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Huszonnégy órás háziorvosi ügyelet
Biztonságos egészségügyi ellátást kell kapnia minden miskolci lakosnak!

Június 1-jét követően 24 
órás ügyeleti ellátás műkö-
dik majd Miskolcon, erről is 
szólt Kriza Ákos polgármes-
ter keddi sajtótájékoztatóján. 

Lezárult a miskolci önkormányzat 
által a háziorvosi, házi gyermekor-
vosi, valamint a fogorvosi ügyele-
ti ellátásra kiírt közbeszerzési el-
járás. Június 1-jétől a Prehospital 
Med Kft. működteti az ügyeletet. A 
szerződés aláírását követően a cég-
nek meg kell szereznie a működési 
engedélyt, és finanszírozási szerző-
dést kell kötnie az Egészségbiztosí-
tási Pénztárral.

Mint elhangzott, a felnőtt ügye-
let összevonva, egy telephelyen – 
a Csabai kapu 9–11. szám alatt – 
működne, napi 24 órában. Ha a 
sürgősségi osztály az úgynevezett 
Csillagpont Kórházban elindul, a 
sürgősségi ellátás súlypontját oda 
helyezik át, és az előzetes egyezte-
téseknek megfelelően, a felnőtt há-
ziorvosi ügyeletet is oda költözik. 

Az átszervezés előnyei között a 
polgármester megemlítette a sürgős-
ségi osztály közelségét, a közös disz-

pécserszolgálatot a mentőkkel, és azt 
is, hogy a betegek várakozási ideje 
jelentősen lecsökken. A háziorvosi 

ügyelet megszűri a kórházba érkező, 
sürgősségi ellátást nem igénylő bete-
geket.                    » folytatás a 3. oldalon

15 méter aszfalt, csúsztatva

Mint ismert, országos visszhangja lett bruttó 15 méter miskolci asz-
falt keletkezési körülményeinek a Közdomb utcában, amely ebben az 
összefüggésben arról híresült el, hogy ott lakik Miskolc polgármeste-
re. Mint ismert, az egész aszfaltozásból egy országos bulvár napilap 
cikkét követően lett „ügy”, amely helyszíni riportjában „szemtanú-
kat” is megszólaltatott. Később aztán a szemtanúk is meglepődtek, 
miket mondtak ők el – állítólag.                              » részletek a 3. oldalon

Négy sportág központja
Májusban Miskolc tulaj-
donába kerül a vasutas 
sporttelep, ahol négy 
sportág (asztalitenisz, 
judo, röplabda, torna) re-
gionális központot hoz 
létre. Erre az állam által 
biztosított szakszövetségi 
sportági fejlesztési támo-
gatásból kerülhet sor. 
» részletek az 5. oldalon

Szakaszos fűtés várható
Az előjelzések szerint végre nemcsak naptár szerint, de a napközbeni 
hőmérséklet szerint is eljön a tavasz. Ebben az időszakban minden év-
ben felvetődnek a távfűtéssel kapcsolatos kérdések. A MIHŐ tovább-
ra is él a szakaszos fűtés lehetőségével, hogy éjszaka se hűljenek ki a la-
kások, de ezt minél olcsóbban érhessék el.              » részletek az 5. oldalon

Három műszakban javítanak 

A március 15-i hétvége rendkí-
vüli időjárása miatti lerobbant 
buszok javítása, illetve a nor-
mál napi javítások összetorlódá-

sa okozta a járatkimaradásokat – 
jelentette ki Kókai Ernő, az MVK 
Zrt. vezérigazgatója.

» cikkünk a 3. oldalon

AbbAhAgyjA 
Luque
a szezon végén befejezi aktív lab-
darúgó-pályafutását a dvtk spa-
nyol játékosa, josé luque.  
sport | 5. oldal

SüLLyed Az út 
A tetemváron
„Megmozdult a föld” a tetemvár 
alsósoron, ahol nemrégiben végez-
tek út- és támfal-helyreállítást.  
a város | 5. oldal

KöLtSégvetéS, 
rendéSzet
soron következő, rendes ülését 
tartja április 18-án Miskolc köz-
gyűlése.  
a város | 5. oldal

A szép szó ünnepén

Április 11. a költészet napja, Jó-
zsef Attila születésének évfor-
dulója. A költő talán legszebb 
szerelmes versét, az Ódát Lilla-
füreden írta, így ezúttal is itte-
ni emléktáblájánál és szobránál 
tartották a városi megemléke-
zést csütörtökön. De a szép szó 
ünnepén – ahogy Pfliegler Pé-
ter alpolgármester fogalmazott 
– minden magyar költő előtt fe-
jet hajtunk. Serfőző Simon köl-

tő pedig azt hangsúlyozta: a vers 
nem lehet öncélú, lélektől lélekig 
kell hatnia.

A költészet napján Miskolc 
számos intézményében rendez-
tek programot – a szintén ápri-
lis 11-én született Márai Sándor 
munkássága előtt is tisztelegve. 
Az előző napon pedig felavatták 
az idegen nyelvű könyvtárként 
megújult Szabó Lőrinc Könyv-
tárat.                                (fotó: F. K. Cs.)

Nyártól épülhet 
az elkerülő út!
Várhatóan a nyáron megkezdő-
dik a Miskolcot észak-északkelet 
irányban elkerülő kétszer egysávos 
út építése – közölte a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. A 12 mil-
liárd forintos beruházás az Új Szé-
chenyi Terv keretében valósul meg 
85 százalékos uniós és 15 százalé-
kos hazai forrásból, a 450 milli-
árd forint értékű infrastrukturális 
program részeként.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, a tervezett, csaknem hat 
kilométer hosszúságú út az M30-
as autópálya végcsomópontjától 
indulva kerüli meg Miskolcot.  MTI

Tovább az új úton az operafesztivál
Budapesten rendezték meg pénte-
ken délután a Bartók+… Miskolci 
Operafesztivál beharangozó sajtótá-
jékoztatóját. 

Az egyik legfontosabb, ami el-
hangzott, hogy az operafesztivál-
nak idén a megszokottnál egy hét-
tel később, június 14–23. között ad 
otthont Miskolc. Lesznek ősbemu-
tatók, folytatódik a szabadtéri ope-
rabemutató, az operaíró-pályázat 
három legjobb darabját felolva-
só színházi keretek között láthat-
ja a közönség, és számos kísérő 
program is várja az érdeklődőket. 

Kesselyák Gergely fesztiváligazga-
tó kiemelte, a Bartók+… már azt a 
pluszt jelenti, amit változatos prog-
ramok jelentenek.

» folytatás a 3. oldalon

Kortárs táncszínház, klasszikus tragédia
Kortárs táncszínházi bemutatót tar-
tottak kedden a Miskolci Nemze-
ti Színházban. A négyNEGYED 
című előadás négy fiatal koreográ-
fus munkája – a teátrum az évad 
elején hirdetett pályázatot koreo-
gráfusoknak, hogy készítsék el saját 
darabjukat. Ezzel az előadással már 
az április végi Táncünnepet is elő-
készítik: különleges születésnappal 
készül a színház tánckara, hiszen 
megalakul a Miskolci Balett.

Előtte pedig,  most vasárnap 
megtartja utolsó évadbeli premierjét 
a színház. A Csarnokban a klasszi-
kus tragédiát, a Hamletet láthatja a 
közönség, Kiss Csaba rendezésében, 
a címszerepben Rusznák Andrással.

A MISEK sürgősségi osztályán. Kell a háttér a modern, minőségi ügyelethez



április 6. | szombat

Báloztak a Gráciák. Jótékonysági, 
tavaszköszöntő bált rendezett a Mis-
kolci Gráciák Egyesülete. A vendé-
geket Pelczné Gáll Ildikó, a Miskolci 
Gráciák Egyesületének elnöke kö-
szöntötte. 

április 7. | vasárnap

Népek Tavasza. Az idén el kellett 
halasztani a Népek Tavasza teljesít-
ménytúrát a március 15-ei nagy ha-
vazás miatt. A póttúrát vasárnap ren-
dezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Diáksport Tanács a Megyei 
Természetjáró Szövetség közremű-
ködésével – és nagy sikerrel.

április 8. | hétfő

Középiskolás kapcsolatok. Öt 
ország egy-egy iskolájával dolgoznak 
közösen különböző környezetvédel-
mi témákon a Földes Ferenc Gimná-
zium diákjai, egy, még 2011-ben el-
nyert pályázatnak köszönhetően. A 
Comenius-projekt részeként hétfőtől 
csütörtökig miskolci találkozóra vár-
ták a partneriskolák tanulóit. 

Csak együtt. 1971 óta április 8-a 
a Romák világnapja. Az ünnep ap-
ropóján megemlékezést és tanács-
kozást tartottak a Miskolci Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat Baross 
Gábor utcai irodájában, ahol két ki-
állítást is megnyitottak. 

április 9. | kedd

Honismeret. Meghirdették a 
2013–14. évi Istvánffy Gyula Hon-
ismereti Gyűjtőpályázatot a B.-A.-Z. 
Megyei Honismereti Egyesületnek 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban megtartott ünnepi, 
egyben tisztújító közgyűlésén.

április 10. | szerda

Hallgatók a Kormányhiva-
talban. A Miskolci Egyetem ke-
reskedelmi és marketing szakos 
hallga tóinak egy csoportját fogadta 
Demeter Ervin kormánymegbízott. 

Állást ajánlottak. A legtöbb aján-
lat a gépészmérnököknek, közgazdá-

szoknak és informatikusoknak szólt 
az egyetemen rendezett állásbörzén.

Katyńra emlékeztek. Megem-
lékezést tartott a miskolci Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat a katyńi 
tömeggyilkosság évfordulója alkal-
mából a minorita templomban. 

Aláírást gyűjt a KDNP. Egy kö-
zülünk címmel kezdett aláírásgyűj-
tésbe a közelmúltban a KDNP, az 
embriók megsemmisítésével járó, 
illetve az életüket kockáztató kísér-
letek ellen. Az íveket civil szerveze-
tek és a történelmi egyházak segít-
ségével Miskolcon is alá lehet írni, 
jelentette be Rétvári Bence országos 

alelnök, Nagy Kálmán országgyűlé-
si képviselő és Molnár Péter, a párt 
helyi elnöke. Rétvári Bence a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium államtitkáraként a Magya-
ri Zoltán Közigazgatás-fejlesztési 
Program eredményeiről szóló kon-
ferencián is részt vett a megyei Kor-
mányhivatalban.

április 12. | péntek

Biztonságunkért. A tragédi-
ák megelőzése érdekében Országos  
Tűzmegelőzés Bizottságtól hetven 
darab szén-monoxid-érzékelő ké-
szüléket  kapott megyénk, amit intéz-
ményeknek adnak tovább, közülük 
tizennégy vette át most a készüléket.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

Röviden ››››››››››››

» Sebestyén László (Fidesz) | országgyűlési képviselő, választókerületi elnök 
lakossági fogadóórát tart április 25-én, csütörtökön délután 3 órától a Fidesz-irodában 
(Kossuth utca 16.). Előzetes időpont-egyeztetés szükséges a 20/617-3813-as telefon-
számon vagy a szoghi.dorottya@fidesz.hu e-mail címen.

fóRum, fogadóóRa ››››››››››››››››››››››››››››››

Családról, hitről, értékekről
„A napi fontos döntések után szá-
momra is jó érzés kicsit kijönni az 
elefántcsonttornyomból” – kezdte 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re azt a beszélgetést, melyet Isme-
retlen ismerősök címmel a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetségének 
miskolci csoportja rendezett szer-
da délután a református egyház-
kerületi székházban. 

Az újrainduló, Ismeretlen isme-
rősök című sorozat célja, hogy 
ne csupán a hivatalt viselő em-
bert, hanem a személyt is megis-
merjék az érdeklődők – így első 
vendégük esetében ne csak a vá-
rosvezetőt, a politikust láthassák, 
hanem Kriza Ákost mint ma-
gánembert is. Ennek megfelelő-
en először a családról, az erdélyi 
évekről és a Miskolcra költözés-
ről kérdezett Gróf Lajos, a beszél-
getést vezető újságíró. A polgár-
mester elmondta, egy klasszikus 
Kárpát-medencei családtörténe-
tet tud felfesteni a Krizákról, akik 
között volt bécsi pincér, de gyulai 
cukrásztulajdonos is.

– A legismertebb Kriza János 
unitárius püspök volt. Magam 
is unitárius vagyok, de mindkét 
gyermekem katolikus iskolába 
jár. Úgy gondolom, a keresztény 
emberek képesek az együttgon-
dolkodásra, a felekezeti határokat 
át tudják lépni – emelte ki.

Élete, származása iránt – je-
gyezte meg ironikusan – „a szo-
cialisták is élénken érdeklőd-
nek”, miközben felesége nem 
igazán szereti a magánélet kite-
regetését. Kriza Ákos minden-
esetre elmondta, hogy 1965-ben 
Nagyváradon született, és már 
gyerekkorában is rendszeresen 

nézte a televízióban a DVTK-
meccseket. Egyetemet Maros-
vásárhelyen végzett, majd 1990-
ben került első munkahelyére, a 
miskolci Vasgyári kórházba.

– Nagy szeretettel gondolok 
azokra az évekre, az ottani befo-
gadó közösség élénken él az em-
lékezetemben. 2005-ben azon-
ban, egy „sikeres” szocialista 
döntés után bezárták az osztályt, 
ahol dolgoztam, így kerültem 
előbb a Békeszálló körzetébe, 
majd a Martin-kertvárosba, ahol 
közel 10 évet töltöttem – sorol-
ta Kriza Ákos. A MÁV-rendelő-
ben folytatódott pályafutása, ahol 
megkapta az igazgatói pozíciót. 
„Voltak, akik jelezték felém, hogy 
ma is visszavárnak” – tette hozzá.

A beszélgetés második részé-
ben óhatatlanul szóba kerültek 
politikai, társadalmi és gazdasá-
gi témák is, így a résztvevők élő-
szóban is hallhattak azokról a 
kérdésekről, amelyekről a lapok-
ban olvashatnak. Végezetül Gróf 
Lajos a lokálpatriotizmusra és a 
keresztény értelmiség szerepé-
re kérdezett rá: „Hogy lehet őket 
megmozgatni?” Mire Kriza Ákos 
körbemutatott a hallgatóság-
ra: „Így lehet a legjobb módon!”. 
Örömének adott hangot, hogy a 
civil szervezetek „elkezdtek moz-
golódni” , a kulturális élet pezseg, 
a színház teltházzal játssza darab-
jait. Támogatják a közösségi terek 
kialakítását, programokat szer-
veznek, az „Otthonunk, Miskolc” 
projekttel a fiatalokat is igyekez-
nek itthon tartani.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.
» A teljes beszélgetést megnézhe-

tik a Miskolc Televízióban  
vasárnap este 7 órától.

Százhárom szép év
A 103 éves Szabó Jánosné Piroska nénit köszöntötték 
születésnapja alkalmából a Bulgárföldi Szolgáltatási 
Központ és Gondozóházban.

Unokája és dédunokái is jelen voltak a gondozó-
házban, ahogy a lakók és a dolgozók is, hogy együtt 
ünnepeljenek Miskolc egyik legidősebb lakójával, 
kívánva, hogy egy évszázad alatt összegyűjtött ta-
pasztalatát sokáig megoszthassa másokkal is.

A város részéről Kiss Gábor alpolgármester kö-
szöntötte fel az idős hölgyet, megjegyezve, számá-
ra a legszebb feladat ilyen szép kort megért miskol-
ciakkal találkozni. 

Piroska néni pedig kérdésre elmondta, eddigi 
hosszú életének legszebb pillanata első unokájának 
születése volt. (fotó: F. K. Cs.)

HIrdeTéS

Megkezdődött a tavaszi lomtalanítás 
A tavaszi lomtalanítás kere-
tében az AVE Miskolc Kft. 
az elmúlt évekhez hasonló-
an most is térítésmentesen 
szállítja el a háztartásokban 
felgyülemlett, feleslegessé 
vált lomokat.

Molnár Attila, az AVE-Miskolc 
Kft. igazgatója érdeklődésünkre el-
mondta, az új hulladéktörvény is 
kötelezi az összes szolgáltatót arra, 
hogy évente legalább egy alkalom-
mal lomtalanítást végezzen a szol-
gáltatási területén.

– Miskolcon ennél jobb a hely-
zet, az AVE már hosszú évek óta évi 
kettő, egy őszi, és egy tavaszi lomta-
lanítást tart, mely során elszállítjuk 
a lakosságnál felhalmozódott, nem 
veszélyes hulladékot – mondta.

Újdonság persze a törvényi vál-
tozások miatt az AVE-nél is lesz, a 
cég ettől az évtől szétválogatja a lo-
mokat, kiválogatja a másodnyers-

anyagként tovább értékesíthetőt. 
Ennek több praktikus oka is van.

– Egyrészt törvényi kötelezettség, 
hogy válogassuk ki azt, ami haszno-
sítható, másrészt tonnánként 3000 
forintos lerakói járulék terheli a lo-
mot is, így mindenkinek érdeke, 
hogy kisebb mennyiséget deponál-
junk – mondta Molnár Attila.

Hangsúlyozta, a lomtalanítás so-
rán továbbra sem szállítják el a ve-

szélyes hulladékokat (akkumulá-
tor, pala, tv stb.), építési törmeléket, 
kommunális hulladékot, gumiab-
roncsokat és zöldhulladékot (fale-
vél, gally). Ezek díjmentes elhelye-
zésére van lehetősége a lakosságnak 
a Miskolcon üzemelő három hulla-
dékudvarban (Bogáncs, József Atti-
la és Lorántffy utca).

Ettől az évtől viszont külön gyűj-
ti az elektronikai hulladékot is az 

AVE, egyelőre kísérleti jelleggel. 
Molnár Attila felhívta a figyelmet 
arra, hogy az elektronikus hulladé-
kot éppen ezért az erre kihelyezett 
tárolókba kell tenni.

Mint a cégvezető elmondta, az el-
múlt évek tapasztalatai alapján kije-
lenthető, az AVE Miskolc szolgálta-
tási területén évente megközelítőleg 
600 tonna hulladékot gyűjt össze 
egy-egy lomtalanítás alkalmával, a 
lakosság pedig várja ezeket az ak-
ciókat.  

Tajthy Á.

Következő heti  
menetrend
április 15. | hétfő 

Avas, Aulich L. – Perczel M. u.: Aulich L., Derkovits Gy. 48–54., Felsőruzsin, 
Korach M., Kós K., Perczel M., Sályi I., Szentgyörgy páros oldal, Szilvás, 
Tampere lépcső.

április 16. | kedd

Martin-kertváros: Alföldi, Balassa, Berettyó, Berzsenyi D., Csele, Csokonai, 
Csonka J., Egressy G., Fövényszer, Ganz Á., Gvadányi J., Hollán E., Jendras-
sik Gy., Jósva, Kisfaludy K., Koppány, Latorca, Lokomotív, Martin K., Ottlik 
G., Pilinszky J., Pósa L., Radnóti M., Rét, Sík, Sió, Stromfeld A., Szalay L., 
Tarló, Templom tér, Zagyva, Zsedényi B.

április 18. | csütörtök

Szentpéteri kapu: Álmos, Arany J. tér, Botond, Bulcsú, Gyóni G., Huba, Hu-
szár, Kassai u. társasházak, Katowice, Lehel, Levente vezér, Lovarda, Pozso-
nyi u. társasházak, Szeles, Szentpéteri kapu, Tass, Zombori.

április 19. | péntek

Avas: Adler K.

Csabai kapu: Adler K., Apáczai Cs. J., Balogh Á., Benke J., Bezerédj I., Bottyán 
J., Budai J., Csabai kapu, Derkovits Gy., Dessewffy A., Dobozy M., Dugonics A., 
Eötvös L., Eszterházy A., Farkas J., Gombos P., Gyöngyvirág, Jászi O., Kanka-
lin, Kinizsi P. 29-től, 40-től, Knézich K., Lázár V., Lévay J., Medgyessy F., Mikes 
K., Mikszáth K., Műhely, Nárcisz, Park, Petneházy D., Semmelweis, Sibrik M., 
Soltész N. K. 134–150., 155–167., Szabadságharc, Szigethy M., Szigligeti tér, 
Szilágyi D., Váncza M., Vasvári P., Vécsey K., Vezér, Zrínyi I.

Gyurcsány Miskolcon – fókuszban a választások
Lakossági fórumot tartottak csütör-
tökön a Demokratikus Koalíció mis-
kolci szervezői, melynek vendége  a 
pártelnök, Gyurcsány Ferenc volt. 

Gyurcsány Ferenc először arról 
beszélt, hogy bár a közvélemény-
kutatások szerint a kormány tá-
mogatottsága nagy, azonban ezen 
adatsorok nem mindig fedik a va-
lóságot, egyebek mellett azért, mert 
– a párt aktivistáinak információi 
szerint – sokan nem akarják felfed-
ni pártszimpátiájukat.

– Mi kijelentjük, ma 100 válasz-
tóból 55 a kormány távozását kí-
vánja, 2014-ben mégsem lesz egy-
szerű a helyzetünk ahhoz, hogy 
leváltsuk a jelenlegi rezsimet, még-
pedig egyrészt a brutálisan átsza-
bott választási rendszer miatt, mely 
túlkompenzálja a nyertest, más-

részt azért, mert a demokratikus 
ellenzék széttagolt, az összefogás 
még nem mindig látszik – mondta.

Szerinte az új választási törvény 
sok veszélyt rejt, amiatt is, hogy a 
határon túl élő magyarok is szavaz-
hatnak hazánkban. Úgy fogalma-
zott, megeshet az, hogy a 2002-es, 
2006-os választások végeredmé-
nyeihez hasonló helyzet alakul ki.

– Akkor csak néhány tízezer 
vokssal maradt alul a Fidesz – 
KDNP. Képzeljük el azt a helyzetet, 
hogy határainkon belül ugyan nyer 
a mostani demokratikus ellenzék, 
azonban a határon túli szavazatok-
nak köszönhetően mégis a jelenlegi 
kormánypártok nyernek. Nem hi-
szem, hogy az emberek ezt el fogják 
fogadni – szögezte le.

A politikus szólt az ellenzéki pár-
tok összefogásának szükségessé-

géről is. Mint mondta, bár a céljuk 
közös, azonban nagyon sok min-
denben meg kell állapodniuk ah-
hoz, hogy 2014 tavaszán sikert tud-
janak elérni a választásokon. 

Ehhez – hangsúlyozta – a je-
lenlegi miniszterelnök-jelölt aspi-
ránsoknak félre kell tenni politikai 
ambíció ikat, meg kell állapodni-
uk, hogy kinek a vezetésével van a 
legnagyobb esélyük győzni, és már 
ősszel el kell kezdeniük kidolgozni 
egy konkrét programot, ami men-
tén el tudják kezdeni a kormányzást 
győzelmük esetén. 

Gyurcsány kiemelte, bár ambíci-
ói neki is vannak, miniszterelnök-
jelölt nem kíván lenni, mert szemé-
lye sokakat megoszt jelenleg is, így 
kevesebb lenne az esélyük győzni, 
mint Bajnai Gordonnal vagy Mes-
terházy Attilával.                             T. Á.

» Patak utca. Várhatóan májusban 
folytatódik a Patak utcai mélygarázs építé-
se. Mint ismert, az eredeti talajmechanikai 
szakvéleményhez képest a megfelelő víz-
záró agyagréteg síkja egyes helyeken más-
hol található. Emiatt csupán a megépítésé-
hez szükséges munkagödör kialakításának 
tervein kellett módosítani.

» Főkapitányi fogadóóra. Ve-
reckei Csaba rendőr dandártábornok, me-
gyei rendőrfőkapitány lakossági fogadó-
napot tart április 22-én, hétfőn reggel 
9-től déli 12 óráig a megyei rendőr-főka-
pitányságon (Zsolcai kapu 32.). Bejelent-
kezni a főkapitányság központi telefon-
számán lehet (46/514-507) április 18-án 
délután 4 óráig.

» Pályázatok. Meghirdeti Miskolc a 
Kulturális és a Sport Mecénás Alap, vala-
mint a Művészeti és Tudományos Ösztön-
díj-pályázatot. Pályázni lehet az Idegenfor-
galmi Alapon rendelkezésre álló kétmilliós 
keretre is. Részletek a miskolc.hu-n.
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Késéssé szelídültek 
a kimaradások
A március 15-i hétvége rendkívüli 
időjárása miatti lerobbant buszok 
javítása, illetve a normál napi javí-
tások összetorlódása okozta a já-
ratkimaradásokat – jelentette ki 
szerdai sajtótájékoztatóján Kó-
kai Ernő, az MVK Zrt. vezérigaz-
gatója.

Kókai Ernő köszönetet mondott 
a miskolciaknak, hogy megér-
tették és tolerálták a kialakult 
helyzetet. Hangsúlyozta, már 
nem kell hosszú ideig a kima-
radásokkal, késésekkel számol-
ni, a járművek közül egyre töb-
bet adnak vissza a forgalomnak, 
a probléma így hamarosan meg-
szűnik. 

– Elnézést kérek minden mis-
kolcitól, amiatt, hogy az utóbbi 
időben ritkábban jártak busza-
ink – mondta Kókai Ernő.

Emlékeztetett, március 15-én 
országosan jelentős mennyiségű 
hó hullott, ami miatt a hatóságok 
felhívták a lakosság figyelmét, 
hogy személygépkocsival lehető-
leg ne induljanak útnak, használ-
ják a közösségi közlekedést. 

– Ebben a helyzetben elvárás 
volt, hogy az MVK Zrt. a lehe-
tő legtöbb, menetrend szerin-
ti járatát közlekedtesse. Ennek – 
ha késésekkel is – de eleget tett 
az MVK Zrt. – hangsúlyozta 
Kókai Ernő. Mint mondta, az-
nap reggel mind ő, mind Kriza 
Ákos polgármester tájékozódott 
a Miskolcon kialakult forgalmi 
helyzetről és az a döntés szüle-
tett, hogy a buszok közlekedje-
nek minden olyan helyre, ahova 
biztonsággal el lehet jutni. 

– A rendkívüli időjárás, a jár-
művekre fagyott csapadék azon-
ban jelentős károkat okozott 
járműveinkben, főleg az ala-
csonypadlós, illetve csuklós bu-
szokban. Ezek a meghibáso-
dások a megszokottól eltérőek 
voltak (például: a csuklórész-
harmonika szakadása), így 
olyan alkatrészek beszerzését 
igényelték, melyek normál üze-
mi körülmények között nem hi-
básodnak meg. Ezeket az alkat-
részeket le kellett gyártatni, mert 
raktárról nem tudták szállítani. 

Miskolc menetrend szerin-
ti buszközlekedésének fenn-
tartásához 138 autóbuszra van 

szükség. Az MVK Zrt. 173 au-
tóbusszal rendelkezik, melyek 
átlagéletkora 12,6 év, és átlago-
san mintegy 450–690 ezer km 
közötti kilométert futottak már, 
ami jelentős karbantartási igé-
nyeket támaszt. 

– A normál időszakban na-
ponta 35 autóbusz vár javításra. 
A március 15-ei haváriahelyzet 
után 17 autóbusz sérült meg, 
52-re nőtt a javításra várók szá-
ma. A legnagyobb problémát az 
okozta, hogy a havária egy olyan 
időszakban következett be, ami-
kor a javítási hányad jelentős ré-
sze lejárt műszaki vizsgás, és 
úgynevezett III-as szemlés ko-
csikból állt. Ezek javítási ideje 
hosszadalmas – magyarázta Kó-
kai Ernő.

Ezek a problémák együttesen 
vezettek járatkimaradásokhoz, 
azaz az utóbbi másfél hétben jel-
lemzően 5-10 perces késésekhez 
egyes vonalakon. Mint mondta, 
a kialakult helyzetről Kriza Ákos 
folyamatos tájékoztatást kapott. 

– Polgármester úr egyértel-
mű kérése az volt, hogy az MVK 
Zrt. szakemberei minél hama-
rabb és minél hatékonyabban 
oldják meg a problémát, mely-
hez a város minden támogatást 
megad – mondta a közlekedési 
cég vezetője.

Kókai Ernő leszögezte, a ki-
maradó járatokról folyamatosan 
tájékoztatták és tájékoztatják az 
utazóközönséget, sőt, a rendkí-
vüli alkatrészbeszerzés és a javí-
tás idejére a menetrendet is mó-
dosították, hogy a követési idő 
egyenletes maradjon. Hozzátet-
te, az utasok visszajelzései iga-
zolják, hogy a kimaradások csak 
olyan késéseket okoztak, ame-
lyekkel még megoldható a város 
közösségi közlekedése. 

Hozzátette, a járművek gyor-
sabb forgalomba helyezése ér-
dekében a műszaki kollégák 
jelenleg kettő helyett három 
műszakban dolgoznak, a javítá-
si és karbantartási folyamatokat 
átszervezték, a tervezett karban-
tartásokat átütemezték. A foga-
natosított intézkedések eredmé-
nyeképpen egyre több jármű 
kerül vissza a menetrend szerin-
ti forgalomba – tette hozzá. 

Tajthy Ákos

Huszonnégy órás háziorvosi ügyelet
Június 1-jét követően 24 
órás ügyeleti ellátás műkö-
dik majd Miskolcon, erről is 
szólt Kriza Ákos polgármes-
ter keddi sajtótájékoztatóján. 

» folytatás az 1. oldalról
A polgármester hangsúlyozta, az új 
ügyeleti rendszer működtetésével 
kapcsolatban az önkormányzat-
nak nem merül fel plusz kiadása. 
Azt teljes egészében az Egészség-
biztosítási Pénztár finanszírozza.

– A 24 órás háziorvosi ügyelet 
– a háziorvosi rendelési időkkel 
párhuzamosan futó ellátással – je-
lentősen megkönnyíti az alapellá-
tásban dolgozók munkáját és ez-
által a betegek ellátására fordítható 
időt is optimalizálja – hangsúlyoz-
ta Kriza Ákos. 

A polgármester arról is szólt, az 
egészségügy különösen fontos és 
érzékeny területe a közszolgáltatá-
soknak. Bármilyen átalakítás csak-
is oly módon képzelhető el, hogy 
az ellátás biztonsága ne sérüljön, 

inkább javuljon, mindenki szá-
mára egyaránt elérhető módon és 
színvonalon. 

– Jelenleg sincs és korábban sem 
volt a Diósgyőri Kórházban sür-
gősségi ellátás, ami feltétele az új, 
korszerű, az Országos Mentőszol-
gálattal és a sürgősségi osztállyal 
szorosan együttműködő ügyele-
ti rendszernek – szögezte le Kriza 
Ákos a diósgyőri kórházi ügyeleti 
telephely megszűnésével kapcso-
latban.

Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő azokról az intézkedé-
sekről szólt, amelyekkel az MSZP-s 

kormány és városvezetés idején fo-
kozatosan leépítették a Diósgyő-
ri kórházat (lásd táblázatunkat). A 
fideszes városvezetés ezért ma nem 
akarja a diósgyőriek életét veszé-
lyeztetni azzal, hogy nem megfele-
lő az ügyelet, s erre az áldatlan ál-
lapotra megfelelő szakmai választ 
adott – emelte ki a képviselő. 

Tiba Sándor, a MISEK főigaz-
gatója, valamint Takács István, a 
MISEK Belgyógyászati Intézeté-
nek vezetője tájékoztatójában ki-
emelte, hogy a betegek elhelyezé-
sében, ellátásában nem a területi 
elhelyezkedés, hanem kizárólag a 

szakmaspecifikus szempontok – te-
hát a betegségek jellege, a szakorvos 
által legelőnyösebbnek ítélt kezelési 
lehetőségek – döntenek, ezek pedig 
egyaránt biztosítottak valameny-
nyi lakos számára. Az is elhangzott, 
pályázati forrásból a MISEK Bel-
gyógyászati Intézetének negyedik 
emeletén 35 ágyas szintet terveznek 
létrehozni, ahová a jelenlegi III. Bel-
gyógyászat betegei kerülnének. Így 
egy épületben látnának el minden 
belgyógyászati esetet. Az erre irá-
nyuló pályázatot a MISEK a Megyei 
Kórházzal közösen nyújtja be.

Sz. S. | fotó: Juhász Á. 

Bruttó 15 méter aszfalt, csúsztatással
Mint ismert, országos vissz-
hangja lett bruttó 15 méter 
miskolci aszfalt keletkezé-
si körülményeinek a Köz-
domb utcában, amely eb-
ben az összefüggésben arról 
híresült el, hogy ott lakik 
Miskolc polgármestere. 

Ferenczi Lászlóné, az egyik legré-
gebbi lakó az érintett utcarészben 
úgy nyilatkozott: 15 évig vártak itt 
az aszfaltozásra, ami hál’ Istennek, 
ha több részletben is, de végre elké-
szült a belterület határáig. Minden-
ki tudja errefelé, hogy a Kriza Ákos 
háza előtti szakaszt 2010 nyarán, 
még a polgármestersége előtt asz-
faltozták. Ezt bármilyen fórumon, 
akár az aláírásaikkal is megerősítik 
az itt élők, bár nem nagyon értik, 
miért annyira lényeges? 

– Nem csak a polgármester jár 
ott, látják, milyenek ezen a dombos 
területen, csapadékos időben az út-
viszonyok – mutatja hölgy. – Mi-
ért zavar egyeseket, hogy az itt élők 
végre már nem ragadnak be a sár-
ba, hanem aszfaltos úton járhatnak? 

Mint ismert, az egész aszfalto-
zásból egy országos bulvár napilap 
cikkét követően lett „ügy”, amely 
helyszíni riportjában „szemtanú-
kat” is megszólaltatott. Később az-
tán a szemtanúk is meglepődtek, 
miket mondtak ők el – állítólag.

Idézet a napilap múlt év decem-
beri cikkéből: „Néhány hónapja, 
egy nyári napon váratlanul meg-
jelentek a munkagépek, és egy nap 
alatt leaszfaltozták az útszakaszt – 
mondta el Horváth Viktor (82), az 
egyik szomszéd. Ő nagyon örült 
a felújításnak, mert így az ő háza 
előtt is tükörsima út fut”.

Ez az „egyik szomszéd” jóval lej-
jebb, légvonalban is több száz mé-
terre lakik az érintett területtől, il-
letve a polgármester lakásától. Ezt 
az utcarészt már 2002-ben leasz-
faltozták, Viktor bácsi pedig 2004-
ben költözött ide a gyermekeihez. 
Mint felháborodva mondja, egy 
árva szó sem igaz abból, amit a 
bulvárlapban, abban a szövegkör-
nyezetben a szájába adtak. Értel-
me sem lett volna, hogy ilyeneket 
mondjon, mióta itt lakik, az ő ut-
cájuk mindig aszfaltos volt. Annak 
meg miért ő „örülne”, hogy feljebb, 
más ingatlanok előtt valamikor le-
aszfaltoztak egy útszakaszt?

Az építész végzettségű Marincsák 
Sándor – ugyancsak régi, itteni la-
kos – a helyszínen mutatja, jól lát-

hatóan elkülönülnek egymástól az 
aszfaltozott részek. Az a szakasz, 
amelyiket 2010 nyarán csináltak a 
polgármester háza előtt, és az, ame-
lyik később, 2012-ben készült a bel-
terület határáig. 

– Nagyon régóta járok erre, pon-
tosan emlékszem, melyik szakaszt 
mikor aszfaltozták, s arra is, mit kel-
lett itt kínlódni a sárban, míg nem 
csinálták meg az utat – hangoztat-
ta. Szerinte kár elvenni az embe-
rek szája ízét, értelmetlen támadá-
sokkal. Mint mondja, a komáját is 
megszólaltatták a napilap cikkében, 
aki „kifogásolta”, hogy nem mentek 
el az aszfaltozással az ő ingatlanáig. 

– Nyilván mindenki szeretné, ha 
aszfaltos út menne a háza előtt, ez 

az ingatlan viszont százötven mé-
terrel feljebb, külterületi részen 
van – mutatta Marincsák Sándor. 
Azokra a területekre pedig más 
infrastrukturális szabályozás vo-
natkozik.                            fotó: Juhász Á.

Horváth Viktor: „Én nem is ott lakom!”

Marincsák Sándor: „Jól látható, nem egyszerre aszfaltozták a két útszakaszt” A 2012-ben útjavítást végző cég, a Swietelsky Kft. hivatalos nyilatkozatban közölte, hogy a Köz-
domb utca 49. számú ház előtt – ahol a polgármester lakik – nem végzett útfelújítási munkát. 
2012. május 14. és 30. között, a miskolci önkormányzattól kapott megbízás keretében a Közdomb 
utca 51. szám előtti útszakasztól a belterület határáig végeztek aszfaltozást. A Közdomb utcát te-
hát kétszer aszfaltozták: egyszer 2010 nyarán, Káli Sándor hivatali idejében, ekkor kapott új burko-
latot a Kriza Ákos háza előtti utcarész is. Másodszor pedig 2012 májusában, amikor az aszfaltozást 
a szomszédjától folytatták. Ezek a munkák semmilyen módon nem érintették a Kriza Ákos tulajdo-
nában lévő ingatlan előtti utcarészt.

A szocialistákat okolja az egykori képviselő
Megszólalt az ügyben Mándy András egykori önkormányzati képviselő is, aki sze-
rint most már valóban nincsenek meg a szükséges feltételek a megfelelő minősé-
gű ügyeleti ellátáshoz a Diósgyőri kórházban, amiért az átalakítás, és így az MSZP 
okolható. Az egykori képviselő szerint az ügy 1997-re nyúlik vissza, a Horn-kormány 
idején, a szocialista többségű közgyűlésben született egy olyan határozat, hogy a 
miskolci kórházak csak akkor pályázhatnak támogatásra, ha a két intézményt ösz-
szevonják.
1994 óta pedig folyamatos támadások érték az általános orvosi ügyeletet is Diós-
győrben, tette hozzá. Az eredetileg az Első utcán lévő ügyelet a kórház területére 
került be, de többször is volt kezdeményezés rá, hogy összevonják.

Diósgyőri leépítés
1995: megszüntették a fül-orr-gégésze-
ti osztályt
1998–2002: megépül a stroke-központ
2007. február: bezárták a sebészeti osz-
tályt, a kórbonctan irányítása átkerült a 
Semmelweis kórházba, megszűnt a szülé-
szet-nőgyógyászat
2007. március: az aktív ágyszám 37-tel 
csökkent
2007. október: megszűnt a központi irá-
nyítás, a labor, a gyógyszertár, felszámol-
ták a raktárt, és az élelmezést
2008. július: megszűnt a baleseti sebé-
szeti és az intenzív osztály
2010. július: megszűnt az aktív belgyó-
gyászat

Az MSZP az orvosi ügyeletről
Közleményben reagált az MSZP Miskolci Szervezete a sajtótájé-
koztatón elhangzottakra. Úgy fogalmaztak, csupán „magyaráz-
kodás” volt, ami a sajtótájékoztatón elhangzott, szerintük az in-
tézkedésnek köszönhetően kevesebb orvos, kijáró autó marad, 
megnő a várakozási idő.
Gúr Nándor megyei elnök kijelentette: nem szüntette meg az 
előző szocialista városvezetés az aktív ellátást a diósgyőri kór-
házban. Szerinte a Fidesz vezette megyei önkormányzattal 
egyeztetve, a megyei kórház vezetésének egyetértésével lép-
ték meg a MISEK átalakítását, ami fejlesztéseket is tartalmazott.

Tiba Sándor, Sebestyén László, Kriza Ákos és Takács István is orvosszakmai szempontokat emelt ki a tájékoztatón

Tovább az új utakon az operafesztivál
Budapesten rendezték meg pénte-
ken délután a Bartók+… Miskolci 
Operafesztivál beharangozó sajtótá-
jékoztatóját. 

» folytatás az 1. oldalról
A sajtótájékoztatón Hammerstein 
Judit kultúrpolitikáért felelős he-
lyettes államtitkár elmondta, a 
miskolci operafesztivál kiterjedt a 
fővárosra, s egyedi, különleges ese-

mény, hiszen Bartók összes színpa-
di műve megszólal.

– A múltra visszatekintve kije-
lenthető, hogy igazi operaünnep a 
fesztivál. A BartókPlusz sokat tesz 
az operáért, a tehetséggondozásért, 
hiszen a klasszikus művek mellett 
a kísérletező, új szerzőknek is lehe-
tőséget biztosít. Külön öröm, hogy 
Miskolcon van a fesztivál, hiszen 
így fontos társadalmi küldetéssel is 

bír összművészeti jellege mellett – 
tette hozzá.

Kriza Ákos polgármester hang-
súlyozta, a város számára kiemel-
ten fontos a fesztivál, amelyet idén 
is az elmúlt évekhez hasonló ösz-
szeggel támogat Miskolc.

Kesselyák Gergely fesztivál-
igazgató szólt a programokról. El-
mondta, kivételes, nagy jelentő-
ségű ősbemutatók lesznek, illetve 

természetesen folytatódik a Tosca 
által megkezdett út.

– Idén Verdi Traviátája lesz in-
gyenesen látható a városban, épp 
úgy, ahogyan tavaly a Tosca – 
mondta, de felhívta a figyelmet az 
operaíró-pályázatra is. A szakmai 
zsűri szombaton ült össze, s válasz-
totta ki azt a három operát, amelyet 
felolvasószínház keretében láthat a 
közönség nyáron. A legjobbnak 
ítélt darabot pedig a 2014-es ope-
rafesztiválon mutatják be.

Kiss J.
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Leg-leg-leg sztorik a fényágyról!
3. születésnapját ünnepli a SENSOLITE
Közel 1500 páciens fordult már meg a miskol
ci Sensolite Gyógycentrumban, akik egészsé
gi állapotuk javulásáról, számos betegség
ből történő felépülésükről, gyógyulásukról 
és nem utolsósorban immunrendszerük erő
södéséről számolnak be. Különleges alkal
makkor, például születésnapokon hajlamo
sak vagyunk egy kicsit nosztalgiázni, mennyi 
örömben és sikerben volt részünk. Ebből az 
alkalomból beszélgettünk Garad Annamári
ával, az Egészségcentrum egyik szakasszisz
tensével, mely esetekre emlékszik vissza leg
szívesebben...

A leggyorsabb gyógyulás
Két éve Tóth Márti , akkor 25 évesen egy szik
lamászás során 20 méter magasról zuhant 
a mélybe, de csodával határos módon túl
élte. A fiatal lány 3 hónapig feküdt kórház
ban, életmentő műtéten esett át és 10 napig 
mesterséges kómában tartották. „A mű-

tét során keletkezett hegem már 1 hét után 
gyönyörű lett, a csonttörések helyeinél pe-
dig – amelyekből volt jó néhány – jelentősen 
csökkent a fájdalomérzetem. A bordatörések 
átszúrták a tüdőmet, a jobb oldalamon lég-
mell alakult ki, a bal oldal pedig megtelt vér-
rel, ezért le is kellett csapolni. Sokáig éreztem 
ásításnál, sóhajtásnál, nagyobb levegővétel-
nél nyilallást, amely valószínűleg a fényterá-
piának köszönhetően szintén mérséklődött. 
A kezelések remek hatással vannak a közér-
zetemre, az általános lelkiállapotomra, sokkal 
energikusabb vagyok és a koncentrálóképes-
ségemen is jobb.” Márta teljesen felgyógy
ult, de továbbra is lelkesen jár  kezelésekre.

A leglehetetlenebb helyzetben is segített
Általános tapasztalat a Sensolite Gyógy
centrumban, hogy olyan bőrproblémák
kal érkeznek, amelyeken orvosok, ter
mészetgyógyászok sem tudtak segíteni, 

csalódottak, elkeseredettek, mégis tesznek 
egy utolsó próbát... „Az egyik vendég olyan 
bőrproblémával keresett meg minket, amely-
lyel még a bőrgyógyászok sem tudtak hosszú 
éveken keresztül mit kezdeni. A Sensolite-ban 
csupán 3 alkalom elegendő volt ahhoz, hogy a 
melle alatti piros, nagy felületű folt eltűnjön.A 
hölgy pedig hálás és boldog volt, hogy végre 
megszabadulhatott ettől a makacs tünettől.” 

A leglátványosabb javulás
„Egy másfél éves kisfiút úgy hoztak a szülei, 
hogy ekcémáját – főleg a kezén és a felsőtes-
tén – véresre vakarta. Egy éven át heti rend-
szerességgel jártak hozzánk: az első 2 héten 
háromszor, majd heti 2 alkalommal jöttek, vé-
gül heti 1 kezelés is elegendő volt” – meséli az 
asszisztensnő. „Már a kezelés elején visszahú-
zódtak, múltak a sebek, csak a piros folt ma-
radt, de hamarosan az is elhalványult annyi-
ra, hogy alig lehetett észrevenni. A mai napig 

járnak, heti rendszerességgel, de megéri szá-
mukra, hiszen annyira szép lett a kisfiú bőre, 
hogy aki nem ismerte korábban, el sem hinné, 
hogy valaha milyen csúnya, sebes volt a teste.” 

Dióhéjban ennyit a legekről, de a jelen
ben LEGalább ilyen nagyszerű hírekkel szol
gálhatunk: a Sensolite Egészségcentrum
ban a Sensolite mellett már a Flabélos teljes 
testvibrációs edzőgép is várja a vendégeket, 
amely a kíméletes, mégis hatékony alak
formálás eszköze, és számos egészségügyi 
probléma megelőzésében és helyreállításá
ban is segíthet.

A 3. születésnap alkalmából 3 külön
böző kedvezményből választhatnak az ér
deklődők – legyen szó a fényágyról vagy 
az edzőgépről. Ünnepeljen velünk, tegyen 
egészségéért és formás alakjáért, keressen 
minket a Jókai u. 4. szám alatt, vagy hívja jól 
ismert telefonszámainkat: 0646/784766 
vagy 0630/8584676! 

* A cikkben megjelent hatások tapasztalati ada-
tokon alapulnak, azok tájékoztató jellegűek, a gyógy-
hatások tekintetében bővebb információt a www.
sensolite.hu oldalon talál. Kérjük, a konkrét kezelés előtt 
vegye igénybe az orvosi konzultációt és tájékozódjon 
honapunkon. 

Az egészségcentrum asszisztensei: Anikó, Kriszta, Annamária
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sport

Április 13. | szombat » Kosárlabda: NB I, DVTK – PINKK Pécsi 424. Generali Aréna, 
17.30. » Vízilabda: OB I/B, MVSI – Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület. Kemény Dénes Vá-
rosi Sportuszoda, 11.00 » Amerikaifutball: Divízió I, Miskolc Steelers – Tata Mustangs. Felső-
zsolca, városi sporttelep, 15.00. » Atlétika: 23. Bosch Szarvasűzők, országos váltófutóverseny. Érke-
zés Miskolcra (Sportcsarnok – Egyetem), 18.00 körül.

Április 16. | kedd » Labdarúgás: NB I. FGSZ Siófok – DVTK. Siófok, városi stadion, 16.00.

Április 17. | szerda » Kosárlabda: NB I. PINKK Pécsi 424– DVTK. Komló, 19.00. » 
Röplabda. NB I nők, az ötödik helyért, második mérkőzés: Albrecht MVSC MVSI – Nyíregyházi NRK. 
Miskolc, Csokonai utcai csarnok, 18.00.

Április 20. | szombat » Kosárlabda: NB I DVTK – PEAC-Pécs. Generali Aréna, 17.30 
» Futsal: NB I. DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Galaxis. Generali Aréna, (időpont később) » 
Floorball: Miskolci SzFSE – Dunaújvárosi Főiskola. Generali Aréna, 10.00.

Április 21. | vasÁrnap » Labdarúgás: NB I. DVTK – FTC. Diósgyőri stadion, 16.30. » 
Amerikaifutball: Miskolc Renegades – Budapest Eagels. Ifipálya, 14.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Ülést tart a képviselő-testület
Soron következő, rendes ülését 
tartja április 18-án Miskolc köz-
gyűlése. A nyílt ülés témái között 
tárgyalnak a város idei költségve-
téséről szóló rendelet módosítá-
sáról, valamint az önkormányza-
ti rendészet vezetői munkakörére 
kiírt pályázat elbírálásáról is. 

Napirenden szerepel a Kis-Avast 
érintő út- és támfalleszakadá-
sok, valamint a Bábonyibérc-
Újtelep sor 21. sz. mögötti part-
falleszakadás helyreállítására 
vonatkozó vis maior pályáza-
tokhoz szükséges önrész bizto-
sítása, a lakások bérletéről szóló, 
illetve az önkormányzat vagyo-
náról és a vagyongazdálkodásá-
ról szóló önkormányzati rende-
letek módosítása. 

Javaslat kerül a grémium elé 
az Avasi Gimnáziummal kö-
tött közművelődési megállapo-
dás megszüntetésére, az önkor-
mányzat és a Miskolci Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. között 
fennálló közszolgáltatási szer-
ződés, valamint a Fügedi Márta 
Népművészeti Egyesülettel kö-

tött közművelődési megállapo-
dás módosítására. Tárgyalnak 
bérleti szerződések megkötésé-
ről is, a BJKE Borsodi Jelnyel-
vi és Kommunikációs Központ 
Közhasznú Egyesülettel, vala-
mint a Rock-Suli Egyesülettel.

Napirendre kerül a múlt évi 
ellenőrzési terv végrehajtásá-
ról készült beszámoló, az ön-
kormányzat 2012. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendelet – és a 
kapcsolódó határozatok – elfo-
gadása, vagyonelemek tulajdo-
ni és használati jogviszonyának 
rendezése az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal között. 
Döntenek a képviselők Miskolc 
Településszerkezeti Tervének, 
valamint a történelmi Avas te-
rületére vonatkozó Helyi Építé-
si Szabályzatról szóló rendelet 
módosításáról is.

Az előzetesen kiküldött meg-
hívó szerint ezúttal 18 napirendi 
pont kerül terítékre, ez azonban 
bizonyára most is jó néhány sür-
gősségi indítvánnyal kiegészül 
majd.                                        Sz. S.

Megsüllyedt az út a Tetemváron
Ismét „megmozdult a föld” 
a Tetemvár alsósoron, ahol 
nemrégiben végeztek út- 
és támfal-helyreállítást, vis 
maior keretből. A repedés 
egyre nagyobb az úton, a te-
rületen a napokban felmér-
ték a helyzetet a polgármes-
teri hivatal illetékesei. 

Az első repedések körülbelül 2-3 
hete jelentek meg a Tetemvár alsó-
sor 36–38. előtti útszakaszon. A re-
pedés napról napra nőtt, gyorsuló 
ütemben. Április 7-én már majd-
nem méteres szintkülönbséget 
fényképeztek le az út két fele között. 
A lakók attól tartanak, „hogy bekö-
vetkezhet a 2010-ben már megtör-
tént útbeszakadás és támfalledőlés”.

Dobos Tímea, a városháza szó-
vivője megkeresésünkre elmond-
ta: a területen 2010-ben végeztek 

támfalépítést vis maior támogatás-
ból, 2011 áprilisában pedig úthely-
reállítás és aszfaltozás történt. 

– A hét elején tapasztalt útrepe-
dést feltételezhetően egy ismeretlen 
eredetű pinceág beszakadása okoz-
hatta, a szakértői állásfoglalás folya-
matban van – nyilatkozta a szóvivő. 

Nánási-Kocsis Norbert, a te-
rület önkormányzati képvise-
lője – elmondása szerint – már 
jóval korábban intézkedett az érin-
tett útszakasz lezárásáról, hogy az 

mentesüljön az áthaladó forgalom 
okozta terheléstől. Mindez azon-
ban, úgy tűnik, nem sokat segített. 

– Április 3-án helyszíni szemlét 
tartottak a területen a városüzemel-
tetési osztály munkatársai. Megálla-
pították, hogy a két éve helyreállí-
tott útszakasz támfal felé eső oldala 
lesüllyedt – nyilatkozta a képvise-
lő. – Tájékoztatójukban két lehet-
séges okot említenek. Ezek közül 
az egyik, hogy tömörítési probléma 
miatt keletkezett az útsüllyedés, eb-

ben az esetben a kivitelező köteles 
a helyreállításról gondoskodni. A 
másik lehetséges ok, hogy egy ko-
rábban nem észlelt pinceág a rend-
kívül csapadékos tél, és a márciu-
si hómennyiség hatására beomlott. 

Nánási-Kocsis Norbert hozzá-
tette: a tájékoztatás arról is említést 
tesz, hogy a fél útpálya nyomvona-
lában szennyvízvezeték található, 
amelynek üzemeltetési problémáit 
már jelezték a MIVÍZ szakemberei. 
Az úgynevezett gabion támfalban 
ugyanakkor nem láttak sérülést, és 
a felette lévő partoldalban sem. 

– Tekintettel arra, hogy a felme-
rült probléma nem tűr halasztást, a 
polgármesteri kabinet engedélyét 
kérték, hogy az útsüllyedést a vis 
maior pályázat felelős geotechnikai 
tervezőjével megvizsgáltassák, és 
szakvélemény készüljön a helyreál-
lításra – mondta még el a települé-
si képviselő. 

Mint megtudtuk, a területen a 
katasztrófavédelem szakértői is 
vizsgálatokat végeznek.              Sz. S. 

Négy sportág régiós központja Miskolcon
Májusban Miskolc tulajdonába ke-
rül a vasutas sporttelep, ahol négy 
sportág (asztalitenisz, judo, röplab-
da, torna) regionális központot hoz 
létre. Erre az állam által biztosított 
szakszövetségi sportági fejlesztési 
támogatásból kerülhet sor.

Az infrastruktúra fejlesztésére 
szánt keretből, a várossal közösen 
hoznának létre egy modern sport-
központot. Új edzőtermek épülné-
nek, egy-két régebbi létesítményt 
pedig felújítanának.

– Az elképzelés zöld utat ka-
pott – szögezte le Illyés Miklós, az 
MVSC elnöke. – Egyeztettünk a 
város vezetőivel, valamint három 

szakági szövetség elnökével. Kriza 
Ákos polgármester, Zsiga Marcell 
alpolgármester, Magyar Zoltán, 
Tóth Tamás, Tóth László egyaránt 
támogatásáról biztosított bennün-
ket, miként Jónyer István, a váro-
sunkból elszármazott, négyszeres 
világbajnok asztaliteniszező is.

– Mi lenne a menetrend?
– A judotermet felújítanánk, a 

röplabdaterem helyén az asztalite-
niszezők kapnának helyet, a torna 
számára új csarnokot építenénk, 
és elkészülne egy másik csarnok a 
röplabdamérkőzések számára. Ez 
utóbbiban a többi sportág verse-
nyeket is rendezhetne. A projekt-
ben az is szerepel, hogy a kajak-ke-

nu tanmedencét felújítanánk, és 
egy konditermet is kialakítanánk.

– Egy létesítmény akkor műkö-
dik jól, ha kihasznált.
– A kihasználtsága érdekében 

az MVSC vezetése és az egyesü-
letben működő különböző szak-
osztályok szakmai munkája szük-
séges. Valamennyi szakosztályunk 
együttműködik a sportiskolával és 
az utánpótláskorú sportolók szá-
mára természetesen biztosított 
lesz egy modern létesítmény. Ami-
kor pedig kinőnek a „sportiskolás 
korból”, a Miskolci VSC szakosz-
tályaiban folytathatják sportpálya-
futásukat. Az edzéseket délután 
tartanánk, a délelőtti kihasznált-

ságra a környező iskolákkal keres-
sük az együttműködés lehetőségét.

– Mit kínálnak a különböző 
sportágak képviselőinek?
– A röplabdások NB I-es szerep-

lésével olyan lehetőséget ajánlunk a 
fiataloknak, hogy a környező tele-
pülésekről ide vonzzuk őket. A judo 
a regionális edzések központja lesz, 
melyben a miskolciak, Heves, Haj-
dú-Bihar, Nógrád és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye sportolói közös 
edzéseken vesznek részt. A három 
kajak-kenus szakosztály képviselői 
pedig a téli felkészülési időszakban 
használhatják a létesítményt.

A vasutasok a TAO-s pályázat 
keretében egy műfüves kispályás 
labdarúgópálya megépítésére és az 
ehhez szükséges öltözők kialakítá-
sára nyújtanak be pályázatot.      D. L.

A harmadik helyért a kosarasok
A Győr elleni elődöntős párharcot 
kettős vereséggel elveszítette a 
DVTK női kosárlabdacsapata, így 
a PINKK-Pécsi 424 ellen a bronz-
éremért játszhat.

A női kosárlabda NB I elődön-
tőjében a címvédő HAT-AGRO 
UNI Győrrel találkozott a Work 
Force DVTK Miskolc. Múlt 
szombaton 81–74-re győztek 
otthon a Rába-partiak. Kedden, 
Miskolcon is kiélezett találkozót 
vívtak. A döntő játékrészt 48–
44-es vezetéssel kezdték a piros-
fehérek, ám a rutinosabb győri-
ek fordítottak, 64–61-re nyertek, 
ezzel 2–0-ra hozták a párharcot, 
így ők kerültek a döntőbe, ahol a 
Sopronnal találkoznak.

Peresztegi Nagy Ákos tanít-
ványainak ellenfele a harmadik 
helyért a PINKK-Pécsi 424 lesz.

– Nagyon nehéz mérkőzésen 
vagyunk túl, sajnos, nem győze-
lemmel. Csapatom az utolsó pil-
lanatig küzdött, hajtott, megpró-

bálta megoldani feladatát. Sokkal 
rutinosabb volt a Győr, mi nem 
találtuk a ritmusunkat, döntő szi-
tuációkban kapkodtunk. Próbál-
tam egy-egy cserével, szerkezet-
váltással újítani, ez volt, amikor 
sikerült, máskor nem. Küzdöt-
tek a lányok végig, de fejben nem 
voltunk úgy készen, hogy vissza-
mehessünk Győrbe – értékelt a 
DVTK vezetőedzője.

Kiemelte, ebből a párharcból 
is tanulnak, ahogy augusztus óta 
minden mérkőzésből.

– Már a bronzmérkőzésre kell 
hangolnunk, melyet hazai pá-
lyán kezdünk a PINKK ellen. 
Talán rutinosabb együttes, mint 
a Győr, három jó külföldi cen-
terrel, hosszú cseresoruk van. 
Kemény csata elé nézünk, de fel 
fogunk rá készülni. Ahogy ed-
dig is mögöttünk álltak a nézők, 
ezután is számítunk segítségük-
re – mondta Peresztegi Nagy 
Ákos, hozzátéve, mindent meg-
tesznek az éremszerzésért.

Abbahagyja a futballt Luque
A szezon végén befejezi ak-
tív labdarúgó-pályafutását 
a DVTK spanyol játékosa, 
José Luque. 

Remek játékkal győzte le vasárnap 
a Videotont 2–1-re a DVTK az 
NB I 22. fordulójában. José Luque 
és Fernando Fernández góljára 
Nikolics Nemanja válaszolt ugyan, 
de a támadó büntetőjét Ribánszki 
László hárította a hajrában, így itt-
hon tartották a három pontot a di-
ósgyőriek.

A siker utáni öröm helyét szer-
dán szomorúság vette át a diósgyő-
ri szurkolók lelkében, José Luque 
ugyanis pályafutása szezonvégi be-
fejezésének bejelentésével sokkolta 

a piros-fehérek és a csapatkapitány 
szimpatizánsait.

– Minden labdarúgó életében 
eljön az a nap, amikor bejelenti, 
hogy abbahagyja az aktív futballt. 
Hosszú vívódás után néhány nap-
ja hoztam meg ezt a döntést, ami 
igazán nehéz volt, mert 8 éves ko-
rom óta a labdarúgás az életem, 18 
éves korom óta profiként pedig a 
munkám is. Lehet, szokatlan, hogy 
már most a nyilvánosság elé álltam 
döntésemmel, de nem szeretném, 
hogy a szerződéshosszabbításom 
körüli pletykák és a körülöttem 
lévő bizonytalanság akadályozná a 
csapat eredményességét a bajnok-
ság hátralévő részében – mondta a 
DVTK csapatkapitánya.

José Luque 2011 januárjában 
érkezett Diósgyőrbe, ezzel ő lett a 
klub első spanyol idegenlégiósa. 

Az azóta eltelt időszakban a Ma-
gyar Labdarúgó-szövetség adat-
bankja szerint 62 mérkőzésen 18 
gólt szerzett, emellett számos gól-
passzal segítette a DVTK-t a tavaly 
márciusban csapatkapitánynak vá-
lasztott spanyol. Három NB II-es 

(2010/2011-es szezon), két Liga-
kupa- (2011/2012) és egy Magyar 
Kupa-találat (2012/2013) mellett a 
2011/2012-es szezonban kilenc, az 
idei kiírásban pedig három bajnoki 
gól szerepel a neve mellett.

A magyarországi előtti pályafu-
tását tekintve 55 spanyol első osz-
tályú mérkőzéssel és három góllal, 
221 Segunda División-os találko-
zón pedig 63 góllal büszkélkedhet. 
Az Atlético Madriddal 2002-ben 
megnyerte a spanyol második vo-
nalat, míg a Murcia színeiben gól-
király lett a Segundában 2006-ban. 
Hazája U18-as válogatottjának 
mezét háromszor húzhatta magá-
ra José Juan Luque Jiménez.

A DVTK pénteken, lapzártánk 
után lépett pályára Pakson. Ked-
den Siófokon pótolja a csapat a 20. 
fordulóból a havazás miatt elha-
lasztott mérkőzést, majd vasárnap 
a Ferencvárost fogadja.

Soós P.

Szakaszos fűtés várható
Az előrejelzések szerint végre a nap-
közbeni hőmérséklet szerint is eljön 
a tavasz. Ebben az időszakban min-
den évben felvetődnek a távfűtéssel 
kapcsolatos kérdések.

A MIHŐ Kft.-nél folyamatosan 
elemzik az Országos Meteorológi-
ai Szolgálat előrejelzéseit, és a fűtést 
mindaddig folytatják, amíg a napi 
középhőmérséklet három, egy-

mást követő napon nem emelke-
dik 12 Celsius-fok, illetve egy na-
pon 14 Celsius-fok fölé.

– A jogszabályok szerint a fűté-
si idény utolsó napja május 15. – 
emlékeztetett Nyíri László ügyve-
zető igazgató. – Azonban a külső 
hőmérséklet napi átlaga határoz-
za meg, hogy mikor áll le véglege-
sen a fűtés, melyre a MIHŐ Kft.-
nek minden lakóközösséggel, és az 

egyéb intézmények 90 százalékával 
írásos megállapodása van.

Már kialakult gyakorlat, hogy ha 
a külső hőmérséklet ezt lehetővé te-
szi, napközben a fűtést leállítják, a 
kora délutáni, illetve esti órákban 
pedig újraindítják. A távfelügyele-
ti rendszer révén naponta akár több 
alkalommal is beavatkozhatnak a 
fűtés menetébe.

Ez egy energia- és költséghaté-
kony megoldás, mellyel a cég ta-
pasztalatai szerint elégedettek a 
díjfizetők, hiszen kedvezően befo-

lyásolja a fűtés után fizetendő ösz-
szeg nagyságát is.

Természetesen lehetőség van a 
fűtés leállítására vonatkozó meg-
állapodástól eltérni. A műszaki le-
hetőségeken belül – a közös kép-
viselő, vagy fűtési megbízottnak a 
központi diszpécserszolgálathoz 
eljuttatott írásos kérelmére – figye-
lembe veszik a lakóközösségek igé-
nyeit, valamint az egyéb felhaszná-
lóknál, intézményeknél is külön, 
írásbeli kérésre folytatják a fűtést, 
mondta el Nyíri László.

» Jelentkezés a „Tündérkertbe”. 
Filmes, fotós, valamint blogos/sajtós műhely-
foglalkozásokkal indul április 18-án a „Tündér-
kert” című projekt Perecesen, az általános is-
kola 7. és 8. osztályai, valamint középiskolások 
számára. A megnyitó napjáig még lehet je-
lentkezni. 

» Sátorbontás. A Selyemréti Strandfür-
dő a sátorbontás és karbantartás miatt ápri-
lis 15–21. között zárva tart. Ez idő alatt a für-

dőbe érvényes bérlettel rendelkező vendégek 
a miskolctapolcai Barlangfürdő szolgáltatása-
it vehetik igénybe, bérletüknek megfelelően.

» Beutaló nélkül. Beutaló nélkül igény-
be vehető laborvizsgálati lehetőséget bizto-
sít a MISEK a Semmelweis Kórház Szűrőcent-
rumában április 13-ától minden szombaton, 
8–10 óra között. Telefonon előjegyzést kérni 
(nem kötelező), illetve egyéb feltételekről ér-
deklődni a 46/555-666/1292 melléken lehet.

röviden ›››››››››››››››››››››››
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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.  26 400 Ft/fő
Szlovénia, Európa zöld gyöngyszeme   
04. 27–29.  34 900 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
Bajor kastélyok  05. 16–20.  39 900 Ft/fő
Dalmácia gyöngyszemei  
05. 25–30.  54 900 Ft/fő
Hétvége Lengyelországban  
05. 31–06. 02.  28 900 Ft/fő
Karintiai tóvidék – Ausztria Riviérája  
05. 17–20.  39 300 Ft/fő

a kupon felmutatásával 2000 Ft/fő 
kedvezményt biztosítunk árainkból!

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

Apróhirdetés
kÁrPItOZÁs! Húzassa át velünk garnitúráját, szé-
két, mi újjá varázsoljuk! Ingyenes helyszíni felmé-
rés. Miskolc, Kis-Hunyad u. 55. Érd.: 70/703-2222.

rovar- és rágcsálóirtás. Ágyi poloska, csótány, 
hangya stb. irtása garanciával. Magánszemé-
lyek és közületek részére. Sáfrány Miklós, 30/822-
0730.

ne dobja ki, érték! Megunt, elromlott, használt 
játékvasútját megvásárolom. Tel.: 06-20/444-8560

Hi-sec és Mega acél bizton sá gi ajtók már 54 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumíni-
um) cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mo-
bil: 30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet.  
Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

ÜzletÜnkbe 
több színben 
és méretben 
érkezett  
virágcserép, 
virágláda,  
valamint  
virág- és  
zöldség- 
vetőmag!

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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Április 15. | 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 16. | 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 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.25–06.00 Képújság.

Április 17. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 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 18. | 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 19. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 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 20. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 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 21. | 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 ›››››››››››››››››››

Hirdetés

Hirdetés

Április 11–17. | 15.15, 17.30 Óz, a hatalmas; amerikai fantasztikus kalandfilm | 12 
| (Béke-terem) | 15.30, 17.45 A kezelés; feliratos amerikai film | 16 | (Uránia-terem) | 
19.45 Támadás a Fehér Ház ellen; amerikai thriller | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Euró-
pai Panoráma: Teddy mackó; feliratos dán–thaiföldi–angol film | 16 | (Uránia-te-
rem).

Április 18–24. | 15.15 Eleven testek; feliratos amerikai horror-vígjáték | 16 | (Béke-te-
rem) | 15.30 Az öt legenda; amerikai animációs film | 6 | (Uránia-terem) | 17.30 Szü-
letett gengszterek; feliratos amerikai vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 19.45 Európai Pa-
noráma: Szeretők, utazók; feliratos spanyol vígjáték | 16 | (Béke-terem).

francia filmtavasz
Április 18. | 17.45 Rajzoljuk körbe a Földet?; francia dokumentumfilm | 12 | (Urá-

nia-terem) | 20.00 Q Desire; francia film | 18 | (Uránia-terem).
Április 19. | 17.45 Populaire; francia vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 20.00 Egy francia 

család szexuális krónikája; francia filmvígjáték | 18 | (Uránia-terem).
Április 20. | 17.45, 20.00 A Casablanca hadművelet; svájci akció-vígjáték | 16 | (Urá-

nia-terem).
Április 21. | 17.45 Mindannyian kísérleti nyulak vagyunk?; francia dokumentum-

film | 12 | (Uránia-terem) | 20.00 Első éjszaka; kanadai film | 16 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Eleven testek (F premier) | 16 | 10.00, 
12.00 (szo–v), 14.15, 16.15, 18.15, 
20.15 – 22.15 (p–szo)
Úton (MB premier) | 16 | 19.45 (h)
Oblivion (MB premier) | 12 | 10.30 
(szo–v), 13.00, 15.30, 18.00 – 19.45 (ki-
véve p, sze, v), 20.30 (p–v), 22.00 (p–
szo)
G. I. Joe (MB digitális 3d) | 16 | 13.30, 
18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
G. I. Joe (MB) | 16 | 11.15 (szo–v), 15.45
Támadás a Fehér Ház ellen (MB) | 
16 | 12.30 (szo–v), 17.30, 20.00 – 22.30 
(p–szo)
Croodék (MB digitális 3d) | 6 | 10.00, 
12.15 (szo–v), 14.30, 16.30, 18.30

Croodék (MB) | 6 | 11.00 (szo–v), 13.15
Képszakadás (MB) | 16 | 17.45 – 20.30 
(k–cs), 19.45 (p–v), 21.45 (p–szo)
Óz, a hatalmas (MB digitális 3d) | 12 
| 14.00, 16.45
Óz, a hatalmas (MB) | 12 | 11.30 
(szo–v)
A burok (MB) | 12 | 15.00, 19.30 – 22.00 
(p–szo)
Tökéletes hang (MB) | 12 | 10.15 
(szo–v), 15.30, 20.30
Az óriásölő (MB digitális 3d) | 12 | 
10.45 (szo–v), 13.00, 15.15, 17.30 – 
19.45 (kivéve h)
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 11–17. ›››››››››››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Ez a hét a munkáról szól, hajlamos lehet rá, hogy túl sokat vállaljon. Üzleti 
útra is sor kerülhet. Próbáljon magára is időt fordítani, a kimerültség a minőségi munka rovására mehet. 
Kedvesére sincs elég ideje, ráadásul a hét elején találkozhat valakivel a múltjából, ami eléggé felzaklatja. 

bika (04. 21–05. 21.) Szívét-lelkét beleadja a munkába, látszik, hogy hivatásának tekinti. Ez segí-
ti, hogy sikereket érjen el. De ne vegye magára mások terheit, sokan kihasználhatják. Van esély egy új kap-
csolat kialakulására valakivel, akivel régen „kerülgetik” egymást. Itt az ideje, hogy kezébe vegye az irányítást. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Személyes varázsával mindenkit lenyűgöz, és ezt ki is használja. Munka-
helyén is sikeres, még feletteseit is sokszor meggyőzi igazáról. Jobban kedveli az egyszerű kalandokat, han-
goztatja függetlenségét, nem akar kötöttségeket, fél a felelősségvállalástól, amivel a családalapítás járna.

rÁk (06. 22–07. 22.) Pesszimista, úgy érzi, mások szerencsésebbek önnél. Adódhatnak egziszten-
ciális problémái, de ne aggódjon, idővel minden jóra fordul. Jelenleg legjobb, ha várakozó állásponton ma-
rad. Üzleti útja váratlan találkozással zárulhat. Ha kedvesével utazik, kellemes élményben lehet részük.

oroszlÁn (07. 23–08. 23.) Pénzügyi téren rendkívül sikeres időszak következik, befektetései 
gyümölcsöznek. Munkahelyén sikeres, kollégái elismerik, számítanak önre. Szerelmi életében változást hoz 
egy múltbeli kedves, de gondolja át jól, nem biztos, hogy most másként végződne, mint annak idején.

szűz (08. 24–09. 23.) Mélyponton érzi magát, de az önsajnálattal csak tovább ront a helyzeten. 
Üzleti ügyekben legyen óvatos, amit lehet, hagyja a jövő hétre. Magánélete sem felhőtlen, tisztáznivalóik 
vannak. Könnyek is hullhatnak, de elengedhetetlen a vitatkozás, viszont ezt édes kibékülés is követheti.

mérleg (09. 24–10. 23.) Mindig az egyensúlyra törekszik, ezen a héten különösen törekednie 
kell rá. Kollégáival összetűzésbe kerülhet, mérlegelnie kell, kivel meddig mehet el. Anyagi helyzete nem ala-
kul túl kedvezően, támogatást hiába vár családjától is. Kedvese viszont mély érzéseiről biztosíthatja. 

skorpió (10. 24–11. 22.) Munkahelyi változások vannak kilátásban. Próbáljon meg kevésbé 
ragaszkodni a megszokott dolgokhoz, nyisson az újdonságok felé. Kedvese régi ígéreteket kérhet számon 
öntől, itt az ideje, hogy több időt töltsenek együtt. A közös programok jó hatással vannak mindkettőjükre.

nyilas (11. 23–12. 21.) Ráférne a pihenés, a munkájára is kihat már fáradtsága. Egy pár nap 
szabadság után bizonyára szemléletet váltana. Vagy legalább próbáljon diplomatikusabban tárgyalni felet-
teseivel. Párkapcsolatával sincs minden rendben, ne hagyja, hogy mindig partnere akarata érvényesüljön.

bak (12. 22–01. 20.) Jobban oda kellene figyelnie arra, ahogy a kollégáival beszél. Magánéleté-
ben viszont változások lehetnek, egy váratlan találkozás erősen felkavarhatja érzéseit, mivel egyáltalán nem 
számít most senki közeledésére. Nem nagyon tud ellenállni a kísértésnek, de lehet, jobb, ha nem is próbál.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Lehet, hogy túl sok kötelezettséget vállalt, ez visszavetheti teljesít-
ményét. Kollégái szívesen besegítenek a teendőibe. Magánéletében elégedett, kész szentesíteni is kapcso-
latát, mivel tökéletesnek találja kedvesével együtt. Ha házas, családalapítási tervek fogalmazódnak meg.

halak (02. 20–03. 20) Felmerül egy új állás vagy kinevezés lehetősége, ez megoldás lehet anya-
gi problémáira. Családjában túlságosan megértő, pedig nekik köszönheti, hogy szinte csődbe jutott, legyen 
határozottabb’. Szerelmi élete viszont örömteli, akár igazán tartóssá is válhat  a fellángolás.

Április 13. | szombat
08.00 | Második Tapolcai Vitamin Nap. Miskolcta-

polca, Enyedi úti autóparkoló.
10.00 | 3. Vasutas Gyermekdal Találkozó. Döntő. 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
15.00 | 24. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus 

Fesztivál. Fellép: Fazekas Gyermekkar, Diósgyőri Va-
sas Vegyeskar, Művelődés Háza Kamarakórusa, Cser-
mely Kórus, Cantemus Ifjúsági Vegyeskar. Zenepalota.

19.00 | 24. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus 
Fesztivál. Fellép: Egressy Ifjúsági Kórus, Zenebarátok 
Kórusa, Fazekas Leánykar, Filiae Solaris Kórus, Hassler 
Énekegyüttes. Zenepalota.

19.00 | Tavaszköszöntő operettgála. Oszvald Mari-
kával és a HungarOperett-tel. Művészetek Háza.

20.00 | Fish-koncert. Helynekem.

Április 14. | vasÁrnap
10.00 | Vásár és játszóház. Diósgyőri Alkotóház.
10.30 | Moha és Páfrány. Csodamalom Bábszínház.
15.00 | 24. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus 

Fesztivál. Fellép: Lévay gimnázium kamarakórusa, 
Forrás Kamarakórus, Filiae Solaris, Zakányi Zsolt Re-
formátus Vegyeskar. Ref. Egyházkerületi Székház.

17.00 | Orgonazenés áhítat. Orgonál Varga László, 
közreműködik Gyüre Bálint. Belvárosi ref. templom.

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

Április 15. | hétfő
17.00 | In memoriam Lenkey Zoltán. A kortárs kép-

zőművészei kiállításon köszöntőt mond Kiss Gábor 
alpolgármester, megnyitja Kákóczki András művé-
szettörténész. Megtekinthető május 12-ig. Miskolci 
Galéria, Feledy-ház.

Április 16. | kedd
10.30 | Könyvtárosok világnapja. Miskolci Egye-

tem, központi könyvtár.
16.00 | Művészettörténet diákoknak. Az ókori Me-

zopotámia és Fönícia. Szabó Lőrinc Könyvtár.

Április 17. | szerda
17.00 | A magyar kardvívás tündöklése és... Barta 

Emil víváskutató előadása. Szabó Lőrinc Könyvtár.
17.00 | Művészeti Szabadegyetem. Cs. Varga Ist-

ván irodalomtörténész előadása Szent és a profán a 
művészetben: Himnuszunk címmel. Miskolci Galé-
ria, Feledy-ház.

17.00 | Egy ókori király álma, amely feltárta a jö-
vőt 2. Bibliai Szabadegyetem, Szabó János főiskolai 
óraadó tanár előadása. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

Április 18. | csütörtök
17.00 | Népek és kultúrák Miskolcon. A sorozat 

első részében a bolgár nemzetiségről tart előadást 
Valcsev Ivanov János. Szabó Lőrinc Könyvtár.

17.30 | Idővonal. A gondolat röpte. Ujvárossy László 
képzőművész kiállítását Kukla Krisztián, a debreceni 
MODEM igazgatója nyitja meg. Rákóczi-ház.

18.00 | A Biblia a magyar költészetben. Ady End-
réről Reisinger János irodalomtörténész tart elő-
adást. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

18.00 | A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet vo-
nószenekarának hangversenye. Zenepalota.

18.30 | Bukta Imre képzőművész akadémiai 
székfoglaló kiállítása. Köszöntőt mond Bodonyi 
Csaba, a SZIMA miskolci elnöke, megnyitja: Bán And-
rás műkritikus. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

19.00 | Miskolczi Nap. Gasztronómiai finomságok, 
jazz és bor. Gasztrovendég: Bodnár Sándor mádi 
kézműves sajtmester. Grand Café Miskolcz.

19.00 | Pál Dénes-koncert a Miskolci Musical Mű-
hellyel. Művészetek Háza.

20.00 | Kardos-Horváth János önálló estje. 
Helynekem.

Április 19. | péntek
16.00 | Operaklub. Adriana Lecouvreur. Bábszínház.
19.00 | Szeretetvendégség. Avasi Színházterem.
19.00 | Piroska, a farkas. Abszurd színházi est a L’art 

pour l’art társulattal. Ady Endre Művelődési Ház.
19.30 | Nyílt nap. Szabó Gyula Bemutató Csillag-

vizsgáló.
20.00 | Péterfy Bori & Love Band koncert. 

Helynekem.

Április 20. | szombat
10.00 | Észak-Magyarországi Föld napi bio- és 

helyi termék seregszemle. Tudomány és Gaz-
daság Háza.

10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyer-
mekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

15.00 | Avasi kézműves játszóház. Avasi Színház-
terem, előtér.

17.00 | Interaktív előadás a párkapcsolatokról. 
A mediátor, Ruff Nikoletta szemével. Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház.

20.00 | Wounderground, vendégekkel. Helynekem.

Április 21. | vasÁrnap
10.30 | Moha és Páfrány. Csodamalom Bábszínház.
16.00 | Tavaszköszöntő bál. Vörösmarty Műv. Ház.

» további programok: minap.hu

» Szombaton, 13-án, délután fél 4-kor szentmisét mutatnak be a minorita atyák Magyar-
országért a lillafüredi Limpiászi keresztnél.

» Ugyancsak szombaton rendezik meg a Fráter György Katolikus Gimnáziumban dél-
előtt fél 10-től az iskola családi napját, A család mint a hit bölcsője címmel. A rendezvényre nem-
csak saját növendékeik családjait, hanem minden érdeklődőt várnak.

» Vasárnap, 14-én lesz a hejőcsabai plébániatemplom Gyümölcsoltó Boldogasszony-bú-
csúja. A 11 órakor kezdődő szentmisét Palánki Ferenc egri segédpüspök mutatja be. Ezen a napon 
a minorita templomban a negyed 12 órai szentmise után két új borlovagot avatnak.

» Kedden, április 16-án a mindszenti templomban délután fél 6 órai kezdettel katekézist 
tart Palánki Ferenc püspök a Hit éve kapcsán.

» A Hit évének kiemelkedő eseményeként április 20-án, jövő szombaton rendezik meg az 
egri bazilikában a Katolikus Egyház Katekizmusának napját. Az eseményt Ternyák Csaba egri érsek 
hívta életre, és minden papját, hitoktatóját, az egyházközségi képviselő-testületek tagjait is hív-
ja és várja a rendezvényre.

» Április 21-én tridenti rítusú szentmise lesz Miskolc-Perecesen délután 5 órai kezdettel. A 
szentmisét Papp Endre atya mutatja be.

hArAng-hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Május 7. kedd, 18 óra, Mûvészetek Háza 

ALKALMAS KALAP  
– Berecz András életrajzi jellegû elôadása

„Életem különféle vargabetűi, hajtűkanyarszerű  
fordulatai után, melyek során rakodó segédmunkás,  

erdőművelő, útkarbantartó is voltam, hajszolt ember-
társaim örömét keresgélő énekes, mesemondó lettem. ”

Jegyár: 1500 Ft

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

30/846-3009) www.muveszetekhazamiskolc.hu

Ismét Korrektúra. A Keresztény Értelmiségiek  Szövetsége mis-
kolci csoportja Korrektúra Miskolcon címmel politikai talkshow-t 
rendez április 26-án, pénteken este 6 órától a Művészetek Házában. 
Aktuális közéleti kérdésekről Tóth Gy. László politológus, Pesty László 
dokumentumfilmes és Bencsik András újságíró beszélget.
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Tömegvonzó régiség
Megújulva várta a miskolciakat 

vasárnap a régiségvásár, minden 
eddiginél több érdeklődőt vonz-

va a sétálóutcára. A Széchenyi 
utcát és az Erzsébet teret ezúttal 

is az ország minden tájáról érke-
zett árusok töltötték meg. Válto-
zatos kínálatukkal valószínűleg 

elérték a szervezőkkel közös cél-
jukat, hogy mindenki igényeit 

kielégítsék. A délután négy óráig 
tartó régiségbörzéről ezúttal sem 

hiányoztak a kulturális progra-
mok, és a magyar termékek vá-

sára is várta az érdeklődőket. 
(fotó: F. K. Cs.)

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

Siddharta Mukherjee: Betegségek 
betegsége – Mindent a rákról
A Betegségek betegsége elnyerte a Pulitzer-
díjat, a Könyvek Egy Jobb Életért Díjat, 
meglepetésként a Guardian első könyve-
seknek járó díját, amelyet irodalmi művek 
szerzőinek szoktak odaítélni, a Time Ma-
gazin pedig minden idők legjobb 100 non-
fiction könyve közé választotta. A kötet az 
emberi találékonyság, kitartás, állhatatos-
ság, egyszersmind az önhittség, vakbuz-
góság és a természetünkből fakadó hibák 

könyve. Hősei emberek és orvosok, akik hegyeket mozgattak meg be-
tegeik gyógyulásáért és az emberi tudás határainak kiterjesztéséért. 

Kevin Dutton: 
Sikeres és bölcs pszichopaták 
Egy BBC-dokumentumsorozathoz hason-
lóan, a pszichológus szerző végigkérdezi 
a szakma nagy tudósait, de beszélget ke-
leti szerzetessel, különleges erők katonái-
val és valódi Hannibal Lecterekkel arról, 
hogy mi a pszichopaták sikerének titka. 
A szerző elsősorban azokra a pozitív jel-
lemzőkre hívja fel a figyelmet, melyeknek 
köszönhetően a pszichopaták kiemelked-
nek közülünk: például eredményesebbek 
munkájukban – ugyanakkor legtöbbjük hidegvérrel képes bárkit le-
gyilkolni, hiszen a gyilkosok, erőszaktevők, gengszterek és öngyilkos 
támadók legtöbbje szintén pszichopata.

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…  1928. június 10-én a Táncsics téren, a refor-
mátus templom előtt avatták fel „Diósgyőr község hazáért halt hős fi-
ainak” emlékművét. A 221 nevet három táblára írták, ezek övezik a 
koronás nagycímerrel ellátott fő kőlapot. A posztamensen magyar 
honvéd áll, vállára boruló feleségével, aki kezében kisgyermeket tart. A 
katona jobbján a család másik gyermekét formálta meg Gabay Sándor 
budapesti szobrászművész. A bronz szoborcsoport 1962-ig volt ezen 
a helyen, mellette helyezték el a szovjet katonák tömegsírját, amely 
1993-ig volt ott. (A maradványokat ekkor exhumálták és a Hősök te-
metőjében temették újra.) A szovjet emlékmű mellől 1963-ban került 
el a magyar hősi emlékmű. Ekkor alakították ki Diósgyőr új főutcáját. 
A szobor 1966-ban ideiglenesen a Blaha Lujza utca bejáratához került. 
1989-ben, restaurálása után helyezték jelenlegi környezetébe. 
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

A kreativitás nem tanulható
Számos oktatási intéz-
ményben oktatnak kép-
zőművészeti tárgyakat. Az 
igazi tehetségek tudását 
ez csiszolja, kibontja – ám 
igazi művésznek születni 
kell. Ezt bizonyítja Dudás 
Zsuzsanna példája is, aki 
elsősorban festeni szeret.

Dudás Zsuzsannáról már óvodás 
korában tudható volt, igazi mű-
vész lesz. 

– Óvodásként mindig raj-
zoltam, illetve színt kevertem, 
ahogy idősödtem, már fejben 
is ment a színkeverés. Gyerek-
koromban sokszor fejben színe-
ket rendeltem a szavakhoz. Az 
órákra sosem azt rajzoltam, ami 
a feladat volt. Nem értettem, mi-
ért baj ez, hiszen azt rajzoltam, 
ami a fejemben volt – mesélte 
Dudás Zsuzsanna, aki nehezen 
határozza meg, mivel is foglal-
kozik. Leginkább dizájnerként 
„mutatkozik be”, díszítőfestő-
ként végzett, de mindennel fog-
lalkozik, amihez kreativitás kell.

Készített már tokaji borász 
számára matricákat, de tervezett 
kovácsoltvas kaput, lámpát is, il-
letve számos étterem, szórako-
zóhely falát díszítik dekorációi.

– Miskolcon is sok helyen le-
het találkozni munkáimmal, de 
például Boldogkőváralján egy 
borház tábláját készítettem, illet-
ve egy vadászház falát, padlózatát 
is dekoráltam. Amikor Sólyom 
László államfőként zempléni 
körúton volt, és ellátogatott abba 
a vadászházba, az én kollázsomat 
kapta ajándékba – tette hozzá 
Zsuzsanna, aki most gyakornok-
ként a legyesbényei református 
templom restaurálásán dolgozik.

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Született gengszterek
Val nem adta fel bűntársait, 
ezért 28 kemény évet töltött 
börtönben. Szabadulásakor 
legjobb barátai várják, ám 
Val érzi, hogy valami nincs 
rendben. Ismét fegyvert fog-
hat, gyönyörű nőkkel tölt-
heti az idejét, luxusautókban utazik, de elkerülhetetlenül szembe kell 
néznie múltjával, s annak egyik főszereplőjével, a volt maffiafőnökkel.

feliratos amerikai vígjáték, korhatár 16 év | Művé-
szetek háza, Béke-terem; április 18–24., 17.30

153 éve, 1860. április 8-án halt meg gróf Széchenyi István (szüle-
tett 1791), aki ugyan csak háromszor járt Miskolcon, temetése után 
mégis kultusza alakult ki. Már a következő évben határozat szüle-
tett arról, hogy a település több évszázados főutcáját róla nevezzék el. 
(Az elnevezés 1874-re ment át a köztudatba.)

311 éve, 1702. április 12-én jött létre a megállapodás a szepesi ki-
rályi kamara és Miskolc között, amely értelmében 41 ezer forintért 
25 évre megváltotta magát, vagyis a kincstár zálogba adta Miskolcot 
magának a városnak. 

87 éve, 1926. április 12-én alakult meg a Vármegyék és Városok Or-
szágos Mentőegyesületének miskolci csoportja. A Miskolci Önkéntes 
Tűzoltó Egylet kebelében alakult Mentőosztály lett az önkéntes men-
tők első csoportja. Céljuk önálló mentőállomások létrehozása volt.

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

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

Névadó – Eötvös Loránd
A Szigligeti Ede tér keleti 
szegélyén a Szilágyi De-
zsővel párhuzamos utca.

Báró Eötvös József író 
és politikus gyermeke-
ként Budán született, 
a pesti piaristáknál ta-
nult. Apja hatására jogot 
tanult, majd a természettu-
dományok területén bontako-
zott ki tehetsége. A tudománytör-
ténet nagyszerű alakja lett, számos 
törvényt és eszközt róla neveztek el 
(Eötvös-inga). Az elméleti és a kí-
sérleti fizika összevonásával – Jed-
lik Ányos nyugalomba vonulása 
után – a Fizikai Intézet igazgató-
ja lett. A nyersanyagkutató geofi-
zika atyja (Amerika leggazdagabb 
kőolajforrásait az ő műszerével fe-
dezték fel). 1894–1895 között rö-

vid ideig vallás- és közok-
tatásügyi miniszterként 

iskolaalapításai, a tanár-
képzés javítására létre-
hozott Báró Eötvös Jó-
zsef Collegium és a 
nemzetiségekről vallott 

nézetei is maradandó al-
kotások, gondolatok. Tu-

dományos tevékenységét elis-
merve az Akadémia levelező, majd 
1883-tól rendes tagja lett, s betöl-
tötte a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöki tisztét is. (1848–1919 
között élt, a Magyar Nemzeti Mú-
zeumból temették, a Kerepesi úti 
temetőben síremlékét Stróbl Ala-
jos készítette. 1950-ben az egyetem 
névadója, a Holdon kráter is őrzi 
nevét. Einstein a fizika fejedelmé-
nek nevezte.) 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 belépője-
gyet sorsolunk ki.


