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Együttműködik Miskolc és Jekatyerinburg 
Együttműködik a jövőben 
gazdasági és kereskedelmi, 
valamint kulturális és idegen-
forgalmi területen Jekatye-
rinburg és Miskolc. Az erről 
szóló szándéknyilatkozatot 
pénteken írta alá a két város 
polgármestere, valamint tu-
risztikai szakemberei.

Az orosz város delegációja két na-
pot töltött Miskolcon, ez alatt szá-
mos helyre ellátogattak, megte-
kintették a város főbb turisztikai 
attrakcióit is. Svetlana Okulova, az 
Urali Kereskedelmi és Iparkamara 
alelnöke csütörtökön Vécsi György-
gyel, a Miskolc Holding Zrt. igaz-
gatótanácsának elnökével járta be 
a miskolci Mechatronikai Ipari Par-
kot. Mint mondta, az ott szerzett ta-
pasztalatai nagyon kedvezőek, le-
hetőséget látnak a két város, illetve 
az azokban működő cégek közötti 
együttműködésre a jövőben.

Jekatyerinburg Oroszország ne-
gyedik legnagyobb városa Moszk-

va, Szentpétervár és Novoszibirszk 
után. Mint Eugeny Porunov pol-
gármester (képünkön középen) 
elmondta, az orosz nagyváros-
ban közel másfél millióan laknak, 
fontos vasúti csomópont jelentős 
nemzetközi repülőtérrel, kereske-

delmi és gazdasági kapcsolatokkal, 
iparral, több felsőoktatási intéz-
ménnyel, és közel 30 kereskedelmi 
központtal rendelkezik. A maga 
12 múzeumával, 9 színházával és 
50 könyvtárával meglehetősen fej-
lett a kulturális élet, de a turistákat 

is számtalan látványosság, egyebek 
mellett saját cirkusz és állatkert is 
várja. Jekatyerinburg az egyik ter-
vezett helyszíne a 2018-ban Orosz-
ország által rendezett labdarúgó-
világbajnokságnak.

» folytatás a 3. oldalon

Támogatott rezsicsökkentés

Ülést tartott csütörtökön Miskolc közgyűlése. Sok más mellett tár-
gyaltak a város idei költségvetési rendeletének módosításáról, a múlt 
évi zárszámadásról, út- és támfalleszakadások helyreállítására vonat-
kozó, vis maior pályázatok benyújtásáról. Napirenden szerepelt a re-
zsicsökkentés támogatása, városi sportholding megalapítása, a laká-
sok bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása, a szelektív 
hulladékgyűjtés támogatása. Összesen mintegy harminc témáról 
tárgyaltak a nap folyamán, a legnagyobb viták a gazdasági, gazdál-
kodási témájú napirendeket övezték.                   » részletek az 5. oldalon

A legzöldebb takarítógép
Mivel Miskolc vezetésének 

kiemelt célja, hogy városunk 
tiszta és környezetbarát le-

gyen, ezért a napokban egy 
új olasz seprőgéppel fejlesz-

tették a Városgazda Kft. gép-
parkját, mely a világ jelenle-

gi legmodernebb, legzöldebb 
ilyen berendezése. 

» részletek a 4. oldalon

Körvonalazódik az új sétálóutca
Megkezdték a sétálóutca új bur-
kolatának lerakását a Corvin utca 
és az Ady-híd között, illetve az 
Avas Szálló előtt is. A munkákat 
március második felében kezd-
ték a régi burkolat bontásával, 
majd az aljzat javításával, ezt kö-
veti az új, fehér tónusú gránit és 
andezit burkolókövek lerakása. 
A teljes Széchenyi utca megújul 
több ütemben, a kandeláberek-
kel és az utcabútorokkal együtt, 
várhatóan nyár végére a mosta-
ninál zöldebb, egységesebb főut-
cája lesz Miskolcnak.      (fotó: J. Á.)

SzenteS 
nélkül a DVtk
szentes lázár lemondását köve-
tően a Ferencváros ellen debütál a 
kispadon kovac zoltán.  
sport | 9. oldal

elSzabaDult 
inDulatok
Heves vitát váltott ki a jobbik 
lyukóvölgyi roma családoknál tett 
látogatása.  
helyzet-kép | 8. oldal

a VéDelem 
a polgároké
valós segítség volt a háztartások-
nak a rezsidíjcsökkentés, mondta 
Fónagy jános államtitkár.  
a város | 4. oldal

Még idén elkészül a függőkert 

Nyár végére teljesen megújul-
hat a lillafüredi függőkert, a „Diós-
győr-Lillafüred komplex kulturális 
és ökoturisztikai fejlesztése” nevű 
projekt keretein belül. Megújulnak 
a támfalak, a sétányok, funkcióval 
töltik meg a teraszokat, de WiFi-
hálózatot, játszóteret, új bejáratot 
és két új teraszt is kialakítanak.

A függőkert egyik új funkcióval 
megtöltött részén, a Zene tera-
szon megtartott szerdai sajtótá-
jékoztatón Pfliegler Péter alpol-
gármester elmondta, a projekt 
– melynek keretén belül a füg-
gőkertek és a diósgyőri vár is 
megújul, kibővül új elemekkel 
– összesen 2,5 milliárd forintból 
valósul meg, melynek kéthar-
mada (mintegy kétmilliárd fo-
rint) uniós támogatás.

– Ennek részeként, össze-
sen 265 millió forintból újítjuk 
fel a lillafüredi függőkerteket. A 
munkákat két cégből álló kon-
zorcium végzi, melynek vezető-
je a miskolci FK-Raszter Zrt. – 
mondta az alpolgármester.

Hangsúlyozta, a fejlesztés ki-
emelt jelentőségű, hiszen a meg-
újuló Miskolc-kép formálásá-
ban fontos szerepet tölt be a 
turizmus, így fontosak a turiszti-
kai fejlesztések a városnak, illet-
ve a turisztika résztvevőinek is. 
Pfliegler Péter elmondta azt is, 
a hosszú tél, illetve a Kosztolá-
nyi sétányon végzett szennyvíz-
beruházás miatt az eredeti, júli-
usi határidőhöz képest csúszhat 
a munka befejezése, de csak mi-
nimálisan.

» folytatás a 4. oldalon

A városé  
a követelés!
Kedden írták alá a szerződést, 
melynek értelmében a miskolci 
önkormányzat tulajdonába kerül-
tek a hátralékkal terhelt, „fészekra-
kós” lakásokat érintő banki követe-
lések. A szükséges jogi eljárásokat 
követően a város így megszerezhe-
ti az érintett ingatlanok tulajdonjo-
gát is, és akár már ősszel elindíthat-
ja a kilakoltatásokat. 

Az erről tartott sajtótájékoztatón 
elhangzott, a kilakoltatott „fészekra-
kók” elhelyezését illetően az önkor-
mányzatnak semmiféle jogszabályi 
kötelezettsége nincs, s az sem for-
dulhat elő, hogy esetleg a város más 
pontjain bukkanjanak majd fel. 

» cikkünk a 3. oldalon

Közel kétmilliárdos fejlesztés
Működésbe állt, s az élet próbáján 
már át is ment az az üzemirányítá-
si-rendszer, amelyet pénteken ad-
tak át az ÉMÁSZ Nyrt. központ-
jában. A közel kétmilliárd forintos 
fejlesztéssel hatékonyabb, kor-
szerűbb, még inkább ügyfélbarát 
rendszer kezdte meg működését.

A rendszer feladata többek kö-
zött az, hogy a hálózaton képződő 
elektronikus adatokat összegyűjt-
se, azokat megjelenítse, biztosítsa a 
távműködést, továbbá a különbö-
ző jelentéseket kezeli, számításo-

kat végez, s ellátja az elosztóhálózat 
irányítási funkcióit is.

» cikkünk a 2. oldalon

Most Hejőcsabán járt a Tavaszi szél
Harmadik alkalommal rendez-
ték meg pénteken a Tavaszi szél el-
nevezésű szemétszedési akciót. A 
polgármesteri hivatal és a Miskolc 
Holding Zrt. dolgozói ezúttal He-
jőcsabán takarítottak. Közel százan 
vettek részt a kezdeményezésben, 
melynek célja a példamutatás és a 
figyelemfelkeltés.

Az eseményen Miskolc alpolgár-
mestere, Kiss Gábor kifejtette, az ak-
ció célja a példamutatás, a figyelem 
felhívása közvetlen környezetünk 
tisztaságának fontosságára. A jövő-
ben egyszerre több területen is ta-
karíthatnának majd az önkéntes hi-
vatali és holdingos dolgozók, a helyi 
képviselők, intézmények, óvodák és 
iskolák közreműködésével.

A Tavaszi széllel párhuzamo-
san – és minden nap – a város több 
pontján végzi a tavaszi takarítást a 
háromszáz közfoglalkoztatott és a 

Start programban résztvevő hat-
száz közmunkás. Az ő feladatuk a 
lombgereblyézés, szemétszedés és 
az úgynevezett saralás. (fotó: F. K. Cs.)
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» 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.

» A miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | képviselő-testülete lakossá-
gi fórumot tart április 24-én, szerdán délután fél 4-kor a Nyitnikék Óvodában (Andrássy út 53/A). A 
fórumon jelen lesznek a helyi országgyűlési és önkormányzati képviselők, a szociális és munkaügyi 
osztály szakemberei, a köz- és szolgáltató intézmények vezetői. A kérdéseket a fórum előtt írásban 
kell eljuttatni a Miskolci CNÖ irodájába (Baross G. u. 13–15., e-mail: miskolcicko2010@gmail.com).

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

Közel kétmilliárdos fejlesztés 

Működésbe állt, s az élet próbá-
ján már át is ment az az üzemirá-
nyítási-rendszer, amelyet pén-
teken adtak át az ÉMÁSZ Nyrt. 
központjában. A közel kétmilli-
árd forintos fejlesztéssel hatéko-
nyabb, korszerűbb, még inkább 
ügyfélbarát rendszer kezdte meg 
működését.

Az új rendszert pénteken ad-
ták át, és mutatták be a cég mis-
kolci központjában. Béres József, 
az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügy-
vezetője elmondta, ezzel Mis-
kolc mellett Eger és Sárospatak is 
megfigyelhető. 

– A kialakított, automatizált 
üzemirányítási rendszernek kö-
szönhetően rugalmasabbá vá-
lik a munka. Az üzemzavarokat 
gyorsabban el tudjuk hárítani – 
mondta, majd kifejtette, az új 
rendszer segítségével műholdas 
képeken látják a térséget, az au-
tókat, így ha valami hiba alakul 
ki, annak helyét egyből látják, az 
elhárító autókat is közvetlenül el 
tudják érni, s gyorsan a helyszín-
re irányíthatják – így jelentősen 
csökken a hibaelhárítás ideje.

Hans-Günter Hogg, az 
ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcso-
port igazgatósági tagja kiemel-

te, nagyon fontos, hogy minden-
ki számára hasznos, áttekinthető 
rendszert adhatnak át.

– A ’80-as években, Magyar-
országon egységes hálózati rend-
szerfejlesztés történt. Most egy 
új világba lépünk, hiszen a tech-
nológia sokat változott. Ma már 
minden információt egyetlen 
rendszerbe tudunk integrálni 
– hangsúlyozta. Mint kiemelte, 
óriási projektről van szó, jelen-
tőségében s anyagilag is, hiszen 
közel kétmilliárd forintból való-
sult meg. 

– Március 15–17. között olyan 
időjárási viszonyok voltak, ame-
lyek komolyan próbára tették a 
rendszer képességeit. 47 üzem-
zavart, 260-nál is több egyéni, 
és ugyanennyi csoportos, kis-
feszültségű hibát hárítottak el a 
munkatársak, nagyon gyorsan. 
Az utóbbi 20 év legnagyobb ki-
hívása volt ez az ÉMÁSZ szá-
mára, s a próbált kiálltuk – tet-
te hozzá.

Pfliegler Péter alpolgármester 
elmondta, nagyon fontos nem 
csupán Miskolc, hanem a régió 
lakosai számára is a fejlesztés, hi-
szen olyan biztonságos feltétele-
ket teremt, amelyre szükség van. 

Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.

Nem indítják el  
az igényvezérelt közlekedést
Az utasoktól beérkezett észre-
vételek, az autóbuszok útvona-
lán élők kérésére az MVK Zrt. 
egyelőre nem indítja el egyet-
len vonalán sem az igényvezé-
relt közlekedést. Vagyis az 5-ös, 

15-ös, 69-es, valamint a 20-as és 
20G-s járatok este nyolc után is 
a megszokott módon közleked-
nek: a menetrendben meghir-
detett időben indulnak, érkez-
nek és érintik megállóhelyeiket.

Hétfőtől hívható a projektvonal 
A Miskolci Polgármesteri Hi-
vatal 2012 elejétől működteti az 
eszrevetel@miskolcph.hu címét, 
ahová eddig csaknem 300 levél 
érkezett. Április 22-től új infor-
mációs vonal hívható hétfőtől 
csütörtökig 8–15 óra között. A 
06-46/512-797-es telefonszámon 
Miskolc nagyprojektjeiről – töb-
bek között a „fészekrakó-problé-
ma” megoldásáról, a Science Mű-
vészeti Központról, Tapolcáról, a 

belváros rehabilitációjáról, köz-
lekedésfejlesztési projektekről, a 
Selyemréti Strandfürdőről, a Di-
ósgyőr–Lillafüred fejlesztésről, a 
komplex telepprogramról, a Pa-
tak utcai mélygarázsról kérdez-
het a lakosság. 

Az eszrevetel@miskolcph.hu 
e-mail címen a várossal kapcso-
latos észrevételek, kérdések mel-
lett a projektekről is kérdezhet-
nek a miskolciak.

Lomtalanítás:  
a heti menetrend
április 22. | hétfő

Avas: Hajós A., Jósika M., Klapka Gy., Kölcsey F., 
Leszih A., Mednyánszky L., Pattantyús Á.

április 23. | kedd

Tízeshonvéd – Petőfi – Meggyesalja – Papszer u. 
környéke: Avasalja, Csalogány, Csengey G., Fü-
zes, Geró J., Hunyadi J., Irányi D., Kálvin J., Kan-
dia, Leiningen K., Malomszög, Meggyesalja, 
Nagy S., Nagyváthy J. társasházak, Nefelejcs, 
Papszer, Petőfi S., Rácz Gy., Rákóczi F., Re-
ményi E., Serház, Szent István, Teleki Blanka, 
Tízeshonvéd köz, Tízeshonvéd u., Tompa M., To-
ronyalja, Tulipán. 

Avas pincesor: Arnóti sor, Csabai sor, Csáti sor, Da-
nyi völgy, Domb, Földes F., Hideg sor, Mélyvölgy, 
Muszkás oldal, Muszkás telep, Teleki sor, Tóth sor.

április 24. | szerda

Avas pincesor: Csonka sor, Kisavas második sor, 
Kisavas sor, Latabár sor, Lővei sor, Nagyavas alsósor, 
Nagyavas felsősor, Nagyavas közép sor, Petőfi sor.

április 25. | csütörtök

Belváros: Arany J., Corvin, Dankó P., Erzsébet tér, 
Görgey A., Horváth L., Kazinczy F., Király páros ol-
dal, Madarász V., Mártírok, Munkácsy M., Nagy I., 
Régiposta, Szentpáli, Széchenyi I., Szemere B., Uitz 
B., Városház tér, Vörösmarty M. 1–33., 26–62.

április 26. | péntek

Vologda – Jókai lakótelep, Kis-Hunyad u. – Palóczy 
u. – Kossuth u. környéke: Dayka G., Deák tér, Dé-
ryné, Dózsa Gy., Fábián kapu, Fábián u., Fazekas, 
Feszty Á. 1/A-B, Jókai M., Kis-Hunyad, Kossuth 
L., Laborfalvi R., Mátyás kir. társasházak, Pallós, 
Palóczy L., Patak, Petőfi S. tér, Szepessy P., Tárká-
nyi B., Vologda.

Hodobai telep: Kassai magánházak, Kolozsvári, 
Latkóczi L., Pozsonyi magánházak, Temesvári.

» Első munkahely garanciaprog-
ram. A fiatal munkavállalók munkaerő-pia-
ci helyzetének javítása, az első munkatapasz-
talatok megszerzésének elősegítése érdekében 
az idén is meghirdették március 1-jével az Első 
Munkahely Garanciaprogramot, amely egész 
évben kérelmezhető. A programra 25 év alatti fi-
atalok jelentkezhetnek a munkaügyi kirendelt-
ségeken. Megyénkben 2013-ban e célra 557,3 
M Ft állt rendelkezésre, mely mintegy 800 fő fia-
tal foglalkoztatását teszi lehetővé. 

» Igényelhető kompenzáció. Áp-
rilis 8-ától május 31-ig igényelhető a kötele-
ző legkisebb munkabér és a garantált bérmi-
nimum emeléséből 2013. I. félévben adódó 
többletterhekhez igénybe vehető támogatás 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központjánál. Azon munka-
adók igényelhetik a támogatást, akik a jogsza-
bály szerinti 11 ágazathoz tartozóan végzik fő 

tevékenységüket. A támogatásról a munka-
ügyi központ 21 napon belül dönt. A cégeknek 
augusztus 31-ig elszámolást kell benyújtaniuk 
a támogatás felhasználásáról. 

» Gazdálkodók figyelmébe. Április 
10-étől megnyílt a tárgyévi egységes terület-
alapú támogatás kérelmeinek elektronikus be-
nyújtási lehetősége. A részletes tájékoztatás és 
segítségnyújtás érdekében a falugazdászokat, 
valamint a Nemzeti Agrárkamara tanácsadóit 
érdemes megkeresni.

» Díjbevallás. Az Élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti díj bevallásának határideje május 
31. Az elkészítéséhez szükséges regisztráció-
ról, meghatalmazásról, illetve a bevallás el-
készítéséről részletes információ a www.
nebih.gov.hu honlapján található. Kérdések-
kel a NÉBIH ügyfélszolgálatához lehet for-
dulni a 1/336-9024-es telefonszámon, vagy 
a felugyeletidij@nebih.gov.hu e-mail címen.

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

Korszerűsítik az István-barlangot
Uniós forrásból korszerűsítik a Szent 
István-barlang 25 évvel ezelőtt ki-
épített világítási rendszerét. 

A beruházás során nemcsak kor-
szerű fényforrásokra cserélik az 
elavult, energiapazarló lámpákat, 
hanem eltávolítják a természeti 
képződményeket károsító, koráb-
ban kialakult barlangi lámpaflórát 
is, s megakadályozzák az újabb al-
gás-mohás felületek kialakulását is.
Körültekintő vizsgálatok után bebi-
zonyosodott, hogy a LED-es fény-
szóró képes a lámpaflóra elterjedé-
sét megakadályozni, ezért a tervek 
szerint az István-barlangban ilyen 
fényforrásokat szerelnek fel.

A több lámpatesttel kialakí-
tott rendszer és a hagyományos 
izzók színével megegyező szín-
hőmérséklet miatt szebb, részlet-
gazdagabb is lesz a látványosság.

A projekt keretében – többek 
között – korszerű, huzatmentes aj-
tóval zárják le a Szent István-bar-
lang mesterséges bejáratát. Ezzel 
nemcsak helyreállítják a természe-
tes barlangi légkörzést, hanem biz-
tonságos módon védik a barlangot 
a behatolók ellen is.

A tervezett fejlesztés két ütem-
ben valósul meg, április 1. és 
2015. április 30. között. A megva-
lósítás becsült összköltsége nettó  
230 650 000 forint.

A rendőrség is készül a meccsre
A vasárnapi, délután fél 5-kor 
kezdődő DVTK – FTC labdarúgó-
mérkőzésre várhatóan sok ven-
dégszurkoló érkezik, akik több 
módon is (vasúton, illetve bérelt 
buszokkal) tervezik az utazást. 
A szervezetten utazók mellett 
várhatóan több százan egyéni-
leg, személygépkocsikkal fog-
ják a mérkőzés helyszínét meg-
közelíteni. 

Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye közútjain a mérkőzés nap-
ján a jelentős gépjárműforga-
lom megnövekedése, illetve a 
szurkolók utazásának biztosítá-
sa érdekében Miskolc területén 

a rendőrség fokozott ellenőrzé-
seket hajt végre.

A mérkőzést, a Sportrendez-
vényeket Biztonsági Szempont-
ból Minősítő Bizottság kiemelt 
biztonsági kockázatú sportren-
dezvénnyé minősítette. Ezért 
a rendőrség megfelelő módon 
biztosítani fogja a vonaton, illet-
ve a DVTK-szurkolók által szer-
vezett autóbuszokon utazók kí-
sérését is. 

A rangadó kezdete előtt és a 
befejezése után a rendőrség fo-
lyamatosan ellenőrzi Miskolcon 
a Tiszai pályaudvar, valamint a 
Búza téren található buszpálya-
udvar környékét. 

április 12. | péntek

Kórusfesztivál. Április 12–15. kö-
zött immár 24. alkalommal rendez-
ték meg a Nemzetközi Kamarakórus 
Fesztivált. A Művészetek Házában 
rendezett nyitókoncert egyben Fe-
kete Gyula: Te Deum című művének 
magyarországi bemutatója is volt. A 
huszonegy miskolci, illetve a régió-
ból, valamint Budakesziről és Kas-
sáról is érkezett kórus a város és a 
megye különböző templomaiban és 
hangversenytermeiben lépett fel. 

Avasi koncepció. A tervek szerint 
szabadtéri futópályákat, sétálóutakat 
és erdei erőnléti pályát alakítanak ki 
a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
mellett, a Miskolci Egyetem felé eső 
oldalon. Épül egy fedett, többfunk-
ciós közösségi csarnok is, minder-
ről sajtótájékoztatón számoltak be a 
gimnáziumban. Az intézmény „Kö-
zös tér” elnevezésű projektje nem-
csak épületeket, hanem hozzájuk 
kapcsolódó programokat is takar.

április 13. | szombat

Gyermekotthonos foci. Nyol-
cadszor rendezte meg a miskolci 
Gyermekváros a lakás- és gyermek-
otthonok közötti országos kispályás 
labdarúgótornát. A kispályás villám-
tornán a csapatok két csoportban ját-
szottak mérkőzéseket, 5+1-es felál-
lásban az egyetem műfüves pályáján.

Gyereknek lenni énekelve jó. 
Harmadszor rendezték meg ápri-

lis 12–13-án a Vasutas Gyermekdal 
Találkozót. A Szárnyaskerék Kultu-
rális Egyesület és a VOKE Vörös-
marty Művelődési Ház által szerve-
zett megmérettetésről senki nem tért 
haza üres kézzel.

április 15. | hétfő

Művészetek a K.O.M.P.-on. A 
Kreatív Oktatási és Művészeti Prog-
ram a művészeti ágak segítségé-
vel oktat. A Szépmesterségek Alapít-
vány és a Factory Arénát működtető 
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub 
TÁMOP-nyertes, 30 milliós projektje 
keretében a miskolci és környéki ok-
tatási intézményekben tartanak mű-
helyfoglalkozásokat. 

Lenkey emlékezete. Lenkey Zol-
tán grafikusművészre emlékeztek 
barátai, tisztelői. A művész sírjánál 
elhelyezték a megemlékezés virága-
it, majd az alkotó emlékére kiállítást 
nyitottak a galéria Feledy-házában.

április 16. | kedd

Hogy elhelyezkedjenek. Az Új 
Széchenyi Terv részleteit ismertette a 
Széchenyi Programiroda Nonprofit 
Kft. a Szemere Bertalan Szakközépis-
kola, Szakiskola és Kollégiumban. A 
kozmetikus-, autószerelő-, fodrász- 
és designer-tanulók megtudhatták 
többek között, milyen pályázati le-
hetőségeik vannak kezdő vállalko-
zóként, vagy hogy a munkáltatójuk 
milyen támogatást vehet igénybe, ha 
alkalmazza őket.

Vasgyári rekultiváció. Miskolc 
régi ipari területeinek rekultiválása 
és revitalizálása a célja a Komlóstetői 
Kerékpáros Sport Klub április 20-
án induló projektjének. A több mint 
másfél éven át tartó munka lénye-
ge, hogy be kell mutatni olyan ötle-
teket, melyekkel életet lehetne lehel-
ni a gyárba, vissza lehetne adni azt a 
területet a városnak.

április 17. | szerda

Szemléletváltásra nevelés. Kétna-
pos konferenciát rendeztek a Miskol-
ci Egyetemen a Holokauszt emlék-
napja alkalmából, amelynek témája a 
zsidók és keresztények kapcsolata. A 
konferencia témája elsősorban a fe-
lelős nevelés kérdése volt. A szakmai 
eseményen köszöntőt és plenáris elő-
adást tartott hazánk izraeli nagyköve-
te, Ilan Mor, aki legfontosabbként azt 
emelte ki, hogy nem bűnösöket keres-
nek, sokkal inkább az erkölcsi felelős-
ségről, a nevelés kérdéséről beszélget-
nek a konferencián.

A szociális ellátásról. Szociális 
fórumot tartottak Miskolcon. A kon-
ferencián szó volt többek között az 
intézmények összevonása óta eltelt 
időszak tapasztalatairól. A miskolci 
ellátás minden területéről érkeztek 
civilek és szakemberek a fórumra.

Innovatív iskola. Egészségnap-
pal indult Az innovatív Avastetői 
Általános Iskola című pályázat ren-
dezvénysorozata a Széchenyi István 
Általános Iskolában. Az iskola két 
tagintézménye, a Pattantyús és a Szé-
chenyi Általános Iskola a TÁMOP 
pályázatán kétszáz millió forint tá-
mogatást nyert. Ebből az összeg-
ből szabadtéri sportfoglalkozásokat, 
egészségnevelő előadásokat és tábo-
rokat szerveznek majd a gyerekek-
nek. A tanárok pedig továbbképzé-
seken vehetnek részt.

április 18. | csütörtök

A gyorshajtókat szűrik. A se-
bességtúllépés Magyarországon és a 
megyében a legelterjedtebb közleke-
dési szabályszegés és a legfőbb bal-
eseti ok. Nem véletlen tehát, hogy a 
TISPOL nemzetközi közlekedésbiz-
tonsági akcióban hazánk és B.-A.-Z. 
megye több éve részt vesz. Az idei, 
április 18–20. közötti ellenőrzés-so-
rozat célja továbbra is az előírások és 

a megengedett sebességhatárok be-
tartatása, ezáltal a közlekedésbizton-
ság helyzetének javítása volt. 

Közös játszóházban. Ép és sa-
játos nevelési igényű gyermekek-
nek szerveztek integrált játszóhá-
zi programokat szerdán a Batsányi 
úti óvoda Szeder úti Tagóvodájában. 
A programban a tagóvoda, illetve az 
Éltes Mátyás óvodába járó gyerme-
kek vettek részt. „Egyedül nem megy, 
avagy összefogással a sajátos nevelé-
si igényű gyermekekért” című prog-
ram célja, hogy a gyermekek meg-
ismerjék egymást, pozitív mintát 
adjanak a sérült gyermekeknek, és 
megismerkedjenek társaikkal az ép 
gyermekek.

Az FBI trükkjeit tanulták. Az 
FBI emberei tartottak kiképzést a 
megye rendőreinek. Az oktatás el-
méleti és gyakorlati információkat 
is tartalmazott. A résztvevők többek 
között különböző bilincselési tech-
nikákat sajátíthattak el. Az elméleti 
oktatáson az FBI szakemberei Ame-
rikában megtörtént eseteket vetítet-
tek. Olyan helyzeteket mutattak be, 
amikben a rendőrök életveszélybe 
kerültek. A gyakorlati tanításon töb-
bek között bilincselési technikákat is 
megismertek a megye járőrei, és be-
mutatták nekik azt is, hogyan kell va-
lakit lefegyverezni.
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Megvette a város a „fészekrakós” követeléseket
Kedden írták alá a szerző-
dést, melynek értelmében a 
miskolci önkormányzat tu-
lajdonába kerültek a hátra-
lékkal terhelt „fészekrakós” 
lakásokat érintő banki köve-
telések. A szükséges jogi eljá-
rásokat követően a város így 
megszerezheti az érintett in-
gatlanok tulajdonjogát is, és 
akár már ősszel elindíthatja 
a kilakoltatásokat. 

Erről Kriza Ákos polgármester, 
Kiss János, az önkormányzat Jogi 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizott-
ságának elnöke, és Schweickhardt 
Gyula projektmenedzser számolt 
be kedden. 

Kriza Ákos hangsúlyozta: a vá-
rosvezetésnek hivatalba lépésé-
től kezdve eltökélt szándéka, hogy 
rendezze azt a súlyos problémát, 
amelyet a beköltöztetett „fészekra-
kók” jelentenek egyes városrészek-
ben – leginkább az Avason –, s visz-
szaadja az érintett miskolciaknak a 
korábbi nyugodt, biztonságos la-
kókörnyezetet. Ennek érdekében 
indították el a rendszeres hatósági 

ellenőrzéseket, kedden pedig alá-
írták azt a szerződést, melynek ér-
telmében a város tulajdonába ke-
rültek az érintett lakásokat terhelő 
banki követelések. Ez nagyon fon-
tos mérföldkő a „fészekrakókkal” 
vívott harcban.

Kiss János elmondta, alapos fel-
mérések, környezettanulmányok 
alapján választották ki a szóban 
forgó, csaknem kétszáz, problémás 
lakást. Ötven másikból, a rendsze-
res hatósági ellenőrzéseknek kö-
szönhetően, már eltávoztak a la-
kók.

Sorozatos tárgyalások után az 
önkormányzat vételi ajánlatot tett 
az OTP csoport két tagjának, hogy 
a „fészekrakókkal” szemben fenn-
álló követeléseiket a nyilvántartá-
si érték 35 százalékán megvenné a 

város. Az OTP csoport elfogadta az 
ajánlatot, február 8-án megküldte 
az önkormányzat számára az erről 
szóló hivatalos tájékoztatást, ked-
den pedig aláírták szerződést is. 

Kiss János kiemelte, ezzel az ön-
kormányzatnak lehetősége nyílt, 
hogy dinamizálja, felgyorsítsa a 
már folyamatban lévő kilakoltatá-
si eljárásokat, s arra is, hogy a jog-
szabályi előírások szerint újakat 
kezdeményezzen. A jogi eljárások, 
illetve a végrehajtás során a város-
nak lehetősége nyílik, hogy meg-
szerezze az érintett ingatlanok 
tulajdonjogát, s akár már ősszel el-
indíthatják a kilakoltatásokat. Kiss 
János hangsúlyozta, a kilakoltatott 
„fészekrakók” további elhelyezését 
illetően az önkormányzatnak sem-
miféle jogszabályi kötelezettsége 

nincs, s az sem fordulhat elő, hogy 
esetleg a város más pontjain buk-
kanjanak majd fel, további problé-
mákat okozva. 

– Minden eshetőségre megvan a 
forgatókönyvünk – emelte ki a bi-
zottsági elnök. 

Schweickhardt Gyula arról szólt, 
hogy a város költségvetésében ren-
delkezésre áll a követelések meg-
vásárlásához szükséges összeg, a 
leamortizált lakások felújítását pe-
dig a Start-program keretében vég-
zik el. Kriza Ákos polgármester ki-
emelte: ezeket a későbbiekben nem 
szociális bérlakásokként értékesí-
tik, hanem a fiatal, miskolci szak-
emberek lakáshelyzetének megol-
dására használják, ezzel is segítve 
helyben maradásukat. 

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

Lyukó: felzárkóztató képzések, rendőri jelenlét
Bejáráson tekintette meg a 
hamarosan elkészülő Lyukói 
Közösségi Házat Sebestyén 
László országgyűlési képvise-
lő és Kiss Gábor alpolgármes-
ter. Elhangzott, hamarosan 
állandó rendőrállomás mű-
ködhet majd a városrészben.

Kiss Gábor elmondta, a lyukói te-
lepprogram szempontjából ki-
emelt jelentőségű a Lyukói Közös-
ségi Ház, hiszen a képzéseknek is ez 
az épület ad majd otthont. Az épü-
let létesítésére korábban az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 35 
millió forintos támogatást adott, az 
építkezés pedig már az utolsó sza-
kaszában tart.

– A felzárkóztatási program-
ra elnyert pályázati pénzből a pro-

jekt ideje alatt, 2013. január 1. és 
2015. január 1. között olyan képzé-
seket valósítunk meg, melyek az ak-
cióterületen élő gyermek és felnőtt 
társadalom képzését szolgálják – 
mondta Kiss Gábor.

A gyerekeknek nyújtott foglalko-
zások célja az iskolai teljesítményük 
javítása és a továbbtanulás ösztön-
zése, hogy a későbbiekben sikeres 
munkavállalóvá tudjanak válni.

– A felnőtt lakosság esetén pe-
dig az a cél, hogy olyan képzéseket 
kapjanak, melyek segítségével köny-
nyebben elhelyezkedhetnek a mun-
kaerőpiacon – mondta Kiss Gábor. 
A képzést követő hatékony álláske-
resést a szociális munkások is segí-
tik majd, hiszen ez a folyamat a nem 
hátrányos helyzetűeknek is sokszor 
elég nehéz. 

Kovács Kamilla, a projekt szak-
mai vezetője elmondta, a prog-
ram 100 főnek – felnőtteknek és 

gyermekeknek azonos arányban 
– teremt lehetőséget arra, hogy ké-
pezzék magukat és kitörjenek a 
mélyszegénységből. 

– Jelenleg hatvan jelentkezőnk 
van, fele arányban felnőtt és gyerek, 
és a létszám feltöltése után is szeret-
nénk, ha ugyanezt az arányt meg-
tartanánk – mondta Kovács Ka-
milla. 

Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő a sajtóeseményen je-

lentette be, hogy a közelmúltban 
megállapodott Pintér Sándor bel-
ügyminiszterrel, aminek köszön-
hetően rendőrállomás jön létre ha-
marosan a városrészben, ami azért 
fontos, mert a közbiztonság hely-
reállítása érdekében mindenkép-
pen szükséges, hogy a városrészben 
erősítsék a rendőri jelenlétet. Az or-
szággyűlési képviselő reményét fe-
jezte ki, hogy az állandó rendőri je-
lenlét nem csupán a Lyukóban élők, 
de minden miskolci biztonságérze-
tét erősíti majd.                     

Tajthy Á. 

Miskolc önkormányzata a Türr István Képző és Kutató Intézet és a 
Regionális Civil Központ konzorciumként pályázott a Szegregált la-
kókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő komplex programmal 
TÁMOP-os pályázati pénzekre. A Lyukóvölgy-Gulyakút térségé-
re kiírt programra száz százalékos, 143 millió 600 ezer forint, vissza 
nem térítendő támogatás kaptak. A programnak köszönhetően le-
hetővé válik az akcióterületen a szegregált lakókörnyezetben, mély-
szegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzár-
kóztatásának és integrációjának előkészítése. 

Együttműködik Miskolc és Jekatyerinburg 
Együttműködik a jövőben 
gazdasági és kereskedelmi, 
valamint kulturális és ide-
genforgalmi területen Jeka-
tyerinburg és Miskolc. Az 
erről szóló szándéknyilatko-
zatot pénteken írta alá a két 
város polgármestere, vala-
mint turisztikai szakemberei 
a miskolci városházán.

» folytatás az 1. oldalról
A két város közötti együttműkö-
dési szándéknyilatkozatot Kriza 
Ákos és Eugeny Porunov polgár-
mester, illetves Czinkné Sztán Ani-
kó, a Miskolci Turisztikai Kft. ügy-
vezetője, valamint Mikhail Maltsev, 
az Urali Turizmus Szövetség vezér-
igazgatója írta alá. 

A két város delegációja a turiz-
mus, a gazdaság, az oktatás területé-
ről is folytatott megbeszéléseket. A 

polgármesterek mellett Jekatyerin-
burgot Svetlana Garipova, a nem-
zetközi kapcsolatok osztály veze-
tője, Svetlana Okulova, az Urali 
Kereskedelmi és Iparkamara alel-
nöke, Mikhail Maltsev, az Urali Tu-
rizmus Szövetség vezérigazgatója, 
Anatoly I. Matern, az Ural Federal 
University rektorhelyettese képvi-
selte, míg Miskolcot Pfliegler Pé-
ter alpolgármester, Vécsi György, 

a Miskolc Holding Zrt. igazgató-
tanácsának elnöke, illetve Czinkné 
Sztán Anikó.

Eugeny Porunov a megbeszélés 
után úgy fogalmazott, Kriza Ákos, 
valamint a miskolci delegáció min-
den információt megadott számuk-
ra, teljes képek kaptak Miskolcról. 

– A delegációnkban résztvevő 
szakemberekkel egyeztetve azt tu-
dom mondani, hogy már látjuk, ho-

gyan tudunk majd együttműköd-
ni Miskolccal a gazdaság, illetve a 
turisztika területein. Továbbá sze-
retnénk azt is, hogy együttműköd-
jenek az egyetemeink az oktatás és 
kutatás területein – mondta Jeka-
tyerinburg polgármestere.

Kriza Ákos azt mondta, megtisz-
telő a város számára, hogy Oroszor-
szág egyik legnagyobb városa Mis-
kolcot választotta partnervárosnak. 

– Eugeny Porunov prezentá ciója 
rendkívül meggyőző volt, gazdasá-
gi, turisztikai és ipari szempontból 
is kiemelkedő, dinamikus városa 
Jekatyerinburg az orosz föderáció-
nak. Öröm számomra, hogy Mis-
kolcban perspektívát látnak. Ez az 
együttműködés az orosz, a kele-
ti piac, gazdaság, turizmus felé való 
nyitást nagyon komolyan fogja erő-
síteni Miskolc számára – mondta 
Kriza Ákos, aki hozzátette, még idén 
ellátogathat Miskolc delegá ciója az 
orosz városba, miután az ottani pol-
gármester és szakembereik formáli-
san és informálisan is meghívták a 
városvezetőket, hasonló egyeztetés 
és ismerkedés céljából.

Tajthy Á. | fotó: J. Á.

Épülnek a fóliasátrak
Megkezdődött a vasszerelvények, 
felépítmények összeállítása a Mis-
kolci Agrokultúra Kft. nádasréti 
telephelyén, ahol összesen 7000 
négyzetméteren hét nagy fólia-
sátrat alakítanak ki zöldségter-
mesztésre. 

– A téli időszakban is dolgoz-
tak, így időben, ütemterv szerint 
elkészült az alapozás – mond-
ta el Lantos Ottó, a Miskolci 
Agrokultúra Kft. ügyvezetője. 
Nemrégiben megkezdődhetett 
a felépítmények összeszerelé-
se, s a tervek szerint június vé-
gén megkezdődhet a próba-
üzem is. A fóliasátrak egyenként 
nagyjából tíz méter szélesek, 106 
méter hosszúak lesznek, mint-
egy 4 méteres belmagassággal. 
Az öntözés csepegtetős tech-
nikával történik majd – csapa-
dékvíz hasznosításával – a fűtés 
pedig az avasi lakótelep vissza-
térő hőjével. Az így nyert, mint-
egy 55 oC-fokos vizet hőcseré-
lő berendezéssel hasznosítják a 
téli időszakban. Nyáron az idő-
járás gondoskodik majd a sátrak 
megfelelő belső klímájáról, ek-
kor szellőztető berendezéseket is 
alkalmaznak. 

Lantos Ottó elmondta, a gáz-
fűtés árához viszonyítva mint-
egy 50 százalékkal kedvezőbb 
áron kapják ezt a hőenergiát a 
Geotermia Zrt.-től. Így jóval, 
mintegy tíz százalékkal a piaci 
ár alatt tudják majd a zöldségfé-

léket értékesíteni a városi intéz-
mények konyhái számára. Ezek 
éves zöldségszükséglete 200 
tonna körül van, az Agrokultúra 
fóliasátrai a tervek szerint eb-
ből mintegy száz tonnát tudnak 
majd fedezni egyelőre. A későb-
biekben azonban a telep bővíté-
se sem kizárt.  

Elsősorban paprikát, paradi-
csomot és uborkát termesztenek 
majd, de lesz karalábé, saláta és 
hónapos retek is. Évente négy 
„szürettel” számolnak, ha sike-
res lesz a próbaüzem, szeptem-
bertől már teljes gőzzel megkez-
dődhet a termelés. 

Mint megtudtuk, az 
Agrokultúra Kft. együttmű-
ködési megállapodást kötött a 
Debreczeni Márton Szakkép-
ző Iskolával, ahol „előnevelik” 
a zöldségpalántákat, így ezeket 
már csak ki kell majd ültetni a 
sátrakba. A beruházás összér-
téke mintegy 125 millió forint, 
amit pályázati támogatásból, 
hitelből és önerőből finanszí-
roznak.

Lantos Ottó arról is szólt, 
hogy a telep, és a környező ipari 
terület megközelíthetőségének 
a javítására, pályázati forrásból, 
új út építését tervezi a Miskolc 
Holding Zrt. Addig, míg ez elké-
szül, a korábbi szervizutat hasz-
nálják, amely azonban alapos 
helyreállításra szorul. Ezt önerő-
ből finanszírozzák.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

„Ésszerűség, nemzeti érdek”
Győri Gyulával, a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság elnökével egyez-
tetett szerdán Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere. A tárgyalások 
során áttekintették a Magyary-
programban foglalt, az ügyfelek-
re háruló adminisztratív terhek 
csökkentésére irányuló felada-
tokat, s az együttműködés le-
hetőségeit is, a miskolci, köz-
lekedés-fejlesztési projektek 
felgyorsítására.

A megbeszélést követő sajtótá-
jékoztatón Győri Gyula egyebek 
mellett szólt a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság (NKH) megújult 
működési stratégiájáról, amely 
az eddiginél dinamikusabb mű-
ködést, a hatósági feladatok 
gyorsabb és hatékonyabb ellátá-
sát, illetve az érintett uniós pro-
jektek hatósági engedélyezésé-
nek felgyorsítását tűzte ki célul. 

Győri Gyula az NKH fő 
irányvonaláról szólva elmond-
ta, hogy az ésszerűséget, a nem-
zeti érdeket és a jogszerűséget 
helyezik tevékenységük közép-
pontjába. Tiszta, világos és min-
denki számára érthető irány-
vonalat kívánnak képviselni, 
a hatóság az ügyfelek érdekei-
nek érvényesítésére és a felada-
tok hatékonyabb végrehajtására 

összpontosít. Ebből pedig szinte 
automatikusan következik a fo-
lyamatok egyszerűsítése, az át-
láthatóság, a rövidebb ügyinté-
zési határidő. 

Győri Gyula a miskolci meg-
beszélésről szólva elmondta: fő-
ként arról tárgyaltak, illetve azt 
javasolta Kriza Ákos polgár-
mesternek, hogy a városi közle-
kedési projektekről már a terve-
zési időszak elején kezdjenek el 
egyeztetni.

– Előbb konzultáljunk, aztán 
dokumentáljanak – fogalma-
zott Győri Gyula, aki konkrét 
példákat hozva emelte ki, hogy 
így lerövidíthető a hatósági en-
gedélyezési határidő, hamarabb 
megvalósulhatnak a projektek, 
elkerülhető, hogy tanulmányo-
kat esetleg hiánypótlásra vissza-
küldjenek.

Kriza Ákos arról szólt, hogy 
a megbeszélésnek volt egy álta-
lános – a hatósági folyamatok 
egyszerűsítését, az adminisztrá-
ciós terhek csökkentését érintő 
része, s tárgyaltak konkrét, Mis-
kolc közlekedésfejlesztési pro-
jektjeit érintő kérdésekről is: ho-
gyan lehetne ezek ügyintézési 
folyamatát, s így megvalósítását 
felgyorsítani.

Sz. S.
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Coop-színekben nyíltak újra az üzletek
A Coop színeiben nyílt újra a közel-
múltban a két korábbi miskolci Pro-
fi és a Győri kapuban található Match 
üzlet. Az átalakítás és újranyitás után 
immár 25 üzlettel rendelkezik Mis-
kolcon a magyar tulajdonú üzletlánc.

Mint arról beszámoltunk, a volt 
Cora tulajdonosához tartozó üz-
letláncok közül összesen hatvan-
kettőt vett át a Coop első körben, 
ebből az Unió-Coop Zrt. hét üz-

letet üzemeltet (Miskolcon három 
üzletet, két Profit és egy Match-ot, 
Kazincbarcikán egy Profit, Eger-
ben szintén Profi üzletet, Salgó-
tarjánban pedig egy Profi és egy 
Match üzletet).

A boltokban az elmúlt hetekben 
jelentős átalakításokat végeztek. 
Tóth László, az Unió-Coop Zrt. ve-
zérigazgatója a Miskolc Televízió-
nak elmondta, az átvételt követően 
teljesen átépítették, a kínálatuk is 

igazodik mostanra a Coop üzletek 
megszokott kínálatához, a szuper-
marketekben dolgozó munkatár-
sakat azonban az átalakítások után 
is tovább foglalkoztatják. A Mis-
kolc Ma megtudta azt is, hogy a 
Coop újabb terjeszkedést már csak 
2014-ben tervez.

A Coop üzletek kizárólagos for-
galmazói a MiskolcPont-os élel-
miszereknek, amikkel a vásárlók a 
Miskolc Kártyára gyűjthetik a pon-

tokat. Ilyen kártyát eddig már több 
tízezer miskolci lakos igényelt.

Tajthy Á. | fotó: F. Kaderják Cs.

Három opera a döntőben
Az idei operafesztivál egyik újdon-
sága a decemberben meghirde-
tett nemzetközi operaíró-pályázat. 
A zsűri már döntött.

Kilenc pályázat érkezett, amely-
ből a szakmai zsűri hármat vá-
lasztott ki. Németh Norbert: Ha-
zug románc, Girolamo Deraco: 
Taci és Szilágyi Miklós – Horváth 
György: Ostrom című operáját a 

szakmai zsűri egyöntetű döntés-
sel juttatta a döntőbe. Versenyen 
kívül emelték a programba Do-
bos Attila: Az ember tragédiája 
című alkotását. A versenyműve-
ket felolvasószínházi keretek kö-
zött láthatja a közönség, s a záró 
gálán a nézők és a zsűri vélemé-
nye alapján kiválasztják a legjob-
bat, amelyet 2014-ben bemutat-
nak a miskolci operafesztiválon.

Megújuló játszótér
Képviselői alapjából újította meg 
Zsiga Marcell alpolgármester a 
Győri kapu 8. szám melletti ját-
szóteret a lakóközösség kérésére.  

Az új, komplex élményt nyújtó 
játékelem, amelyet szerdán ad-
tak át, közel 5 millió forintba ke-
rült, hiszen a régi elemet lebon-
tották, az új pedig homokalapra 
került, hogy ezzel is biztonságo-
sabb legyen.

– A lakóközösség tavaly kérte, 
hogy legyen új játszótér, ám ak-
kor sajnos már nem fért bele a 
keretbe, de idén ezzel a munká-
val kezdtünk – mondta az alpol-
gármester, a körzet képviselője.

A Győri kapu felső részén már 
tavaly megszépült, az alsóbb rész-
hez pedig idén értek. A fejlesztés 
nem állt meg az új elem beépí-

tésével, hiszen a régi, már nem 
használható játékokat majd el-
bontják, s mint Zsiga Marcell ki-
emelte, nagyon kedvelt a virágo-
sítás a Győri kapuban, így ezen a 
területen is lesznek virágok, illet-
ve padokat is kihelyeznek majd.

K. J. | fotó: F. K. Cs.

Miskolcon a világ 
legzöldebb takarítógépe

Mivel Miskolc vezetésének ki-
emelt célja, hogy városunk tiszta 
és környezetbarát legyen, ezért a 
napokban egy új olasz seprőgép-
pel fejlesztették a Városgazda Kft. 
gépparkját, mely a világ jelenlegi 
legmodernebb, legzöldebb ilyen 
berendezése.

A seprőgép az utak padkájánál 
– elsősorban a tömegközleke-
dési, nagy forgalmú utak men-
tén – összegyűlt szóróanya-
got és port takarítja keddtől. A 
gép keddi bemutatkozásán Kri-
za Ákos, Miskolc polgármeste-
re elmondta, szeretnének a la-
kosság igényeinek minél inkább 
megfelelni a tisztaság terén is, 
ezért döntöttek a gép beszerzé-
se mellett. Jelenleg ez a világ leg-
modernebb, legnagyobb kapa-
citású és legkörnyezetbarátabb 
ilyen berendezése, amely ugyan-
akkor olcsóbb, mint ha kézi erő-
vel szeretnék ugyanazt a munkát 
elvégezni, amire képes. Párhuza-
mosan dolgozik majd a közmun-
kásokkal, a nagyobb utcákban a 
gép, míg a kisebb utcákban, ahol 
nehézkesebben férne el, a köz-
munkások végzik továbbra is a 
portalanítást és a takarítást.

Szeretnék, hogy minél több 
munkaórát töltsön az utakon a 
seprőgép, és minél több helyen 
takarítson, jegyezte meg Beke 
Tibor, a Miskolci Városgazda 
Kft. stratégiai igazgatója. Európa 
több nagyvárosában takarít már 
ilyen gép, hazánkban azonban 
ez az első. Az értéke minden esz-
közével együtt meghaladja a 40 
millió forintot, a város azonban 
úgy döntött, hogy ennyit érde-
mes befektetni a nagyobb tisz-
taság és a por csökkentése ér-
dekében. A berendezés ugyanis 
alkalmas a por és a téli szóró-
anyag felszedésére, illetve ren-
dezvények utáni takarításra is. 
Azért ez a legzöldebb berende-
zés, mert a por 99 százalékát fel-
szívja és magában tárolja, csu-
pán egy százalékát kavarja fel a 
takarítás közben. Jóval csende-
sebb is, mint a hasonló gépek.

A járművek kipufogógázá-
ból és a járművek (különösen 
a gumik és a fékbetétek) kopá-
sából eredő szennyezés egy ré-
sze leülepszik az útburkolaton. 
Ezt lehet csökkenteni megfele-
lő seprőgépekkel, illetve e gépek 
speciális szűrőrendszereivel. 

H. I. | fotó: Juhász Á.

Még idén elkészül a lillafüredi függőkert 
Nyár végére teljesen meg-
újulhat a lillafüredi függő-
kert, a „Diósgyőr-Lillafü-
red komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztése” 
nevű projekt keretein belül.

» folytatás az 1. oldalról
Lengyel Katalin, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. ügyvezetője emlé-
keztetett, a városnak ez a turiszti-
kai látványossága sajnos évtizedek 
óta pusztult, a felújítást követően 
viszont minden teraszra, az ott ki-
alakított új funkciónak megfelelő 
programokat is szerveznek majd.

Egyszerre korhű és modern
A legelőrehaladottabb állapotban 
a Zene terasz van (ez a Palotaszál-
lóhoz legközelebb eső része a füg-
gőkertnek), de a támfalak megerő-
sítése szinte mindenhol elkészült 
már. A sétányokat kijelölték, azok 
és a lépcsők burkolása folyamat-
ban van, a növények telepítése van 
még hátra. A fejlesztéseket köve-
tően a függőkert teljesen akadály-
mentes lesz, a Kosztolányi Dezső 
sétányról lehet majd babakocsi-
val vagy tolószékkel is megközelí-

teni minden egyes teraszt. Egy új 
teraszt és kilátópontot is kialakíta-
nak, melyeknek köszönhetően az 
eddigieknél biztonságosabban le-
het majd megtekinteni a lillafüre-
di vízesést.

A teraszokon – zene, költészet, 
találkozások, virágok, szobrok, víz-
esés – kívül egy új bejáratot is kap a 
függőkert a Hámori tó felől, de ját-
szóteret, esőbeállót is kialakítanak, 
lesz WiFi-elérhetőség, illetve a te-
rület korhű kandelábereket és ut-
cabútorokat is kap. 

A tavaly októberben kezdődött 
munka során mintegy 90, a tájba 

nem illő, vagy gyökerével a támfa-
lakat veszélyeztető fát vágtak ki. 

Lillafüred, Diósgyőr, Tapolca
Sebestyén László országgyűlési 
képviselő örömét fejezte ki a füg-
gőkert megújulása miatt. Mint 
mondta, Miskolc turisztikai lát-
ványosságai közül választókörze-
tében van Lillafüreden túl a di-
ósgyőri vár, mely szintén része 
a projektnek, illetve Tapolca is, 
melynek jövőjével kapcsolatban 
reményei szerint a közeljövőben 
olyan bejelentést tehetnek majd 
kormányzati szinten, mely alapjai-

ban határozza meg Miskolc jövő-
jét, és aminek mindenki örülni fog. 

Kiemelte, a felső-majláthi új 
végállomás területén is várhatók 
fejlesztések, bár még egyezteté-
sek folynak, megújulhat és funk-
ciót kaphat a végállomás központi 
részén lévő Bagolyvár, de a LÁEV 
telephelyén is terveznek a várossal 
közösen fejlesztéseket.

Kovács László, a terület önkor-
mányzati képviselője arról szólt, 
1998 óta önkormányzati képviselő-
je a területnek, azonban a mostani-
hoz hasonló fejlesztés nem történt, 
többnyire csak állagmegóvások.

– A körzetemben sok-sok olyan 
ember él, aki valamikor a Palota-
szállóban, vagy környékén dolgo-
zott, akik sokszor elmesélték, mi-
lyen volt egykor ez a függőkert. Az 
elmúlt években sokszor jeleztem, 
hogy ennek megújítása az idelá-
togató turisták és a helyiek miatt 
is fontos lenne, örülök neki, hogy 
a mostani városvezetés alatt végre 
eredeti pompáját kaphatja vissza a 
terület – hangsúlyozta, hozzátéve, 
hogy nem ez az egyetlen fejlesz-
tés Lillafüreden, az Erzsébet sétá-
nyon, az egykori Zalka laktanya 
helyén egy komoly turisztikai att-
rakció, szabadidőpark létesül ha-
marosan.     Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

„A védelem az állampolgárokat illeti”
Valós segítség volt a magyar 
háztartásoknak a 10 száza-
lékos rezsidíjcsökkentés, és 
a kormány vizsgálja a lehe-
tőségét annak, hogy tovább 
csökkenjenek a lakosság ter-
hei – jelentette ki Fónagy Já-
nos,  a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium államtitkára 
csütörtökön, Miskolcon.

Sebestyén László országgyűlési kép-
viselő, a Fidesz miskolci elnöke ele-
venítette fel a rezsicsökkentés és az 
azzal kapcsolatban indult aláírás-
gyűjtés előzményeit. Mint mond-
ta, a kormány korábban képviselői 
indítványra kezdeményezte a re-
zsicsökkentést, belátva azt, hogy a 
hazai rezsiköltségek a jelenlegi jö-
vedelmek mellett a családok bevé-
teleinek nagyon magas százalékát 
viszik el, az európai átlagnál jóval 
nagyobbat.

– Ezt követően jutott arra a kor-
mány, hogy 10 százalékos csök-
kentés mindenképpen indokolt, 
első körben az áram és a gáz ese-
tén. Ez a csökkentés már érezhető 
a magyar családoknál – mondta a 
képviselő.

Sebestyén László szólt arról is, 
hogy a rezsicsökkentést támoga-
tó aláírásgyűjtés azért indult, mert 
ezzel szeretnék demonstrálni azt, 

hogy a magyar emberek igenis ki-
állnak a kezdeményezés mellett, 
támogatják a kormány ilyen irá-
nyú törekvéseit.

Fónagy János államtitkár kérdé-
sünkre elmondta, a januári rezsi-
csökkentést további követi a kor-
mány tervei szerint.

– Első lépésként a palackos, PB-
gázt használók terheit csökkentjük. 
Azt tudni kell, hogy ezen fogyasz-
tók az összes gázhasználók 8-10 
százalékát teszik ki, tehát jelentős 
arány. A kormány szeretné, hogy 
belátható időn, legkésőbb egy hó-
napon belül nekik is csökkenjenek 
terheik, a PB-palackok árait is 10 
százalékkal fogjuk csökkenteni – 
mondta az államtitkár. Hozzátette: 
a januári díjcsökkentés a fogyasz-
tás mértékére, jövedelmi viszo-
nyokra való tekintet nélkül érin-
tette mind a közel négymillió hazai 
háztartást. 

– A következő lépéseknél már 
az egyéb racionalizálási lehetősé-
geket is figyelembe vesszük, pél-
dául a jelenleg több mint 300 ha-
zai víziközmű összevonása után a 
rendszer gazdaságosabban lesz üze-
meltethető, az ily’ módon megspó-
rolt pénzt (a fenntartás, felújítás, 
korszerűsítés mellett) a háztartások 
teherviselésének mérséklésére kí-
vánjuk fordítani – mondta.

Fónagy úgy fogalmazott, a sze-
métszállítás díjainak csökkentésére 
is vannak elképzelések, de a dolguk 
itt nehezebb, mert a szolgáltatást 
végzők köre nagyon színes, ezért 
sok féllel kell egyeztetni a csökken-
tés ügyében.

Elmondta azt is, hogy a kor-
mány tervei szerint a díjak területi 
különbözőségét is szeretnék meg-
oldani, jelenleg ugyanis régión-
ként, de még településenként is ha-
talmas különbségek mutatkoznak.

– Ez jellemző a hulladékszállí-
tásnál, de egyébként a vízszolgál-
tatásnál is. Ennek megoldása a kö-
vetkező évek feladata lesz, egyebek 
mellett víziközművek összevoná-
sára, integrálására vonatkozó tör-
vény és annak végrehajtása hiva-
tott azt elősegíteni, hogy ezek az 
országrészenkénti jelentős eltéré-
sek megszűnjenek – mondta.

Az ellenzéki pártok korábban 
úgy fejezték ki félelmüket, hogy a 
rezsicsökkentés miatt kieső bevéte-
leket a szolgáltatók majd más mó-
don kívánják a lakosságra terhel-
ni, esetleg kevesebb fejlesztéssel, 
vagy létszámleépítéssel reagálnak. 
Fónagy János ezeket a vádakat ir-
reálisnak nevezte.

– Az energiaszektor példáján át 
próbálom bemutatni a helyzetet. 
Ez egy ötszázmilliárdos piac, ebből 
a rezsicsökkentés 4-4,2 százalékos, 
nagyságrendileg huszonkétmilliár-
dos csökkenést okoz. Nem hiszem, 
hogy ez megrendíti a szolgáltató-
kat, hogy akár olyan költség-át-
csoportosításra adna alapot, amit 
az ellenzék mint reális veszélyt fel-
hánytorgat – mondta Fónagy.

Az államtitkár hangsúlyozta, az 
ipari fogyasztók szabadpiacon van-
nak, ha olyan ajánlatot kapnak, ami 
számukra elfogadhatatlan, akkor át-
mehetnek másik szolgáltatóhoz.

– A piaci szereplő tud ezzel élni, 
egy háztartás nem. A védelem ezért 
az állampolgárokat illeti, a nagyfo-
gyasztók pedig, piaci helyzetükkel 
élve, megharcolják a maguk érde-
keit – szögezte le Fónagy János.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.
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Miskolc támogatja a rezsicsökkentést
Az MSZP és a Jobbik mis-
kolci képviselői is megsza-
vazták a rezsicsökkentés tá-
mogatásáról szóló határozati 
javaslatot a miskolci köz-
gyűlés tegnapi ülésén. A De-
mokratikus Koalíció két 
képviselője nem szavazott.

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő a napirend vitájában elmondta: 
az előterjesztésnek az is lehetne a 
címe: akarunk-e 5 milliárd forin-
tot a miskolciak zsebében hagyni 
2013-ban? Kiss János szólt a rezsi-
költségek eddigi folyamatos emel-
kedéséről, s arról is, hogy a külföl-
di szolgáltató cégek ezermilliárdos 
profitra tettek szert. Emberemlé-
kezet óta nem látott fordulat kö-
vetkezett be Magyarországon a tíz-
százalékos rezsicsökkentéssel. Egy 
átlagos család éves szinten 70–90 
ezer forintot takaríthat meg. Csök-
ken az infláció, nőnek a bizalmi 
indexek, a családoknál maradó 
pénznek köszönhetően nő a vá-

sárlóerő. Itt az idő, hogy mindenki 
színt valljon, támogatja-e ezt, vagy 
ellenzi – mondta Kiss János, átad-
va egy aláírásgyűjtő ívet az MSZP 
frakcióvezetőjének.

Tompa Sándor (DK) képvi-
selő szerint eddig még nem tör-
tént meg a miskolci közgyűlésben, 
hogy aláírásgyűjtésre használják 
fel az ülést. Szerinte a politikának 
pedig az utcán van a helye. Kriza 
Ákos polgármester úgy fogalma-
zott, megdöbbentő kijelentés, hogy 
a közgyűlésben ne legyen politika, 

eddig az ellenzék részéről sem ezt 
tapasztalta. A miskolciaknak na-
gyon sokat jelent ez az ötmilliárd 
forint, ami megmarad nekik.

Varga Gergő (DK) képviselő 
szerint mindenki szeret keveseb-
bet fizetni, de mi lesz azokkal, akik 
szénnel, fával tüzelnek? Takács Gá-
bor (Fidesz) képviselő úgy vélte, 
sajnálatos, hogy az ellenzéki kép-
viselők egy ilyen nemes ügynél is 
a demagógiát használják. A rezsi-
csökkentés pozitív szociális, gaz-
dasági hatása elvitathatatlan. Az 

MSZP kormányzása idején kiáru-
sította a stratégiai energetikai ága-
zatokat, ennek a levét issza az or-
szág, a kormány pedig most azt 
mondta: elég volt abból, hogy a 
magyar szolgáltatók finanszíroz-
zák a külföldi szolgáltatók extra-
profitját.

Zsiga Marcell alpolgármester 
arról szólt, hogy 1995 és 2011 kö-
zött 1040 milliárd forint volt a ma-
gyarországi energiaszolgáltatók 
adózott, tiszta profitja. Jogos cél-
kitűzése a kormánynak, hogy en-
gedjenek a profitjukból, haszon-
szerzési célkitűzésekből, ennek 
bőven megvan náluk a fedezete. 
Kiss János (Fidesz) frakcióvezető 
elmondta, hogy az MSZP-nek ko-
rábban is voltak „szakértői félel-
mei” a rezsicsökkentéssel kapcso-
latban – akkor „inflációs nyomást” 
vizionáltak a csökkentés kapcsán, 
aminek éppen az ellenkezője való-
sult meg.

Az MSZP-frakció – bár a kép-
viselői nem töltötték ki az aláírás-
gyűjtő íveket – végül igent nyomott 
a rezsicsökkentést támogató javas-
latra. A Demokratikus Koalíció két 
képviselője nem szavazott.

Köszönet a helytállásért
A közgyűlés ülésén, napirend 
előtt Kriza Ákos polgármester kö
szönetet mondott mindazok
nak, akik munkájukkal hozzájá
rultak, hogy a nagy mennyiségű 
csapadék ellenére ne ismétlőd
jenek meg a három évvel ezelőt
ti katasztrófaesemények. Arról is 
szólt, hogy a napokban aláírták a 
„fészekrakós” követelések meg
vásárlására irányuló szerződést.

– Sajnos, mindannyian érzé-
kelhettük, március végén, áp-
rilis elején régiónkban a meg-
szokottnál háromszor több 
csapadék hullott. Emlékezhe-
tünk rá, milyen károkat tud 
okozni, itt, a Szinva és a Sajó völ-
gyében a ránk zúduló árvíz, ha 
nem megfelelőek az előkészü-
letek – mondta el Kriza Ákos, 
hangsúlyozva: levonták a két 
legfontosabb tanulságot a há-
rom esztendővel ezelőtti ese-
ményekből. Az egyik, hogy csak 
együttműködéssel lehet elhárí-
tani a veszélyt. A másik pedig, 
hogy az árvíz elleni felkészülést 
nem lehet elég korán elkezdeni.

– Éppen ezért végeztünk szinte 
erőn felül számos helyen komoly 
mederkarbantartási munkákat a 
Szinva legveszélyeztetettebb sza-
kaszain, irányítottunk még több 
közmunkást ároktisztítási fel-
adatok elvégzésére. Elegendő 
technikai és anyagi erőt tudtunk 
összpontosítani a logisztikai hát-
tércsapatunk kitűnő szervezésé-
ben a kritikus pontokra. Mind-
erről magam is meggyőződtem 
Alsóhámorban, Lillafüreden és 
más helyszíneken is – fogalma-
zott a polgármester. 

– Láttam a Városgazda Kft., a 
közterület-felügyelet, valamint 
megerősített figyelőcsoportunk 
munkatársainak szakszerűségét 
és elszántságát. Magam is meg-

tapasztaltam a miskolci polgárok 
fegyelmezettségét és segíteni aka-
rását. Itt, a nyilvánosság előtt sze-
retnék most köszönetet mondani 
nekik, civileknek és hivatásos se-
gítőknek a helytállásért – emelte 
ki Kriza Ákos, aki az úgynevezett 
„fészekrakó-ügyről” is szólt, ami 
lassan 8 éve keseríti meg egész 
városrészek életét a Miskolcon. 

– Megígértük, hogy megold-
juk a Gyurcsány-kormány és a 
korabeli szocialista városvezetés 
által Miskolcra szabadított „fé-
szekrakó-ügyet” és probléma-
halmazt, s örömmel jelenthetem 
önöknek, hogy célegyenesbe ér-
tünk!  Két nappal ezelőtt aláír-
tuk az OTP Faktoring Zrt.-vel 
azt az engedményezési szerző-
dést, amely a „fészekrakó-prob-
léma” megoldásához kapcsoló-
dó követelések megvásárlásáról 
és a követelések érvényesítésé-
ről szól – hangsúlyozta Miskolc 
polgármestere. 

Kriza Ákos kiemelte, hogy a 
„fészekrakó-ügy” teljes felszá-
molásában, megoldásában a vá-
rosvezetés és személy szerint ő 
is megkapta a miskolci Fidesz – 
KDNP-frakció teljes körű támo-
gatását. (A témáról a 3. oldalon 
írunk.)                                     Sz. S. 

Szelektív – támogatva
Az elkülönített hulladékgyűj
tés, és az ezzel kapcsolatos 
gyűjtőedénycsere részletszabá
lyainak megalkotásáról is döntött 
a közgyűlés. 

A rendeletmódosítás tárgyalásá-
nál Pfliegler Péter alpolgármes-
ter elmondta: a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos önkor-
mányzati rendelet decemberi 
módosítása megteremtette a le-
hetőségét, hogy azon lakossági 
fogyasztók, akik bekapcsolód-
nak a szelektív hulladékgyűj-
tésbe, jogosulttá váljanak csök-
kentett űrmértékű gyűjtőedény 
használatára.

A rendelet jelen módosításá-
val pontosítják a szelektív hul-

ladékgyűjtéshez kapcsolódó 
kedvezmények körét. Így meg-
lesz a lehetőség, hogy a családi 
házas övezetben élő fogyasztók 
120 literes gyűjtőedény helyett 
80 literest használjanak, és an-
nak is, hogy a társasházak, la-
kásszövetkezetek 90 liter/lakás/
hét minimális mérték helyett 
80 liter/lakás/hét űrmértéket 
elérő gyűjtőedényt vegyenek 
igénybe. 

A családi házas övezetekben 
az elkülönített hulladék gyűjté-
sére sárga színű gyűjtőzsákot biz-
tosít a közszolgáltató, míg a la-
kásszövetkezetek, társasházak 
választhatnak, hogy gyűjtőzsákot 
vagy külön gyűjtőedényt vesznek 
igénybe. 

Frakcióvezetők a rezsicsökkentésről
Kiss János 
(Fidesz)
2002 és 2010 között a la-
kossági energiaárak több-
szörösükre növekedtek. 
A szolgáltatók az elmúlt 
években extra haszonra 
tettek szert, a magyar csa-
ládok nagy része pedig 

egyre nehezebben fizeti a számlákat. A főleg kül-
földi tulajdonú energiacégek összesített profitja 
az ezermilliárd forintot is meghaladta, miközben 
a vásárlóerőt figyelembe véve Magyarországon 
a legmagasabb a gáz és az áram ára. 2013. janu-
ár 1-jétől a kormány és a parlament döntéseinek 
megfelelően tíz százalékkal csökkent a villamos 
energia, a gáz és a távhő ára, július 1-jével pe-
dig szintén legalább tíz százalékkal csökkenhet a 
víz-, a csatornadíj, a szemétszállítás és a kémény-
seprés díja is. Ez a folyamat csak Miskolcon éves 
szinten 5 milliárd forintot hagy az emberek zse-
bében, ezért a Fidesz-frakció kiemelten fontos-
nak tartja a rezsicsökkentés folytatását.

Földesi Norbert 
(MSZP)
Elképedve láttuk a Fi-
desz legújabb politikai 
hókuszpókuszát a köz-
gyűlésben. Mint kiderült, 
az aznap (!) reggel kiosz-
tott másfél oldalas anyag 
nem volt más, mint szán-

dék arra, hogy a szocialistákat karanténba zár-
ják, azt mutatva ezzel, hogy ők a rezsicsökken-
tés ellenségei. Az MSZP természetesen minden 
olyan akciót támogat, mely javítja a lakosság 
anyagi helyzetét, azonban egy ilyen fajsúlyos 
anyag előkészítését minimum meg kellene fon-
tolni. Javasoltuk, hogy a következő közgyűlés-
re minden miskolci önkormányzati cég készít-
sen hatástanulmányt arról, hogy hogyan érinti 
a város gazdálkodását egy esetleges, Miskolcra 
is kiterjedő rezsicsökkentés, hiszen felelősen ak-
kor tudunk dönteni, ha a lakossági könnyítések 
mellett figyelünk Miskolc város biztonságos és 
kiszámítható működésére.

Molnár Péter (KDNP)
A KDNP-frakció teljes 
mellszélességgel kiáll 
a rezsicsökkentés mel-
lett. Így a közgyűlési ha-
tározatot is támogattuk. 
Azt sajnáljuk, hogy az 
MSZP-sek megosztottak 
a témában. Valószínűleg 

belátják a hibáikat, azt, hogy ők a terheket a la-
kosságra hárították. A Gyurcsány–Bajnai kormá-
nyok idején 15 alkalommal emelkedett a gáz 
ára. 2002 és 2010 között a gáz ára háromszoro-
sára nőtt, az áram ára pedig megduplázódott. 
A főleg külföldi tulajdonú energiacégek éve-
ken át óriási profitot termeltek, s ezt kivitték az 
országból. A Fidesz – KDNP kormány a magyar 
emberek oldalán áll, ezért 10 százalékkal csök-
kentette a rezsiköltségeket. Ezt sokat támadják, 
de szerintünk ezt az intézkedést meg kell véde-
ni, támogatni kell. Ezt a támogatást erősítettük 
meg egy közgyűlési határozattal.

» Napirenden szerepelt a város településszerkezeti tervének és építési szabályzatának 
módosítása, mivel turisztikai szálláshely-funkcióval tervezik kiegészíteni az avasi Bormúzeumot. 
Ehhez viszont az érintett területek átminősítése szükséges, valamint pótolni kell az úgynevezett 
„biológiai aktivitás” értékét is, ami ilyen módon csökkenni fog Miskolc közigazgatási területén.

» A sürgősségi indítványok között tárgyaltak – és szavaztak meg – a Miskolci Sport-
holding Kft. megalapításáról, a Miskolc és Jekatyerinburg város közötti együttműködésről szóló 
szándéknyilatkozat jóváhagyásáról, valamint az MLSZ Pályaépítési Program IV. ütemére való pá-
lyázat benyújtásáról előterjesztést.

» A közgyűlés döntése értelmében ismét több vis maior pályázatot nyújt be a mis-
kolci önkormányzat út-, támfal- és partfalleszakadások helyreállítására a Kis-Avas I. soron, a Kis-
Avas, II. soron, illetve a Bábonyibérc-Újtelep soron. 

» Döntés született a 11. számú ifjúsági fogorvosi körzet megszüntetéséről is, melynek fog-
orvosa március1-jétől felmondta a feladatellátási szerződést. A körzet az Eötvös József Építőipa-
ri és Művészeti Szakképző Iskola fogászati ellátását biztosította. A 13. számú ifjúsági körzetet mű-
ködtető fogorvos vállalta, hogy ellátja az iskola tanulóit. A körzetegyesítés a tanulókat nem érinti 
hátrányosan, jelenleg is a 13. számú körzet látja el őket, helyettesítés keretében.

döntöttek még ›››››››››››››››››››››››

Lakcím-bejelentési huzavona, bérlakások értékesítése
Napirenden szerepelt a kormány
hivatal lakcímbejelentés szabályai
ról szóló, önkormányzati rendelettel 
kapcsolatos felhívása, s tárgyaltak 
bérlakások értékesítéséről is. 

Mint ismert, a miskolci közgyű-
lés 2009 novemberében fogadta el 
a lakcímbejelentés helyi szabályai-
ról szóló önkormányzati rendele-
tet. A megyei közigazgatási hivatal 
még 2010 novemberében kezde-
ményezte a rendelet hatályon kí-
vül helyezését. Ezzel a közgyűlés 
– egy 2011-es határozatában fog-
laltak szerint – nem értett egyet. A 
megyei kormányhivatal 2012 no-
vemberében törvényességi felhí-
vással élt az ügyben, a közgyűlés 
pedig ismét határozatban nyilvání-
totta ki, hogy nem ért ezzel egyet. 
A kormányhivatal nem adta fel, 
idén februárban ismét megfogal-
mazta az önkormányzat felé a tör-
vényességi felhívást a rendelet ha-
tályon kívül helyezésére.

Csiszár Miklós jegyző elmond-
ta, a kormányhivatal arra hivatko-
zik: korábban a felhívás tartalmát 
nem ismertették megfelelően a 
jogi bizottsággal és a közgyűléssel. 

A jegyző hangsúlyozta, a tájékoz-
tatás, ahogy most, úgy korábban 
is megtörtént. Kérte a közgyűlést, 
támogassák a rendelet hatályban 
tartására vonatkozó határozati ja-
vaslatot. Jakab Péter (Jobbik) kép-
viselő kiemelte, pontosan értik, 
mit akar a kormányhivatal, s ez vé-
leményük szerint vérlázító. 

– Azt akarják, hogy újra húszan 
jelentkezhessenek be másfél szobás 
panellakásokba, sufnikba, fáskam-
rákba! – fogalmazott a képvise-
lő, aki szerint minden, rendelke-
zésre álló eszközzel ki kell állni a 
rendelet hatályban tartása mellett. 
Hozzátette: sajnos azonban az a ta-
pasztalatuk, hogy az önkormány-
zat illetékes hatóságai sem tesznek 
meg mindent azért, hogy érvényt 
szerezzenek a rendeletben foglal-
taknak. 

Kriza Ákos polgármester hang-
súlyozta, valamennyien azon van-
nak, hogy érvényt szerezzenek a 
rendeletnek, több intézkedést tet-
tek már ennek érdekében. Kiss Já-
nos (Fidesz) frakcióvezető szerint 
ez is része a közbiztonság javítását 
célzó törekvéseknek, ha kell, a jog 
eszközeivel harcolnak.

A lakások bérletéről szóló önkor-
mányzati rendelet módosításának 
tárgyalásánál Fodor Zoltán (MSZP) 
képviselő elmondta, egyetért azzal, 
hogy csak olyanoknak adjanak ki 
bérlakást, akik rendelkeznek ehhez 
megfelelő anyagi fedezettel. Ugyan-
akkor azt is fontosnak tartja, hogy – 
előzetes környezettanulmány alap-
ján véleményezve – csak olyanok 
juthassanak így lakásokhoz, akik 
betartják az együttélés szabályait. 
Soós Attila (Fidesz) szerint ismét 
egy előremutató projektről van szó, 
a bérlakások a város tulajdonában 
maradnak, ugyanakkor bevételt 
termelnek az önkormányzatnak. 
Segítik azok lakáskörülményeinek a 
megoldását is, akik itt akarnak élni, 
dolgozni. Mint mondta, egyre na-
gyobb az érdeklődés a piaci alapon 
történő bérbeadásokkal kapcsolat-
ban. Kiss János (Fidesz) frakcióve-
zető szerint helyben a MIK volt az 
egyik legnagyobb vesztese a „szo-
cialista vagyongazdálkodásnak”. A 
politikus utalt a devizapiaci válság 
előtti, svájci frank alapon kibocsá-
tott kötvényekre – mint mondta, ez 
volt az a vállalat, amelynek a rend-
betételén a legtöbbet kellett dolgoz-

ni a választásokat követően. A fő-
utcán korábban több volt a bezárt 
üzlet, mint a működő, ma már szin-
te valamennyi helyiség ki van adva, 
sikeres projektet mutatott be a MIK.

Simon Gábor (MSZP) képvise-
lő szerint a vállalat gazdálkodását 
a jelenlegi kormány gazdaságpo-
litikája „borította meg”, annak kö-
szönhetőn drágult meg ugyanis a 
svájci frank. Kriza Ákos polgármes-
ter szerint a szocialisták gazdálko-
dása a város ingatlanvagyonának 
az elkótyavetyélésére alapozódott, 
szerencsére nem tudták végigvin-
ni a terveiket. Szélyes Domokos, 
MIK-vezérigazgató zárszavában el-
mondta: eddig is vizsgálták, hon-
nan jönnek a potenciális bérlők, 
erre a továbbiakban még konkré-
tabb rendszert dolgoznak ki, akár 
környezettanulmányokkal is. Az 
igazgató utalt az avult telepek felszá-
molására, s kiemelte, ezek lakói kö-
zül csak azok számára biztosítanak 
cserelakást, akik jogszerű bérlők és 
az együttélési normákat is betartják. 
Kérte, a MIK gazdálkodási eredmé-
nyeit objektíven ítéljék meg, ne te-
gyék politikai csaták színterévé. 

Szepesi S.
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Tavaszi cipővásár!
SzéleS, problémáS,  

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

AKCIÓ! Női, lúdtalpbetétes 
bőrpapucsok 35-36-37

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Miskolc, Technika Háza
április 25-én, (csütörtök) 9–12 óráig

}

Akció a stroke megelőzéséért
A szélütésről és annak kezeléséről beszéltek 
szakemberek szerdán a City Hotelben a Bayer 
által szervezett „Akció a stroke megelőzésé-
ért” programsorozat miskolci állomásán.
 
Stroke, más néven szélütés alakul ki akkor, amikor 
vérkeringési zavar miatt az agy nem kapja meg az 
életfontosságú oxigént, ennek következtében az 
idegsejtek pár percen belül működésképtelen-
né válnak, majd pusztulni kezdenek. A stroke je-
lentős népegészségügyi probléma, önmagában 
a harmadik leggyakoribb halálok az iparosodott 
országokban.

Jellemzője, hogy a szív pitvarainak ritmusos, ko-
ordinált működése megszűnik, a megfelelő erős-
ségű összehúzódások hiányában a vér nem tud 
teljesen kiürülni a pitvarokból. A pangó vér hajla-
mos a rögösödésre, a vérrög pedig a kamrán át a 
főütőérbe kerül, onnan az ütőerekbe, ahol elakad-
va érelzáródást (embólia) okoz. Az agyi erekben el-
akadó vérrög miatt vértelen stroke alakul ki.

– A kardiológus feladata felismerni, hogy sza-
bályos-e a páciens szívműködése, de szeretnénk, 
ha a többi egészségügyi dolgozó és a laikusok is 
ki tudnák tapintani a pulzust, fel tudnák ismer-
ni, hogy tapasztalnak-e rendellenességet. A 65 
évnél idősebbek, cukorbetegek, magas vérnyo-
mással élők és a korábban a betegséggel már 
szembesülők vannak kitéve leginkább stroke-ve-

szélynek. Ha minden egyes betegnél megnéz-
nénk a pulzust, és legalább a felüknél végeznénk 
EKG-vizsgálatot, nagyot haladhatnánk előre – 
mondta Keltai Mátyás (Gottsegen György Orszá-
gos Kardiológiai Intézet) professzor.

Valikovics Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Neuroló-
giai Osztályának osztályvezető főorvosa a gyógy-
kezelésről beszélt.

– Évi 55 ezer stroke-ossal kell számolnunk, a ha-
lálozási arány 10-12 százalék, míg 60-65 százalék-
nyi betegnek maradandó tünetei alakulnak ki, 
mozgáskorlátozottakká válnak. A szellemi műkö-
dés, a demencia kialakulásában is óriási szerepe 
van a pitvarfibrillációnak – sorolta Valikovics Attila.

Ezért is kiemelten fontos a megelőzés. Nyu-
godt munkahellyel és biztonságos családi háttér-
rel, valamint helyes táplálkozással elkerülhető a 
stroke. Akinek már volt szélütése, a neurológusok 
segíthetnek gyógyszeres kezeléssel, de itt is fon-
tos a helyes étrend.

Új lehetőséget biztosít a kezelésben három új, 
vérrögoldó gyógyszerkészítmény, melyekkel biz-
tonságosabb és hatékonyabb eredmények érhe-
tők el, mint a klasszikus alvadásgátlókkal, s keve-
sebbe is kerülnek. Az agyvérzések kétharmada 
előzhető meg a gyógyszerekkel. Háromszáz ma-
gyarországi beteg kaphat ilyen készítményeket, 
az eredményeket a Garfield-regiszterrel figyelik.

(x)

MIVIKÖ: a lakosság szolgálatában
A Miskolc Holding Zrt. 2012. december 28-
án szerzett a MIVIKÖ Miskolc Kft.-ben (előző 
neve: Energie AG Miskolc Vízgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Kft.) 100 százalékos tulaj-
donrészt.

A cég Miskolcon a csatornatisztítási, dugulás elhá-
rítási, csatornakamerázási és ivóvízhálózat-vesz-
teségelemzési feladatokat lát el. Tevékenysége 
szorosan kapcsolódik az önkormányzat mint ellá-
tásért felelős szerv víziközmű-szolgáltatással kap-
csolatos kötelezettségeihez.

– A társaság négy, nagy teljesítményű, kom-
bi mosó- és szippantógéppel rendelkezik, ezen 
kívül jelentős mennyiségű mosó-, szippantó, 
csurgalékvíz-visszaállító, illetve kamerázáshoz és 
veszteségelemzéshez használt speciális géppel 
rendelkezik. 25 munkavállaló dolgozik a Miskolc 
Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi Kft.-
nél, ők látják el az előbb említett feladatokon túl 
a MIVÍZ mint közszolgáltató megbízásából a nem 
csatornával összegyűjtött folyékony hulladék be-
gyűjtését és szállítását – évi mintegy 20 000 köb-
métert – Miskolc közigazgatási területén – mond-
ta dr. Schweickhardt Gyula, a társaság ügyvezetője.

A környező hulladéklerakók számára a cég vég-
zi a hulladékdepóniákon keletkező csurgalékvíz 
elszállítását. Közreműködnek vízjogi engedélyez-
tetési eljárásokban, új csatornahálózatok műszaki 
átadásában, ivóvíz-biztonsági tervet készítenek. 
A cég végzi egy nemrég elnyert közbeszerzési 
eljárást követően Nyíregyháza város csapadék-

csatorna-rendszerének tisztítási, kamerázási és 
havária-elhárítási tevékenységét is.

– Alapfeladatunk magas színvonalú és a szol-
gáltatást igénybe vevők megelégedettségére váló 
szolgáltatást nyújtani. Ezt a tevékenységet körül-
tekintően, szervezetten a vonatkozó jogszabályi 
és tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés kell, 
hogy jellemezze – hangsúlyozza az ügyvezető.

Lakossági és gazdálkodó szervek csatornasza-
kasz-tisztítását magas szintű technológiával tud-
ják végezni. A MIK Zrt. és más társasház-kezelők 
számára ugyancsak végeznek dugulás- és hiba-
elhárítási tevékenységet. A MIVÍZ diszpécserszol-
gálatán bejelenthető igényeknek megfelelően a 
folyékony hulladékot három munkanapon belül 
kötelesek elszállítani.

Vizsgálni tudják a zárt szennyvízcsatornára tör-
ténő bekötéseket, s jelezni tudják az illegális be-
kötéseket, melyek terhelik a város szennyvízcsa-
torna-rendszerét.

– Mindezt kiemelkedő szakmai felkészültségű 
és elkötelezett kollégákkal és olyan technológiai 
felszereltséggel tesszük, mely az első ötben sze-
repel az országban. Reméljük, nem találkoznak 
olyan problémával, amelyet ne tudnánk megol-
dani – emeli ki dr. Schweickhardt Gyula.

www.miviko.hu 

A Babus Autóház Kft. megújult erővel várja  
volt és leendő kedves ügyfeleit.

– Jól képzett, fiatalos autószerelő gárda
– Képzett szalondolgozók

– Hatalmas akciók
Kérjük, térjenek be hozzánk, minden kötelezettség nélkül.

Babus Suzuki
Miskolc, Régiposta u. 29. (Plaza mellett)
Tel.: 46/506-008, 46/509-425. Nyitva: H–P 8–17 óráig

www.babussuzuki.huA mi autónk

Akció 2013. 04. 20-tól 2013. 04. 26-ig
Perwoll foly. mosószer, 3 l, 566 Ft/l 1699 Ft
Bref Effect Power WC-gél, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Ariel gél kapszula, 16 db-os, 100 Ft/db 1599 Ft
Persil mosópor, 5,6 kg, 803 Ft/kg  4499 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 549 Ft/kg 1099 Ft
Háztartási alu. létrák 3–7 fokosig  6699 Ft-tól 
Héra falfesték, fehér, 16 l + ajándék póló, 349 Ft/l 5599 Ft
Diszperzit mennyezet- és falfesték 14 l, 221 Ft/l 3099 Ft
Sniezka zom. festék, barna, 0,8 l, 1749 Ft/l 1399 Ft
Beltéri glettanyag fehér, 20 kg, akciós áron 99 Ft/kg 1999 Ft
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A jó fogyáshoz ritmus, mozgás, technika kell
Sokan szembesültek már az-
zal, hogy a sokak által di-
csért diéta náluk hatástalan 
maradt. A dietetikus szerint 
mindenkinek személyre sza-
bott diétára van szüksége. És 
persze néhány aranyszabály 
betartására.

Azok számára, akik nem küzdenek 
súlyproblémákkal, bizonyára unal-
mas már, hogy tavasszal igen sok 
szó esik a fogyókúráról. Viszont a 
lakosság fele nem tartozik közé-
jük: minden második magyar túl-
súlyos! Igaz, vannak, akiket ez nem 
rémít meg, pedig az elhízás nem 
csak esztétikai kérdés.

– Érdemes időben odafigyel-
ni a túlsúlyra, és foglalkozni vele, 
mert az elhízás nagyon sok beteg-
séget okozhat. Ezek közé tartozik a 
cukorbetegség, számos szív- és ér-
rendszeri probléma, a magas ko-
leszterinszint, az epekő. Tehát idő-
ben kell a testsúlyunkat rendezni! 
– nyilatkozta a Miskolc Televízió-
nak Barta Anita, a MISEK Kft. di-
etetikusa.

Mondhatjuk úgy is, minden a be-
vásárlással kezdődik. Ha például a 
csokoládé és a kóla a polcokon ma-
rad, helyette cukrozatlan gyümölcs-
lé, illetve friss gyümölcs kerül a ko-
sarunkba, máris előreléptünk.

– A kilók bizony könnyen fel-
szaladnak, lefelé viszont már ne-
hezebben indulnak meg. A mérleg 
mellett a centit is érdemes használ-
ni. Köldök körül mérve nőknél 80 
centitől, férfiaknál 94 centitől szá-

mít valaki túlsúlyosnak – tette hoz-
zá a dietetikus.

Ha valaki túlsúlyos, mindenképp 
forduljon szakemberhez. De az 
„egyszerű” fogyókúrához is egyén-
re szóló diétát érdemes összeállítani, 
a szakember szerint nem lehet min-
denkinél ugyanazt a diétát előírni.

– Nagyon sok mindentől függ, 
hogy az egyén mit ehet meg egy 
diéta során – hangsúlyozta Bar-
ta Anita. – Hiába javasoljuk neki, 
hogy egyen több halat, ha ő eddig 
soha nem evett vagy nem szere-
ti. És sok mindent meg kell tanul-
nia a fogyókúrázónak. Első és leg-
fontosabb az étkezés ritmusának 
a megtartása. Ötszöri étkezés ja-
vasolt, hogy ne legyen éhségérze-
tünk, először ennek a ritmusát kell 
elsajátítani. Háromszori étkezéssel 
nem lehet lefogyni.

A szakember szerint a három 
főétkezés során ehetünk nagyobb 
mennyiséget egy nap során. Ezek-
nek teljes értékű fehérjét kell tar-
talmazniuk, tehát húst, húskészít-
ményt, tejet, tojást. Tehát például a 
vacsora nem lehet csak gyümölcs. 
Kisétkezésekre – tízóraira és uzson-
nára – ehetünk csak gyümölcsöt.

Természetesen az sem mindegy, 
miből mennyit eszünk. Az közis-
mert, hogy a kerülendők csoport-
jába tartoznak a túl zsíros ételek, a 
szalonna, a tepertő, a kolbász, a hur-
ka, a sertészsír. A kívánt fogyás után 
azonban óvatosan ezek is beilleszt-
hetők az étrendünkbe. Kerülendők 
a magas cukortartalmú ételek, ita-
lok is. Az alapanyag megválogatása 
mellett fontos a megfelelő konyha-
technika alkalmazása is. A zöldség 
és a sovány hús sem segíti a fogyást, 

ha nem megfelelően, tehát például 
bő olajban sütve készítjük el.

– Használjunk római tálat, tef-
lonedényt, sütőzacskót, tehát olyan 
eszközöket, amelyek lehetővé te-
szik a zsiradék nélküli sütést – ja-
vasolta a dietetikus.

Érdemes számolni a kalóriákat is, 
fogyókúra alatt napi 1000-1500-nál 
több nem ajánlott. Ne feledkezzünk 
meg a megfelelő folyadékbevitel-
ről sem: naponta legalább két, két 
és fél literre van szükségünk ahhoz, 
hogy a rostok megfelelő gyorsaság-
gal haladjanak az emésztőrendszer-
ben. És mozogni, mozogni, mozog-
ni! Ezeknek az alapszabályoknak a 
megtartásával és folyamatos figye-
lemmel, türelemmel úgy fogyha-
tunk, hogy közben nem ártunk a 
szervezetünknek.    

P. N.

Gyermekeknek, biztonsággal
A csecsemőknek, kisgyermekek-
nek készült termékek esetében sa-
játos szempontokra is figyelni kell.

A legtöbben úgy gondoljuk, ha 
valami kisgyermekeknek készül, 
az eleve finomabb, jobb minősé-
gű. Ez azonban sajnos tévedés. 

Azt tudja minden szülő, hogy 
a kisgyermekek bőre sokkal ér-
zékenyebb, az viszont nem köz-
ismert, hogy gyorsabban felszív-
ja a vele érintkező anyagokat. A 
tudatosvasarlo.hu például azt ta-
nácsolja, kerüljék a szülők az 
olyan babakozmetikumokat, 
amelyek szulfát alapú felületak-
tív anyagokat, irritáló hatású il-
latanyagokat vagy szintetikus 
színezőanyagokat tartalmaznak. 
Tesztjük szerint, általánosan is-
mert fürdetőkben is megtalálha-
tók nem babakímélő összetevők.

Külön uniós fogyasztóvédel-
mi szabályozás érvényes a cse-
csemőknek és kisgyermekek-
nek szánt hálószobai termékekre. 
Döbbenetes adat: az európai se-
besülési adatbázis szerint 2005 és 

2007 között az Európai Unióban 
17 000, 0–4 éves korú kisgyerme-
ket ért súlyos, nemegyszer halá-
los kimenetelű baleset kiságy-
ban! A szabványok többek között 
a lazán illeszkedő részekre, a zsi-
nórokra és hurkokra, matracok-
nál a beszorulás veszélyének ki-
küszöbölésére is vonatkoznak.

A kisgyermekruháknál is fon-
tos előírás, hogy a nyakrészen 
semmiféle húzózsinórt, díszí-
tő zsinórt nem szabad elhelyez-
ni, ezek ugyanis a gyerek nyaka 
köré tekeredhetnek. A díszítéssel 
is óvatosan kell bánni, ugyanis 
ha nem megfelelően rögzítették 
azokat, és leválnak, akkor a kicsik 
könnyen lenyelhetik, vagy beléle-
gezhetik azokat.

Ezért is ajánlják a fogyasztóvé-
delmi szakemberek is azt, hogy 
lehetőleg a gyermekeknek szó-
ló áruk forgalmazására szako-
sodott üzletekben vásároljunk. 
Ezek többségében szakszerű ta-
nácsokat is kaphatunk ahhoz, 
hogy biztonságosan és ár-érték-
arányosan vásárolhassunk.

A mozgás életforma, és a fogyás fontos eszköze | fotó: Mocsári L.

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

Jelenkezni a kiss.krisztina@eastjob.hu email-címen lehet.

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

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

l  PostoJnAI csePPkőbArlAng:  
június 1. – 10 900 Ft/fő

l  PlItvIceI tAvAk 
június 1. – 10 900 Ft/fő

l  selmecbányA 
június 8. – 4000 Ft/fő 

l  budAPest 
június 15. – 4000 Ft/fő

l  szőregI rózsAFesztIvál 
június 22. – 7000 Ft/fő

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

tel.: 46/344-454

www.KOLOMbUSZTOURS.hU

www.KORUTAK.hU

nyárI
AJánlAtAInk:

mAsszőrkéPzés  
(svéd masszázs) indul 

miskolcon május 25-től!
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon 

és uniós országokban is  
(az oklevél többnyelvű)

árA: 45 000 Ft  
(részletfizetés, egyéb kedvezmények)

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/3021-487  
(Nyilv.szám: 00777-2012)
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Ezen a héten sem fog unatkozni, munkája akad bőven. Megnövekedett 
feladatai fokozott terhelést jelentenek, szinte minden energiáját felemésztik. Fáradtsága kihat kapcso-
latára is, kedvese nehezen fogadja el, hogy háttérbe szorul. Próbálja megértetni vele, hogy viselkedé-

sének csak a kimerültség az oka, legyen kicsit türelemmel, amíg javul a helyzet. 

BiKa (04. 21–05. 21.) A változások időszaka következhet, nemcsak munkahelyén, hanem 
magánéletében is. Ne zárkózzon el az újdonságoktól, éljen a lehetőségekkel. Sebezhetővé válhat, ha 
túl könnyen adja bizalmát, vigyázzon, nehogy kihasználják túlzott lelkiismeretességét. Pénzügyei jó 

irányba fordulhatnak, szerelmi élete helyett most inkább ez kerül előtérbe.

iKreK (05. 22–06. 21.) Kicsit problémás időszaknak néz elébe, nehezebb napok következ-
nek. Csökken a teljesítménye, és nemcsak a munkájában, hanem a magánéletében is kudarcokat élhet 
meg, ezért inkább kérjen egy kis haladékot, esetleg néhány szabadnapot, hogy rendezni tudja a sorait, 

összeszedje a gondolatait. Nem szégyen kimutatni a gyengédséget, ami önben lakik!

ráK (06. 22–07. 22.) A következő napok feszültebben telhetnek, többször is érhetik kritikák, 
amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Ezek után természetes, hogy egy idő után kevesebb lelkese-
déssel megy dolgozni, igazságtalannak tartja ezt a bánásmódot. Magánéletében egy gyertyafényes 

vacsora egy romantikus kerthelyiségben biztosan felébreszti a szerelmet. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Sok önben az energia, feszültebb, nehezére eshet egy hely-
ben ülni a munkahelyén. Ha ülőmunkát végez, akkor időnként álljon fel, ez segít levezetni az idegessé-
get. Most könnyebben provokálhat vitákat a munkatársakkal, ennek rossz vége lehet. A magánéleté-

ben játékossá válhat, itt az ideje a közös, tavaszi programoknak, kirándulásnak!

szűz (08. 24–09. 23.) Rendkívül kellemes napok elé néz a munkájában, hiszen szinte min-
den az elképzelései szerint alakul. Remekül megtalálhatja kollégáival a közös hangot, de arra azért ér-
demes figyelnie, hogy semmiképp se oktassa ki őket, még akkor sem, ha esetleg biztos benne, hogy 

igaza van. Magánéletében legyen kompromisszumkész közös életterüket illetően.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A napokban a kommunikációé lehet a főszerep, most akár olyan, 
régóta húzódó vitás ügyeket is elsimíthat, melyek megnehezíthették még a munkáját is. Nem beszél-
ve arról, hogy egy új szerelem is felbukkanhat, ha elég nyitott szemmel jár a világban. Lehet, hogy ész-

revétlenül fordul át valamely régebbi kapcsolata a mélyebb érzelmek irányába.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Nem ártana a következő napokban arra törekednie, hogy egy 
kicsit felfrissítse a szakmai tudását, és ne azonosuljon a közhangulattal, miszerint lassacskán végzik a 
dolgukat, szinte kreativitás nélkül. Megpróbálhatna újításokra törekedni, ez még a magánéletében is 

jól jöhet, hiszen az újdonság varázsa egészen feltüzelhetné a kapcsolatát. 

nyilas (11. 23–12. 21.) A következő néhány nap sem lesz konfliktusmentes, hiszen előfor-
dulhat, hogy munkatársai féltékenyek lehetnek önre, emiatt még akár rosszindulatúvá is válhatnak. 
Ne hagyjon magán támadási felületet azzal, hogy jól végzi el a feladatait. Párjával komolyan beszélhet-

nek terveikről, hiszen ő szívesen szorosabbra fűzné kapcsolatukat.

BaK (12. 22–01. 20.) Sikeres lehet a következő napokban, hiszen nagyon kedvező időszak 
elébe néz, szinte minden régi vágya teljesülhet. Munkájában végre feljebb juthat a ranglétrán, erre 
elég hosszú ideje vár, s ez a jó hír magánéletére is kihathat. Harmónia töltheti el a kapcsolatát, és most 

alkalmas lehet az idő az elmélyítésére is, akár egy közös otthon formájában.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Rendezheti sorait mind a magánélet, mind a munkája terüle-
tén, mivel remek a konfliktuskezelési tehetsége. Sok olyan szituációból jön ki nyertesen a diplomáciai 
érzéke miatt, melyeknek indulatosan könnyen a vesztese lehetne. Tartsa szem előtt a másik fél véle-

ményét is, hiszen megeshet, hogy azzal nyer, ha elismeri annak igazát!

HalaK (02. 20–03. 20.) Nagy szüksége lehet a nyugalma megőrzésére a következő napok 
során, hiszen konfliktushelyzet alakulhat ki a feletteseivel. Mindig tartsa szem előtt, hogy kitől kapja a 
munkáját, érdemes lehet akkor is diplomatikusan kezelni a helyzetet, ha másképp is gondolja a dolgot. 

Partnere is ingerlékenyebben reagálhat bizonyos megjegyzéseire!
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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, KisHunyad u. 9., vagy emailben: megfejtes@mikom.
hu. A helyes megfejtők között a Miskolci Szimfonikus Zenekar május 
31ei FeelHarmonic Love koncertjére szóló, 2-szer 2 darab belépője-
gyet sorsolunk ki.

Elszabadult indulatok a lyukói telepprogram miatt
Lyukói cigány családokat látogatott meg egy jobbikos delegáció az elmúlt 
héten. Az érintettek szerint a politikusok a családsegítő szolgálatra hivatkoz-
tak érkezésükkor, ezt azonban az intézmény és a párt képviselője is cáfol-
ta. A Jobbik a telepprogram helyszínén tapasztaltak, valamint amiatt, hogy 
állításuk szerint a szolgálat munkatársai nem foglalkoztak bejelentésükkel, 
vizsgálatot és az intézmény vezetőjének menesztését sürgette. Kiss Gábor al-
polgármester viszont elfogadhatatlannak nevezte, hogy a politika betört a 
közintézményekbe, és kijelentette, megvédik a családsegítő munkatársait.

A politikusok által felkeresett családok ér-
deklődésünkre elmondták, múlt szerdán je-
lentek meg a Jobbik országgyűlési és önkor-
mányzati képviselői a helyszínen, összesen 
öten. Elmondásuk szerint mindkét lakás-
nál a családsegítő helyi munkatársára hivat-
koztak, arra, hogy ő küldte őket, és külön-
böző kérdéseket tettek fel, egyebek mellett a 
lakások állapotára, a tisztaságra vonatkozó-
lag, de érdekelte őket az is, hogy be vannak-e 
jelentve oda, illetve az, hogy mit tudnak a 
Lyukóban hamarosan induló felzárkóztatá-
si programról, annak képzéseiről.

A delegáció – mint megtudtuk – kame-
rával érkezett, többen azonban nem enged-
ték, hogy lakásukban felvételeket készítse-
nek. A csoport ennek ellenére külső képeket 
készített. A megkérdezett két család képvi-
selői elmondták, ajtót is kizárólag csak ami-
att nyitottak nekik, mert a családsegítőre hi-
vatkoztak. 

Az esetet követően Földessy Judit, a Mis-
kolci Egyesített Szociális és Gyermekvédel-
mi Intézmény vezetője megkeresésünkre 
határozottan cáfolta, hogy ők küldték volna 
a jobbikos politikusokat oda.

– Amennyiben bárki a szociális munká-
val kapcsolatban, szakmai kérdésekkel keres 
meg minket, mi állunk rendelkezésére, úgy, 
ahogy tettük ezt mindig. A szerdai esemény 
azonban egy másik dimenziót tárt fel, ami-

től mi mint közszolgáltató, szeretnénk távol 
maradni – mondta Földessy Judit.

Az általunk megkérdezett ügyvéd szerint 
amennyiben a Jobbik képviselői valóban azt 
mondták a családoknak, hogy a családsegí-
tő megbízásából érkeztek, úgy megtévesz-
tést követtek el, így kvázi törvénytelenül ju-
tottak be a lakásokba. A két érintett család 
állítását azonban Jakab Péter sajtótájékozta-
tón cáfolta. 

Cáfol, és vizsgálatot sürget a Jobbik
A jobbikos önkormányzati képviselő ked-
den kijelentette, lyukói bejárásukon – me-
lyen Hegedűsné Kovács Enikő, a párt or-
szággyűlési képviselője, Orosz Mihály 
Zoltán, Érpatak polgármestere és Sze-
mes István, a Települések Megmaradásáért 
Egyesület elnöke vett vészt – a 150 milliós 
telepprogram (hogy miről is szól ez a prog-
ram, arról a 3. oldalon írunk) helyszínén 
számos jogsértést, többek között gyermek-
veszélyeztetést is tapasztaltak. Ezek szerinte 
annak ellenére is fennállnak, hogy a szociá-
lis munkások tudnak azokról, és hogy azok 
felszámolása a pályázati pénz elnyerésének 
feltétele is volt.
– A látottakról szerettünk volna bejelentést 
tenni a miskolci családsegítő helyi mun-
katársainál, akik azonban közölték velünk, 
nem hajlandóak felvenni a jegyzőkönyvet, 

és felsőbb utasításra tájékoztatást sem ad-
nak nekünk Lyukóvölgyről – mondta Ja-
kab Péter.
A képviselő kijelentette, a történtek miatt 
azonnali vizsgálatot, valamint a Családsegí-
tő Központ vezetőjének menesztését köve-
telik, egyúttal jelezte, hivatali visszaélés mi-
att feljelentést tesz.

„Megvédjük  
a családsegítő munkatársait!”
A történteket követően Kiss Gábor alpol-
gármester sajtótájékoztatón jelentette ki, ki-
állnak Földessy Judit mellett, illetve az intéz-
mény minden munkatársát megvédik. Kiss 
Gábor elfogadhatatlannak nevezte, hogy a 
Jobbik, vagy bármelyik más politikai párt a 
családsegítő munkatársait a munkahelyü-
kön inzultálja, megfélemlítse, fenyegesse, 
ilyenre az elmúlt 23 évben nem volt példa.

– A szociális területen dolgozók munkája 
egyébként is emberpróbáló. Hétköznapi ne-
héz feladataik mellett elfogadhatatlan, mél-
tatlan és megalapozatlan, hogy politikusok 

saját haszonszerzésük céljából zaklassák, 
megfélemlítsék őket – fogalmazott. 

– Szeretném elmondani mindenkinek, 
aki a szociális szférában dolgozik, hogy a 
városvezetés minden eszközzel meg fogja 
azt akadályozni, hogy ilyen helyzet kialakul-
jon a miskolci szociális ellátásban. Kiállunk 
mellettük, munkájukat fontosnak tartjuk, 
ahhoz minden támogatást megadunk – 
hangsúlyozta Kiss Gábor.

Nyílt levélben tiltakoznak 
Földessy Judit a lyukói „jobbikos családlá-
togatás kapcsán” elmondta, nem mehet be 
bárki magánemberekhez az önkormányzati 
intézmény dolgozóira hivatkozva, másrészt 
a jobbikos képviselők – mint fogalmazott – 
rátörtek a családsegítő munkatársára, gyer-
mekveszélyeztetést kívántak bejelenteni, és 
arra hivatkozva, hogy ők önkormányzati 
és országgyűlési képviselők, jegyzőkönyvbe 
kívánták vetetni szavaikat.

– Mindenkinek el kell fogadnia, legyen 
az országgyűlési képviselő, helyi képvise-

lő, bármely hivatal, hogy egy intézmény-
nek van egy belső rendje, ami a munkatár-
sak védelmét és a gyors információáramlást 
is szolgája. A gyermekvédelemi törvény pe-
dig szabályozza, hogy mi a családgondozó 
kompetenciája és jogosultsága – hangsú-
lyozta Földessy Judit.

A történtek miatt a családsegítő szolgálat 
csütörtökön szakmai stábülés tartott. Nyílt 
levelet fogalmaztak meg, amit valamennyi 
résztvevő aláírt. A levélben visszautasítanak 
minden olyan megnyilvánulást, mely alkal-
mas az intézmény országosan is jó szakmai 
hírnevének aláásására, az ott dolgozó kollé-
gák személyiségi jogainak és emberi méltó-
ságának megsértésére, munkahelyi, mun-
kavégzés közben történő provokálására. Ezt 
követően még ugyanaznap a védőnői szol-
gálat is nyílt levelet tett közzé, melyben tá-
mogatásáról biztosítja a családsegítő szol-
gálat minden munkatársát. (A két levelet, 
illetve a témában megjelent cikkeinket hír-
portálunkon, a minap.hu-n elolvashatják). 

Tajthy Ákos | fotó: F. Kaderják Csilla
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Bemutatták mezüket. Vasárnap hazai pályán kezdi meg a 
2013-as szezont a Miskolc Renegades amerikaifutball-csapata, a Re-
negátok egy négycsapatos kupán vesznek részt. A klub vezetése az 
együttes új mezét Kriza Ákossal mutatta be. Miskolc polgármestere 
a város támogatásáról biztosította a klubot. (fotó: F. Kaderják Cs.)

Április 20. | szombat » Floorball: OB2, Miskolci SzFSE – Dunaújvárosi Főiskola. Gene-
rali Aréna, 10.00 » Vízilabda: OB I/B, Miskolc Városi Sportiskola – Hírös Sport. Kemény Dénes Vá-
rosi Sportuszoda, 19.00.

Április 21. | vasÁrnap » Labdarúgás: NB I, DVTK – FTC. Diósgyőri stadion, 16.30 » 
Futsal: NB I, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Galaxis. Generali Aréna, 11.00 
» Amerikaifutball: kupa, Miskolc Renegades – Budapest Eagles. Ifjúsági pálya, 14.00.

Április 27. | szombat » Labdarúgás: NB I, MTK – DVTK. Budapest, Hidegkuti Nándor Sta-
dion, 14.00 » Vízilabda: OB I/B, MVSI – Debreceni EAC. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, (időpont 
később) » Amerikaifutball: Divízió I, Miskolc Steelers – Budapest Titans. Felsőzsolca, városi sportte-
lep, 15.00 » Kézilabda: NB II férfi, Miskolc VSI – Bőcs KSC. Egyetemi körcsarnok, 15.00.

Április 28. | vasÁrnap » Futsal: NB I, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Tolna-Mözs. 
Egyetemi körcsarnok, 17.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Szentes nélkül a Ferencváros ellen
A Pakson és Siófokon is ve-
reséget szenvedő DVTK 
szakmai igazgatója, Szentes 
Lázár lemondását követően 
a Ferencváros ellen debütál 
a kispadon Kovac Zoltán.

Múlt hét pénteken, Pakson 1–0-
ra, az akkori sereghajtó, Siófok ott-
honában pedig 3–0-ra kapott ki 
kedden (a havazás miatt a 20. for-
dulóból elhalasztott találkozón) a 
DVTK. Másnap Szentes Lá zár le-
mondott, a felnőtteknél pedig meg-
szűnt a szakmai igazgató posztja. 
Helyére a DVTK-utánpótlás kép-
zési igazgatóját nevezték ki megbí-
zott vezetőedzőnek.

Kovac Zoltán csütörtök délelőtt 
vezényelte első tréningjét. A pör-
gős, intenzív, egyórás edzés után az 
eszéki születésű szakember kész-
séggel, mosolyogva válaszolt a saj-
tóhad kérdéseire. Elmondta, azt 
várja csapatától, hogy szívét, lelkét, 
vérét adja a mérkőzéseken.

– Nem számítottam a felkérés-
re, de nagyon megtiszteltek vele. 
Megpróbáljuk a legtöbbet, legjob-
bat kihozni a helyzetből – mond-
ta Kovac Zoltán.

A korábbi, még Szentes által ösz-
szeállított programmal ellentétben 

délután 4 órától is edzett egyet a 
csapat. A szakvezető hangsúlyozta, 
minél hamarabb meg kell ismernie 
játékosait.

– Minél több időt kell most ve-
lük töltenem. Meg kell nézni, ho-
gyan reagálnak erre a változásra 
egyénileg és csapatként.

Kovac Zoltán mindenekelőtt a 
tiszteletet emelte ki, melyet elő-
ször önmaguk, majd a szurkolók, 
az egész város, a vezetés és a klub 

valamennyi alkalmazottja felé kell 
mutatniuk a labdarúgóknak.

– Fontosnak tartom még a be-
csületes munkát, valamint azt, hogy 
ismerjük be hibáinkat, mert csak 
úgy tudjuk azokat kijavítani. Hogy 
hogyan készülök a feladatra? Nyu-
godtan, higgadtan, bízom a játéko-
sokban. A kemény munkában hi-
szek, mert azt szeretném, hogy a 
legtöbbet hozzák ki magukból a 
labdarúgók, ugyanakkor némi hu-

mor is kell, mert emberek vagyunk 
– sorolta a korábban Belgiumban 
dolgozó szakember.

A DVTK vezetőedzője bízik ben-
ne, hogy a szurkolók – akiket ez-
úton is üdvözölt – mögöttük állnak, 
akárhogy is alakul a mérkőzés.

– Amikor felkért a klub, az első, 
amit hallottam, az volt, hogy a 
drukkerek élnek-halnak csapatu-
kért. Hiszem, hogy össze kell hoz-
ni a szurkolókat és a csapatot, hogy 
együtt verhetetlenek legyünk. Eh-
hez persze idő kell – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen 
Diósgyőrt láthat majd vasárnap a 
publikum, így felelt Kovac Zoltán:

– Szívét, lelkét adja majd az 
együttes, erre számíthatnak. Sokkal 
pozitívabban kell hozzáállni a mun-
kához, ez azt jelenti, hogy minden 
lépés, passz, átvétel pontos, gyors 
és hatékony kell, hogy legyen – ma-
gyarázta az edző.

Az edzést megtekintő szurko-
lók egyébként egyöntetűen örültek 
Szentes Lázár távozásának, az új tré-
nertől pedig többek között azt vár-
ják, hogy stabilitást adjon a csapat-
nak. Kovac Zoltán a szezon végéig 
irányítja a piros-fehéreket.

A DVTK – Ferencváros mérkő-
zésről élő, szöveges tudósítást olvas-
hatnak portálunkon délután 4 órá-
tól.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

» Újabb Gercsák-arany. Gercsák Szabina 63 kg-os kategóriában aratott győzelmével zá-
rult a hétvégén, Piliscsabán rendezett junior judo országos bajnokság. A Miskolci Hell Judo Club 
versenyzőjének ez volt a 15. egyéni bajnoki címe. A 16 éves sportoló következő nagy megméret-
tetése a budapesti cselgáncs Európa-bajnokság lesz, melyen április 26-án, pénteken lép tatamira.

» Szezonvég. Hatodik lett a női röplabda NB I-ben az Albrecht-MVSC-MVSI. Az NRK Nyír-
egyháza kettős győzelemmel múlta felül a miskolciakat, Toma Sándor együttese mindkét talál-
kozót 3–0-ra veszítette el.

» Sportpályázat! Pályázatot hirdet a Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány, melynek célja 
a miskolci bejegyzésű sportegyesületek, klubok támogatása. A pályázóknak igazolniuk kell a mis-
kolci bejegyzést. Az elszámolás határideje a felhasználást követő 30 nap, de legkésőbb december 
1. A pályázatokat május 1-jéig kell leadni a polgármesteri hivatalban, Emődiné Csapó Barbara ci-
vil referensnél. A pályázható összeg mértéke 50–300 ezer forint.

» Egerből futottak Miskolcra. 23. alkalommal rendezték meg szombaton a Bosch 
Szarvasűzők országos egyetemi-főiskolai váltófutóversenyt. A leküzdendő táv az idén is 75 kilo-
méter volt. A futók Egerből rajtoltak és Miskolcon értek célba. A versenyen 12 fős (8 fiú, 4 lány) 
csapatok vehettek részt. Az eredmények a minap.hu-n olvashatók.

» Kikaptak. Vereséggel mutatkozott be a Miskolc Steelers amerikaifutball-csapata a Di-
vízió I-ben. Az Acélcsapat hazai pályán, a Felsőzsolcai sporttelepen 21–14-re kapott ki a Tata 
Mustangstól szombaton.

» Döntetlen az uszodában. Szombaton hazai környezetben szállt medencébe a Miskol-
ci Városi Sportiskola OB I/B-s férfi vízilabda-együttese. A miskolciak az Újpest gárdáját fogadták, a 
találkozón 8–8-as döntetlen született.

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

Befejezte a DVTK Miskolc
A DVTK elleni kettős győzelemmel 
a PINKK Pécsi 424 együttese szerez-
te meg a bronzérmet a női kosárlab-
da NB I-ben.

A harmadik helyért, az egyik fél két 
nyert mérkőzéséig rendezett pár-
harc első mérkőzésén, szombaton, 
Miskolcon diadalmaskodott 70–
63-ra a Pécs, s mivel szerdán hazai 
pályán is győzött 60–53-ra, meg-
nyerte a csatát, egyben a bronzér-
met, a Work Force DVTK pedig 
negyedik lett a bajnokságban.

– A védekezésünkön sikerült 
változtatnunk, mert felállt véde-

lemmel szemben nem tudott ko-
sarat dobni a PINKK, viszont 
támadásban voltak hibáink dekon-
centráltság miatt. 23 labdát adtunk 
el, és ezekből könnyű pontokat tu-
dott szerezni a Pécs. A 60 kapott 
pontnak a fele ilyen volt. A harma-
dik negyedben összesen hat pon-
tot kaptunk, meg is nyertük ezt a 
játékrészt, de a támadójátékunk 
számomra érthetetlen hibái mi-
att nagy hátrányt szedtünk össze. 
A második félidőben viszont meg-
mutattuk, miért szereztünk érmet 
két kupában, és miért voltunk a 
bajnokságban is a legjobb négy kö-

zött – értékelte a bronzmérkőzést 
Peresztegi Nagy Ákos.

A DVTK vezetőedzője elmond-
ta, a szezon alatt sokat fejlődtek, ta-
pasztaltak, de a playoff lejátszásához 
kellő rutin hiányzott még, és talán 
pszichésen is elfáradtak a lányok.

– Amikor elkezdtük a bajnok-
ságot, háromszáz néző volt az első 
mérkőzésen. Ahogy jöttek az ered-
mények, megismerték együtte-
sünket a szurkolók, magukénak 
érezték, heti esemény lett női ko-
sárlabdameccsre járni. Színre ke-
rültünk, s a végén, a Győr elleni 
második mérkőzésen már közel 
kétezren voltak a lelátón. Egyik cé-
lunk volt megtölteni a csarnokot. 
Talán ebben lehet a csapat teljesít-

ményét és fejlődését lemérni – fe-
lelte a szakvezető a fejlődést érintő 
kérdésre.

A DVTK a 2012/2013-as pont-
vadászatban a legjobb négybe ju-
tott, a Magyar Kupában harmadik, 
a Közép-Európa Női Ligában pe-
dig második lett.

– A helyezések bizonyítják, hogy 
eredményes munka folyt, ezt kell 
folytatnunk a jövőben is. Jó úton 
vagyunk. A hiányosságaink lát-
szottak a szezon során, a bajnoki 
döntő eléréséhez azonban meg kell 
erősíteni, ütőképesebbé kell tenni 
a csapatot. Jöhetnek magyar válo-
gatott játékosok is – tekintett már a 
jövőbe Peresztegi Nagy Ákos.

S. P.

Hirdetés

Akció! Akció!
ÚJABB ORSZÁGOS Akció kEZDÔDÖTT 

ÁPRiLiS 18 – MÁJUS 6-iG
VALAMENNYi cOOP ÜZLETÜNkBEN!

Rama kocka margarin 250 g 199 Ft
Egységár:796 Ft/kg

Delikát 8 ételízesítô 75 + 15 g 179 Ft
Egységár:1989 Ft/kg

Porcukor 0,5 kg 179 Ft
Egységár: 358 Ft/kg

Presto csemegeuborka 6–9 cm 680/350 g 199 Ft
Egységár: 569 Ft/kg

Nesquik kakaópor 200 g 369 Ft
Egységár:1845 Ft/kg

Paloma ôrölt vák. kávé 225 g 399 Ft
Egységár:1773 Ft/kg

carpatina kávétejszín 10 x10 g 79 Ft
Egységár: 790 Ft/kg

Sport étcsok. márt. rumos ízû kakaós szelet 25 g 65 Ft
Jar lemon mosogatószer 500 ml 269 Ft

Egységár: 538 Ft/kg

Tomi kristály Amazónia mosópor 2 kg 999 Ft
Egységár: 499,50 Ft/kg

Domestos 24 h Pine fresh 750 ml 449 Ft
Egységár: 599 Ft/l

Nyereményjáték – csak cOOP Szuper áruházainkban
Bravo alma, narancslé 12% 1,5 l 279 Ft

Egységár: 186 Ft/l

Részletek a szórólapokban.
keresse az akció ideje alatt is cOOP üzleteinket 

és legyen törzsvásárlónk!
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Miskolc számára a turizmus és a környezetvédelem egyformán fontos, így csatlakozott egy olyan projekt-
hez, amely a kettőt összeköti: a környezetbarát turizmus fejlesztését ösztönzi.

Miskolc és Kassa kapcsolatának szorosabbra fűzése, a gyalogos és kerékpáros turizmus feltételeinek 
javítása, illetve az érintett régiók elérhetőségének javulása és a turizmus fejlesztése is célja a Miskolc 
Holding Zrt.-nek, ezért is vesz részt abban a projektben partnerként, amely az ACCESS 2 MOUNTAINS 
címet kapta. A program fő célkitűzése, hogy összehangoltan, korszerű megoldások alkalmazásával 
javítsa az Alpok és a Kárpátok hegyvidéki területeinek környezetbarát módon történő elérhetőségét.

A két hegységrendszer különböző pontjain megvalósuló kísérleti projektek során szerzett tapasz-
talatokat a résztvevők kölcsönösen megosztják egymással és a fejlődésben érdekelt helyi szerve-
zetekkel. Ennek köszönhetően jelentősen bővül a közös ismeretek köre, e tapasztalati bázisra épít-
ve pedig további számos, környezetbarát helyváltoztatást elősegítő helyi fejlesztés valósulhat meg 
a program célterületén.

Az uniós támogatású projekt keretében három, határon átnyúló, úgynevezett intermodális közle-
kedési útvonalat jelölnek ki és fejlesztenek az Észak-magyarországi és a Kassai régióban, de nem a 
megszokott módon. Hiszen ez a projekt a környezetkímélő közlekedési módokat támogatja példá-
ul azzal, hogy biztosítja a magyar és a szlovák határ menti települések biciklis és gyalogos forgal-
mát, a pályázat keretében létrejön majd a Miskolc–Lillafüred kisvonaton a kerékpárszállítás lehetősé-
ge. Emellett digitális, interaktív információs táblákat helyeznek ki, az útvonalak használatát ösztönző 
kommunikációs stratégiát készítenek, rövidfilmmel és anyagokkal is támogatva az útvonalak hasz-
nálatát – tudtuk meg Vécsi Györgytől, a Miskolc Holding Zrt. igazgatóságának elnökétől.

Ennek azért is van nagy jelentősége, mert a turizmus fellendülésével párhuzamosan a személyautó-
használat is növekszik, melynek káros környezeti hatásai komoly problémát jelentenek. – Persze, a 
környezetbarát beruházások, a környezetvédelem Miskolc számára egyébként is fontos – emlékez-
tetett Vécsi György. – Elég csak arra gondolni, hogy Miskolc zöld várossá válása érdekében már ed-
dig is számtalan lépés történt, például a környezetbarát közlekedési mód, a villamosközlekedés tel-
jes megújítása, a MIHŐ díjnyertes, megújuló energiát használó projektjei, közlekedik városunkban 
hibrid busz, de lehet már elektromos autókat is feltölteni közterületen. Ezek egy része már eddig is 
a lakóhelyünk vagy éppen idegenforgalmunk fejlesztését szolgálta, ebben egy újabb lépés lehet az 
ACCES 2 MOUNTAINS – tette hozzá az elnök.

Miskolc Holding Zrt.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
Tel.: 46/516-450. Fax: 46/516-451
E-mail: info@miskolcholding.hu l http://miskolcholding.hu

TUrIZMUS HATárOKON áT, KörNyEZETbAráT MódON



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

helyi termék seregszemle. A Gazdaság és Tech-
nika Háza.

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

13.00 | Magyar szívünk szeretetével. A 10 éves 
Kösöntyű együttes gálaműsora. Művészetek Háza.

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

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

18.00 | Magyar szívünk szeretetével. A 10 
éves Kösöntyű együttes gálaműsora. Művésze-
tek Háza.

20.00 | Wounderground, vendégekkel. 
Helynekem.

Április 21. | vasÁrnap
10.30 | Moha és Páfrány. Csodamalom Báb-

színház.
16.00 | Tavaszköszöntő bál. Vörösmarty Műve-

lődési Ház.

Április 23. | kedd
15.00 | Miskolci legendák. Csorba Piroska előadá-

sa. Petőfi Sándor Könyvtár.
17.30 | Tóth Nikoletta zongoraművész és bará-

tai estje. Hegedűn Szavári-Sovány Eszter, fuvolán 
Bendzsák Erika működik közre, énekel Forgács Pé-
ter és Sajó Dániel. Zenepalota, Bartók-terem.

Április 24. | szerda
17.00 | Az üvegekről. ArTTér. Lézerpont Látványtár.
20.00 | Wahorn klub. Wahorn András jazz imp-

rovizációs estje vendégzenészekkel, bátraknak. 
Helynekem.

Április 25. | csütörtök
13.30 | Gulliver’s travel. A Tnt Theatre Britain elő-

adása. Ady Endre Művelődési Ház.
17.30 | Előadások a történettudomány köré-

ből. Süttő Szilárd: Lovagok, gyalogosok és ágyúk 
– a középkori hadtörténet változó képe. MAB-
székház.

17.30 | Olvassunk együtt. A költészet napja után, 
a magyar nyelv hetén. Kosztolányi Dezső: Nyelv és 
lélek című művét olvassa és értelmezi Várnai Ala-

dár, a Fráter György Katolikus Gimnázium tanára. 
Fráter Katolikus Gimnázium, zeneterem.

18.00 | Kakuk Zoltán (harsona) és Varga László 
(orgona) kamaraestje. Zenepalota, Bartók-terem.

19.00 | A Karmesterkurzus záróhangversenye. 
Művészetek Háza.

20.00 | Folkkocsma a Számadó zenekarral. 
Helynekem.

Április 26. | péntek
18.00 | Korrektúra. Aktuális közéleti kérdésekről 

Tóth Gy. László politológus, Pesty László dokumen-
tumfilmes és Bencsik András újságíró beszélget. 
Művészetek Háza.

20.00 | Eleven Hold & Záhony Unplugged Pro-
ject. Helynekem.

Április 27. | szombat
20.00 | Ganxsta Zolee & Kartel. Helynekem.

Április 28. | vasÁrnap
10.30 | Aladdin és a csodalámpa. Csodamalom 

Bábszínház.
18.00 | 3. Miskolci Bach-hét. Zenepalota.

kiÁllítÁs:
» Tarka forgó. A Weöres Sándor költő születésének 100. 

évfordulója és a költészet napja alkalmából meghir-
detett versillusztrációs pályázat kiállítása megtekint-
hető április 27-ig. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

» Örökség 2012. A Herman Ottó Múzeum legújabb 
szerzeményeit bemutató kiállítás. Megtekinthető áp-
rilis 28-áig. Herman Ottó Múzeum központi épülete.

» Béres János festőművész kiállítása. Megtekint-
hető április 30-ig. Ady Endre Művelődési Ház.

» Varázskezek. A megyei kórház dolgozóinak tex-
tilmunkáiból nyíló kiállítás megtekinthető május 
3-ig. József Attila Könyvtár.

» Hüllő- és trópusihal-kiállítás. Megtekinthető má-
jus 12-ig. Ady Endre Művelődési Ház.

» In memoriam Lenkey Zoltán. A kortárs képzőmű-
vészei kiállítás megtekinthető május 12-éig. Mis-
kolci Galéria, Feledy-ház.

» Embrionális formák metaforái és ezek képi át-
írásai. Antik Sándor képzőművész kiállítása megte-
kinthető május 25-éig. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

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

» további programok: minap.hu
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Április 22. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 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 23. | 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 24. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Április 25. | 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 Kép-
újság.

Április 26. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Április 27. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.25–07.00 Képújság.

Április 28. | vasÁrnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti 
magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ››››››››››››››››››››
Április 18–24. | 15.15 Eleven testek; feliratos amerikai horror-vígjáték | 16 | 

(Béke-terem) | 15.30 Az öt legenda; amerikai animációs film | 6 | (Uránia-te-
rem) | 17.30 Született gengszterek; feliratos amerikai vígjáték | 16 | (Béke-
terem) | 19.45 Európai Panoráma: Szeretők, utazók; feliratos spanyol víg-
játék | 16 | (Béke-terem).

Április 22–24. | 15.30 Európai Panoráma: A vadászat; feliratos dán film | 
16 | (Uránia-terem).

Április 25–mÁjus 1. | 15.30 Európai Panoráma: A vadászat; feliratos 
dán film | 16 | (Uránia-terem) | 17.30 Európai Panoráma: Broken; feliratos 
angol film | 16 | (Béke-terem) | 17.45 Európai Panoráma: Rázós környék; 
feliratos angol film | 18 | (Uránia-terem) | 19.45 G. I. Joe – Megtorlás; ka-
nadai–amerikai sci-fi akciófilm | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Európai Panorá-
ma: 360; feliratos angol–francia–brazil–osztrák romantikus film | 16 | (Urá-
nia-terem).

francia filmtavasz
Április 20. | 17.45, 20.00 A Casablanca hadművelet; svájci akció-vígjáték 

| 16 | (Uránia-terem).
Április 21. | 17.45 Mindannyian kísérleti nyulak vagyunk?; francia doku-

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

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Horrorra akadva 5. (F premier) | 16 
| 10.15, 12.15 (szo–v), 14.15, 16.15, 
18.15, 20.10 – 22.15 (p–szo)
Pokoli futam (MB premier) | 12 | 
10.00, 12.00 (szo–v), 14.00, 16.00, 
17.45, 19.45 – 21.45 (p–szo)
Eleven testek (MB premier, digitális 
3D) | 16 | 13.15 – 19.45 (szo–v), 20.30 
(kivéve p–v)
Oblivion (MB) | 16 | 10.30 (szo–v), 
13.00, 15.30, 18.00 – 19.45 (kivéve 
p–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 | 15.45
Támadás a Fehér Ház ellen (MB) | 16 
| 15.00, 19.30 – 22.00 (p–szo)

Croodék (MB digitális 3D) | 6 | 10.15, 
12.30 (szo–v), 14.30 (kivéve cs), 16.30, 
18.30
Croodék (MB) | 6 | 11.15 (szo–v), 
14.30 (cs)
Képszakadás (MB) | 16 | 11.00 
(szo–v), 17.30, 19.30 –21.30 (p–sz)
Óz, a hatalmas (MB digitális 3D) | 12 
| 14.15
Óz, a hatalmas (MB) | 12 | 11.30 
(szo–v)
A burok (MB) | 12 | 17.00
Tökéletes hang (MB) | 12 | 13.00, 
20.30
Az óriásölő (MB digitális 3D) | 12 | 
11.15 (szo–v), 15.15, 17.30
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 18–24. ››››››››››››››

HirDetés

HirDetés

» Szombaton rendezik meg az egri bazilikában a Katolikus Egyház Katekizmusának 
napját. Az eseményt Ternyák Csaba egri érsek hívta életre, és minden papját, hitoktatóját, az egy-
házközségi képviselő-testületek tagjait is hívja és várja a rendezvényre.

» Vasárnap, 21-én, délután 4 órakor mocorgós szentmisét mutatnak be a mindszenti 
plébánia Millenniumi-termében a kisgyermekes családok részére.

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

» A vasgyári templomban április 22-én, hétfőn délután 5 órától, Fra Marinko Šakota 
ferences szerzetes, medjugorjei plébános vezetésével imatalálkozót tartanak. Mindenkit szeretet-
tel várnak!

» A KÉSZ miskolci csoportja rendezésében április 25-én, csütörtökön délután fél 
6 órától a Fráter György Katolikus Gimnázium zenetermében kerül sor az Olvassunk együtt a 
költészet napja után, a magyar nyelv hetén című előadásra. Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek 
című könyvének olvasásában, az értelmezésben Várnai Aladár, a Fráter György Katolikus Gim-
názium tanára segít.

» A minorita templomban április 27-én, szombaton délután fél 5 órai kezdettel kerül 
sor Kálmán Peregrin ferences, mátraverebély-szentkúti házfőnök elmélkedésére Hit és szerzetes-
ség címmel. A 6 órakor kezdődő szentmisét is ő mutatja be.

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

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.  21 900 Ft/fő

Római vakáció  
(Assisi–Velence kirándulással) 
06. 21–26. 49 900 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!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Apróhirdetés
Gyakorlattal, nyelvvizsgával rendel-
kező valutapénztárost keresünk. ér-
deklődni: 20/227-9299. 

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, alumínium) cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. 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.

Megbízható, referenciával rendelke-
ző, fiatal hölgy takarítást és gyermek-
felügyeletet vállal Miskolcon, telefon-
számom: 06-20/256-7949.

a Miskolctapolcai Barlangfürdőben?
Igen! BakancsBan vagy strandpapucsBan!

Tudja, hol található 4000 éves termálvízforrásunk?  Milyen ismeretlen barlangjáratok találhatók a hegy gyomrában? Kíváncsi rejtett barlangi tavunkra?
Jöjjön el és nézze meg Európa egyetlen természetes Barlangfürdőjét úgy, ahogy még soha nem láthatta!

Időpontok: 2013. április 20., április 21. és április 22. 
Szárazlábas, ruhás túrák indulási időpontjai: 18.30, 19.30

Napközbeni, fürdőruhás vendégeink túraidőpontjai: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.00 órakor.
A Föld világnapja alkalmából tegyen egy izgalmas sétát a földalatti barlangjáratainkban! Belépő 500 Ft/fő!

A túrákra előzetes bejelentkezés szükséges, a túrák minimum 10 fős, maximum 25 fős turnusokban indulnak.

Bejelentkezni telefonon a 30/670-5985-ös számon vagy az info@barlangfurdo.hu e-mail címen lehet.  
Jelentkezéseket 2013. április 20-ig, délután 16 óráig tudunk fogadni.

Fürdőruha nélkül, 
száraz láBBal



a város lapja
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12  mozaik

115 éve, 1898. április 16-án 
miskolci emlékanyagból Kas-
sán 1848-as ereklyekiállítás nyílt. 
Szombathy Lajos honvédtiszt és 
Butykay József tüzértiszt saját tár-
gyait, mások nyomtatványokat, 
kéziratokat, emléktárgyakat küld-
tek. Miskolcon sok Knézich Kár-
oly-emléket őriztek, amiket szin-
tén kiállítottak. 

63 éve, 1950. április 17-én meg-
kezdődtek a Tátra utcai bérház-
építkezések. Ezen a területen két-
száznyolc lakást alakítottak ki a 
hagyományos módon épült bérhá-
zakban.

60 éve, 1953. április 20-án meg-
született az önálló miskolci rá-
dió, pontosabban a Magyar Rádió 
miskolci stúdiója, amely 1968-ban 
költözött a Bajcsy-Zsilinszky ut-
cai sajtóházba. A stúdió hatvana-
dik „születésnapja” előtt, 2012-ben 
szűnt meg.

Hétforduló ›››››››

Hétfőn újra nyitnak
A sátorbontás és a szokásos ta-
vaszi karbantartás miatt bezárt 

hétfőn a Selyemréti Strandfürdő, 
április 22-étől azonban újra vár-
ja az úszni vágyókat. A karban-

tartás során átvizsgálják a vízfor-
gató rendszert, a szaunát. Idén 
ezen felül automata vegyszer-

adagolót is telepítenek a meden-
cébe, valamint megkezdődött 
a medence melletti zuhanysor 
felújítása is. Ez utóbbi egyéb-

ként nem fejeződik be hétfőig, 
és ismert, hogy a nyár közepéig 

egyéb munkavégzés is várható a 
Selyemréten. (fotó: Juhász Á.)

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

Paulo Coelho: 
Az accrai kézirat
A történet 1099. július 14-én játszó-
dik. Jeruzsálem a keresztesek táma-
dására készült, amikor egy görög fér-
fi, Kopt összegyűjtötte a város lakóit 
egy térre. A tömegben keresztények, 
muszlimok és zsidók lesték szavait, 
melyektől azt várták, hogy felkészít-
hetik őket az elkerülhetetlen harcra. 
Kopt, az idős bölcs nem a harcról be-
szélt, hanem a mindennapok nehéz-
ségeiben rejtőző tudásra irányította 
figyelmüket. Míg az ellenség a falak 
alatt gyülekezett, az emberek a való-
di ellenségről, a veszteségről és a ma-

gányról kérdezték. Szavaiból egy évezreddel később is ugyanolyan 
tisztán árad a tudás és a bölcsesség.

Kurt Tepperwein: 
Gyógyító kapcsolat
A párkapcsolat olyan út, amely-
re együtt lépünk, hogy együtt érkez-
zünk meg saját magunkhoz. A kap-
csolatok központi szerepet töltenek 
be életünkben, hiszen kevesen ter-
vezik, hogy egyedül maradnak, ők 
is csak azért, hogy ne kelljen megta-
pasztalniuk egy párkapcsolat kelle-
metlen oldalait. A néha nehéz idő-
szakokat azonban senki sem úszhatja 
meg. A könyvben kérdések merül-
nek fel és válaszok bukkannak elő, hi-
szen valójában nem a partnerünk az 
oka a problémáinknak, ő csak felszínre hozza. De milyen összefüg-
gések vannak a kapcsolataink és az egészségünk között? A könyvvel 
ennek is utánajárhatunk.

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 diósgyőri vár szomszédságában ma is 
meglévő parókiát 1898–1899 között építették. Ugyanazon a telken 
1898 nyarán kezdtek az evangélikus templom építéséhez, s azt 1902-
ben szentelték fel. Tervezője a vasgyári kolónia építkezéseiről is ismert 
Szvetlik Mátyás volt, de a megvalósult tervet munkatársa, a szintén 
vasgyári tervező-építész, Murányi Lajos készítette. Az egyházi épület-
együttes az elővárra épült, amelynek kelet–nyugat irányú elrendezé-
se az alapok ásása során derült ki. Nagymennyiségű emberi csont és a 
vári élethez kapcsolódó tárgyi emlékek is előkerültek. (A csontokat az 
egyházi jegyzőkönyv szerint közös koporsóba temették el.) A temp-
lombelső a miskolci Zsupán János műhelyéből került ki, míg a haran-
gokat Sopronban készítették. A harangok az első és a második világ-
háborúnak is áldozatául estek. A templom felújítására az 1950-es évek 
végén és a XXI. század elején került sor.  
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Jó könyv és finom kávé
Gyermekként rácsodálko-
zott a könyvekre, a könyv-
tárosok jó előadásaira, s a 
könyvtár magával is ragad-
ta Varga Gábort, aki ma 
már a Lévay József Muzeá-
lis Könyvtárat vezeti.

A könyvtárosok világnapját ün-
nepelte a héten a világ. A rohanó, 
digitális világban ma már keve-
sebben ülnek be egy-egy könyv-
tárba, pedig az igazi kincsekre ott 
bukkanhat az ember. A muzeá-
lis könyvtárban például hozzá-
vetőleg 40 ezer kötetet őriznek, 
amelyből a legrégebbi egy IX. 
századi kódextöredék, de meg-
található a polcokon a Miskol-
ci töredéknek nevezett kódex is. 
Az állományból 17 ezer muzeális 
kötetnek minősül. Varga Gábor 
nem emlékszik, konkrétan miért 
szerette meg a könyveket, de azt 
biztosan tudja, mindennapjainak 
mindig része volt a könyvtár.

– Már általános iskolában, a 
könyvtárhasználat órán rácso-
dálkoztam a könyvekre, a könyv-

táros nagyon izgalmas dolgokat 
mesélt – emlékezett Varga Gábor, 
aki könyvtár–történelem szakon 
végett, majd a városi könyvtárnál 
kezdett dolgozni.

Kezdetben a Szabó Lőrinc 
Könyvtár tájékoztató könyvtá-
rosa volt, majd két évvel később 
a földszinten található muzeális 
könyvtárba került.

– A sors hozta, hogy ide kerül-
tem. A harmadikon dolgoztam, 
de mindig ide, a földszintre jár-
tam kávézni, mert itt nagyon fi-
nomat főztek, aztán egyszer csak 
itt maradtam. Egy jó kávé és egy 
jó könyv sokra képes – tette hoz-
zá. Tevékenysége mára kiterjedt, 
így sajnálatára egyre kevesebb 
időt tud a könyvek között tölteni.

Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

szeretők, utazók
A ’80-as évek Almodóvar-
filmjeit idéző frenetikus 
komédiában egy Mexikó-
városba tartó repülőgép 
utasai és személyzete nagy 
bajba kerülnek, hiszen ki-
derül, hogy meghibásodott az egyik futómű. Kényszerleszállás-
ra volna szükség, ám nem kapnak leszállópályát, így órákig kény-
telenek a spanyol légtérben keringeni. Várakozás közben pedig az 
utasok legbensőbb titkaira is fény derül. A rendező 19. filmjéről azt 
állítja, a forgatókönyvet úgy kezdte el írni, mint egy komikus szösz-
szenetet, s végül egy morális, verbális, irreális vígjáték lett belőle.

feliratos spanyol vígjáték, korhatár 16 év | Európai 
Panoráma, Művészetek háza, Béke-terem; ápri-
lis 18–24., 19.45

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

Névadó – Derkovits Gyula
A Csabai kapuból nyíló, a 
Művésztelep lakóházai-
hoz vezető utca, amely 
a Szent Ferenc kór-
ház mögött ér véget. 
A zsákutcából a Med-
gyessy Ferenc utcán le-
het visszatérni a főútra.

A névadó Szombat-
helyen született, s művé-
szi adottságai ellenére az asztalos 
szakmát kellett elsajátítania apjától. 
Húszéves korában önként jelent-
kezett katonának, s a fronton sú-
lyosan megsérült. Rövidre szabott 
életét bénult bal kézzel és tüdőbaj-
jal élte le. 

1923–1926 között Bécsben tanul, 
ahol mecenatúrára lel. 1928–1933 
között már Magyarországon készíti 
el élete fő művét, a 12 fametszetből 
álló Dózsa György-sorozatot. A pa-

rasztháború történeti illuszt-
rálása az 1930-as években 
politikai tartalommal te-
lítődött. A téma 1933-
ban rézkarcsorozatban 
is elkészült. 1932-ben és 
1934-ben volt két gyűj-

teményes kiállítása. Eze-
ken már festészeti kor-

szaka jellegzetes termékei 
(Végzés, Alvó, Kivégzés, Vasút 
mentén, Anya) is megjelentek. 

(1894–1934 között élt, Budapes-
ten az új köztemetőben temették 
el, ahol Medgyessy Ferenc 1937-
ben készített sírjára emléket. Művei 
többségét a Magyar Nemzeti Galé-
ria őrzi. Elismeréseket halála után 
kapott, így például 1948-ban posz-
tumusz Kossuth-díjat adományoz-
tak neki.) 

D. I.

Mert a mozgás öröm! A Generali Arénában rendezték meg 
szerdán az Ovis Mozgásfesztivált, amelyen már harmadik alkalom-
mal mutatkoztak be a közönségnek a legkisebbek. Tizenegy csapat, 
vagyis 105 gyerek vett részt a megyei Tornaszövetség és a Belváro-
si Óvoda Katowice úti Sporttagóvodája által szervezett rendezvé-
nyen. Az óvodásoknak ez előtt a fesztivál előtt nem volt lehetőségük 
a tánc műfajában megmutatni tehetségüket, a mozgás e műfaja eb-
ben a korban ezzel a fesztivállal honosodott meg Miskolcon. Helye-
zések nincsenek, hiszen a mozgás öröme a lényeg. (fotó: F. Kaderják Cs.)

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

jogeset ›››››››››››

Száz éve írták…
„A polgári jólét fokmérője volt egy-
kor, hogy a Jézus kútja vizét isz-
sza-e valaki otthonában. Mert nem-
csak a környékbeli Toronyalja, 
Medgyesalja, Papszer, Urak-utcája 
lakói zarándokoltak ehhez a kúthoz 
üdítő italért, de a város legtávolabbi 
zugába, a Tetemvárra, a Nyakvágó-
ba, a Gordonba is elhordták fedeles 
korsókkal, fonott demizsonokkal 
a vizek királyát, a Jézus kút vizét” 
– írja a Reggeli Hírlap 1933. április 
8-ai száma.                  Dobrossy István


