövet és kísérete kedden, az 
egyetemen is látogatást tett.

Tajthy Ákos | fotó: F. Kaderják Csilla
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Ünnepi pillanatok
Hazaszeretetről,  rajzokon.
Tizen hatodik alkalommal ren
dezték meg azt a kiállításmegnyi
tóval egybekötött gyermekrajz
pályázatot, melyet idén először 
a Komlóstetői Általános Iskola 
szervezett. A „Magyar vagyok… 
Határtalanul” című kiállítást 
szerdán nyitották meg a Művé
szetek Háza Galériájában. 

Múzeumi megemlékezés. A 
Herman Ottó Múzeum közpon
ti épületénél, csütörtökön délelőtt 
kezdődött a március 15ei ünnep
ségek sorozata. A város képvisele
tében Kákóczki András, a kulturá

lis osztály vezetője és Papp Zsolt, a 
Humán Főosztály vezetője helyez
te el Miskolc koszorúját, majd a 
Miskolci Egyetem, a Herman Ottó 
Múzeum és a miskolci szocialista 
párt képviselői is koszorút helyez
tek el.

Forradalmi zászlók a Gárdonyi-
ban. 1848as zászlókból és Kos
suth Lajos ereklyéiből nyílt kiállítás 
március 11én, hétfőn a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban. A tár
latot Gonda Géza önkormányzati 
képviselő és Mezei László, Kossuth 
Lajos örökségének őrzője nyitot
ta meg.

„Soha ilyen egységesek nem voltunk”
Az 1848-as forradalom hőseire 
emlékeztek a hejőcsabai Gárdo-
nyi Géza Művelődési Házban csü-
törtök délután. 

A hejőcsabai ünnepség Bárczay 
Miklós, ’48as századparancs
nok emléktáblájának megko
szorúzásával kezdődött az elő
térben, majd a forradalom 
hőseinek tiszteletére adtak mű
sort az intézmény színházter
mében.

Március 15e alkalmából Csö
bör Katalin országgyűlési képvi
selő mondott beszédet, melyben 
hangsúlyozta, nemzeti ünnepün
kön azokra is gondolunk, akik a 

mindennapok csatáit vívják meg 
családjukért. Beszédét azzal zárta, 
„1848 kapcsán azokra is emléke
zünk, akik megvívják a minden
napok csatáit, korán kelnek, dol
goznak, küzdenek családjukért, 
otthonukért.” Az ünnepség a Mu
sical Műhely Miskolc műsorával 
ért véget.

Egyetemi megemlékezés 
Nyilvános egyetemi szenátusi 
ülésen emlékeztek az 1848–49-
es szabadságharc 165. évfordu-
lójára a Miskolci Egyetemen, csü-
törtökön. 

Patkó Gyula, a Miskolci Egye
tem rektora köszöntőjében már
cius 15. fontosságáról beszélt. 
Mint mondta, a 165 évvel ezelőtt 
történt események nemzetünk 
számára egyet jelentenek a meg
újulással, ezért kiemelten fon
tos emlékeznünk arra a forrada
lomra és szabadságharcra, mert 
ebből tudunk erőt meríteni.

– A fiatalok, akik ezt a forra
dalmat kirobbantották, képzett, 

tanult emberek voltak, akik vál
ságos helyzetben megfelelő dön
téseket hoztak, ez vitte sikerre a 
szabadságharcunkat – mondta 
a rektor.

Az ünnepi műsort követően 
Kocziszky György, a Gazdaság
tudományi Kar dékánja emlé
kező szavaiban arról szólt, hogy 
március 15e mindazoknak, 
akik magyarnak születtek, erőt, 
értéket és mértéket adó ünnep.

A beszédeket követően karon
ként átadták a tanulmányi em
lékérmeket, illetve könyvjutal
makat, okleveleket a jól teljesítő 
hallgatóknak.                      

Tajthy Á.

„Merítsünk erőt  
elődeink tetteiből!”

Ünnepi megemlékezést tartottak 
az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére csütörtö-
kön a diósgyőri országzászlónál is.

A március 15i megemléke
zés Diósgyőrben – a hagyomá
nyoknak megfelelően – zász
lófelvonással vette kezdetét, 
Seresné Horváth Zsuzsanna 
Wass Albert hazaszeretetről 
vallott soraival kezdte ünnepi 

gondolatait. A fideszes önkor
mányzati képviselő kiemelte, 
„a hazaszeretet ereje ilyenkor, 
az ünnepen tapinthatóbb, mint 
egyébként.”

Az ünnepi beszédet követő
en a MiskolcDiósgyőri Refor
mátus Általános Iskola tanulói 
szavaltak forradalmi verseket, és 
énekeltek dalokat, majd a koszo
rúzások következtek. 

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

A Fidesz az atrocitásról

A miskolci Fidesz – KDNP 
megdöbbenve értesült ar-
ról, hogy az MSZP – DK –
Együtt 2014 miskolci ren-
dezvényén, Mesterházy 
Attila MSZP-elnök beszé-
de alatt a szocialisták városi 
képviselője, Mokrai Mihály 
békés tüntetőkre támadt.

Olyan tüntetőkre, akik a tömegben 
némán táblákat emeltek a magas
ba „Az adósság koalíciója – Mes
terházy–Gyurcsány–Bajnai” vala
mint „Elég az adósságból! Elég a 
fészekrakókból!” feliratokkal – írja 
szerkesztőségünkbe eljuttatott köz
leményében Sebestyén László or
szággyűlési képviselő, a miskolci Fi
desz elnöke.

„Mokrai Mihály személyesen 
támadta meg az egyik transzpa
renstartót, miközben a rendezőség 
tagjai az MSZP ellen szótlanul tilta
kozó nők és fiatal lányok haját tépve 

követelték a transzparensek azon
nali eltávolítását és fizikai erőszak
kal kezdték meg az MSZP – DK 
– Együtt 2014koalíció ellen tünte
tők eltávolítását a tömegből. Mokrai 
Mihály tettlegességét az MSZP szó
vivője, Török Zsolt is végignézte, 
nem tiltakozva a szocialista képvi
selő agressziója ellen.

Mokrai Mihály cselekedete, az, 
hogy egy mozgássérült, mankós 
asszonyra rátámadt, és egy másik 
néma, békés tüntető kezéből saját 
kezűleg kicsavarta transzparensét, 
elfogadhatatlan, minősíthetetlen és 
semmiképp nem fér össze képvise
lői státusával.

A miskolci Fidesz – KDNP ezen
nel felszólítja Mokrai Mihályt, hogy 
nemcsak képviselőhöz, de demok
ratához, sőt emberhez is méltatlan 
magatartása miatt azonnal mond
jon le képviselői mandátumáról. A 
szocialisták elnökétől, Mesterházy 
Attilától pedig azt kérik, hogy hatá
rolódjon el a miskolci MSZP állam
polgárokkal szembeni fizikai ag
ressziójától” – írja közleményében 
Sebestyén László.

Békés tüntetőkre támadtak  
a szocialisták!
Békés tüntetők demonstráltak a szo-
cialisták politikája ellen, az MSZP 
csütörtöki fáklyás felvonulása előtt, 
Mesterházy Attila, a párt elnökének 
beszéde alatt. A többségében egye-
temi hallgatókat kivezették a térről, 
közben többen becsmérelték őket, 
sőt, néhány szocialista politikus meg-
próbálta elvenni tőlük a transzpa-
renseiket.

Mesterházy Attila beszéde közben 
tüntetők egy csoportja transzpa
rensekkel, békésen fejezte ki véle
ményét a szocialisták politikájáról. 
Őket később az MSZP biztonsági 
őrei kivezették a térről, előtte több 
szocialista politikus is inzultálta 
őket.

Az egyik, neve elhallgatását kérő 
fiatal az esettel kapcsolatban el
mondta, néhány hallgatótársával az 
MSZP politikájáról akart véleményt 
mondani. Hangsúlyozta, pusztán 
békésen álltak a tömegben és táblá
kat tartottak a kezükben, erre írták 
fel véleményüket a szocialistákról 
(a táblákon az „Adósság koalíciója: 
Mesterházy, Gyurcsány, Bajnai”, il
letve az „Elég az adósságból, elég a 
fészekrakókból!” mondatok szere
peltek.)

– A szocialisták gyűlésén részt
vevők közül többen szidni kezdtek 
minket, amikor meglátták a táblá
inkat. Erre mi nem akartunk rea
gálni, ők azonban folytatták durva 
sértegetéseiket. Volt, aki megkér
dezte, hogy ki küldött minket, 
és olyan is akadt, aki azt kérdez
te, mennyit fizetnek nekünk ezért. 
Miután erre nem reagáltunk, el
kezdték kia bálni, hogy takarod
junk a térről, mit keresünk itt, még 
olyan is volt, aki azt mondta, hogy 

büdösek vagyunk – hangsúlyozta 
az egyetemi hallgató.

Később – folytatta – a szocialista 
politikusok is felfigyeltek az atroci
tásra, majd Mokrai Mihály (MSZP) 
önkormányzati képviselő, volt al
polgármester odalépett hozzánk és 
megpróbálta kicsavarni a kezünkből 
a transzparenseket. Török Zsolt, az 
MSZP szóvivője szótlanul nézte vé
gig a történteket, csakúgy, mint Tom
pa Sándor, a DK helyi képviselője.

– Meghúzgálták a kabátunkat, a 
lányoknak a haját tépték. Miután ki
vezettek bennünket a térről, felme
rült a kérdés: vajon ez az a demok
rácia, amelyről Mesterházy Attila 
mindeközben szónokolt? – vetette 
fel az egyetemi hallgató, aki hozzá
tette, hogy a villamossínek mellé ki
szorították őket a térről, a rendőrök 
pedig itt videofelvételt készítettek 
róluk, és arra hívták fel figyelmüket, 
hogy ne menjenek a tér közelébe, ha 
nem akarnak 4 órát az őrsön tölteni.

Váraljai Zoltánné, a KDNP mis
kolci szervezetének elnökségi tag
ja elmondta, mikor megtudta, hogy 
több fiatal a téren van, megpróbált 
bejutni oda, azonban a tüntetőkhöz 
érve Mokrai Mihály képviselő őt is 
inzultálta, megcibálta a kabátját és 
félrelökte.

– Ezt teljességgel elfogadhatat
lannak és etikátlannak tartom. Ha 
nekik Budapesten szabad elfoglal
ni a Fidesz székházát úgy, hogy an
nak nincs következménye, Miskol
con a békés tüntetőkkel és a KDNP 
elnökségi tagjával hogy tehetnek 
ilyet? – mondta Váraljai Zoltánné, 
hozzátéve, hogy „az MSZP ne be
széljen demokráciáról, amíg ilyen 
események megtörténhetnek ren
dezvényeiken”.

Fáklyás felvonulás, ellentüntetőkkel
Fáklyás felvonulással emlékezett 
meg az MSZP Miskolcon az 1848–
49-es forradalom és szabadság-
harcról. A párt felhívása szerint a 
rendezvényre idén várták a demok-
ratikus ellenzéket képviselő párto-
kat, szervezeteket is. Az Erzsébet tér-
nél ellentüntetők is demonstráltak, 
Mesterházyt, Gyurcsányt, Bajnait 
kritizáló transzparensekkel.

A felvonulást megelőzően a viha
ros szélben és szakadó hóban az 
Erzsébet téren gyülekeztek a párt, 
valamint a felvonuláshoz csatlako
zó DK és Együtt 2014 mozgalom 
szimpatizánsai is.

Gúr Nándor megyei elnök éle
sen bírálta a kormányt, mely sze
rinte nem az embereket szolgál
ja, s hiányolta a sajtószabadságot 
is. Hangsúlyozta, az MSZP állás
pontja szerint az emberek jövőjét 
ők biztosítani akarnák és felszó
lította a kormányt, hogy ha nem 
képest ezt megtenni, akkor távoz
zon.

– Orbán Viktor és kormánya há
rom éve van hatalmon, tehát senki 
mást nem tehetnek felelőssé azért, 
mert a lakosság rosszul él, ez az ő 
felelősségük. Az alapvető baj pe
dig – minden más baj forrása – az, 
hogy Magyarországon a szabad

ság nem jár mindenkinek – mond
ta Mesterházy Attila elnök. – Aki
nek nincs esélye tanulni, az nem 
szabad, akinek nincs tisztességes 
munkája, az sem, de nem szabad az 
sem, akinek nincsenek munkavál
lalói jogai, éppúgy az sem, aki beteg 
és nincs esélye a gyors gyó gyulásra 
– tette hozzá.

Vécsi István, a Közmunkások 
Szakszervezetének elnöke beszé
dében párhuzamot vont az 1848
as forradalom előtti és a mostani 
közállapotok között. Végül Simon 
Gábor, az MSZP miskolci elnö
ke szólt, aki köszönetet mondott 
a DK és az Együtt 2014 mozga

lomnak, hogy csatlakoztak a me
nethez, a kormányt és a városve
zetést szerinte csak együtt tudnák 
leváltani. 

A beszédeket követően az ösz
szegyűltek a Széchenyi utcán és a 
Kossuth utcán keresztül fáklyával 
kezükben keresték fel a ’48as em
lékhelyeket.

Ellentüntetők egy csoport
ja transzparensekkel és bekiabá
lásokkal fejezte ki véleményét a 
szocialistákról. Ezeket az MSZP 
biztonsági őrei vezették ki a térről, 
azt követően, hogy több MSZPs 
politikus is inzultálta őket. Miu
tán a sétálóutca szélére szorultak, 
a helyszínt biztosító rendőrök iga
zoltatták őket.

Tajthy Á. 

Az ünnepet is újraírta a rendkívüli időjárás
A rendkívüli időjárás miatt 
Miskolcon is elmaradt min-
den március 15-i program 
pénteken, a koszorúzásokat 
és az ünnepi rendezvényeket 
lapzártánkkor kapott infor-
mációk szerint március 17-
én, vasárnap tartják meg.

» folytatás az 1. oldalról
A városi utak – jóllehet, az AVE 
Miskolc és a Városgazda gépei folya
matosan takarították – csak nehe
zen voltak járhatók egész pénteken, 
mind a közúti forgalom, mind a kö
zösségi közlekedés akadozott egész 
nap. Nem volt jobb a helyzet a Vo
lánnál és a MÁVnál sem – késések, 

járatkimaradások az egész megyé
ben előfordultak. Borsodban – akár
csak az ország egész területén –, utak 

váltak járhatatlanná, ennek követ
keztében számos településnek sza
kadt meg a kapcsolata a külvilággal. 

Bár pénteken reggel még kinyi
tott a Selyemréti Strandfürdő, de a 
délelőtt folyamán be is zárt, a me
dence feletti sátor tetején felhalmo
zódott hóréteg vastagsága miatt. 
A fürdőbe aznap jegyet és bérle
tet váltókat annak újranyitásáig a 
Barlangfürdőbe várták, várják. A 
városháza péntek délelőtt arra fi
gyelmeztette a lakosságot, hogy 
áramkimaradások is előfordulhat
nak a rendkívüli helyzet miatt, il
letve a vízhasználat mérséklését is 
kérték. 

Az országban kialakult kataszt
rófahelyzet miatt Pintér Sándor 
belügyminiszter pénteken délben 
riadót rendelt el, összehívta az ope
ratív törzset, készültséget rendelt el 
a rendőrségnél, a katasztrófavéde
lemnél és a mentőket is bevonták 
a tevékenységbe.

T. Á. | fotó: Juhász Á.

Majd’ 30 centis havat mért péntek délelőtt a meteorológiai szolgálat munkatársa
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Hirdetés

Adria Holiday 
Utazási Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi u. 46.

(Mancs szobornál) 
Tel.: 46/508-688, eng.sz: U-000412 

www.adriaholiday.hu  
adriaholiday@adriaholiday.hu

NyArAláSok, vároSláTogATáSok 2013
Napfényes Itália   
05. 01–05., 05. 13–17., 05. 16–20.  31 400 Ft/fő
Szlovénia, Európa zöld gyöngyszeme   
04. 27–29.  39 900 Ft/fő
Svájc, az Alpok kincse 05.10–15. 61 700 Ft/fő
Római vakáció (Assisi-Velence kirándulással) 
06. 21–26.  49 900 Ft/fő
Brugge – London – Párizs  
05. 04–12.  94 100 Ft/fő
Dalmácia gyöngyszemei 05. 25–30.  59 900 Ft/fő
Hétvége Lengyelországban  
05. 24–26.  28 900 Ft/fő
Karintiai tóvidék – Ausztria Riviérája  
05. 17–20.  39 300 Ft/fő
Tirol és a Bajor Alpok bűvöletében  
05. 18–22.  59 900 Ft/fő
Bajor kastélyok  05. 16–20.  44 900 Ft/fő

A kupon felmutatásával 2000 Ft/fő 
kedvezményt biztosítunk árainkból!

Kocsonyafesztivál: adósságban úszik a béka?
A jelek szerint a Kocsonyafesztivál szervezői közül a „Több 
mint legenda” Kft. után a hasonló nevű alapítvány is a fel-
számolás sorsára jut. Miskolc város jegyzője szerint ugyan-
akkor a fesztiválszervezők nem tettek eleget korábban 
szándéknyilatkozatban rögzített vállalásuknak sem, egy ön-
kormányzattal közös szervező társaság létrehozására.

» folytatás az 1. oldalról
A „Több, mint legenda” Közhasznú 
Alapítvány ellen a miskolci Szocio-
Produkt Kft. és a szegedi Tisza 
Expo Kft. kezdeményezett felszá-
molást, összességében mintegy 
két és fél milliós tőketartozás, vala-
mint ennek esedékes kamatai mi-
att. A cégbíróság 2012. november 
19-i végzésében kilencven napos 
fizetési haladékot engedélyezett az 
alapítványnak a tartozás kiegyenlí-
tésére, s reorganizációs terv készí-
tését is előírta a számára. – Ez a ha-
táridő azóta letelt, és a „Több, mint 
legenda” Közhasznú Alapítvány 
sem a tartozásokat nem rendez-
te, sem reorganizációs tervet nem 
készített, így a hatályos jogszabá-
lyok értelmében várhatóan megin-
dítják vele szemben a felszámolási 
eljárást – mondta el Megay Györ-
gyi, jelezve, hogy közben több má-
sik olyan vállalkozás is jelentkezett, 
amelyeknek szintén jelentős össze-

gekkel tartozik az alapítvány. Így 
az N&N Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., a TOI-TOI Kommuná-
lis Szolgáltató Kft., valamint a Mis-
kolci Városgazda Nonprofit Kft. 
– a három cég felé csupán a fenn-
álló tőketartozás megközelíti a két-
millió forintot. 

– A tartozások közül több még a 
2010-es, és az azt követő Kocsonya-
fesztiválokról maradt vissza. Ennek, 
és a felszámolás fenyegetettségének 
az árnyékában kezdték el szervez-
ni az idei fesztivált – mondta el az 
ügyvéd, hangsúlyozva: a felszámo-
lási eljárásban csatolt leveleikben a 
fesztivál szervezői folyamatosan az-
zal hitegették őket, hogy a korábbi 
számlákat rendezni fogják, ám ez 
nem történt meg. 

Pénzt csak akkor láttak, amikor 
fizetési meghagyásos, majd végre-
hajtási eljárásra terelték az ügyet, a 
végrehajtó számláira elrendelt in-
kasszóval is csak részben jutottak 

hozzá követelésekhez: a számlá-
kon nincs pénz.

Szándéknyilatkozat 
a várossal
2013 januárjában az önkormány-
zat és a fesztivál alapítója, tulajdo-
nosa szándéknyilatkozatot írtak 
alá a rendezvény közös szervezé-
séről, támogatásáról. – Miskolc vá-
ros vezetése nem dönthetett más-
ként. A fesztivált meg kell menteni 
a miskolciak számára, akik a leg-
nagyobb károsultjai lettek volna az 
eseményeknek, ha veszélybe kerül 
a 2013-as Kocsonyafesztivál meg-
rendezése – mondta el az esemény 
sajtótájékoztatóján Kriza Ákos 
polgármester.

„A felek szándéka, hogy a mis-
kolci Kocsonyafesztivált 2013. év-
ben és azt követően közös együtt-
működésben, Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 
anyagi közreműködésével és tá-
mogatásával rendezzék meg. A 
közös szervezés érdekében közös 
tagságú gazdasági társaság kialakí-
tására vagy létrehozására kerül sor 
úgy, hogy a létrejövő gazdasági tár-
saságban Miskolc többségi tulajdo-
nos lesz, és a fesztivál rendezéséhez 
szükséges név- és egyéb használati 
jogokat a jogosult külön megkötött 
megállapodás alapján a közös tár-
saság részére biztosítja” – áll egye-
bek mellett a nyilatkozatban.

Csiszár Miklós jegyző lapunk-
nak elmondta: a város mögé állt a 
rendezvénynek, az ezzel kapcso-
latos nyilatkozatok nyilván a szer-
ződéskötéseket is segítették. Mint 
megtudtuk, ingyen biztosították a 
fesztivál számára a közterek, utak, 

parkolók használatát. Az MVK 
díjmentesen végezte a forgalom-
terelést, megmaradt a karácsonyi 
díszkivilágítás, a fesztivál ideje alatt 
megerősített állománnyal műkö-
dött a közterület-felügyelet, a Vá-
rosgazda Kft. pedig ingyen végezte 
a takarítást. Szakhatósági engedé-
lyekkel, nyilvános mellékhelyisé-
gek biztosításával is támogatták a 
rendezvényt – a város összességé-
ben mintegy 131 millió forint érté-
kű támogatást nyújtott.  

Nem jött létre 
a közös társaság
A fesztivál alapítója, tulajdono-
sa ugyanakkor a jegyző elmondá-
sa szerint nem tett eleget korábban 
szándéknyilatkozatban rögzített 
vállalásának, az önkormányzattal 
közös szervező társaság létrehozá-
sára. Így a szándéknyilatkozat azon 
vállalása sem valósult meg, hogy 
aláírását követően, a fesztivál szer-
vezéséhez szükséges kötelezett-
ségvállalások tartalmát a felek kö-
zösen határozzák meg, és hagyják 
jóvá. 

Kérdésünkre, hogy ez a gazda-
sági társaság a mai napig miért 
nem jött létre, Rózsa Edit, a fesz-
tivál alapítója március 12-i sajtó-
tájékoztatóján úgy nyilatkozott: 
legfontosabb számukra az, hogy a 
Kocsonyafesztivál Miskolcon ma-
radjon, és civil legyen, „ne lehes-
sen átruházni se üzleti, se politikai 
köröknek”.  (Információink szerint 
ugyanakkor a fesztivál árusaival, 
kiállítóival a szerződések többsé-
gét a szegedi illetőségű Ördögsze-
kér Bt. és a budapesti székhelyű 
Eurocom Kft. kötötte – a szerk.)

Rózsa Edit véleménye szerint „ko-
moly szakmai munkának kell meg-
előznie” a gazdasági társaság létrejöt-
tét, melyet gazdasági szakemberek és 
jogászok is megvizsgáltak.

Arról, hogy a Kocsonyafeszti-
vál idén mennyi pénzből gazdál-
kodott, mekkora volt a pályázati, 
szponzori bevétel, milyen ösz-
szeg folyt be a bérleti díjakból, Ró-
zsa Edit munkatársunk ismételt 
érdeklődésére sem közölt részle-
teket. Annyit mondott el, hogy a 

bevételeket a kiadásokra költik, és 
a fesztivál nem jöhetne létre, ha a 
bevételek nem fedeznék a költsé-
geket. Hozzátette mindenesetre, a 
fesztivál költségvetésének megál-
lapításához szükséges, hogy „a fe-
lek megadják a tételes elszámolást 
és tájékoztatást”. Állítása szerint az 
Agrármarketing Centrumtól és a 
Nemzeti Kulturális Alaptól is vár-
nak még pénzt, utóbbitól mint-
egy 7 millió forint átutalásában re-
ménykednek.

A MiVÍZ Kft. ezúton értesíti a lakosságot, hogy 

március 16-a és április 22-e között
a miskolc-lillafüredi függőkertben található  

kosztolányi Dezső sétány alsó szakasza 

 
a terület szennyvízcsatorna-rekonstrukciós  

munkálatai miatt. 

Kérjük a lakosság és az arra járók  
szíves türelmét és megértését  

a munkálatok idejére.

lezáráSrA kerül 

Kriza Ákos nem vett részt Rózsa Edit fesztiváligazgató a Kocsonya-
fesztivált értékelő sajtótájékoztatóján, ahol a város kulcsát is vissza kí-
vánták adni a szervezők. 

Mint közleményében írja: hivatalos e-mail címére nem érkezett 
megkeresés Rózsa Edittől, a Kocsonyafesztivál alapítójától, szervező-
jétől arra vonatkozóan, hogy egy sajtótájékoztató keretében szeretné 
visszaadni a város kulcsát.

„Hivatalos megkeresés birtokában sem lettem volna jelen a sajtó-
tájékoztatón, két ok miatt: tekintettel a fesztivált rendező végletesen 
megrendült gazdasági helyzetére, továbbá úgy vélem, hogy a rendez-
vény a szocialista párt városmarketingnek álcázott politikai kampány-
nyitánya. Véleményem szerint ugyanis a Kocsonyafesztivál szervezői 
által útjára indított civil kezdeményezés nem más, mint az adósság ko-
alíciójának, az MSZP–DK– Együtt 2014 miskolci összefogásának poli-
tikai fedőszerve” – fogalmaz közleményében Kriza Ákos, jelezve, hogy 
a város kulcsát egy előre egyeztetett időpontban várja vissza hivatalába.



a város lapja

MiNap

2013. március 16. | 11. hét | X. évfolyam 10. szám

6  hirdetés

Miskolci siker: kapacitásnövelés  
uniós támogatással
A miskolci székhelyű Zip Technolo-
gies Kft. a „Telephelyfejlesztés” című 
pályázati kiíráson az Új Széchenyi 
Terv keretében 32 millió forint össze-
gű uniós támogatást nyert.  A beruhá-
zások teljes költségvetése meghaladja 
a 64 millió forintot, melynek 50%-ára 
uniós pályázati pénzforrások állnak 
rendelkezésre.

A 20 éve, 1993-ban alakult kft. profilja sör-
ipari berendezések, komplett üzemek és 
látványsörfőzdék gyártása, mely terüle-
ten komoly exportpiacokat hódított meg, 
számos európai országon kívül szállí-
tottak már Indiába, Afrikába és az USA-
ba is. Termékeik népszerűségét igazol-
ja az eltelt időszak alatt átadott több mint 
száz üzem, és a válságok ellenére növekvő 
megrendelésállomány.

Az uniós pályázaton nyert támogatás-
sal lehetőség nyílt a telephely fejlesztésére 
és kapacitásbővítésre. Legnagyobb tétel a 
régi csarnoképület felújítása és termelésbe 
vonása volt. Ezzel lehetőség nyílt egy kor-
szerű, új üzemterület kialakítására, ahol a 

sörüzemek egyik legfontosabb egysége, a 
hűtőgépek gyártása nagy tisztaságú kör-
nyezetben valósítható meg. Nem kevésbé 
fontos, hogy a bővítéssel 8-10 új dolgozó 
foglalkoztatására nyílt lehetőség.

Megvalósulhatott emellett a telephely 
egyéb épületeinek fűtésrekonstrukciója, 
az energiatakarékos megoldásoknak kö-
szönhetően a javuló költséghatékonyság 
tovább javítja a vállalkozás versenyképes-
ségét.

Épületek közti térbetonozás, raktárfej-
lesztés korszerű polcrendszerrel és anyag-
mozgatással, városi szennyvízgerincre 
csatlakozás – további fejezetei a telephely 
fejlesztésének, melyek eredménye a dolgo-
zók munkakörülményeinek javulása, haté-
konyabb gazdálkodás és minőségbiztosí-
tás, környezeti terhelések mérséklése. 

Összefoglalva, a Zip Technologies Kft. 
tudatos törekvése és az elnyert pályáza-
ti támogatás eredményeként a kialakult 
gyártáskultúra teljes egészében megfelel 
az európai elvárásoknak. A beruházások-
kal a cég versenyképessége és piaci pozíci-
ói tovább erősödtek.
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Bonyhádi edények széles választékBan, 
egyes termékek akciós áron, amíg a készlet tart!

Novák és Társa Kft. Miskolc, Kazinczy u. 14.
Tel.: 46/382-282 l Fax: 46/505-542 l Mobil: 20/379-3625
E-mail: novakjozsef60@freemail.hu l www.regipostakisvendeglo.hu l SZÉP-kártya elfogadóhely

Éttermünk 2013. márc. 1-től új helyen
Miskolc, Kazinczy u. 14. sz. alatt ( Régiposta–Kazinczy u. sarkán)

megújult környezetben üzemel.
Mindennap 10.30-tól 15-ig menükínálat.

SZERETETTEl váRjuK KEdvES vENdÉgEiNKET!

Vendéglátós tanulók döntőznek Miskolcon
Miskolcon rendezik már-
cius 20–21-én a II. Schnitta 
Sámuel Szakmai Tanu-
ló Verseny döntőjét, ahol a 
Szentpáli István Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szak-
közép- és Szakiskola diákjai 
képviselik a várost.

A „hazai pályán” versenyző mis-
kolciakon kívül Hajdúszobosz-
ló, Kaposvár, Veszprém, Sopron, 
Kecskemét és Budapest egy-egy, a 
vendéglátó szakmákat oktató in-
tézménye méri össze tudását.

A versenyre szeptember 30-ig 
jelentkezhettek a két szakácsból, 
egy cukrászból, két pincértanuló-
ból, valamint egy csapatvezetőből 
álló, ötfős iskolai csapatok. Össze-
sen hét régióban tartottak selejte-

zőket január végéig, s a győztes csa-
patok kerültek a miskolci döntőbe. 

A megmérettetés első napját a 
Szentpáli István Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola Könyves Kálmán utcai 
oktató éttermében rendezik, más-
nap pedig az ITC-ben folytatják.

A csapattagok közös feladata 
egy – az iskola által előzetesen ösz-
szeállított – ételsor elkészítése, fel-
szolgálása, emellett a csapat szak-
mánkénti feladatokat old meg a 
verseny ideje alatt. Eszközfelisme-
rés, szakmai totó, ötfogásos gála-
étrend és italsor összeállítása, négy 

fő részére díszasztal terítése, menü-
kártya szerkesztése és felszolgálás 
is szerepel a feladatok között – ez is 
jelzi, milyen komplex, minden te-
rületre kiterjedő tudásra és tapasz-
talatra van szüksége a döntős csa-
patoknak a „vizsga” letételére.

A tanulók teljesítményét a sza-
kácsoknál és a cukrászoknál 
Venesz József-díjas mesterszaká-
csok, a pincérek mezőnyében pe-
dig Schnitta Sámuel-díjas éttermi 
mesterek értékelik majd.

Az első nap, szerda reggel 8 óra-
kor kezdődik a pincérfeladatok-
kal, míg másnap már 6 órakor ne-
kilátnak a szakácsok és cukrászok a 
díszmunka befejezéséhez.

Az I. Schnitta Sámuel Orszá-
gos Szakmai Tanulócsapat Verseny 
döntőjét ugyancsak Miskolcon 
rendezték 2010 novemberében.

(Felvételünk az első versenyen ké-
szült.)

S. P. | fotó: Juhász Á.

Húsvéti borajánló
A közelgő húsvét alkalmából egy új 
miskolci kereskedés, a Borháló üz-
letvezetője segítségével gyűjtöttük 
össze, milyen borokat igyunk a ha-
gyományos, böjt utáni ételekhez.

A Vinter Imre és felesége által üze-
meltetett belvárosi bolt különle-
gessége, hogy a palackozott borok 
mellett főként pillepalackos kisze-
relésben juthatunk hozzá a külön-
böző vidékek termékeihez. Hit-
vallásuk ugyanis, hogy a lényeg 
magában a borban van. A hagyo-
mányos húsvéti étkek – sonka, to-

jás – mellé fűszeres, könnyű vö-
rösborok ajánlhatók, így például a 
Takler cuvée Szekszárdról. Ajánl-
ható továbbá a Portugieser és a 
Pinot Noir házasításából szüle-
tett Pannon cuvée is, melyben a 
kékoportó inkább lágyságot, fűsze-
rességet, míg a Pinot egy kis testet, 
határozottságot ad e kellemes tava-
szi szekszárdi bornak.

Húsvéti húsos salátákhoz, grille-
zett húsokhoz a rozék üdesége le-
het a gasztroélmény kulcsa. Ideá-
lis választás a Rékavár rosé, mely 
Kékfrankos és Kadarka szőlőkből 

készült mélyebb, intenzívebb, fű-
szeres zamatú bor.

Bárányhoz könnyű fehérbor 
passzol, mint egy üde Káli-me-
dencei Chardonnay, ásványos ízei-

vel. Sült bárányhoz már inkább 
testesebb bor illik, ilyen például a 
Sauvignon Blanc és Királyleány-
ka–Zengő szőlők „házasságából” 
született, vajas textúrájú Bianco.

Kakukkfüves tarja a Régipostától
Reppei Zsolt, a Régiposta Kisven-
déglő konyhafőnöke egyik ma-
gyaros specialitását készítette el ol-
vasóinknak: kakukkfüves tarját 
velőrózsával, steakburgonyával.

A belváros szívében, megújult környezet-
ben várja az étkezni és szórakozni vágyó vendégeket a régiposta 
Kisvendéglő. reppei Zsolt rutinos, tapasztalt séf, 23 éve dolgozik a 
cégnél. specialitásai a magyaros ételek, ezekből választott egyet, s 
készítette el a Miskolci Napló olvasóinak.

Kakukkfüves tarja steakburgonyával
Hozzávalók 4 személyre:
0,5 kg sertéstarja
0,5 kg velőrózsa
4 paradicsom
1 darab póréhagyma
4 fej lilahagyma
1 kg burgonya
kakukkfű

A velőrózsát abáljuk (vízben só, babérlevél, ecet, vöröshagyma hoz-
záadásával). A szeletelt tarját klopfolással lazítjuk, sózzuk és enyhén 
borsozzuk. A póré- és lilahagymát karikára vágjuk. A tarját kevés olí-
vaolajon átsütjük, majd a hagymát szintén olívaolajban fonnyasztjuk. 
A hagymára tesszük az előkészített velőt, ha szükséges, sózzuk, bor-
sozzuk, és kakukkfűvel utánízesítjük.
tálaláskor a tarjára kerül a sült hagyma, amire roston sült paradicso-
mot teszünk, erre halmozzuk a velőrózsát. Köretként héjában sült 
burgonyát ajánl a séf, salátának pedig káposztával töltött ecetes pap-
rika illik az ételhez.

Nehéz ételhez testes vörös
A Dimenzió Borászat szá-
mos, rangos borversenyen 
elért sikerrel büszkélke-
dő tulajdonosa, Kovács-
né Drabant Katalin és fér-
je a következő bort ajánlja 
a kakukkfüves tarjához.

A borászat Virtus névre 
keresztelt, Cabernet franc 
szőlőből készült testes szá-
raz vörösborát ajánlják. 
Jellemzői: sötét bíbor szí-
nű, illatában a piros bo-

gyós gyümölcsök és a keleti fűszerek illata fedezhető fel benne. Fű-
szeres, fekete szedres, hosszú lecsengésű ízvilág jellemzi. Nagy testű, 
izgalmas vörösbor.

a séf ajánlata ›››››››››››››››››››

Minőségi folyóbor-kereskedés Miskolcon

A piac melletti üzletünkben
személyes válogatás alapján
több mint 20-féle minőségi

folyóbort kínálunk az ország
történelmi borvidékeiről.

KínálatunKból:
takler Rozé 2012 ...................................................................................................890 / l
Mészáros Pál Cabernet válogatás.......................................................890 / l
Villányi Juhfark 2009 .......................................................................................640 / l
bujdosó Királyleányka Olaszrizling 2012 ...............................600 / l

Nyitva tartás: hétfő–szerda: 10–18,
csütörtök–péntek: 10–19, szombat: 9-15

www.borhalo.com/miskolc
3526 Miskolc Zsolcai kapu 1., Tel.: (20)618-5518

Nálunk más a mÉrték
Magánszemélyek, kis- és nagykereskedések részére
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Európa kulturális fővárosa 

Tisztelt Olvasó! Előző játékunkban a farsanggal kapcsolatos kife-
jezéseket rejtettük el. Most induló négyrészes rejtvényünkben Mis-
kolc testvérvárosa, 2013 Európa kulturális fővárosa, Kassa neveze-
tességeit rejtettük el a megfejtésekben. A megfejtéseket együtt, 
egy levélben, legkésőbb április 4-e éjfélig juttassák el a Miskolci 
Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők kö-
zött a Lamon Ajándékcentrum (Miskolc, Fonoda udvar, József At-
tila utca 74.) két darab 5000 forintos ajándékutalványát sorsol-
junk ki. 

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Bőven lehet része stresszben, gondokban, de ha megfontolt, könnyen 
megoldhatja őket. Élete mégsem olyan nyugodt, ahogyan azt elképzelte, párkapcsolata krízisbe kerül-
het türelmetlensége miatt. Kapcsolatai nem alakulnak jól, a kommunikáció hiánya miatt. Ha nem fi-

gyel oda, értékes embereket veszíthet.

BiKa (04. 21–05. 21.) A hónap végére erősödik önbizalma, így olyan feladatokba is belevág, 
amire korábban nem vállalkozott volna. Párkapcsolata nem alakul ilyen jól, talán még a szakítás sem 
kerülhető el. Elérkezett az idő, hogy életmódot váltson. Ugyan szüksége lenne már a pihenésre, de erre 

most biztosan nem lesz lehetősége.

iKreK (05. 22–06. 21.) Lassan megoldja az önre nehezedő problémákat, ám a megfeszített 
munka igénybe veszi szervezetét, idegrendszerét. A hónap vége felé meglepő fordulatra számíthat, 
amely hosszú távú terveire is hatással lesz. Fölösleges pénzét költse utazásra, pihenésre, hogy túl legyen 

az elmúlt, nehéz időszakon.

ráK (06. 22–07. 22.) Törődjön többet a karrierjével, akkor is, ha az előrelépés lehetőségét 
most még nem is látja. A hét közepén hatalmi harcba is keveredhet, amit jobban tesz, ha elkerül. Hú-
zódjon inkább vissza saját szférájába. Új barátságokat köthet, akár még rövid párkapcsolatokba is ke-

veredhet. Ne vegye őket túl komolyan.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Olyan tervekbe vonják majd be, amelyek következtében 
egzotikus útra is indulhat. Az egészségére azonban nagyon figyelnie kell. Változtasson életmódján, 
mert megbetegszik. Magánéletében most mindent megtesz, aminek meg is van az eredménye. Fel-

ébred újra a tűz, a szenvedély, ami sok erőt ad a munkához.

szűz (08. 24–09. 23.) Ha ragaszkodik a céljaihoz, komoly szakmai és anyagi sikereket érhet 
el. A megfeszített, szorgos munka azonban elengedhetetlen mindehhez. Magánélete kevésbé jól ala-
kulhat, de ne féltékenykedjen, mert nincs rá oka, csak problémát okoz. Ha peres ügybe keveredik, igye-

kezzen a békés megegyezésre jutni.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Egyre tisztábban láthatja az eddig zavarosnak hitt ügyeket, ami-
hez néhány komoly incidens segíti hozzá. Hallgasson barátaira, támogatóira, akik segíthetik, hogy job-
ban átlássa helyzetét. Magánélete felpezsdül, ez környezetének is meglepetéseket okoz. Hajlamos a 

tavaszi megbetegedésre, inkább pihenjen.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Véget ért a pihenésre alkalmas időszak. Itt az ideje, hogy meg-
erősítse munkahelyi pozícióját, de ne feledkezzen meg magánéletéről sem. Egy kis odafigyeléssel cso-
dákat érhet el. Ne legyen türelmetlen, mert az munkáját is megmérgezheti. Kreativitásával, lendületé-

vel nem mindenki tudja tartani a lépést.

nyilas (11. 23–12. 21.) Nyughatatlan természete ezúttal is felülkerekedik. Alkotó energi-
ák törnek fel, amelyek révén csodálatos művészi munkákat készít. Párkapcsolatában is örömben lesz 
része, de arra figyeljen, hogy nem minden arany, ami fénylik. Megfelelő önbizalommal bír, ám vigyáz-

nia kell, mert partnere nem mindig őszinte.

BaK (12. 22–01. 20.) Adjon időt a családjának, mert új ötleteit nekik meg kell emészteniük. 
Ne legyen agresszív, most nem jó, ha ultimátummal kényszeríti őket. Hallgasson megérzéseire és ész-
szel győzze meg őket igazáról. Pénzügyeinek megtervezésénél hajlamos lesz az irrealitásra is. Ne dé-

delgessen most világot megváltó álmokat.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Magas vérnyomással és fejfájással küzd, aminek oka lehet szo-
rongása is. Ne ijedjen meg az újdonságoktól. Sok esemény pozitívan hat majd életére. Ha teheti, ne ad-
jon komoly összeget kölcsön senkinek, mert valószínű, hogy a pénzt sosem kapja vissza. Ne kesered-

jen el, nemsokára megfordul a szerencséje.

HalaK (02. 20–03. 20.) Az az eufória, ami eddig uralta, kezd csillapodni. Figyeljen párjára, 
mert fölösleges energiáját kapcsolatukban is levezetheti. Lassan lenyugszanak az indulatok, új lendü-
letet kapnak tervei, üzleti ügyei megvalósításához. Fogyasszon sok karfiolt, zellert és brokkolit, hogy 

egészségi állapota javuljon.

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók már 
54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 

Bükk áruház I. emelet.  Nyitva: h–p: 9–14 óráig, 
sz: 9–12 óráig.

Eladó tulajdonostól Miskolcon, a Virág utcá-
ban, (Győri kapunál) négyemeletes panelház 
4. emeletén, 2 szobás, műanyag nyílászáróval, 
redőnnyel, szúnyoghálóval, egyedi fűtésmérő-
vel felszerelt lakás. A lakás tehermentes, a ház-
ban jó a lakóközösség. Irányár, 4,6 M Ft. Telefon: 
70/ 322-7794

Az elit egyetemek közé kerülhet a Miskolci Egyetem
Fiatal oktatókat, kutatókat és 
hallgatókat vontak be a Mis-
kolci Egyetem négy Kiváló-
sági Központjának munká-
jába. A több mint 2 milliárd 
forintos projekt két éve in-
dult, az eddigi kutatások 
eredményeit pedig egy, kül-
földi egyetemek vezetői-
ből, professzoraiból felállított 
stratégiai tanácsadó testület 
értékelte egy kétnapos láto-
gatás során.

A látogatás zárásaként a Miskolci 
Egyetemre várták a sajtó képvise
lőit, hogy a testület tagjai megoszt
hassák véleményüket, észrevételei
ket az eddigi kutatásokról és azok 
eredményeiről. A beszélgetésen Pat
kó Gyula rektor elmondta, az egy 
évvel ezelőtt felállított stratégiai ta
nácsadó testület a mostani kétna
pos látogatás alkalmával értékel
te az eddigi kutatási eredményeket, 
majd segítőkész véleményeket fo
galmazott meg, segítendő a továb
bi munkát. A rektor újra hangsú
lyozta, hogy minden a hallgatókért 
van, ugyanis a kutatási eredmények 
átkerülnek, beépülnek az oktatásba, 
ezáltal segítve, hogy „a diákok még 
sikeresebbek legyenek”.

A négy Kiválósági Központ két 
éve működik a Miskolci Egyete
men. A projekt a Széchenyi Terv 
keretein belül, 2,2 milliárdos támo
gatással valósult meg. A közpon
tokban dolgozó hallgatók, oktatók 
olyan fontos területeken végeztek 

kutatásokat, és publikálták ered
ményeiket, mint az anyagtudo
mány, a nanotechnológia, a me
chatronika és a logisztika. A cél 
az, hogy a projekteken keresztül a 
campus kutatóegyetemmé váljon, 
és az európai elitegyetemek sorá
ba lépjen.

Gácsi Zoltán, a Műszaki Anyag
tudományi Kar dékánja, a projekt 
tudományos igazgatója kiemelte, 
céljuk az egyetem tudományos tel
jesítményének növelése volt, de a fi
atalok Miskolcon tartását, a kutatói 
munkába való bevonását is célként 
tűzték ki.

– Olyan területeket választottunk 
ki, melyeken nagy hagyományok
kal rendelkezik a Miskolci Egyetem, 
összhangban vannak a főbb irá
nyokkal, és a régió számára is hasz
nosak – emelte ki, hozzátéve, „min
den remény megvan, hogy a térség 
gazdasági eredményeinek növelé
séhez is hozzájárulnak” a Kiválósá
gi Központok.

A négy központot röviden be
mutatták vezetőik, majd a stratégi
ai tanácsadó testület tagjai méltatták 
az eredményeket. Eric Eddings, a 
Utahi Egyetem professzora elisme
résre méltónak nevezte a Miskolci 
Egyetem erőfeszítéseit, és kiemelte, 
„az eredmények a javuló folyama
tokban és a mutatószámokban is 
megmutatkoznak”.

José Carlos Quadrado, a Lissza
boni Mérnökképző Egyetem rekto
ra szerint az egyik legszembetűnőbb 
eredmény a nemzetközi publikációk 
számának erős növekedése. Lenyű
gözőnek nevezte, hogy hány fiatal 
kutatót vontak be a Kiválósági Köz
pontok munkájába. Véleménye sze
rint Magyarországon számolni kell 
a miskolci felsőoktatási intézmény
nyel mint vezető kutatóegyetemmel, 
és akár Európában is vezető pozíció
ba kerülhetnek pár éven belül.

A Hollandiában letelepedett ma
gyar származású Horváth Imre, a 
Delfti Műszaki Egyetem profesz

szora „négy erős cölöpnek” nevezte 
a négy Kiválósági Központot, me
lyekre építhet az egyetem. „Úgy lát
szik, magas lesz, amit messziről is 
fognak látni” – fogalmazott, utalva 
arra, hogy európai szinten is előrébb 
kerülhet a miskolci intézmény. Fi
gyelmeztetett ugyanakkor, hogy az 
eredmények kötelezik az egyetemet, 
hogy továbbmenjen a megkezdett 
úton, és új lehetőségeket is keressen. 

Flórián Károly, a Kassai Műszaki 
Egyetem volt rektora kiemelte, bi
zonyos tudományágakban – a bá
nyászat és a kohászat terén – egye
dülálló a Miskolci Egyetem. Az 
eredmények közül megemlítette a 
kutatók bevonását, és azt, hogy új 
projekteket eredményezett a prog
ram. „Az eredmények alapján úgy 
gondolom, hogy a Miskolci Egye
tem elnyerheti azt, aminek már ré
gen megfelelt: a kutatóegyetem 
címet, és ezt követően az elit egye
temek közé is bekerülhet”.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

Fokozottan ellenőrzik  
a közmunkásokat
Fokozottan ellenőrzik a nemrég 
beindult Start közfoglalkoztatási 
program résztvevőinek teljesítmé-
nyét, munkafegyelmét. 

Minderről Bakos István kistér
ségi munkaszervezetvezető tá
jékoztatott, akit annak kapcsán 
kerestünk meg, hogy a városi 
közgyűlés legutóbbi ülésén is 
többször szóba került a közmun
kások munkafegyelme, amelyet 
másmás módon ítéltek meg az 
egyes frakciók képviselői. 

Bakos István elmondta: az el
múlt évben, a program indulása
kor felmerültek ezzel kapcsolatos 
problémák, amelyek megelőzésé
re, szankcionálására különböző 
intézkedéseket vezettek be. Tar
tós, három napot meghaladó, 
igazolatlan hiányzás, illetve ittas
ság miatt több mint negyven em
bert zártak ki a programból. Ez 
azt jelentette, hogy az érintettek 
egy éven keresztül jövedelem

pótló szociális segélyben sem ré
szesülhetnek. A jól teljesítőket 
ugyanakkor jutalmazták. 

Idén elsősorban azokat alkal
mazzák a programban, akik ta
valy már részt vettek benne, és 
bizonyítottak jó teljesítményük
kel – de emellett természete
sen másoknak is adott a lehető
ség. Mint megtudtuk, fokozzák 
az ellenőrzéseket, több munka
vezetőt alkalmaznak, és a teljesít
ménynyilvántartás rendszere is 
megváltozik, hatékonyabb lesz a 
program koordinációja. 

Bakos István kihangsúlyozta: 
az elmúlt év tapasztalatai jelentő
sen hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Start program március 1jén el
kezdődött I. ütemében, s április 
1jétől kezdődő II. ütemében – 
melyek keretében összesen 1800
an jutnak munkalehetőséghez 
Miskolcon és a kistérségben – 
még jobb eredményeket tudja
nak elérni.                                     Sz. S. 

Három határtalan nap 
Határtalan Napok néven, hagyo-
mányteremtő céllal indít új fesz-
tivált a Miskolci Nemzeti Színház 
vezetése. 

Kassa, Szabadka, Marosvásár
hely. Színház, zene, irodalom. 
Három város, három művészeti 
ág találkozik Miskolcon, a szín
ház új fesztiváljának keretében. 

A Határtalan Napokon, április 
5–7. között, a miskolci közönség 
a határon túli magyar művészet 
legkiválóbb színházi alkotása
it, világszerte ismert és elismert 
zeneszerzőit, költőit, íróit ismer
heti meg. A hagyományteremtő 
szándékú fesztivál első vendége 
Kassa, Marosvásárhely és Sza
badka városa.
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Felemás hazai bemutatkozás
A beléptető rendszer és a 
működtető DVTK, vala-
mint a szurkolók jól vizs-
gáztak szombaton, a csa-
pat azonban csak egy pontot 
szerzett hazai pályán a Hala-
dás elleni hazai premieren.

Az első hazai, tavaszi fordulóban 
1–1-et játszott a Szombathelyi Ha-
ladással a DVTK az NB I 19. for-
dulójában. A vezetést a vendégek 
szerezték meg: Ribánszki Lász-
ló hibája után Halmosi Péter volt 
eredményes büntetőből, az egy 
pontot érő gólt pedig José Luque 
szerezte óriási szabadrúgásgóljá-
val. Az első félidőben még voltak 
helyzetei a diósgyőrieknek – Elek 
Ákos például kapufát fejelt a spa-
nyol csapatkapitány szögletét kö-
vetően –, de a második játékrész-
ben már hiányzott a lendület és az 
átütő erő Szentes Lázár együttesé-
ből.

– A Haladás jól megszervezte 
a védekezését, így nagyon nehéz 
volt ellenük játszani. Az első félidő-
ben meg-megtaláltuk a rést, a má-
sodikban azonban már kevésbé, a 
végjátékban pedig már csak ível-
gettünk. Akcióból kevés helyzetet 

tudtunk kialakítani, ezt hiányol-
tam, és sokszor tanácstalan is volt a 
csapatom – értékelte a lefújás után 
a szakmai igazgató.

A találkozót a Magyar Labdarú-
gó-szövetség (MLSZ) intézkedései 
elleni tiltakozásul a stadionon kí-
vülről szurkolták végig az ultrák, 
így 4597 néző látta a tavaszi sze-
zonkezdést bentről, s ennyien ta-
pasztalták meg élesben a beléptető 
rendszer működését. A fórumo-
kon olvasható vélemények közül 
sokan dicsérték a bejutás gördülé-

kenységét, emellett a klub és a ha-
zai szövetség is pozitív tapasztala-
tokat gyűjtött.

– A legfontosabb először is, 
hogy köszönetet mondjunk szur-
kolóinknak a türelemért és a po-
zitív hozzáállásért, ami azt ered-
ményezte, hogy aki be akart jutni 
a lelátóra, az bejutott. Ez a fegyel-
mezettség is hozzájárult ahhoz, 
hogy gördülékenyen ment a belép-
tetés, de még nem nevezhető töké-
letesnek a rendszer – mondta Ko-
csis Norbert, a DVTK sajtófőnöke. 

– Amit sokan kifogásoltak, az a 
tisztaság és a mellékhelyiségekben 
a víz hiánya – utóbbi egy csőtörés 
miatt következett be. Néhány bér-
letet nem ismert fel a rendszer, de 
érintett szurkolóink így is láthat-
ták a mérkőzést. Számukra új bér-
letszelvényt állítunk ki, amit postai 
úton juttatunk el hozzájuk, termé-
szetesen díjmentesen. Azon dol-
gozunk, hogy kijavítsuk a hibá-
kat, hogy közönségünk tökéletesen 
érezze magát – hangsúlyozta.

Az MLSZ-től is pozitív vissza-
jelzéseket kapott a klub: a rend-
szer debütálásának, a klubvezetés 
munkájának és a szurkolók pozitív 
hozzáállásának szenteli a Stadion 
Biztonság Projekt hírlevelének 5. 
számát a szövetség (cikkünk a mi-
nap.hu-n olvasható).

Vasárnap Siófokra látogat a se-
reghajtóhoz a DVTK, majd a válo-
gatott selejtezői miatt rövid szünet 
következik.

– Győznünk kell Siófokon, de 
nem azért, mert az utolsó helyen 
állnak a bajnokságban, ugyanúgy 
meg kell adni nekik is a tiszteletet, 
mintha a listavezető Győr ellen ját-
szanánk. Ha minden jól megy, és 
az isten is úgy akarja, elhozzuk a 
három pontot, azért dolgozunk – 
tekintett előre José Luque.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Az egyetemen a sport is fontos szerepet kap
A Miskolci Egyetemen tájé-
koztatta szerdán a Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Sport-
szövetség (MEFS) delegá-
ciója az egyetem vezetőit az 
elkészített szakmai program-
járól, a Hajós Alfréd-tervről.

A MEFS elnöke és főtitkára szer-
dán délután érkezett meg a Mis-
kolci Egyetemre, hogy ismertesse a 
campus vezetőivel az elkészült Ha-
jós Alfréd-tervet, amely az egyete-
mi sport 2013–2020-as időszakra 
vonatkozó szakmai programja.

Az egyetemi-főiskolai sport fon-
tosságát indokolja az a tény, hogy 
egy egészséges értelmiséggel ren-
delkező társadalom polgárainak 
egészségesebbeknek, sikeresebbek-
nek kell lenniük. A felsőoktatás-
ból kikerülő fiatalok pedig később 
döntéshozók, véleményformálók 
lesznek, ezáltal befolyásolják majd 
a társadalom szemléletmódját, a 
sporthoz, egészséges életmódhoz 
való viszonyukat.

Mint azt Kiss Ádám, a MEFS el-
nöke kiemelte, az angolszász te-
rületeken a felsőoktatási intézmé-
nyek kidomborítják a sportklubok 
jelentőségét. – Hazánkban ez még 
egy egyetemnek sem jutott eszébe 
– tette hozzá, majd felhívta a figyel-
met arra a tényre, hogy a sportolá-
si lehetőségek vonzóbbá tehetnek 
egy-egy egyetemet, így a miskolcit 
is a felvételizők körében.

A Hajós Alfréd-terv a nemzet-
közi és hazai felsőoktatási verseny-
sport, a felnövekvő generációk élet-
minőségét jelentősen befolyásoló 
szabadidősport és a rekreációs célú 
sportoltatás területén jelöli ki a te-
endőket, három csoportra osztva. A 
MEFS kiemelt célja a versenysport 

területén, hogy biztosítsa az egye-
temi világversenyeken való ered-
ményes részvétel feltételeit, magyar 
rendezésű, egyetemi világversenye-
ket szervezzen többek között.

A szakmai terv ezen túl kitér a 
szabadidősport területére is, ahol 
több fejlesztést terveznek. Kiala-
kítanának egy Sportiroda-hálóza-
tot, önálló sportnormatívát vezet-
nének be, de emellett elindítanának 
egy SportPont Program elnevezé-
sű projektet, s az általános testneve-
lés rendszerének megújítását is java-
solják.

A hosszú távú tervek között pe-
dig az egyetemi sport-infrastruk-
túra fejlesztése kapott helyet. A 
terv keretében, még idén elkészül a 

felsőoktatási sportingatlan katasz-
ter, ami világosan bemutatja a le-
hetőségeket és hiányosságokat.

Székely Mózes, a MEFS főtit-
kára kiemelte, a tervek sajátossá-
ga, hogy legtöbbjükhöz anyagi erő-
forrás szükséges, ám többek között 
TÁMOP-pályázatokat is beadtak 
már. Hozzátette, vannak azonban 
olyan projektelemek is, amelyek ke-
vésbé kötődnek anyagiakhoz, ilyen 
például a sportos Egyetem díj.

A módosított Sporttörvény és az 
új Nemzeti felsőoktatási törvény az 
egyetemi sport feladatait és felelős-
ségét a Magyar Olimpiai Bizottság 
(MOB) és a felsőoktatási intézmé-
nyek, a koordinációt a 2012-ben 
megújult Magyar Egyetemi-
Főiskolai Sportszövetség (MEFS) 
hatáskörébe rendeli. Ennek a felha-
talmazásnak megfelelően a MEFS 
elkészítette az egyetemi sport 
2013–2020. időszakra vonatkozó 
szakmai programtervét, a Hajós 
Alfréd-tervet, melyet a MOB-on 
keresztül terjeszt a sportpolitikáért 
felelős miniszter elé, a felsőoktatási 
intézményeken pedig közvetlenül 
mutat be, és vitat meg.

Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.

A MEAFC-kupáért játszanak
Huszonharmadik alkalommal ren-
dezi meg a Miskolci EAFC hagyo-
mányos és sikeres asztalitenisz-ver-
senyét. A MEAFC-kupáért március 
24-én, vasárnap játszanak a spor-
tolók. Az eseménynek Miskolcon az 
Egyetemi Körcsarnok ad otthont.

Holdi László, az asztalitenisz-szak-
osztály vezetője érdeklődésünkre 
elmondta, hogy szeretnék a sport-
ágat népszerűsíteni, lehetőséget te-
remteni a hagyományos kupák 
elnyerésére, valamint a megyei mi-
nősítő pontok megszerzésére is.

– A MEAFC-vándorkupa egy-
ben Szlaboda István-emlékver-
seny is lesz – közölte a sportveze-
tő. – Ezzel igyekszünk tisztelegni a 

megyei szövetség egykori főtitkára 
előtt, aki öt évtizeden keresztül te-
vékenykedett. Az idén is megren-
dezzük az Extra kupa elnevezé-
sű versenyt. Ezt elsősorban az NB 
I-es, NB II-es sportolóknak ajánl-
juk, de bárki indulhat, aki benevez 
a vetélkedésre. A Körcsarnokban 
mozgalmas lesz a jövő vasárnap, 
ugyanis reggel 8 órakor kezdenek 
pattogni a labdák, 11 órától pedig 
bekapcsolódnak a küzdelmekbe 
az Extra kupáért harcolók, illetve a 
szenior korú sportolók is, akiknek 
külön versenyt bonyolítunk le.

– Milyen érdeklődésre számíta-
nak?

– Mivel a viadal csaknem két 
és fél évtizedes múltra tekint visz-

sza, nem kizárólag Borsod megyé-
ben ismerik, így távolabbi vidékről 
is jönnek. Korábban jöttek például 
Egerből, Salgótarjánból, Debrecen-
ből, Tiszafüredről, Jászberényből, 
Nyírbátorból és még sorolhatnám. 
Minden bizonnyal így lesz ez most 
is, a versenyzői létszám szerintem 
elérheti akár a százat is.

A MEAFC-kupán amatőrök, 
városi, megyei csapatban szerep-
lők, valamint az NB III-as együtte-
sekben sportolók csatáznak majd 
egymással. A szenior mezőnyben 
külön csoportban mérkőznek meg 
egymással az 50–59, a 60–64 éves, 
valamint a 65 év felettiek. Lesz fér-
fi egyéni, férfi páros, ifjúsági egyé-
ni, férfi vigaszdíj, és a hölgyek is 
játszhatnak, amennyiben kellő szá-
mú nevezés érkezik. Valameny-
nyi számban csoportmérkőzésekre 

kerül sor, így a szervezők elkerülik 
azt, hogy távolról érkező, de első 
mérkőzésén vereséget szenvedő já-
tékos mindössze egyetlen találko-
zón vegyen részt.

– Az egyéni győztesek serleget 
és tortát kapnak – mondta a díja-
zásról Holdi László. – A harmadik 
helyért játszaniuk kell a sportolók-
nak, az Extra kupa első és második 
helyezettje vásárlási utalványt kap. 
Nevezni március 21-ig lehet a 3529 
Miskolc, Vasvári Pál utca 17. szá-
mú címre, az én nevemre. A sorso-
lást március 22-én tartjuk.

A rendezvényt egyébként 12 
asztalon bonyolítják le, és mivel 
igazi nagyüzem várható az Egyete-
mi Körcsarnokban, a sportág bará-
tainak érdemes lesz kilátogatniuk a 
létesítménybe. 

D. L.

Két ezüstérem az országosról
Az elmúlt hét vége március 8–10-
ig a labdajátékok V–VI. korcso-
portos amatőr országos döntői-
nek időszaka volt. Miskolcon a 
kosárlabdázók, Debrecenben a 
röplabdások, míg Pécsett a kézi-
labdázók nem igazolt középisko-
lásainak legjobbjai csaptak össze.

Az amatőr (a hazai, vagy bármely 
ország szakszövetsége által ki-
adott játék- és versenyengedéllyel 
nem rendelkező) középiskolások 
miskolci fináléjában a hazai pá-
lyán versenyző kosárlabdacsapa-
tok két értékes helyezéssel zárták 
a tornát. A Földes Ferenc Gim-
názium leányai negyedikek let-
tek, míg a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium fiúegyüttese az ötö-
dik helyet érte el.

Az amatőr kézilabda diák-
olimpia pécsi országos dön-
tőjén is két miskolci együttes 
szállt harcba az érmekért, s vé-
gül a három labdajáték-döntő 
közül itt születtek a legnagyobb 
sikerek. A Herman Ottó Gim-
názium fiúgárdája Szilágyi At-
tila, valamint a Fáy András Gö-
rög Katolikus Közgazdasági 
Szakközépiskola leányegyüttese 
Solymosi Tamás vezetésével a 
döntőig menetelt, s végül egy-
aránt ezüstérmet szerzett.

A debreceni röplabdator-
nán a Lévay József Református 
Gimnázium lányai a 10. helyet 
szerezték meg, míg a fiúknál az 
Andrássy Gyula Szakközépisko-
la képviselte Miskolcot.

S. P.

Gercsák győzött az Európa-kupán!
Szenzációs eredményt ért el a 
Zágrábban megrendezett ifjúsági 
Európa-kupán a miskolci Gercsák 
Szabina! 

A fiatal sportoló első lett súly-
csoportjában, és a mutatott tel-
jesítmény rendkívül szép remé-
nyeket táplál az elkövetkezendő 
viadalokat illetően.

Flórusz János, a Hell Miskolci 
Judo Club elnöke a következők-
ről tájékoztatta lapunkat:

– A hétvégén Zágráb adott 
otthont az ifjúsági Európa-kupá-
nak, amelyre Szabina bizakod-
va utazott el – mondta a sport-
vezető. – Nos, kiderült, hogy 
ez nem volt alaptalan, ugyanis 
megnyerte a 63 kilósok súlycso-
portjában a versenyt! A kategó-
ria rendkívül népes volt, ugyan-
is harmincan álltak tatamira, és 
egy ilyen sűrű mezőnyben bi-
zony bármi előfordulhat. Szabi-
na nem jött zavarba, és sorrend-

ben először szerb, aztán horvát, 
bosnyák, izraeli és montenegrói 
ellenfelét is magabiztosan győz-
te le. Ezt mi sem jelzi jobban, 
mint az a tény, hogy négy mér-
kőzését nyerte meg ipponnal, és 
egyet wazaarival, így állhatott fel 
a dobogó legfelső fokára. Külön 
emeli sportolónk teljesítményé-
nek az értékét, hogy a Zágráb-
ban megrendezett eseményen 
a tavalyi Európa-bajnokság első 
négy helyezettje is elindult! 

Gercsák Szabina ezzel a mos-
tanival megismételte tavalyi si-
kerét, ez sem fordult elő túlságo-
san gyakran a zágrábi viadalok 
történetében! A miskolci spor-
toló bizakodással tekinthet az 
előtte álló feladatok elé, hiszen 
nagyon sűrű éve lesz: indul az 
ifjúsági, a junior és a felnőtt Eu-
rópa-bajnokságon, két világbaj-
nokságon, és az Európa-kupa is 
ad még neki elfoglaltságot.

D. L.

Március 16. | szoMbat » Asztalitenisz: NB I. Borsod Volán I. – Cegléd. Szemere Ber-
talan Szakközépiskola, 11.00 » Kézilabda. NB II Észak-kelet, női. MVSI – DVSC-Fórum III. Egyete-
mi körcsarnok, 15.00.

Március 17. | vasárnap » Labdarúgás: NB I. FGSZ Siófok – DVTK. Siófok, Városi Sta-
dion, 18.30 » Futsal: NB I. Tolna-Mözs – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Tolna, Tolna Városi Sport-
csarnok, 18.00.

Március 21. | csütörtök » Vízilabda: OBI/B. MVSI – KSI SE. Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda, 18.00.

Március 23. | szoMbat » Futsal: NB I. DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Univerzum. 
Generali Aréna, időpont később. » Kerékpár: Kassa – Miskolc nemzetközi országúti verseny, Petőfi 
tér. » Úszás: XVII. Víz világnapi nemzetközi verseny. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, időpont ké-
sőbb. » Kézilabda. NB II Észak-kelet, férfi. MVSI – Mátészalkai MTK. Egyetemi körcsarnok, 15.00 » 
Asztalitenisz: MEAFC-kupa, Szlaboda István-emlékverseny. Egyetemi körcsarnok, 8.00.

Március 24. | vasárnap » Úszás: XVII. Víz világnapi nemzetközi verseny. Kemény Dé-
nes Városi Sportuszoda, időpont később. » Szabadidősport: 20 éves a Zöld Sportok Clubja jubi-
leumi teljesítménytúra. Bükkszentkereszt, Erdészkert u. 5., 7.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Benczés Miklós 
a szakmai bizottságban
A Magyar Labdarúgó-szövetség 
elnöksége keddi ülésén döntött a 
szakmai bizottság elnöki és alel-
nöki tisztségéről, valamint az új ta-
gokról.
 
Miután Mezey György lemon-
dott a Magyar Labdarúgó-szö-
vetség szakmai bizottsága éléről, 
Gellei Imre korábbi szövetségi 
kapitány veszi át az elnöki tisztsé-
get. Az alelnök az MTK magyar 
bajnok edzője, Garami József lett, 
tagként pedig az U21-eseket irá-
nyító Róth Antal és a Puskás Fe-
renc Labdarúgó Akadémia csa-
patának vezetőedzője, a DVTK 

volt trénere, Benczés Miklós ke-
rült a korábbi szakemberek (Bo-
zsik Péter, Halmai Gábor, Her-
czeg András, Illés Béla, Kovács 
Zoltán, Szalai László) mellé.
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10  hirdetés

L&J
Nyitás: március 18-án, 9.00 órakor

Fashion
Ruházati Áruház

Cím: STOP-SHOP udvar, a Vögel Áruház helyén
Miskolc, Szentpéti kapu 80/a.

Nyitva: hétfőtől szombatig  
9.00–20.00 óráig

vasárnap: 9.00–18.00 óráig

Bármilyen utalványt,  
bankkártyát elfogadunk!!!

10% AKCIÓ MÁrCIuS 31-Ig 
MInden TerMéKre!!!

Tavaszi cipővásár!
SzéleS, problémáS,  

fájóS lábakra
Egyes termékek 2900 Ft-tól
l női szandálok
l női szandálcipők      36-41 méret
l női félcipők
l női papucsok

AKCIÓ! Női lúdtalpbetétes 
bőrpapucsok 35-36-37

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Miskolc, Technika Háza
március 21-én, (csütörtök) 9–12 óráig

}
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programok  11

Március 18. hétfő | 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 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.) 20.25–06.00 Képújság.

Március 19. kedd | 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 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 Sportközvetítés felvételről 20.25–06.00 Képújság.

Március 20. szerda | 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.25–06.00 Képújság.

Március 21. csütörtök | 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Mis-
kolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.25–06.00 Képújság.

Március 22. péntek | 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 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 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 
Képújság.

Március 23. szoMbat | 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 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.) 20.25–07.00 Képújság.

Március 24. vasárnap | 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 
19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25-07.00 Képújság. 

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››››

progrAmAjánló ››››››››
Március 14–20. | 15.15, 17.30 Európai Panoráma: Nejem, nőm, csa-

jom; magyar, romantikus vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 15.30, 17.45 Vég-
zetes hazugságok; amerikai–lengyel film | 12 | (Uránia-terem) | 19.45 
Európai Panoráma: A vadászat; feliratos, dán film | 16 | (Béke-terem) | 
20.00 Európai Panoráma: A város alatt; feliratos, lengyel–német–fran-
cia–kanadai háborús film | 16 | (Uránia-terem).

Március 21–27. | 14.30 Európai Panoráma: Drága besúgott baráta-
im; magyar film | 12 | (Béke-terem) | 15.30 Európai Panoráma: Tüske-
vár; magyar családi film | 6 | (Uránia-terem) | 16.15, 18.00 Croodék; ame-
rikai, animációs vígjáték | 6 | (Béke-terem) | 17.45 Európai Panoráma: 
Holy Motors; feliratos, francia thriller | 16 | (Uránia-terem) | 19.45 Zero 
Dark Thirty – A bin Laden-hajsza; feliratos, amerikai thriller | 16 | (Bé-
ke-terem) | 20.00 Európai Panoráma: A házban; feliratos, francia thril-
ler | 16 | (Uránia-terem).

Art mozi, művészetek házA ›››››››››››››››

» A miskolci egyházközségek képviselő-testületeinek tagjai közös keresztúti ájtatos-
ságon vesznek részt vasárnap, 17-én a Kálvária-dombon. Találkozás a Mindszenti plébánia udva-
rán, 14.45 órakor. A keresztút után a templomban folytatódik a képviselők lelki napja, Palánki Fe-
renc segédpüspök tanításával. Ezen a napon délután 4 órakor mocorgós szentmisét mutatnak be a 
kisgyermekes családoknak a Millenniumi teremben.

» A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Erdélyben magyarul címmel estet rendez 
március 20-án, szerdán 17 órai kezdettel a Fráter György Katolikus Gimnázium aulájában. Az est 
vendége Kémenes Lóránt, az erdélyi Tür község plébánosa lesz, aki magyar házat épít a telepü-
lésen.

» A jövő héten folytatódnak a nagyböjti lelkigyakorlatok a miskolci plébániatemplomok-
ban. A hejőcsabai templomban 22-én és 23-án az esti szentmiséken dr. Gál József apát, ny. plé-
bános mond szentbeszédeket, és 21-én, csütörtökön a mályi templomban is ő vezeti a lelki-
gyakorlatot. A Szent Anna-templomban 24-én, virágvasárnap kezdődik a lelkigyakorlat, és tart 
26-áig az esti szentmiséken, dr. Sedon László kanonok, hejőcsabai plébános vezetésével. A szir-
mai templomban 18–19-én, a görömbölyi templomban 20–21-én Koós Ede érseki biztos tart 
lelkigyakorlatot.

» Német szentmise lesz március 20-án, délután 3 órakor a mindszenti templomban.

hArAng-hírek ››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Képszakadás (MB premier) | 16 
| 10.00, 12.00 (p–v), 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 – 22.00 (cs–szo)
Dől a Moné (MB premier) | 12 | 10.30, 
12.30 (p–v), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 
– 22.30 (cs–szo)
Halálhegy – A Dyatlov-rejtély (F 
premier) | 16 | 13.15, 15.15, 17.30 – 
19.45 (cs–v), 20.30 (h–sze), 22.00 (cs–
szo)
Az a bizonyos első év (MB) | 16 | 
15.45, 20.15 – 21.45 (cs–szo)
Parker (F) | 16 | 17.45 – 22.15 (cs–szo)
Óz, a hatalmas (MB digitális 3D) | 
12 | 10.30 (p–v), 13.00, 15.30, 18.00 – 
19.45 (h–sze), 20.30 (cs–v), 22.30 (cs–
szo)
Die Hard – Drágább, mint az éle-
ted (MB) | 16 | 10.45 (p–v), 16.15, 
18.15, 20.15 – 22.15 (cs–szo)

Óz, a hatalmas (MB) | 12 | 12.00 (p–
v), 14.30, 17.00
Egyesület állatok (MB) | 6 | 11.15 (p–
v), 13.15, 15.15
Pí élete (MB digitális 3D) | 12 | 11.15 
(p–v)
A hobbit: Váratlan utazás (MB) | 12 
| 10.00 (p–v)
Django elszabadul (MB) | 18 | 12.45 
(p–v), 13.00 (kivéve p–v), 19.30
A csapda (MB) | 16 | 19.30 – 21.45 (cs–
szo)
Személyiségtolvaj (MB) | 16 | 17.15, 
19.30
Boszorkányvadászok (MB digitális 
3D) | 16 | 13.45

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – március 14–20. ›››››››››››

Március 16. | szoMbat
17.00 | Barokk fesztivál. Flach Antal, Szurasenkó 

Dániel és Vihula Mihajlo előadása. Európa-ház.
19.00 | Miskolci Operabál. Zenepalota.
20.00 | Wasabi Kft.-koncert. Helynekem.

Március 17. | vasárnap
11.00 | Barokk fesztivál. Zenés istentisztelet. Bel-

városi evangélikus templom.
17.00 | Barokk fesztivál. Záró hangverseny és is-

tentisztelet. Belvárosi református templom.

Március 18. | hétfő
14.00 | Történelmi-kulturális örökségünk,  

a Csörsz-árok. A Szent István Egyetem vándorkiállítá-
sát megnyitja és az azt követő rendhagyó történelem-
órát Harkányiné Székely Zsuzsanna egyetemi docens 
tartja. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

Március 19. | kedd
16.30 | Írók, ha olvasók. Sorozatnyitó találkozó. II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.
18.00 | Frankofón Fesztivál. Mimi Blais Ragtime- 

koncert. Zenepalota.

Március 20. | szerda
08.45 | Frankofón Fesztivál. Nyelv és kommuniká-

ció. Előadó: P. Kováts Éva. Zrínyi Ilona Gimnázium.
15.00 | Frankofón Fesztivál. Műfordítási szeminá-

rium, a Kiss Ernő műfordítási pályázat díjkiosztója. 
Zrínyi Ilona Gimnázium.

17.00 | Művészeti Szabadegyetem. Bán András 
műkritikus előadása Az egyéni mitológiák termé-
szetrajza címmel. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00 | Ahol a halottak életre kelnek. Bibliai Sza-
badegyetem. Szabó János főiskolai óraadó tanár 
előadása. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

Március 21. | csütörtök
10.00 | Frankofón Fesztivál. Hát ez állati! La Fon-

taine alakja és meséi. Játékos vetélkedő, Morgane 
Péres előadása. Avasi Gimnázium.

10.00 | Pénz, de honnan? Roadshow a régió fej-
lesztési lehetőségeiről. Népkerti Víigadó.

18.00 | A Biblia a magyar költészetben. Tompa 
Mihályról Reisinger János irodalomtörténész tart 
előadást. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

18.00 | Modern zenei kamaraest. Zenepalota, 
Bartók-terem.

19.00 |  S. Ö. R. Nem komplett Shakespeare-művek. 
Művészetek Háza.

Március 22. | péntek
17.00 | Tehetségnapi hangverseny az Erkel Fe-

renc Zeneiskola növendékei és tanárai közre-
működésével. Vendég: a rozsnyói művészeti isko-
la hangszeres tanulói. Ady Endre Művelődési Ház.

20.00 | Frankofón Fesztivál. Az Accordzeam 
együttes koncertje. Grizzly Söröző.

Március 23. | szoMbat
10.00 | A Csodás Ujjak Foltvarró Klub tárlata. A 

jubileumi kiállítást Prokai Margit, a II. Rákóczi Fe-

renc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója nyitja 
meg. A tárlat megtekinthető április 6-ig. II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

10.00–13.00 | Húsvétváró családi játszó-
ház. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi  
Könyvtár.

15.00–20.00 | 38. Nemzetközi Formációs 
Táncfesztivál. Formációs Táncok Magyar Bajnok-
sága. Miskolc Városi Szabadidőközpont.

Március 24. | vasárnap
09.50 | Nivea Tour. Az egész napos rendezvénysoro-

zat első állomása Miskolc. Családi sport- és egész-
ségnap. Generali Aréna.

14.30, 16.30 | Játsszunk zenét a szimfoniku-
sokkal! A Miskolci Szimfonikus Zenekar koncert-
je gyerekeknek, szülőknek és nagyszülőknek. Mű-
vészetek Háza.

kiállítás:
» Örökség 2012. A Herman Ottó Múzeum legújabb 

szerzeményeit bemutató kiállítás. A tárlat megte-
kinthető április 28-ig. Herman Ottó Múzeum köz-
ponti épület.

» Borsod 2050. A tárlat április 2-ig látogatható. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Kemény Dió, Oelschläger-Őry Lajos építész 
emlékkiállítása. Megtekinthető április 6-ig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Halász-Hradil Elemér művei, magánygyűjte-
ményekből. Megtekinthető április 6-ig. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

» Tizedik Kunszt. Megtekinthető június 22-ig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Csokonai 170. Szabó Ádám szobrászművész kiál-
lítása. Megtekinthető április 6-ig. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

HirDetés

„Játsszunk zenét  
a szimfonikusokkal!”

Történetek Ütemvárosból

A Miskolci Szimfonikus Zenekar  
koncertje, ezúttal két időpontban:

2013. március 24-én  
14.30 és 16.30 órakor

Koncert gyerekeknek, szülőknek,  
nagyszülőknek.

Forgatókönyvíró és műsorvezető:  

Csuka Tímea
Vezényel:  

Kovács László
  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

HirDetés

Több eseménye is van a Frankofón Fesztiválnak

2013. március 21. csütörtök, 19 óra, Mûvészetek Háza

S.Ö.R.
Szereplôk: Kálid Artúr, Kálloy Molnár Péter, Tóth Gáspár András

Jegyek és információ: MKK központi jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2., telefon: 46/508-844,  

30/846-3009) www.muveszetekhazamiskolc.hu
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74 éve, 1939. március 11-én jelent meg a „közérdekű munkaszol-
gálatról” szóló ez évi II. törvény, amely kimondta, hogy a 21. élet-
évüket betöltött, „megbízhatatlan” elemek kötelezhetők közérdekű 
munkára. Ez volt az alapja a későbbi, munkaszolgálati rendeletnek.

153 éve, 1860. március 15-én lehetett először megünnepelni a 
forradalom és szabadságharc kitörését, emlékezni az áldozatokra. 
Egy hónap múlva Széchenyi István öngyilkossága, majd temetése a 
nemzeti összefogás szimbólumává vált. 

63 éve, 1950. március 16-án kezdte meg működését az egyesített Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatása. Az új megyének 500 ezer la-
kosa, 7 járása, 378 községe volt.

Hétforduló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Diósgyőri 
tavaszi hívogató

Beszélgetőkör, ruhabörze, ba-
ba-mama programok, kézműves 

foglalkozások – többek között 
ezekkel várták a miskolciakat és 

a diósgyőrieket szombaton, az 
Ady Endre Művelődési Ház ta-

vaszköszöntő rendezvényén. 
A családbarát eseményt máso-

dik alkalommal rendezték meg, 
a helyszínen délután az Alma 

együttes is koncertet adott.
(fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Peter Himmelhuber: 
Metszés mindentudó – 
99, lényegre törő válasz
A könyv könnyen áttekinthe-
tő, azonnali segítséget nyújt. Pe-
ter Himmelhuber összegyűjtöt-
te a leggyakrabban előforduló 
kérdéseket, s gyakorlatban ad 
hasznos válaszokat. A kötet tar-
talmazza a metszési technikák 

pontos leírását, és hogy mi a teendő a felmerülő problémák esetén. 
Egyszerű használata során a magyarázatok és a képes útmutatók ga-
rantálják a sikert, lépésről lépésre.

Dr. Qanta A. Ahmed: 
A láthatatlan nők földjén
Qanta, a mohamedán vallású, fiatal brit 
orvos amerikai tanulmányai végeztével 
elfogad egy állást a szaúd-arábiai Rijád 
egyik kiemelt kórházának intenzív osz-
tályán. Ezzel megnyílik előtte a lehető-
ség, hogy megismerje „a láthatatlan nők 
földjét”, vallása bölcsőjét, azt az országot, 
amely a mekkai Kába követ őrzi. Az első 
napon felölti a hagyományos és kötelező 
női viseletet, az abaját, és megkezdődik 
izgalmas felfedezőútja, melynek során az 
elutasításon és a kezdeti idegenségérzeten túllépve újraalkotja képét 
a nőiségről, az iszlámról, a szaúdi társadalomról.

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

Akkor és most…  A képeslap 1970-ben mutatja a Palóczy 
utcai leánykollégiumot. Elődje egy földszintes, az utcára 12 ablak-
kal néző épület volt, amelyben a Tóth Pál Leánynevelő Intézet mű-
ködött az államosításig. A kép bal sarkában látható megyei bírósá-
gi épülettől, a Dózsa György és Palóczy László utcák sarkát elfoglaló 
épületekben a TÜZÉP-vállalat kapott helyet. A térség rendezésére 
1961-ben fogadták el a tervet, s ekkor olvassuk a helyi sajtóban, hogy 
„lebontják a Tóth Pál iskola néven ismert, már nehezen felújítható 
földszintes iskolaépületet is”. 1966-ban adták át a ma is látható öt-
emeletes épületet, amely Krisztik Pál tervei alapján készült az akkori 
legmodernebb vasbeton-technológiával. Az épületben 12 tantermet 
és 400 fős kollégiumot alakítottak ki. A képen még látszik a korlátok 
övezte Pece patak medre, amelyet később csatornába zártak. A csa-
torna betonozott nyomvonala jól látszik az épület alatti átjáróban. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, F. Kaderják Csilla fotója)

Laci Miskolcnak (is) beszél
Közel húsz éve a várost 
szolgálja Tóth László. Le-
gyen szó nemzeti ünnep-
ről, várjátékokról, formá-
ciós táncfesztiválról,  vagy 
a március 15-i megemlé-
kezésről.

Az, hogy szerepel, hogy műsort 
vezet, egészen kiskorától az élete 
része, hatévesen vezetett először 
műsort a selyemréti óvodában.  
– Aztán 11 éves koromtól több 
évtizeden át a zene felé sodort 
az élet, több formációban ját-
szottam, az egyik legismertebb a 
METAL a nyolcvanas években, 
többek között az Ifiházban vagy 
a Gárdonyiban is többször fel-
léptünk – mondja Tóth László.

Az életében a kilencvenes 
években volt egy spirituális vál-
tás is, elkezdett a meditációval 
foglalkozni, nyolc, ilyen témájú 
CD-t is kiadott, tavalyelőtt pedig 
megjelent az első könyve is.

Mivel – mint mondja – a 
színpadon mindig jól megállta 
a helyét, valószínűleg ez is köz-

rejátszott abban, hogy 1995-
ben az Ifiház munkaajánlat-
tal kereste meg. Áprilisban lesz 
18 éve, hogy a városi műso-
rok vezetőjeként is dolgozik. 
– Minden műsor vezetése más 
és más. Az emberek, a nézők is 
mást várnak tőlem. Egy várjá-
tékon vagy egy formációs tánc-
fesztiválon, és egy koszorúzá-
son is másképpen, mást kell 
mondanom. Sokszor hozta úgy 
az élet, hogy rögtönözni kellett, 
de ez ebben a jó, minden alka-
lomból tanulni lehet – mondja 
Tóth László, aki szerint még két 
március 15-e sem tud egyforma 
lenni.                    Tajthy Á. | fotó: J. Á.

köztünk élnek ›››››››››››››››››››››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu): 46/560-080; MISEK Diósgyőr: 46/531-799; Fogorvosi ügyelet (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügyelet (GYEK 
– Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély 116-123. áldozatsegí-
tő vonal: 80/225-225. MiHŐ-ügyelet: 46/379-360. MivÍz-ügyelet: 46/519-
339. éMász-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-
579. Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514-949. in 
Memoriam Temetkezés (halottszállítás): 46/353-909, 30/677-7958. állat-
egészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››

zero Dark Thirty – 
A bin Láden-hajsza
A legkeményebb rendezőnő, 
Kathryn Bigelow a közel-kele-
ti háborúk nagyasszonyaként 
megmutatja belülről, hogyan 
történt a világ legkeresettebb ter-
roristavezére utáni hajtóvadá-
szat, amely végül sikerrel zárult. A Zero Dark Thirty – A bin Láden-
hajsza azt a tízéves hajtóvadászatot tárja fel, amelyre az egész ország 
figyelt. A történet főhőse Maya, a fiatal lány, aki a CIA-nál kezd dol-
gozni. Kezdeti lelkesedése hamar megszállottságba fordul. 

színes, feliratos, amerikai thriller, korhatár 16 év | Művészetek Háza, 
Béke-terem. Március 21–27.: 19.45

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Névadó – Klapka György
Az Avas városrész főutcája, 
amely észak felé a Pattan-
tyús Ábrahám Géza, dél 
felé a Szent György ut-
cával határos. Az Arbo-
rétum felé van egy ki-
ágazása. Az elnevezés 
egyidős a városrésszel, ko-
rábban a Győri kapuban volt 
ilyen nevű utcánk. 

A névadó Temesváron szüle-
tett, s itt kezdte meg, majd Kecske-
méten és Szegeden folytatta iskolai 
tanulmányait. Katonai iskolában 
folytatódott élete, tagja lett a királyi 
testőrségnek, majd a bécsi gárdá-
nak. Innen kezdődött Görgey Ar-
túrral való barátsága, akinek 1849 
áprilisában helyettese lett, s a bel-
ügyminisztériumot is irányítot-
ta. Neve összekapcsolódik Komá-
rom vára védelmével, ahol közel 

húszezer emberével a sza-
badságharc hátterét bizto-

sította. A vár kapituláci-
ója után, 1849. október 
5-ét követően London-
ba emigrált. Élt Párizs-
ban, Lipcsében és Genf-

ben, s számos tisztséget 
betöltött, harcolt is a ki-

egyezés utáni hazatéréséig. A 
Deák-párt tagjaként országgyűlé-
si képviselő és a honvédegyletek el-
nöke is volt. (1820–1892 között élt, 
Budapesten halt meg, a Kerepesi 
temetőben, de Komáromból ho-
zott földben nyugszik. A szabad-
ságharc alatt megfordult Miskol-
con is, 1849-től a szirmabesenyői 
kerület országgyűlési képviselője 
volt. A róla elnevezett Klapka-in-
dulót a komáromi várban Egressy 
Béni komponálta.)                          D. I.

Száz éve írták…
„Martius 17-én érkezett meg híre 
a’ bécsi és pesti eseményeknek. A 
kis gyűlésben 20-án kérelem olvas-
tatott fel a nemzetőrség alakítása 
iránt. Én 22-én a nemzeti őrsereg-
be írám magamat, ezt tevék három 

nagyobb öcsém is… 1848. Mart. 
15-e honunkra nézve feledhetetlen 
marad; leend-e azonban áldás csa-
tolva emlékéhez vagy sem? – em-
beri ész meg nem fejtheti” – írta 
naplójában Szűcs Sámuel jogász, a 
szabadságharc történetének precíz 
krónikása.                Dobrossy István

Ovisok a vezetőfülkében. Az MVK Zrt.-nek fontos, hogy 
minél fiatalabb korban megismerjék a gyermekek a közösségi közle-
kedést. Éppen ezért időről időre vendégül látnak óvodás, kisiskolás, 
középiskolás csoportokat, civil szervezeteket, érdeklődőket az MVK 
Zrt. telephelyén, legutóbb a felsőzsolcai óvoda 30 apróságát. Az óvo-
dás gyerekek több mint egy órán keresztül ismerkedtek a járművek-
kel, villamossal és autóbusszal egyaránt, valamint egy kicsit a múlttal 
is: az Ikarus 620-as veterán autóbuszról szinte le sem szerettek volna 
szállni. (fotó: Juhász Á.) 

HIrDETéS




