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Megkezdte munkáját az új rendészeti szerv
szeretnék, hogy a miskolciak magukénak érezzék, bátran forduljanak hozzájuk!

Áprilistól megkezdte mun-
káját Miskolcon az új, önkor-
mányzati rendészeti szerv.

A városi rendészet tagjai, a tör-
vényi felhatalmazás szerint, már 
kényszerítő intézkedéseket, esz-
közöket is alkalmazhatnak a sza-
bályszegőkkel, törvénysértőkkel 
szemben. 

Vereckei Csaba megyei rendőr-
főkapitány, és Vincze Csaba, a ren-
dészet megbízott vezetője szerdán, 
a polgármesteri hivatalban írta alá 
a szervezet szakmai hátterének biz-
tosítékául szolgáló együttműködé-
si megállapodást. Mint elhangzott, 
szeretnék, ha Miskolc lakói a lehe-
tő legrövidebb időn belül maguké-
nak éreznék az új szervezetet, és a 
hatáskörükbe tartozó ügyekben 
bátran fordulnának hozzájuk.

» cikkünk az 5. oldalon

Fokozott figyelem a vizeknél

A Szinva vízgyűjtőjére háromszor akkora csapadék hullott az elmúlt 
időszakban, mint egyébként az év ilyen szakában szokott, de a szak-
emberek szerint árvízveszélytől jelenleg nem kell tartani. Beavatkozni 
eddig egy helyen, Alsóhámorban kellett.  Ott szerdán a Miskolci Vá-
rosgazda Kft. munkatársai homokzsákolni kezdtek, s a helyszínen tájé-
kozódott Kriza Ákos, Miskolc polgármestere is.  » részletek a 3. oldalon

Takarítják az Avast és Lyukót
Április 1-jén Miskolcon 
és térségében elindult a 
Start közmunkaprogram 
idei, második üteme, to-
vábbi ezer embernek biz-
tosítva munkalehető-
séget. Ebből Miskolcon 
csaknem hatszáz újabb 
munkavállaló foglalkoz-
tatására nyílik lehetőség. 
» részletek a 3. oldalon

Határtalanul a színházban
A Határtalan automatát már a hét 
közepétől kipróbálhatták a szín-
ház felé járók. A különleges prog-
ram a színház új fesztiválját, a 
pénteken megkezdődött, vasárna-

pig tartó Határtalan Napokat ha-
rangozta be, amelyen nem az or-
szághatárok mosódtak el, hanem 
a színművészek és a közönség kö-
zöttiek.             » cikkünk a 4. oldalon

A listAvezető 
után A vidi
a tabella élén álló győrtől elszen-
vedett vereség után a szintén do-
bogós videotont fogadják.  
sport | 5. oldal

FeelhArmonic  
love
nagyszabású, showelemekkel tar-
kított koncertre készül a Miskolci 
szimfonikus zenekar.  
a város | 3. oldal

színesebb 
ezüstös évek
az ezüst Fürtök nyugdíjas tehet-
ségkutató célja, hogy színesebbé 
tegyék a szépkorúak napjait.  
a város | 5. oldal

Felmérték, hol lehet a pálya

Miskolcon járt szerdán a Magyar 
Atlétikai Szövetség küldöttsége, 
hogy felmérje egy új atlétikapá-
lya lehetséges helyszíneit. Ezek 
között szerepel az Ifjúsági sport-
telep, az Egyetemváros, valamint 
az MVSC-pálya is.

Mint arról már hírt adtunk, a 
stadion rekonstrukciója miatt 
Diósgyőrben felszedik az atléti-
kai rekortánpályát, s megoldást 
kell találni, hogy ne maradjon 
pálya nélkül a sportág. Az új at-
létikai központ építésére önkor-
mányzati önerőként 35 millió 
forintos előirányzatot építettek 
be az idei költségvetésbe. 

Zsiga Marcell alpolgármester 
tájékoztatása szerint mintegy fél 
évvel ezelőtt tárgyalásokat kezd-
tek a Magyar Atlétikai Szövet-
séggel (MASZ), amelytől támo-

gatást remélnek a beruházáshoz. 
Nemrégiben Miskolcon járt az 
ügyben Gyulai Miklós, a MASZ 
elnöke is. Az új pálya lehetséges 
helyszínei között szóba került az 
Ifjúsági sporttelep, az Egyetem-
város, valamint az MVSC-pálya 
is. A Magyar Atlétikai Szövetség 
küldöttsége szerdán megtekin-
tette a területeket, hogy a szak-
mai szempontok figyelembe 
vételével kialakítsa az álláspont-
ját. Gál László, a MASZ Tech-
nikai Bizottságának vezetője az 
egyetemi helyszínt szinte kifo-
gástalannak nevezte, s nyilatko-
zatában megfelelőnek ítélte az 
MVSC-pályát is. Mint mondta, 
tudomása szerint a terület egy 
komoly sportfejlesztési projekt 
része, s méltó helyszíne lehetne 
az atlétikának is.

Sz. S.

Vasárnap: megújult 
régiségvásár
A híresztelésekkel ellentétben nem 
szűnik meg a miskolci régiség-
vásár, csupán – mint arról a múlt 
héten mi is hírt adtunk – más cég 
üzemelteti a jövőben. A következő 
vásár most hétvégén, április 7-én 
vár minden érdeklődőt.

Szakál Szilárd, a cég marketing-
vezetője érdeklődésünkre a rendez-
vénnyel kapcsolatban elmondta, a 
fesztivált a megszokott formában, 
változatlan helyszínen, azaz a Szé-
chenyi utca szokásos szakaszán, il-
letve az Erzsébet téren tartják, ahová 
az ország minden tájáról érkeznek 
az árusok.

» folytatás a 3. oldalon

Kivel megyünk világgá?
Huszadik alkalommal ad otthont 
Miskolc a Menjünk világgá…! uta-
zási kiállításnak. A háromnapos tu-
risztikai vásár programja szakmai 
nappal kezdődött, de voltak, illetve 
szombaton lesznek családi esemé-
nyek, különböző bemutatók is.

Az ITC-székházban rendezik meg 
több éve a Menjünk világgá…! 
utazási kiállítást, amelynek idén is 
voltak díszvendégei – Jordánia és 
Szerencs. A csütörtöki megnyitón 
köszöntötte az érdeklődő, utazni 
vágyó közönséget Bárdos István, a 
kiállítás menedzsere.

– 20 év után mérleget von az 
ember. Amikor kitaláltuk, hogy 
legyen Miskolcon utazási kiállí-

tás, három fő szempontot jelöltünk 
meg: szakkiállítást szerettünk vol-
na rendezni, a második cél volt egy 
külföldi díszvendég meghívása, s 
ehhez társuljon egy belföldi, a me-
gyéből kikerülő vendég is – mond-
ta Bárdos István.

» folytatás a 3. oldalon

A régióban páratlan, új szolgáltatás
Új szolgáltatással bővült a Barlang-
fürdő kínálata április elejétől. A 
magyar fejlesztésű FloatSpa névre 
keresztelt kabin Észak-Magyaror-
szágon jelenleg kizárólag a miskol-
ci Barlangfürdőben érhető el.

Czinkné Sztán Anikó, a fürdőt 
is üzemeltető Miskolci Turisztikai 
Kft. ügyvezetője elmondta, ők ke-
resték meg a gyártót, hogy milyen 
módon tudnák bővíteni a Barlang-
fürdő szolgáltatását a FloatSpaval.

– A gyártó cég pozitívan állt az 
ötletünkhöz. A kabinhoz a bar-
langban egy, korábban használa-
ton kívüli helyiséget alakítottunk 
ki, a cég pedig biztosította a speci-
ális kabint számunkra – mondta.

» folytatás a 2. oldalon
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» Takács Gábor (Fidesz) | a 2. számú önkormányzati választókörzet képviselője 
lakossági fórumot tart április 12-én, pénteken délután 5 órától a Miskolc-Szirmai Általá-
nos Iskolában. Téma: közbiztonság Martin-kertvárosban és Szirmán. Meghívottak: Pere 
István rendőr őrnagy, a Vasúti Rendőrőrs őrsparancsnoka és Vincze Csaba, a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet mb. vezetője.

» 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.).

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

Főkapitányi fogadóóra. Ve-
reckei Csaba rendőr dandártá-
bornok, B.-A.-Z. megye rend-
őrfőkapitánya fogadónapot tart 
a lakosság részére április 22-én, 
hétfőn reggel 9-től déli 12 óráig a 
megyei rendőr-főkapitányságon 
(Zsolcai kapu 32.). Bejelentkez-
ni telefonon lehet a főkapitányság 
központi számán (46/514-507), 
április 18-án délután 4 óráig.

A közrendért. A közrend, köz-
biztonság növelése érdekében lét-
rehozott ügyfélszolgálati iroda 
áprilisban is várja a lakossági beje-
lentéseket a Bűnmegelőzési Cent-
rumban. Hétfőnként délután 2–4 

óra között szakreferensek tarta-
nak fogadóórát. Április 8-án Vass-
né Papp Nóra közrendvédelmi 
referens, 15-én Zimán Edvin esély-
egyenlőségi és fogyatékosügyi re-
ferens, 22-én Takács Gábor társa-
dalmi felzárkózási referens, 29-én 
Emődiné Csapó Barbara civil- és 
egyházügyi referens várja a kérdé-
seket, panaszokat.

Ingyenes jogsegély. Ingyenes 
jogtanácsadás lesz Miskolcon, a 
Corvin u. 9. szám alatt április 9-én, 
kedden délután 4–6 óra között. 
Előzetes bejelentkezés szükséges 
(tel.: 46/504-904, vagy személye-
sen a helyszínen.

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

Tavaszköszöntő, jótékony bálozás
Hagyományos, tavaszköszöntő bált 
rendez a Miskolci Gráciák Egyesüle-
te szombaton, a Vigadóban. A jóté-
konysági alapítványi bálon befolyt 
összegből egy miskolci iskolát támo-
gatnak majd.

Hatodik alkalommal köszön-
ti bállal a tavaszt a Miskolci Grá-
ciák Egyesülete. A szombaton, a 
Vigadóban megrendezendő ese-
mény fővédnöke a nemzeti fejlesz-

tési miniszter, Németh Lászlóné, a 
díszvendég pedig Hampel Katalin 
divattervező, aki legújabb kollek-
ció ját is bemutatja az eseményen.

A vendégeket verses köszöntő és 
jókívánságtánc fogadja, majd kö-
szöntőt mond a miskolci gráciák 
elnöke, Pelczné Gáll Ildikó. A va-
csorán bemutatják tokaji pincésze-
tek borait, majd Eperjesi Erika és 
Molnár Erik előadását élvezheti a 
közönség.                                      K. J.

Félidejéhez érkezett  
a várostörténeti vetélkedő
A 10. írásbeli forduló kérdései is 
megjelentek szerkesztőségünk 
hírportálján, a minap.hu-n, ezzel 
félidejéhez érkezett a várostörté-
neti vetélkedő. 

– Már most látszik, hogy ebben 
az évben is középdöntőre lesz 
szükség, hiszen hat-hat csapat 
juthat a döntőbe, de ennél több 
csapat ért el magas pontszámot – 
mondta el érdeklődésünkre Fo-
dor Zoltán, a várostörténeti vetél-
kedő ötletgazdája, főszervezője.

Tehát azt, hogy melyik hat ál-
talános iskolás, illetve középis-
kolás csapat szállhat ringbe a 
fődíjért, újabb megmérettetés 
dönti el. Mivel idén 100 éves a 
miskolci víziközmű-szolgáltatás, 
a középdöntőbe jutott csapatok 
egy úgynevezett üzemlátoga-
táson vesznek részt a Miskolci 
Vízműveknél.

– Üszögh Lajos vezérigazgató 
engedélyezte, hogy a gyerekek-
kel meglátogassuk a szenny-
víztelepet, ahol megismerked-
hetnek a város szennyvizének 
kezelésével, a tervezett beru-
házásokkal, és a város ivóvíz-
ellátásáról is hallhatnak majd 
előadást. Az ott hallottakra kér-
dezünk majd rá a középdöntő-
ben – fűzte hozzá a főszervező. 
A középdöntőbe jutott csapa-
tok külön értesítést kapnak.

A döntőbe jutott 6-6 csa-
pat május elején méri össze tu-
dását. Mint ahogy azt már ko-
rábban megírtuk, a legjobb 
általános iskolás és középis-
kolás csapat a felkészítő tanár-
ral együtt repülővel Brüsszelbe 
utazhat, ahol megtekinthetik 
az Európa Parlamentet. Termé-
szetesen a többi diák is értékes 
díjakat kap. 

Szombaton is aláírást 
gyűjtött a Fidesz
A diósgyőri városrészben gyűjtött 
aláírást szombaton a Fidesz, a re-
zsicsökkentés érdekében. A hét 
közepén Csöbör Katalin az Avason 
hívta fel a figyelmet az aláírás fon-
tosságára, szombaton pedig Se-
bestyén László tájékoztatta a diós-
győri lakosokat a gyűjtés okairól, 
jelentőségéről.

Aláírást gyűjt a Fidesz a rezsi-
csökkentés érdekében, hiszen 
a kormány által meghatározott 
10 százalékos csökkentést tör-
vénytelennek ítélték első fokon. 
Szombaton Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő és Seresné 
Horváth Zsuzsanna önkor-
mányzati képviselő a rezsicsök-
kentést támogatandó, aláírást 
gyűjtött Diósgyőrben.

A hét közepén, Miskolcon el-
kezdődött gyűjtéssel kapcsolat-
ban Sebestyén László elmondta, 
számukra az a legfontosabb, hogy 
a magyar emberek, állampolgá-
rok érdeke érvényesüljön, ne pe-
dig a szolgáltatóké, akik eseten-
ként kiviszik az országból a pénzt.

– A kormány 10 százalékos re-
zsicsökkentésről döntött, ezt tá-
madták meg a szolgáltatók, s a bí-
róság első fokon törvénytelennek 
ítélte meg a határozatot. A lakos-
ság segítségével most demonst-
ráljuk azt, hogy az intézkedésre 
szükség van – mondta az ország-
gyűlési képviselő, majd kiemelte, 
szeretnék elérni, hogy Magyaror-
szágon az embereknek ne kelljen 
az uniós országok közül a legma-
gasabb rezsit fizetniük.

Seresné Horváth Zsuzsan-
na hozzátette, Diósgyőrben sok 
olyan család él, amelynek nagyon 
be kell osztania bevételeit. 

– Az itt lakók nagyon örül-
nek a csökkentésnek, hiszen több 
ezer forint megtakarítást is je-
lenthet ez számukra, sok esetben 
ez megélhetési kérdés – hangsú-
lyozta.

A Fidesz aláírásgyűjtése 10 hé-
ten át, körülbelül május végéig 
tart majd, és Miskolcon megkö-
zelítőleg 30-40 helyen lesz majd 
lehetőség aláírni az íveket.

K. J. | fotó: Juhász Á.

Őstermelői vásár
Tapolcai Vitamin Nap névvel indult új sorozat Miskolc-
tapolcán, az Enyedi úti parkolóban. A hetente meg-
rendezendő őstermelői vásáron mindent lehetett 
kapni, ami helyi értéket képvisel. A különlegességek-
re, házi készítményekre a borús időjárás ellenére so-
kan kíváncsiak voltak.

A Miskolctapolcai Vegyes Kórus énekével kezdődött 
szombaton reggel a Tapolcai Vitamin Nap. A civil 
kezdeményezésű, a jövőben hetente megrendezendő 
őstermelői vásárt Kriza Ákos polgármester nyitotta 
meg. Mint mondta, öröm látni, hogy vannak közös-
ségek, amelyek saját kezükbe veszik sorsukat.

– Öröm, hogy civil kezdeményezésre jött létre a 
vásár, így városi szinten már ezt nem kell megfogal-
maznunk. Terveink között szerepel, hogy a város-
részekben ehhez hasonló vásárokat hozzunk létre – 
emelte ki a polgármester.

Sebestyén László országgyűlési képviselő sze-
rint is rendkívül jó kezdeményezés a vásár, hiszen 

a tapolcaiak a legkülönlegesebb árukkal találkoz-
hatnak.

– Sok idegen szót is hallani, ami azt jelenti, hogy 
a Miskolctapolcán üdülők számára is izgalmas szín-
folt a vitamin nap. Amikor Tapolca újra régi fényé-
ben tündöklik majd, akkorra az őstermelői vásár 
húzóerővé nőheti ki magát – hangsúlyozta.

A szalagátvágást követően, hivatalosan is meg-
nyitotta kapuit a Tapolcai Vitamin Nap, amelyet elő-
zetesen Kovács Imre református lelkész áldott meg.

K. J. | fotó: J. Á.

március 30. | szombat

Nyári menetrend. Életbe lépett a 
Lillafüredi Állami Erdei Vasút nyá-
ri menetrendje, mostantól sűrűbben 
járnak a vonatok. A kimutatások sze-
rint a lillafüredi volt tavaly a legnép-
szerűbb erdei vasút, több mint 181 
ezren vették igénybe a szolgáltatást.

március 31. | vasárnap

Minősített diákszínjátszók. 
Ezüst minősítést kapott a Montázs 
– Komiszak Angyalugrás című elő-
adása az idei Országos Diákszínját-
szó Találkozó Észak-magyarorszá-
gi Regionális Minősítő Fesztiválján. 
A kétnapos rendezvényen a Föl-
des gimnázium két csapata, a Lévay 
gimnázium, valamint a Waldorf is-
kola egy-egy bronz minősítést ért el.

Húsvéti melegétel-osztás. A 
húsvét sokak számára egy kellemes 
családi ebéddel társul, de ne feled-
kezzünk el róla, hogy nem minden-
kinek adatik meg a húsvéti lakoma 
öröme – ez volt az üzenete a húsvé-
ti melegétel-osztásnak, melyet a va-
sárnapi után hétfőn is megismétel-
tek. A Wicha József támogatásával 
megvalósult akció során 500 adag 
babgulyást osztottak ki, húsvéthét-
főn ugyanennyi paprikás krumplival 
várták a rászorulókat. 

április 2. | kedd

Áfát csökkentenének. A jelen-
legi 27-ről 5 százalékra csökkente-
né az alapvető élelmiszerek áfáját az 
MSZP. A kezdeményezéssel kapcso-
latban országszerte, így Miskolcon is 
aláírásgyűjtésbe kezdenek, jelentette 
be Varga László országgyűlési kép-
viselő sajtótájékoztatóján Miskolcon. 

Üvegház. A PannErgy Geoter-
mikus Erőművek Zrt. a Gazdaság-
fejlesztési Operatív Programban az 
„Innovációs és technológiai parkok, 
valamint fejlesztési központok” tá-
mogatására kiírt pályázaton 2,843 
milliárd forint, vissza nem téríten-
dő támogatást nyert. Ennek révén 
az avasi és belvárosi hőkörzetek ellá-
tását biztosító, a hulladékhőt tovább 
hasznosító, innovatív növényterme-
lő üvegház komplexumot alakít ki.

Még áll a sátor. A Selyemré-
ti Strandfürdő április 2-ára tervezett 
sátorbontását az újabb havazások és 
rossz idő miatt a jobb idő beköszön-
téig – előreláthatóan április közepéig 
– elhalasztják, jelentették be.

április 3. | szerda

Közlekedőket ellenőriztek. 
Húsvéti akciója során 1364 járműve-
zetőt ellenőrzött a megyében a rend-
őrség, ittasnak 28 személy – többsé-
gük kerékpáros – bizonyult. 

Évet értékelt a kamara. Megtar-
totta XLIII. küldöttgyűlését a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara. Elhangzott, 
a pénzügyi egyensúly lényegesen ja-
vult, a régió számára pedig kitörési 
pont lehet egy olyan átgondolt, a he-
lyi szereplők által is elfogadott terv, 
mellyel közösen javíthatnak a hely-
zeten. A vállalkozók nagy reménye-
ket fűznek a 2014–2020. között le-
hívható uniós forrásokhoz, ezek 
hatvan százalékát a kormány a gaz-
daság fejlesztésére kívánja fordítani. 

Az unióról. „Európa a jövő” cím-
mel nyílt kiállítás a Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kol-

légiumban. A megnyitó után az Eu-
rópai Bizottság Fiatalok lendületben 
című programjáról is tájékoztatták 
a fiatalokat. Pelczné Gáll Ildikó EU-
képviselő köszöntő levelében azt írta: 
mind többen kell, hogy ráébredjenek, 
tennivalójuk van a közösségért, Euró-
pa akkor lehet erős, ha szolidáris.

április 4. | csütörtök

Mindszenty emlékére. Emlék-
falat állítottak Mindszenty József bí-
boros, esztergomi érsek tiszteletére 
születésének 121. évfordulója alkal-
mából április 4-én a Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola és Óvodában. 
A hercegprímás igyekezett visszaver-
ni a kommunista hatalom támadása-
it az egyházak ellen, mígnem 1948. 
december 26-án letartóztatták.

Megemlékezés. Koszorúzással egy-
bekötött megemlékezést tartott a 
Munkáspárt Miskolc Városi Pártszer-
vezete április 4-e alkalmából a Hősök 
temetőjében, a szovjet emlékműnél.

Tartoznak? Pakusza Zoltán 
jobbikos önkormányzati képviselő 
szerint a nehéz sorsú, de jól telje-
sítő diákoknak és felkészítő taná-
raiknak szánt, úgynevezett útra-

való ösztöndíjak kifizetésével még 
a tanév 8. hónapjában is tartozik a 
fenntartó Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK). Pakusza 
Zoltán arra kérte a KLIK miskolci 
vezetését, vizsgáltassák ki az ügyet, és 
tegyenek meg mindent a helyzet mi-
előbbi rendezése érdekében.

Lovagrendi ételosztás. A Je-
ruzsálemi Szent Lázár Lovagrend 
Észak-magyarországi Szent János 
Kommenda osztott meleg ételt az 
Erzsébet téren. Rizses hússal, ke-
nyérrel és teával várták az arra rászo-
rulókat, az ételt Koós Ede atya, a Vö-
rösmarty Mihály Általános Iskola és 
Óvoda érseki biztosa áldotta meg.

április 5. | péntek

Segítség Brüsszelből. 1200 eurót 
adott át pénteken Pelczné Gáll Ildikó 
európai parlamenti képviselő a Di-
ósgyőri Caritasnak. A mintegy 360 
ezer forintnak megfelelő adományt 
egy, a Magyarország Brüsszeli Nagy-
követségén szervezett bálon gyűj-
tötték össze. A felajánlásokkal olyan 
szervezetet támogatnak, mely ne-
héz körülmények közt is támogatja a 
szegényeket és a rászorulókat, hang-
súlyozta a képviselő.

A régióban páratlan, új szolgáltatás
Új szolgáltatással bővült a Bar-
langfürdő kínálata április elejétől, 
FloatSpa névre keresztelt, pihen-
tető kabinnal.

» folytatás az 1. oldalról
Mint a szolgáltatást beharango-
zó sajtótájékoztatón elhangzott, 
a FloatSpat mindazoknak ajánl-
ják, akik fokozni akarják a telje-
sítményüket mind fizikai, mind 
szellemi értelemben, akik szeret-
nék kiküszöbölni a mindenna-
pok rohanásának stresszhatásait, 
akik kipróbálnának egy innova-
tív relaxációs eljárást.

– A FloatSpa egy 50 per-
ces „lebegést” kínál, sós vízben, 
melynek első öt percében spe-
ciális fényekkel és a tenger mo-
rajlását idéző hanghatásokkal 
segítik azt, hogy egy úgyneve-

zett zéta állapotba kerüljenek a 
szolgáltatást igénybevevők. Ezt 
követően a körülbelül negyven 
percig tartózkodik ebben az ál-
lapotban, a sós vízben lebegve, 
az utolsó öt percben pedig szin-
tén fény- és hanghatásokkal éb-
reszti fel a gép az embereket – 
részletezte az ügyvezető.

Kiemelte, a szolgáltatást 
mindazoknak ajánlják, akik 
munkájuk, életmódjuk miatt 
nem tudnak eleget aludni, hi-
szen a gép által biztosított 50 
perces lebegés 8 órás pihenés-
nek felel meg. Mindezen túl 
a só jótékony hatása is fontos. 
Czinkné Sztán Anikó kiemelte, 
a szolgáltatást igénybevevőknek 
a következő hetekben ajándék-
kal is kedveskednek.

Tajthy Á.

A tavalyi nyertesek Strasbourgba utazhattak
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Takarítják az Avast és Lyukót is
Április 1-jén Miskolcon és térsé-
gében elindult a Start közmunka-
program idei, második üteme, to-
vábbi ezer embernek biztosítva 
munkalehetőséget. Ebből Miskol-
con csaknem hatszáz újabb mun-
kavállaló foglalkoztatására nyílik 
lehetőség. 

Mint ismeretes, a 2013-as Start 
program első üteme március 
1-jétől indult, a mezőgazdasá-
gi, az egyéb értékteremtő, s a ki-
emelt programelemekkel. 

Ennek keretében a kistérség-
ben 860-an, Miskolcról pedig 
322-en állhattak munkába. A 
mezőgazdasági és egyéb értékte-
remtő alprogramokban összesen 
88-an jutottak munkához Mis-
kolcon. További 234 főnek jelent 
munkalehetőséget a városban a 
három, kiemelt programmodul, 
melynek keretében Lyukóban, 
valamint a történelmi Avason 
végeznek takarítási, karbantar-
tási munkákat, s felújítják a „fé-
szekrakók” kiürített lakásait is. 

Bakos István, a kistérségi 
munkaszervezet vezető koordi-
nátora lapunknak elmondta: a 
Start közmunkaprogram április 
1-jén kezdődő, második üteme 
a térségben további 1015 embert 

érint, Miskolcon 595-en álltak 
munkába. Ebben az ütemben 
négy újabb programelem indult, 
ezek érintik a belterületi vízelve-
zetést, az illegális hulladék-lera-
kók felszámolását, a belterületi, 
valamint a földutak javítását is. 
Mint megtudtuk, idén összesen 
2,2 milliárd forint áll rendelke-
zésre a kistérségben a Start köz-
munkaprogram elemeinek meg-
valósítására. Ezek Miskolcon és a 
kistérségben egységesen decem-
ber 31-én fejeződnek be, kivéve 
a mezőgazdasági, és egyéb érték-
teremtő programelemeket – ezek 
2014. február 28-áig tartanak. 

Bakos István a munkaszerve-
zés, munkavégzés új elemeiről 
szólva kiemelte: ebben az évben 
gyakoribbak lesznek a helyszí-
ni ellenőrzések, Miskolcon pedig 
logisztikai és szakmai koordiná-
torok segítik a munkavezetők, il-
letve a brigádok munkáját.

A vezető koordinátor arról is 
szólt, hogy a mezőgazdasági ér-
tékteremtő programokat szoci-
ális szövetkezetekké szeretnék 
alakítani Miskolcon is, hosszú 
távú munkalehetőségekkel. En-
nek támogatására a Belügymi-
nisztérium koncepciót alkotott.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

Polgármester az Ismeretlen 
ismerősök között
A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége miskolci csoport-
ja beszélgetéssorozatot szervez 
Ismeretlen ismerősök címmel. 
Az április 10-én, szerdán dél-
után fél 6-kor, a református egy-

házkerületi székház (Kossuth u. 
17.) nagytermében kezdődő pó-
diumbeszélgetésnek Kriza Ákos 
polgármester lesz a vendége. A 
beszélgetést Gróf Lajos újságíró 
vezeti. 

Megújulva folytatódik 
vasárnaptól a régiségvásár
A híresztelésekkel ellentétben 
nem szűnik meg a miskolci régi-
ségvásár, csupán – mint arról a 
múlt héten mi is hírt adtunk – más 
cég üzemelteti a jövőben.

» folytatás az 1. oldalról
Az elkövetkező időszakban a 
miskolci önkormányzattal kö-
zösen mindent megtesznek an-
nak érdekében, hogy régiség-
börzeként és magyar portékák 
vásáraként funkcionáljon a ké-
sőbbiekben. Annál is inkább, 
mivel egyre többen érkeznek 
ide a határon túlról is a kiállítók, 
hangsúlyozta Szakál Szilárd.

– Az a célunk, hogy minden 
igényt kiszolgáljunk, mindenki 
elégedetten távozzon a rendez-
vényről – jelentette ki. 

A városvezetés korábban be-
jelentette: az új szervezőtől is el-

várás az, hogy megtartsa a ren-
dezvény hagyományos bazár 
jellegét, azonban az is, hogy a 
korábbinál magasabb minő-
ségű, biztonságosabb fesztivált 
üzemeltessenek, így például a 
Herman Ottó Múzeum szakmai 
segítségét vegyék igénybe.

A vásáron a jövőben is foly-
tatódnak az elmúlt évben már 
megjelent kulturális, szórakoz-
tató programok. Mint azt Szakál 
Szilárd hangsúlyozta, céljuk az 
is, hogy hozzájáruljanak az ide-
genforgalom fellendítéséhez.

– A kulturális programokat to-
vább bővítenénk a jövőben, így 
együtt kívánunk működni a Mis-
kolc kulturális életét meghatáro-
zó intézményekkel, cégekkel, így 
a Miskolci Kulturális Központtal, 
a színházzal, a galériával, a báb-
színházzal.                            Tajthy Á.

„Nem mindegy, kivel megyünk világgá!”
Huszadik alkalommal ad 
otthont Miskolc a Menjünk 
világgá…! utazási kiállítás-
nak. A háromnapos turiszti-
kai vásár programja szakmai 
nappal kezdődött, de voltak, 
illetve szombaton lesznek 
családi események, külön-
böző bemutatók is.

» folytatás az 1. oldalról
A díszvendégekről szólva kiemel-
te, Jordánia elérhető áron várja a 
turistákat. 

– Szerencs kikerülhetetlen, ha 
Hegyalja felé indulunk, s nagy erő-
feszítéseket tesz az idegenforgalom 
terén – tette hozzá.

Osama Naffa jordániai kon-
zul kiemelte, Jordánia békés, nyu-
godt ország a Közel-Kelet szívében, 
ahová az egész világból érkeznek 
turisták.

– A magyarok is szeretik orszá-
gunkat, ennek leginkább az lehet az 
oka, hogy a magyar és a jordán em-

berek hasonlóak abban, hogy mind-
két nép vendégszerető és nagylelkű 
– emelte ki. Elmondta, mindenkit 
várnak, hiszen ki ne akarna sétálni 
egy kétezer éves múltra visszatekin-
tő városban, fürdeni a Holt-tenger-
ben, az ígéret földjére lépni, vagy a 
látni a Jordán folyó vizét. 

– Szerencs valóban Hegyalja ka-
puja – jelentette ki Koncz Ferenc, 
Szerencs polgármestere, majd fel-
hívta a figyelmet a városban mű-
ködő cukormúzeumra, s min-
denkit meginvitált a Szerencsi 
Csokoládéfesztiválra, amit minden 
évben, az augusztus 20-a utáni hét-

végén tartanak – idén augusztus 
23–25. között.

Az utazási kiállítást Kiss Gá-
bor, Miskolc alpolgármestere nyi-
totta meg. Hivatalos köszöntőjé-
ben kitért a turizmus szerepére a 
világ gazdaságában, meghatározó 
iparágnak nevezve azt. Miskolc-
cal kapcsolatban hozzátette, nagy 
öröm, hogy házigazda lehet.

– Számtalan érték van a város-
ban. Az azonban egyre fontosab-
bá válik, hogy élményalapú prog-
ramokkal csalogassuk Miskolcra a 
belföldi és külföldi vendégeket. Ta-
valy 13 százalékkal nőtt az idelá-
togatók, itt éjszakázók száma. Je-
lenleg több olyan fejlesztés előtt 
állunk, ami tovább növelheti ezt a 
számot – tette hozzá.

Kassa, Európa kulturális fővá-
rosa is bemutatkozott, szakmai 
szemmel. A város értékeiről Hoff-
man Éva idegenvezető beszélt. A 
kiállítás pénteki napja a közönsé-
gé volt, a szombati, záró napon pe-
dig elsősorban családi programok-
kal várják az érdeklődőket, utazni 
vágyókat.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Fokozott figyelem és készenlét a vizeknél
A Szinva vízgyűjtőjére há-
romszor akkora csapadék 
hullott az elmúlt időszakban, 
mint egyébként az év ilyen 
szakában szokott, ami meg-
növelte a patak vízszintjét, 
de a szakemberek szerint ár-
vízveszélytől jelenleg nem 
kell tartani. 

Balogh Gábor, a városháza vízügyi 
szakreferense elmondta, a Szinva-
meder partfalerősítésének és me-
derkotrásának köszönhetően álta-
lánosságban a 60-70 centiméterrel 
magasabb vízszint sem jelenthet 
komoly árvízveszélyt. A Szinva fel-
ső szakaszán azonban – ide tartozik 
az Alsóhámor – Lillafüred közötti 
rész, a Pecérvölgy, a Baráthegyalja 
és a Bölcs utca – romboló hatása 
lehet a szűk mederszelvényen le-
zúduló nagy mennyiségű víznek. 
Éppen ezért ezekre a szakaszokra a 
város kiemelt figyelmet fordít.

Kedden éjjel mintegy ötven cen-
tivel emelkedett meg a Szinva víz-

szintje, ami Alsóhámorban, a Mol-
nár csárdánál így megközelítette 
a mederszelvény tetejét. Szerdán 
délelőtt a Miskolci Városgazda Kft. 
munkatársai homokzsákolni kezd-
tek a területen, hogy megelőzzék 
az esetleges problémákat, s a hely-
színen tájékozódott Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere is. 

A szakemberekkel történt 
egyeztetések után Kriza Ákos el-
mondta: a vízszintemelkedés a je-
lentős mennyiségű csapadék, illet-
ve a hó olvadása miatt történt. Az 

előrejelzések szerint a közeljövő-
ben nem várható sok csapadék – a 
következő hat nap átlaga 2-2,5 cen-
timéter lehet – a hóolvadás viszont 
még emelheti a vízszintet. A legkri-
tikusabb pont a csárda előtti részen 
van, de úgy tűnik, ezt is meg tudják 
védeni, nem lesz probléma a város-
ban, tette hozzá a polgármester.

Az ominózus szakaszon kívül 
megelőző intézkedéseket nem kel-
lett máshol végezni, mondta Ba-
logh Gábor vízügyi referens. A 
védekezés Miskolcon leginkább 

ároktakarításból, hordalékok ösz-
szegyűjtéséből áll. Ez főként a 
hegyvidéki részekre jellemző – ide 
tartozik Miskolctapolca, Majláth, 
Diósgyőr, Bükkszentlászló és Pere-
ces térsége – ahol a dombról, hegy-
oldalról lefolyó vizek útátfolyáso-
kat is eredményeztek. Ezeken a 
részeken az árkokat és az áteresze-
ket tisztítják.

A Városgazda Kft. és a közterü-
let-felügyelet napok óta megerősí-
tett árvízi figyelőszolgálatot tart, s 
ez így is marad mindaddig, amíg 
szükségesnek ítélik. A deponálá-
si pontokon – tizenkét helyszínen 
– elhelyezett 3650 homokzsák az 
azonnali reagálást, a megelőző fel-
készülést szolgálja. A Nádasréten 
45 raklap elkészített homokzsák, 
540 töltött zsák és 110 tonna ho-
mok áll rendelkezésre.

A deponálási pontok: Ómas-
sa, Bükkszentlászló, Lillafüred 
(buszvégállomás), Molnár csárda, 
Baráthegyalja, Pecérvölgy, Bölcs 
utca, Szervezet utca vége, Day-
ka híd, Tapolcán a Lidó-árok, Gö-
römbölyön a Kalocsay Kálmán és 
Lakatos utca.                                 

Sz. S. | fotó: F. K. Cs.

Az év koncertje a szimfonikusokkal
Nagyszabású, showelemekkel 
tarkított koncertre készül a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar. A 
FeelHarmonic Love elnevezésű pro-
dukcióban, amelyet május 31-én, a 
Miskolc Városi Szabadidőközpont-
ban rendeznek meg, neves magyar 
énekesek lépnek színpadra a szimfo-
nikusokkal. 

– A zenekar 2004-ben, Klazz so-
rozatában elsőként kezdte el öt-
vözni a kortárs pop, a jazz műfaját 
a szimfonikus hangzással. Ezút-
tal azonban egy különálló, egyedi 
produkcióval készülünk – mond-
ta Kovács László karnagy, a kon-
cert ötletgazdája, a miskolci szim-
fonikusok művészeti vezetője, aki 
maga dolgozta át a koncert dalait 
szimfonikus zenekarra, s vezényli 
is az előadást.

A FeelHarmonic Love koncer-
ten szerelmes, lírai darabok hang-

zanak majd el Radics Gigi, Király 
Viktor, Király Linda, Szolnoki Pé-
ter, László Boldizsár, és Magyaror-
szág hangja, a miskolci Pál Dénes 
előadásában.

Radics Gigi a koncertről tartott 
sajtótájékoztatón kiemelte, nem 

először lép fel a miskolci szimfoni-
kusokkal.

– Megtisztelő, ha egy énekes 
szimfonikus zenekarral léphet fel. 
Sok ilyen együttessel koncertez-
tem már, legelőször épp a miskol-
ciakkal – tette hozzá Radics Gigi, 

aki egy dalt Király Lindával éne-
kel majd el, Szolnoki Péterrel pedig 
közösen adja elő az Endless Love-
ot, s a közönség hallhatja saját, Úgy 
fáj című dalát is.

A Miskolci Szimfonikus Zene-
kar 50. jubileuma előtt áll, több 
mint 80 zenészt foglalkoztat. A 
FeelHarmonic Love az év exkluzív 
koncertjének ígérkezik, ahol a ko-
molyzene és a könnyűzene talál-
kozása révén olyan klasszikus elő-
adók szerzeményeit hallhatja majd 
a közönség új változatban, mint 
Joe Cocker, Michael Buble vagy az 
Aerosmith.

A szimfonikusok ez évi mun-
káját segíti, hogy közel kétmilli-
árd forint többletforrással támo-
gatja idén a kormány a nemzeti és 
kiemelt zenekarok, énekkarok mű-
ködését, szakmai programjait. A 
Miskolci Szimfonikus Zenekar – 
amely 2012 májusától hivatalosan 
a nemzeti kategóriába tartozik – 55 
milliós plusztámogatást kap.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Miskolc egy MVK-s nosztalgiabuszon is várja az érdeklődőket
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Az Eastjob partnercége számára keres munkatársat ingatlanértékesítő pozícióba 
Borsod megyébe. A pozícióban elvárás az ingatlanbecslésben és értékesítésben szer-
zett tapasztalat, energetikai képzettség előnyt jelent.

Az Eastjob Személyzeti Tanácsadó cég immár ötödik éve segíti partnereit professzioná-
lis HR-szolgáltatásaival. Partnereinket mind a megfelelő szakember megtalálásában 
és kiválasztásában, mind a belső HR-folyamatok kialakításában, fejlesztésében, opti-
malizálásában magas színvonalon, rugalmasan és hatékonyan támogatjuk.  Munkánk 
színvonalára garanciát a tanácsadóink szakmai felkészültsége, hozzáállása jelenti.

Ingatlanértékesítő
Feladatok:

• Értékesítési munkában aktív részvétel
• Dokumentációk előkészítésében való aktív közreműködés
• Tervek, célok elemzése, értékesítési feladatok előkészítése
• Közgazdasági elemző feladatok önálló elvégzése, kimutatások, jelentések készítése

Elvárások:
• Legalább középfokú iskolai végzettség, értékbecslő oklevél
• Energetikai képzettség előnyt jelent
• Ingatlanhasznosításban, értékesítési területen, értékbecslésben szerzett tapasztalat
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat
• Dinamikus, hatékonyságra törekvő személyiség
• Kiváló kommunikációs és tárgyalási készség
• Terhelhetőség, rugalmasság

Munkavégzés helye: B.-A.-Z. megye

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!

Apróhirdetés
kiadó 20 m2-es üzlethelyiség a 
Metropol I. emeletén! Bérleti díj: 
20 000 Ft + üzemeltetési költség/
hónap. Érdeklődni: +36-70/637-
8183.

suzuki swift 1,2 gs bemuta-
tó autó  3 985 000 Ft helyett  
3 000 000 Ft AKCIÓS áron eladó. 
Digit klíma,  légzsák, ABS, ESP, EPS, 
TEMPOMAT  stb. Érd.:  46/509-425.

rovar- és rágcsálóirtás. Ágyi po-
loska, csótány, hangya stb. irtása 
garanciával. Magánszemélyek és 
közületek részére. Sáfrány Miklós, 
30/822-0730.

Minőség kedvező áron! Ren-
deljen akciósan tűzifát! Akác: 
12 500 Ft, cser, tölgy, bükk, gyer-
tyán, 12 000 Ft. Azonnali kiszál-
lítás! Az ár tartalmazza a kiszállí-
tást. Érdeklődni: 06-70/328-4759.

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 ked
vezményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu

Akció! Akció!
ÚJABB, NAGYSZABÁSÚ ORSZÁGOS  
Akció kEZDÔDÖTT ÁPRiLiS 15-iG  

VALAMENNYi cOOP ÜZLETÜNkBEN!
Vénusz napraforgó étolaj 1 l  499 Ft
Alföldi UHT tej 1 l 1,5%  179 Ft
Trappista sajt 1 kg  1099 Ft
cOOP füstölt ízû trappista sajt 1 kg  1999 Ft
Medve sajt natúr 8 cikk, 140 g  249 Ft

Egységár: 1779 Ft/kg

Flóra margarin 250 g  249 Ft 
Egységár: 996 Ft/kg

cOOP gomba kínai, szeletelt 400/230 g  269 Ft  
Egységár: 1170 Ft/kg

D. E. Omnia Silk ôrölt vák. kávé 250 g  599 Ft 
Egységár: 2396 Ft/kg

Fanta narancs 2,5 l  339 Ft
Egységár: 136 Ft/l

 kERESSE AkcióS Pick TERMÉkEiNkET ÁRUHÁZAiNkBAN:
Pick borjúpárizsi 1 kg  1899 Ft
Pick uzsonnaszelet 1 kg  1999 Ft
Herz téliszalámi 1 kg – csak cOOP Szuper!  4599 Ft

BAROMFiT ÁRUSíTó ÜZLETEiNkBEN:
Elôhûtött csontos csirkemell 1 kg  999 Ft

keresse településén a legközelebbi UNió cOOP Zrt.  
üzletet és vásároljon 4000 Ft felett, hogy nyerhessen!

Határtalanul a színházban
a Határtalan színészautomatát 
már a hét közepétől kipróbálhat-
ták a színház felé járók. a különleges 
program a színház új fesztiválját, a 
pénteken megkezdődött Határtalan 
napokat harangozta be, amelyen 
nem az országhatárok mosódtak el, 
hanem a színművészek és a közön-
ség közöttiek.

Színház, zene, irodalom. Három 
művészeti ág költözött a teátrum 
jegyirodája elé, három színmű
vész segítségével. Aki a színházat 
választotta, Fritz Attilával találkoz
hatott, akivel rögtönzött helyzet
gyakorlatban próbálhatta ki magát. 
Aki a zenét preferálta, Ódor Kris
tóftól, az esemény ötletgazdájától 
kapott szerenádot, az irodalmat 
pedig Szirbik Bernadett képvisel
te, választott kötetekből olvasott fel.

A pénteken elkezdődött, hatá
ron átívelő fesztiválról Béres Attila 
rendező, a program szervezője el
mondta, a műsor összeállításában 
két szempont érvényesül: minden 
miskolcit megszólítani, s a legkivá
lóbb alkotókat megmutatni.

– A minőség nagyon fontos szá
munkra. Nagy büszkeség, hogy a 
Bányavirág előadását bemutathat
juk a miskolciaknak, illetve Laj
kó Félix (képünkön) New York és 
Tokió között Miskolcon is megáll. 
A felkérésre egyből igent mondott, 
mert már adott koncertet a város
ban, s azt mondta, Miskolc fantasz
tikus közönség – emelte ki.

Mint mondta, az egyedülálló, te
matikus fesztivál célja, hogy a sok
szor pejoratív, patetikus, politikai 
jelzők, amelyek a határon túli ma
gyarokkal kapcsolatban elelhang
zanak, eltűnjenek, s a miskolciak 
ne csupán a szavak szintjén, hanem 
személyesen is találkozzanak kivá
ló, határon túli magyar alkotókkal.

Kiss J. 
(A részletes programot  

előző számunkban közöltük!)
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» Szezont zártak a Jegesmed-
vék. Szombaton zárta az idei hokiszezont a 
Miskolci Jegesmedvék csapata. Egy „buli” ke-
retében találkoztak a közönséggel a Genera-
li Arénában, ahol lehetőség nyílt beszerezni a 
még hiányzó aláírásokat, fényképeket, emel-
lett volt közös játék és ügyességi verseny is.

» A döntőért játszanak. A ZTE elleni 
kettős sikerrel az elődöntőbe jutott a magyar 
bajnokságban a DVTK női kosárlabdacsapata, 
mely a Győrrel találkozik a fináléba jutásért.

» Indul a rallyszezon! A hétvégi Eger 
rallyval elkezdődik az idei Országos Rally Baj-
nokság. A címvédő Kazár Miklós egy WRC-vel 
vág neki a sorozatnak, mégpedig egy 2006. 
decemberi fejlesztésű Citroën Xsara WRC-vel, 

amellyel Sebastian Loeb és Petter Solberg a vi-
lágbajnoki futamokon versenyzett.

» Tízzel nyertek. 17–7-re nyert az Érd-
MAFC ellen a Kemény Dénes Városi Sportuszo-
dában a Miskolc Városi Sportiskola együttese a 
férfi vízilabda OB I/B soros körében.

» Hazai vereség. 33–30-ra kikapott az 
egyetemi körcsarnokban az MVSI férfi kézilab-
dacsapata a Nádudvartól az NB II észak-keleti 
csoportjának 17. fordulójában. Montovay Pé-
ter legénysége a tabella hetedik helyén áll, s 
legközelebb a Berettyó MSE-vel találkozik.

» Rangadót nyertek. Kiütéssel, 14–4-
re nyert a Borsod Volán a Ceglédi VSE ellen az 
asztalitenisz NB I Keleti csoportjának szomba-
ti, csapatbajnoki rangadóján.

Április 6. | szombat » Kosárlabda: NB I rájátszás az 1–4. helyért, Hat Agro Uni Győr – 
DVTK Miskolc. Győr, Egyetemi csarnok, 18.00 » Jégkorcsolya: 8. Avas Kupa és Rekreációs Orszá-
gos Bajnokság. Miskolci Jégcsarnok, 10.00 » Asztalitenisz: NB II Észak-keleti csoport, Diósgyő-
ri ASE – Gödi SE. Szemere Szakközépiskola, 11.00. » Röplabda: Tavaszi felkészülési torna. Csokonai 
utcai csarnok, 11.00.

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 » Jégkorcsolya: 8. Avas Kupa és Rekreációs Országos Bajnokság. Miskolci Jégcsarnok, 
9.00 » Szabadidősport: Népek tavasza teljesítménytúra. Csanyik, 8.00.

Április 9. | kedd » Kosárlabda: NB I rájátszás az 1–4. helyért, DVTK Miskolc – Hat Agro 
Uni Győr. Generali Aréna, 18.15.

Április 12. | péntek » Labdarúgás: NBI, Paksi FC – DVTK. Paks, Fehérvári úti stadion, 
19.00 » Kosárlabda: NB I rájátszás az 1–4. helyért, Hat Agro Uni Győr – DVTK Miskolc. Győr, Egye-
temi csarnok, 18.00 (Amennyiben szükséges) » Kézilabda: női NB II észak-kelet, MVSI – Bőcs KSC. 
Egyetemi körcsarnok, 18.00.

Április 13. | szombat » Vízilabda: OB I/B, MVSI – Újpest Vízilabda Utánpótlás Sport-
egyesület. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 11.00 » Amerikaifutball: Divízió I., Miskolc 
Steelers – Tata Mustangs. Felsőzsolca, városi sporttelep, 15.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

röviden ›››››››››››››››››››››››

Színesebb „ezüstös napok”
Pénteken rendezték az Ezüst Für-
tök nyugdíjas tehetségkutató ver-
seny megnyitóját, egyben vers-
író előválogatóját. Zsiga Marcell, 
a város Idősügyi Tanácsának el-
nöke elmondta: az idén csaknem 
duplájára emelték költségveté-
si támogatásukat, így több pénz 
jut programokra, amelyekkel a 
szépkorúak mindennapjait szeret-
nék színesebbé tenni.

– A városban nagyon sok 
nyugdíjaskör, -klub működik. 
Tavaly ingyenes helyszínek biz-
tosításával segítettük tevékeny-
ségüket, és ez idén is így lesz – 
nyilatkozta az alpolgármester, 
aki arról is szólt, hogy Miskolc 
tavaly elnyerte az Idős barát Ön-
kormányzat díjat. Ezzel pénzju-
talom is járt, amelyből pályáza-
tokat fognak meghirdetni, ezzel 
is támogatva a nyugdíjasklubok 
tevékenységét. Kiránduláso-
kat is szerveznek a szépkorúak 
számára, s nagy sikert aratott 
a kedvezményes számítógépes 
tanfolyam, amelyet újra meg 
szeretnének hirdetni. Minden 
szerdán ügyfélfogadással, ta-

nácsadással várják a nyugdíja-
sokat a miskolci Célpont irodá-
ban, ahol mindenben próbálnak 
segíteni – legyen szó közbizton-
ságról, jogi vagy lelki segélyről. 

– Minden tőlünk telhetőt 
igyekszünk elkövetni annak ér-
dekében, hogy segítsünk meg-
oldani az idősek napi problémá-
it, hasznos időtöltést biztosítsunk 
számukra, s elősegítsük, hogy a 
társadalom aktív tagjainak érez-
zék magukat – hangoztatta a 
miskolci Idősügyi Tanács elnöke.

Zsiga Marcell kiemelte az 
Ezüst Fürtök sikerét, amelyben 
szintén nyugdíjasok, nyugdíjas 
közösségek mutathatják be tudá-
sukat, s amelyről ittjártakor Sol-
tész Miklós államtitkár is elisme-
rően nyilatkozott. 

– A nagy sikerre való tekintet-
tel szeretnénk bővíteni, esetleg 
országossá tenni ezt a versenyt – 
hangsúlyozta az alpolgármester. 
Az idei Ezüst Fürtök megnyitóját 
és első előválogatóját április 5-én 
tartották, a sorozatot lezáró gá-
lát pedig október 5-én rendezik, 
a Művészetek Házában.      

       Sz. S. | fotó: M . L. 

Megkezdte munkáját az új rendészeti szerv
Mint arról beszámoltunk – a 
megyeszékhelyek közül első-
ként – Miskolcon létrehoz-
ták az önkormányzati rendé-
szetet, amely áprilistól kezdte 
meg munkáját.  A szakmai 
hátteret biztosító megállapo-
dást szerdán írták alá.

Az új rendészeti szerv átveszi a 
közterület-felügyelet feladatait, 
tagjai azonban nem csupán bírsá-
golnak majd. Tevékenységük során 
– törvényi felhatalmazás alapján – 
az általuk észlelt bűncselekmény, 
szabálysértés, jogellenes cselek-
mény esetén helyszíni intézke-
désre, szükség esetén pedig kény-
szerítő eszközök alkalmazására is 
jogosultak. Az új szervezet dolgo-
zóinak többségét az eddigi közte-
rület-felügyelők közül válogatta ki 
egy szakmai testület.

A szervezet szakmai hátteré-
nek biztosítékául szolgáló együtt-
működési megállapodást Vereckei 
Csaba megyei rendőrfőkapitány és 
Vincze Csaba, a rendészet megbí-
zott vezetője szerdán írta alá a pol-
gármesteri hivatalban.

Vereckei Csaba egyebek mel-
lett elmondta: törvényi előírás, 
hogy a megállapodást a rendésze-
ti szervnek a székhely szerint ille-
tékes megyei főkapitánysággal kell 
megkötnie. A továbbiakban azon-
ban a városi kapitányság gyakorol-
ja majd a törvényességi felügyele-
tet, és a napi együttműködésről, 
a szakmai tevékenységről is ők 

egyeztetnek. A megyei rendőrfő-
kapitány hangsúlyozta, hogy ez az 
együttműködés igen széles körű 
lesz. A rendőrség ellenőrzi majd 
a rendészeti szerv intézkedéseit, a 
kényszerítő eszközök alkalmazá-
sának jogosságát, szakszerűségét, 
s hozzá fordulhatnak az érintettek 
esetleges jogorvoslatért is.

Vincze Csaba a törvényi hátte-
ret ismertette, amely lehetővé tet-
te az önkormányzati rendészeti 
szerv létrehozását, és szólt annak 
szervezeti felépítéséről, kibővített 
jogköréről is. Ez bizonyos esetek-
ben lehetővé teszi kényszerítő esz-
közök alkalmazását, és bővebb in-
tézkedési jogkört biztosít, mint 
amilyen eddig a városi hatóságnak 
rendelkezésére állt. A személyi ál-
lomány zömmel az eddigi közte-
rület-felügyelők és mezőőrök kö-
zül kerül ki, de a rendészeti szerv 

állományába tartozhatnak még 
mások mellett halászati, erdésze-
ti, természetvédelmi szakemberek 
is. Mint elhangzott, lesznek úgy-
nevezett segédfelügyelők is, ezek 
intézkedési jogkör nélkül, első-
sorban adminisztratív tevékeny-
séggel segítik a szervezet mun-
káját. A rendészeti szerv 90 fővel 
kezdi meg tevékenységét, az egy-
séges arculat, megjelenés érdeké-
ben mind a gépjárműveket, mind 
az egyenruhákat egységes, speciá-
lis jelzésekkel látják majd el, a ter-
vek szerint.

Mint elhangzott, a B.-A.-Z. Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztálya – a mis-
kolci példát alapul véve – az 
önkormányzati rendészet felállí-
tását elősegítő szakmai protokollt 
dolgozott ki. Ezt az Elektronikus 
Lakossági Bűnmegelőzési Infor-

mációs Rendszeren keresztül meg-
küldték a megye valamennyi pol-
gármesteri hivatala részére.

Vincze Csaba nyugállományú 
rendőr alezredes, a szervezet meg-
bízott vezetője érdeklődésünkre el-
mondta: szeretnék hatósági tevé-
kenységüket emberközelivé tenni, 
hogy Miskolc város lakói a lehető 
legrövidebb időn belül magukénak 
érezzék szervezetüket, és a hatás-
körükbe tartozó ügyekben bátran 
forduljanak hozzájuk.

– Szeretnénk úgy végezni a 
munkánkat, hogy városunk lakói 
érezhessék segítőkészségünket, és 
valódi, hatékony támaszai lehes-
sünk a bajban mindenkinek – fo-
galmazott Vincze Csaba, kiemelve, 
hogy az új, városi rendészeti szerv-
nek fontos elemei a mezőőrök is, 
akik gyalogosan, illetve lóháton 
járőröznek azokon a területeken, 
amelyek gépkocsival nehezebben 
megközelíthetők. Biztosítva ezzel 
az állampolgárokkal való kapcso-
lattartást, és nem utolsósorban a 
jogsértések megelőzését, megaka-
dályozását.

Az ide vonatkozó törvény alap-
ján a felügyelet, illetve a rendésze-
ti szervezet jogköre kibővül. Ez 
részben a foganatosítható intézke-
désekre, szükség esetén pedig az 
alkalmazható kényszerítő eszkö-
zökre is kiterjed. Az új intézkedé-
seket viszont csak a megfelelő kép-
zés és vizsgáztatás után lehet majd 
alkalmazni. Ennek lebonyolítására 
a vonatkozó rendelet a BM Oktatá-
si, Képzési és Tudományszervezési 
Főigazgatóságot jelölte ki.

Szepesi S.

Avas Kupa nyolcadszor
Április 6–7. között, szombaton és va-
sárnap rendezi meg a 8. Avas Ku-
pát és Rekreációs Országos Bajnok-
ságot a Miskolci Jégcsarnokban a 
Havasszépe SE és Jégszínház.

A nemzetközi viadalra öt ország-
ból 156 egyéni versenyző és négy 
csoport (61 fő) érkezik 23 egyesü-
letből. A nevezések alapján a fel-
vidéki Kassa, Zsolna és Pöstyén, a 
lengyel Łódź, Bulgária és Olaszor-
szág jégkorcsolyázói vesznek részt 
a kétnapos versenyen a hazai klu-
bok indulói mellett. A kupa 9.50-
kor kezdődik szombaton a meg-
nyitóval, tíz perccel később pedig 

már elindulnak a küzdelmek a re-
kreáció A1 bronz kategóriával. A 
sort aznap a junior nők program-
ja zárja, míg vasárnap már reggel 
9-kor jégre lépnek a 2002–2004-es 
születésű fiúk. A versenyt, ahogy 
előző nap, a junior nők zárják este 
fél 7-től.

A verseny folyamatosan halad; 
amennyiben változik az indulók 
száma, akkor rövidül egy-egy kate-
gória tartama, de a sorrend marad, 
esetleg egy-egy esemény hama-
rabb kezdődik. Az eredményhir-
detéseket a jégpálya mellett, a jég-
felújítási szünetekben tartják meg.

» pontos időrend a minap.hu-n

Miskolci ezüstök az Eb-ről
Két második hellyel zárta a Mis-
kolci Ju Jitsu Egyesület a múlt heti 
Európa-bajnokságot.

Március 28–31. között rendez-
ték meg Kecskeméten a FILA 
Grappling, MMA és Pankration 
Európa-bajnokságot, melyen 15 
ország versenyzői mérték ösz-
sze tudásukat. A hazaiakon kívül 
horvát, francia, olasz, moldáv, ro-
mán, orosz, spanyol, svéd, ukrán, 
szerb, azeri, lengyel, görög és bol-
gár harcosok küzdöttek a konti-
nensviadalon, összesen 250-en.

A magyar válogatott tagjai 
közül három a Miskolci Ju Jitsu 
Egyesület versenyzője volt, kö-
zülük ketten, Lajcsák Brigitta 
és Ördög Balázs, ezüstéremmel 
zárták a kontinensviadalt.

– Az első napon szőnyegre 
lépő Ördög Balázs a full contact 
pancration 100 kilogrammos 
súlycsoportjában indult. Ez a 

szakág egy teljes erejű ütésekből 
és rúgásokból álló küzdelem. Ba-
lázs három mérkőzés után ezüst-
éremmel gazdagította éremgyűj-
teményét. Surmann Márk – aki 
ifjúságiként indult a felnőttek 
között – 66 kilogrammban egy 
azerbajdzsáni ellenféllel szem-
ben pontozással maradt alul. 
Márk most már a nyári horvát-
országi ifjúsági világbajnokság-
ra készül – mondta el lapunknak 
Mellik Béla 6. dan ju jitsu mester, 
az egyesület edzője.

A harmadik nap hőse Lajcsák 
Brigitta volt, aki kilenc ország 
versenyzője közül élete első 
nemzetközi versenyén a máso-
dik helyre küzdötte magát No-
Gi grapplingben, a mínusz 64 
kilogrammosok közt.

– Az ezüst biztatás Brigittá-
nak, hogy tovább készüljön a jú-
niusi, kanadai világbajnokságra 
– mondta az edző.                       S. P.

A listavezető után jön a Videoton
A tabella élén álló Győrtől 
2–0-s vereséget szenvedett a 
DVTK. Vasárnap a szintén 
dobogós Videotont fogadják 
Szentes Lázárék.

Egy távoli lövés – némi kapushibá-
val – és egy szabadrúgás okozta a 
vesztét vasárnap a diósgyőri labda-
rúgócsapatnak az NB I 21. forduló-
jában. Talán legjobb szezonbeli já-
tékát produkálva szenvedett 2–0-s 
vereséget a listavezető Győri ETO 
otthonában a DVTK, mely két lab-
darúgóját is elvesztette a következő 
fordulóra.

– Jó teljesítményt nyújtottunk 
általában, a játékosok felnőttek a 
feladathoz. Ami miatt veszítettünk, 
az mégis az, hogy a pontosság hi-
ányzott a támadójátékunkból, na-

gyon sok olyan lehetőségünk volt, 
amikor az utolsó passzok nem jöt-
tek be a kontráknál, rossz megol-
dásokat választottunk, a lövéseink, 
fejeseink nem találtak kaput. Az 
irammal nem volt gond, a véde-
kezésben pedig pozitív volt, hogy 
a Győr minimális számú helyzetet 
tudott kialakítani a játékból – érté-
kelt a szakmai igazgató.

Szentes Lázár elmondta, abból 
a szempontból elégedett, hogy az 
ETO nem tudott nekik semmifé-
le meglepetést okozni, mind a két 
csapat felkészült egymásból.

A csapatkapitány, José Luque 
már nem jött ki a találkozó máso-
dik félidejére. A szakvezető a cse-
rét firtató kérdésünkre azt felel-
te, sérülés miatt kellett lecserélni a 
spanyolt, ám a vasárnapi, Videoton 
elleni találkozón ott lesz a keret-
ben. Így is sok azonban a hiányzó. 
A Győr ellen kiállított Elek Ákos 

és az ötödik sárga lapját begyűj-
tő Takács Péter biztosan nem lép-
het pályára, ráadásul Mohamadou 
Abdouraman is sérült.

– Meg kell találnunk a kereten 
belül azokat a játékosokat, akik ké-

pesek arra, hogy a középpályán a 
védekezést és a támadást megold-
ják, azok arányát megleljük. Ez a 
hét arról szólt, hogy megérezzem 
azt, melyik a legjobb összetétel. 
Az egyik legjobb formában lévő 
csapatot fogadjuk, rengeteg gólt 
rúgtak az utóbbi mérkőzéseken, 
mindent meg fogunk tenni, hogy 
megnyerjük a találkozót – mond-
ta a DVTK szakvezetője. 

– Saját magunkban bízhatunk 
csak, hogy mennyi energiát tu-
dunk mozgósítani, hogy elérjük 
célunk, legyőzzük a fehérváriakat 
– hangsúlyozta Szentes.

Az biztos, hogy minden energi-
ára szükség lesz José Gomes együt-
tese ellen, mely az eddig lejátszott 
három tavaszi fordulóban kilenc 
pontot gyűjtött, 14–0-s gólkülönb-
séggel.

Hírportálunkon, a minap.hu-n 
élő, szöveges tudósítást olvashat-
nak a 18.30-kor kezdődő találko-
zóról.

Soós P.
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 BIZTONSÁGI ŐR
intenzív OKJ- 

szakmunkásképzés, még  
a múlt évi feltételekkel !

 MISKOLC, KAZINCBARCIKA

Időpont: április 6.  és 13. 
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

Akció 2013. 04. 06-tól 2013. 04. 12-ig
Perwoll foly. mosószer, 3 l, 566 Ft/l 1699 Ft
Bref Effect Power WC-gél, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Bref Duo Aktív WC-gél, 60 ml 399 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Ariel gél kapszula, 16 db-os, 100 Ft/db 1599 Ft
Ariel mosópor, 4,8 kg (fehér), 625 Ft/kg 2999 Ft
Persil mosópor, 5,6 kg, 803 Ft/kg  4499 Ft
Kallos Glow krémhajfesték  399 Ft
Baby törlőkendő, 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft
Háztartási alu. létrák 3–7 fokos 6699 Ft-tól 
Kerámia bevonatú serpenyők már  2199 Ft-tól 

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

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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programok / horoszkóp  7

Április 8. | 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 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Április 9. | 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 10. | 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 11. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a 
Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Április 12. | 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 13. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek 
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–07.00 Képújság.

Április 14. | vasÁrnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Kró-
nika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefogla-
ló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

Hirdetés

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

Április 11–17. | 15.15, 17.30 Óz, a hatalmas; am. fantasztikus kalandfilm | 12 | 
(Béke) | 15.30, 17.45 A kezelés; feliratos am. film | 16 | (Uránia) | 19.45 Támadás 
a Fehér Ház ellen; am. thriller | 12 | (Béke).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
G. I. Joe (MB premier, digitális 3d) | 
16 | 13.30, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
G. I. Joe (MB premier) | 16 | 11.15 
(szo–v), 15.45
Oblivion (F premier) | 12 | 20.30 (sze)
Támadás a Fehér Ház ellen (MB 
premier) | 16 | 10.00, 12.30 (szo–v), 
15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (p–szo)
Croodék (MB digitális 3d) | 6 | 10.00, 
12.15 (szo–v), 14.15, 16.30, 18.30
Croodék (MB) | 6 | 11.00 (szo–v), 
13.15, 15.30
Képszakadás (MB) | 16 | 17.45, 19.45 
– 21.45 (p–szo)
Dől a moné (MB) | 12 | 20.30 (kivé-
ve sze)

Óz, a hatalmas (MB digitális 3d) | 12 | 
14.00, 16.45, 19.30
Die Hard – Drágább, mint az éle-
ted (MB) | 16 | 22.15 (p–szo)
Óz, a hatalmas (MB) | 12 | 11.30 
(szo–v)
A burok (MB) | 12 | 12.00 (szo–v), 
14.30, 17.00, 19.30 – 22.00 (p–szo)
Tökéletes hang (MB) | 12 | 11.30 
(szo–v), 13.45, 16.00, 18.15, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Az óriásölő (MB) | 12 | 10.45 (szo–v), 
13.00, 15.15, 17.30, 19.45 – 22.00 (p–
szo)
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 – április 4–10. ›››››››››››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Nem halad olyan gyorsan a munkájával, 
mint szeretne. Próbáljon kicsit türelmesebb lenni, a kapkodással csak to-
vább ront a helyzeten. Párkapcsolata harmonikus, de egy őszinte beszél-

getésnek is eljöhet az ideje, ennek során régről hordozott feszültségek is oldódhatnak.

bika (04. 21–05. 21.) Igyekszik jó munkahelyi légkörre töreked-
ni a kollégákkal, feletteseit pedig több munka vállalásával próbálja pártjá-
ra állítani. Vigyázzon, nehogy mások helyett is kelljen dolgoznia! Otthon 

megnyugvást talál a rohanásból, talán még a telefont sem kell mindig felvennie.

ikrek (05. 22–06. 21.) Próbálja tisztázni magában, mit is szeret-
ne elérni munkahelyén, hogy biztosabban tudjon haladni előre. Csak hasz-
nára válhat, ha rendezi gondolatait. Kedvesével szervezzen több közös 

programot, esetleg olyan elfoglaltságot, amiről tudja, párjának különösen tetszene.

rÁk (06. 22–07. 22.) Kreativitása előnyére válik munkájában, 
sokkal hatékonyabban tud dolgozni, még kollégáit is jobb hatásfokra, 
gyorsabb tempóra ösztönzi. Azért ne vállaljon túl sokat magára, hagyjon 

kis időt kikapcsolódásra is. Partnerével hosszú beszélgetéseik stabilizálják kapcsolatukat.

oroszlÁn (07. 23–08. 23.) Téved, ha mellőzöttnek érzi 
magát munkahelyén. Kollégái, felettesei elismerik a munkáját. Bár szíve-
sebben venné ezt a megbecsülést, ha anyagilag is érzékelné. Családjában 

is úgy érzi, nem viszonozzák kellőképpen a kedvességét. Ne ítéljen elhamarkodottan!

szűz (08. 24–09. 23.) Elege van a monoton feladatokból. 
Igyekszik gyorsan túl lenni rajtuk, de vigyázzon, nehogy a munka rovására 
menjen kedvetlensége. Új ötletekkel, szervezéssel javíthat közérzetén. 

Próbálja távol tartani magát a kollégái magánéletétől, pletykákba ne bonyolódjon bele.

mérleg (09. 24–10. 23.) Ha ügyesen tárgyal a héten, még fi-
zetésemeléshez is hozzájuthat. Tehetsége van hozzá, hogy kellő diplomá-
ciával tálalja feletteseinek igényeit. Párkapcsolatában viszont figyeljen 

oda, mit hogyan mond, mivel kis vitákból is komoly veszekedések, esetleg szakítás lehet.

skorpió (10. 24–11. 22.) Munkahelyén kedvezően alakulnak 
a dolgok, egy csapatként dolgoznak a kollégákkal. Viszont csak olyat ígér-
jen, amit be is tud tartani, mert gondja lehet a felelőtlenségből. Csak óva-

tosan kritizáljon! Ha magánéletében rendet akar rakni, most lehetősége nyílhat rá.

nyilas (11. 23–12. 21.) Tele van energiával, rengeteg munka-
helyi feladatát gond nélkül, jókedvűen végzi. Felettesei pozitív visszajelzé-
sei megerősítik: jó úton halad. Párkapcsolatában legyen türelmes, ha időt 

hagy partnerének, lehet, hamarabb felvetődik a közös jövő lehetősége, mind gondolná.

bak (12. 22–01. 20.) Kezd fogyni a lendülete, türelmetlenebb a 
munkatársaival, mindez fáradtsága számlájára írható. Ideje kicsit visszább 
venni a tempót. Magánéletében könnyű kalandok várják, feltehetőleg 

egyik sem lesz tartós, de hiúságának jót tesznek, és nem járnak kötelezettségekkel. 

vízöntő (01. 21–02. 19.) Munkahelyi feladatait tegye fon-
tossági sorrendbe, mert figyelmetlensége miatt hajlamosabb lehet a hi-
bákra. Páratlan pénzügyi lehetőség kínálkozik, de döntés előtt kérjen taná-

csot, nehogy végül ráfizessen. Magánéletében kellemes közös programok várják.

halak (02. 20–03. 20) Valahogy mindenhez több időre van 
szüksége, mint máskor. Kreatív energiái viszont szárnyalnak, tervezget éj-
jel-nappal, de egyelőre csak a képzeletében valósulnak meg ötletei. Sze-

relmesebb hangulatban van az átlagosnál, jobban igényli a kedvesével eltöltött időt.

Április 6. | szombat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Rákóczi-ház.
10.00–18.00 | Menjünk világgá...! ITC.
19.00 | A Miskolci Gráciák bálja. Vigadó.
20.00 | Slam Poetry 1. Helynekem.

Április 7. | vasÁrnap
07.00 | Miskolci régiségvásár. Belváros.
10.30 | Irgum-Burgum Benedek. Malomvasár-

nap, bemutató előadás. Csodamalom Bábszínház.
16.00 | Kapós Böske. Malomvasárnap 12 éven felü-

lieknek. Csodamalom Bábszínház.

Április 8. | hétfő
16.30 | Gyógyító szerelem. Koleszár András men-

tálhigiénikus előadása. Kaffka Margit Könyvtár.
19.00 | Szezonbérlet. 50 éves a Liszt Ferenc Kama-

razenekar. Művészetek Háza.

Április 10. | szerda
10.00 | A Szabó Lőrinc Könyvtár ünnepélyes 

megnyitója. Szabó Lőrinc Könyvtár.
11.00 | Örökségünk. A Bükkaljai Mesterek Népmű-

vészeti Egyesülete tárlatának megnyitója. Szabó Lő-
rinc Könyvtár.

17.30 | Ismeretlen ismerősök. Pódiumbeszélgetés 
Kriza Ákos polgármesterrel, amelyet Gróf Lajos új-
ságíró vezet. Református Egyházkerületi Székház.

18.00 | A Török Szimfonikus Zenekar koncertje. 
Művészetek Háza.

Április 11. | csütörtök
17.00 | Embrionális formák metaforái és ezek 

képi átírásai. Antik Sándor képzőművész kiállítá-
sának megnyitója. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | Az ember kicsit mindig más. Koleszár 
András előadása. Kelet-Nyugati Átjáró.

20.00 | SmouthJazz Project. Helynekem.

Április 12. | péntek
13.00 | 3. Vasutas Gyermekdal Találkozó. Elő-

döntő. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
16.00 | Varázslatos Tündérország. Kiállítás a Cso-

damalom Bábszínház bábjaiból és Barnáné Juhász 
Ildikó bábtervező grafikáiból. Diósgyőri alkotóház.

19.00 | 24. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus 
Fesztivál. Nyitóhangverseny. Művészetek Háza.

20.00 | Ivan & the Parazol és Heaven Street 
Seven koncert. Helynekem.

21.00 | Radar-koncert. Ifjúsági Ház.

Április 13. | szombat
15.00 | 24. Nemzetközi Kamarakórus Feszti-

vál. Fellép: Fazekas Gyermekkar, Diósgyőri Vasas 
Vegyeskar, Művelődés Háza Kamarakórusa, Csermely 
Kórus, Cantemus Ifjúsági Vegyeskar. Zenepalota.

19.00 | Kamarakórus Fesztivál. Fellép: Egressy Ifjú-
sági Kórus, Zenebarátok Kórusa, Fazekas Leánykar, 
Filiae Solaris, Hassler. Zenepalota.

19.00 | Tavaszköszöntő operettgála. Oszvald Ma-
rikával és a HungarOperett-tel. Művészetek Háza.

20.00 | Fish-koncert. Deniz. Helynekem.

Április 14. | vasÁrnap
10.00 | Vásár és játszóház. Diósgyőri Alkotóház.
10.30 | Moha és Páfrány. Bábszínház.
15.00 | Kamarakórus Fesztivál. Fellép: Lévay Jó-

zsef gimnázium kamarakórusa, Forrás Kamarakó-
rus, Filiae Solaris Kórus, Zakányi Zsolt Református 
Vegyeskar. Református Egyházkerületi Székház.

19.00 | 24. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus 
Fesztivál. Záróhangverseny. Minorita templom.

» további, részletes programok:  
minap.hu

» Április 7-én az Isteni Irgalmas-
ság vasárnapja lesz. A minorita templom-
ban délután 3 órától imaórát tartanak, 
majd külön szentmisét. 4 órakor mocor-
gós szentmise lesz a rendház ebédlőjében.

» Hétfőn, 8-án Daru Péter tart elő-
adást Mit jelent számomra a Hit éve? cím-
mel a Szent Anna Kolping-házban. Ezen a 
napon lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony 
emléknapja, a templomokban úgyneve-
zett „ünnepi-hétköznapi” miserend lesz. 

» Április 13-án, szombaton, 
a Fráter György Katolikus Gimnáziumban 
reggel fél 10-től családi napot rendeznek A 
család mint a hit bölcsője címmel, melyre 
nemcsak a növendékek, hanem a plébáni-
ák érdeklődő családjait is várják.

» Szombaton, április 13-án 
délután fél 4-kor Lillafüreden, a Limpiászi 
keresztnél mutatnak be szentmisét Ma-
gyarországért a minorita atyák.

hArAng-hírek ›››››

12 éves a Tégel Babaszakáruház
Hatalmas szülinapi kedvezmény csak 12 napig!

Tizenkettőn áll a vásár! 12% ked-
vezmény, 12 napig, a 12 éves Tégel 
Babaszakáruházban.

2013. április 4–17-ig minden rak-
táron lévő, nem akciós termékün-
ket 12% kedvezménnyel vásárolha-
tod meg! (Szülinapi akciós ajánlatunk a 
raktárkészlet erejéig tart.  Más kedvez-

ménnyel nem vonható össze és továb-
bi kedvezmény nem adható. Részletek 
szakáruházunkban.)

A születésnapi Tégel-tortát is meg-
kóstolhatod, ha ellátogatsz hozzánk  
április 13-án szombat délelőtt. 

Gyere és ünnepelj velünk! Várunk 
szakáruházunkban...

TÉGEL Babaszakáruház – a legkisebbeknek a legjobbat!
Miskolc, József Attila u. 25–27. Ingyenes parkolás!

Nyitva: hétfőtől szombatig 10–18 óráig
Tel.: (46) 344-700, (30) 278-36-57, www.tegel.hu

Pr-cikk (X)

A költészet napja
Városi rendezvények a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
szervezésében:

Április 11. | csütörtök 
10.00 | Megemlékezés József Attila emlék-

táblájánál és szobránál. Köszöntőt mond 
Serfőző Simon, József Attila-díjas költő. József 
Attila: Óda című versét elmondja: Balázs István 
előadóművész. A Palotaszálló függőkertje.

16.30 | Márai életműve. A Petőfi Irodalmi Mú-
zeum utazó kiállításának megnyitója. Köszön-
tőt mond: Békési Gábor irodalomtörténész. II. 
Rákóczi Ferenc könyvtár központi épülete.

17.00 | Üzenet Máraitól. Vajda Éva előadómű-
vész zenés irodalmi műsora. Közreműködik: 
Regős Zsolt (zongora) és Szkibó Gergő (gitár). 
II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épülete.

Egyéb rendezvények:

Április 9. | kedd 
14.00 | Tarka forgó. Versillusztrációs pályázat 

kiállításmegnyitója. II. Rákóczi Ferenc könyvtár.

Április 10. | szerda
14.00 | Kép, zene, szó. Találkozó Kiss Ottó József 

Attila-díjas íróval. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

Április 11. | csütörtök
10.00 | A Romano Teatro versíró pályá-

zatának eredményhirdetése. Szabó Lő-
rinc könyvtár.

15.00 | Bari Gábor: Esti ég alatt. Kötetbemu-
tató. Petőfi Sándor Könyvtár.

Április 12. | péntek
17.00 | Irodalmi fonó. A költészet napja alkal-

mából. Miskolci Galéria, Feledy-ház.
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Tojások és fegyverek
A borús idő ellenére sokan kilá-
togattak a diósgyőri várhoz hús-

véthétfőn. Az érdeklődőknek a 
kézműves játszóházban népmű-

vészeti bemutatót és kézműves 
foglalkozásokat tartottak, volt to-

jásfestés, csuhéfonás és agyago-
zás is. A Déryné-ház előtt pedig 
nyuszisimogató várta a kicsiket 

és nagyokat egyaránt, míg a vár-
ban tárlatvezetés és a középkori 

fegyverek „kipróbálása” szerepelt 
a programban.
(fotó: Mocsári L.)

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

Maderspach Viktor: Az oláhok 
vérnyomában a Fekete-tengerig
Maderspach Viktor Erdély szülötte, va-
lamikor hatalmas birtokok ura, hiszen 
a Zsil völgyének vidéke, a Retyezát és a 
Páreng-havasok jó része a Maderspach-
birtokhoz tartozott. Az első világháború 
kitörésekor az elsők között jelentkezett 
harctéri szolgálatra, a háborúban me-
rész és rendkívüli megbízatásokat haj-
tott végre. Amikor 1916 augusztusának 
legvégén Románia megtámadta Erdélyt, 
Maderspach Viktor kitalálta, hogy ön-

kéntes katonákból szervezett vadászezredével részt vesz a betolako-
dók ellen vívott harcban. 

Scott Oden: Kairó oroszlánja
Az időtlen Nílus partján, aranytól és drá-
gakövektől csillogó palotájából irányítja 
ingatag birodalmát az ifjú fátimida ka-
lifa, Rasid al-Haszan, aki puszta báb 
nagyvezére, Dzsalal kezében. Kairó az 
árulás és ármány melegágya. Egyiptom 
számtalan sebből vérzik, s a vérszagra, 
akár a cápák, gyülekezni kezdenek az 
ellenségek. Damaszkusz muszlim szul-
tánja a hit védelmében, Jeruzsálem ke-
resztény királya saját kapzsiságát kielé-
gítendő, egyszerre indítja el csapatait az 
ősi birodalom ellen. Még nincs azonban minden veszve. 

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

Akkor és most… A római katolikus templomról a XIX. század 
végén, XX. század elején készült a képeslap. A keleti szentélyű gótikus 
templomot 1752–1753-ban építették újjá. Erről tanúskodik a főhom-
lokzat előtti torony, amely díszesen faragott kapuja fölött feliratos táb-
lát őriz. Az építtető két miskolci földbirtokos, Fáy László és Almássy 
János volt, a felszentelést Barkóczy Ferenc egri érsek végezte. Egy ké-
sőbbi egyházlátogatási jegyzőkönyv megörökíti, hogy a templom a 
„Boldogságos Szűz Mária nevének van szentelve”, s felsorolja a beren-
dezéseket, a harangokat is. A napjainkig megmaradt főoltár, a mellék-
oltárok, a faragványos padok egyaránt a pálos faragóműhely remekei 
a XVIII. századból. Az eredeti harangok nem élték túl az eltelt évszá-
zadokat, de 1929-től éppúgy három harangja van a templomnak, mint 
egykor (Szent József, Szent Pál és Őrangyal). 1969-től Takács István 
mezőkövesdi festő 12 művészi freskója díszíti a belső falakat.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

A dob mögött más a világ
Budapesten született, ám 
már évtizedek óta Miskol-
con él Csapó György, az 
Edda egykori dobosa, aki 
az alapító Halász Józsefet 
váltotta a dobok mögött.

Csapó György szakmája fotóop-
tikus, ám hamar zenésznek állt. 
Mint mondta, gyerekkorában 
csak klasszikus zenét, azon belül 
ütőt tanult, dobossá autodidak-
ta módon vált. A Reflex csapatát 
erősítette, mikor jó barátja, Ha-
lász József a villamoson megkér-
dezte tőle, nincs-e kedve az Ed-
dában dobolni, mert ő bevonul.

– Az IfiHázban volt egy Ref-
lex-buli, Pataky oda jött el, hogy 
meghallgasson. Tetszettem neki, 
így kezdődött – emlékezett visz-
sza Csapó György, kiemelve, a vi-
lág majd’ minden táján járt a ze-
nekarral, felesége sokszor azt sem 
tudta, melyik országban van ép-
pen. Családi élete háttérbe szo-
rult, ezért és gerincproblémái mi-
att 1982-ben az Eddát elhagyva a 
zenéléstől is visszavonult.

– Amikor a feleségem első fi-
amat a világra hozta, én Buda-
pesten voltam stúdióban. Hajnal 
kettőkor végeztünk, a fiam meg-
született, így Pataky Zsiguliján el-
indultunk Miskolcra. Fél ötre ér-
tünk a kórházba, ahol épp nem 
volt látogatási idő. Látni akartam 
a fiam, így beszöktem – mondta, 
majd hozzátette, a Pataky kocsiját 
elvitték szerelőhöz, s még aznap 
indultak is vissza a fővárosba.

A dobos elmondta, a legjob-
ban a Néma völgy című dalt sze-
rette játszani, de emellett ked-
vence többek között a Kölyköd 
voltam, illetve az Elhagyom a vá-
rost.                    Kiss J. | fotó: Juhász Á.

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

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

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

Teddy mackó
Dennisnek, a 38 éves test-
építőnek sosem volt még 
barátnője. Bácsikája elvesz 
feleségül egy thai lányt, így 
eldönti, az egzotikus or-
szágba utazik, hogy felesé-
get találjon magának. A fér-
fi szerelmet keres, így a kutatás egyáltalán nem bizonyul könnyűnek. 
Dennis mégis találkozik egy lánnyal, az elszakadásról azonban az any-
ja hallani sem akar. Dennis válaszút elé érkezik: elvágja a családi köte-
léket és elkezdi végre felnőtt életét, vagy anyja Teddy mackója marad.

feliratos dán–thaiföldi–angol film, korhatár 16 év
Művészetek háza, uránia; április 11–17., 20.00

120 éve, 1893. március végén foglalkoztak érdemben először a 
városi vízvezeték és csatornázás ügyével. Ugyanekkor született dön-
tés a Korona szálló lebontásáról, s helyén egy új szálloda felépítésé-
ről. (Ez a „jelenlegi” szálloda, amely 1894-ben egy év alatt épült fel!) 

106 éve, 1907. március végén – április elején alakult meg a Vako-
kat Gyámolító Tiszajobbparti Egyesület miskolci csoportja. Pecsét-
jük vakot vezető őrangyalt ábrázol, rajta „Miskolc, 1907” felirattal. 

101 éve, 1912. április 2-án jelent meg A Reggel című politikai napi-
lap első száma. Fő célkitűzése az általános, egyenlő és titkos választó-
jog kivívása volt. Érdeklődést mutatott szociális kérdések iránt. Nyolc 
évfolyamot élt meg, utolsó száma 1919 novemberében jelent meg.

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

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

Névadó – Kaffka Margit
Görömbölyön északkelet – 
délnyugat irányú utcánk 
az Egyetértés és a Kál-
mán Imre utca között.

Kaffka Margit Nagy-
károlyban született, a 
tanítóképzőt a szatmá-
ri irgalmas nővéreknél 
végezte, s így került azok 
miskolci zárdájába tanítani. Ok-
levelet 1902-ben szerzett, s visz-
szatért Miskolcra a polgári leányis-
kolába. Irodalmat és gazdaságtant 
tanított, s közben verseket, novellá-
kat írt. Miskolcon lett a Nyugat ál-
landó munkatársa. A várost azon-
ban nem kedvelte meg, így bár itt 

kötötte első házasságát, meg-
könnyebbülés volt számá-

ra, amikor erdőmérnök 
férjét Budapestre helyez-
ték. A fővárosban 1910–
1915 között tanárként 
dolgozott. 1912-ben je-

lent meg első nagyregénye 
Színek és évek címen, majd 

ezt 1917-ben követte a nagysi-
kerű Hangyaboly. Rövidre szabott 
életét a spanyolnátha-járvány pe-
csételte meg. (1880–1918 között élt, 
sírja a Farkasréti temetőben van. 
Emlékét Miskolcon a Csabai kapu 
25. szám alatti lakóházon elhelye-
zett tábla örökíti meg.)                  D. I.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tuli-
pán Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset  ›››››››››››››››››››››››››››››››

Ismeri Ön a Bükk gombáit?

Tisztelt Olvasó! Most induló négyrészes rejtvényünkben a Bükk gombái-
nak nevét rejtettük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb 
május 2-a éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.
hu. A helyes megfejtők között a Miskolci Szimfonikus Zenekar május 
31-ei Feelharmonic Love koncertjére szóló, 2-szer 2 darab belépő-
jegyet sorsolunk ki. Előző játékunk helyes megfejtése: 1. Szent Erzsé-
bet-dóm, 2. Andrássy-palota, 3. Orbán-torony, 4. Rodostói ház. A Lamon 
Ajándékcentrum (Fonoda udvar, József Attila utca 74.) 5000 forintos aján-
dékutalványát nyerte Orgován László, Miskolc és Homa Csaba, Miskolc. 
Gratulálunk! Nyereményüket április 10-étől a felajánlónál vehetik át.


