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Nyár végére megújul a miskolci sétálóutca
Megkezdődött hétfőn a mis-
kolci Széchenyi utca díszbur-
kolatának megújítása.

A munka a Zöld Nyíl projekt része-
ként, a Széchenyi – Kazinczy utca 
sarkán kezdődött hétfőn, s mint 
Szőnyi Péter projektigazgató el-
mondta, az ismét téliesre fordult 
időjárás miatt meg is kellett állni 
kedden reggel, várhatóan egy hétre.

– Reményeink szerint emiatt az 
egy hét miatt nem fog csúszni az át-
adás, és tartani tudjuk a burkolat-
csere határidejét, vagyis július végé-
re elkészülhetünk. Az időjárás miatt 
a héten elmaradó munkákat a jövő 
héttől nyújtott műszakban pótoljuk 
be – hangsúlyozta Szőnyi Péter. 

A projektigazgató türelmet és 
megértést kért az üzlettulajdo-
nosoktól és a lakosságtól – mint 
mondta, tudja, hogy a munkák kel-
lemetlenséget okoznak, megnehe-
zítik a bejutást a boltokba, ám min-

dent elkövetnek annak érdekében, 
hogy ez a lehető legrövidebb időt 
vegye igénybe egy-egy üzlet előtt.

– Terveink szerint a bontással és 
a burkolással napi 10-15 métert tu-
dunk haladni, tehát nagy sebesség-

gel vonul majd át a kivitelezés a fő-
utcán – mondta.

» folytatás a 3. oldalon

Felkészültek a sok esőre!

A nagy mennyiségű csapadék és a várható olvadás vízszintemelke-
dést okozhat a Szinván és Miskolc egyéb vízfolyásain. 12 helyszínen 
3650 homokzsák van készenlétben és fokozott a figyelem az olvadás 
és a nagy mennyiségű csapadék miatt.                  » részletek a 3. oldalon

Ezüstös, válogatott Macik
Döntőbe jutott a Miskolc Holding Jégkorong Magyar Kupában a 
Miskolci Jegesmedvék jégkorongcsapata, mely a második helyet sze-
rezte meg csütörtökön. Pénteken pedig kiderült: négy Miskolci Je-
gesmedvék-játékos került be a hazai rendezésű vb-re készülő ma-
gyar jégkorong-válogatott bő keretébe.                 » részletek a 9. oldalon

Közbiztonság, közlekedés
Lakossági fórumot rendezett 

hétfő délután Seresné Hor-
váth Zsuzsanna és Kovács 

László önkormányzati képvi-
selő az Ady Endre Művelődé-

si Házban. A fórum témái a 
közrend, közbiztonság és kö-

zösségi közlekedés volt, de 
minden észrevételt vártak a 

megjelent miskolciaktól. 
» részletek az 5. oldalon

Húsvétkor is védik a fogyasztókat
Húsvét környékén hagyományo-
san megnő a boltokban a forga-
lom. Perger Mónika, a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtó-
referense elmondta: országszer-
te kiemelten vizsgálták az ünnep 
előtt, megfelelően számolták-e el 
a pénztárnál a feltüntetett árakat, 
érvényesültek-e a meghirdetett 
kedvezmények. Adtak-e nyugtát 
az üzletben, érvényesült-e a tisz-
tességes kereskedelmi gyakorlat.

Nézték a szavatossági időt, a 
fogyaszthatóságot, az áru össze-
tételének jelölését. Ha félrevezető 
jelzésű terméket találtak, illetve 
veszélyeztethették a fogyasztók 

egészséget, jelezték az élelmiszer-
biztonsági szakhatóságnak.

» folytatás a 3. oldalon

Menjünk 
világgá…!
jubilál a miskolci utazási kiállítás, 
melyet huszadik alkalommal ren-
deznek meg április 4. és 6. között.  
úti tippek | 7. oldal

világbajnok 
cipők
2010 után újabb nagy sikert ért el 
különleges cipőivel kovács attila 
miskolci cipészmester.  
a város | 4. oldal

atlétikapálya:
hol legyen? 
jövő héten megtekintik az új atlé-
tikapálya lehetséges helyszíneit az 
atlétikai szövetség szakemberei.  
sport | 9. oldal

Hosszú hétvége, óraátállítás

Vasárnap hajnali kettőről három 
órára kell átállítani az órákat, ez-
zel megkezdődik a nyári időszá-
mítás. Az óraátállítás érinti az 
MVK Zrt. éjszakai járatait is, bő-
vebb információ a cég honlap-
ján (www.mvkzrt.hu ) található.

A hosszú hétvége miatt válto-
zik a közlekedés is: vasárnapi, il-
letve munkaszüneti menetrend 
szerint közlekednek az MVK 
járatai március 31-én és ápri-
lis 1-jén. A Régió Park Kft.-hez 
tartozó parkolókban március 

30-án, szombaton a megszokott 
rend szerint kell fizetni, március 
31-én, vasárnap és április 1-jén, 
hétfőn díjmentes lesz a parkolás.

A Miskolc Holding Zrt. tagvál-
lalatainak ügyfélszolgálati irodái 
hétfőn zárva tartanak. A MIHŐ 
Kft. és a MIVÍZ Kft. viszont a 
húsvéti ünnepi hétvége alatt is 
folyamatos munkarendben üze-
melteti diszpécserszolgálatát. Az 
AVE Miskolc Kft. a megszokott 
szállítási napokon viszi el a kom-
munális jellegű hulladékot.

Színházi sikerek
A színházi világnap alkalmából 
adták át szerdán a Soós Imre-dí-
jat, a MASZK Országos Színház-
egyesület szakmai díját. A pálya-
kezdő színészek rangos elismerését 
idén a miskolci nemzeti színművé-
sze, Rusznák András kapta.  A szín-
művészt legutóbb A padlás Rádió-
saként láthatta a miskolci közönség, 
s legközelebb a Hamlet szerepét ala-
kítja. Shakespeare klasszikusát ápri-
lis 14-én mutatja be a teátrum.

Ugyancsak fontos siker a szín-
ház életében, hogy hat év után újra 
képviseltetik magukat a Pécsi Or-
szágos Színházi Találkozón, még-
hozzá a direktor által rendezett A 
vágy villamosa című színművel.

A színházban egyébként is zajlik 
az élet, a világnap után fesztiválra 
készülnek.     » erről a 4. oldalon írunk

„Legyen gondunk rá,
hogy szeretetre és jótettekre
buzdítsuk egymást.” 

(Zsid 10, 24)

Áldásban gazdag,
békés 
húsvéti ünnepeket
kívánok!

Dr. Kriza Ákos polgármester

Már tesztelik az új villamosokat!

Befejezés közeli állapotban van-
nak a Škoda Transportation a. s. 
plzeni gyárában a Miskolcra érke-
ző 26THU3 típusú villamos pro-
totípusai. A cseh vállalatnál jelen-

leg a két járműből az első elkészült, 
a második összeszerelése pedig fo-
lyamatban van – közölte a Zöld Nyíl 
projektigazgatóság csütörtökön.

» cikkünk a 3. oldalon
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Újra lomtalanítást szervez az 
AVE Miskolc Kft., így ezúttal is 
térítésmentesen szállítják  
majd el a háztartásokban fel-
gyülemlett, feleslegessé vált lo-
mokat. 

A lomtalanítás nem tartalmaz-
za a veszélyes hulladékok (akku-
mulátor, pala, tv, hűtőszekrény 
stb.), építési törmelék, kommuná-
lis hulladékok, gumiabroncsok és 
zöldhulladékok (falevél, gally) el-
szállítását.

április 5. | péntek
Szirma: Akácos, Árvácska, Ba-
bits M., Barát, Benczúr Gy., Be-
rekkert, Bogáncs, Egressy B., 
Erkel F., Fáskert, Gémeskert, Haj-
nóczy J., Halom, Harang, Jenkei, 
Kaptár, Kassák L., Kelet, Korom-
házi, Magyar L., Mályva, Marek 
J., Méz, Miskolci, Mohostó, Nagy 
L., Óvoda, Pipacs, Pólya J., Posta, 
Rák, Retek, Sárosi Gy., Somlay A., 
Szacsvay I., Szalay A., Szép, Szerb 
A., Szirmay A., Tartsay V., Új Élet, 
Újkert, Váci M.

LomtaLanítás ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

» Földesi Norbert (MSZP) | az 5. számú önkormányzati választókörzet képvi-
selője lakossági fórumot tart április 4-én, csütörtökön délután 5 órától a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskolában (Középszer u. 3.). Téma: Parkolási helyzet az Avason.

» Fodor Zoltán (MSZP) | a 7. számú önkormányzati választókörzet képviselő-
je lakossági fogadóórát tart április 8-án, hétfőn délután 5 órától a Széchenyi István Ál-
talános Iskolában (Hajós u. 5.).

» Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) | a 16. számú önkormányzati vá-
lasztókörzet képviselője lakossági fórumot tart április 2-án, kedden délután 5 órától a 
Vasgyári u. 24. szám alatti Közösségi Házban. Meghívott vendégek: Kovács László (Köz-
terület-felügyelet), Beke Tibor (Városgazda Kft.), Soltész Péter (városüzemeltetési osz-
tály), Soltész Csaba (vasgyári rendőrőrs), Turzó László (MIVÍZ Kft.).

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát 
tart április 3-án, szerdán délelőtt 11 órától a Jobbik miskolci irodájában (Széche-
nyi u. 52.).

fórum, fogadóóra ››››››››››››››››››››››››››››››

Aláírást gyűjt a rezsicsökkentés 
érdekében a Fidesz 
Miskolcon is megkezdte alá-
írásgyűjtő akcióját a Fidesz a re-
zsicsökkentés támogatásával 
kapcsolatban. Az okokról és a 
részletekről kedden beszélt Csö-
bör Katalin országgyűlési képvi-
selő az Avason felállított aláírás-
gyűjtő ponton.

Csöbör Katalin emlékezte-
tett, a kormány álláspontja 
az, hogy válság idején annak 
terheit közösen kell vállal-
nia mindenkinek az ország-
ban, így a nemzetközi és ha-
zai energiaszolgáltatóknak is.

–  Bár korábban már csök-
kentettük az áram- és a gáz-
számlákat 10 százalékkal, és to-
vábbi csökkentés lehetőségeit 
dolgozza ki a kormány, a rezsi-
csökkentést mégis súlyos veszély 
fenyegeti, mégpedig több oldal-
ról is – hangsúlyozta Csöbör Ka-
talin.

Az országgyűlési képviselő el-
mondta, a rezsicsökkentés ellen 
mindent megtesznek maguk a 
nemzetközi szolgáltató cégek, 
hiszen az ő profitjuk csökkenté-
séről van szó.

– A privatizációt követően 
ezek az energiacégek sok száz-
milliárd forint haszonra tettek 
szert, amit ki is vittek az ország-
ból – emlékeztetett.

– De a rezsicsökkentést ve-
szély fenyegeti belföldről is, mert 
az úgynevezett baloldali pártok 
most is, teljes mellszélességgel 
a nemzetközi szolgáltatók mel-
lé álltak. Amikor hatalmon vol-
tak, és lett volna módjuk tenni 
valamit az emberekért, megmu-
tatták, hogy ki és mi a fontos 
a számukra: megállás nélkül 
emelkedett a gáz és a villany-
áram ára. A nemzetközi és ha-
zai baloldali média pedig hetek 
óta megkezdte az elképesztően 
hazug kampányát: „mindegy, mi 
történik, de az Orbán-kormány 

mindenképpen a hibás” – han-
goztatta Csöbör Katalin.

A politikus leszögezte, a kor-
mány a rezsicsökkentéssel meg-
védi a magyarok pénztárcáját, a 
magyarok pedig az aláírásukkal 
megvédik a kormányt a legkü-
lönfélébb nemtelen támadások-
kal szemben.

– Úgy gondolom, ez egy kor-
rekt dolog, de ehhez a kor-
mánynak igenis szüksége van 
mindenki támogatására, a mis-
kolciak, az avasiak támogatásá-
ra is – mondta Csöbör Katalin.

A helyszínen jelen volt Illyés 
Miklós olimpikon is, aki maga 
is támogatja a Fidesz rezsicsök-
kentésre irányuló kezdeménye-
zését.

– Az én szüleim is nyugdíja-
sok, az Avason élnek, és ponto-
san tudom, milyen nehézséget 
jelentenek a magas rezsiszám-
lák. Úgy gondolom, csak támo-
gatni lehet egy olyan kezdemé-
nyezést, mely arra irányul, hogy 
a szolgáltatók helyett az embe-
rek zsebében maradjon a pénz – 
mondta Illyés Miklós.

A Fidesz aláírásgyűjtése 10 
héten át, körülbelül május végé-
ig tart majd, és Miskolcon meg-
közelítőleg 30-40 helyen lesz le-
hetőség aláírni az íveket.

T. Á. | fotó: Juhász Á.

A Miskolc Holding Zrt. munkatársakat keres 
tagvállalataihoz az alábbi munkakörökbe:

VARRóNő
•  Feladatok:  varrodai munkák elvégzése, késztermékek  

készítése
• Elvárás: szakirányú szakmunkás végzettség

GéPKOCSIVEZETő
• Feladatok:  szennyvízszállítási, csatornatisztítási  

munkálatok elvégzése
• Elvárás: középfokú végzettség, C+E kategóriás jogosítvány

TAKARíTó
• Feladatok:  takarítási munkák elvégzése, irodahelyiségek  

tisztántartása
• Elvárás:  alapfokú iskola végzettség, megbízhatóság, precizitás

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és 
a pályázni kívánt munkakör megjelölésével a mhhrpalyazat@
miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. 
címre várunk 2013. április 15-ig.

A Miskolc Holding támogatja a megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók foglalkoztatását is.

március 24. | vasárnap

Cipőre emlékeztek. A Republic 
közelmúltban elhunyt énekesére, 
Bódi Lászlóra emlékeztek vasárnap 
este a Művészetek Házában. 

Ügyészséghez fordulnak. A Jobbik 
szerint Miskolcon a hatóságok több 
városrészben is eltűrik a törvénysértő 
állapotokat, ezért a párt feljelentést tett 
a megyei ügyészségen hivatali vissza-
élés gyanújával. Jakab Péter szerint az 
önkormányzatnál olyan helyekre is 
kiállítottak lakcímkártyát, ahol nem 
is volt lakás. Erre reagálva Dobos Tí-
mea, a városháza szóvivője cáfolta, 
hogy ne lennének eredményei az el-
lenőrzéseknek: 700 feljelentés szüle-
tett lakcímbejelentés elmulasztása és 
csendháborítás miatt. Kiemelte, meg-
szigorították a település szintű lakó-
hellyel rendelkezők bejelentkezését is.

március 25. | hétfő

Vita uniós tagságunkról. A fi-
atalok közvetlen megszólítása érde-
kében Mi lenne, ha nem lenne Eu-
rópai Unió? címmel középiskolai 
és egyetemi rendezvények kereté-

ben teremtenek lehetőséget az ak-
tív párbeszédre az Európai Unió-
val kapcsolatostémákról. A Miskolci 
Egyetem hallgatói Pelczné Gáll Il-
dikó európai parlamenti képviselő-
vel és Prőhle Gergellyel, a Külügymi-
nisztérium európai uniós kétoldalú 
kapcsolatokért felelős helyettes ál-
lamtitkárával beszélgethettek.

A szakma kiváló tanulói. Hato-
dik alkalommal rendezték meg idén 
a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, 
összesen 39 szakmában versengtek 
az ország szakképző iskoláinak vég-
zős diákjai. A két előválogató dön-
tőt Miskolcon tartották hétfőtől szer-
dáig, az Andrássy Gyula és a Kandó 
Kálmán szakközépiskolában. 

A tehetség napján. Európa-szerte, 
így Magyarországon és természetesen 
Miskolcon is kiemelkedő képességgel 
rendelkező gyerekek műsorával ün-
nepelték a tehetség napját. A Színház-
történeti és Színészmúzeumban szak-
mai fórum is kísérte az eseményt. A 
tehetség napját Bartók Béla születés-
napján ünnepeljük.

március 26. | kedd

EBH-nál a Jobbik. Az Egyenlő Bá-
násmód Hatósághoz fordult a Job-
bik, amiért egy miskolci lakosnak 
magyar származása miatt nem tették 
lehetővé, hogy jelentkezzen a „Nő az 
esély” című programra. Jakab Péter 
önkormányzati képviselő elmondta, 
megkereste egy lyukóvölgyi magyar 
hölgy, aki elpanaszolta, mélyszegény-
ségben él, ezért gondolt arra, ő is je-
lentkezik a programra. A Miskolci 
Családsegítő Szolgálatnál ugyanak-
kor kiábrándították: mivel nem ci-
gány, így ő nem jelentkezhet.

Versengő tavasz. Tavaszköszöntő 
vers- és prózamondó versenyt ren-
deztek a Herman Ottó Általános Is-
kolában. Az idén tizennyolcadik al-
kalommal megrendezett versenyre 
tizennyolc általános iskola nevezett 
be.  A Selyemréti iskola 3. és 4. osztá-
lyos gyerekek szövegértési versenyén 
pedig nyolc miskolci iskola vett részt.

március 27. | szerda

A középpontban a gyerekek. 
Szokásos éves tanácskozásukat tar-

tották a gyermekvédelmi szakembe-
rek Miskolcon. Amíg tavaly a szak-
mai kihívások voltak az esemény fő 
témái, addig idén az ellátórendszer 
átszervezése állt a központban. 

március 28. | csütörtök

„A katarzis fél egészség”. Két 
nap, tíz diákszínjátszó csoport, tizen-
egy előadás, több mint 120 fiatal – 
ez jellemezte számokban a Montázs 
Egyesület által szervezett, XXIV. Or-
szágos Diákszínjátszó Találkozó Re-
gionális Minősítő Fesztiválját.

Tarczai-emléktábla. A Feledy-
házban tartott polgári búcsúztatón 
barátok és tisztelgők emlékeztek a 
közelmúltban elhunyt Tarczai Béla fo-
tóművészre, s felavatták emléktábláját.

március 29. | péntek

Torinói tojás, csokiból. Hatal-
mas csokitojás érkezett a Velkey 
László Gyermek-egészségügyi Köz-
pontba. Az ajándékot, amelyet Olasz-
országból küldtek, húsvét alkalmá-
ból osztották szét a beteg gyerekek 
között.

Feljelentést tesz Kriza Ákos
Nem a polgármestersége idején asz-
faltozták le a háza előtti útszakaszt, 
hanem 2010-ben, még a választások 
előtt, az előző, szocialista városveze-
tés idején – ismételte meg korábban 
többször elhangzott kijelentését Kri-
za Ákos hétfő reggel a TV2 Mokka, 
majd kedden az M1 Ma reggel című 
műsorában. Miskolc polgármestere 
térképrészletekkel, dokumentumok-
kal is igazolta állítását. Kriza Ákos ki-
jelentette, a szocialisták valótlan kije-
lentései miatt bírósághoz fordul.

Kriza Ákos emlékeztetett, a Blikk 
legelső, a Közdomb utca aszfaltozá-
sáról szóló cikke után sajtótájékoz-
tatón jelentette ki, hogy polgármes-
tersége óta nem aszfaltoztak a háza 
előtt.

– Ezt követően sajtó-helyreigazí-
tási pert indítottam, melynek témá-
ja az volt, hogy hihette-e azt a Blikk, 

hogy a házam előtt 2012-ben asz-
faltoztak, vagy sem. Ők azt állítot-
ták, hogy hihették, a per erről szól, 
a bíróság pedig máig nem küldte 
meg az írásba foglalt ítéletet. 

A polgármester elmondta, az, 
hogy a háza előtt még a szocialis-
ta városvezetés idejében aszfaltoz-
tak, 2012-ben pedig a belterület ha-
táráig, idősorosan lekövethető mind 
a Google Earth-ön, valamint a Ma-
gyar Digitális Légiadatbázis képe-
in is. 

– A szocialisták azt mondják, 
hogy én irányítom a Google adat-
bázisát is? – kérdezte a polgármes-
ter. Ezt követően a 2012-es útépítést 
végző cég, a Swietelsky Magyaror-
szág Kft. nyilatkozatát is felolvas-
ta, mely szerint „A Közdomb utca 
49. számú ház előtt (információ-
ink szerint itt lakik a polgármester) 
a cég nem végzett útfelújítási mun-

kát. Miskolc Város Önkormányza-
tától kapott megbízásunk keretében 
a Közdomb utca 51. sz. előtti útsza-
kasztól a belterület határáig végez-
tünk útfelújítási munkákat 2012. 
május 14. és 30. között.”

Kriza Ákos a reggeli műsorban 
kijelentette, bírósághoz fordul a szo-
cialisták valótlan kijelentései miatt, 
akik azt állítják, hogy bizonyítékot 
hamisított, hiszen írásos első fokú 
ítélet még nem is született.

– Az a megdöbbentő hogy a Ma-
gyar Szocialista Párt egy szóbe-
li nyilatkozatra, valamint egy sajtó-
orgánum közzétett nyilatkozatára 
hivatkozva bűncselekménnyel vá-
dol engem. És itt van a határ. A szo-
cialistáknak, Káli Sándornak sem-
mi sem drága, ezzel vádol engem, 
de csak a nyilvánosság előtt. Mert, 
ha valaki bűncselekményről szerez 
tudomást, el kell menni az ügyész-
ségre, a bíróságra, fel kell jelenteni 
az illetőt. Én ezt fogom tenni, mert 
az aljasságnak ezt a fokát nem lehet 

átlépni egyetlen politikusnak sem – 
jelentette ki Kriza Ákos.

Az M1 keddi reggeli műsorában 
azt is elmondta, az utcabelieket is el-
szomorítják a történtek.

– Jelezték nekem a szomszédaim, 
hogy azon gondolkodnak, nyílt le-
velet fogalmaznak, amiben leírják, 
és aláírásukkal hitelesítik azokat a 
tényeket, amiket egyébként mind-
annyian ismerünk már – zárta sza-
vait a polgármester.

***
Földesi Norbert (MSZP) frak-

cióvezető hétfőn azt közölte, hogy 
amennyiben pártja öt munkana-
pon belül nem kap válaszokat az 
aszfaltozással kapcsolatos koráb-
bi kérdéseire, valamint arra, hogy 
Bartha György (MSZP) önkor-
mányzati képviselő miért nem kap-
ta meg 2012. december 11-e óta a 
Közdomb aszfaltozásával kapcsola-
tos összes dokumentumot, úgy ők is 
feljelentést tesznek az ügyben isme-
retlen tettes ellen.

Miskolcon az Inspur
Miskolcon tárgyalt a kínai 
Shandong tartomány óriáscége, a 
világ 13. legnagyobb szoftver-hard-
veres cége, az Inspur. A Mengyi Ro-
landdal, a megyei közgyűlés elnö-
kével folytatott tárgyalások után a 
kapcsolatépítés és a lehetőségek fel-
térképezése miatt többek között Vé-
csi Györggyel, a Miskolc Holding 
Zrt. igazgatósági elnökével és a Mis-
kolci Egyetem vezetésével is foly-
tatott megbeszélést Zhang Dong, 
a vállalat tengerentúli üzletekért és 
befektetésekért felelős alelnöke, aki 
magyar vállalkozókkal is találkozott 
a BOKIK miskolci központjában.

A közterület-felügyelet létszámáról
Tizenkét tapasztalt közterület-felü-
gyelőtől vált meg a város, állítja az 
MSZP. Bartha György önkormányza-
ti képviselő úgy véli, a leépítés ellent-
mond az új rendészeti szerv szellemi-
ségének. A városháza tájékoztatása 
szerint a márciusi közgyűlés arról 
döntött, hogy 10 százalékkal csök-
kenti a polgármesteri hivatal létszá-
mát. Ez a határozat pedig a közterü-
let-felügyelőkre is vonatkozik.

Bartha György azt mondta, a kép-
viselő-testület márciusi ülésén még 
arról határoztak, hogy a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet létreho-

zásával bővítik a volt közterület-fel-
ügyelet létszámát. Ennek pedig el-
lentmond az a tény, hogy most 12 
embert küldtek el a szervezettől. 
Szerinte tapasztalt felügyelőktől vál-
tak meg, és nem érti, ha később bő-
víteni szeretnék a testületet, akkor 
most miért küldik el az embereket. 
Állítása szerint ugyanis, ha új dol-
gozókat vesznek fel, akkor az ő fel-
szerelésük, kiképzésük akár tízmil-
lió forintjába is kerülhet a városnak. 
Ez pedig pazarlás – tette hozzá.

A városháza tájékoztatása sze-
rint a márciusi közgyűlés arról 
döntött, hogy 10 százalékkal csök-

kenti a polgármesteri hivatal lét-
számát, ez a közterület-felügyelők-
re is vonatkozik. Az új rendészeti 
szerv létszámában ez a csökkentés 
már benne van.

Mint azt korábban megírtuk, a 
Miskolci Önkormányzati Rendé-
szet április 1-jén kezdi meg mun-
káját. Az eddigi bírságoláson túl jó-
val több jogosítványuk lesz az új 
rendészeknek. Akár kényszerítő 
eszközöket is alkalmazhatnak majd 
a szabálytalankodókkal szemben. 
A 90 fős testületnek ezért pszichi-
kailag és fizikailag is felkészült dol-
gozókra van szüksége. Az állomány 
tagjait ennek megfelelően egy szak-
mai testület válogatta ki.
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Új utakon a régiségvásár
Új vállalkozó üzemelteti a jövőben 
a miskolci régiségvásárt. A rendez-
vény szervezésére a közelmúltban 
írtak ki pályázatot, melynek elbírá-
lását követően az Expo-Logic Kft. 
adta a legjobb ajánlatot.

Kákóczki András, a polgármes-
teri hivatal kulturális, idegenfor-
galmi és városmarketing osztá-
lyának vezetője emlékeztetett, a 
régiségvásár körülbelül 10 éve 
kelti jó hírét Miskolcnak az or-
szágban, sőt, a határokon túl is. 
Mint mondta, a város ezt szem 
előtt tartva írt ki nyílt pályázatot 
a régiségvásár megrendezésére.

A határidőig három pályázat 
érkezett be a kulturális osztály-
hoz, melyeket egy szakemberek-
ből álló bizottság értékelt. 

– Egyet formai okok miatt ki 
kellett zárni, a másik két pálya-
munka nagyon erős színvonalú, 
jól kidolgozott volt, azonban az 
Expo-Logic Kft. pályázatát ítélték 
erősebbnek – mondta.

Kákóczki András elmondta, 
az új szervezővel szemben elvá-

rás, hogy a régiségvásár hagyo-
mányos „bazár” jellegét meg-
tartva, egy kicsit minőségibb, 
biztonságos vásárt üzemeltes-
sen a jövőben – ennek érdeké-
ben szerződésben rögzítik azt is, 
hogy a Herman Ottó Múzeum 
szakemberei segítséget nyújta-
nak a rendezvényen.

A vásáron a jövőben is foly-
tatódnak a kulturális progra-
mok, a nyertes pályázó szoros 
együttműködést vállalt egye-
bek mellett a Miskolci Nemzeti 
Színházzal, a Miskolci Kulturális 
Központtal, a Miskolci Galériá-
val vagy éppen a Csodamalom 
Bábszínházzal. Kákóczki And-
rás hozzátette, a szervezők egy 
többnyelvű honlap kialakítását 
is vállalták a régiségvásár szá-
mára, céljuk ugyanis az is, hogy 
még a korábbinál is több, határa-
inkon túli vendéget vonzzanak a 
rendezvény által Miskolcra. 

A régiségvásár legközelebb 
április 7-én várja az érdeklődő-
ket, már az új szervezővel.                                          

Tajthy Á.

Felkészülten várja a város 
a további csapadékot!
A nagy mennyiségű csapadék és 
a várható olvadás vízszintemelke-
dést okozhat a Szinván és Miskolc 
egyéb vízfolyásain. 12 helyszínen 
3650 homokzsák van készenlét-
ben és fokozott a figyelem az olva-
dás és a nagy mennyiségű csapa-
dék miatt.

Pénteken helyszíni bejárásokon 
is ellenőrizte Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere munkatársaival 
a városi vízfolyásokat. A Szinva-
meder partfalerősítésének és me-
derkotrásának köszönhetően 60-
70 cm-el magasabb vízszint sem 
jelenthet árvízveszélyt, de a Szin-
va felső szakaszán a szűk meder-
szelvényen lezúduló nagy meny-
nyiségű víznek romboló hatása 
lehet. Éppen ezért ezekre a sza-
kaszokra a város kiemelt figyel-
met fordít.

A deponálási pontokon – 12 
helyszínen – elhelyezett 3650 ho-
mokzsák az azonnali reagálást, 
a megelőző felkészülést szolgál-
ja, ezért kérik a lakosságot, ne vi-
gyék el a homokzsákokat, hanem 
azokat szükség esetén a meder-
partra helyezzék el! 

– Amióta látjuk, hogy ilyen 
nagy mennyiségű csapadék esett 
a Szinva vízgyűjtő területén, az-
óta folyamatosan figyelik mun-
katársaink a hóolvadást, illetve 
a vízszintek változását, ezekről 
rendszeres jelentéseket kapok – 
mondta el Kriza Ákos. – Bár né-
hány napja még úgy tűnt, hogy 
megoldódott a helyzet, de az 
újabb csapadékos időjárás bi-
zonytalanná tette az elkövetkező 
napokat. Éppen ezért végigjár-

tam az egész várost, ahol koráb-
ban problémák voltak, vagy ki is 
öntöttek a vízfolyások. Most úgy 
látom, rendben lesz minden. Per-
sze, a természeti csapásokat sok-
szor nem lehet kivédeni, de fel 
kell készülni rá!

A polgármester hozzátette, az 
elmúlt két évben a vízfolyások 
medrét kitisztították, kimélyítet-
ték, hogy ne forduljon elő még 
egyszer olyan helyzet, mint 2010-
ben. Minden szakág vezetőjével 
egyeztetett. Az a stáb, amely a vá-
rost védi, a helyén van, a homok-
zsákokat kihelyezték a kritikus 
pontokra. Hangsúlyozta, előrelá-
tóan szabályozzák a Hámori-tó 
vizét, ha tudják, hogy csapadé-
kos időjárás következik, akkor le-
engednek belőle, hogy ilyenkor is 
tudják a tó vízszintjével a Szinván 
leengedett vizet szabályozni, ami 
az árvíz megelőzése szempontjá-
ból nagyon fontos lépés. 

A víztermelő telephelye-
ken is folyamatos, 24 órás a 
monitoringozás, vagyis a forrá-
sok nyersvizének minőségi válto-
zását állandóan mérik. A MIVÍZ 
felkészült bármilyen kialaku-
ló helyzet kezelésére, a koráb-
bi években a várossal együtt már 
kialakítottak egy olyan tervet, 
amely a vízbiztonságot szolgálja.

– Ezek szerint járunk el, ha a 
bükki karsztban problémák me-
rülnek fel. A város vízellátását 
más forrásból is meg tudjuk ol-
dani, tehát nincs aggodalomra 
ok – nyugtatott meg mindenkit 
Üszögh Lajos, a MIVÍZ ügyveze-
tő igazgatója.

H. I. | fotó: M. L.

Nyár végére megújul a miskolci sétálóutca
Megkezdődött hétfőn a 
miskolci Széchenyi utca 
díszburkolatának megújí-
tása. A két ütemben elvég-
zett átépítések végére igazi 
nagyvárosi hangulatú, de a 
mostaninál sokkal zöldebb, 
egységes arculatú főutcája 
lesz Miskolcnak.

» folytatás az 1. oldalról
Rostás László főépítész arról szólt, 
hogy a belváros megújítása szerves 
része a Zöld Nyíl projektnek, a pá-
lyatest és megállósor korábbi építé-
sének folytatása, befejezése.

Nagyvárosi, polgári hangula-
tú, zöldebb

– A tervek, melyek mentén most 
a kivitelező halad, a városvezetéssel 
egyeztetve készültek el, ami azt je-
lenti, hogy nemcsak a burkolat újul 
meg, hanem valóban egy főutcai 
rekonstrukció történik. Ez érinti 
az utcabútorok cseréjét és minden 
kapcsolódó felületet – hangsúlyoz-
ta Rostás László. Mint mondta, az 
előkészítés során folyamatosan 
egyeztettek a főutcai kereskedők-
kel, illetve képviselőikkel, így mind 
a város, mind a konzorcium reméli, 
hogy fennakadások nélkül, időben 
elkészülnek a munkákkal. 

Mint arról többször beszámoltunk, 
a Zöld Nyíl projekt részeként a sé-
tálóutca is megújul, így igazi nagy-
városi főutcája lesz idén nyár vé-
gére Miskolcnak. A város zöldebb 
főutca megvalósítására törekszik, 
ami azt jelenti, hogy ebben az év-
ben 100 fával gazdagodik Miskolc 
emblematikus utcája.

A város meghatározó, az or-
szág egyik leghosszabb „sétáló-
utcájának” egységes arculatához 
fehér tónusú gránit és ande-
zit burkolókövek járulnak hoz-
zá. A város felajánlotta az üzletek 
egyedi jellegének megfelelő meg-
jelenést is. Lehetőség lesz köz-
vetlenül a bejáratnál elhelyezett 
gránitlapokon feltüntetni a bol-

tok, vendéglátó- és szórakozóhe-
lyek nevét.

Körültekintő munkavégzés
A munkák megkezdése előtt ki-
emelten fontos volt az itt élők és a 
kereskedők érdekének figyelem-
be vétele. Ezért a lehető legkisebb 
zaj-, kosz- és porterhelés mellett, 
körültekintő tervezés és ütemezés 
után kezdődhetett meg ezen a hé-
ten a miskolci főutca megújulása. 
A BOKIK Belvárosi Klaszterén ke-
resztül folyamatos volt a belvárosi 
üzlettulajdonosok, a bérleménnyel 
rendelkezők tájékoztatása is. 

Arról szintén írtunk már, hogy a 
burkolat bontása a főutca megúju-
lásának első szakaszán, az Ady-híd 

– Kazinczy utca közötti részen a 
boltok, üzletek előtt tervezetten egy 
nap munkavégzést jelent, de a bol-
tokba, üzletekbe való bejutás ekkor 
is biztosított.

A bontással párhuzamosan és 
azt követve kerül sor az aljzat mé-
résére és javítására. A burkolás áp-
rilis első hetében kezdődik, ami az 
egyes boltok, üzletek előtt várható-
an szintén csak egy-egy nap mun-
kavégzést jelent, továbbra is bizto-
sítva az üzletekbe való bejutást. A 
burkolás befejezésével kerül sor 
a fedlapok, víznyelők szintbe állí-
tására és az északi oldal bontásá-
ra, amely hasonló ütemezésű lesz, 
mint a déli oldal. Április elején 
megkezdődik a Centrum előtti té-
ren a szökőkút, lépcsők, villamos-
megálló melletti terület átépítése is.

A miskolciak kérésének meg-
felelve a tervezett munkavégzés 
munkanapokon reggel 7 és délután 
5 óra között várható. A további sza-
kaszok ütemezésének pontosításá-
ra az első hetek tapasztalatai alap-
ján kerül majd sor.

Mint arról szintén beszámol-
tunk, a főutcai munkaterület át-
adás-átvételi eljárása március 11-
én kezdődött. A kivitelezés március 
25-én kezdődött, és várhatóan júli-
us 31-én fejeződik be. Ezt követő-
en kezdődik az átvételi eljárás, ek-
kor még kisebb-nagyobb munkák 
várhatók.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Már tesztelik az új villamosokat!
Az új miskolci villamos LED 
kijelzőin már az „1 Miskolc” 
felirat világít!

A Nemzeti Közlekedési Ható-
ság (NKH) és az MVK Zrt., vala-
mint a Zöld Nyíl Projekt mérnöke 
március 19-én a gyártó jelenlété-
ben helyszíni hatósági járműszem-
le keretében győződtek meg az 1. 
számú prototípus jármű készült-
ségéről. A szemle célja annak meg-
állapítása volt, hogy a jármű ké-
szültségi állapota lehetővé teszi-e 
az NKH által előírt típusvizsgála-
tok megkezdését.

A jármű összeszerelt állapotban, 
a gyári tesztpályán várta a hatósági 
ellenőrzést. Az új miskolci villamos 
LED kijelzőin már az „1 Miskolc” 
felirat világít, a belső képernyő-
kön az MVK Zrt. logója köszöntöt-
te a villamosra lépőket. A szokatla-
nul nagy utastérbe már beszerelték 
a belső burkolatokat, kapaszkodó-
kat, üléseket, a vezetőfülkében a 
kor műszaki elvárásainak megfele-
lő színvonalú vezetőpult szolgálja 
a villamos vezetőjét. Az elektromos 
berendezések beszerelése is közel 
a befejezéshez. Folyamatban van a 
klíma és a szellőzőrendszer próba-
üzeme, emiatt a felső burkolati ele-
meket még nem helyezték el.

Az egész napos vizsgálat kisebb 
módosítási igényeket fogalmazott 
meg, a gyártó a javaslatokat elfo-
gadta, a kért kiegészítéseket még a 
Magyarországra szállítás előtt el-
végzi.

A hatósági járműszemle alap-
ján az NKH megállapította, hogy 
a 26THU3 típusú, 1. számú proto-
típus járművel a típusvizsgálatok 
megkezdhetők. A gyártóval egyez-
tetett ütemezés alapján a járművel 
először a Škoda Transportation a. 
s. plzeni gyárában kezdődnek meg 
a szükséges vizsgálatok és mérések, 
ezt követően a plzeni közlekedési 
társaság villamospályáján folytat-
ják a teszteket.

A 1. és 2. prototípus a plzeni 
vizsgálatok befejezése után – mint 
arról korábban beszámoltunk – 
várhatóan júliusban érkezik Mis-
kolcra, ahol a tervezett további tí-
pusvizsgálatok mellett még 10 ezer 
kilométert kell futniuk. A koráb-
ban megismert motívumok fes-
tését csak ezután végzik el a cseh 
szakemberek, és a villamosok így 
érkezhetnek majd Miskolcra.

A közlemény leszögezi, bízva a 
Skoda szakembereinek hozzáér-
tésében és elkötelezettségében, a 
tesztek várhatóan szeptember vé-
gére befejeződhetnek. A típusen-
gedély kiadására a tesztek sikeres 
befejezését követően kerülhet sor.

A minap.hu-n videó is látható a 
villamos teszteléséről.

Tajthy Á.

Húsvéti bevásárlás – védik a fogyasztókat
Húsvét környékén hagyo-
mányosan megnő a boltok-
ban a forgalom. Ebben az 
időszakban a fogyasztóvé-
delem is fokozottan ellen-
őrzött.

» folytatás az 1. oldalról
Perger Mónika, a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság sajtóre-
ferense elmondta, a fogyasztók 
megtévesztésére, megkárosítá-
sára irányuló kereskedelmi gya-
korlatok kiszűrése érdekében a 
fel ügyelők kiemelten vizsgálják, 
valóban azon az áron értékesítik-e 
az árut, amelyet a terméken sze-
replő árcímke vagy a polccímke 
tartalmaz. 

Amennyiben többes árfeltün-
tetést észleltek – például, ha egy 
csokoládényúl az árcímkéje sze-
rint másfélszer annyiba került, 
mint amit a felette elhelyezett ak-
ciós tábla hirdetett – a felügye-
lők próbavásárlással ellenőrizték, 

hogy a pénztárnál az alacso-
nyabb áron számolták-e el a ter-
méket.

A fogyasztóvédelmi törvény 
ugyanis előírja, hogy több ár egy-
idejű feltüntetése esetén az alacso-
nyabb árat kell felszámítani. Ha a 
magasabb áron történik az érté-
kesítés, a kereskedő jogsértést kö-
vet el.

A húsvéti időszakban megjele-
nő, szezonális ajándékcsomagok, 
akciók tekintetében is előfordulhat 
megtévesztő kereskedelmi gyakor-
lat, olyan eset, amikor fizetni kell 
az ajándékcsomagban „ingyenes-
nek” feltüntetett termékért. Mint 
megtudtuk, a hatóság nemegyszer 
találkozott olyan helyzettel, ami-
kor a termékek egyenként történő 

megvásárlása kedvezőbb volt a fo-
gyasztóra nézve, mint az „akciós-
nak” mondott csomagban.

Nagyon népszerűek húsvétkor 
a különféle csokoládéfigurák, a vo-
natkozó előírások pontosan meg-
határozzák, hogy egy ilyen termék 
mikor nevezhető étcsokoládénak, 
tejcsokoládénak, fehér csokoládé-
nak. Még mindig előfordul ugyan-
is, hogy a polccímkén megtévesz-
tő tájékoztatás szerepel, s például a 
kakaós bevonó masszából készült 
üreges figura „tejcsokoládé-nyúl-
ként” szerepel a címkén – emelte ki 
Perger Mónika.

Amennyiben pedig a felügye-
lőség ellenőrzései során lejárt fo-
gyaszthatósági, illetve minő-
ség-megőrzési idejű élelmiszerek 
forgalmazását tapasztalja, a sza-
bálytalanságot jegyzőkönyvben 
rögzítik, amelynek egy példányát 
megküldik az illetékes hatóság-
nak.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzé-
sek tapasztalatai szerint folyamato-
san csökkennek a jogsértések. Szá-
muk az elmúlt évekhez viszonyítva 
ma már nagyjából fele, mint öt-hat 
évvel ezelőtt volt. 

Sz. S. | fotó: F. K. Cs. 

A hóesés miatt le kellett állni, de a végső határidőt ez nem befolyásolja
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Tátraival koncertezik az Áll-a-tok?!
Újra koncertet ad a sebészcsapat, 
az Áll-a-tok? együttes az Ifjúsági 
Házban, április 5-én, pénteken. A 
koncerten – a tavalyihoz hason-
lóan – a zenekarral áll színpadra 
Tátrai Tibor, a dobok mögött pe-
dig a Váci Eszter Quartetből is-
mert Mike Zsolt foglal helyet.

A három sebész és egy ügyész 
alkotta formáció, az Áll-a-tok? 
együttes saját dalai mellett töb-
bek között AC/DC-, Jimi Hend-
rix- és Eric Clapton-átdolgozáso-
kat játszik a pénteki koncerten, 
újra vendégül látva Tátrai Tibort.

A dalok szerzője, a zongo-
rán játszó sebész, Almássy Sán-
dor elmondta, az elmúlt évben 
kérték fel először Tátrait egy 
háromórás, közös koncertre, 
amely annyira jól sikerült, hogy 
a Liszt Ferenc-díjas magyar gitá-
ros, zeneszerző, a Tátrai Band gi-
tárosa újra szívesen áll színpad-
ra a miskolci együttessel.

– Hat évvel ezelőtt alakítot-
tuk hard rock zenekarunkat. Tát-

rai a tavalyi közös koncert után 
„ötösfelére” értékelt minket – 
mesélt az előzményekről.

Az Almássy Sándor, Tóth 
Imre, Gyáni Károly és Bányai 
Kriszta alkotta együttest pro-
fi zenészek is erősítik, fuvo-
lán Bendzsák Erika, szaxofo-
non Erdő Zoltán, basszusgitáron 
Fukk Attila, pozanon Molnár 
István, trombitán Péter Zoltán, 
kongán és ütőhangszereken 
Szántó Sándor.

Tátrai Tibor lapunknak el-
mondta, nagyon örül, hogy újra 
színpadra állhat az együttessel.

– Nagyon szeretem a ze-
nekart. Csodálatos egy ilyen 
kultúrgalerivel játszani, amely-
nek minden tagja szereti a hang-
szerét, örömmel zenél. Ráadá-
sul olyan zenét játszanak, amit 
a legjobban szeretek – mondta 
a zenész, majd Miskolccal kap-
csolatban hozzátette, minden 
formáció, amelyben játszott, 
adott koncertet a városban, Mis-
kolc közel áll a szívéhez.     Kiss J.

Világbajnok cipők Miskolcról

2010 után újabb nagy sikert ért 
el Kovács Attila miskolci cipész-
mester. A Németországban meg-
rendezett kézműves cipők baj-
nokságának a legeredményesebb 
résztvevője lett.

Európa legjobbjai mérték ösz-
sze tudásukat a 13. alkalom-
mal megrendezett bajnokságon, 
de voltak résztvevők Ameriká-
ból és Ázsiából is. A díjátadó 
Wiesbadenben volt, ahonnan 
Kovács Attila 3 arany és 1 bronz-
éremmel tért haza, valamint a 
legnagyobb elismerésként a női- 
és a férficipő-kategóriában is 
megszerezte a különdíjat.

Négy alkotással készült a mis-
kolci cipész, melyből egy kalota-
szegi női csizma a magyar viselet-
kultúránkból merít. A másik női 
lábbeli egy antilop- és rájabőrből 
készült cipő volt, a két férficipő 
egyike békabőrből, másika bor-
jú- és krokodilbőrből készült.

A szakma harmadik generá-
ciós művelője Kovács Attila, aki 
édesapja unszolására indult a há-
romévente rendezett versenyen 
először 2007-ben, akkor egy 

ezüstöt és egy bronzot szerzett. 
2010-ben már 3 arany, 1 ezüst és 
egy kupa volt a „termés”, amivel 
a legsikeresebb versenyző volt. 
Ezt is túlszárnyalta az idei teljesít-
mény, hiszen az érmek mellett a 
négy különdíjból kettőt nyert el, 
amire korábban tudomása sze-
rint nem volt példa.

A cipészmester azt mondja, 
nemcsak az elismerés miatt in-
dult el a megmérettetésen, ha-
nem azért is, hogy felhívja a fi-
atalok figyelmét arra, van jövője 
ennek a szakmának. Lassan ki-
halnak ugyanis a régi mesterek, 
cipészképzés pedig már nincs. 
Ezen is szeretne segíteni, felvet-
te a kapcsolatot az egyik szak-
képzővel, és támogatni szeret-
né, hogy 2014-ben elinduljon 
egy osztály Miskolcon. Ugyan-
is a gondosan és jól elkészített, 
minőségi alapanyagokból, kéz-
műves módszerrel előállított 
termékekre, így cipőkre is van 
kereslet. A Kovács Attilával ké-
szített interjúnkat és a díjazott 
cipők fotóit a minap.hu-n vasár-
naptól megtalálják!

H. I. | fotó: Mocsári L.

Polgári élet – régi képeslapokon
Húsz éve gyűjti a képesla-
pokat, csak Miskolcról több 
mint 2800-zal rendelke-
zik Sáfrány Gy. József, Mis-
kolc egyik ismert ügyvéd-
je. Összegyűjtött felvételeit 
használjuk a következő idő-
szakban a Miskolci Napló 
közkedvelt Akkor és most… 
rovatában.

Mint Sáfrány Gy. József mond-
ja, mindig is vonzódott a régisé-
gekhez, ami annak is köszönhe-
tő, hogy egy régi polgári kúriában 
nőtt fel Sajókazán, mely tele volt ré-
giségekkel.

– Tizennégy éves koromban a 
középiskola miatt kerültem Mis-
kolcra, a Herman Ottó Gimnázi-
umba, a városban is a régi épületek, 
a polgári hangulat tetszett meg, va-
lószínűleg ez is közrejátszott, hogy 
itt maradjak, és itt kezdjek el dol-
gozni – meséli.

Éppen húsz éve tevékenykedik 
ügyvédként Sáfrány Gy. József, és 
a képeslapokat is ennyi ideje gyűjti. 
Ezeknek egy jelentős része, körül-
belül 2800 darab miskolci, de szá-
mos más települést (egyebek mel-
lett Sajókazát) megörökítő, illetve 
más témájú lapjai is szép számmal 
vannak.

– Jelentős gyűjteményem van a 
városról, ráadásul nemcsak a régi 
belvárost ábrázolók, hanem lillafü-
redi, tapolcai, diósgyőri, ómassai, 
szóval városrészeket ábrázoló ké-
peslapok is bőven. Természetesen a 
régi, polgári hangulatú belvárost fel-
idéző miskolci képeslapom is ren-
geteg van – teszi hozzá az ügyvéd.

Mint mondja, nem csupán a ké-
peslapokhoz vonzódik, hanem ál-
talánosságban a régiségekhez. A 
miskolci régiségvásár állandó láto-
gatója, a képeslapokon túl régi fo-
lyóiratokat, újságokat, jogi irato-
kat és könyveket is keres, vásárol. 
De képeslapgyűjteménye a legje-
lentősebb, amit az is mutat, hogy 
arra a szakmán belül is felfigyel-
tek – a miskolci bíróság épületét 
ábrázoló képeslapjainak nagyított 
változatai díszítik a Miskolci Tör-
vényszék Dózsa György utcai épü-
letének falait.

Most pedig a Miskolci Napló 
2011 márciusában indult Akkor és 
most… rovata folytatódik Sáfrány 
Gy. József régi képeslapjaival, me-
lyekhez, ahogy eddig, ezután is fo-
tóriportereink készítik el a „most” 
felvételeit, a történeti áttekintést 
pedig Dobrossy István írja. A ro-
vat egyébként egy másik ismert 
miskolci gyűjtő, Gyurkó Péter ké-
peivel indult, a közelmúltban pe-
dig Dobrossy István lapjaiból vá-
logattunk.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Három város és három művészeti ág három napja
Határtalan Napok néven, 
hagyományteremtő céllal 
indít új fesztivált a Miskol-
ci Nemzeti Színház vezetése. 
A háromnapos eseményen, 
április 5–7. között, a miskolci 
teátrumban három, határon 
túli város három művészeti 
területen mutatkozik be.

Kassa, Szabadka, Marosvásárhely. 
Színház, zene, irodalom. Három 
város, három művészeti ág találko-
zik Miskolcon, a színház új feszti-
váljának keretében. A Határtalan 
Napokon a miskolci közönség a 
határon túli magyar művészet leg-
kiválóbb színházi alkotásait, világ-
szerte ismert és elismert zeneszer-
zőit, költőit, íróit ismerheti meg.

Az áprilisi fesztiválon a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház a Pé-
csi Országos Színházi Találkozón 
fődíjat nyert Bányavirág című kor-
társ magyar darabját, illetve egy 
klasszikus Shakespeare-vígjátékot, 
a Kisvárdai Fesztiválon legjobb 
rendezői díjjal jutalmazott Mak-
rancos Kata című előadást láthatja 
a közönség, de a marosvásárhelyi 
társulat bemutat még egy 1956-ról 

szóló előadást Lilike medika leve-
leiből, melyben egy tinédzser or-
vostanhallgató lány levelei eleve-
nednek meg.

Az összetartozás valódi élmé-
nyeként jellemzett Határtalan Na-
pokra a szabadkai Kosztolányi De-
zső Színház egy kemény családi 
színdarabbal, a Dogs and Drugs 
című előadással érkezik, a kassai 
Thália Színház pedig két előadás-
sal is bemutatkozik Miskolcon – 
egy szellemes és vitriolos vígjá-
tékkal, a Színházkomédiával, és 
egy mesemusicallel, a Gergő és az 
álomfogóval.

A fesztivál nyitányaként a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar neves 
felvidéki, erdélyi és délvidéki zene-
szerzők műveiből ad hangversenyt. 
Rajter Lajos, Csíky Boldizsár és Ján 
Cikker művei mellett megszólalnak 
a magyar származású Grammy-
díjas zeneszerző, Lévay Szilveszter 
ismert musicaldallamai (Elisabeth, 
Rebecca, Mozart) Bereczki Zol-
tán, Szinetár Dóra, Mészáros Ár-
pád Zsolt, Szabó P. Szilveszter és a 
Miskolci Nemzeti Színház művé-
szeinek – Seres Ildikó, Eperjesi Eri-
ka, Szabó Irén, Ódor Kristóf – tol-
mácsolásában. Miskolcra érkezik a 
Határtalan Napokra, hogy koncer-
tet adjon a világhírű hegedűvirtuóz, 
Lajkó Félix is.

A színházi előadások és zene 
mellett lesz költészeti est is, ame-
lyen a felvidéki kortárs magyar iro-
dalom képviselői mutatkoznak be, 
s marosvásárhelyi Látó című fo-
lyóirat képviseletében, a Kossuth-
díjas Kovács András Ferenc költő 
is Miskolcra látogat. Egy rendha-
gyó irodalmi est keretében pedig 
találkozhat a közönség a palicsi 

művészcsaláddal is, a Kossuth-dí-
jas Tolnai Ottóval, a Vajdaság leg-
jelentősebb írójával és költőjével, 
valamint filmművész fiával, Tolnai 
Szabolccsal.

Már azt is lehet tudni, hogy a 
jövő évi Határtalan Napok ter-
vezett vendégvárosa Beregszász, 
Nagyvárad és Révkomárom lesz.

Kiss J.

Színházi világnap a kulisszák mögött. A színjátszás, a 
színház, a színművészet világnapját ünnepelte a világ szerdán. Ter-
mészetesen a miskolci nemzeti társulata is készült. A hagyományok-
hoz híven beengedték a közönséget azokra a helyekre is, ahol hét-
köznapjaikat töltik, Kokics Péter színművész vezette be a kulisszák 
mögé a kíváncsiskodókat. A világnap miskolci programjait a Játék-
színben zárták a komoly kamaszok és bohó felnőttek. Itt színházi 
korszakokkal, stílusokkal ismerkedhettek meg, de volt gyorsöltözés-
verseny, színházi villámrandi is.                                            (fotó: Juhász Á.)

» Epica-siker miskolci „erősítéssel”. Elővételben elkelt minden jegy, 50 országból 4500 
rajongó volt kíváncsi az Epica együttes 10 éves szülinapi koncertjére, amelyen a kibővített miskolci Re-
ményi Ede Kamarazenekar és a Miskolci Nemzeti Színház kórusa működött közre Regős Zsolt vezény-
letével. A március 23-ai Retrospect (Visszapillantás) című előadás a 2008-as miskolci klasszikus, ope-
rafesztiváli koncertnek az újrajátszása volt az eindhoveni Klokgebouw koncertteremben.

» Óvodai jelentkezés. Az óvodai jelentkezés időpontja április 22–24. (hétfő, kedd, szerda) 
8–18 óra között lesz. A szülő vigye magával a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát. A szülőknek a 35, önkormányzati fenntartású óvoda közül három óvodát van lehetősé-
gük megjelölni a jelentkezési lapon. A jelentkezési lapot az első helyen megjelölt óvodában kell le-
adni április 24-ig.

» Slam poetry – bajnokságban. A miskolci romkocsma, a Helynekem ad otthont áp-
rilis 6-án az első Miskolci Slam Poetry-bajnokságnak, amelyre illusztris vendégek is érkeznek Pécs-
ről. A slam poetry egyfordulós lesz, szabad témájú szövegekkel, a verseny zsűrije pedig a közön-
ség soraiból kerül majd ki. A bajnokságot követően pedig Ribbonmouthrabbit pörgeti a lemezeket.

» Idegen nyelvi könyvtár a Szabó Lőrinc. A Szabó Lőrinc Idegen Nyelvi Könyvtár és 
Oktatási Központ Mindszenti téri épületébe költözik a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ide-
gen nyelvű állománya a nyelvtanulók jobb ellátása érdekében. A költözés április második hetéig tart.

» Versíró pályázat. Versíró pályázatot hirdet a magyar kultúra napja alkalmából a Roma-
no Teatro Kulturális Egyesület. A pályázatra, amelynek leadási határideje április 8., bárki jelentkez-
het, bármilyen témában. A cél „csupán” annyi: maradandót alkotni. A pályaműveket a szervezők a 
romanoteatro@gmail.com címre várják.

röviden ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››Hirdetés

Hirdetés

n  szemüvegkészítés a helyszínen 
gyermekek és felnőttek  
részére, akár azonnal is.

n  egészségpénztárak  
elfogadóhelye

n  törzsvásárlói kedvezmények

Szemészeti magánrendelés:
n  gyermek és felnőtt szemészeti 

szakorvosi vizsgálat

http://www.major-minor-optika.hu/

3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 14.
Telefon: 46/786-636

E-mail: info@major-minor-optika.hu

MEGNYITOTTUNK!
3527 Miskolc, József Attila út 82. (Opel Sajó)

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK, SEGÉDANYAGOK, SZANITEREK,  
CSAPTELEPEK, KIEGÉSZÍTŐK, LAMINÁLT PARKETTÁK

Tel.: 20/429-8788, e-mail: info@bozoburkolat.hu
Nyitva tartás: h–p 8–17.00; szo 10–14.00
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Húszmillió a városi hidak felújítására
A Városgazdálkodási és 
-üzemeltetési Bizottság ja-
vaslatára húszmillió forintot 
építettek be az idei költség-
vetésbe, az önkormányzati 
tulajdonú közúti- és gyalo-
goshidak rekonstrukciójára. 

Soós Attila bizottsági elnök el-
mondta: Miskolc Budapest után a 
legtöbb híddal rendelkező város. 
Ennek a jelentős önkormányzati 
törzsvagyonnak a megóvása fon-
tos feladat, amely nagy anyagi rá-
fordítást és szakmai felkészültséget 
igényel.

– 2007-ben felmérés készült a hi-
dak állapotáról, s a vizsgálat meg-
állapításai szerint a hidak közel ne-

gyede rendkívül rossz állapotban 
van. A feltárt műszaki állapot arra 
vezethető vissza, hogy a hidakon – 
korlátfestéseken, illetve kisebb javí-
tásokon kívül – megépülésük óta 

nem történt átfogó karbantartás – 
nyilatkozta az elnök. 

Mint Soós Attila fogalmazott, 
a felújítások elmaradása esetén a 
hidak állapota tovább romlik. Az 

acélszerkezetek a pályaszigetelési 
problémák miatt átáznak és folya-
matosan, gyors ütemben korrodá-
lódnak. A romlási folyamatok mi-
att teherbírás-korlátozásokra lehet 
szükség, egy idő után pedig a hi-
dak már annyira balesetveszélyes-
sé válhatnak, hogy csak teljes lezá-
rásukra, illetve elbontásukra lesz 
lehetőség, ami akár városrészeket 
zárhat el a település többi részétől.

Mint megtudtuk, a Beruházá-
si és Városüzemeltetési Osztály ál-
tal javasolt három felújítandó híd a 
Nagyváthy János utcai közúti híd, 
a Lillafüred autóbusz-végállomás 
közúti hídja, valamint az Árok ut-
cai közúti híd, amely illeszkedhet 
az idei beruházási tervben szerep-
lő, Árok utcai buszforduló kiépíté-
se projekthez.

Sz. S. 

Közbiztonsági pont az aluljáróban
Közbiztonsági pontot alakítanak ki a Fényi Gyula téren található, nagy avasi 
aluljáróban, ahol az új, önkormányzati rendészeti szerv lát majd el biztonsá-
gi feladatokat. Eseti jelleggel helyet biztosítanak itt egyházi és civil szerveze-
tek felzárkóztató, közösségformáló rendezvényeinek is.

Az önkormányzat az aluljáróban 
– felújítását követően – egy köz-
biztonsági pontot kíván kialakíta-
ni, ahol az új, önkormányzati ren-
dészeti szerv lát majd el biztonsági 
feladatokat, mondta el lapunknak 
Dobos Tímea, a miskolci városhá-

za szóvivője. Mint megtudtuk, ese-
ti jelleggel ugyancsak helyet biz-
tosítanak itt az Avas-déli római 
katolikus, görög katolikus és refor-
mátus egyházközségek, valamint 
a Jezsuita Gimnázium „Arrupe” 
csoportja, és avasi civil szerveze-

tek felzárkóztató, közösségformá-
ló rendezvényeinek. 

A programtervek között szere-
pelnek sportrendezvények, kéz-
műves kör, diákkoncert, irodalmi 
est, táncoktatás, kölcsönkönyv-
tár, alkalmi ruha- és élelmiszerosz-
tás, valamint egészségügyi tanács-
adás is. 

Mint ismeretes, a forgalomtech-
nikai változások miatt már nem 
használt aluljáró-rendszert a vá-

rosi közgyűlés 2009-ben, kulturá-
lis és sportcélú hasznosításra, ha-
tározatlan időtartamra átadta az 
Avasi Kulturális és Sportegyesület-
nek. Az erre vonatkozó határozatot 
azonban a 2012. májusi közgyűlé-
sen visszavonták, mivel az egyesü-
let részéről a tényleges használatba 
vétel nem történt meg, a használa-
ti megállapodás sem jött létre a fe-
lek között.                                    

                                                     Sz. S. 

Utak, vízelvezetés
A csapadékvíz-elvezetés volt a fő 
témája annak a lakossági fórum-
nak, melyet Gazdusné Pankucsi 
Katalin önkormányzati képviselő 
tartott hétfőn a Komlóstetőn.

– Így, lassan kifelé a télből, első-
sorban az utak állapotát és a csapa-
dékvíz-elvezetést tekintettük meg 
a legutóbbi bejáráson, hiszen a leg-
több problémát ezekkel kapcsolat-
ban hallottam – mondta.

A hideg tél, a csapadék megvi-
selte mind a járdák, mind az utak 
állapotát. A vízelvezetés, elmondá-
sa szerint, évek óta problémát je-
lent. Kéri ugyanakkor a lakosságot, 
hogy a csapadékvíz-elvezető árko-
kat tartsák rendben.

Helyszíni bejárások a Szentpéteri kapuban
Helyszíni bejárássorozatot szervez 
Nánási-Kocsis Norbert, a Szentpéteri 
kapui városrész önkormányzati kép-
viselője, hogy megismerje a lakók 
véleményét a tervezett helyi fejlesz-
tésekről.

Mint elmondta, 24, előre meghirde-
tett helyszínen és időpontban várja 
a városrész lakóit, hogy meghallgas-
sa problémáikat, javaslataikat. A hé-
ten csütörtökön a Katowice utcán, 
pénteken a Szeles utcán és a Gömö-
ri térnél tartott utcai fórumot, min-
denhol volt mit feljegyezni. 

Barta Mátyásné, a Parabola La-
kásszövetkezet képviselője egye-

bek mellett a több helyen elburján-
zott növényzet ritkítását kérte. Sok 
helyen javításra szorulnak a tám-
falak, járdák, van, ahol fagyökerek 
miatt púposodtak fel a járófelületek. 
Makszimné Sedenszky Irén bal-
esetveszélyes lépcsősorokra hívta 
fel a figyelmet, Tóth István pedig te-
temvári problémákat sorolt, a köz-
biztonságtól kezdve az úthelyzeten 
át az illegális szemétlerakásokig.

Nánási-Kocsis Norbert jelezte, 
melyik városüzemeltetési szerve-
zet az illetékes, s szólt a rendelkezés-
re álló anyagi lehetőségekről is. El-
mondta, hogy a Tetemvárról idén 
több mint 120 tonna szemetet ter-

veznek elszállítani, s hangsúlyozta, 
hogy a javításoknál előtérbe helye-
zik azokat, amelyek balesetveszélyes 
helyzeteket szüntetnek meg      Sz. S.

Fórumon a közbiztonságról, közrendről, közlekedésről Diósgyőrben
Lakossági fórumot rendezett hétfő délután Seresné Horváth Zsuzsanna és 
Kovács László önkormányzati képviselő az Ady Endre Művelődési Házban. A 
fórum témái a közrend, közbiztonság és közösségi közlekedés volt, de min-
den észrevételt vártak a megjelent miskolciaktól.

A fórum elején Seresné Horváth 
Zsuzsanna elmondta, a lakossá-
gi észrevételek közül a legtöbb 
az Árpád utca mögötti park kap-
csán érkezik. Nem rendeltetés-
szerűen használják és nem azok, 
akiknek kellene, sok a szemét és 
a kutyapiszok. Azonban változás 
állhat be: lehetőségük lesz park-
őri szolgálat felállítására, amely 
sokat javíthat a park tisztaságán, 
közrendjén. Ugyanakkor beindí-
tanak egy mintaprojektet is a Pá-
losok parkjában, ennek segítségé-
vel a kutyásokat szeretnék rábírni 
a szabályok betartására. Kutya-
ürülék-gyűjtőket helyeznek ki a 
parkban több helyen, és felhívják 
a figyelmet a megfelelő használat-
ra. A park központi része elég ko-
pott, ezért szeretnék átépíteni, a 
munka még a nyár elején elkez-
dődhet.

Kriza Ákos polgármester sze-
rint a munkahelyek száma, a meg-
élhetés körülményei és a közbiz-
tonság a legfontosabb kérdéskör 
a miskolciak életében, a diósgyő-
riek számára az utóbbi a legmeg-
határozóbb. Van már előrelépés, 
amely először Lyukó területén in-
dult meg a rendőrség segítségé-
vel. Ennek kapcsán bejelentette: 
Sebestyén László országgyűlési 
képviselő Pintér Sándor belügy-
miniszterrel egyeztetett, melynek 
eredményeként állandó rendőri 
állomány kerül Lyukóba. A pol-
gármester beszélt az összehangolt 
ellenőrzésekről, ezek során 700 
feljelentés született és eredménye-
ként már ötven „fészekrakó” hagy-
ta el a lakását. A következő lépés 
az OTP követelésállományának 
megvásárlása lesz, ennek segítsé-
gével elindíthatják a kilakoltatá-

sokat és gyorsabban haladnak elő-
re. Bővült a közterület-felügyelet 
létszáma is, a rendőrséggel kötött 
együttműködésnek köszönhetően 
pedig megnőtt a közterületi járőr-
párok létszáma, melyre évi 65 mil-
lió forintot fordít a város. 

A felszólalások után jöttek a la-
kossági kérdések, melyek közt 
szerepelt, hogy a villamospálya 
felújítása után sok felesleges gyalog-
átkelőhely épült. Az utak állapotát is 

kifogásolták, kérdésként merült fel, 
hogy mi lesz a jelenlegi villamos-
végállomásnál lévő Bagolyvár sorsa. 
Panaszkodtak a hangos motorosok-
ra, a perecesi és lyukói hétvégi tel-
kek betörőire. Arra, hogy nincs ösz-
szehangolva reggel az 5-ös és 15-ös 
buszjárat a villamossal, illetve, hogy 
a belvárosban nincsenek nyilvános 
illemhelyek.

Az utak állapotáról a válaszok-
ban elhangzott, hogy a meleg asz-

faltos kátyúzás csak húsvét után 
indulhat be, addig csak javíta-
ni tudták, tudják a nagyobb hibá-
kat. A gyalogátkelőhelyek pedig 
a lakosság kérésére épültek ki és a 
gyalogosok biztonságát óvják, ami 
előrébb való érdek, mint az autó-
közlekedés. Kriza Ákos elmond-
ta, nem csak a város kezelésében 
vannak utak és lámpák Miskol-
con, most elkezdődött az egyezte-
tés a közúttal, hogy összehangol-
ják a rendszert. Személyesen kérte, 
hogy a kátyúzást szintén összehan-
goltan és minél gyorsabban végez-
zék majd el, ugyanakkor a lehető 
legjobb minőségben.

Bogyay Ferenc ezredes, városi 
rendőrkapitány elmondta, a gyors-
hajtókat ellenőrzik, a rongálásokat 
pedig a kamerák és a járőrök segít-
ségével igyekeznek visszaszorítani, 
ám ez nem könnyű feladat, mivel 
társadalmi kórképről van szó. 2012 
végén egy 35, majd az év elején egy 
27 betörésből álló sorozat elkövető-
it sikerült elfogniuk. Ugyanakkor a 
tulajdonos feladata is, hogy a tőle el-

várható módon gondoskodjon az 
ingatlan védelméről.

A Bagolyvár kapcsán Rostás 
László elmondta, készen vannak a 
tervek arra, hogy a Gömöri pálya-
udvarra és a Tiszai pályaudvarra 
tervezett intermodális csomópon-
tokkal együtt felújíthassák és fej-
lesszék, pályázati források kihasz-
nálásával szeretnék mihamarabb 
ezeket elvégezni. A város illemhe-
lyeit felmérték, a problémájuk pe-
dig az, hogy a föld felszíne alatt van 
a nagy részük. Az esélyegyenlőségi 
előírások miatt azonban illemhely 
is csak úgy üzemelhet, ha mozgás-
sérültek számára is megközelíthető, 
így nem kap a város rájuk működé-
si engedélyt. Az akadálymentesíté-
sük azonban hatalmas összegbe ke-
rül, így erre valamilyen megoldást 
kell találniuk.

Konkrét ügyek, segítségkérések 
is napirendre kerültek a fórumon, 
melyre igyekeztek választ adni a 
helyszínen a szakemberek, vagy 
időpontot adtak a későbbi ügyinté-
zéshez.                       H. I. | fotó: Juhász Á.

Aschaffenburgi padok 
a komlóstetői iskolában
Iskolapadokat és székeket kapott 
Aschaffenburgból, Miskolc egyik 
testvérvárosából a Komlóstetői Ál-
talános Iskola. A bútorzat, mely-
lyel a legelhasználtabb padokat és 
székeket cserélhetik le, szombaton 
érkezett meg az intézménybe.

Gazdusné Pankucsi Katalin, a te-
rület önkormányzati képviselő-
je elmondta, tavaly tavasszal tud-
ták meg, hogy az aschaffenburgi 
iskolák használt bútorait a né-
met város elajándékozza, ekkor 
igényelt Miskolc először iskolai, 
óvodai bútorokat, akkor azon-
ban más városrészben lévő intéz-
mények kaptak belőle.

– Én már akkor is jeleztem, 
hogy Komlóstetőn mind az óvo-

da, mind az iskola élne ezzel a le-
hetőséggel, hiszen hosszú évtize-
dek óta nem érkezett új bútor az 
intézményekbe, a cserére, pótlás-
ra nagy szükség van – hangsú-
lyozta a képviselő.

Az iskola most 70 darab szé-
ket és 35 asztalt kapott a né-
metországi testvérvárosból. Az 
iskolai bútorok ugyan használ-
tak, ám lényegesen jobb állapot-
ban vannak, mint azok, melye-
ket Komlóstetőn váltanak majd 
le. Gazdusné Pankucsi Katalin 
hozzátette, szeretné, ha a közel-
jövőben a városrész óvodája is 
jobb állapotú bútorokhoz jut-
hatna, akár egy hasonló akció 
során.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Bővül a törvényszék
Változik a Miskolci Törvényszék el-
helyezése, a bővítéssel újabb, mint-
egy 1100 négyzetméteres szintet 
vehet használatba az igazságszol-
gáltatás – talán már idén ősszel – a 
Fazekas utca 2. szám alatt. 

Szabó József bírósági szóvivő ér-
deklődésünkre elmondta: a bő-
vítésre a zsúfoltság enyhítése 
érdekében van szükség, a tör-
vényszék létszáma már rég „ki-
nőtte” a jelenlegi kereteket. Az 
Országos Bírósági Hivatal és a 
Miskolci Törvényszék elnöke 
eredményes tárgyalásokat foly-
tatott az ügyben, sikerült elérni, 
hogy a megyei önkormányzat-
tól használatba kapják a Fazekas 
utca 2. szám alatti épület első 

emeletét, ahol eddig az adóha-
tóság egyik részlege működött. 

– Terveink szerint, a felújítást 
követően, teljes egészében ide 
költözik majd a Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság. Az ingatlan 
földszintjét, illetve pincéjét to-
vábbra is a megyei levéltár hasz-
nálja – nyilatkozta a szóvivő. 

Szabó József arról is szólt, 
hogy a napokban születik döntés 
a kivitelezésre kiírt közbeszerzé-
si eljárásban, ezt követően kezdik 
meg a szint felújítását. – Remél-
jük, már idén ősszel megkezdőd-
het a munka az új részlegben, de 
a szűkös határidők miatt reáli-
sabbnak tűnik a jövő év első fele 
– nyilatkozta a szóvivő. 

Sz. S. 
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Bonyhádi edények széles választékBan kaphatók!

 BIZTONSÁGI ŐR
intenzív OKJ- 

szakmunkásképzés, még  
a múlt évi feltételekkel !

 MISKOLC, KAZINCBARCIKA

Időpont: április 6.  
Részletfizetés!

 Tel.: 06-30/362-4411

Miskolc-Avas II. ütemben
a Szent György u. 44. szám alatti 

szolgáltatóházban lévő

volt gyógyszertár
területe

363 m2 (földszint + alagsor)

eladó vagy bérbe adó
Érdeklődni: 30/4782-723

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA.

A pályázat időtartama 2013. április 2. napjától 2013. április 16. napjáig tart.
 
A lakásokat tartalmazó pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangaz-
dálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláin. A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap letölt-
hető. További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., Tel.: 516-253, 516-254, 516-420).
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Menjünk világgá…! – jubilál a kiállítás
Jubilál a miskolci utazási ki-
állítás, melyet huszadik alka-
lommal rendeznek meg ápri-
lis 4. és 6. között az ITC-ben.

Idén ünnepli fennállása husza-
dik születésnapját a „Menjünk vi-
lággá…!” miskolci utazási kiállítás. 
Bárdos István, a rendezvény fő-
szervezője elárulta, két évtizeddel 
ezelőtt szinte lasszóval kellett ösz-
szeszedni az utazási irodákat, a má-
sodik ikszét töltő turisztikai sereg-
szemlére azonban már maguktól 
jelentkeznek az ország minden ré-
széről, rengeteg a visszatérő vendég. 
A sokak által bírált egykori névvá-
lasztásról azt mondta, „mi Miskolc-
ról nézzük meg a világ másik részét, 
nekik pedig mi legyünk a világ”.

– Közel száz kiállítót várunk jövő 
hétre, még mindig sorra jönnek a je-
lentkezések. 17 utazási iroda, 18 re-
gionális és turisztikai egyesület, tíz, 
busszal, limuzinnal érkező közleke-
dési kiállító, 14 város, 4 idegenfor-
galmi hivatal és 12 egyéb vendég-
szervezet már biztosan Miskolcra 
érkezik – sorolta Bárdos István.

Az idei díszvendég külföldről 
Jordánia, míg hazánkból Szerencs 
lesz. A választást így indokolta a vá-
sármenedzser:

– Az arab ország mára csatlako-
zott az elfogadható áron elérhető 
egzotikus turisztikai célpontokhoz, 
olyan látványosságokat tartogatva 
az utazók számára, mint Petra rom-
városa, a Vörös-tenger búvárpara-
dicsomaként ismert Aqaba vagy az 
iszapja miatt gyógyító hatásúnak 
tartott Holt-tenger. Szerencs pedig 

újra nagy népszerűségre tett szert 
a csokoládéfesztivállal és más ren-
dezvényeivel, ezeket és borait mu-
tatja majd be az ITC-ben a Hegyal-
ja kapuja.

Pfliegler Péter alpolgármester ki-
emelte, a turizmus, a vendégek Mis-
kolcra vonzása kiemelt prioritást 
kell, hogy élvezzen a város vezeté-
sében.

– És kap is! Gondoljunk csak a 
diósgyőri vár rekonstrukciójára és 
a hozzá kapcsolódó felújításokra. A 
fejlesztések mellett a szakmai ren-
dezvényekre is nagy hangsúlyt fek-
tetünk, részt vettünk a budapesti 
utazási kiállításon, ahol szó szerint 
tumultus volt standunknál, a deb-
receni szemlén pedig minden har-
madik látogató érdeklődött Miskolc 
iránt, szórólapot, kiadványt vitt ma-
gával – mondta a városvezető.

A város az idei kiállításon a ha-
gyományoktól eltérően nem az 
ITC-székházon belül, hanem az 
épület előtt várja a látogatókat az 
MVK Zrt. nosztalgiabuszán, töb-
bek közt nyereményjátékokkal és 
más érdekességekkel. A járműben 
elhelyezett LCD-televízión folya-
matosan vetítik majd Miskolc új 
imázsfilmjét vagy a Bíborszél város-
ról írt nagyszerű dalának klipjét.

– A kiállításon ízelítőt nyújtunk 
Miskolc idegenforgalmi attrakciói-
ból a barlangfürdőn át a fesztiválvá-
rosi voltunkat erősítő programokig. 
Célunk a turisztikai arculatépítés – 
hangsúlyozta Pfliegler Péter.

Április 4-én, csütörtökön a meg-
nyitóval indul (10.00) a XX. „Men-
jünk világgá…!” utazási kiállítás 
a központ színháztermében. Ezt 
követően mutatkozik be Európa 

2013-as kulturális fővárosa, Kas-
sa. Az első nap hagyományosan a 
szakmáé, ami viszont nem jelen-
ti azt, hogy a látogatók ne találhat-
nák meg számításukat a stando-
kon és a rendezvényen. Pénteken a 
közönségé és a díszvendégeké a fő-
szerep: Jordánia hastáncbemutató-
val, Szerencs pedig fiatal tehetségek 
műsorával készül. Szombaton első-
sorban a családokat várják: míg a 
szülők a kiállítók kínálatát kémlelik, 
gyermekeiket Bobó és Karcsi bácsi, 
Janpi bohóc, a Diri-Dongó együttes 
zenés interaktív műsora, valamint 
Kiss Marianna bábművész előadá-
sa szórakoztatja.

A rendezvényre a belépés díjta-
lan, a kiállítás mind a három napon 
délelőtt 10 és este 6 óra között várja 
a látogatókat.

Soós P.

Kikapcsolódás kedvezménnyel
Ha utazni, nyaralni, kikapcsolód-
ni szeretnénk, akkor manapság 
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak 
a különböző kártyák, amelyek se-
gítségével ezt olcsóbban, kedvez-
ményesen tehetjük meg.

A kedvezménykártyáknak egyre 
több típusa van, Miskolcon pél-
dául a MiskolcPont kártya nyújt 
kedvezményt vásárlások, szol-
gáltatások esetén a városban és 
környékén – a miskolci és kör-
nyékbeli lakosoknak. Léteznek 
viszont kifejezetten a turisták 
életét megkönnyítők, ilyen pél-
dául a jól ismert Balaton Card, 
amely a magyar tenger környé-
kén lévő városokban, települése-
ken jogosít a szerződött partne-
reknél számtalan kedvezményre. 
A turizmusban nagy szerepet ka-
pott az elmúlt években a Széche-
nyi Pihenő Kártya is, amelyet bé-
ren kívüli juttatásként vehetnek 
igénybe a munkáltatók.

Van azonban olyan kártya is, 
amely az egész országra érvénye-
sít kedvezményt, rendkívül jól 
használható utazáshoz és béren 
kívüli juttatásként is adható, ez 
pedig a Hungary Card, vagyis a 
Magyar Turizmus Kártya, mely-

lyel szlogenje szerint turisták le-
hetünk hazánkban. Ha utazni 
szeretnénk például a megyében, 
vagy az ország más részében ki-
rándulásra, programok látogatá-
sára készülünk, akkor máris jól 
járhatunk – az elérhető kedvez-
ménynek köszönhetően ugyan-
is félárú vasúti jegyet válthatunk, 
olcsóbban utazhatunk buszon, 
kedvezményt kapunk a vidé-
ki nagyvárosok közlekedéséhez, 
de autópályamatrica-vásárlásnál, 
balatoni, tiszai vagy dunai hajó-
zásnál is jól jöhet, ha a zsebünk-
ben lapul egy ilyen kártya. 

Persze, emellett kikapcsoló-
dáshoz, szórakozáshoz is nagy 
segítség a belföldi turizmus fej-
lesztésére kitalált kártya, segítsé-
gével kedvezménnyel látogathat 
el tulajdonosa kiállításokra, für-
dőzhet hazánk gyógyfürdőiben, 
strandjain, nézhet színházi elő-
adásokat, vagy éppen sportolhat 
kalandparkokban. De kedvez-
ménnyel pihenhet hotelekben, 
panziókban, és hódolhat a gaszt-
ronómiai élvezeteknek az étter-
mekben. Mindez pedig csupán 
néhány az ezernél is több ked-
vezményből, amit a kártya nyújt.

H. I.

Ezt ajánljuk még
Március 30. | Tavaszi borvásár és pincemustra. Sátoraljaújhely
Március 31. | Tavaszi várkapu-tárogató. Füzér
Március 30 – április 1. | Matyó húsvét. Mezőkövesd
Március 30 – április 1. | Hollókői húsvéti fesztivál. Hollókő
Március 31 – április 1. | Tavaszköszöntő vidám húsvéti programok. Ópusztaszer
Április 4–7. | Gömörszőlősi paraszt-wellness. Gömörszőlős

2013. április 19. – április 21. között
Kellemes tavaszi kikapcsolódás vidám programokkal és különleges, finom pálinkákkal!

• 3 nap/2 éj reggelivel vagy félpanzióval, 1 fürdőbelépővel
• elhelyezés: 2 ágyas standard  szobában
• csomag ára  reggelivel: 15 000 Ft/fő/2 éj, félpanzióval: 18 000 Ft/fő/2 éj
Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza.

Hétvégi ajánlat a gyulai nemzetközi Pálinkafesztivál idejére
a Hőforrás Hotel*** és ÜdÜlőparkban.

Információ és foglalás: Hőforrás hotel és Üdülőpark
5700 Gyula, rábai M. u. 2. tel.: 36-66/463-722, 463-740

e-mail: szallasrendeles@hoforrashotel.hu, www.hoforrashotel.hu

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. l Tel./fax.: 46/412-142
facebook.com/vilaglatoutazas

www.vilaglatoutazas.hu  

15 éves a Világlátó Utazási Iroda!
MINDEN, AMI UTAZÁS  

– EGY HELYEN
Várjuk Önt a miskolci utazási kiállításon 2013. 04. 04–06. között  

és a miskolci régiségvásáron 2013. 04. 07-én kiállított 
új típusú, emeletes Setra autóbuszunknál!

R
-01745/98

MÁtyÁs KirÁly GyóGyszÁlloda***

last minute  
Hajdúszoboszlón

2013. április 30-ig
Kétágyas szobában kétfős elhelyezéssel, 

félpanzióval és wellness-használattal: 

2 éjszaka már
17 000 Ft/fő/2 éjtől

5 éjszaka már
37 500 Ft/fő/5 éjtől

További ajánlatainkért és 10%-os 
nyári előfoglalási kedvezményekért 

keresse szállodánkat 
a Miskolci Utazási Kiállításon!

További információk, foglalás: Mátyás Király Gyógyszálloda***superior

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17. Tel.: 52/360-200
E-mail: hotel@matyashotel.hu | www.matyashotel.hu

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

Napfényes Itália   
05. 01–05., 05. 13–17., 05. 16–20.  29 900 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) 
05. 03–08. 39 900 Ft/fő
Dalmácia gyöngyszemei  
05. 25–30.  54 900 Ft/fő
Hétvége Lengyelországban  
05. 24–26.  28 900 Ft/fő
Karintiai tóvidék – Ausztria Riviérája  
05. 17–20.  39 300 Ft/fő
Bajor kastélyok  05. 16–20.  44 900 Ft/fő

A kupon felmutatásával 2000 Ft/fő 
kedvezményt biztosítunk árainkból!

l  BUdApEST 
április 27. – 4000 Ft/fő

l  KEcSKEMéT – ÓpUSzTASzEr 
április 27. – 6500 Ft/fő

l  BETlér – doBSInA 
május 25. – 3000 Ft/fő 

l  pozSony 
május 4. – 7000 Ft/fő

Továbbá körutazások, 
nyaralások, zarándoklatok!

cím: Miskolc, 
Arany János u. 19., fszt. 2. 

Tel.: 46/344-454

www.KoLoMBuSzTouRS.Hu
www.KoRuTAK.Hu

TAvASzI
AJánlATAInK:

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54., földszint 2. l Tel.: 46/322-527 l www.euromiskolctravel.hu
ÍzelÍtő ajÁnlatainKból:

Kassa, színházlátogatás (Rómeó és Júlia balett) május 24. 2950 Ft+jegy
levendula túra pannonhalmán július 2. 7900 Ft
Sörfesztivál és kultúra prágában május 18–20. (pünkösd!) 26 600 Ft
Baltikum–Szentpétervár július 22. – augusztus 2. 160 000 Ft

MISKolcI IndUláS, cSATlAKozáSI lEHETőSéGEK!
1-2 napos belföldi utak: szepkoruaktc.hu

KEdvEzMényES AJánlAToKKAl, nyErEMényJáTéKoKKAl 
várUnK MIndEn KEdvES érdEKlődőT 

áprIlIS 4–6-IG A MISKolcI UTAzáSI KIállíTáS 8. STAndJán!

Akcióink a  kiállítás után még 3 napig, április 9-ig érvényesek irodánkban!

en
g.
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EuroMiskolc Travel Utazási Iroda
és szépkorúak turisztikai Centruma



a város lapja

MiNap

2013. március 30. | 13. hét | X. évfolyam 12. szám

8  húsvét / rejtvény

Európa kulturális fővárosa 

Tisztelt Olvasó! Négyrészes rejtvényünkben Miskolc testvérvárosa, 
2013 Európa kulturális fővárosa, Kassa nevezetességeit rejtettük el. A 
megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb április 4-e éjfélig jut-
tassák el a MIKOM Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között 
a Lamon Ajándékcentrum (Fonoda udvar, József Attila utca 74.) két 
darab 5000 forintos ajándékutalványát sorsoljuk ki. 

Heti horoszkóp

Kos (03. 21–04. 20.) Fáradtnak érzi magát, ez befolyásolhatja teljesítményét. Szánjon kikap-
csolódásra néhány napot, töltődjön fel energiával, lazítson!  Párkapcsolatára is jótékony hatással lehet 
egy családdal közösen, kirándulással, relaxációval, kényeztetéssel eltöltött hétvége. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Munkahelyén új kihívások várják, segítségre lesz szüksége. Ha kellő 
tisztelettel kéri támogatásukat, számíthat tapasztaltabb kollégáira. Pozitív hozzáállása, tanulni akará-
sa meghozza gyümölcsét. Túlterheltsége kihathat egészségére, ezért fordítson időt a pihenésre is!

iKreK (05. 22–06. 21.) Úgy érzi, munkahelyén nem becsülik meg eléggé. Ne legyen türel-
metlen, mindennek eljön az ideje. Szerelmi életében változást hozhat egy váratlan találkozás, ne dönt-
sön elhamarkodottan. Figyeljen oda táplálkozására, kerülje a nehéz ételeket!

ráK (06. 22–07. 22.) Hangulatváltozásai a szokásosnál is gyakoribbak, úgy érzi, összecsap-
nak a hullámok a feje felett. Próbálja a feladatait fontossági sorrendbe állítani, így több szabadidőhöz 
juthat, és lelkiismeret-furdalás nélkül pihenhet. Kevésbé fontos teendőit halassza el. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Ne hagyja, hogy néhány kisebb probléma miatt közömbös-
sé váljon munkája iránt. Erkölcsi és anyagi elismerése késik, de ne aggódjon, nem feledkeztek el jutal-
mazásáról. Ha kellő időt és figyelmet fordít szeretteire, a dolgok idővel jóra fordulnak.

szűz (08. 24–09. 23.) Munkahelyén, szakértelme révén szinte pótolhatatlanná válik, de ne 
éljen vissza hatalmával, mert feladatai egyre gyarapodnak. Magánéletében inkább gyengédségre vá-
gyik, amit párjától meg is kap, így nagyon kellemes napjaik következnek. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Elege van az egyhangú, szürke hétköznapokból. Munkahelyi 
monotóniáját ellensúlyozandó, a magánéletébe próbál változatosságot csempészni. Ha független, 
nem mindennapi élményekben lesz része, de vigyázzon a flörtökkel, ha párkapcsolatban él. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Anyagi helyzetével elégedetlen, ezért a héten megpróbál új le-
hetőségeket találni a pénzkeresésre. Kiegészítő munkákat talál is, így szinte minden idejét leköti, ez pe-
dig magánélete rovására is mehet. Legyen kedvesebb, kevésbé kritikus partnerével!

nyilas (11. 23–12. 21.) Megfelelő formában tálalva jelentős eredményeket érhet el mun-
kahelyén, feletteseinél. Gondolja végig, milyen céljai vannak, talán most nem is elérhetetlenek. Ma-
gánéletében viszont kevésbé kész a kompromisszumokra, figyeljen jobban kedvesére.

BaK (12. 22–01. 20.) Rendkívül felgyorsult tempóban végzi munkáját, szinte szárnyal, de vi-
gyázzon, munkatársai esetleg nem tudják tartani a lépést. Rugalmassága mellé szókimondás is társul, 
ebből problémák lehetnek. Barátai kitartanak ön mellett, szüksége is van a társaságukra.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Figyeljen jobban oda a munkájára, bár gyorsan dolgozik, a 
kapkodás néha a minőség rovására mehet. Ha készít ütemtervet, jobban átláthatja, kézben tarthatja 
feladatait. És próbáljon több időt szánni a lazításra! Régi kedves ismerőse bukkanhat fel a múltból.

HalaK (02. 20–03. 20.) Nyugalmáért a héten bármire képes, még olyan feladatot is elvál-
lal, ami esetleg más dolga lenne. A stressz levezetésére új megoldásokon gondolkodik. Partnere szeren-
csére jól tolerálja hangulatingadozásait. Lehetőség szerint aludjon többet, feleslegesen ne éjszakázzon.

Húsvét, a reménység ünnepe 
Két sötét felhő árnyékolja be az emberiség 
felett az eget, az elmúlás és a gonoszság sö-
tét felhője. Ebbe a reménytelenségbe hoz re-
ményt Krisztus feltámadása, amely reményt 
gyújt az elmúlás kilátástalanságában. 

Az ember kozmikus bánata az elmúlás. 
Hiába minden erőfeszítés, ha egyszer min-
dent itt kell hagyni. Pedig az ember a lelké-
ben hordozza az örökkévalóság utáni sóvár-
gást. A természetes ember számára a földi 
élettel mindennek vége. Ezzel a világba kiál-
tott reménytelenséggel zárul az Ember tra-
gédiája is. „Csak az a vég, csak azt tudnám 
feledni!” Krisztus feltámadása ebbe a kilá-
tástalanságba hoz reménységet.

Az apostolok látták a feltámadt Jézust. Ez 
a látomás egész lényüket átformálta. Láttak 
valamit, amit mindenkinek el kellett mon-
dani. Ez a Jézus élt, ez a Jézus erőtől duzza-
dó, hatalmas, szépséges alak volt. Ez olyan, 
lelküket felkavaró, egész lényüket átformáló 
élmény, öröm és remény volt, hogy nem tud-
ták magukba rejteni, úgy érezték, ezt min-
denkinek el kell mondani, erről mindenki-
nek tudomást kell szerezni: feltámadt Jézus. 
És mondták. Erről beszéltek egymás kö-

zött, erről beszéltek a piacon, az utcán, a ki-
rályok és a főtanács előtt. Ez járt eszükben 
éjjel és nappal, ezzel feküdtek, ezzel keltek. 
Ezt mondták mindenkinek örömtől kipirult 
arccal, és mikor a főtanács azt parancsolta, 
hogy ne beszéljenek erről az emberről, azt 
válaszolták: „Mi nem hallgathatunk arról, 
amit láttunk és hallottunk.” – Nem tudunk 
hallgatni, a boldog látomás beszélni kény-
szerít, és ezt mindenkinek tudnia kell.

A világ nehezen hitt az apostoloknak. 
Eszelősöknek tartották őket. Mikor Szent 
Pál Fesztus előtt védekező beszédében meg-
említette Jézus feltámadását, Fesztus hely-
tartó belekiabált a beszédébe: „A sok tudo-
mány elvette az eszedet.” A görög bölcsek 
Athénben, a filozófusok találkozása helyén, 
mikor a feltámadásról kezdett beszélni, ki-
nevették, meg azt mondták neki vállverege-
tő módon: „Erről majd még máskor is meg-
hallgatunk téged.” Soha nem hallgatták meg 
többet. És a többi apostol is így járt: nevetsé-
ges alakoknak, felforgatóknak, közveszélyes 
elemeknek tartották, és megölték őket, mert 
kitartottak amellett, hogy látták a feltámadt 
Jézust. Az egy Szent János apostol kivételé-

vel mind vértanúhalált haltak a feltámadás 
hirdetéséért. Ilyen tanúk közlése nyomán hi-
szünk Jézus Krisztus feltámadásában. De 
voltak, akik hittek nekik, sokan lettek, erre a 
hitre építve egy csodálatos új világot, új kul-
túrát teremtettek, a keresztény kultúrát.

Jézus feltámadása az örök élet remé-
nyét adja nekünk. Elvette tehát a kilátásta-
lanságot. „Mert a te híveidnek élete, Uram, 
megváltozik, de meg nem szűnik” – énekli 
a pap az elhunytakért mondott misékben. 
Mi Krisztus feltámadásának fényében tud-
juk, hogy az ember élete a végtelenbe nyílik. 
A hívő ember életében a reménytelenséget a 
boldog várakozás, a szomorúságot az öröm 
váltja fel. A reménység addig ér, ameddig 
Krisztus feltámadásának reménye világít.

Jézus Krisztus szenvedése és kínos ke-
reszthalála önmagában is borzalmas tra-
gédia, de még nagyobb, ha azt látjuk, hogy 
halálában a jóság, az igazság bukott el a 
gonoszsággal, hazudozással, rágalmakkal 
szemben. És ami még inkább közel hozza 
hozzánk ezt a tragédiát, az, hogy ugyanez 
játszódik le szinte törvényszerűen közössé-
gi vonatkozásban és magánéletünkben egy-
aránt. Az igazság, a jóság, a becsület elbu-
kik a hitványsággal szemben. Egészen odáig, 
hogy az igaz ember felkiált: „Uram, meddig 

uralkodik még a gonosz?” Vagy – ahogyan 
Szent Pál fogalmazásában olvassuk – „Lá-
tom a jót és teszem a rosszat”. Ez a tragédia, 
az emberben lejátszódó tragédia! Rátelep-
szik az emberiségre a jóság kilátástalan küz-
delmének kínzó tudata a gonoszság ellen.

Milyen sokan fogalmazzák meg keserű-
en: nem érdemes jónak, becsületesnek len-
ni, az igazság mellett kiállni, másokkal jót 
tenni, áldozatot vállalni. Mert mindig a hit-
ványság, a gonoszság, az árulás győz.

Jézus életét tanítványai úgy foglalták ösz-
sze: „Ő jót tett”. Ő mindenkit szeretett, min-
denkin segített. Meghallotta az út széléről 
segítséget kérő vak kiáltását, és meggyógyí-
totta, észrevette a 38 éves beteg embert, aki-
nek nem volt senkije, aki segítsen rajta, Jézus 
észrevette és meggyógyította. De a gonosz-
ság győzött felette. Mindenkitől elhagyatva, 
kigúnyolva, mint közveszélyes bűnöző halt 
meg. Elhagyatottságát belekiáltotta a világ-
ba: Istenem, Istenem, miért hagytál el en-
gem? – „Íme, így hal meg az igaz.”

Ebbe a tragédiába robban bele Jézus fel-
támadása és azt hirdeti: Van feltámadás! 
Isten virraszt az ő ügye felett. Győzött a jó. 
Attól kezdve, hogy Jézus feltámadt, nem re-
ménytelen, nem kilátástalan többé a jóért, 
az igazságért való küzdelem. Győz az egyén 

életében: Isten megbocsátja a bűnöket, a bű-
nös új életre támadhat. És van feltámadás 
a társadalom számára is: nincs kiszolgáltat-
va a társadalom a gonoszságnak. Jézus fel-
támadása új reménységet ad a becsületes, a 
jóra törekvő embereknek. Nem kell feladni a 
reményt! Érdemes tehát a jó ügyért kiállni, 
érte áldozatot vállalni. És bízni abban, hogy 
a jó nem bukik el, Isten a jó mellett áll, nem 
hagyja, hogy a jó ügy elbukjon.

„Nem vagytok tehát lekötelezettjei a bűn-
nek.” Sok ember érzi a rossz vonzását és 
megy bódultan felé, tönkretéve magát és em-
bertársait. Jézus bemutatta, hogy van erköl-
csi feltámadás, az ember elhagyhatja bűneit, 
gyarlóságait, és megújulhat.

Ha pedig az a sok jóakaratú ember, aki 
hisz a jó győzelmében és kész áldozatot hoz-
ni, összeáll, képes lesz megteremteni egy bol-
dogabb társadalmat. Álom ez? Miért volna 
álom? Ezért imádkozunk a Miatyánkban: 
Jöjjön el a te országod. Jézus feltámadása a 
jó győzelmét jelenti. Álljunk mögé!

Húsvét van, Jézus feltámadásának ünne-
pe. Mindenki ünnepel. Ünnepeljünk igaz-
ságban. Ne hagyjuk kiüresedni a húsvétot. 
Mert akkor lesz igazán ünnep. A remény-
ség ünnepe. 

Czakó István pápai prelátus 

Áhítat zenével
A közelgő húsvétra készülve zenés áhíta-

tot tartottak a Kossuth utcai református 
egyházkerületi székházban, kedden, a Ke-

resztény Értelmiségiek Szövetsége mis-
kolci csoportja szervezésében. Felcsendült 

Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán 
című műve, amely nem csupán egy alko-
tás, hanem aktív, kapcsolatteremtő darab. 

Fellépett a Camerata Miskolc, a Cantus 
Agriensis Kórus, a Miskolci Cardinal 
Mindszenty Kórus, s közreműködött 

Eperjesi Erika, Busa Gabriella, Mukk Jó-
zsef és Kolozsi Balázs, Gergely Péter Pál 

vezényletével. Az áhítatot miskolci keresz-
tény egyházközségek szolgálattévői fogal-

mazták meg. (fotó: M. L.)
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» Nagyszombaton a mindszenti templomban este 8 órakor, a minorita templomban is 8 órától, a 
Szent Anna-templomban este 6 órakor, a diósgyőri plébániatemplomban pedig 7 órakor kezdődnek a szer-
tartások a tűzszenteléssel, a húsvéti gyertya szentelésével, felnőttkereszteléssel, majd az allelujás feltáma-
dási szentmisével, amely körmenettel zárul.

» Húsvétvasárnap szokásos istentiszteleti rend lesz, a helyi szokásoknak megfelelően az egyik 
szentmise végén (általában az első mise után) ételmegáldás lesz.

» Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartanak a katolikus templomokban, de a Zárdakápolnában 
csak délután 5 órakor lesz szentmise, a Kálvária kápolnában viszont semmilyen szertartás nem lesz.

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

Húsvéti miskolci programok
Március 31. | Vasárnap
10.00 | Húsvéti játszóház. Diósgyőri Alkotóház.

április 1. | Hétfő
10.00–17.00 | Húsvéti sokadalom. 

Nyuszisimogató labirintus, tojásfestés, hagyo-

mányőrző locsolkodás, Agyagbanda táncház, 
csokitojás-keresés, Borókás népi játékpark. A 
felsővárban 12, 15 és 17 órakor kóbor lovagok 
bemutatója, fegyvertapogató. A belépő tar-
talmazza a vár és a kiállítások látogatását, fél- 
óránként induló tárlatvezetéssel! Diósgyőri vár. 



A listavezető otthonában a Diósgyőr
A 21. forduló zárásaként vasárnap 
este a Győri ETO vendégeként lép pá-
lyára a DVTK. Szentes Lázár, a DVTK 
vezetőedzői feladatokat is ellátó 
szakmai igazgatója pénteken vála-
szolt a mérkőzéssel kapcsolatban fel-
merülő újságírói kérdésekre a klub-
házban tartott sajtótájékoztatón.

– Az ETO parkban száraz pálya 
várja a csapatokat vasárnap este – 
nyugtatott meg mindenkit Szen-
tes Lázár a sajtótájékoztató kezde-
tén, egyelőre több helyen kétséges 
ugyanis, hogy meg tudják-e ren-
dezni a hétvégi, 21. forduló mér-
kőzéseit. Győrben azonban a pálya 
alatti csövek elvezetik a vizet, a szá-
raz talajért pedig a fűtés felel.

A hó tehát nem fogja zavarni 
egyik csapatot sem a játékban, Szen-
tes Lázár pedig hangsúlyozta, a vá-
logatott mérkőzések miatti létszám-
hiányos edzések sem okozhatnak 
problémát a DVTK számára. „A 

nagyság átka” – fogalmazott a szak-
mai vezető, rámutatva, hogy a fel-
nőtt válogatottban Elek Ákos, Ru-
dolf Gergely és Kádár Tamás, míg 
az U–21-eseknél Bacsa Patrik játé-
kára számított a kapitány, így nagy-
részt nélkülük készültek a soron kö-
vetkező, Győr elleni mérkőzésre.

– Természetesen mindig okoz 
némi gondot, ha nem tudunk a tel-
jes csapattal edzeni, de alkalmaz-
kodni kell, nincs mese – mondta.

Márpedig a Diósgyőr pontért, 
pontokért utazik Győrbe. Mi szól a 
DVTK mellett a párharcban? Szen-
tes Lázár kiemelte, a játékosállo-
mány minősége, a csapat felkészült-
sége, taktikája, és amit az edző még 
pluszban hozzá tud tenni – mind-
ezek a miskolci csapat felé billent-
hetik a mérleg nyelvét. Hozzátet-
te ugyanakkor, ezeket a részeket 
egésszé kell gyúrni.

– Döntő lesz véleményem sze-
rint, hogy az edzők mennyire ta-

lálták meg az ellenfél csapatának 
gyenge pontjait, és ezek kihaszná-
lására mennyire tudták felkészí-
teni saját játékosaikat – mondta a 
szakmai igazgató, hozzátéve, felké-
szültek az ETO játékából, de ahogy 
Pintér Attilát, a győri csapat vezető-

edzőjét ismeri, ők is alaposan feltér-
képezték a miskolci gárdát.

A vasárnap esti (18.30) mérkő-
zésen sérülés miatt nem számít-
hat Szentes Lázár Mohamadou 
Abdouramanra, akire nagy valószí-
nűséggel térdműtét vár, de nem lép-
het pályára az ETO Parkban Gosz-
tonyi András sem, aki öt sárga lapja 
miatti eltiltását tölti.                   Kujan I.

a város lapja
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Jövő héten felmérik az új 
atlétikapálya helyszíneit
Jövő héten szerdán Miskolcra ér-
keznek a Magyar Atlétikai Szövet-
ség műszaki szakemberei, hogy 
felmérjék, megtekintsék azokat a 
területeket, amelyek a városveze-
tés elképzelései szerint szóba jö-
hetnek egy új atlétikapálya hely-
színeként.

Ezek között szerepel az Ifjúsági 
sporttelep, az Egyetemváros, az 
MVSC-pálya és legújabban szó-
ba került az avasi kilátó környé-
ke is – tudtuk meg Zsiga Marcell 
alpolgármestertől. 

Mint ismeretes, a stadion 
rekonstrukciója miatt Diós-
győrben felszedik az atlétikai 
rekortánpályát, s megoldást kell 
találni, hogy ne maradjon pálya 
nélkül a sportág. 

Az új atlétikai központ építé-
sére önkormányzati önerőként 
35 millió forintos előirányzatot 
tartalmaz a költségvetési terve-
zet. Az alpolgármester elmond-
ta, mintegy fél évvel ezelőtt tár-
gyalásokat kezdtek a Magyar 
Atlétikai Szövetséggel (MASZ), 
amelytől támogatást remél-
nek a beruházáshoz. Nemrégi-
ben Miskolcon járt az ügyben 
Gyulai Miklós, a MASZ elnö-
ke, akivel tárgyaltak a potenci-
ális helyszínekről. A szövetség a 
napokban jelezte, hogy jövő hé-
ten szerdán Miskolcra érkezik 
egy mérnöki-műszaki küldött-
ség, amely felméri a területeket, 
a legoptimálisabb megoldás ki-
választása érdekében.

Zsiga Marcell tájékoztatása 
szerint egy nemzetközi verse-
nyekre is alkalmas, „nagy” atlé-

tikapálya mintegy 250–300 mil-
lió forintba kerülne, egy normál 
méretű, valamivel kisebb infra-
struktúrával ellátott pálya pe-
dig 150–180 millióba. Ez utób-
bi megoldásban gondolkodnak, 
a megvalósításhoz szüksé-
ges források előteremtésével 
kapcsolatban pedig – az emlí-
tett önkormányzati önerő, és a 
szövetségtől remélt támogatás 
mellett – szóba került annak a 
fedett, egykor a Budapest Sport-
csarnokhoz tartozó atlétikapá-
lyának az értékesítése is, amelyet 
korábban megvásárolt Miskolc, 
és azóta is raktárakban pihen, 
szétszedve.

Az alpolgármester arról is 
szólt, a kormány döntése szerint 
az ismert „látvány-csapatsport-
ágak” mellett újabbak is beke-
rülnek a támogatottak közé. Ez 
Miskolc vonatkozásában a bir-
kózást, dzsúdót, vívást, a kajak-
kenut és a röplabdát érintheti. 

– Az érintett klubokkal össze-
fogva, ezekhez a szövetségekhez 
szeretnénk pályázni, mintegy 
200 millió forintos támogatás-
ra számítunk ebből. Ehhez a vá-
ros is hozzátenne valamennyit, s 
a rendelkezésre álló forrásokból 
egy modern sportcentrumot 
hoznánk létre az MVSC-pálya 
helyén, melyben méltó helyet 
kaphatnának ezek a sportágak – 
hangoztatta Zsiga Marcell. Mint 
megtudtuk, a komplexumhoz 
már a látványtervek is elkészül-
tek, s hamarosan megkezdőd-
nek a tárgyalások a szakszövet-
ségekkel.

Szepesi S. 

Március 30. | szoMbat » Vízilabda: OB I/B, MVSI – Érd-MAFC. Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda, 11.00 » Kézilabda: NB II Észak-kelet, férfi, MVSI – Nádudvari Akarat SK. Egyetemi 
körcsarnok, 15.00 » Asztalitenisz: NB I Keleti csoport, Borsod Volán – Ceglédi VSE. Szemere Szak-
középiskola tornaterme, 11.00.

Március 31. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, Győri ETO – DVTK. Győr, ETO park, 18.30.

április 3. | szerda » Kosárlabda: NB I, rájátszás; Work Force DVTK – ZTE NKK. Generali 
Aréna, 18.15 (Amennyiben szükséges).

április 7. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, DVTK – Videoton FC. Diósgyőri stadion, 
18.30 » Futsal: NB I, felsőág, Astra – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Kiskunfélegyházi Sportcsar-
nok, 19.00 » Szabadidősport: Népek tavasza teljesítménytúra. Csanyik, 8.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Ezüstöt tartottak itthon a Jegesmedvék
Döntőbe jutott a Miskolc 
Holding Jégkorong Magyar 
Kupában a Miskolci Jeges-
medvék jégkorongcsapata, 
mely a második helyet sze-
rezte meg.

A Miskolci Jégcsarnokban rendez-
ték szerdán és csütörtökön a jég-
korong Magyar Kupa fináléját, 
melyre a klub közönségtalálkozó-
val hangolt, valamint az időjárás-
nak köszönhetően négy szurkoló 
egy óriási jegesmedve-hószobrot is 
épített a csarnok elé. A fehér négy-
lábú a dobogó legfelső fokán állt, 
így is jelezve, a Miskolci Jegesmed-
vék nyerni szeretnének.

Az elődöntőt könnyedén, 3–0-
ra nyerte Tim Kehler együttese 
a Ferencváros-ESMTK ellen, ta-
lán már a döntőre is tartalékolva 
– Fodor Szabolcs, Szirányi Ben-
ce és Rafaj Attila volt eredményes. 
A másik ágon, Dunaújvárosban a 
Sapa Fehérvár AV 19 ugyancsak 
simán, 7–2-re múlta felül a Dabot, 
így ők vártak a csütörtöki nagy-
döntőben a hazaiakra.

A harmadik helyet a MOL Liga-
győztes, magyar bajnok Dab sze-
rezte meg az FTC ellen (2–0), majd 

a Perecesi Bányász Fúvószenekar 
által előadott Maci-induló vezette 
fel a finálét.

A Jegesmedvék remekül helyt-
álltak a magyar válogatott gerincét 
adó Fehérvár ellen, de gólt nem tud-
tak szerezni, míg Rich Chernomaz 
együttese négyszer is betalált, így 
övék lett a kupa, Fodor Szabolcsék 
pedig a bajnoki ezüst mellé megsze-
rezték a kupa második helyét is – az 
érmeket Kriza Ákos polgármester-
től vehette át a csapat.

– Büszke vagyok a csapatra, 
ahogy játszott, küzdött, és szerin-
tem a város is büszke lehet fiaira. 

Célunk természetesen a kupagyő-
zelem volt, a meccs nagy részében 
jól is jégkorongoztunk, kialakítot-
tunk helyzeteket, de kijött a Székes-
fehérvár tapasztalata. Sikeres évet 
zártunk. Nagyon jól éreztem ma-
gam Miskolcon, köszönöm Egri Ist-
vánnak és Gergőnek, meg persze a 
szurkolóknak a támogatást és a se-
gítséget. Hogy jövőre is maradok-e 
a klubnál? Később döntünk a jö-
vőmről – mondta a finálé után Tim 
Kehler, a Macik vezetőedzője.

Nagy Gergő Fehérváron lett fel-
nőtt játékos, de most ellenfélként né-
zett szembe korábbi egyesületével.

– Az elejét picit elrontottuk, lehe-
tett volna még szorosabb a mérkő-
zés. Teljesen más ligában edződik a 
Volán, az osztrák EBEL-ben, rend-
kívül tapasztalt csapat, tele váloga-
tottakkal, volt NHL-es játékossal. 
Reális eredmény született, talán-ta-
lán lehetett volna szorosabb, ha be-
lőjük helyzeteinket. A MOL Ligával 
kapcsolatban van bennem hiány-
érzet, főleg a lebonyolítás miatt, de 
jövőre azért kell dolgozni, hogy az 
alapszakasz elsőt is tudjuk búcsúz-
tatni. Nem szabad feladni, jó úton 
jár a klub és a csapat, évről évre elő-
re lépünk – értékelt a csatár.

A Miskolc Holding Jégkorong 
Magyar Kupa legjobb kapusa – a 
szakvezetők szavazatai alapján – az 
MJJSE hálóőre, Budai Krisztián lett.

Pénteken ismét remek hír ér-
kezett a Macik háza tájáról: négy 
Miskolci Jegesmedvék-játékos ke-
rült be a hazai rendezésű vb-re 
készülő magyar jégkorong-válo-
gatott bő keretébe: Szirányi Ben-
ce, Gőz Balázs, Nagy Gergő, Nagy 
Krisztián.

Az idei hokiszezont szombat 
délután 5 órától zárják a Macik 
a drukkerekkel együtt a Genera-
li Arénában, ahol közös játékok és 
ügyességi feladatok várnak a játé-
kosokra és a szurkolókra.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

» Újra nyert a Vénusz. Közvetlen riválisát győzte le a női futsal NB I felsőági rájátszásának 
soros fordulójában vasárnap a DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Sárréti Géza csapata 5–4-re nyert 
az utolsó percben szerzett góllal az Univerzum ellen az egyetemi körcsarnokban rendezett mérkő-
zésen. A miskolciak a harmadik helyen állnak a tabellán.

» A víz világnapján. A hétvégén tizenhetedik alkalommal adott otthont Miskolc a víz vi-
lágnapi nemzetközi úszóversenynek. A viadalon négy borsodi egyesület versenyzői vettek részt, 
összesen pedig 16 hazai és határon túli klubból csaknem háromszázan érkeztek a Kemény Dénes 
Városi Sportuszodába. Az MVSI sportolóinak eredményei a minap.hu-n olvashatók.

» „Miskolc, Kassa és a sport” címmel rendeztek szombaton országúti kerékpárver-
senyt a két város közös szervezésében. A Hősök terei célba elsőként a szlovák Michael Kolar érke-
zett, a magyarok közül Lovassy Krisztián szerepelt a legjobban, ő ötödik lett.

» Hazai sikerek. Az egyetemi körcsarnok adott otthont a huszonharmadik alkalommal 
megrendezett asztalitenisz MEAFC kupa, egyben Szlaboda István-emlékverseny küzdelmeinek. A 
MEAFC több aranyéremmel gyarapította éremkollekcióját.

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

Kupabronz után pozitív hullámon a DVTK
A harmadik helyen végzett a 
DVTK Miskolc a női kosár-
labda Magyar Kupa hétvé-
gén rendezett négyes döntő-
jében.

A Diósgyőr a rendező Sopron ellen 
elveszített elődöntő (81–59) után 
óriási csatában 68–65-re legyőzte a 
PEAC-Pécset a bronzmérkőzésen.

A Sopron vezetőedzője úgy nyi-
latkozott, feszültséggel teli mér-
kőzést nyertek meg, kollégája ál-
láspontját azonban nem osztja 
Peresztegi Nagy Ákos. 

– Olvastam Székely Norbert ba-
rátom nyilatkozatát, azonban nem 
tudom hova tenni. Én nyugodt vol-
tam végig a találkozó során, ő ta-
lán feszültebb volt. Egyébként is az 
esélytelenek nyugalmával léptünk 
pályára a címvédő ellen, ráadá-

sul egyik legjobbunk, Brittainey 
Raven hátsérülése miatt nem le-
hetett segítségünkre. Az első ne-
gyedben játszott ugyan, de látszott, 
hogy nincs jó állapotban. A cserék 
viszont jól szálltak be, megverték 
a Sopron kispadról beszálló ötö-
sét. Amit elterveztünk, véghezvit-
tük, próbáltunk gyakorolni, felven-
ni a későbbi kupagyőztes ritmusát 
– tekintett vissza az elődöntőre a 
DVTK vezetőedzője.

A bronzmérkőzéssel kapcsolat-
ban hangsúlyozta, nem csalódott 
csapatok csatája volt. Miskolcnak 
és a klubnak is nagyon fontos volt 
az érem, ahogy a PEAC-nak is.

– Összeállt a játékunk, és kide-
rült, hogy az nem egy emberről 
szól, bárki hozzá tud tenni a siker-
hez, s ha egy láncszem, mint pél-
dául Raven, kiesik, kidomborodik 
a hozzáállás, az akarat – mondta a 
szakvezető, aki kiemelte a 15 pon-
tot dobó Szabó Petrát, a DVTK leg-

eredményesebb kosarasát. – Jó volt 
a formaidőzítése, talán eddigi leg-
jobbját produkálta diósgyőri szí-
nekben, de a többiek is végig kon-
centráltan dolgoztak – tette hozzá. 
A Pécs ellen 14 ponttal záró 16 éves 
Dubei Debórát (képünkön) bevá-
lasztották a torna all star csapatába.

A DVTK később a bajnokság-
ban is a PEAC ellen szerezheti meg 
a harmadik helyet, előtte azonban 
a ZTE NKK ellen kell kivívnia a 
négy közé jutást.

– Ott még nem tartunk, hogy 
a PEAC-ra készüljünk, először a 
ZTE-t kell megverni, hogy a baj-
nokság véghajrájában is az első 
négyben legyünk, ne csak az alap-
szakaszban. Új műfaj még játékosa-
imnak a rájátszás, itt egy mérkőzés-
sel is el lehet rontani az egész éves 
teljesítményt. A mostani pozitív 
hullámon kell végigvinnem a csa-
patot – zárta Peresztegi Nagy Ákos.

Az első találkozót csütörtökön 
rendezték Miskolcon, melyet a 
DVTK nyert 66–64-re. A második 
meccset szombaton 17.30-tól játsz-
szák Zalaegerszegen. Amennyiben 
szükséges, jövő hét szerdán a Ge-
nerali Arénában rendezik a pár-
harcot eldöntő mérkőzést.

S. P.

Hazatérhet a kórházból Bence
Kedden számolt be a sportoló 
édesapja és Nagy Kálmán pro-
fesszor Rakaczki Bence hogylé-
téről a megyei kórházban. 

– A kapus jó klinikai és fizikai 
állapotban van, magatartása pél-
daértékű, és megvan rá az esély, 
hogy viszontlássuk a DVTK ka-
pujában – árulta el a professzor. 

Rakaczki János szerint lel-
ki értelemben a küzdelem még 
nem fejeződött be, a kérdőjel 
még mindig ott van annak elle-

nére, hogy nincs már kóros sejt 
fia szervezetében.

– Szükség van arra, hogy so-
kat beszélgessünk, elhesseges-
se a rossz gondolatokat. Többet 
vagyunk együtt, amióta kór-
házban van, tudunk társalogni, 
korábban talán éppen a sport-
karrier miatt nem volt erre sok 
lehetőségünk. A professzor azt 
mondta, már a végleges hazabo-
csátáson gondolkozik – mondta 
Bence édesapja.

A stadionbéli elbontása miatt új pályát kapnak a város atlétái 
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100 ÉVES A MISKOLCI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS 

Bükki forrásból

Tájékoztatjuk tisztelt Felhasz-
nálóinkat, hogy a vízmérő-órák 
leolvasásának rendszerében 
2013. április 1-jétől az alábbi 
változtatásokat vezetjük be:

•  A teljes szolgáltatási terüle-
tünkön a MIVÍZ Kft. munka-
vállalói fogják Önöket fel-
keresni a mérőóraállások 
rögzítése érdekében

•  Távfűtéses lakások esetében 
a melegvízmérők leolvasását 
is a MIVÍZ Kft. végzi

•  Kollégáink azonosításra alkal-
mas, fényképes igazolvány-
nyal rendelkeznek 

•  A mérőállás közlésével kap-
csolatos elérhetőségeink 
megváltoznak 

A vízmérő-leolvasó kollégák tevé-
kenysége a következőkre terjed ki:

•  Vízmérők beazonosítása, mé-
rőállások helyszíni rögzítése

•  A vízmérő plombák sértetlen-
ségének ellenőrzése

•  Vízmérők, bekötések esetle-
ges meghibásodásaira tör-
ténő figyelemfelhívás, jegy-
zőkönyvezés, dokumentálás, 
fotók készítése

A távfűtéses lakások vízórái nak 
leolvasása az eddigi eljárás sze-
rint történik. Ez azt jelenti, hogy 
legalább minden harmadik alka-
lommal (6 hónap) a vízóra leolva-

sását a leolvasó kollégák részére 
biztosítani kell, ellenkező eset-
ben, az önkormányzati rendelet 
szerinti területi átalány mennyi-
ségét számlázzák ki. 

A területi átalányszámlázás a 
személyes leolvasásig marad ér-
vényben. 

A MIHŐ Kft. a vízóra leolvasása 
után, a tárgyhót követő hónap-
ban, a tényleges fogyasztás alap-
ján számolja el a használati me-
leg víz hődíját.

Sikertelen vízmérő-leolvasás 
esetén a kollégák értesítőt hagy-
nak a helyszínen, melyen telefo-
nos elérhetőséget biztosítunk 
Felhasználóink számára, ezzel 
megkönnyítve az újbóli időpont-
egyeztetés lehetőségét.

Az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően továbbra is lehetőség 

van a számlázási ciklushoz iga-
zodva telefonon, e-mailen, illet-
ve az ajtókra kiírt üzenetben tör-
ténő vízmérőállás közlésére. Az 
erre vonatkozó telefonszám és 
e-mail cím megváltozott az aláb-
biak szerint:

Telefonos bejelentés üzenet-
rögzítőre: 
06-46/519-346
E-mail cím: meroallas@miviz.hu
További információ az Ügyfél-
szolgálati irodában: Miskolc, 
Szemere B. u. 5.

Kérjük tisztelt Felhasználóink 
együttműködését kollégáink 
munkavégzésének elősegítése 
és a tényleges leolvasási adato-
kon alapuló számlázás elősegíté-
se érdekében.

MIVÍZ Kft.

FOLYAMATOSAN ÉPÜL A KÖZMŰHÁLÓZAT 
ÉS A TISZTÍTÓTELEP SZENDRŐLÁDON
Szendrőlád Község Önkormányzata 2010. évben 
támogatást nyert az „ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0008 
– 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése 
(LHH)” kiíráson a szennyvízcsatorna-hálózat és 
tisztítómű kiépítésére, így megvalósulhat a kom-
munális folyékony hulladék korszerű gyűjtése és 
tisztítása. 

Az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam által nyúj-
tott támogatás összege  
371 191 952 Ft.

A csatornahálózat és 
a tisztítómű várhatóan 
2013 májusában elkészül, 
majd a sikeres próbaüzem 
után az év végén átadásra 
kerül. 

A FER-3331 Építőipa-
ri és Kereskedelmi Kft. a 

települési szennyvíztisz-
tító telep építését folya-
matosan végzi, a csatorna-
hálózat építése is jól halad; 
a munkáknak közel há-
romnegyedével végzett a 
kivitelező, így biztosított, 
hogy a terveknek megfele-
lően 2013. május 31-ei ha-
táridőre befejeződik a köz-
műhálózat és tisztítómű 
kiépítése.

Apróhirdetés
Rovar- és rágcsálóirtás. Ágyi po-

loska, csótány, hangya stb. irtása 

garanciával. Magánszemélyek és 

közületek részére. Sáfrány Miklós, 

30/822-0730.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi 

ajtók már 54 900 Ft-tól, továbbá 

nyílászárók (műanyag, fa, alumí-
nium) cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet.  Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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



Március 30. | szoMbat
09.00 | Tapolcai Vitamin Nap. Köszöntőt mond Kri-

za Ákos polgármester, a rendezvényt megáldja Ko-
vács Imre református lelkész. Vásár, ahol gyógyteák 
mellett többek között hagyományos eljárással ké-
szült füstölt termékek, házi kolbász, házi füstölt sajt, 
házi gomolyasajt, házi sült zsír is lesz. Miskolctapolca, 
Enyedi úti autóparkoló.

20.00 | Wonderground, vendégekkel. Helynekem.

Március 31. | vasárnap
10.00 | Húsvéti játszóház. Diósgyőri Alkotóház.

április 1. | hétfő
10.00–17.00 | Húsvéti sokadalom. 

Nyuszisimogató labirintus, tojásfestés, hagyomány-
őrző locsolkodás, Agyagbanda táncház, csokitojás-
keresés, Borókás népi játékpark. Diósgyőri vár.

április 2. | kedd
09.30 | Barangolás a zene világában Bócz Sándor-

ral. Klasszikus zenei mesék. Petőfi Sándor Könyvtár.

április 3. | szerda
14.00 | Tudományos ülés Oelschlager-Őry Lajos 

emlékére. MAB-székház.
17.00 | Művészeti Szabadegyetem. Kuklay Antal 

művészettörténész előadása Szent és a profán a mű-
vészetben címmel. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00 | Egy ókori király álma, amely feltárta a jö-
vőt 1. Bibliai Szabadegyetem, Szabó János főiskolai 
óraadó tanár előadása. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

április 4. | csütörtök
10.00 | „Menjünk világgá…!” utazási kiállítás 

megnyitója, díszvendég: Jordánia, Szerencs. 
ITC-székház.

17.00 | Szociológus esték. Papp Z. Attila: Megújulás 
kisebbségben. MAB-székház.

17.00 | Homonna György festőművész, tanár és 
Flich Zoltán, a Moholy-Nagy Művészeti Egye-
tem hallgatója közös kiállítása. A tárlatmegnyitót 
pódiumbeszélgetés követi. Miskolci Galéria, Petró-ház.

április 5. | péntek
16.00 | Operaklub. Gaetano Donizetti: Lammermoori 

Lucia. Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Béres János festőművész kiállítása. Ady 

Endre Művelődési Ház.
20.00 | Tátrai Tibor és az Áll-A-Tok? együttes kon-

certje. Ifjúsági Ház.

április 6. | szoMbat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyer-

mekfoglalkozás. Rákóczi-ház.

20.00 | 1. Miskolci slampoetry verseny. 
Helynekem.

április 7. | vasárnap
10.30 | Irgum-burgum Benedek. Malomvasárnap, 

bemutató előadás. Csodamalom Bábszínház.
16.00 | Kapós Böske. Malomvasárnap 12 éven felüli-

eknek. Csodamalom Bábszínház.

kiállítás:
» Borsod 2050. A tárlat április 2-áig látogatható. Mis-

kolci Galéria, Rákóczi-ház.
» Csokonai 170. Szabó Ádám szobrászművész kiállítá-

sa megtekinthető április 6-áig. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

» Halász-Hradil Elemér művei, magángyűjtemé-
nyekből. Megtekinthető április 6-áig. Miskolci Ga-
léria, Rákóczi-ház.

a város lapja

MiNap

X. évfolyam 12. szám | 13. hét | 2013. március 30.

programok / hirdetés  11

április 1. | 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.

április 2. | 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.

április 3. | szerda 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 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

április 4. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális ma-
gazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

április 5. | 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.

április 6. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.25–07.00 Képújság.

április 7. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti maga-
zin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ››››››››
Március 28–április 3. | 15.15 Croodék; amerikai animációs vígjáték | 6 | (Bé-

ke-terem) | 15.30 Európai Panoráma: Cycle; magyar animációs film | 16 | (Urá-
nia-terem) | 17.30 Európai Panoráma: Egy veszedelmes viszony; feliratos dán–
svéd–cseh–német történelmi film | 16 | (Béke-terem) | 17.45 Európai Panoráma: 
A király látogatása; feliratos angol film | 12 | (Uránia-terem) | 19.45 Európai Pano-
ráma: Életem szerelme; feliratos francia vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Euró-
pai Panoráma: Szabad tánc; feliratos francia–belga–luxemburgi film | 16 | (Urá-
nia-terem).

április 4–10. | 15.15 Parker; feliratos amerikai krimi | 16 | (Béke-terem) | 15.30, 
17.45 Európai Panoráma: Szép remények; feliratos angol–amerikai film | 12 | 
(Uránia-terem) | 17.30 Európai Panoráma: A Pingvinkirály; angol családi kaland-
film | 6 | (Béke-terem) | 19.45 A burok; amerikai sci-fi | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Euró-
pai Panoráma: Nekem Budapest; magyar szkeccsfilm | 12 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
G. I. Joe (MB premier, digitális 3D) | 16 | 
20.00 (szo–sze)
A burok (MB premier) | 12 | 10.30 (cs–k), 
13.00, 15.30, 18.00, 20.30 – 22.30 (cs–h)
Tökéletes hang (MB premier) | 12 | 
10.45 (cs–k), 13.00, 15.15, 17.45, 20.00 – 
22.15 (cs–h)
Az óriásölő (MB premier, digitális 3D) 
| 12 | 11.15 (cs–k), 13.30, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (cs–h)
Croodék (MB dig. 3D) | 6 | 11.30 (cs–k), 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30 – 21.30 (cs–p)
Croodék (MB) | 6 | 10.30, 12.30 (cs–k), 
14.30, 16.30
Képszakadás (MB) | 16 | 16.15, 18.15, 
20.15 – 22.15 (cs–h)
Dől a moné (MB) | 12 | 18.15, 22.00 (cs–
p), 22.15 (szo–h)

Halálhegy – A Dyatlov-rejtély (F) | 16 | 
20.30 (cs–p), 21.30 (szo–h)
Az a bizonyos első év (MB) | 16 | 16.00 – 
20.00 (cs–p), 20.30 (kivéve cs–p)
Óz, a hatalmas (MB digitális 3D) | 12 | 
14.45, 17.15, 19.45
Die Hard – Drágább, mint az életed 
(MB) | 16 | 18.30 – 22.15 (cs–h)
Óz, a hatalmas (MB) | 12 | 12.15 (cs–k)
Egyesült állatok (MB) | 6 | 10.15 (cs–k), 
14.15
Pi élete (MB dig. 3D) | 12 | 11.30 (cs–k)
A csapda (MB) | 16 | 12.00 (cs–k)
Boszorkányvadászok (MB digitális 
3D) | 16 | 14.00
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 28–április 2. ›››››

HirDetés

2013. április 10. szerda, 18 óra,  Mûvészetek Háza 
HACETTEPE SYMPHONY ORCHESTRA 

– TÖRÖK SZIMFONIKUS ZENEKAR KONCERTJE 
L. Kuterdem: İts Night Time Again, You and the Sky

Ének: A. N. Nihan Turnagöl  (mezzoszoprán)
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny 

Beethoven: VII. (A-dúr) szimfónia 
Zongora: İlter Vurucu. Vezényel: Burak Tüzün       

Belépőjegy: 500 Ft    

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

30/846-3009) www.muveszetekhazamiskolc.hu

Április 5. péntek, 20 óra, Ifjúsági Ház 

TÁTRAI TIBOR ÉS AZ ÁLL-A-TOK  
EGYÜTTES KONCERTJE 

Jegyek kaphatók: az Miskolci Kulturális Központ  
központi jegypénztárában, az Ady Endre  
Művelődési Házban és az Ifjúsági Házban

Jegyár elővételben:  
április 1-ig 1300 Ft, április 2-től 1700 Ft

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

30/846-3009) www.muveszetekhazamiskolc.hu

2013. április 18. csütörtök, 19 óra,  Mûvészetek Háza 

PÁL DÉNES, AZ ÉV HANGJA MISKOLCON 
Pál Dénes és a Musical Műhely Miskolc közös koncertje

A koncerten hallhatók a tehetségkutatóban elhangzott dalok  
mellett ismert slágerek, musicalrészletek és duettek.

Jegyek kaphatók a Miskolci Kulturális Központ központi  
jegypénztárában.

Jegyár: 2500 Ft, Észak-Magyarország-előfizetéssel: 2000 Ft

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

30/846-3009) www.muveszetekhazamiskolc.hu

Jegyek kedvezményes áron április 12-ig kaphatók: 2500 Ft , 
április 12 után: 3100 Ft. MKK Központi Jegypénztár (Rákóczi u.2.), 

Ady Műv.ház, Ifiház, Fehér Fotó

Bővebb info: www.adymuvhaz.hu, 46/530-516

az adY endre MŰvelődési házban
2013. április 19-én, 19 órakor

A Miskolci Nemzeti Színház áprilisi műsora
április 2. | kedd | N | 15.00 A PAD-

LÁs / Bérletszünet | J | 19.00 A KOPAsZ 
éNeKesNŐ / Bérletszünet

április 3. | szerda | N | 18.00 NABUC-
CO / Ferenczy ifj. bérlet | K | 14.00 ÓZ, A 
NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet; 19.00 
A VÁGY ViLLAMOsA / Bérletszünet

április 4. | csütörtök | N | 18.00 
NABUCCO / Herman ifj. bérlet | K | 
19.00 A VÁGY ViLLAMOsA / Bérlet-
szünet

április 5. | péntek | N | 19.00 HA-
tÁrtALAN NAPOK: rAJter-JÁN-
CsÍKY-LéVAY KONCert / A Miskolci 
Szimfonikus Zenekar közreműködésé-
vel | K | 14.00 HAtÁrtALAN NAPOK: 
GerGŐ és AZ ÁLOMFOGÓ / A Kassai 
Thália Színház előadása; 20.00 sZÍN-
HÁZKOMéDiA / A Kassai Thália Szín-
ház előadása | J | 17.00 HAtÁrtALAN 
NAPOK: térerŐ (és ami mögötte 
van) / Felvidéki írók, költők estje: N. Tóth 
Anikó, Csehy Zoltán, Németh Zoltán

április 6. | szoMbat | N | 19.00 HA-
tÁrtALAN NAPOK: LAJKÓ FéLiX-
KONCert | K | 19.00 HAtÁrtALAN 
NAPOK: BÁNYAVirÁG / A Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház előadása | J | 
17.00 HAtÁrtALAN NAPOK: Öt ÍrÓ, 
eGY sZÍNPAD / A marosvásárhelyi Látó 
szépirodalmi folyóirat irodalmi és köl-
tészeti estje | CS | 17.00 HAtÁrtALAN 
NAPOK: LiLiKe MeDiKA LeVeLeiBŐL 
/ A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, 
Tompa Miklós Társulat előadása

április 7. | vasárnap | N | 19.00 
HAtÁrtALAN NAPOK: A MAK-
rANCOs HÖLGY / A Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház előadása | K | 
19.00 HAtÁrtALAN NAPOK: DOGs 
AND DrUGs / A Szabadkai Kosz-
tolányi Dezső Színház előadása | J | 
17.00 HAtÁrtALAN NAPOK: PAsZ-
sZÁZs, PAssZiÓ, OBsZessZiÓ / Vaj-
dasági alternatívák: Tolnai Ottó és 
Nagy József estje, közreműködik: Er-
dély Andrea

április 9. | kedd | J | 19.00 NéGY Ne-
GYeD / Bemutató előadás

április 10. | szerda | N | 17.00 CHi-
CAGO / Kossuth ifj. bérlet

április 11. | csütörtök | K | 19.00 
JÁtsZD ÚJrA, sAM! / Madách Arany 
bérlet | J | 17.00 eGY ÓrA VerseK KÖ-
ZÖtt Művészeink társaságában / Bér-
letszünet

április 12. | péntek | N | 19.00 NA-
BUCCO / Földes ifj. bérlet | K | 19.00 AZ 
ÖrDÖG / Vörösmarty (Arany, Ezüst) 
bérlet

április 13. | szoMbat | N | 19.00 
NABUCCO / Egressy (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet | K | 19.00 JÁtsZD ÚJrA, sAM! / 
Latinovits Arany bérlet | J | 17.00 A KO-
PAsZ éNeKesNŐ / Bérletszünet | CS | 
15.00 HAMLet / Nyilvános főpróba

április 14. | vasárnap | N | 15.00 
NABUCCO / Déryné (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet | K | 19.00 JÁtsZD ÚJrA, 
sAM! / Szigligeti Arany bérlet | J | 

17.00 A KOPAsZ éNeKesNŐ / Bérlet-
szünet | CS | 19.00 HAMLet / Bemu-
tató előadás

április 16. | kedd | K | 15.00 OPe-
rÁCsKA: BÁNK BÁN / Papageno bérlet 
| J | 19.00 NéGY NeGYeD / Bérletszü-
net | CS | 19.00 HAMLet / Bérletszünet

április 17. | szerda | N | 17.00 NA-
BUCCO / Latabár ifj. bérlet | K | 19.00 
JÁtsZD ÚJrA, sAM! / Lehár Arany 
bérlet | J | 15.00 KUrÁZsi MAMA és 
GYerMeKei / SziTu – beavató színház 
| CS | 20.00 rAB OrOsZLÁN / Györ-
gyi Anna és Koltay Róbert felolvasó-
színháza

április 18. | csütörtök | N | 18.00 
NABUCCO / Schiller és Kossuth ifj. bér-
let | K | 19.00 JÁtsZD ÚJrA, sAM! / 
Lendvai bérlet | J | 15.00 KUrÁZsi 
MAMA és GYerMeKei / SziTu – beava-
tó színház

április 19. | péntek | N | 19.00 NA-
BUCCO / Vörösmarty bérlet | K | 19.00 
JÁtsZD ÚJrA, sAM! / Upor Arany bérlet 
| CS | 17.00 HAMLet / Bérletszünet

április 20. | szoMbat | N | 15.00 A 
PADLÁs / Babszem bérlet | K | 11.00 
OPerÁCsKA: BÁNK BÁN / Zerlina bér-
let; 19.00 éN és A KisÖCséM / Csiky 
(Arany, Ezüst) bérlet | CS | 19.00 A „FO-
riNt” / MéDeiA / Bérletszünet

április 21. | vasárnap | K | 19.00 
JÁtsZD ÚJrA, sAM! / Katona (Arany) 
bérlet | J | 16.00 A HiDeG GYerMeK / 
Bérletszünet

április 23. | kedd | N | 15.00 
DANDiN GYÖrGY / Nemecsek bérlet | J 
| 19.00 A GéZAGYereK / Bérletszünet

április 24. | szerda | J | 19.00 A KO-
PAsZ éNeKesNŐ / Bérletszünet | CS | 
19.00 HAMLet / Bérletszünet

április 25. | csütörtök | N | 15.00 
A PADLÁs / Bérletszünet | J | 19.00 A 
HiDeG GYerMeK / Bérletszünet | CS | 
19.00 ÚJ sZÖVeG / Kiss Csaba felolva-
sószínháza

április 26. | péntek | N | 17.00 CHi-
CAGO / Laborfalvi ifj. bérlet | K | 10.00 
ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszü-
net | J | 19.00 A GéZAGYereK / Bér-
letszünet

április 27. | szoMbat | N | 15.00 
A PADLÁs / Bérletszünet | K | 19.00 
JÁtsZD ÚJrA, sAM! / Egressy Arany 
bérlet | J | 17.30 tÁNCÜNNeP: 
rUNNiNG / Előadja: Yumi Osana és Fe-
hér Ferenc | CS | 19.00 | tÁNCÜNNeP: 
BAsse DANse / A Hodworks Társulat 
előadása

április 28. | vasárnap | J | 18.00 
tÁNCÜNNeP: sZÜLetésNAP / A Mis-
kolci Modern Balett megalakulása

április 30. | kedd | K | 10.00 ÓZ, A 
NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet; 14.00 
ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet 
| J | 19.00 A KOPAsZ éNeKesNŐ / Bér-
letszünet | CS | 19.00 HAMLet / Bér-
letszünet

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – 
Kamaraszínház; J – Játékszín; Cs – 
Csarnok
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102 éve, 1911. március 26-án 
létrehozták a Borsodmegyei Tűz-
oltó Szövetséget. A szövetség tö-
mörítette a megye településein 
működő egyesületeket. Fő érde-
meként azt tartják számon, hogy 
meghonosította a tűzoltóverseny-
mozgalmat. 

134 éve, 1879. március 27-én 
engedélyezte a belügyminiszter a 
Vöröskereszt mint országos egye-
sület működésének alapszabá-
lyát. 1881-ben létrejött az egyesü-
let miskolci választmánya, majd 
ezt követte a városi egyesület lét-
rehozása és munkájának megszer-
vezése.

129 éve, 1884. március 30-
án jelent meg a Hölgyvilág című 
szépirodalmi hetilap első száma. 
Laptulajdonos és szerkesztő ifj. 
Váncza Mihály volt, munkatársai 
között feltűnik Csengey Gusztáv 
és Mikszáth Kálmán is. Havonta, 
Divatcsarnok és Háztartási Lapok 
címen, mellékletei jelentek meg az 
újságnak.

Hétforduló ›››››››

Táncvarázs
Harmincnyolcadik alkalom-

mal rendezték meg Miskolcon a 
Nemzetközi Formációs Táncfesz-

tivált szombaton, mely Formá-
ciós Magyar Táncok Bajnoksága 
csoportos és egyéni kűrversenye 
is volt. A miskolci Ködmön TSE 
kategóriája második helyét sze-
rezte meg, így lehetőséget kap-

nak arra, hogy részt vegyenek az 
oroszországi Standard Mix világ-
bajnokságon. Debrecentől Szom-

bathelyig, az ország számos vá-
rosából érkeztek a versenyzők. 

Miskolcot a Ten Dance TSE és az 
Elte Tánciskola képviselte a házi-

gazda Ködmön mellett. 
(fotó: Mocsári L.)

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

H. M. Castor: VIII. Henrik
Az utódok képzeletét VIII. Henrik szí-
nes egyénisége (szenvedélyes szeren-
csejátékos, nagyevő és nagyivó, szok-
nyavadász, sportember), valamint két 
kivégzett felesége ragadja meg. Henrik a 
rózsák háborúja, a trónviszályok évtize-
dei után az első olyan király volt, aki bé-
kés úton került hatalomra, és akit szinte 
megszállottan foglalkoztatott a dinasz-
tiaalapítás gondolata. A könyv azonban 
nem itt kezdődik, ahogy Henrik való-
di története sem: bemutatja a romlatlan 
gyermek és a nagyravágyó ifjú Henriket 

is, aki még nem szenvedett a későbbi démonaitól.

A magyar megszálló csapatok 
a Szovjetunióban – Levéltári 
dokumentumok 1941–1947
Hiába a II. világháború óta eltelt het-
ven év, hiába a sokféle feldolgozás, 
könyv és tanulmány, a háború „ma-
gyar fejezete”– amely a szovjet terü-
letek majd’ hároméves megszállásá-
val kapcsolatos – gyakorlatilag máig 
ismeretlen még a legszűkebb szakmai 
közegben is. Az oroszországi archí-
vumok, mindenekelőtt az Oroszor-
szági Szövetségi Biztonsági Szolgálat 
(FSZB) Központi Archívuma végre e tekintetben is hozzáférhető-
vé teszi a magyarországi megszálló csapatok háborús bűncselekmé-
nyeinek dokumentumait. A kötet a magyar megszálló erők szov-
jet területen játszott szerepéhez nyújt eddig ismeretlen, elsődleges 
forrásokat. 

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…  Az egyemeletes sarokház Diósgyőr főutcá-
ján 1898–1899-ben épült Staud János egri mester tervei alapján és ki-
vitelezésében. A „városháza” Diósgyőr nagyközség, Felsőgyőr vagy 
Majláth, Pereces bányatelep és Vasgyár-telep közigazgatásának szék-
helye volt. Ezt a funkcióját 1971-ig megtartotta. A kép felirata szerin-
ti Árpád utca a település építészeti arculatváltása során Blaha Lujza, 
majd 1993–1994-től Nagy Lajos király útja lett. A kép 1906 után ké-
szült, amire a Miskolc-Diósgyőr „közúti villamos helyiérdekű vasút” 
végállomásaként szolgáló, fából készült beálló is utal. A villamos 1994-
től került át az „új” Árpád utcai vonalra. (1964-től megkerülte a város-
házát, s ez szűnt meg az Újdiósgyőr – Diósgyőr közötti kettős vágányú 
villamosközlekedéssel.) A kép jobb sarkán álló földszintes épületben 
volt a Vendéglő az Arany Szarvashoz is. A községháza homlokzatán a 
település címere az 1990-es évek végén is látható volt.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Egy gitárral a nagyvilágban
Berlin és Bécs után újra 
Miskolcon adott kon-
certet Tom Lumen, azaz 
Lukásczik Tamás, aki szó-
lógitárosként egy egész ze-
nekart varázsol a színpadra.

Lukásczik Tamás, Tom Lumen 
10 évesen tudta, gitározni szeret-
ne. Mint mesélte, egy Jimi Hend-
rix-videó varázsolta el.

– Tízéves voltam, a szüleim 
kettesben hagytak minket test-
véremmel, aki 13 évvel idősebb 
nálam. Ő vigyázott rám, de fel-
hozott egy lányt. Kettesben sze-
rettek volna lenni, ezért a videóba 
betett egy Jimi Hendrix-kazettát, 
hogy nézzem azt. Teljesen kiké-
szültem a látványtól, magával ra-
gadott. Akkor eldöntöttem, hogy 
ezt szeretném csinálni – árulta el. 

Klasszikusgitár-leckéket vett, 
tinédzserként jazztriót alapított. 
Pályája során játszott Varga Feri 
és Balázsi Betti produkcióiban és 
punk-, rockvonalon is.

Öt évvel ezelőtt úgy döntött, 
fingerstyle-gitáros lesz, vagyis az 

összes szólamot egyetlen gitáron 
szólaltatja meg.

– Nemrég felléptem Bécs-
ben, meghívtak jövőre egy bécsi 
fingerstyle-fesztiválra. Előtte Ber-
linben koncerteztem. Egyébként 
egy elektroakusztikus gitáron ját-
szom, amit előttem a Quimby-s 
Kiss Tibi használt – tette hozzá a 
szólóban működő zenész.

Általában egyedül áll a színpa-
don, bár koncertjeire mindig el-
hívja zenész barátait egy-egy dal 
erejéig. Mint mondta, magányos 
szakma az övé, de romantikus, 
hiszen ő egy miskolci srác, aki 
gitárral a kezében elindult, hogy 
meghódítsa a világot.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.
Előző számunkban helytelenül írtuk Némethné Orosz Éva 
nevét, amiért az érintett elnézését kérjük.

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Szép remények 
Charles Dickens klasz-
szikusának adaptációját 
Elizabeth Karlsen és Step-
hen Wolley díjnyertes pro-
ducer, és az elismert forga-
tókönyvíró és novellista, 
David Nicholls fogalmazta 
újra. Az árva Pip egy titokzatos jótevőnek köszönhetően esélyt kap, 
hogy kiemelkedjen a szegénységből. London újdonsült úriembere-
ként az elkényeztetett és gyönyörű Estella után ered, akit már gyer-
mekkora óta szeret. Viszont a lányt egy óriási titok veszi körül, ami 
szörnyű következményekkel lehet Pipre.

feliratos angol–amerikai film, korhatár 12 év 
Művészetek Háza, uránia-terem; április 4–10., 
15.30, 17.45

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

Névadó – Sályi István
Az Avas városrészben, a 
Szentgyörgy utca déli sza-
kaszából kiinduló, s abba 
visszatérő utca, amely 
a Középszer utca patkó 
alakú folytatása Tapolca 
felé. A névadás az 1970-
es évek közepén történt.

Sályi István Budapesten 
született, ott végezte gimnáziu-
mi és egyetemi tanulmányait, 1923-
ban szerzett gépészmérnöki dip-
lomát. 1924–1928 között a Ganz 
gyárban dolgozott, miközben a 
debreceni egyetemen matematiká-
ból és elméleti fizikából vizsgát tett. 
1936-ban gépész- és vegyészmér-
nöki műszaki doktori minősítést 
szerzett, majd bő évtizeden át a bu-

dapesti Szabadalmi Bizott-
ság volt a munkahelye.

A Miskolci Műszaki 
Egyetem megalakításá-
tól élete és munkássá-
ga összekapcsolódott a 
campusszal és a város-

sal. Az egyetem rektori 
tisztét 1950–1961 nyara kö-

zött ő töltötte be. Oktatói mun-
kássága számos egyetemi jegyzet-
ben csúcsosodott ki. Tudományos 
munkássága széleskörű, tanárként 
generációkat vizsgáztatott, nevelt. 
(1901–1974 között élt, Miskolcon 
hunyt el, de Budapesten temették 
el. 1953–1974 között országgyűlési 
képviselő, 1973-ban Miskolc dísz-
polgárává választották.)                D. I.

Százak lettek fittebbek. Hetedik alkalommal rendeztek va-
sárnap a miskolci Generali Arénában fittségi sportnapot. A nagy 
népszerűségnek örvendő tömegsportrendezvényen idén is sokan 
vettek részt. A minden korosztály számára sportolási lehetőséget 
kínáló programsorozat sztárvendége a hatszoros aerobik-világbaj-
nok Katus Attila volt. A kínálatban zumba, body art, kick-box, latin 
dance, capoeira és aerobik, valamint erősítés és újdonságként pre-
ventív gerinctorna is szerepelt. (fotó: Mocsári L.)

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra ír-
ják rá:  „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››

Száz éve írták…
1870. március 26-án helyezték el a 
mai – ma már műemlék – város-
háza alapkövét. 

„Mi többet hagyunk az utó kor-
ra mint elődeink, mert a régi vá-
rosháza alapjában vászonba csa-
varva csak három ezüst és két réz 
pénzt találtak. Az új épület alapjá-
ba arany, ezüst és réz veretű pén-
zek mellett elhelyezték az elfu-
tott események rövid vázlatát, és 
a városház építésének történetét” 
– olvashatjuk a Borsod-Miskolc-
zi Értesítő 1870. március 31-ei szá-
mában.

Dobrossy István


