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Történelmi választás előtt állunk! A magyar emberek erőfeszítésének  
köszönhetően Magyarország ma már saját lábán áll.  
Sok mindenre lehetünk büszkék. Sok még a teendőnk,  

és nem térhetünk vissza a múlt elhibázott politikájához.

Kérjük, szavazatával támogassa április 6-án  
a fIdesz – kdnP helyi jelöltjeit  

az országgyűlési választásokon, hogy  
a megkezdett munkát tovább folytathassuk!
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Egy új  acélmű létrehozását jelentették be 
pénteken a Diósgyőri Ipari Parkban, amely 
a tervek szerint mintegy 320 ezer 
tonna folyékony acél gyártására 
lesz alkalmas, és több mint 300 
embernek adhat majd munkát.

MInI acélMű InDul
Diósgyőrben

Miskolcon a világ színei, 
HagyoMányai, látnivalói

Huszonegyedik alkalommal vár
ja a látogatókat Miskolcon a 
„Menjünk világgá...!” utazási ki
állítás. több mint negyven stan
don, majdnem száz utaztató 
kínál programokat, szállá
sokat, utazásokat március 
27–29ig az itcszékházban.

utazási 
kiállítás

8.
oldal
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Az „Év befektetője” elisme
réseket adtak át csütörtökön 
Budapesten. A nyolc kategóriá
ban kiosztott díjjal a Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal (HITA) a 
kiemelkedő befektetői teljesít
ményeket nyújtó cégeket ismeri 
el évről évre. A díjazottak kö
zött volt a Takata Safety Systems 
Hungary Kft. is.

A díjakat az ünnepi gálán Szij-
jártó Péter, a Miniszterelnökség 
külügyi és külgazdasági állam-
titkára, valamint Berényi János, a 
HITA elnöke adta át a cégek kép-
viselőinek. Szijjártó Péter kiemel-
te, Magyarország azt a stratégiai 
célt tűzte ki maga elé, hogy Eu-
rópa termelési központja legyen. 
Ennek érdekében Európa egyik 
legversenyképesebb beruházási 
és befektetési környezetét kellett 
létrehozni, ezért döntött a kor-
mány az adórendszer radikális 
átszervezése mellett. Szijjártó Pé-
ter szerint az eredmények mára 
jól látszanak, az ország 2014-ben 
rááll a tartós növekedési pályára. 
Emellett sikerült foglalkoztatási 
rekordot dönteni, több mint két 

évtizede nem fordult elő, hogy 4 
milliónál több ember dolgozzon 
Magyarországon. 

Az államtitkár hangsúlyozta: a 
járműipar volt az egyik zászlós-
hajója a folyamatnak, amely nyo-
mán a gazdaság növekedési pá-
lyára állt. A díjkiosztón jelen lévő 
vállalatok közül négy cég is ebben 
a szektorban tevékenykedik, és 
a magyar exportteljesítmény 18 
százalékát az autóipar adja. Be-
rényi János, a HITA elnöke ar-
ról beszélt, hogy külön köszönet 
illeti a Magyarországon befek-
tető cégeket, mert döntésükkel 
hozzásegítették az országot ah-
hoz, hogy a Financial Times fDi 
magazinja Budapestnek ítélje a 
legvonzóbb befektetési célpont-
nak járó díjat Kelet-Európában. 
Év Befektetője Díjat nyert a Taka-
ta Safety Systems Hungary Kft., 
a Hankook Tire Magyarország 
Kft., a Coloplast Hungary Kft., a 
Computacenter Services Kft., a 
Systemax Business Services Kft., 
a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft., a Gyöngyös Ipa-
ri Park Fejlesztő Kft., valamint a 
Fém alk Zrt. is.

Napközben, ahogy emelkedik a külső hőmérséklet, a hőköz-
ponti automatika leszabályozza a radiátorokban keringő fűtő-
víz hőmérsékletét. A déli órákban akár az is előfordulhat, hogy 
rövid ideig nem kell fűteni. Aztán, ahogy a külső hőmérséklet 
kezd visszahűlni, a fűtés újra beindul, egyre melegebbek lesz-
nek a radiátorok. Emellett a MIHŐ Kft. alkalmazza még az 
ún. szakaszos fűtést is, aminek a korábbi években a lakosság 
részéről nagyon pozitív volt a visszajelzése. Ez azt jelenti, hogy 
folyamatosan figyelik a meteorológia előrejelzését, és amennyi-
ben nagyon magas a várható külső hőmérséklet, úgy a reggeli 
órákban leállítják a fűtést. Estefelé pedig, amikor gyorsan hűl a 
levegő, ismét bekapcsolják.

Ha a fentiektől eltérően szeretnének fűteni a társasházak, 
erre is van lehetőség, ez esetben a fűtési megbízottak írásban 
fordulhatnak a MIHŐ-höz. A fűtési idény május 15-ig tart, ez 

persze nem jelenti azt, hogy addig fog szolgáltatni a cég – emel-
te ki Nyíri László. A jelenlegi időjárási előrejelzések és az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján úgy feltételezik, hogy április második 
felében már nem lesz szükség a fűtésre.

Miskolc a bajor ipar fellegvárába is bejelentkezett

 
Mint fogalmazott, ebben a ver-

senyben önmagában már kevés a 
szerencse, illetve az erős lobbi. Szük-
ség van helyben kidolgozott munka-
megosztási készségre és képességre 
is a kormányzattal, a kormányzati 

intézményekkel. – Az utóbbi hóna-
pokban egymást érik a Miskolccal 
kapcsolatos kül- és belgazdasági ese-
mények, amelyek bizonyítják: a kor-
mányzat megkülönböztetett figyel-
met és együttműködési készséget 

tanúsít Miskolc iránt – hangsúlyozta 
az alpolgármester.

Elmondta, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium, személy szerint Nikolet-
ti Antal helyettes államtitkár, Mydlo 
Tamás főkonzul, Tasnádi Bálint kül-
gazdasági szakdiplomata, valamint 
a miskolci városháza tisztségvise-
lői és szakemberei sokat dolgoztak 
azért a találkozóért, amelyet a múlt 
héten rendeztek meg Münchenben, 

a Felső-Bajor Kereskedelmi és Ipar-
kamara székházában. Miskolc 2014 
tavaszán itt, Németország legfejlet-
tebb országrészében, a bajor ipar fel-
legvárában teremtett magának be-
mutatkozási lehetőséget, röviddel a 
sikeres berlini bemutatkozás után. 
Mint megtudtuk, a Kriza Ákos pol-
gármester vezette delegációban részt 
vett Pfliegler Péter alpolgármester, a 
Miskolc Holding szakmunkatársai 

– Vécsi György igazgatósági elnök 
vezetésével – Torma András, a Mis-
kolci Egyetem rektora, Bihall Tamás, 
a BOKIK-elnöke, Szécsiné Bányai 
Ilona nemzetközi referens, valamint 
több miskolci vállalkozó is. A mis-
kolci prezentációt követően a magyar 
delegáció, a magyar vállalkozások 
és a német cégek között jó néhány, 
konkrét együttműködéssel kecsegte-
tő párbeszéd vette kezdetét.

Miskolcnak erőteljes küzdelmet kellett folytatnia a városok nemzetközi méretekben is folyó versenyében az olyan eredményekért, mint például a Takata helyi beruházása, vagy a Kiemelt Fejlesztési Központ státusz el-nyerése – mondta el lapunknak Pfliegler Péter alpolgármester.

Az év beFeKTeTői 
KözöTT A                         !TAKATA

A DIGÉP Mini Steel Mills, 
vagyis DIGÉP Mini Acélmű 
projekt – mint a neve is mu-
tatja – nem az egykori kohá-
szat, hanem a gépgyár területén 
valósul meg. Ennek egyik oka, hogy 
az egykori DAM jelenlegi tulajdonosá-
val nem sikerült a befektetőknek „zöld 
ágra vergődni”, illetve szerették volna 
azt a két kilométeres távolságot csök-
kenteni, amely az acélmű és a gépgyár 
között egykor megvolt. A technológi-
ai beruházás értéke mintegy 50 millió 
euró, 300-350 fő közvetlen, új dolgo-
zó foglalkoztatását tervezik. További 
150-200 fő kaphat munkát a szolgálta-
tóknál, és több száz „indirekt” létesülő 
munkahellyel is számolnak, a projekt-
hez kapcsolódóan. Az éves árbevételt 
mintegy 150-180 millió euróra tervezik, 
a termékek alapanyaga Magyarorszá-
gon beszerezhető hulladékvas lesz. A 
tervek szerint évi 300 ezer tonna ötvö-
zött acélt gyártanak majd, autóipari és 

egyéb gépipari felhasználásra. A pén-
tek délelőtti projektindító ünnepségen 
Mengyi Roland, a megyei közgyűlés 
elnöke arról szólt, történelmi adósságu-
kat rendezik azzal, hogy újraindítják az 
acélgyártást Miskolcon. Olyan techno-
lógiával, amely a világ élvonalába tar-
tozik, mondta Ács András, a DIGÉP 
Hungary Kft. ügyvezetője. Diósgyőr 
lelke az acélmű, melynek több mint 
240 éves hagyománya van. Miskolc 
készen áll az együttműködésre, arra, 
hogy konstruktív módon vegyen részt 
az üzemeltetési fázist megelőző szak-
mai egyeztetéseken, hangsúlyozta Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere. Mint 

mondta, ebben az iparág-
ban, egy ekkora jelentőségű 
beruházásnak már az előké-

születei is a lehető legszoro-
sabb együttműködést igénylik 

a beruházók és az új létesítmény-
nek otthont adó település között, és 

őszintén reméli, hogy az előkészítési fá-
zis után, a lehető legrövidebb időn belül 
létrejönnek az új, munkahelyteremtő 
beruházás szükséges, de elengedhetet-
len feltételei. Sebestyén László ország-
gyűlési képviselő emlékeztetett rá: már 
2009-től megtett mindent a miskol-
ci acélgyártásért, amely „nem élte túl 
az MSZP – SZDSZ kormány műkö-
dését”. Mivel az eladóval sehogy sem 
tudtak megállapodni, így végül az új 
mini acélmű megépítése lett a cél, amely 
most már elindulhat.

A projektet – szimbolikusan – egy 
váltókar meghúzásával indították út-
jára.

H. i. | FoTó: JuHász á.

„Miskolc készen áll az együttműködésre”
Új mini acélmű

Diósgyőrben

Új helyen, új technológiával, a tervek sze-
rint 300-350 dolgozóval indulhat újra 
az acélgyártás Diósgyőrben. Pén-
teken tartották a csarnok avatót 
a beruházás helyszínén.

bevett gyakorlat már 
évek óta, hogy az eny-
hébb tavaszi időjárás 
beköszöntével a me-
teorológiai adatokra 
is figyelnek a MiHő 
Kft. szakemberei, hi-
szen a műszaki lehe-
tőségek adottak 
arra, hogy taka-
rékosan fűt-
senek, tudtuk 
meg Nyíri 
Lászlótól, 
a MiHő Kft. 
ügyvezető 
igazgatójától.

enyhül az idő, kevesebbet kell fűteni

A szakaszos fűtésszolgáltatás idején napközben az időjárás 
függvényében teljesen szünetelteti a fűtést a MIHŐ Kft., az éj-
szakai és reggeli órákban azonban szolgáltat. A fűtési idény a je-
lenlegi jogszabályok szerint szeptember 15-től május 15-ig tart. 
Ezen időszakban a MIHŐ Kft. a lakóközösségekkel kötött meg-
állapodások szerint akkor fűt, amikor a napi középhőmérséklet 
előreláthatólag három, egymást követő napon 12 Celsius-fok, 
vagy egy napon át 10 Celsius-fok alatt marad. A társasházak ter-
mészetesen a megállapodásokat módosíthatják, és igényeiknek 
megfelelően kérhetik a fűtésszolgáltatást.
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Adósságkonszolidációs bizony-
ságlevelet adott át szerdán Tállai 
András önkormányzati államtit-
kár Kriza Ákosnak, Miskolc pol-
gármesterének. A dokumentum 
bizonyítja, hogy a város adósságát 
teljes egészében átvállalta a kor-
mány.

A városházán rendezett ünnep-
ségen Sebestyén László országgyű-
lési képviselő elmondta: 2002-ben 
a szocialisták 3 milliárd forintnyi 
forráshiánnyal vették át a város ve-
zetését, amit aztán 2010-ben már 62 
milliárddal adtak át. Ebből 36 mil-
liárd volt az önkormányzat hitelál-
lománya, a többi a Miskolc Holding 
cégeinél kinn lévő hitel, illetve ke-
zességvállalás. Ugyanakkor olyan 
beruházásokat kezdtek a város-
ban, amelyek csak „vitték a pénzt”. 
2010-re az önkormányzatok csőd-

helyzetbe kerültek. Az új kormány-
nak tennie kellett valamit, s az adós-
ság csökkentése, illetve átvállalása 
mellett döntöttek, amely két ütem-
ben történt meg. Sebestyén László 
hangsúlyozta, hogy bár az önkor-
mányzatnak közvetlenül már nincs 
tartozása, de a kötelezettségvállalá-
sok, holdingos adósságok még ter-
het jelentenek, a következő ciklus 
feladata lesz, hogy ezzel is kezdje-
nek valamit. Tállai András egyebek 
mellett arról szólt: a magyar önkor-
mányzati rendszer nagy változáso-
kon ment át az utóbbi majd’ négy 
évben. Erre szükség is volt, hiszen 
már a működésképtelenség hatá-
rán állt. 2011-ben megszületett az új 
önkormányzati törvény, új feladat-
rendszer alakult ki, melyben az ön-
kormányzatokra kevesebb feladat 
hárul, a finanszírozás pedig átlát-
hatóbbá vált a feladatfinanszírozás 

rendszerében. A kormány összesen 
1350 milliárd forint adósságot vál-
lalt át, megyénkben 252 településtől 
több mint 92 milliárdot. Miskolc a 
hiteltörlesztő részletek által felszaba-
dult forrást fejlesztésre, működésre 
tudja fordítani a többi önkormány-
zathoz hasonlóan. Kriza Ákos pol-
gármester arról szólt, Miskolcon az 
emberek már csak a bizonyosságban 
hisznek, s most a hitelátvállalás kap-
csán is megkapták a bizonyságot – a 
kormány beváltotta, amit megígért. 
Miskolc megszabadult az évi 3,5–5 
milliárd forintos hiteltörlesztéstől, 
már idén egymilliárd forinttal töb-
bet tudnak városüzemeltetésre for-
dítani. Mindeközben nőttek a város 
helyi adóbevételei, így el tudják kez-
deni a konszolidált építkezést. „Mis-
kolc új sebességre kapcsolt, megnyílt 
előtte a fejlődés lehetősége” – zárta 
beszédét Kriza Ákos.

A közelmúltban kezdte meg műkö-
dését Miskolcon a Bosch új indítómo-
tor- és generátor-fejlesztési központja. 
A technológiák és szolgáltatások szál-
lítója 2017-ig összesen kétmillió euró 
értékű beruházást tervez végrehajtani 
a cégcsoport miskolci autóipari gyárá-
hoz tartozó új fejlesztési központban. 
A tervek szerint a mérnöki tevékeny-
ségek folyamatos bővítésének köszön-
hetően 2016-ig a jelenleg 40 fős osztály 
létszáma több mint a duplájára emel-
kedik majd.

A beruházás részeként az elkövet-
kező években tovább bővül a teszt-
labor berendezéseinek állománya. 
A csúcsminőségű és egyes esetek-
ben a Boschon belül is egyedülálló 
tesztberendezésekkel funkcionális 
és teljesítményméréseket, valamint 

élettartamteszteket végeznek, így biz-
tosítva a Miskolcon gyártott termé-
kek magas minőségi színvonalát. A 
fejlesztési központ olyan folyamat-
specialistáknak is otthont ad, akik 
hibaelemzési módszerekkel próbál-
ják a termékekben esetlegesen felme-
rülő meghibásodási jelenségeket ki-
szűrni, ezzel is csökkentve a tervezési 
és a gyártási hibák számát. – Ebben a 
nagyszabású beruházásban is egyér-
telműen tetten érhető, hogy Magyar-
ország kiemelt fontosságú stratégi-
ai partnere a Boschnak. Az, hogy a 
helyi gyártás mérnöki támogatása 
is egyre nagyobb hangsúlyt kap, – 
nyilatkozta Max Nitzsche, a Robert 
Bosch Energy and Body Systems Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Ezek egyikében, a nemrégiben megnyílt Pannon-tenger 
Múzeumban köszöntötték először az érdeklődőket, s nyitot-
ták meg a miskolci események sorát. Csepreghy Nándor, fej-
lesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár 
elmondta, az uniós fejlesztések hétéves költségvetési idősza-
ka zárul most. – Kilencezer fejlesztés történt, 780 milliárd fo-
rint értékben. A legnagyobb változás azonban majd most jön 
– hangsúlyozta a helyettes államtitkár. – A 2014–2020-as peri-
ódusban a helyi döntéshozóknak valós beleszólása lesz abba, 
milyen pályázatokon indulnak, milyen fejlesztéseket vinné-
nek véghez. – A jelen program-
sorozat célja, hogy a pályáza-
ti beruházások valós sikereit 
a miskolciak is szemügyre 
vehessék. Itt, a Herman 
Ottó Múzeumban igazi 
időutazásban vehetünk 
részt. Emellett azon-
ban más beruházások 
megtekintésére is le-
hetőséget nyújt a mai 
nap – ezt már Csöbör 
Katalin országgyűlé-
si képviselő mondta, 
megemlítve a lilla-
füredi kisvasútnál és 
a diósgyőri várnál történő 

fejlesztéseket is. Sebestyén László országgyűlési 
képviselő hozzátette, a múzeum bővítése önma-
gáért beszél. A politikus méltatta az intézmény-
ben dolgozók munkáját, felhívta a figyelmet a 
kiállításokra, a bemutatásra kerülő kulturális fej-
lesztésekre. A projektek közül – a múzeum mel-
lett – ő is kiemelte a népszerű lillafüredi kisva-
sutat, amely szép tájakon jár, s kuriózum is, 
nem sok ilyen van. Lillafüreden már elké-
szült a függőkert, a diósgyőri vár fejlesz-

tése pedig folyamatban van. Sebestyén László 
hangsúlyozta: amikor látták, hogyan romlik 
a vár állapota, egyértelmű volt, hogy a folya-

mat megállítása mellett fejleszteni is kell. 
A nyílt nap tehát a Herman Ottó Múze-
umban kezdődött, ahol több kiállítást 
is láthattak az érdeklődők, de a nap fo-
lyamán – jelképesen és a valóságban – 
„nyitva állt a kapu” a diósgyőri vár-
ban és Lillafüreden is. 

Kiss J. | fotó: Juhász á.

„MisKolc 
úJ sebességre 
Kapcsolt”
adósságkonszolidációs bizonyságlevél

Városunkban nyitott

a bosch
feJlesztési Központot

MúzeuMban, Várban, KisVasúton

fejlesztések 
nyílt napja

harmadik alkalommal vehettek részt a 
napokban az érdeklődők az Uniós Fejlesz-

tések Nyílt Napja elnevezésű programsoro-
zaton. Múlt vasárnap az észak-magyarországi 

régióban folytatódtak a rendezvények – ezúttal 
a miskolci fejlesztéseket láthatta a közönség.



Miskolctapolca új fürdőjének tervezése és kivi-
telezése két ütemben valósul meg. Az elmúlt év 
végétől dolgoznak az első ütem megvalósításán: 
az 50 méteres, nemzetközi versenyek rendezé-
sére is alkalmas medence vízpróbái rövidesen 
megkezdődnek, és jó ütemben halad a régi öltö-
zők és az egykori főépület megújítása is.

A második ütemben az élményfürdő épül meg. 
A tervezett strand olyan attrakciót kínál, amely 
csak és kizárólag a Hejő-patak völgyében találha-
tó meg. A meleg forrásvizet és a szintkülönbsé-
geket kihasználva egy „tavirózsa-fürdőrendszer” 
jön létre: a főépülettől kiinduló, különböző mély-
ségű és hőmérsékletű medencesor a környezet 
adottságait, a vízeséseket, a tavirózsákkal teli tó-
rendszert idézi.

A medencerendszerben végig tudunk menni a 
számtalan élményelemmel felszerelt, két szinten 
elhelyezkedő, emeleti szintről induló, földszinti 
részre érkező, majd ismét felfelé vezető medencék 
gyűrűjében. A vízfelület egy része fedett térben 
helyezkedik el, elhúzható tetővel, ami lehetővé te-
szi a téli-nyári használatot. Zuhatagokkal tarkí-
tott átjárók mentén juthatunk ki a szabadba.

A főépület fürdőcsarnoka galériázott, nagy 
belmagasságú tér, mely nyitható tetővel nyári 
használatban a strand részeként működik, télen 
azonban bezár és fűthető élményfürdővé válik. 
Esti programok megtartására, egyéb attrakciók 
céljára is alkalmas tér.

A strand két része körbeöleli az Aradi sétányt, 
a Hejő felőli teresedéssel találkozóhely alakul ki, 
amely a fürdőkorzó kiinduló pontja is.

Közlemény4 Miskolci Napló

Folytatódik a Miskolctapolcai Strandfürdő fejlesztése. A beru-
házás II. ütemének részleteiről lakossági fórumon tájékoztatjuk 
az érdeklődőket. A rendezvény házigazdája Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő, miniszteri biztos és Kriza Ákos, Miskolc 
város polgármestere. A rendezvényen részt vesz Lengyel Kata-
lin, a Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Rostás László, 
Miskolc város főépítésze, Kovacsics Imre, az SPA Hungary Hol-
ding Zrt. vezérigazgatója és Rosta S. Csaba építész-tervező.

Hirdetés

Élménymedencék, szaunaliget, napozóteraszok  
– tovább épül a Miskolctapolcai strand!

Időpont: 2014. március 31. hétfő, 17. 00 óra
Helyszín: Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Miskolc, Győri u. 3.



Centenáriumi ünnepségnek adott 
otthont a Miskolci Nemzeti Szín-
ház vasárnap. A Víz világnapja 
alkalmából a miskolci víziköz-
mű-szolgáltatás elmúlt 100 évére 
emlékeztek, a jeles eseményen elis-
meréseket is átadtak.

A meghívott vendégeket, jelenle-
gi és egykori munkatársakat Üszögh 
Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igaz-
gatója köszöntötte. Beszédében fel-
idézte a kezdeteket, azt, hogyan s 
miként jött létre a miskolci víziköz-
mű-szolgáltatás. A városi vízszolgál-
tató cég történetéből kiemelte 
a főbb fejlesztéseket, s be-
szélt annak kiemelke-
dő állomásairól is. 
Ezt követően elis-
meréseket adott 
át Pálffy Kinga, a 
Miskolc Holding 
Zrt. vezérigaz-
gatója és Üszögh 
Lajos. Kiemelke-
dő tevékenységéért 
díjazásban részesült 
Alexa Péter beruházá-
si előadó, Bajnóczi Tibor-
né iratkezelő, Balajti Péter pro-
jektmenedzser, Domán István 
darukezelő, Durbák Beatrix 
közmű-nyilvántartási csoport-
vezető, Horányiné Csiszár 
Gabriella vízbázis-koordi-
nátor, Horváth Ferenc kele-
ti városrész üzemmérnök-
ség-vezető, Jászai Levente 
hibaelhárítási műszakve-
zető, Kapiné Bodnár Ida 
mikrobiológus és Sziklai 

Levente szenny-
víz-műszakvezető. 
Az ünnepségen 
Winkler Tamás-
nak, a Magyar 
Víziközmű Szövet-
ség elnökének levél-
ben küldött jókíván-
ságait is tolmácsolták a 
jelenlévőknek. – 100 év nagy 
idő, s a MIVÍZ Kft. ma is példamutató 
munkát végez – írta egyebek mellett 
az elnök, méltatva a miskolci vízszol-
gáltatót, s örömét fejezve ki annak si-

keres pályázatai kapcsán is. „Egy 
évszázadnyi eredmény 

bizonyítja kiváló-
ságukat” – zárta 

sorait Wink-
ler Tamás. Ezt 
követően a 
MIVÍZ éle-
téről, s az ott 
folyó mun-
káról készült 

kisfilmet lát-
hatta a közön-

ség, majd 
a kultúra 
vette át a 
szerepet – a 
Lili bárónő 

előadásával 
köszöntötték 

a vendégeket.
Az előadást kö-

vetően Kriza Ákos 
polgármester mondott po-

hárköszöntőt. Mint fogalmazott, 
számára 2014., a Víz világnapja Mis-
kolcon azt jelenti, hogy megterem-
tettük a tiszta vízellátást. – Ma már 
fertőzött víz nem folyhat a miskolci 
csapokból. A közfeladat-ellátás biz-
tosítása fontos feladat, s ebben Mis-
kolc élen jár Magyarországon. S nem 
csupán ebben járunk élen, hanem 
többek között a gazdasági növeke-
désben, a munkanélküliség csökken-
tésében is – mondta a polgármester, 
hozzátéve: szeretné, ha a követke-
ző uniós ciklus zárásakor nem csu-
pán a miskolciak tudnák, hanem az 
országban mindenki, hogy Miskolc 
a legdinamikusabban fejlődő hazai 
nagyváros, meghatározó központ. 
Sebestyén László országgyűlési kép-
viselő arról szólt: 33 éve dolgozik fo-
lyamatosan egy vízügyi vállalatnál, 
amelynek partnere a MIVÍZ Kft. is. 
Elmondta, az együttműködés példás. 
„Ha valakinek segítségre volt szük-
sége, mindig volt vállalat, amely 
segítő kezet nyújtott” – mondta, 
majd reményét fejezte ki, hogy épp 
úgy fog fejlődni a MIVÍZ a követ-
kező száz évben, ahogyan fejlődött 
az elmúlt, s általa látott 33 évben.

Kiss J. | fotó: Végh Cs. 
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A MIVÍZ Kft. elmúlt száz évének 
méltó lezárása volt a vállalat cente-
náriumi ünnepsége. Üszögh Lajost, 
a MIVÍZ Kft. ügyvezetőjét kérdez-
tük a miskolci víziközmű-szolgálta-
tás elmúlt és a következő 100 évéről.

– A legtöbben természetesnek vesz-
szük, hogy Miskolcon folyamatosan 
ellenőrzött, kristálytiszta karsztvíz fo-
lyik a csapból, a Bükk ajándéka, ame-
lyet eljuttatunk a felhasználókhoz. Ez 
így is van rendjén. Ez ma a víziköz-
mű-szolgáltatás része, hogy eljut a ter-
mészet ajándéka az otthonokba. De az 
is a szolgáltatás része, hogy a felhasz-
nált, szennyezett vizeket úgy adjuk 
vissza megtisztítva a természetnek, 
hogy a környezeti terhelés a lehető leg-
kisebb legyen. A múlt század elején 
kezdődött meg a Miskolctapolcai Víz-
mű tervezése, 1909-ben már épült az 
Olasz-kút, Miskolc egyik legfontosabb 
forráskútja, amely ma is üzemel. 1913-
tól már rendszeres vízszolgáltatásról 
beszélhetünk. Lépésről lépésre jutunk 
el a mába, amikor 650 kilométernyi 
ivóvízvezeték biztosítja a vízellátást, 
37 gépház szolgálja az ivóvíz átemelé-
sét és a megfelelő nyomást – a miskolci 
egyedi terepviszonyokat kiküszöbölve 
–, 47 medence közel 30 ezer köbméter 

ivóvízzel gondoskodik a víztárolásról, 
és a bükki karsztban lévő 8 vízbázist 
20 helyen figyeljük állandóan.

– Az elmúlt évek eredményes lobbi- 
és pályázati tevékenységének köszön-
hetően 9 milliárd forint nagyságrendű 
fejlesztési pénz érkezett Miskolcra. 

– A karszt, így a Bükk is sérülé-
keny vízbázis. A biztonság érdekében 
olyan 24 órás monitoring-hálózatot 
építettünk ki, amely minden esetben 
csakis kristálytiszta ivóvizet enged be 
a közműrendszerbe. Ez évben tovább 
növeljük Miskolcon a több mint 90%-
ban meglévő szennyvízcsatorna-háló-
zat hosszát, amely a 900 új bekötéssel 
és a majd’ 20 kilométernyi új nyomvo-
nallal az egyik legjobb lesz az ország-
ban. A szennyvíztelep harmadik tisz-
títási fokozatba „kapcsol”, amely már 
így európai szintű biológiai szenny-
víztisztítást eredményez. A szenny-
víztelepen folyik még egy beruházás, 
amellyel a szennyvíziszapból energiát, 
áramot és hőt tudunk majd előállíta-
ni. A Tapolcán épülő ultraszűrő révén 
a legnagyobb víztermelő telepünk vá-
lik világszínvonalúvá. Talán így mél-
tók lehetünk az elődök munkájához, 
s unokáink is bátran élvezhetik a mis-
kolci víziközmű-szolgáltatás követke-
ző 100 évét is. 

NAGYSZÜLEINKTŐL 
  

UNoKÁiNKNAK

„A MiVÍZ Kft. ma is példamutató munkát végez”

Centenáriumi ünnepség

A középdöntőbe táncolta magát 
a Szinvavölgyi Néptáncműhely 
március 22-én. A Fölszállott a 
páva elnevezésű, országos te-
hetségkutató műsor így a mis-
kolci együttessel forog tovább. 
Áprilisban, a középdöntőben 
madocsai néptáncokat mutatnak be a szin-
vavölgyiek, ekkor már a közönség szavazata is sokat 
számít majd. 

A Szinvavölgyi Néptáncműhely 47 pontot táncolt ösz-
sze az elődöntőben. Maródi Attila, a néptáncműhely mű-
vészeti vezetője elmondta, nagyon sokat készültek az élő 
műsorra, s a csapat még lelkesebb lett a továbbjutás után.

– Mindenki lelkes és felkészült volt szellemileg, lelkileg 
és fizikálisan is. A táncosok élvezték, hogy minden körü-
löttük forog. Nagyon szoros volt a program. Fotózás volt, 
film készült, s a próbákon is teljesíteniük kellett. Nagyon 
izgultak, de sok időt töltöttek a felkészüléssel – mondta 
a művészeti vezető, hozzátéve, hogy bizakodásra adhat 
okot, hogy az eddig továbbjutott együttesek közül a Szin-
vavölgyi kapta a legmagasabb pontszámot.

A szinvavölgyi alakulat április 12-én kerül az élő mű-
sorba. Tudatosan készülnek, s ekkor már a közönség sza-
vazata is sokat számít majd, számítanak a miskolciakra 
– és persze mindenkire, akinek tetszik, amit csinálnak. 
– Az előválogatón madocsai táncokat mutattunk be, na-

gyon magas pontszámmal 
értékelték a produkciónkat, s 
ezzel kerültünk az élőshowba, 
így a középdöntőben ezt ad-

juk majd elő – fűz-
te hozzá.        Kiss J. 

Nyilván sokan teszik fel ma-
gukban a kérdést: miért érde-
mes újabb négy évet adni az Or-
bán-kormánynak? Elsősorban 
azért, mert a szellemi-intellek-
tuális szféra viszonylag új fejle-
ményeként gátlástalanul zajlik a 
liberalizmus tágan értelmezett 
szabadságfelfogásából eredő új ér-
tékek és értelmezési keretek erő-
szakos elfogadtatása az Európai 
Unió intézményrendszerén be-
lül. A kommunisták, szocialisták, 
zöldek és liberálisok összehangolt 
támadást indítottak a tradicioná-
lis európai értékek és életformák 
ellen. Európa keresztény múltjá-
nak és jellegének megkérdőjele-
zése mellett támadást indítottak 
a nemzet és a család intézménye 
ellen, szabadon választhatóvá kí-
vánják tenni a nemiséget, a rend-
nél többre becsülik az anarchiát, 

és népszerűsíteni kívánják a kü-
lönböző szexuális devianciákat. 

Kísérletező kedvük határtalan. 

Ezzel szemben 
a magyar kor-
mány érték-
ként tekint a 
nemzetre, a 
családra, a ha-
gyományokra, a spontánul szer-
veződő kisközösségekre, a nem-
zeti anyanyelvre és kultúrára, a 
hívő emberekre, a munkára, az 
emberi méltóságra, a szolidari-
tásra és a rendre. Ezért a politikai 
állásfoglalás egyúttal markáns ér-
tékrend-választást is jelent. Ápri-
lis 6-án arról kell döntést hozni, 
hogy az európai Magyarország le-
zárja e végleg a posztkommunista 
átmenet hosszúra nyúlt és rend-
kívül káros időszakát, és folyta-
tódhat-e a nemzeti érdekeknek 
megfelelő szuverén Magyarország 
szellemi és gazdasági újjáépítése. 
A jelenlegi ellenzék esetleges győ-
zelme Magyarország válságöve-
zetté nyilvánítását jelenti. 

tóth gy. LÁsZLó

A választás tétjeKözépdöntőben a Szinvavölgyi Néptáncműhely
sZÁMÍtANAK 

A MisKoLCiAKrA

KAPtUK 
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március 27–április 2. (illetve a készlet erejéig)

Újabb nagyszabású vásár valamennyi Coop üzletünkben!
Kristály- 

cukor 
1 kg  

(a fotó csak illusztráció)

209 Ft

Coop  
zöldborsó  
gyorsfagyasztott,

1 kg

399 Ft

Koronás  
porcukor 

0,5 kg, egys.ár: 278Ft/kg             
(a fotó csak illusztráció)

139 Ft

További TerméKeK:
Pick békebeli füst. felezett tarja (csak Coop Szuper üzlet) 1 kg   2599 Ft
Délhús füst. bajai lapocka (csak Coop Szuper üzlet) 1 kg    1499 Ft
baromfihúsos lecsókolbász 1 kg 499 Ft

„Ez a tavasz Rólad szól!” – nyereményjáték március 6 – április 30-ig: 
Vásároljon 4000 Ft felett, dobja be a névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pénztárblokkot április 30-ig a 

Szerencsedobozba és részt vehet a június 4-i sorsoláson. Nyeremények: 8 db 200 000 Ft értékű wellness  
pihenés, 40 db 50 000 Ft értékű C&A ajándékkártya, 80 db 20 000 Ft értékű kozmetikai ajándékcsomag

Legyen a hét minden napján az UNIÓ COOP Zrt. üzleteinek rendszeres vásárlója!

Áprilisban ér véget az ACCESS 2 MOUNTAIN elnevezésű nemzetközi projekt, melyben a Miskolc Holding 
Zrt. mint konzorciumi partner vesz részt.  A program fő célkitűzése, hogy korszerű megoldásokkal javítsa az Al-
pok és a Kárpátok hegyvidéki területeinek környezetbarát módon való elérését.

A projekt utolsó fázisába érkezett, az úgynevezett 7-es munkacsomag megvalósítása folyik jelenleg. A 
munkacsomag célja az, hogy ösztönözze a hegyvidéki régiók, regionális érdekelt felek közötti együttműkö-
dést, szorosabb kapcsolattartást, a projekt során szerzett tapasztalatok, szakvélemények megosztását a Kár-
páti Egyezmény és az Alpesi Egyezmény területei fenntartható megközelíthetőségének javítását és a kettő 
közti együttműködést elősegítését. 

Az uniós támogatású projekt keretében három, határon átnyúló, úgynevezett intermodális közlekedési 
útvonalat jelöltek ki és fejlesztenek az Észak-magyarországi és a Kassai régióban, a helyben található turisz-
tikai desztinációk környezetbarát módon történő megközelítése érdekében.

A környezetkímélő közlekedési eszközök 
használatára ösztönző fejlesztés keretén belül 
valósult meg az ÉSZAKERDŐ Zrt. Lillafüredi 
Állami Erdei Vasútjának szerelvényeire a kerék-
pártárolók felszerelése, amelyek lehetővé teszik 
a Miskolc – Garadna közötti kerékpárszállítást, 
személyautó használata nélkül. A kerékpáros és 
gyalogos turizmust segítik a fából készült er-
dei esőbeállók is, amiket a Bolhás-réten, Mis-
kolc-Garadnán, a Kecskelábi elágazásánál, a 
Teknősi-réten, valamint Pusztafaluban helyez-
tek ki. Ezzel párhuzamosan digitális, interaktív 
információs táblákkal is ellátták a turisztikai-
lag fontos csomópontokat, melyek a pályázattal 
kapcsolatos anyagok mellett helyi információ-
kat, kisfilmeket, az adott kerékpáros és gyalo-

gos útvonalak használatát ösztönző kommunikációs anyagokat tartalmaznak.
Az ACCESS 2 MOUNTAIN keretén belül került megrendezésre múlt héten, Miskolcon egy konferencia, 

melyen a projektben érintett helyi szervezetek képviselő tartottak előadást az eddig elért fejlesztésekről. Jelen 
volt a Miskolc Holding Zrt, az ÉSZAKERDŐ Zrt., a Miskolci Turisztikai Kft. és a Miskolc TDM képviselete.

Március végén a projekt keretén belül általános iskolás tanulóknak tartottak tudatosságnövelő tréninget, 
mely során a gyerekek környezetbarát közlekedési módokkal és a fenntartható fejlődéssel ismerkedhettek, 
illetve gyakorlatban is kipróbálhatták magukat és tudásukat különböző ügyességi és akadályversenyekben, 
melyek mind a pályázat céljait népszerűsítették. 

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

WP7-es munkacsomag konferencia 2013. október  
(© Irene Lucius WWF DCP)

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.     
facebook/vilaglatoutazas

világlátó utazás Nyugat-európában...

LoNDoN
2014. 05. 08–14. 7 nap/4 éj

részvételi díj 87 900 Ft/fő + belépők
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Apróhirdetés
Ne dobja ki, érték! Megunt, el-
romlott, használt játékvasútját 
megvásárolom. Tel.: 06-20/444-
8560.
A Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítvány ingyenes elsőse-
gélynyújtó tanfolyamot tart áp-
rilis 8-án anyukák számára. A 
tanfolyamot szakképzett men-
tőtiszt tartja. A gyerekekkel ön-
kéntesek fognak játszani, amíg 
az anyukák tanulnak. Jelentke-
zés: 06-30/905-8113, oláhné.ju-
lika@chello.hu.
A Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítványnál áprilisban szer-
dánként 15 órától készségfej-
lesztő játszóház indul, további 
információ www.miskolc.ima-
mi.hu, programok menüpont-
ban, olahne.julika@chello.hu.

Egy szikrányi esély…
Megváltozott munkaképességűeknek álláskereséshez nyújt segítséget 
a Szikra Alapítvány.

Szolgáltatásaink:
l  Kompetencia-felmérés
l  Egyénre, személyre szabott munkavállalási terv készítése
l  Segítségnyújtás önéletrajz-készítésben
l  Nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedés támogatása

Szolgáltatásaink ingyenesek a munkavállalók részére!
Munkaerő-piaci Szolgáltató Iroda megváltozott munkaképességű embereknek.
Szikra Alapítvány, Miskolc, Széchenyi u. 19., 4/3.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő, kedd, csütörtök: 9.00–15.00, szerda, péntek: 9.00–12.00
Bejelentkezés telefonon: 06-30/812-3007, e-mailben: munka@szikraalapitvany.hu
Szikra Alapítvány, Miskolc, Széchenyi u. 19. 4/3.
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A Felsőzsolcán megrendezett 
Egészségnapra látogatott el múlt 
pénteken Szócska Miklós egész-
ségügyért felelős államtitkár. A 
politikus megismerkedett a helyi 
lehetőségekkel, s szólt azokról az 
egészségmegőrző programokról is, 
amelyek szeptemberben indulnak.

Mint mondta, amikor hivatalba lé-
pett, sokszor hallotta, hogy Magyar-
ország élen jár a szív- és érrendsze-
ri megbetegedésekben, a daganatos 
betegségekben és a halálozási lis-
tán.  – Cselekvést azonban nem lát-
tam: számoltuk a halottainkat. Az 
elmúlt három évben sikeres lépése-
ket tettünk a nemdohányzók védel-
mében, a népegészségügyi adónak 
köszönhetően kevesebb só, cukor 
kerül a termékekbe. Szeptember-
től a méhnyakrák elleni védőoltás 
is elérhető lesz majd ingyenesen, s a 
transzzsírsav szabályozásával hate-

zer életet mentettünk meg – hang-
súlyozta Szócska Miklós, aki arról 
is szólt, hogy a mozgásszegény élet-
mód miatt többen halnak meg, mint 
a dohányzás okozta betegségekben. 
Ezzel kapcsolatban pozitív változás-
ként említette a mindennapos testne-
velést, s felhívta a figyelmet az április 
25-i, országos kampányra is, melynek 
keretében még több szűrővizsgálat 
lesz. – Ma már a megnyert életeket is 
számolhatjuk, nem csupán az elvesz-
tetteket – tette hozzá. Az államtitkárt 
Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő fogadta. Kiemelte, a megelő-

zés több szempontból is fontos. Mint 
mondta, amíg nincs gond, addig nem 
foglalkozunk magunkkal, de ha részt 
veszünk a szűréseken, időben ész-
lelhetjük a bajt, s megelőzhetjük azt. 
– Az utóbbi két hétben több ilyen ese-
ményt is szerveztünk, hogy az itt la-
kóknak ne kelljen sokat utazniuk a 
vizsgálatokért. Több százan éltek a 
lehetőségekkel – mondta el Csöbör 
Katalin, hozzátéve, hogy a megelőzés 
gazdasági szempontból is hasznos, 
hiszen a már kialakult betegségek ke-
zelése igen sokba kerül.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Kampánykörútján az észak-borso-
di térségbe és Miskolcra is ellátoga-
tott Schiffer András országgyűlési 
képviselő, az LMP listavezetője múlt 
szombaton.

A politikus sajtótájékoztatóján ki-
emelte, a Lehet Más a Politika (LMP) 
szerint csak a helyi gazdaságok és a 
közösségi közlekedés megerősítésé-
vel kapcsolhatók vissza a leszakadó, el-
zárt térségek az országos vérkeringésbe. – Ez az észak-bor-
sodi, gömöri túra megerősítette azt a nézetünket, hogy 
érdemi munkahelyteremtésről csak akkor beszélhe-
tünk, ha a kormányzat a helyi gazdaság megerősítésé-
re koncentrálja a forrásokat – jelentette ki Schiffer András. 

Kifejtette, az LMP álláspontja szerint 
nem tudott esélyt és reményt adni a hát-
rányos helyzetű térségeknek az a felzár-
kóztatási politika, ami „25 éve a külföl-
ditőke-vonzó képesség erősítésére tett fel 
mindent”. – Mi nem összeszerelő orszá-
got szeretnénk látni, hanem a helyi gaz-
daság erősítésére szeretnénk a forrásokat 
összpontosítani. Ha április 6-án meg-
kapjuk rá a felhatalmazást a választóktól, 
akkor felül fogjuk vizsgálni a stratégiai 

megállapodásokat, bármelyik kormány kötötte is, mert nem 
a multik zsebét kell tömni sok pénzzel, nem számukra kell 
enyhíteni a szabályozást, hanem a helyben boldogulni akaró 
embereket kell segíteni, elsősorban azzal, hogy termékeiket 
piacra tudják vinni – mondta az LMP társelnöke.

Választási fórumot tartott hét-
főn a miskolci sportcsarnokban 
Mesterházy Attila. Az ellenzéki 
Összefogás miniszterelnök-jelölt-
jét demonstrálók várták az aréna 
bejáratánál, többek között „48 
napja várjuk a választ: mit tudsz a 
240 millióról?”, és „Kié az a pénz, 
Attila?” feliratú táblákkal.

Mesterházy Attila borsodi körút-
ja végén érkezett Miskolcra. Az el-
lenzéki politikus beszédében ismét a 
nyilvános vitát szorgalmazta Orbán 
Viktor miniszterelnökkel, s bírálta 
a kormány intézkedéseit. Megemlí-
tette a devizahitelesek problémáit, 
az euró árfolyammozgását, a fog-
lalkoztatást, illetve az elvándorlást 

is. Megfogalmazása szerint 
több mint 3 millió szegény 
ember él Magyarországon, 
nagyon sokak életszínvona-
la romlott az elmúlt években. 
– A mi politikánk arról szól, 
hogy fel kell emelni a szegé-
nyeket, bátorítani az eleset-
teket, erősíteni a gyengéket 
– fogalmazott. Véleménye 
szerint, programjukból „va-
lamilyen módon mindenki 
profitál”, öt társadalmi cso-
port viszont biztosan nyer 
azzal, ha győznek a választá-
son: ezek a gyerekek, a nők, a 
munkavállalók, a kis- és kö-
zépvállalkozók, valamint a 
nyugdíjasok. Mesterházy At-

tila vállalásaik közül meg-
említette, hogy 250 ezer új 
munkahelyet teremtenek, 
100 ezer forintra emelik 
a minimálbért, jelentősen 
csökkentik az alapvető 
élelmiszerek árát, igazsá-
gos és fenntartható rezsicsökken-
tést hajtanak végre, felszámolják 
a gyermekéhezést. A rendezvé-
nyen felszólalt még Gúr Nándor, 
az MSZP alelnöke, Simon Gábor, 

az MSZP miskolci elnöke, valamint 
Nagy-Korsa Judit és Varga László or-
szággyűlési képviselőjelöltek, illetve 
más megyei jelöltek is.

K. i. | fotó: M. L.

„A miskolciak azt vár-
ják, hogy Mesterházy At-
tila viselkedjen végre fel-
nőtt ember módjára, és 
valljon végre színt!” 
– mondta Kiss Já-
nos, a Fidesz helyi 
frakcióvezetője 
hétfői sajtótájé-
koztatóján, a 
Generali Aré-
na előtt. A po-
litikus szerint 
a szocialisták el-
nöke „immár másod-
szor futamodott meg a felelősség 
elől, és ismét nem ment el az Or-
szággyűlés mentelmi bizottságá-
nak ülésére”.

„Mesterházy Attila ma ide, Mis-
kolcra menekült a felelősség elől” 
– hangoztatta Kiss János, aki az 
MSZP-gyűlés helyszínéül szolgá-
ló sportcsarnok előtt úgy fogal-
mazott: „a szocialisták elnöke ma 
sem ment el az Országgyűlés men-
telmi bizottságának ülésére, hogy 
tájékoztatást adjon, pontosan mit 
mondott neki Simon Gábor, hon-
nan vannak a százmilliók.” Kiss 
János kiemelte, a miskolciak azt 
várják, hogy Mesterházy Atti-
la „viselkedjen végre felnőtt em-
ber módjára, és valljon színt!”. 

– Most, hogy meghalt Welsz 
Tamás, az egyetlen ember, aki 
személyesen el tudta volna 

mondani a rendőrségnek, 
hány szocialista po-

litikust érintett ez 
a példátlan bűn-

cselekmény-so-
rozat, Mester-
házy Attilán a 
sor, hogy színt 
valljon! – han-

goztatta   a frak-
cióvezető. Kiss Já-

nos kihangsúlyozta: 
azt várják Mesterházy Attilától, 
hogy jelenjen meg a   nemzetbiz-
tonsági bizottság soron következő 
ülésén, és mondja el, „mit tud arról, 
van-e más szocialista politikusnak 
is afrikai útlevele és titkos bank-
számlája, és ha igen, kik 
azok?”

„Ma Már 
a Megnyert éLeteKet is 
száMoLhatJuK…”

„VaLLJon Végre színt 
Mesterházy attiLa!”

fidesz: 

A helyi gazdaságokat erősítenék

Baloldali választási fórum, tüntetőkkel

Múlt pénteken járt le a határidő, 
ameddig a jelöltet állító szervezetek 
tagokat delegálhattak a szavazat-
számláló bizottságokba – Miskol-
con öt párt, illetve pártszövetség élt 
ezzel a lehetőséggel. A bizottsági ta-
gok eskütétele csütörtökön volt, utá-
na megkezdődött az oktatásuk is.

A szavazókörök szavazatszámlá-
ló bizottságaiban három, a közgyű-
lés által megválasztott tag dolgozik, 
és közel félszáz póttagot is válasz-
tottak, hogy betegség vagy más aka-
dályoztatás esetén is meglegyen a 
létszám. A bizottságokba a választá-
son jelöltet állító szervezetek, függet-
len jelöltek is delegálhattak tagokat 
múlt pénteken délután 4 óráig – egy 
párt egy körzetbe maximum kettőt. 
– Miskolcon öt szervezet élt ezzel a 
lehetőséggel. A város 160 szavazókö-

rébe a Fidesz – KDNP 279, az MSZP, 
DK, Együtt, PM, MLP 319, a Jobbik 
125, az MCP 60, A Haza Nem Eladó 
Mozgalom Párt pedig 6 tagot delegált 
– mondta el érdeklődésünkre Batta 
Angéla aljegyző. A delegáltak száma 
alapján elmondható, hogy egy-egy 
szavazókörben várhatóan 5-10 bizott-
sági tag fogadja majd a választópolgá-
rokat.

Csiszár Miklós jegyző elmondta, 
a bizottságok munkájukat már a vá-
lasztást megelőző napon, jövő szom-
baton megkezdik, akkor veszik át 
ugyanis az elnökök hivatalosan a he-
lyi választási irodán a szavazáshoz 
szükséges kellékeket, amiket vasár-
nap hajnalban szállítanak majd a sza-
vazókörökbe. A bizottságok fél 6-tól 
felkészülnek a szavazók fogadására, és 
a törvény szerint hajnali 6 órától este 
7 óráig fogadják a választópolgárokat.

esKüt tetteK
a szavazatszámlálók



Múlt és jelen

Az 1908 előtt készült képeslap a Deák Ferenc és a Zárda utcák közötti épüle-
teket ábrázolja. A bal oldali földszintes épület az 1858–1899 között működött 
városi kórház, amely Fáy-kúria néven is ismert volt. Az épületből zeneiskola 
lett, majd a telek északi oldalán banképületet, déli részén felsőkereskedelmi is-
kolát építettek. Az utca „másik oldala” a mai Hősök tere akkori beépítettségét 
mutatja. A földszintes, Pece patak partján álló épület Kaffka Ignác törvény-
széki bíró háza volt. Az épületet az első világháború után azzal a szándékkal 
bontották le, hogy a háború áldozatainak emlékművét itt állíthassák fel. 

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

akkor...

...és Most
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Soltész Nagy Kálmán, Miskolc sza-
badelvű polgármestere, egyben a Kos-
suth-szoborbizottság elnöke Miskolc 
függetlenségi országgyűlési képviselőjét, 
s a városhoz meghatározóan kötődő, or-
szágosan ismert tudóst, Herman Ottót 
magánlevélben kérte fel, hogy alkosson 
ő is véleményt Róna József fiatal szobrász 
munkájáról, a Kossuth-szobor kicsinyí-
tett másáról.

Herman Ottó két alkalommal is felke-
reste műtermében az alkotó Rónát, va-
lószínűleg neki is elmondta véleményét, 
amelyet tartalmas levélben fogalmazott 
meg Soltész Nagy Kálmán polgármes-
ternek. Öt pontban rögzítette észrevéte-
leit, jelesül azt, hogy „az arcz nem Kos-
suth arcz, hanem magyar Bach huszár 
szakál”. Aztán pontosan leírja a szabad-
ságharc fél évszázaddal ezelőtti férfivilá-
gának szakállviseletét, amely a korabe-
li Csengery-, Eötvös- és katonaképeken 
látható. Kossuth mindig parókát viselt, 
amely bár tökéletesen illeszkedett, még-
is „Kossuthra élesen jellemző volt”. Az-

tán anatómiailag nem helyes a 
bal láb állása, hosszú a kinyújtott 
jobb kéz, s ez a kéz nem hason-
ló ahhoz, ahogyan Kossuth lelkesedve és 
lelkesítve beszélt.

Arról nem maradt írás, hogy a mű-
vész korrigálta-e alkotását vagy sem, de 
mivel ekkor már a komáromiak nagy el-
ismeréssel nyilatkoztak Klapka György 
szobráról, ez megnyugtathatta a mis-
kolci szoborbizottságot. A megelégedést 
mutatja, hogy Róna Józsefet kérték fel 
Szemere Bertalan szobrának elkészíté-
sére is. (Szemere Bertalan szoborállítása 
már a Kossuth Lajos halála előtt felvető-
dött Miskolcon, tekintettel Avas-oldali 
síremlékére. Szobrát a Papmalom térre 
tervezték, oda, ahová a Kossuth-szobor 
került. Aztán 1905-ben – másodikként 
– szobrot kapott Felsőmagyarország 
megyéinek kormánybiztosa is.)

A szabadságharc 50. évfordulóján, 
1898. május 31-én, országos érdeklő-
dés mellett avatták fel Miskolcon Kos-
suth Lajos szobrát. Az ünnepségen – 

országgyű lési képviselők, politikusok 
és más hírességek mellett – részt vett 
Kossuth Lajos lánya, Ruttkayné Kos-
suth Lujza és fia, Kossuth Ferenc, vala-
mint Herman Ottó és neje, Borosnyai 
Kamilla is. A szoborról – tudomásom 
szerint – két  korabeli üveglemez ma-
radt az utókor számára, amelyet vélhető-
en Schabinszky László miskolci művész 
készített. Az egyiket – a teret megtöltő 
ünneplő közönséget ábrázoló felvételt – 
Szendrei János közölte 1911-ben, a másik 
– szintén üvegnegatív – a még felállvá-
nyozott szobrot mutatja.

A szoboravatás után a Korona Szál-
lodában volt számtalan pohárköszöntő-
vel egybekötött bankett. Az első Soltész 
Nagy Kálmán polgármestertől hangzott 
el. Ezt követően Bizony Ákos, a függet-
lenségi párt elnöke Kossuth Lajos emlé-
két méltatta, s a család jelenlévő tagjait 
éltette.                                   Dobrossy István

A miskolci Kossuth-szobor avatása, 1898-ban

Herman ottó a miskolci 
kossuth-szoborért 2.

Idén olyan díszvendégeket szeret-
tek volna választani, amelyek közel 
vannak, így esett a választás Abád-
szalókra és a Magas-Tátrára, mond-
ta el a megnyitón Bárdos István, a 
kiállítás szervezője, a Szerviz Iro-
da Utazási Központ vezetője. Idén 
is három tematikus napot tarta-
nak: az első a szakmáé, különböző 
előadásokkal, a második – péntek 
– közönségnap programokkal, fel-
lépőkkel. A szombat most is a csa-
ládoké lesz. Bárdos István az ingye-
nes városnéző buszokra is felhívta 

a figyelmet a harmadik napon. Kö-
szöntötte a kiállítás vendégeit Sonja 
Jelinkova, a Szlovák Idegenforgalmi 
Hivatal vezetője is, aki hangsúlyoz-
ta: nagyon szereti Miskolcot. Azért 
dolgoznak, hogy a szlovák emberek 
is szeressenek Magyarországra jön-
ni, a magyarok pedig hozzájuk láto-
gatni. Ezt erősítette meg Jan Mokos, 
Tátraváros polgármestere is, aki 
hangsúlyozta a két ország közös tör-
ténelmét. Kiemelte, a magas-tátrai 
fürdőkultúrát magyarok kezdték el 
kiépíteni. Kovács Mihály abádsza-

lóki polgármester arról szólt, 
hogy településük Európa 
ökoturisztikai szigete, igazi 
élményközpont. Mivel a Ti-
sza tó vizét folyamatosan cse-
réli, frissíti a folyó, ezért nem 
akármilyen fauna alakult ki, 
melyet továbbfejlesztenek 
egy több mint hatmilliár-
dos uniós projekt keretében. 
Egész nyáron folyamatos 
programokkal várják a lá-
togatókat. Kiss Gábor, Mis-
kolc alpolgármestere kiemel-
te: Miskolc számára nagyon 
fontos a turizmus. Városunk 
a régió második legkedvel-
tebb turisztikai célpontja, 
tavaly 120 ezren látogattak 
ide, de van még hová fejlőd-
ni. A minőségi turizmusban 

látják a jövőt, kiemelten szeretnék 
fejleszteni a kerékpáros turizmust, 
de fontosak az olyan nagyrendez-
vények is, mint az operafesztivál 
vagy a film fesztivál. A kiállításon 
az utazási irodák mellett több bel-
földi régió vagy település is jelen 
van. Így például Hajdúszo boszló, 
amely szállásaival, programjaival, 
rendezvényei vel, tehát teljes kínála-
tával szerepel, mondja Forrai Anna-
mária, a Hajdúszoboszlói Turizmus 
Nonprofit Kft. vezetője. 

H. I. | fotó: MocsárI LászLó

Térfigyelő kamerák 
a közbIztonsáGért

A térfigyelő kameráknak kö-
szönhetően nőtt a közterületen 
elkövetett bűncselekmények fel-
derítési aránya, ugyanakkor csök-
kent az elkövetett cselekmények 
száma. A jelenleg tesztüzemben 
működő belvárosi rendszámfel-
ismerő rendszerrel pedig az a cél, 
hogy visszaszorítsák a belvárosi 
övezetbe engedély nélkül behajtók 
számát.

Lengyel Katalin, a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. ügyvezető igaz-
gatója az ezzel kapcsolatos tájé-
koztatón emlékeztetett, Miskolc 
önkormányzata a belváros rehabi-
litációjára több mint 4,3 milliárd 
forint, vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert el. A projekt egyik 
elemeként térfigyelő kamerarend-
szert építettek ki a belvárosban és 
a történelmi Avason.

Vincze Csaba, a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet vezető-
je elmondta, a beruházás kereté-
ben, mintegy 83 millió forintból 

kialakították a városi térfigyelő 
kamerák informatikai központ-
ját, az érintett közterületeken pe-
dig – több mint 55 millió forintból 
– 32 térfigyelő kamerát helyeztek 
el, s integrálták a rendszerbe a ko-
rábban kihelyezett kamerákat is. 
Így ma már 123 térfigyelő kamera 
üzemel Miskolcon, a Baross Gábor 
utcától, Diósgyőrön át egészen Lil-
lafüredig, s az avasi lakótelep nagy 
részét is ellenőrizni tudják.

Vincze Csaba jelezte, az eddi-
gi tapasztalatok egyértelműen azt 
mutatják, hogy a kameráknak kö-
szönhetően nőtt a közterületen el-
követett bűncselekmények felderí-
tési aránya, ugyanakkor csökkent 
az elkövetett cselekmények száma. 
A kamerarendszer működteté-
se tehát egyértelműen hozzájárul 
Miskolc közbiztonságának javu-
lásához.

k. I. | fotó: J. á.

Miskolcon a világ színei, hagyományai, látnivalói
csütörtökön megnyílt a huszonegyedik „Menjünk világgá…!” Utazá-
si kiállítás Miskolcon. Március 27–29-ig több mint negyven standon 
csaknem száz utaztató kínál programokat, szállásokat, utazásokat az 
Itc-székházban.
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Idén is Miskolcon rendezik a 
jégkorong Magyar Kupa né-
gyes döntőjét. Péntektől vasár-
napig összesen öt mérkőzést 
láthatnak a Miskolci Jégcsar-

nokba kilátogató szurkolók. A 
Macik abban bíznak, hogy ér-
met szereznek hazai jégen.

Az esemény sajtótájékoztató-
ján Kovács Zoltán, a Magyar Jég-
korong-szövetség főtitkára elmond-
ta: sokat jelent, ha a hazai csapat – ez 
esetben a Miskolci Jegesmedvék – jól 
szerepel, ez a látogatottságra is jó ha-
tással van. A sportvezető hozzátette, 
öt mérkőzést láthat majd a publikum, 
a pénteken, lapzártánk után rendezett 
Dunaújvárosi Acélbikák – Sapa Fe-
hérvár AV19 meccset ugyanis a Fejér 
megyei városban játszották – ez a szö-
vetség ötlete volt a nézőszám miatt.

A „final four” névadó szponzora a 
Borsodi Sörgyár, amely a DVTK-val 
kötött fúziója után is hazai pályán 
maradt – ezt erősítenék a jövőben is.  
– Az itt élők fontosak számunkra, 
meglepetésekkel készülünk a hétvégé-

r e , 
hogy megkö-
szönjük a szurkolók lojalitását 
– mondta Nagy Annamária, a cég jogi 
és vállalati kapcsolatok menedzsere.

Zsiga Marcell alpolgármester ar-
ról szólt, a helyválasztás több okból 
is indokolt. – Miskolc olyan helyszín, 
ahol mindig nagy a szurkolói érdek-
lődés. A Miskolci Jegesmedvék me-
nedzsmentjének kiváló munkája szin-
te predesztinálta, hogy itt rendezik 
a döntőt. A mérkőzések remek körí-
tést kapnak a hangulat által – emelte 
ki a városvezető. Az eseményen jelen 
volt Tokaji Viktor, a Volán csapatka-
pitánya, valamint Pap Gábor, az FTC 
jégkorongszakosztályának elnök ségi 
tagja is. Az esé lyekről Tyler Metcalfe, a 
Miskolci Jegesmedvék egyik legjobbja 
nyilatkozott lapunknak.

– Nagyon 
jó tornára számítok. 
Hogy aranyat nyerhe-
tünk-e? Sose lehet tudni 
– összegzett a csatár. A Macik kedden 
szezonzáró ankétra és a kupadöntő 
felvezetésére várták szurkolóikat. Bob 
Deverék pénteken a Fradi ellen kezd-
tek, szombaton a Dabbal, míg vasár-
nap a Volánnal találkoznak.

A torna további programja:
Szombat 15.00 | Sapa Fehérvár 

AV19 – Ferencváros; szombat 18.30  
| Miskolci Jegesmedvék – Dab.Docler.

Vasárnap 13.30 | Ferencváros – 
Dab.Docler; vasárnap 17.00 | Miskolci 
Jegesmedvék – Sapa Fehérvár AV19.

SoóS P. | fotó: JuháSz á.

A pénteki prológgal elindult a 20. 
Miskolc Rally. Szombaton a Bükk-
ben kezdődnek a gyorsaságik.

Csütörtökön hivatalos teszten ve-
hettek részt az autóversenyzők a Ne-
kézseny és Borsodbóta közti szaka-
szon, majd másnap a gépátvétel után 
már „élesben”, a népkerti prológon 
dübörögtek a motorok. 

Szombaton a Bükk felé veszik az 
irányt a rallysok. Adamovits Márk 
főszervezőtől megtudtuk, a szom-
bati napnak este 11 óra körül lesz 
vége. Később kezdődnek a futamok, 
ugyanis 12-kor a diósgyőri stadion-
ba gurulnak be az autók, és a DVTK 
– Puskás Akadémia (14.00) mérkő-
zésen végig bent is állnak majd, s on-
nan mennek a versenyzők a bükk-
szenti gyorsaságikra. A főszervező 
hozzátette, az MVK Zrt. különjára-

tokat indít a stadiontól a Mexikó-
völgybe egészen éjfélig, így vissza is 
szállítják majd az utasokat. Az autó-
val érkezőknek azt tanácsolja, Lilla-
füred felé kerülve érkezzenek a ver-
seny helyszínére.

A zárónapon Lyukóbánya, Parasz-
nya, Kánó és Ragály, valamint Sa-
jómercse és Sáta közt száguldanak 
majd. A céldobogó ezúttal is Miskol-
con, a Városház téren lesz.

– Először a Rally2 ér célba délután 
fél 4 körül, majd az ORB és a nem-
zetközi mezőny. Fontos tudnivaló, 
hogy a Lillafüred – Mályinka közti 
etap nézőktől elzárt gyorsasági lesz, 
mivel nemzeti park, a Bükkszent-
lászló – Bükkszentkereszt közöttit 
viszont a szokásos kettő helyett há-
romszor teszik meg a versenyzők, 
hogy többet lássanak a sportág sze-
relmesei – mondta Adamovits Márk.

G y e n g e  
j á t é k k a l 
2–0-s ve re-
sé get szen-
ve dett Új-
pes ten, az NB I 
21. fordulójá-
ban Tomiszlav Szivics együttese, így az ötödik 
helyre csúszott a tabellán. A Magyar Kupában 
azonban továbbra is megy előre a piros-fehér 
gárda, a Pápa 3–0-s legyőzésével, 5–2-es össze-
sítéssel jutott az elődöntőbe. A hazaiak góljait 
Futács Márkó és Zoran Kostić szerezte. – Elég 
nehéz hét van mögöttünk. Célunk a tovább-
jutás volt, s ezt jó játékkal sikerült is kiharcol-
nunk. Gratulálok csapatomnak! Most már 

azonban a szombati 
mérkőzésre kell koncentrálnunk 
– értékelt a lefújás után Tomisz-

lav Szivics vezetőedző.
Szombaton 14 órától a Pus-

kás Akadémiát fogadja a DVTK. 
Az ellenfél kispadján a korábbi diósgyőri siker-
edző, Benczés Miklós ül, a pályán pedig min-
den bizonnyal szerepet kap az egykori miskolci 
közönségkedvenc, Francisco „Paco” Gallardo. 
A spanyol a szezon végén befejezi pályafutását, 
a szurkolók üzenettel készülnek a köszöntésére.

Kedden Szigetszentmiklóson játszik Liga-
kupa-visszavágót a csapat; az első mérkőzé-
sen, Miskolcon 2–2-re végeztek a felek.

A Miskolc Városi Szabadidő-
központ adott otthont a Ma-
gyar Kerekesszékes Kosár-
labda-bajnokság második 
fordulójának. 

Jelenleg az alapok lerakásánál 
tart az országos kerekesszékes 
kosárbajnokság, maga a sportág 
szinte vadonatúj hazánkban. A 
budapesti Törekvés SE sportolói 
ugyan már 12 éve pattogtatják 
a labdát, ám a miskolci DVTK 
csak 3 éve, a Sopro-
ni Tigrisek 
csapata pe-
dig 8 hó-
n a p j a ( ! ) 
j á t s z i k . 
A z o n -
ban így 

már megvan a lehetőség, hogy 
melléjük további együttesek is 
csatlakozhassanak. – Másfél 
évig dolgoztam ezen. A Magyar 
Kosárlabda Szövetségtől és a 
Paralimpiai Bizottságtól szabad 
kezet kaptam, így megtörténhe-
tett a versenykiírás, a csapatok 
összetoborzása – nyilatkozta a 
Miskolc Televíziónak Magyar 
András szervező. – A játék a leg-
fontosabb. Nem lehet azt mon-

dani, hogy a pestieket simán 
meg tudjuk 

v a g y 
m e g 
kelle-

ne 

verni. De játszunk, méghozzá 
bajnokságban! – mondta Ger-
gely András, a DVTK játékosa. 
A hosszú távú cél az, hogy kilép-
hessenek a nemzetközi színtér-
re is. A tervek szerint a komoly 
játékerőt képviselő cseh bajnok-
sághoz csatlakozik majd a ma-
gyar válogatott. A Miskolcon 
lejátszott meccsek a várakozá-
soknak megfelelően alakultak, 
valódi tétje a Sopron – DVTK 
mérkőzésnek volt, amit 36–13-
ra hoztak a hazaiak. Így a máso-
dik bajnoki fordulót a papírfor-
ma szerint a Törekvés SE nyerte 
a DVTK és a Sop-
ron előtt.

J. I. | fotó: Ju-
háSz á.

A sikerrel, két fordulóval a középsza-
kasz befejezése előtt továbbra is a tabella 
élén állnak a diósgyőri lányok. A spanyol 
vezetőedző kiemelte, a rájátszás szem-
pontjából nagyon fontos mérkőzést ját-
szottak.

– Örülünk a győzelemnek, hiszen az első 
helyen maradtunk a tabellán, ami a jövőre 
nézve lényeges. Szeretnénk jövőre az Euro-
ligában szerepelni, így ebből a szempontból 
kiemelkedően fontos mérkőzés volt – mond-
ta Maikel López.

Női NB I. középszakasz, 8. forduló
Aluinvent-DVTK – MTK 77–47 (18–14, 

14–14, 25–7, 20–12)
Legjobb dobók: Czank 17/9, Jansone 16/3, 

Tobin 13, illetve Medgyessy 14/6, Svitlica 9, 
Orsó 9/3.

A Játék A lényeg
– de az eredmény sem lett rossz

elindult a 
20. Miskolc  
Rally!

Jégkorong  Magyar kupa
Miért ne nyerhetnénk 
(arany)érmet?

tíz MeccSen veRetlenül! – A tAbellA élén A koSARASok

Kikapott Újpesten a bajnok-
ságban a DVTK, a Magyar 
Kupában viszont tovább 
menetel a csapat: 2–2-es első 
mérkőzés után magabiztos ha-
zai győzelemmel jutott az elő-
döntőbe.

MK: elődöntőben a diósgyőr

Harminc ponttal, 77–47-re nyert az 
MTK ellen hazai pályán az Aluin-
vent-DVTK kosárlabdacsapata csütör-
tökön, ezzel már sorozatban tizedik 
élvonalbeli bajnokiján veretlen Maikel Lópezzel.
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Zoo járat – az ATTAC 
tényleg adott

A Miskolc Holding Zrt. vezetésével és további 8 európai partner együtt-
működésével megvalósított ATTAC-projekt ugyan ez év március végével le-
zárult, de a pályázatból Miskolc legjelentősebb helyi eredménye fenntart-
hatónak bizonyult. Áprilistól újra jár az ATTAC-projekt keretében tesztelt 
ZOO járat, elérhetővé téve ezzel a miskolci Vadasparkot – igény szerint.

Március közepén, az ATTAC-projekt zárásaként a Miskolc Holding Zrt. szervezé-
sében Lillafüreden megtartott nagysikerű nemzetközi konferencia egyik fő célja az 
elért eredmények bemutatása volt. Ennek keretében Devecz Miklós, az MVK Zrt. ve-
zérigazgatója osztotta meg a nemzetközi publikummal az ATTAC miskolci kísérleti 
projektjéről, benne a ZOO járatról szerzett tapasztalatait. Devecz Miklós elmondta, az 
ATTAC-tesztprojekt során kiderült, a helyi érintettek, és legfőképp az utazóközönség 
megfelelő tájékoztatására odafigyelve, az igény szerinti közlekedési rendszer (DRT) a 
miskolci utasok számára előnyös, élvezhető, ezzel pedig elfogadható. – A DRT-rend-
szerben üzemeltetett ZOO buszjárattal többet ad az MVK Zrt., Miskolc egyik látvá-
nyosságát, a Vadasparkot tettük elérhetővé a közösségi közlekedésben részt vevők 
számára, az ATTAC-projekt támogatásával. A DRT járat közlekedési ideje, gyakorisá-
ga és mérete az utazási igényekhez igazodott, ezzel optimalizálva a költségeket és a 
bevételeket. Mivel a ZOO járat, elsősorban az utasok oldaláról, másodsorban az MVK 
részéről beváltotta a hozzá fűzött reményeket, áprilisban újraindul – összegezte ta-
pasztalatait az MVK vezérigazgatója.

További információ: 
• ATTAC-projekt: www.attacproject.eu
• ZOO járat: www.mvkzrt.hu 

Platinum beltéri színes falfesték 
nagy választékban kaPható!

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL, TÖKÉLETES  
VÉDELMET NYÚJT MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika
2014. április 10. (csütörtök) és május 8. (csütörtök) 13.30–15.00

Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.
Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322

E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc,  
Széchenyi u. 40.
Fax.: 46/501-428, Tel.: 
46/501-420
E-mail: info@mikom.hu

BENU Csontváry gyógyszertár 
NyiTvA TArTásA   

2014. április 1-jétől  megváltozik.
hétfőtől csütörtökig 8–18 óráig,  

pénteken 8–16 óráig NYITVA,
szombaton és vasárnap ZÁRVA.

Az Avasi Egészségügyi Központban  
(Miskolc, szentgyörgy u 25.) működő

Apróhirdetés
Hi-sec és MEGA acél bizton sá gi 
ajtók már 54 900 Ft-tól, továbbá 
nyílászárók (műanyag, fa, alumí-
nium) cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Az ACCES 2 MOUNTAIN nemzetközi projekt keretében – melyben a Miskolc Holding Zrt. mint partner vesz 
részt – került megrendezésre március végén egy környezeti tudatosságot növelő tréning a miskolci Kazinczy Fe-
renc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.

Az iskola 7. osztályos tanulói vettek 
részt környezeti tudatosság növelését és 
a biztonságos közlekedést elősegítő in-
teraktív előadáson és tréningen. Reggel a 
diákok a projektről és az eddig elért, meg-
valósult eredményekről rövid ismertetőt 
kaptak, majd ezután a Magyar Turiszti-
kai Desztináció Menedzsment képviselő-
je, Boronkai-Domán Zsófia a fenntartható 
turizmussal kezdve előadását, projekto-
ros kivetítőn mutatta be a helyi turisztikai 
látványosságokat, természeti értékeket és 
azok megóvásának módját, lehetőségeit. Az előadó hangsúlyozta, hogy a környezeti tudatosság mennyire 
fontos mindenki számára. Példaként emelte ki, hogy a telefonos térképek használatával megakadályoz-
zuk a térképpapír későbbi hulladékká válását, ezzel is óvva a környezetünket, továbbá azt tanácsolta a 
hallgató diákságnak, hogy ha tehetik, járjanak minél többet a természetbe, lehetőségeikhez mérten kerék-
párral. Egy rövid kirakós játék és egy szünet után a Miskolci Rendőrkapitányság főhadnagya, Keresztes 
Lajos tartott érdekfeszítő előadást a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésről. Megismertette a 
hallgatósággal a számukra is hasznos közlekedési táblák jelentését, a biztonságos kerékpáros közlekedés 
szabályait, a zebrán való helyes átkelést. Ismertette velük, melyek a kötelező és ajánlott tartozékok, ame-

lyeknek a meglétét mindig ellenőrizniük 
kell a biciklijükön, mielőtt útnak indul-
nak. A nagyszünet után akadályverseny és 
KRESZ-teszt következett. A két hetedikes 
osztály tanulói hatalmas lelkesedéssel, na-
gyon ügyesen oldották meg a sorverseny 
feladatait, melyek között volt rolleres, ke-
rékpáros, gördeszkás és gyalogos feladat is. 
Az ACCES 2 MOUNTAIN tréningje sike-
res volt az általános iskolások körében és 
kifejezett érdeklődést mutattak az elhang-
zott előadások témái iránt.

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

ACCESS 2 MOUNTAIN – TUDATOSSÁGNÖVELŐ TRÉNING          
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MáRCIuS 29. | szombat
20.00 | Heaven Street Seven & Vad Frut-

tik közös hétvége. Helynekem.

MáRCIuS 31. | héTfő
19.00 | A három „B”, avagy igazi világ sztár 

Miskolcon. Műsor: Bartók Béla: II. hege-
dűverseny, H. Berlioz: Fantasztikus szim-
fónia. Közreműködik a világhírű hege-
dűművész, Michael Barenboim. Miskolci 
Szimfonikus Zenekar. Művészetek Háza.

ápRILIS 1. | kedd
11.00 | Író-olvasó találkozó Vitkolczi Ildi-

kóval. Tompa Mihály Könyvtár.

ápRILIS 2. | SZERdA
14.00 | A zongora poétája: Chopin és ze-

néje. Kerekes Endre zenetörténeti előadá-
sa. II. Rákóczi Ferenc könyvtár.

15.00 | A táltos keresztje. Könyvbemuta-
tó Rozsnyai Jánossal. Moderátor Trux Béla. 
Tompa Mihály Könyvtár.

17.00 | Képzőművészeti élet Miskolcon a 
két világháború között. A miskolci mű-
vésztelep.  Művészeti Szabadegyetem. Szo-
boszlai Lilla muzeológus. Miskolci Galéria, 
Feledy-ház.

ápRILIS 3. | CSüTöRTöK
16.30 | Várak, városok, műemlékek a Dél-

vidéken. Vetítéssel egybekötött előadást 
tart Rózsa György. Petőfi Sándor Könyvtár.

17.00 | Lenyomat a nyárról. Láng Esz-
ter festőművész kiállítását Pataki János 
festőművész nyitja meg. Színháztörté-
neti és Színészmúzeum, Teátrum Pince-
hely Galéria.

19.00 | Hassler énekegyüttes és barátai. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

ápRILIS 4. | péntek
15.00 | Bizet: Carmen. Operaklub. Szabó 

Lőrinc könyvtár.
16.00 | Miskolci levelek. Fejezetek a ma-

gyarországi úti emlékekből. Božena Něm-
cová kötetét Offertáler-Havasi Béla és Tóth 
Arnold mutatja be. Herman Ottó Múzeum, 
papszeri kiállítási épület.

17.00 | Szemere-szalon. Városunk dísze, 
büszkesége – Lévay József címmel Porko-
láb Tibor, a Miskolci Egyetem docense tart 
előadást. Herman Ottó Múzeum, papszeri 
kiállítási épület.

21.00 | NeXTapes. Helynekem.

ápRILIS 5. | szombat
09.00–12.00 | Húsvétváró családi déle-

lőtt. Családi játszóház szórakoztató játé-
kokkal, húsvéti dekoráció készítésével, to-
jásfestéssel. Petőfi Sándor Könyvtár.

10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművésze-
ti foglalkozás gyerekeknek. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

20.00 | Intim Torna Illegál-koncert. Hely-
nekem. Március 31. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 

Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Idő-
járásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

április 1. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

április 2. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

április 3. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság.

április 4. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

április 5. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

április 6. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mérkő-
zés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefog-
laló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

Március 30-án 15 órától 
városi keresztutat tartanak 
Miskolcon minden plébánia 
részvételével. A Szent An-
na-templomtól a mindszen-
ti templomig tartó úton dr. 
Seregély István ny. érsek ke-
resztúti elmélkedéseit imád-
kozzák.

Március 30-án a Szent An-
na-plébánia Kolping termé-
ben 9.30–13.30 között meg-
tekinthető a Páli Szent Vince 
Szeretetszolgálat ügyes kezű 
asszonyainak Húsvét jegyé-
ben készült kiállítása.

A jövő héten két temp-
lomban lesz  nagyböjti lel-

kigyakorlat. A mind szenti 
templomban csütörtöktől 
szom batig Talapka István 
kiskunfélegyházi plébá-
nos a 18.30 órai szentmi-
séken, a selyemréti Szent 
István-templomban pén-
tektől vasárnapig Tengan 
Sebastian diósgyőri káp-
lán a 18 órai szentmiséken 
mondanak lelkigyakorlatos 
szentbeszédeket. A selyem-
réti templomban vasárnap 
kiszolgáltatják a betegek 
szentségét is.

A mindszenti templomban 
pénteken, 4-én, 17.30 órától 
gyermekek vezetik a kereszt-
úti ájtatosságot.

hARAng-hÍREK

pROgRAMAjánLÓ

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

Egy hétre bezár a Selyemréti Strandfürdő a szokásos tava-
szi sátorbontás miatt. Március 31-étől április 6-áig, tehát a jövő 
héten végig zárva tart a fürdő. Ez idő alatt lebontják a sátrat és 
elvégzik a szükséges karbantartást. Többek között elkészül az 
úszómedence festése, a vizesblokkok, a vízforgató rendszer kar-
bantartása, illetve megtörténik a vízcsere is. Az érvényes bérlet-
tel rendelkező vendégek bérletszelvényének felhasználhatóságát 
7 nappal meghosszabbítja a Selyemréti Strandfürdő vezetősége.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

MIndEnKIT éRhET jOgESET

SáTRAT bOnTAnAK A SELyEMRéTEn

Varga gergő önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart 
2014. április 1-jén (kedden), 17 órától, az Avasi Gimnázium szín-
háztermében.

fodor Zoltán önkormányzati képviselő 2014. március 31-én, 17 
órától lakossági fogadóórát tart a Széchenyi István Általános Is-
kolában (Hajós u. 5.).

jakab péter önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát 
tart 2014. április 9-én 11 órától a Jobbik miskolci irodájában (Szé-
chenyi u. 52.). 

LAKOSSágI fÓRuM, fOgAdÓÓRA
április 1. | kedd | CS | 15.00 KOKAINFUTÁR – Beavató színházi előa-

dás a SziVi program keretében | J | 19.00 A GÉZAGYEREK / Bér-
letszünet 

április 2. | szerda | J | 11.00 MIT CSINÁLSZ, HA UNATKOZOL? | 
K | 14.00 OPERÁCSKA – SZERELMI BÁJITAL (Papageno bérlet) 
| N | 17.00 HOLDBELI CSÓNAKOS (Latabár ifj. bérlet) | J | 19.00 
TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT / Hobo József Attila-estje 
| CS | 19.30 PÁROS/PÁRATLAN

április 3. | csütörtök | J | 10.00 HOVÁ LETT A CIPELLŐM? | N | 
14.00 HOLDBELI CSÓNAKOS (Pumukli bérlet) | K | 14.00 OPE-
RÁCSKA – SZERELMI BÁJITAL (Nemecsek bérlet) | N | 18.00 
HOLDBELI CSÓNAKOS (Schiller ifj. bérlet)| N | 19.00 VESZETT 
FEJSZE / Bérletszünet 

április 4. | péntek | J | 10.00 HOVÁ LETT A CIPELLŐM? | K | 15.30 
HATÁRTALAN NAPOK – ÁRULÁS (A komáromi Jókai Színház 
előadása) | CS | 17.00 HATÁRTALAN NAPOK – NAGYVÁRAD, 
A „PECE-PARTI PÁRIZS” (Irodalmi est) | N | 19.00 HATÁRTA-
LAN NAPOK – MAGYAR ZOMBI (A komáromi Jókai Színház 
előadása) | J | 19.00 WOYZECK 

április 5. | szombat | K | 11.00 OPERÁCSKA – SZERELMI BÁJITAL 
(Zerlina bérlet) | CS | 17.00 HATÁRTALAN NAPOK – KOMÁ-
ROM HIMNUSZA, A KLAPKA-INDULÓ (Irodalmi est) | N | 
19.00 HATÁRTALAN NAPOK – TÓTÉK (A Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház előadása) 

április 6. | vasárnap | J | 16.00 A GÉZAGYEREK | CS | 17.00 HA-
TÁRTALAN NAPOK – BEREGSZÁSZ, BEREGVIDÉK, KÁR-
PÁTALJA KAPUJA (Irodalmi est) | N | 19.00 HATÁRTALAN 
NAPOK – PAPÍRSÁRKÁNY (EGY HÓNAP FALUN) – A nagy-
váradi Szigligeti Színház vendégjátéka | K | 19.00 HATÁRTALAN 
NAPOK – NAGYVÁROSI BUJDOSÓK (A Nagyvárad Tánc-
együttes előadása)

További programok www.mnsz.eu, facebook/miskolcinemzetiszinhaz
Jelmagyarázat: N – Nagyszínház, K – Kamaraszínház, J – játék/szín, 
CS – csarnok.

miskolci nemzeti színház 

Június 13-án startol nyitó-
parádéval és fesztiválízelí-
tővel az idei Bartók Plusz 
Operafesztivál Miskolcon. 
A programokról kedden, a 
fővárosban tájékoztattak a 
szervezők. Igazi kuriózumo-
kat, ősbemutatókat ígérnek, 
s természetesen lesz Ezrek 
operája is – újra Verditől vá-
lasztottak.

Kesselyák Gergely fesztivál-
igazgató elmondta, a progra-
mokra a tavalyinál másfélszer 
nagyobb összeget tudnak fordí-
tani. Bejelentette, idén először 
főszponzorral is bír majd a Bar-
tók Plusz. Kelenvölgyi Ágnes, 
a MOL Csoport szponzorációs 
vezetője áttörésként jellemez-
te, hogy idén a MOL Csoport 
fő szponzorként vesz részt az 
fesztivál életében. – A miskolci 
operafesztivál amellett, hogy ki-
emelkedő kulturális rendezvény, 
tökéletesen összecseng társadal-
mi szerepvállalásunk céljaival – 
hangsúlyozta. Hammerstein Ju-
dit helyettes államtitkár kiemelt 
jelentőségűnek nevezte, hogy az 
operafesztivál nem a fővárosban, 

hanem egy nagy vidéki városban 
van. Idén az NKA 20 millió fo-
rinttal járul hozzá a szervezés-
hez, a miniszteri keret terhére 
pedig további 30 millió forintos 
támogatást kap a Bartók Plusz. 
A kormány részéről idén tehát 
50 millió forint érkezik az ope-
rafesztiválra. Miskolc az eddi-
gi évekhez hasonlatosan 80-85 
millió forintot áldoz a nyári ope-
ra-seregszemlére. Kriza Ákos 
polgármester kulturális zászlós-
hajónak nevezte az eseményt, 
mint fogalmazott: városunk 
igazi kultúrturisztikai célpont-
tá vált. – Lassan minden héten 
történik valami nálunk, igazán 

rangos eseményeink vannak. A 
színházi programok mellett ko-
moly, nemzetközi érdeklődésre 
tart számot évről évre a Cine-
Fest, nemrégiben pedig a kocso-
nyafarsangon telt meg a város. A 
Bartók Plusz Operafesztivál 13. 
alkalommal tölti meg Miskolcot 
programokkal – hangsúlyoz-
ta, kiemelve a programok közül 
Verdi: Aida című operáját, amely 
idén az Ezrek operája lesz. Kes-
selyák Gergely elárulta, ezúttal 
nem a város lesz díszlete az utcán 
megrendezett operának, hanem 
a díszleteket viszik ki a szabad 
térre. A legmegfelelőbb helyszínt 
még keresik a szervezők.

Selmeczi György a Bizánc 
című, kétfelvonásos operát írta 
kifejezetten az operafesztivál-
ra, Dubrovay László a Váltság-
díj című vígoperáját hozza, Vi-
dovszky László pedig a Nárcisz 
és Echo című alkotásáról be-
szélt, amelyet a Budapesti Ope-
rettszínház vendégjátékaként 
láthat majd a miskolci közönség. 
A miskolci szimfonikusok há-
rom előadásban is jelentős szere-
pet vállalnak majd, de lesz ismét 
Vacsora fehérben, s számos kí-
sérőprogram is. A Bartók Plusz 
Operafesztivál programjait jú-
nius 13–22. között láthatjuk, je-
gyek április 1-jétől kaphatók.

program/kultúra

Összeállt  
az operafesztivál programja

„Kiemelkedő kulturális rendezvény,  
ZáSZLÓShAjÓ”

Miskolc sportjáért
A Miskolc Város Sportjáért 

Közalapítvány pályázatot hir-
det miskolci bejegyzésű sport-
egyesületek, klubok, sporthoz 
kapcsolódó alapítványok tá-
mogatásának céljával. A leadás 
határideje: 2014. 04. 20. Helye: 
Miskolc, Polgármesteri Hivatal, 
Városház tér 8., Tóth Veronika 
sportreferens. Tel.: 06-70/699-
4659. A pályázható összeg mér-

téke: 50 000–200 000 Ft. A mis-
kolci bejegyzést kérik igazolni, 
az elszámolás határideje a fel-
használást követő 30 napon be-
lül, de legkésőbb 2014. december 
1-jéig. A Miskolc Város Sportjá-
ért Kiemelten Közhasznú Köz-
alapítvány kéri a miskolciakat, 
hogy az adójuk 1 %-ával támo-
gassák az alapítvány működé-
sét. Adószám:18424957-1-05. 

átköltözik a pszichiátriai  
rehabilitációs osztály 

Tiba Sándor főigazgató 
tájékoztatja a miskolci la-
kosokat, hogy 2014. márci-
us 31-től a MISEK diósgyőri 
kórházrészéből a 30 ágyas 

Pszichiátriai rehabilitációs 
osztály a Szent Ferenc kór-
házrészébe költözik és a to-
vábbiakban ott történik a be-
tegek ellátása.



Szinte nyári idő fogadta a múlt hétvégén azokat, akik kilátogattak a miskolci állatkert szezonnyitójára, a látványetetésekkel, állat-
bemutatókkal színesített programokra. A Magyar Állatkertek Szövetségének tagjai – köztük a Miskolci Állatkert és Kultúrpark – 
most először tartottak ugyanazon a napon szezonnyitót. Félóránként voltak látványetetések, egész nap lehetett simogatni állatokat, 
a kis bárányoktól a ragadozó madarakon át egészen az „érdes” hüllőkig. Miskolcon a folytatás is izgalmasnak ígérkezik, hiszen az év 
folyamán több állatfaj is szaporodik, sőt, újak is beköltöznek. Így például új farkasok és hiúz érkezik, újra beköltözik a borz, aranysa-
kálokkal is gyarapodik a gyűjtemény. Sőt, egy fiatal tigrispár is Miskolcra költözhet.                                                                   Fotó: Végh Cs.

Újabb motoros baleset
Egyre több a motoros bal-

eset, ahogy tavaszodik az idő: 
március 21-én kora délután a 
Győri kapuban személyi sé-
rüléssel végződött egy ilyen karambol. Információink szerint a Rácz 
Ádám és a Károly utcák kereszteződésében egy kisteherautó nem adta 
meg az elsőbbséget a szabályosan közlekedő motorosnak, ezért történt 
a baleset. Úgy tudjuk, a motorost könnyebb sérülésekkel szállították 
kórházba.

Rendőrkézen a miskolci pincefeltörő
A Miskolci Rendőrkapitányság Avasi Rendőrőrse lopás vétség gya-

núja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás adatai 
szerint az elkövető március elején egy miskolci lakóház alagsorának 
pincetárolóiból különféle műszaki cikkeket és egyéb használati tár-
gyakat tulajdonított el. Az Avasi Rendőrőrs nyomozói azonosították 
D. József 26 éves helyi lakost, aki kihallgatásán beismerte a bűncselek-
mények elkövetését. A gyanúsítottnál megtartott házkutatás során a 
rendőrök lefoglalták az eltulajdonított értékeket, amelyeket visszaszol-
gáltattak a jogos tulajdonosoknak.

Egy halott, három sérült a robbanásban
Egy 27 éves munkás elhunyt, ketten súlyosan, egy személy pedig 

könnyebben sérült abban a robbanásban, amely Sajóbábonyban tör-
tént, egy ipartelepen március 25-én hajnalban. Mint megtudtuk, egy 
tartály robbant fel egy műhelyben, s tűzveszélyes anyag, hexán került 

a levegőbe. A helyszínre a 
miskolci hivatásos tűzoltó-
kon kívül a megyei kataszt-
rófavédelmi műveleti szol-
gálat is kivonult, az egységek 

négyszáz négyzetméternyi területet zártak le. A tűzoltók légzőkészü-
lék használata mellett folyamatos gázkoncentráció-mérést és helyszín-
biztosítást végeztek, veszélyes anyag jelenlétét a levegőben nem mutat-
ták ki. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint 
tűz nem keletkezett. A telephely lakóövezettől távol található, így la-
kosságvédelmi intézkedés sem vált szükségessé.  A B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya az ügyben szakértők bevo-
násával nyomozást rendelt el foglalkozás körében elkövetett veszélyez-
tetés vétségének gyanúja miatt.

Razzia a Magashegyen 
Áramlopást egy, lakcímbejelentés, szemétszállítási szerződés és eb-

oltás hiányát pedig négy esetben tapasztaltak a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet ellenőrei március 25-én a Magashegyen. A razzia során 
31 lakót és 70 ingatlant vont ellenőrzés alá a hatóság. A területen tavaly 
már tartottak két nagyobb ellenőrzést, de – főleg az itteni kiskerttulaj-
donosok védelme érdekében – a hatóság időről időre visszatér a Ma-
gashegyre. A 2011-ben kezdődött ellenőrzések tovább folytatódnak a 
városban, a Miskolci Önkormányzati Rendészet ellenőrei előzetes be-
jelentés nélkül bárhol, bármikor razziázhatnak.

12 Mozaik

heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Jelentősen befolyásolhatja a munkahelyén 
történteket, mivel sokan hallgatnak Önre és szívesen kikérik a vé-
leményét. Otthon viszont feszültebb a hangulat, túl fáradt ahhoz, 

hogy kedvese kedvére tegyen, ezért próbáljon többet aludni.

Bika (04. 21–05. 21.) A szokottabbnál is hallgatagabb ezen a 
héten, munkahelyére sem szívesen jár be. Hangulata másokra is 
átragad. Még partnere sem érti igazán, mi az oka viselkedésének. 

Valószínűleg csak kezd kimerülni, próbáljon meg kikapcsolódni.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Nehezen viseli a hosszú és unalmas dolgo-
kat. Széleskörű érdeklődése miatt mindent kipróbálna, ezért ke-
vésbé kitartó. Mivel mindig máshol akar lenni, mint ahol van, 

most is terveket készít. Főnökével javul a kapcsolata, munkahelyén jó a légkör.

Rák (06. 22–07. 22.) Kicsit jobban át kellene gondolnia időbe-
osztását, mert munkahelyi feladatai nem teljesen úgy haladnak, 
ahogy kellene. Mielőtt felettesei észlelnek valamilyen hibát, 

rendszerezze a munkáját. Magánélete viszont problémamentes mostanában.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Főnökeivel kevésbé van egy hullám-
hosszon, ezért ne is várja, hogy értékelni fogják kreativitását és 
fáradozásait. Koncentráljon a saját feladataira, legalább azokat 

tegye könnyebbé. Párkapcsolatában kicsit visszafogottabban viselkedik.

Szűz (08. 24–09. 23.) Alkalmazkodóképessége most rendkívül 
jó szolgálatot tesz a munkahelyén. Mivel képes fanatikusan dol-
gozni, kollégái is jobban járnak, ha felveszik a tempóját, ha nem 

akarnak lemaradni. Családja értékeli, hogy mindig szívesen meghallgatja őket.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Sikeres a hivatásában is, ezáltal az 
anyagi helyzete is egyre jobban alakul. Párjával is kiegyensúlyo-
zottabbá válik a kapcsolatuk, mivel megszűnik a fő konfliktusfor-

rás. Ha tud, vegyen ki szabadságot, utazzanak el együtt valahova. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Kicsit nyomott a hangulata, de ez fő-
ként a fáradtságának tudható be. Lehetőség szerint csak a legfon-
tosabb teendőket végzi el, még beszélgetni se fog sokat mostaná-

ban a munkahelyén. Párja azonban még a pihenésben is partner lesz. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Egy kis elismerés a főnöke részéről szár-
nyakat adhat, képes még gyorsabban, még többet dolgozni. Nem 
árt azért, ha összeszedetten végzi a feladatait. Hétvégére szer-

vezzen egy baráti összejövetelt, úgyis régen találkoztak már.

Bak (12. 22–01. 20.) Nagyon keményen dolgozik, hogy elérje 
kitűzött célját. Biztos háttér és család az, amire vágyik, és ezért 
meg is teszi, amit lehet. Sok időt tölt munkával, ezért még jobban 

tudja értékelni azt a kis időt, amit szerelmével tölthet. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Régóta húzódó családi problémájára 
sikerül megoldást találnia a közeljövőben. Végre fellélegezhet, és 
egy kicsit nyugalmasabb időszak következik. Ennek ellenére tár-

sával adódhatnak apróbb nézeteltérések, amiket gyorsan rendeznek.

Halak (02. 20–03. 20.) Kicsit feszültebb a légkör mostanában, le-
gyen óvatosabb a kollégáival. Nem biztos, hogy jól jár, ha mindenbe 
beavatja őket a magánéletével kapcsolatban. Kedveséhez legyen 

őszinte, ez minden jó kapcsolat alapja. És persze beszélgessenek többet.

Miskolci Napló

Fotó: Juhász á.,
MocsáRi L.

Forró nyomon

A  hét  fotója
Juhász  á. 
fELvétELE

Kocsonya farsang

Új, négyrészes rejtvényünkben a Be-
cherovka Miskolci Kocsonya Farsang 
néhány fellépőjének neveit rejtettük 
el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, leg-
később április 3-án éjfélig juttassák 

el a MIKOM Miskolci Kommunikációs 
Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. vagy e-mailben az 
info@mikom.hu címre. A helyes meg-
fejtők között egy 7 collos, DPS márkájú 
tabletet sorsolunk ki a Computer Pont 
Informatikai Kft. felajánlásából.

4

SzáMítógÉP SzERVIz, VíRuSMENtESítÉS

Jótékonysági vacsoraestre invitálta múlt szombaton az érdeklődő-
ket a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) a népkerti Vigadóba.

Jótékonyság 
a kutyákért

hirdetés

Az áLLAtKERtbEN

LátváNyos szEzoNNyitó
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