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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!

„Magyarország nagy lehetőségek
   kapujában áll…!”

7.
oldal

Célok és eredmények: 
orbán Viktor nagygyűlése borsodban

Újabb 240 munkavállaló foglalkoztatását 
kezdi meg a Vodafone Miskolcon, kibővített 
ügyfélszolgálati központjában.

2.
oldal

toVább bőVít 
a VodafoNe 

Miskolcon! 

„Új fürdőváros épül!” 2.
oldal

Múlt szombaton megkezdődött a mis-
kolctapolcai strandfürdő medencéjé-
nek vízpróbája, hétfőn délután pedig 
a beruházás második ütemének, 
azaz az élményfürdőnek terveit be-
mutató fórumot tartottak. 



A Miskolctapolcai Strandfürdő második üteme, azaz az élményfürdő terveit 
bemutató fórumot tartottak hétfő délután, a tapolcai iskolában. A beruhá-
zás miniszteri biztosa, Sebestyén László országgyűlési képviselő az 
előzményekről szólva emlékeztetett, az első ütemben megvaló-
suló 25 x 50 méteres medence sem csak sportcélokat szolgál 
majd. Ezzel a résszel kellett kezdeni a beruházást, mert a ki-
szolgáló létesítményeknek nyilvánvalóan az első ütemben 
kell elkészülniük.

„Visszaidézni a fürdővárosi múltat”

– A nagy úszómedencére, a wellness-
részlegre, a többfunkciós fogadóépü-
letre szükség van. De az is egyértelmű, 
hogy ez kevés. Kevés a tapolcaiaknak, 
kevés a miskolciaknak, és az ideérkező 
vendégeknek. 12 hónapon át működő, 
európai színvonalú, kifejezetten Mis-
kolctapolcára tervezett létesítményre 
van szükség, aminek a költséghatékony 
üzemeltetését korszerű megoldások 
biztosítják, és ahol a belépőárakat a 
miskolciak pénztárcájához mérik. Ez 
a fürdő ilyen lesz – hangsúlyozta a mi-
niszteri biztos.

Rosta S. Csaba építésztervező le-
szögezte, eljött az idő, hogy a fürdő 
kapcsán egységes létesítményről be-
széljünk. Egy olyan kis fürdőváros-
ról, amely hangsúlyozza, kiaknázza és 
visszatükrözi Miskolctapolca lényegét. 
– Az Aradi sétány két oldalán két épü-
let áll majd. Építészeti megoldásaik-
ban rímelnek egymásra, a köztük lévő 
sétányszakaszon pedig kialakulhat 
Miskolctapolca főtere. Az egyik, már 
épülő főépületben lesz étterem, kávé-
zó, és a zöldre, a platánfákra kitekintő 

wellnessrészleg, amihez 
hasonlót nem nagyon ta-
lálunk az országban. A másik 
belső medencéi szintén az egész 
éves működést szolgálják majd, a ha-
talmas üvegfelületek pedig a közvetlen 
vizuális kapcsolatot a külső meden-
cékkel és zöldfelületekkel – hangsú-
lyozta. Az elhúzható 
tető ha kell, véd a hű-
vöstől, esőtől, a túl-
zott napsütéstől, ha 
viszont lehet, beenge-
di a „jó időt”. 

– Az új főépület le-
ereszthető óriásvász-
nára vetített filmet 
a vízből, koktélozva 
nézheti majd a közön-
ség – ilyet Európában 
sem tudnak máshol. 
De ugyanilyen fontos 
az egész családra ki-
terjedő figyelem. A nagyobb gyereke-
ket a közeli, másik medencéből szem-
mel tarthatja a szülő, miközben akár 
a vízi bárban hűsítheti magát. Lesz 

csúszda a fiataloknak, pezsgőágy, ülő-
pados hátmasszázs, hidromasszázs, 
vízfüggöny, interaktív gyermekme-

dence – sorolta Kovacsics Imre, a SPA 
Hungary Holding Zrt. vezérigazgatója, 
projektmenedzser az egyedülálló szol-
gáltatásokat.

Mint mondta, a fürdőben 
télen egyszerre 1100-1300, 
nyáron 4000-5000 ven-
dég tartózkodhat. A strand 

egész területe 4,5 hektár, 
3050 négyzetméter vízfelü-

lettel, 3 hektár zöldfelülettel. – 
Ez olyan strand lesz, amelynek híre 

megy. A növekvő vendégszám növekvő 
bevételt jelent majd a tapolcai vállalko-
zóknak, ez pedig a városnak. 

Száz körüli új, állandó munkahellyel 
számolnak, első körben való-
színűleg májusban kezdnek 
toborozni. Kriza Ákos pol-
gármester arról szólt, a már 
épülő első ütemet augusz-

tusban adják majd át teljes egészében. 
A második ütem engedélyes terve kész, 
május végére, június elejére várható az 
engedély, akkor kiírják a kivitelezési köz-
beszerzést. Ha minden jól megy, augusz-
tus végére lesz kivitelező, és elkezdődhet 
a beruházás, aminek tervezett ideje 10-
12 hónap. – Sok hazai és nyugat-európai 
példát megnéztünk, és azt látjuk a terve-
ken, amit régóta szerettünk volna. Hogy 
nincs másik, ennyire helyre szabott és 
ilyen attrakciókat kínáló fürdő. Ez a für-
dővárosi múltunkat idézi majd vissza 
– a múltunkat, amire büszkék voltunk, 
és amire büszkék leszünk a jövőben – 
hangsúlyozta végezetül a polgármester.

CS. M. | fotó: f. K. CS.
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– Miskolc a Vodafone második otthona, 
ahol kiemelkedő eredményeket ért el a cég – 
jelentette ki a Miskolc II., vagyis az új ügy-
félszolgálati irodaszárny átadási ünnepségén 
Diego Massidda vezérigazgató kedden. A fo-
lyamatban lévő 450 millió forintos beruhá-
zással a Vodafone által a miskolci Macropo-
lis épületkomplexumban igénybe vett terület 
2700 négyzetméterről 4200 négyzetméterre 
bővül.

A beruházás eredményeképpen a miskolci 
ügyfélszolgálati központ fogja kiszolgálni a 

Vodafone több mint 2,6 millió magyarorszá-
gi ügyfelét. A miskolci munkavállalók segít-
ségével a legmagasabb színvonalú szolgáltatás 
valósul meg, ezt bizonyítják az elnyert kivá-
lósági díjak is. 

– Orbán Viktor legutóbbi miskolci láto-
gatásakor kijelentette: Miskolc újra fon-
tos város lett – emlékeztetett Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere. Egyre több, glo-
bálisan jelen lévő cég dönt úgy, hogy Mis-
kolcot választja befektetése helyszínéül. 
Miskolc számára a Vodafone igazán fontos 
partner, ezért is támogatta a város 130 millió 
forinttal a beruházást. Igyekeznek a modern 
technológiákat a városba telepíteni. Erre jó 
példa a Vodafone mellett a Bosch és a Takata 
is, ma 3521-el dolgoznak többen Miskolcon, 
mint négy évvel ezelőtt – tette hozzá a pol-
gármester.

– Fontos esemény ez a brit kormány számá-
ra is, hiszünk benne, hogy a két ország keres-
kedelmi kapcsolatában még rengeteg potenci-
ál van – emelte ki Jonathan Knott, az Egyesült 
Királyság magyarországi nagykövete. Ennek 
érdekében dolgoznak, brit cégeket hoznak Ma-
gyarországra, de a magyar vállalatokat is sze-
retnék segíteni, hogy a brit piacra léphessenek. 

Szijjártó Péter, a Miniszterelnöki Hivatal 
külügyi és külgazdasági államtitkára arról 

szólt: Magyarország Európa ipari, termelési 
központja szeretne lenni. Ennek érdekében 
számos változtatást hajtott végre a kormány 

az adórendszertől a felsőoktatáson át a szak-
képzésig, az egész munkajogi szabályozási 
rendszerig. Ennek is köszönhető, hogy foglal-
koztatási csúcsot értek el. – A Vodafone bőví-
tése újabb bizonyíték Magyarország növekvő 
versenyképességére. A világ egyik legismer-
tebb és legelismertebb vállalata újra bizalmat 
szavazott Magyarországnak és ez a bizalom 
kölcsönös – fogalmazott Szijjártó Péter. 

H. I. | fotó: MoCSárI L. 

továbbfejleszt a Vodafone

otthon érzik magukat Miskolcon

Újabb 240 munkavállaló foglalkoztatását kezdi 
meg a Vodafone Miskolcon, továbbfejlesztett 
ügyfélszolgálati központjában. A cég miskolci 
beruházásának értéke ezzel elérte az egymilli-
árd forintot, a foglalkoztatott dolgozók összlét-
száma pedig megközelíti a hatszázat.

EgyEdüLáLLó AttrAKCIóK – épüL A MISKoLC- 
tApoLCAI StrANd!
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Múlt szombaton megkezdődött 
a tapolcai strandfürdő 50 méte-
res medencéjének vízpróbája, ed-
dig minden rendben van. A többi 
munka is jól halad, 80 százalékban 
elkészült az öltözőépület lelátójá-
nak vasbeton kerete, leemelték a 
főépületről a fölös kupolákat, ké-
szül a wellnessmedence, és alapoz-
zák a szaunatornyokat is. A víz-
tartási próba egy hétig tart, utána 
lehet felvinni a kiegyenlítő és szi-
getelő réteget, majd a burkolatot.   
Az első ütem megvalósításának 
minden részterületén nagy léptek-
kel halad a kivitelező. A dombház 
épületének dobozszerkezete elké-
szült, a támfalak 95 százalékos ál-
lapotban vannak, már készítik elő 
a szigetelést, tudtuk meg Pásztor 
Attilától, a Miskolci Városfejlesz-

tési Kft. projektmenedzserétől. 
A megújítandó, új funkciót (is) 
kapó régi épületek is látványos át-
alakuláson estek át. A régi öltöző-
épületnél már nem csak bontanak, 
hanem falaznak is, jól mutatja új 
formáját a hozzá kapcsolódó lelátó 
80 százalékban kész betonkerete. 
A régi főépületről leemelték a fölös 
kupolákat és mellvédeket, jelenleg, 
ahol kell, pótolják a földszint fölöt-
ti födémet. Kevésbé látványos, de 
elkészültek már többek között a 
liftaknák is. Az ehhez kapcsolódó 
úgynevezett masszázsépületben 
is készülnek a medencék – a well-
nessmedencénél az oldalfalak, il-
letve a vízgépészeti szerelés, a hid-
romasszázs-medencének pedig az 
alaplemeze. A különleges szauna-
tornyokat is alapozzák.

Az ünnepségen jelen volt 
Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere, valamint 
Szócska Miklós egészségügyi 
államtitkár is. Balog Zoltán el-
mondta, Magyarországon száz kórház van, ebből nyolcvannál 
történtek az elmúlt években fejlesztések, annak érdekében, hogy 
az egészségügyi ellátás minősége megfeleljen a XXI. század kö-
vetelményeinek. Ezekre a fejlesztésekre több mint 300 milliárd 
forintot fordítottak. Elmondható, hogy talpra állították az egész-
ségügyet, ehhez kellett az adófizetők támogatása is. A miniszter 
hangsúlyozta: a kormány tudja, mivel tartozik Miskolcnak és 

Felső-Magyarországnak, ennek egyik gyümölcsét adják át ép-
pen. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház ezzel a fejlesztéssel az ország második, legnagyobb 
ágyszámmal rendelkező intézményévé válik, ahol naponta 2700 
beteget látnak el. A magyar egészségügy a szemünk előtt újul 
meg – zárta beszédét a miniszter. Csiba Gábor főigazgató főor-
vos a Csillagpont projektről elmondta, az elnevezés egy ellátási 

filozófiát is jelent. E közepén egy 
progresszív betegellátási köz-
pont van, ahol koncentrálódik a 
technika és a magas szakmai tu-
dású szakembergárda. A fejlesz-

tés terve 2006-ban vetődött fel, 2009-ben írták alá a támogatási 
szerződést, 2011 decemberében tették le az alapkövet és kezdőd-
hetett el az összesen harmincezer négyzetméternyi építkezés. Az 
ünnepélyes átadást, szalagátvágást követően a vendégek bejárták 
az épületet, melynek bemutatásában Győri Csilla, Ökrös Ilona és 
Valikovics Attila osztályvezető főorvosok voltak a segítségükre.

H. I. | fotó: JuHász á.

– Méltó körülmények 
közé kerültek azok, akik 
elhivatottan és nagy in-
tenzitással dolgoznak a 
városban az idősek, a fo-
gyatékkal élők ellátásán, 
a gyerekek családban tar-
tásán – szögezte le a szer-
dai átadón Soltész Miklós, 
szociális és családügyért 
felelős államtitkár. Elmondta, mindig 
örömmel jön Miskolcra, hiszen gyöke-
rei is ide kötik, ám legalább ilyen erős 
kötelék az a folyamatos, erős akarat, tö-
rekvés, határozott és előrevivő mun-
ka, amit a szociális területen tapasztal. 
Három év alatt 530 millió forint pályá-
zati támogatás érkezett a városba, a fo-
gyatékosügyi, foglalkoztatási és szociá-
lis területre, családok támogatására, az 
aktívan és sikeresen pályázó város, az 
egyházak és civil szervezetek jóvoltából. 
Sebestyén László országgyűlési képvise-

lő a dolgozóknak mondott köszönetet, 
azoknak, akik a legtöbbet teszik azért, 
hogy az elesettek a lehetőségeikhez 
mérten a legjobban élhessék életüket. 
Kriza Ákos polgármester emlékeztetett, 
az elmúlt 25 évben Miskolc nem mindig 
győztesként került rá a térképre, igen szé-
les réteg szorul szociális ellátásra. Szük-
ség volt a szakma megerősítésére, s arra 
is, hogy az egyes ellátási területek együtt, 
közös alapon és vezetéssel működjenek. 
Ezért hozták létre a Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekvé-
delmi Intézményt (MESZEGYI). – En-

nek központját itt, az 
Arany János utcán ala-
kítottuk ki. Nemcsak 
megújult az épület, de 
szélesedett a szolgálta-
tási paletta is. Bízom 
benne, mindenki, aki 
kapcsolatba kerül vele, 
érezni fogja, ismét jobb 

lett Miskolcon az ellátórendszer műkö-
dése – fogalmazott a polgármester.

Földessy Judit, a MESZEGYI vezetője 
elmondta, az épület több komplex szol-
gáltatási formának is helyt ad: családse-
gítő és gyermekjóléti, illetve idősek alap-
ellátását biztosító szolgáltató központ is 
működik itt. A felújítás során kialakítot-
ták a pszichiátriai betegek nappali ellátá-
sát biztosító helyiséget is. Ez hiánypótló 
szolgáltatás lesz a városban, és azonnal 
megkezdi működését, amint megkapják 
rá a működési engedélyt.

Cs. M. | fotó: VégH Cs.

„szemünk láttára 
újul meg a magyar 

egészségügy”

szerda délután adták át a Csillagpont 
kórház I. és II. ütemét a megyei kórház-
ban. A közel 12 milliárdos összértékű 
fejlesztés célja a B.-A.-z. Megyei Kórház 
és Egyetemi oktató Kórház hosszú távú 
fejlesztése, hogy az intézmény a térség 
progresszív ellátási centrumává váljon.

átAdtáK A CsIllAgpont-KórHázAt

Az I. ütemben egy teljesen új, 16 773 négyzet-
méteres tömb épült meg, majd ezt követte a II. 
ütemben az ideggyógyászat elavult épületének 
rekonstrukciója, 9016 négyzetméteren. Folyta-
tásként a sebészeti tömb fejlesztése következ-
het, ha a másik két épületbe már beköltöztek az 
ellátások. A konkrét építési munkálatok 8 mil-
liárdot emésztettek fel, míg közel hárommilli-
árdból szereztek be orvostechnikai eszközöket. 

Egy teljesen új osztály, a sürgősségi betegellátó 
központ is elindul, a fejlesztés pedig 80 fős dol-
gozói létszámnövekedést is jelent a kórházban.

A végleges átköltözéseket követően az új Csil-
lagpont épülettömbben centralizáltan, mátrix 
ápolási formában a sebészeti jellegű profilok 
biztosítják a betegellátást, úgymint traumato-
lógia, ortopédia, fej-nyak sebészet (fül-orr-gé-
gészet, szemészet, szájsebészet, idegsebészet). 

Ebben az épületben helyezkedik el a jövő tech-
nológiáját idéző központi műtőegység nyolc 
műtővel és egy sürgősségi műtővel, fizikai kap-
csolatban az intenzív és aneszteziológiai ellátás-
sal, mentőhelikopter-leszállóval.

Ugyanitt sürgősségi központ biztosítja az 
azonnali ellátást, amely magában foglalja az 
általános felnőtt- és gyermek sürgősségi beteg-
ellátást, a traumatológiával, a nauro-trauma-

tológiával, a diagnosztikai hátteret biztosító 
centralizált képalkotó diagnosztikával és la-
boratóriummal. Az ideggyógyászati tömbben 
(új nevén JÁFEK-ben) a Csillagpont épületben 
helyet kapó szakmák járóbeteg-ellátása valósul 
meg, valamint stroke és neurológia, az angio-
lógia és a klinikai onkológia fekvőbeteg ellátá-
sa, de itt kapnak helyet a dolgozókat kiszolgáló 
szociális helyiségek is.

„Ismét erősödött 
Miskolcon 
a szociális 
ellátórendszer”

több ezer embert érint közvetlenül a mis-
kolci családsegítő belvárosi központjá-
nak felújítása. A kívül-belül megújult épü-
let nemcsak az ellátás színvonalát, hanem 
a munkatársak körülményeit is nagymér-
tékben javítja. Az elmúlt hónapok alatt 
korszerűsítették a fűtést, szigetelték az 
épületet, kicserélték a nyílászárókat, aka-
dálymentesítették a szolgáltató tereket.

Már víz van a tapolcai 
fürdő medencéjében
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A miskolci Takata gyár termelési 
részlegének első alkalmazottai na
pokon belül elindulnak Németor
szágba, többhónapos képzésükre.

 
A meghirdetett állásokra jól halad 

az interjúztatás, a cég fontosnak tar-
totta, hogy részt vegyen az egyetemi 

állásbörzén is, hogy minél 
inkább megis-

mertessék magukat. Folyamatosan 
dolgoznak az építkezésen, megkezdte 
működését a munka- és tűzvédelmi 
felelős, összeállt a kezdő HR-csapat is – 
mondta el Bérczes Gabriella, HR-spe-
cialista. Kedden megjelentek az első 
magyar nyelvű Takata-álláshirdeté-
sek is, de az idén meghirdetett pozíci-
óknál még hangsúlyos lesz az idege n-
nyelv-tudás. Július táján várható, hogy 
megkezdődik az operátori, azaz ösz-

szeszerelő gárda toborzása.

Újabb fontos beru
házással bővíti egyre 
„zöldülő” energiatermelését 
Miskolc. Több mint 2 milliárd 
forintból valósult meg az a bio
gázüzem, amely a város szenny
víztisztító telepén, szenny
víziszap és élelmiszerhulladék 
felhasználásával egyaránt képes 
hő és villamos energiát termelni.

A beruházás csütörtöki, műszaki 
átadásán Kriza Ákos polgármester 
kiemelte: Miskolc már évekkel ezelőtt 
felismerte az energiafüggetlenedés, 
a zöld energiák, megújuló energia-
források jelentőségét. Hasznosítják 
a város egykori, rekultivált szemét-
telepének depóniagázát, a dél-kiliá-
ni lakótelepen pedig biomasszaüzem 
épült. A geotermikus energiának kö-
szönhetően egy teljes városrészt lát-
nak el meleg vízzel, biztosítják a táv-
fűtést – most pedig egy biogázüzemet 
adnak át. Megérdemelten kapta meg 
Miskolc nemrégiben a Zöld városért 
díjat, a jövőben is ezen az úton kíván-
nak haladni. 

Csöbör Katalin, a térség országgyűlé-
si képviselője kiemelte, az összesen 2,165 
milliárd forintos beruházás 100 százalé-
kos kormányzati és pályázati támogatás-
sal valósul meg. A fejlesztés újabb bizo-
nyíték arra, hogy a kormány elkötelezte 
magát Miskolc mellett. A képviselő em-
lékeztetett, nemrégiben rakták le a Taka-
ta miskolci gyárának alapkövét, elindult 
a Digitális Közösség Program, Győr és 
Kecskemét után Miskolc is kiemelt fej-
lesztési központ lett. – Úgy gondolom, 
sikeres 4 évet tudhatunk magunk mö-
gött. Bízom abban, hogy együtt tovább 
tudjuk folytatni a megkezdett munkát – 
hangsúlyozta Csöbör Katalin.

Egri Zoltán, a városi tulajdonú 
Biogas-Miskolc Kft. ügyvezetője el-

mondta, az új üzem 
a helyben feldolgozott 

szennyvíziszap hasznosításá-
val termel energiát. A rend-
szer alkalmas az élelmiszer-
hulladék – használt étolaj, zsír 
– kezelésére, hasznosítására 
is, ugyanakkor a környék gaz-
dálkodóinak jó minőségű, 
természetes alapú talajjaví-

tó anyagot biztosít. – Az erőmű telje-
sítménye elegendő arra, hogy a MI-
VÍZ Kft. szennyvíztisztító telepének 
villamosenergia-ellátását biztosítsa. 
Ez éves szinten 100-120 millió forint 
megtakarítást jelent a cég számára. Az 
ezen felül termelt energiát pedig a há-
lózatba továbbítjuk, ebből is bevétele 
lesz a Biogas-Miskolc Kft.-nek – rész-
letezte az ügyvezető. A tervek szerint 
az üzem biogázból, gázmotorok segít-
ségével évente 6,5 millió kilowattóra 
áramot termel majd. Ez csaknem 1500-
1600 háztartás éves fogyasztására ele-
gendő. A műszaki átadást követően a 
próbaüzem május elején kezdődik és 
hat hónapi tart, az üzem már ez alatt 
az idő alatt is energiát termel.

Új épületbe költözhet idén a me
gyei kormányhivatal rehabilitációs 
szakigazgatási szerve Miskolcon, 
így egy helyen intézhetik majd 
ügyeiket a megváltozott munkaké
pességűek és a fogyatékkal élők. Az 
új épület korszerűsítése már elkez
dődött a Bottyán János utcában. 

Demeter Ervin megyei kormány-
megbízott szerdán a helyszínen el-
mondta, a felújított épületben intézik 
majd első- és másodfokon a fogyaték-
kal élő és a megváltozott munkaké-
pességű személyek ellátási, támogatási 
ügyeit, s az itt létrehozott informatikai 
központ tárolja a Nemzeti Rehabilitá-
ciós és Szociális Hivatal elektronikus 

rendszereiben összegyűlt adatok má-
solatait. Reményeik szerint már ebben 
az évben beköltözhetnek majd az új 
épületbe. Soltész Miklós államtitkár 
kihangsúlyozta: hatalmas feladatot 
vállaltak azzal, hogy átalakították a 
fogyatékkal élő emberek foglalkozta-
tási és rehabilitációs rendszerét. Fon-
tos, hogy azok kapják a támogatást, 
akik valóban rászorulnak, akit pedig 
lehet, azt rehabilitálják. 17 ezerrel nőtt 
a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatása, ami nagy eredmény.  
Pósfai Gábor, a Nemzeti Rehabili-
tációs és Szociális Hivatal főigazga-
tója kiemelte: a korszerűsített épület 
komplex rendszerű lesz: az igénybe-

jelentéstől a megállapításig min-
dent egy helyen végeznek 

majd. A szolgáltatások szín-
vonala az ügyfélkör speciá-

lis igényeihez igazodik, a 
látássérült, hallássérült, 
értelmi fogyatékkal élő 
és mozgásukban korlá-
tozott személyek számá-

ra egyaránt akadálymen-
tes lesz a felújított épület.

Új manufaktúraépülettel bővül a Ba
ráthegyi Majorság, egy több mint 67 
millió forintos beruházásnak köszön
hetően. A fejlesztés alapkövét Soltész 
Miklós államtitkár rakta le április 
2án, az autizmus világnapján. A pro
jekt megvalósítása 15, megváltozott 
munkaképességű személy foglalkozta
tását teszi lehetővé.

– Óriási mérföldkő lesz az 
idén 15 éves Szimbiózis Alapít-
vány életében ez a manufaktú-
raépület – emelte ki köszöntő 
beszédében Jakubinyi László, 
az alapítvány vezetője. A mint-
egy 67,4 millió forintos beru-
házás során sajtüzem, egy kis 
helyi bolt és webshop kiala-
kításával fejlesztik értékesíté-
si potenciáljukat. Ugyancsak 
bővül előállított termékeik 
köre, a tejérzékenyek számá-
ra is fogyasztható kecsketejes 
csokoládét, valamint kézmű-
ves szappanokat is előállíta-
nak majd.

– A mai nap is bizonyítja, 
Miskolcon kiemelten fog-
lalkoznak az autizmussal 
– ezt már Soltész Miklós 

államtitkár hangsúlyozta 
köszöntőjében. Hozzátette, 
bármilyen programot is in-

dítsanak el a Baráthegyi Ma-
jorságban, vagy a Miskolci 
Autista Alapítványnál, az „út-

mutatóul szolgál” az országban más, au-
tizmushoz kötődő program számára is.

– A kormány négy évvel ezelőtt a fo-
gyatékossággal élők, s ezen belül a talán 
legsúlyosabb élethelyzetben lévő autis-
ták helyzetének javítását, az őket ápolók, 
gondozók támogatását tűzte ki egyik 
legfontosabb céljaként – emelte ki az ál-
lamtitkár. Soltész Miklós kiemelte, a fo-
gyatékkal élők segítése érdekében több 

mint 45 milliárd 
forintot fordítottak 
épületek felújításá-
ra, korszerűsítésére, 
valamint újak építé-
sére. 

Az eseményen 
felavattak egy inter-
aktív játszókertet is. 
Sebestyén László or-
szággyűlési képvi-
selő ennek kapcsán 
szólt a „Turizmus 
Korlátok Nélkül” 
programról, melynek 
keretében olyan csa-
ládok ingyenes foga-
dása és mentorálása 
történik a Baráthegyi 
Majorságban, akik 

alacsony jövedelműek és autizmussal, 
vagy súlyos fogyatékossággal élő gyer-
meket nevelnek. Eddig több mint 100 
családnak segítettek, a játszókert ennek, 
valamint az Erdei iskola programnak a 
folytatásaként jött létre. A manufaktúra 
alapítólevelét Soltész Miklós, Sebestyén 
László és Kriza Ákos polgármester írták 
alá, a játszókert szélére pedig 12 almafát 
is elültettek.                                              KujaN I.

Épül a Takata-csapat

Zöld eNergIaTerMelÉs
bIogáZüZeMeT adTaK áT

Jövőbe mutató projekt

egy helyre kerül az ügyintézés

Új rehabIlITácIós 
KöZpoNT 

MIsKolcoN

baráthegyi beruházás

„Mérföldkő a Szimbiózis 
alapítvány életében”

– A szocialisták inkább valljanak színt a titkos bankszámláikról – szólít fel pénteki 
közleményében a miskolci Fidesz, amely úgy fogalmaz: „Ahelyett, hogy a szocialisták 
magyarázatot adnának újabb és újabb botrányaikra – a Simon-botrányra, a Zusch-
lag-botrányra – inkább a kormánypárti politikusokat vádolják. Ez újra a Ron Werber 
izraeli tanácsadó gyűlöletkampánya” – hangsúlyozza a közlemény, mely szerint „a 
baloldal mindenre képes: okiratokat, útleveleket, filmeket hamisítanak, titkos bank-
számlákon milliárdokat parkoltatnak. Gátlástalanul hazudoznak és olyasmikkel vá-
daskodnak, amiket ők maguk követtek el”. „– Felszólítjuk Nagy-Korsa Juditot és Var-
ga Lászlót –, a Gyurcsány-koalíció helyi jelöltjeit – inkább arra adjanak választ, hány 
szocialista politikusnak vannak még titkos bankszámlái? Mit tudnak arról, kinek a 
pénzét őrizgette Simon Gábor? A miskolci családok nem kérnek azokból, akik min-
dig csak a saját bankszámlájukat tömték, de az itt élő családokat munkanélküliséggel 
és megszorításokkal sújtották!” – zárul a közlemény. 

 „a sZocIalIsTáK INKább 
valljaNaK sZíNT…!”



A Herman Ottó Emlékév újabb miskolci 
programelemeként, a héten egy napra 
visszakerült megtalálásának helyszí-
nére az úgynevezett Bársony-házi sza-
kóca, melynek jelentőségét annak ide-
jén Herman Ottó ismerte fel, és ennek 
nyomán indult el Miskolc környékén az 
ősemberkutatás.
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A demokráciák természetes ve-
lejárója és egyben ünnepnapja a 
választás, ahol mindenki eldönt-
heti, hogy a felkínált kormányzati 
alternatívák közül melyiket támo-
gatja. Fontos, hogy minél többen 
vegyünk részt a választásokon, 
és ne hagyjuk a döntést másokra. 
Magyarországon vasárnap arról 
kell döntenünk, folytatódjon-e az 
elmúlt négy évben sikeresnek bi-
zonyult politika.

Az Orbán-kormány az elmúlt 
négy évben talpra állította a gaz-
daságot és új munkahelyeket te-
remtett. Megvédték a nyugdíjak 
vásárlóértékét, évtizedek óta elő-
ször csökkentették a rezsit. Visz-
szaverték Brüsszel és a multina-
cionális cégek durva támadásait, 
megvalósították a nemzet hatá-
rokon átívelő újraegyesítését. Az 
Alaptörvény elfogadásával újra 
van nemzeti alkotmányunk. 

Az ország jó úton halad, de sok 
még az elvégzendő feladat, ami-

hez erős, egy-
séges csapatra, 
nagy többség-
gel rendelkező 
kormányra van szükség. Ne tá-
mogassuk szavazatainkkal azo-
kat, akik a múltban már többször 
megbuktak, és most is korrupciós 
ügyeiktől visszhangzik az ország. 
Le kell zárnunk a rendszerválto-
zás utáni posztkommunista-szo-
cialista és liberális korszakot, és 
folytatni kell az építkezés nehéz, 
de sikerre vezető munkáját.

Ne engedjük, hogy csökkent-
sék a minimálbért, a nyugdíjakat, 
hogy elvegyék a rezsicsökkentést 
és a gyermekek utáni adókedvez-
ményt! Ne hagyjuk, hogy elve-
gyék tőlünk a reményt, és megint 
idegen hatalmak érdekeinek szol-
gáltassák ki a hazánkat!

Vasárnap mindenki alakítója 
lehet napjaink történelmének!

TóTh Gy. LászLó

Ne bízzuk másokra  
a döntést!

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzeneteiket, problémáikat el-
küldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter 
ügyvéd írásban válaszol!

MiNdeNkiT érheT joGeseT

A bontási munkák már elkez-
dődtek, egy hónapon belül pe-
dig indulhat a Lillafüredi DVTK 
Szabad időpark építése. A tervek 
szerint nyár közepére elkészül az 
ország első futball tematikájú lige-
te, ahol többek között kalandpark, 
sportpályák, játszótér és piknikező 
terület várja az érdeklődőket.

Az esemény csütörtöki, a Palota-
szállóban tartott sajtótájékoztató-
ján Sebestyén László országgyűlési 
képviselő emlékeztetett, a diósgyőri 
stadion újjáépül a közeljövőben, erre 
garantáltan rendelkezésre áll 4,5 
milliárd forint. A Lillafüredi DVTK 
Szabadidőpark építése pedig egy hó-
napon belül indulhat, a bontási 
munkák már megkezdődtek az 
egykori Zalka Máté laktanya 
területén. A kivitelezés egy-
milliárd forintba kerül, eh-
hez a beruházó Arago Ho-
tels Zrt. 352 millió forintos 
állami támogatást vesz igény-
be. 8-10 főt foglalkoztat majd fo-
lyamatosan a park, de főszezonban 
diákok és idénymunkások is dolgoz-
hatnak majd. – A DVTK szurkolótá-
bora jóval nagyobb, mint a meccsre 
járók száma, közel százezer druk-
ker. Amint megépül a park és kész 

az új stadion, valamint a bajnokság-
ért küzd a csapat, szinte minden vá-
gyunk teljesül – emelte ki a képvise-
lő.

Sántha Gergely, a többségi tulaj-
donos Borsodsport Invest Kft. ügy-
vezető igazgatója hozzátette: komoly 
turisztikai látványosság épül Lilla-

füreden, mely az országban egye-
dülálló módon futball tematikájú. 
A majdani, 2,1 hektár területű park 
látványosságairól, az attrakciókról 

Horváth Patrik projektmenedzser 
számolt be. Épül majd futsalpálya 
lelátóval, lábteniszpálya, az egykori 
laktanyaépületben akadály- és ká-

belpálya, kül- és beltéri lazer tag 
aréna, téli-nyári jégkorcsolya- 

és görkorcsolyapálya, pánik-
szoba, segway akadálypálya, 
focisuli, sörsátor, színpad, 
előadóterem, továbbá egy 

formabontó, 3000 négyzetmé-
teres, kifejezetten futball tema-

tikájú játszóteret is kialakítanak. 
Kiszolgáló helyiségek – mosdó, ven-
déglátóegység, parkoló és öltözők – is 
lesznek természetesen, s a családokra 
szintén gondolnak, egy pikniktér is 
helyet kap például a ligetben.

s. P. | foTó: Mocsári L.

épülhet a dVTk-szabadidőpark 
Lillafüreden

Kedden a magyar polihisztor szob-
rát és emléktábláját is megkoszorúzták 
a belvárosban, miskolci gimnazisták 
pedig flash mobbal emlékeztek meg 
Herman Ottó életének miskolci vonat-
kozásairól. 

A nap elején a Lévay József Refor-
mátus Gimnázium és a Herman Ottó 
Gimnázium tanulói rendőri kísérettel 
szállították át a Bársony-házi szakócát 
a Herman Ottó Múzeumból megtalá-
lásának helyszínére. Az imateremben 
Szolyák Péter őstörténész-muzeológus, 
a Pannon-tenger Földtörténeti és Ter-
mészetrajzi Tár vezetője ismertette a le-
let történetét.

A megemlékezéseken je-
len volt Illés Zoltán, 
környezetügyért fele-
lős államtitkár, aki el-
mondta, a kormány 
közel 300 millió forin-
tot biztosít az emlékév 
programjainak meg-
szervezésére és lebo-
nyolítására. – Minden-
ki számára példaértékű 
Herman Ottó élete és 
munkássága, mai na-
pig időtálló, értékes 
gondolatai. Ez sarkall-
jon minket a további 
cselekvésre! Ahogy ő mondta, a múltat 
becsülni, tisztelni kell, de még többet 
kell teljesíteni, még nagyobb eredmé-
nyeket kell elérni az emberiség, a haza, 

a magyarság érdekében és javára – zár-
ta beszédét a környezetügyért felelős ál-
lamtitkár.

A nap folyamán Illés Zoltán, Sebes-
tyén László országgyűlési képviselő és 
Kiss Gábor alpolgármester, valamint 
Madarász Péter, a Herman Ottó Gim-

názium igazgatója, Pusztai Tamás, a 
Herman Ottó Múzeum igazgatója, és a 
megyei honismereti egyesület munka-
társai megkoszorúzták Herman Ottó 

papszeri szobrát is. Sebestyén László a 
szobornál tartott köszöntő beszédében 
hangsúlyozta, a polihisztor Miskolc 
hírnevét is öregbítette, a város a megú-
jult lillafüredi függőkertben állított szo-
borral is igyekezett leróni tiszteletét hí-
res tudósa előtt.

A Bársony-ház 
emléktáblájánál Kiss 
Gábor, Miskolc al-
polgármestere em-
lékezett meg arról, 
mit jelent Herman 
Ottó Miskolcnak. A 
polihisztor szemé-
lyiségéből kiemelte 
tehetségét, mérhe-
tetlen tudásszomját 
és felfedezni vágyá-
sát. Hangsúlyozta, 
a tudós szülőváro-
sának Miskolcot és 

Hámort vallotta, a város – és a termé-
szet – ügyét az Országgyűlésben is kép-
viselte.

kujaN i. | foTó: VéGh cs.

Hamarosan igazi zöld szigetté válik 
a Patak utcai mélygarázs fölötti tér. 
Pfliegler Péter alpolgármester csü-
törtökön a helyszínen elmondta: a 
mélygarázst április végén, a zöldfe-
lületet pedig május utolsó napjai-
ban adják majd át.

Mint elhangzott, az önkormány-
zati beruházás keretében egy utak-
kal tagolt, járdákkal átszőtt városi 
park épül, összesen 5430 négyzet-
méteren. Ebből közel 1600 négyzet-
méter fásított, cserjékkel, gyeppel 

beültetett zöldfelület lesz. A parko-
sítás során több mint 50 fát – töb-
bek között díszalmát, kőrist, szilt, 
gyertyánt, illetve mezei juhart –, 887 
cserjét, valamint 431 évelő növényt 
ültetnek el. – Hiszem, hogy Miskolc 
egyik legszebb terét alakítjuk ki itt, a 
Patak utcai mélygarázs fölötti téren 
– hangoztatta az alpolgármester.

A közterület-fejlesztés során egy 
új, alléval szegélyezett sétányt, a Vá-
rosház tér és az Antall József park 
közötti gyalogos zóna középső sza-
kaszát is kialakítják. A fejlesztés a 
„Miskolc belváros rehabilitációja I. 
ütem” című ÉMOP-projekt kereté-

ben valósul meg. A közterület-fej-
lesztés célja egy olyan belvárosi 
térség kialakítása, amely zöld pihe-
nőterületet biztosít a miskolciak szá-
mára. A projektelem összköltsége 
több mint 212 millió forint, a fejlesz-
tésre megítélt támogatás pedig meg-
haladja a 179 millió forintot.

k. i. | foTó: j. á.

Újabb zöld sziget  
a belvárosban

„élete, munkássága újabb tettekre sarkall”

Tisztelgés Herman Ottó  
emlékhelyein
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Apróhirdetés
A Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány in-
gyenes elsősegélynyújtó tanfolyamot tart április 
8-án anyukák számára. A tanfolyamot szakkép-
zett mentőtiszt tartja. A gyerekekkel önkénte-
sek fognak játszani, amíg az anyukák tanulnak. 
Jelentkezés: 06-30/905-8113, miskolciotthonse-
gitunk@gmail.com

Németjuhász felnőtt és kölyökkutyák eladók. 
Üzletek, lakások, objektumok, személyek védel-
mére. Nyugdíjasoknak házőrzésre, védő, jelző 
kutyának. Rendszeres az idős emberek elleni tá-

madás. Nemzetközi adatok bizonyítják, ahol ku-
tyát tartanak, kevesebb a lopás, betörés, az élet 
elleni bűncselekmény. Gondoljon a szüleire, csa-
ládtagjaira. Vásároljon részükre hű társat +  biz-
tonságot. Ajándékba szakkönyv + póráz. Ár:  
30-40-60 E Ft. Érd.: 20/411-2526.

Ingyenes Húsvétváró családi délelőtt április 12-
én, szombat délelőtt 9–12 óráig a Martin-kertvá-
rosban a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány-
nál, Kisfaludy utca 39–41., a virágbolt mellett. 
Szeretettel várjuk a családok apraját és nagyját.  
2 db, keményre főzött tojást hozzanak a gyere-
kek.  www.miskolc.imami.hu, programok menü-
pontban, miskolciotthonsegitunk@gmail.com

Az akció érvényes: 
2014. 04. 05-től 2014. 04. 11-ig 

Tomi Kristály 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Tomi Kristály 4 kg, 499 Ft/kg 1999 Ft
Tomi Kristály mosógél 2,92 l, 685 Ft/l 1999 Ft
Biopon Takarékos 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Biopon Takarékos 5 kg, 399 Ft/kg 1999 Ft
Persil mosópor 1,6 kg, 856 Ft/kg  1369 Ft
Flóraszept konyha-, fürdőtisztító, 750 ml, 799 Ft/l 599 Ft
Well Done hideg zsíroldó, 750 ml, 999 Ft/l 749 Ft
Well Done ablaktisztító, 750 ml, 398 Ft/l 299 Ft
Bref  Power WC-tisztító, 3 db-os, 239 Ft/db 719 Ft
Bref Duo Aktív WC-gél, 60 ml  399 Ft

AUTÓSISKOLA
OLcSÓ-GyOrS!

l Részletfizetési kedvezmény (akár 6 részletben)
l Személyre szabott oktatás
l Ingyen vizsgaprogram és tankönyv

A Szinvapark 1. emeletén

www.fb.com/autósiskolamiskolc, 06-20/3357-509
A szelvény felmutatóinak KEDVEZMÉNy!
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Április 6-án, vasárnap hajnali 6 
órától este 7-ig adhatják le sza-
vazatukat a választópolgárok az 
országgyűlési választáson. Van 
azonban több újdonság is, ilyen 
például, hogy a hiányzó vagy le-
járt okmányokat még szombaton 
is lehet pótolni, illetve, hogy ez-
úttal nem lesz kampánycsend.

A szavazáshoz a választási értesítőt 
ajánlott elvinni, mert azon szerepel, 
pontosan hol szavazhatunk, és ez a 
helyszín változhatott az előző válasz-
tás óta. Kötelező viszont egy érvényes 
fényképes személyazonosító okmány 
(állandó vagy ideiglenes személyi iga-
zolvány, kártya formátumú jogosít-
vány, útlevél), illetve a lakcímkártya.

Ha a fenti okmányok közül valame-
lyik nem lenne érvényes (lejárt vagy 
megváltozott a lakcímünk), pótolhat-
juk: a miskolci okmányiroda április 
5-én 8–18 óra között nyitva tart.

A szavazáskor mindenki két szava-
zólapot kap: a választókerület egyéni 
jelöltjeiét és az országos pártlistát, il-
letve azok, akik nemzetiségi válasz-

tóként regisztráltak, utóbbi helyett 
nemzetiségi országos listát kapnak.

A szavazat akkor érvényes, ha egy 
lapon egy jelölt neve melletti körbe 
egymást metsző két vonalat (keresz-
tet, pluszjelet) ír a választó. Ha valaki 
rontott, javítani nem lehet a lapon, de 
egy alkalommal lehet újat kérni a sza-
vazatszámláló bizottságtól. A rontott 
lapot vissza kell adni.

Mozgóurnát a választás napján 
délután 3 óráig, a szavazatszámláló 
bizottságtól kérhet az a választó, aki 
komoly egészségügyi akadályozta-
tás miatt nem tudja elhagyni ottho-
nát.

A nem állandó lakhelyük szerint 
szavazók – átjelentkezettek, hajlékta-
lanok – számára Miskolcon a Remé-
nyi utcai óvodában található, 96-os 
számú választókörzetet jelölték ki.

A választás napján sincs kampány-
csend. Viszont a szavazás ideje alatt 
nem lehet választási gyűlést tartani, 
valamint a szavazókör épületének be-
járatától számított 150 méteren belül, 
közterületen nem lehet semmilyen 
kampánytevékenységet folytatni.

Választási tudnivalók!

Politikai nagygyűlést tartott szer-
dán Mezőkövesden a Fidesz – KDNP 
pártszövetség. A rendezvényen felszó-
lalt Orbán Viktor miniszterelnök is. 

A kormányfő az elmúlt négy év kor-
mányzati eredményeiről szólva kifejtet-
te: amikor szavazni megyünk, jusson 
eszünkbe, hogy ez a kormány a 
legfrissebb adatok szerint négy 
év alatt 300 ezer új munkahelyet 
teremtett, a válság kellős köze-
pén. Ezzel szemben a baloldali 
kormányok idején 200 ezret ve-
szített az ország.

A miniszterelnök arra is emlé-
keztetett: a baloldali kormányok 
tizenötször emelték a rezsidíja-
kat. „ – Pedig 2002-ben lassan 
mondták, hogy én is megértsem: 
nem lesz gázáremelés” – idézte fel 
Orbán Viktor, arra kérve a nagy-
gyűlés résztvevőit, a választásnál 
jusson eszükbe a rezsicsökkentés, 
és jussanak eszükbe a családi tá-
mogatások is. Az emberek büszkék le-
hetnek az adókedvezményre, a gyedre, 
a gyesre és gyed extrára is, végig támo-
gatták ezeket az intézkedéseket.

Az ellenzék kampányával kapcsolat-
ban a miniszterelnök úgy fogalmazott: 
„nem normális, hogy egy ország jövő-
je kapcsán csak fenyegetést és gyaláz-
kodást tudjanak mondani. Így nem tu-
dunk közös jövőt építeni”.

– Az ő szenvedélyük a gyűlölködés, a 
mi szenvedélyünk pedig Magyarország 
– emelte ki Orbán Viktor, „jobboldali 
fiatal ellenfeleinek” pedig, akik még so-
sem kormányoztak, azt javasolta: előbb 
tegyenek le valamit az asztalra. Bizalom 
ugyanis nem a beszédért, hanem a tet-
tekért jár.

Az európai uniós tagságról a ma-
gyar miniszterelnök úgy fogalmazott, 
„tagnak lenni nem szerelmi kérdés”. 
Nem célszerű kimaradni az ügyek in-
tézéséből, a kérdés tehát nem az, hogy 
kint vagy bent vagyunk-e, hanem az, 
hogyan tudjuk megvédeni az érdeke-
inket.

Orbán Viktor arra is felhívta a fi-
gyelmet: a választási esély nem azonos 

a győzelemmel – április 6-án, vasár-
nap kell nyerni! Kérte a jelenlévőket, 
mondják ezt el rokonaiknak, ismerő-
seiknek, munkatársaiknak is, az akti-
visták pedig kopogtassanak be min-
denhová. „Egy a tábor, egy a zászló, ne 
osszák meg szavazataikat. Bonyolult 
kombinációk nélkül, mindkettőt ad-

ják a Fideszre! Ne adjuk alább, 
mint négy éve!” – hangsúlyoz-
ta a kormányfő. Kiemelte, Ma-
gyarország nagy lehetőségek 
kapujában áll az átalakítások 
után. Ezeket a lehetőségeket ki 
kell használni, törekedni kell 
a teljes foglalkoztatottságra, 
védeni és emelni a nyugdíjak 
értékét, javítani a családtá-
mogatási rendszert és a köz-
biztonságot.

A nagygyűlésen felszólalt 
Tállai András belügyminisz-
tériumi államtitkár, a 7. sz. 
választási körzet országgyű-
lési képviselőjelöltje is. Az el-

múlt 4 év eredményeiről, az elvégzett 
feladatokról szólva hangsúlyozta: foly-
tatni szeretnék a megkezdett munkát, 
és a megye fejlesztését is. – Folytatnunk 
kell, hogy újra legyen hite és önbecsü-
lése a vidéken élőknek is – mondta. A 
nagygyűlés végén Orbán Viktor mellett 
felsorakoztak a térség Fidesz – KDNP-s 
országgyűlési képviselőjelöltjei, köztük 
Csöbör Katalin és Sebestyén László is.

Fidesz – KDNP-nagygyűlés 
Mezőkövesden

Legyen április 6. a demokrácia 
ünnepe, és a választások után is a 
tettek beszéljenek – ezt emelte ki 
Schmuck Andor, a Szociáldemok-
raták Magyar Polgári Pártjának 
elnöke, aki Miskolcon járva prog-
ramjukról nyilatkozott a Miskolc 
Televíziónak.

– Mi, szociáldemokraták fontos 
állásfoglalást tettünk a kampány 
során: a dumából elég, a tettek be-
széljenek – emelte ki Schmuck An-
dor. Ezért nem óriásplakátokra, 
kampányanyagokra fordították a tá-
mogatást, hanem tanszercsomagok, 
ingyenes szűrőbuszok, ételosztások 
formájában továbbadták azt szociá-
lisan rászorulóknak. 

Természetesen támogatnak min-
den olyan intézkedést, ami segít az 
embereknek. Véleményük szerint a 
rezsicsökkentés jó folyamat, de ön-
magában nem elegendő. Minden-
nek az alapja a munkahelyteremtés, 
hiszen „ha munka van, akkor min-
den van”. A szociáldemokraták a 

2020-ig tartó költségvetési időszak-
ban az unióból Magyarországra ér-
kező mintegy 10 ezer milliárd 70 
százalékát munkahelyteremtő be-
ruházásokra fordítanák.

Fontosnak tartják a politikában 
a józan értékítéleten alapuló pár-
beszédet. Schmuck Andor szerint a 
botrányok miatt elfordulnak az em-
berek a politikától. Emiatt is külön 
kér mindenkit: április 6-án menjen 
el szavazni, a választás napja legyen 
a demokrácia ünnepe.

Miskolcon, a Szinva terasznál tartott sajtótájékoztatót 
múlt pénteken Thürmer Gyula, a Munkáspárt orszá-
gos elnöke. 

Mint fogalmazott: április 6-án „Önökön, miskolci dol-
gozókon, munkásokon, nyugdíjas dolgozókon, pályakez-
dő fiatalokon múlik, merre megy az ország”. – Hívunk 
mindenkit, aki eddig az MSZP-re és szövetségeseire sza-
vazott, most szavazzon a Munkáspártra! Láthatják, mit 
ér az úgynevezett baloldal: milliárdosok pártjává váltak, 
loptak, csaltak az országban! És most megint ők akar-
nak kormányozni, ne engedjük! Aki a baloldalra szavaz, 
aki a dolgozó ember mellett van, az most a Munkáspár-
tot választja – hangsúlyozta Thürmer Gyula, hozzátéve, 

„ne üljenek fel a Jobbik ígéreteinek se”, „nekik nagyon jó 
a kapitalizmus, ami most van”. A Munkáspárt elnöke el-
mondta, programjukban kiemelt helyen szerepel, hogy 
mindenkinek legyen biztos munkája ebben a megyében. 
Fontos tehát a szénbányászat, a kohászat és a mezőgaz-
daság felvirágoztatása. Thürmer Gyula külön kiemelte a 
magyar agrárium szerepét, a magyar termékek védelmét. 
A megtermelt jövedelem legalább 10 százalékát az okta-
tásra, valamint újabb 10-et az egészségügyre fordítaná-
nak. Az adózásban alapelvük, hogy „fizessenek a gazda-
gok”, a magyar vállalkozókat ugyanakkor támogatnák, 
terheiket csökkentenék. A Munkáspárt szerint nagy ál-
lami programokra van szükség, vissza kell állítani a ma-
gyar autóbuszgyártást, a magyar gépipart.

„Fizessenek a gazdagok!”
Thürmer:

„Elsődleges 
a munkahelyteremtés”

„Egy a Tábor, 
Egy a zászló!”



Ezúttal is sok diák vett részt Komlóstetőn a szo-
kásos, tavaszi takarításon – összesen nyolcvan-
hatan tisztították a környezetet.

Iskolások, óvodások és a factorys fiatalok is sze-
meteszsákot ragadtak múlt pénteken: az erdő szé-
lén nagyon sok szemét gyűlt össze, ezért ott kezdő-
dött a tisztítási akció. – Minden évben szervezünk 
ilyen szemétgyűjtést tavasszal, mindig sokan jön-
nek, ezúttal 86-an voltunk. Fontosnak tartom, 

hogy tegyünk a környezetünkért, s a fiatalok már 
gyermekként megtanulják ennek a jelentőségét – 
hangsúlyozta Gazdusné Pankucsi Katalin, a terü-
let önkormányzati képviselője, aki idén is részt vett 
a hagyományos takarításban. Az erdő szélén har-
minc darab szemeteszsák telt meg szeméttel, s egy 
konténer is tele lett a környezetbe nem illő hulla-
dékkal. Gazdusné Pankucsi Katalin elmondta, az 
akciót a Föld napján folytatják majd – akkor az is-
kola és a lakótelep környékén takarítanak.
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Új lakossági információs és szolgáltató 
irodát adtak át hétfőn Diósgyőrben. A 
Kuruc utca 75. szám alatt – kulturális 
és szabadidős programok mellett – in-
formációkkal és tanácsokkal is ellátják 
a városrész lakóit. 

Mikolai Vince, a projektet vezető Mis-
kolc Diósgyőri Római Katolikus Plé-
bánia plébánosa elmondta, a város bá-
torítására indultak el egy pályázaton, 
melynek a lakótelep életminőségének 
javítása volt a célja. A pályázatot szeren-
csésen megnyerték, és azóta komoly erő-
feszítéseket tettek a szükséges feltételek 
megteremtése érdekében. A plébános 
hangsúlyozta: már évtizedekkel ezelőtt 
felhívták a figyelmet az elmagányosodó 
emberekre. Az egyház törekvése, hogy 
ezek az emberek ne maradjanak ma-
gukra, találjanak elfoglaltságot, leljenek 
közösségre – ehhez azonban biztosítani 
kell számukra a megfelelő infrastruktu-
rális hátteret is. – Az iroda persze nem 
tudja egy csapásra megoldani a problé-

mákat, de segítséget adhat a lakótelepen 
élőknek, hogy a mindennapjaik kicsit 
másképpen – színesebben, érdekeseb-
ben, közösségibb módon – teljenek – 
hangsúlyozta Mikolai Vince. A program 
lebonyolításában több szervezet – így a 
Váralja Lakásszövetkezet, az Élhető Di-
ósgyőrért Alapítvány, a Páli Szent Vin-
ce Szeretetszolgálat, valamint a Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesület – is részt 
vesz, így igazán sokszínű elfoglaltságo-
kat tudnak kínálni az érdeklődők szá-
mára.  

Sebestyén László országgyűlési kép-
viselő ünnepi köszöntőjében utalt rá, 
hogy a panelházak létrejöttével felbom-
lottak a régi, családi házas övezetek la-
kóközösségei. A közösség atomizálódása 
mellett együttélési problémák is jelent-
keztek a városrészben. A mostani város-
vezetéssel együtt vállalták, hogy hatha-
tósan foglalkoznak a problémával, sokat 
tettek a közbiztonság megteremtéséért, a 
közösségi élet javításáért – amiben szá-
mítanak a civilek együttműködésére is. 
Kriza Ákos polgármester elmondta, 
nem véletlen, hogy Mikolai Vincét kér-
ték meg, álljon a program élére – igazi 
lokálpatrióta, „egész Diósgyőrben érez-
hető munkájának ereje”. – Biztos vagyok 
abban, hogy a helyi közösségek megerő-
sítésére vonatkozó kormányzati gondo-
lat – most, hogy az ország és Miskolc 
gazdasága is erősödőben van – még in-
kább rá tud segíteni arra, hogy a város 
egyre komolyabb gazdasági és szellemi 
pólusa legyen az országnak – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.                  K. I. | fotó: J. Á.

Nyolcéves korában készítette el 
első festményét a miskolci Ko-
vács Attila Roland. Azóta számos 
nemzetközi díjat megnyert már, 
legutóbb, az Országos Tehetségna-
pon a Felfedezettjeink 2014 kate-
gória fődíját hozta el a 17 éves fiú.

Az idei Országos Tehetségnap 
védnöke Herczeg Anita, a köztár-
sasági elnök felesége volt, a köszön-
tőt Hoffmann Rózsa, köznevelésért 
felelős államtitkár mondta. A díja-
zottakat, köztük a miskolci Kovács 
Attila Rolandot (képünkön bal-
ról) Csermely Péter akadémikus, 
az NTT elnöke köszöntötte, s az el-
ismeréseket is ő adta át. Kovács At-
tila Roland jelenleg a Lévay József 

Református Gimnázium második 
osztályos tanulója. Tizenhét éves, 
de művészként már kilencéves kora 
óta számon tartják – nem csupán 
hazánkban, hanem a tengerentú-
lon is. Főként olajfestményeket ké-
szít, már 558 alkotás került ki a keze 
alól. Győzött már nemzetközi verse-
nyen Japánban. Miskolcon három 
alkalommal is tanulmányi ösztön-
díjat kapott, s az alkotói ösztöndí-
jat is odaítélték neki. Amerikában, 
Washingtonban debütált 9 évesen.  
Az ifjú festőművész tehetségét a 
miskolciak is élvezhetik, a Bató-ház-
ban állandó tárlata van, legközelebb 
pedig a Szabó Lőrinc Könyvtárban 
nyílik kiállítás a munkáiból, április 
8-án.                                                     KIss J.  

VÁrosIMÁzs szalVétÁN Is 
Két miskolci turisztikai pályázat is bejutott 
a legjobbak közé az Iránytű marketingkom-
munikációs versenyen. A listán szerepelni 
önmagában is elismerés, innen kerülnek 
majd ki a nyertesek, akik nevét április 7-én 
hozzák nyilvánosságra.

A versenyre 60 nevezés érkezett – hat kate-
góriában – a meghirdető, a Turizmus Trend 
szaklapot is kiadó Professional Publishing 
Hungary központjába. Közülük összesen 29-
et emelt ki a shortlistre, azaz a legmagasabb 
színvonalú munkák „rövid listájára” a szak-
mai zsűri.

A „Kommunikáció az eladás helyén” kate-
góriában a MIDMAR Nonprofit Kft. Tourin-
form Miskolc – Miskolc Bolt – Miskolc kávé-
zó – Információs iroda Miskolc szívében című 
pályázat került be a legjobbak közé. A legna-
gyobb érdeklődés a print és az online kate-
góriát kísérte, ezekben 21, illetve 14 jelentke-
zést regisztráltak. Így az is külön öröm, hogy 
a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület (a 
MIDMAR helyi turisztikai desztináció me-
nedzsment szervezet szolgáltatókat tömörítő 
tulajdonosa) Asztalra varázsolt vendégszeretet 
című pályázata a legnagyobb versenyt jelentő 
Print kategóriában került be az első 10-be.

– Az egyesület készíttetett egy olyan szalvé-
tát, amelyen Miskolc néhány attrakciója szere-
pel megnevezéssel, rövid leírással, és ezt eljut-
tatja tagjaihoz. Így ugyanaz az egyedi szalvéta 
található meg a Palotaszállóban és a kis panzi-

ókban, éttermekben is – mondta el a részletek-
ről érdeklődésünkre Nagy Júlia TDM-mene-
dzser. Megtudtuk, ehhez csatlakozva a TDM 
söralátétet és reggeliztető tányéralátétet is ké-
szíttetett, de a pályázatot az egyesület nyújtotta 
be, így abban a szalvéta szerepel. – Szeretnék 
külön gratulálni a Miskolc és Térsége Turisz-
tikai Egyesületnek az eredményhez! A MID-
MAR munkaszervezete számára különösen 
fontos, hogy egy olyan szolgáltatói körrel dol-
gozhat együtt, akik ennyire fontosnak érzik, 
hogy magas színvonalú minőségi turisztikai 
szolgáltatásokkal várják az ide érkező vendé-
geket – tette hozzá Nagy Júlia.

Jótékonysági koncertet rendeztek szombaton 
délután a Lévay Gimnázium tornatermében. 
A miskolci In His Steps zenekar közreműkö-
désével szervezett rendezvény teljes bevételét 
az árván maradt miskolci testvérpár, Faze-
kas Noémi és Fazekas Arnold lakáshitelének 
törlesztésére ajánlják fel.

A koncert fővédnöke Kriza 
Ákos, Miskolc polgármeste-

re volt. Mint arról korábban több alkalommal 
beszámoltunk, a fiatalok édesanyjukat halálos 
betegség miatt veszítették el, egy évvel később 
pedig édesapjuk is meghalt egy autóbalesetben, 
melyben Arnold is komolyan megsérült. Az ár-

vák nagyon nehéz helyzetbe kerültek, még 
a lakhatásuk is veszélybe került a 

lakásukon lévő, több milli-
ós hiteltartozás miatt. Mió-

ta ez napvilágra került, egyre 
többen vannak azok, akik segí-

teni próbálnak nekik, Kriza Ákos 
polgármester is figyelemmel kíséri 
a sorsukat. A szombati koncerttel is 
Noéminek és Arnoldnak próbáltak 
segíteni, hogy kevesebb terhet kell-
jen cipelniük, s reményt kapjanak 
egy önálló, teljes életre.

ÚJabb díJat Nyert
a fiatal miskolci művész

„az élményeit 
festi le…”

Miskolci pályázatok 
a legjobbak között

a tisztább, komfortosabb környezetért

Tavaszi 
takarítás 
Komlóstetőn

JótéKoNysÁgI KoNcert 
az ÁrVÁKért

Információs iroda Diósgyőrben

„KözösségI élet, 
szíNesebb hétKözNapoK”



Továbbra is tartja a tendenciát a 
DVTK: a bajnokságban október 
óta mindössze egyszer tudott nyer-
ni, a Magyar Kupa után azonban a 
Ligakupában is elődöntős.

2–3-as vereséget szenvedett szom-
baton az újonc Puskás Akadémiától 
a Diósgyőr az NB I 22. fordulójában. 
A volt diósgyőri sikeredző, Benczés 
Miklós gárdája végig jobban játszott; 
a DVTK „csak” büntetőből tudott be-
találni (Gosztonyi András és Gohér 
Gergő értékesítette a tizenegyest), a 
PAFC-nál Tischler Patrik duplázott, 
míg Lencse László ugyancsak a ti-
zenegyes pontról volt eredményes. A 
találkozó után így ezúttal nem a pi-
ros-fehérek, hanem korábbi játéko-
suk, a Felcsúton játszó, s a szezon vé-
gén visszavonuló Francisco Gallardo 
pacsizott a diósgyőri szurkolókkal…

Kedden visszaszerzett egy kicsit a 
mindig kitartó tábor bizalmából To-

miszlav Szivics együttese: 2–2-es ha-
zai első mérkőzés után a visszavágót 
Bacsa Patrik góljával 1–0-ra meg-
nyerte az NB II-es Szigetszentmiklós 
otthonában, így 3–2-es összesítéssel 
a négy közé jutott a Ligakupában. 
Az elődöntőben a Ferencváros vár 
a DVTK-ra, a mérkőzéseket április 
22-én és 29-én rendezik.

– Olyan csapat vagyunk, hogy 
bárki ellen megszenvedhetünk, de 
ezúttal is megmutattuk, amikor kell, 
akkor oda tudjuk tenni magunkat. 
A két elődöntő szép eredmény eb-
ben az évben, főleg, ha hozzátesz-
szük, hogy 15-16 emberrel kell telje-
sítenünk három fronton. Gratulálok 
a csapatnak – mondta a lefújás után 
a vezetőedző.

Szombaton Kispesten vendégsze-
repel a Diósgyőr, 14 órától a Hon-
véddal csap össze a Bozsik Stadion-
ban.

S. P. | fotó: MocSári L.
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A címvédő Kazár Miklós, Szőke Ta-
más duó nyerte a jubileumi, 20. Mis-
kolc Rallyt. Mögöttük a Spitzmüller 
Csaba, Laczkó László kettős végzett 
a második, a Hadik András, Kertész 
Krisztián páros pedig a harmadik he-
lyen, így teljes miskolci siker született 
az országos ralibajnokság borsodi 
szezonnyitó versenyén.

A 2013-as siker után ismét nyert 
hazai pályán a Kazár–Szőke páros. 
Az R5-ös Ford Fiestával versenyző 
(idén nem indulhatnak WRC-k) egy-
ség az első napon tartotta a lépést a 
többiekkel, vasárnap pedig egyértel-
műen az élmezőny fölé kerekedett.

Az utolsó gyorsasági után így nyi-
latkoztak a főszereplők: – A záró 
nap tényleg a száguldozásról 
szólt, folyamatosan jöttünk 
fel és átvettük az első helyet. 
Utána már nem engedtünk 
ki, „megtanultuk” az új au-
tót, hiszen 150 kilométert 
mentünk vele. Bizakodva vár-
juk a következő versenyt – 
emelte ki Kazár Miklós.

Spitzmüller Csaba úgy fogal-
mazott, számukra ajándék a má-
sodik hely, autójuk ugyanis sze-
rinte reálisan az 5-6. helyre jó, 
így sikerük felér egy győzelem-
mel. – Megküzdöttünk érte, nem 
adták ingyen, sőt, esélyünk volt a 

dobogó legmagasabb fokára is. Sajnos, a 
technika közbeszólt, de nagyon-nagyon 
boldogok vagyunk így is ezzel a második 
hellyel – emelte ki „Spici”.

A „bronzérmes” szerint nagyon iz-
galmas, szoros versenyük volt. – Húsz 

kilométeres gyorsaságikon má-
sodpercek, tizedek döntöttek... 

Remek Miskolc Rally volt, jó volt látni, 
mennyi embert érdekel a szakág – tette 
hozzá Hadik András.

Az ob következő versenyét, a Fehér-
vár-ralit június 13–15-én rendezik.

A 20. Miskolc Rally végeredménye:
1. Kazár Miklós, Szőke Tamás 

(Ford Fiesta R5) 1:14:31,7
2. Spitzmüller Csaba, Laczkó Lász-

ló (Mitsubishi Lancer EVO X) +43,8
3. Hadik András, 

Kertész Krisztián 
(Subaru Imp-

reza WRC R4) 
+1:08,0

Harmadik helyen végzett a Mis-
kolcon rendezett jégko-
rong Magyar Kupában a 
Miskolci Jegesmedvék. A 
klubvezetés hétfőn már be 
is jelentette a csapat új ve-
zetőedzőjét.

Úgy zárták le a szezont 
a Jegesmedvék, hogy 
egyúttal letet-
ték a következő 

„alapkövét”. Majoross 
Gergely korábban játszott 

a Miskolc színeiben, itt fejezte be 
aktív játékoskarrierjét 2011-

ben. A 157-szeres válogatott, 
8-szoros magyar bajnok, 
szapporói (2008) hős, a 
felnőtt válogatott másod-
edzője július 1-jétől két 
évig a Macik trénere.
Egri István a hétfői kötet-

len szurkolói ankéton 
megköszönte Bob De-

ver munkáját, aki 
a szezon közben 
Travis Young he-
lyett „ugrott be” 
ideiglenesen, s tért 

vissza korábbi 
együtteséhez.

M aj or o s s 
Gergely sze-
m é l y é b e n 

négy év után 
gardírozza ismét 
magyar szakem-

ber az MJJSE-t – 
2008–2010-ig a 
jelenlegi szakmai 
igazgató, Mayer 

Péter edzette a csapatot. Az új szak-
ember kemény, fizikális hokit ígér, 
nagy tempójú, egyszerű és haté-
kony támadójátékkal.

– A védekezés az, ahol nagyot kell 
előrelépni – kezdte a 34 éves szak-
ember. – Nem csupán a hátvédek-
re gondolok, sokkal inkább a csapat 
védőmunkájára. Kevesebbet ad-
nánk fel a védelemből, s lehet, hogy 
ezzel csorba éri a támadójátékot, de 
én ebben látom azt, ami előreviheti 
a miskolci hokit. Bob Dever jól fel-
készítette a gárdát, ez megkönnyíti 
a munkámat. A mentalitás a fontos, 
hogy miként dolgoznak és játsza-
nak majd a játékosok – sorolta az új 
vezetőedző.

S. P. | fotó: Végh cS.

Szegedről, Kisgyőrből és Kalo-
csáról is érkeztek barantások, hogy 
összemérjék tudásukat a történelmi 
magyar kultúrán alapuló harcmű-
vészeti stílusban.

Bot és tatárbirkózás, kötélbirkó-
zás, több mint 150 fogás. Ez csak 

néhány jellemzője a ’90-
es évek óta formálódó ba-
ranta harcművészetnek. 
A technikák pedig a mai 
napig fejlődnek. A szerve-
zők ezért is tartották fon-

tosnak, hogy az ország különböző 
részein élő barantások összemérjék 
tudásukat ebben a változatos küz-
désformában.

Országszerte és a határon túl is 
több ezren űzik ezt a sportot, amely 

a magyar hagyományok-
kal szorosan összefonó-
dik.   

Az egyéni versenyek-
ben a játékosok 4–8 fős 
csoportokban küzdöt-
tek, a továbbjutók kö-
zül kerülnek ki a győz-
tesek, akik az április 
20-i baranta világku-
pán mérhetik össze 
tudásukat.

BarantáSok taLáLkoztak MiSkoLcon

SzezonzáráS, kupabronz éS új edző
„a mentalitás a fontos…”

kosárlabda

Győzni tudott Győrben is szer-
dán a DVTK a női kosárlabda NB I 
középszakaszának 9. fordulójában, 
így továbbra is a tabella élén áll – 
az utolsó forduló előtt. A csapat így 
már csak egy „kötelező” hazai győ-
zelemre van attól, hogy az élről várja 
a rájátszást. 

– Fontos mérkőzést nyertünk, ez-
zel nagy lépést tettünk az alapsza-
kasz megnyerése felé. Kemény meccs 
volt, ezt tudtuk, hiszen a győri csa-
pat az Euroligában edződött – nyi-
latkozta Maikel López vezető-
edző. 

A középszakasz utol-
só, 10. fordulójában, 
szombaton 18 órá-
tól a Szekszárdot fo-
gadják a piros-fehé-
rek. Amennyiben nyer, 
sporttörténelmet ír a DVTK, 
korábban ugyanis sosem 
kezdhette az első helyről a 
rájátszást.

Győr – DVTK 65–70 (19–
20, 19–16, 18–17, 9–17)

Legjobb dobók: Gambiraza 23/12, 
Milica 14/6, Lois és Semsei 10-10, il-
letve Raven, Jansone, Czank és Sver-
risdóttir 13–13.

futsal

Egygólos vereséget szenvedett a 
Rába ETO otthonában a DVTK-Vé-
nusz múlt szombaton, a női futsal 
NB I felsőági rájátszásának 3. for-
dulójában. 

– Hosszú utazás után a mér-
kőzés nagy részében jól ját-
szottunk. Megérdemeltük 

volna minimum a döntet-
lent, de a győzelemtől sem 
álltunk messze. A gólok 
egyéni hibákból születtek, 
sajnálom a lányokat, mert 
sokat tettünk a sikerért – 

mondta a lefújás után Sárré-
ti Géza vezetőedző. Vasárnap 

18 órától a Dunakeszit fogadja 
a csapat a Generali Arénában.
Eredmény: 

Rába ETO – DVTK-Vénusz 3–2
Gól: Vígh 2, Jakab R., illetve Ber-

náth 2.

hírek, eredmények

A barantások országos találkozójának adott otthont szombaton, Miskolcon a Diósgyőri Református Általános Iskola.

„remek rally volt…!”

Miskolc a király!

A Miskolci Jegesmedvék eredmé-

nyei a Borsodi Magyar Kupán:

Miskolci Jegesmedvék – Ferencváros 

Budapest ESMTK 4–3 (0–1, 0–1, 4–1)

Miskolci Jegesmedvék – Dab.Docler 

1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

Miskolci Jegesmedvék – Sapa Fehér-

vár AV 19 2–5 (2–0, 0–4, 0–1)

DVtk: a kupában  
jobban megy!



10 Hirdetés Miskolci Napló
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HETENTE FANTASZTIKUS ÁRAK valamennyi Coop üzletünkben!
Eh. csirkemell 

csontos 
1 kg  

(baromfit árusító  
üzletekben)

999 Ft

Eh. sertés 
csontos karaj  

1 kg  
(tőkehúst árusító  

üzletekben)

1199 Ft

Eh. sertés  
csontos tarja 

1 kg  
(tőkehúst árusító  

üzletekben)

999 Ft

További TErmékEk:
CooP trappista sajt  1 kg   1499 Ft
Tchibo Family őr. vák. kávé  250 g, egységár: 1796 Ft/kg    449 Ft

Spóroljon többet – 2 db tetszőleges termék vásárlásánál:
Lenor öblítő summer  1 kg, 529 Ft helyett 499 Ft

Április 30-ig vásároljon 4000 Ft felett, hogy Öné lehessen értékes nyereményeink egyike!

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci 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



Hagyományosan számos 
rendezvénnyel készül Mis-
kolcon a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár 
április 11., a költészet napja 
alkalmából. Időben az első a 
Szépen Szólva Irodalmi Kör 
„Az igazat mondd, ne csak 
a valódit” című műsora lesz 
április 9-én, szerdán.

A rendezvénysorozat vendége 
a József Attila-díjas kárpátaljai 
magyar költő, Vári Fábián Lász-
ló. Versei, Balla D. Károly sza-
vaival élve, „magas nívón repre-
zentálják poézisünknek azt az 
ágát, amelyet népi gyökerűnek és 
nemzeti elkötelezettségűnek szo-
kás nevezni”. Vele április 10-én, 
délután fél 2-től a Herman Ottó 
Gimnáziumban, 4 órától a II. Rá-
kóczi Ferenc Könyvtárban, 11-én 
délelőtt fél 10-től pedig a Lévay 
József Református Gimnázium-
ban találkozhat a közönség – és 
kérdezheti nemcsak munkássá-
gáról, de a jelenlegi kárpátaljai 
helyzetről is.

Ő mond beszédet a városi 
megemlékezésen és koszorúzá-
son, amit ebben az évben is ápri-

lis 11-én, délelőtt 11 órától az Óda 
születési helyén, Lillafüreden, a 
József Attila-emléktáblánál és 
-szobornál tartanak. 

A költészet napi rendezvények 
keretében hirdetik ki április 10-
én a megyei illusztrációs pályá-
zat eredményét, amelyen idén, a 

Herman Ottó Emlékévhez kö-
tődően, a kedvenc madaras ver-
süket kellett illusztrálniuk a pá-
lyázóknak. Ugyanezen a napon 
a Spanyolnátha vendége lesz a 
galériában Petőcz András, Be-
szédes István, Fekete J. József, 
Balázs F. Attila és Vass Tibor. 

Pénteken József Attila és Babits 
Mihály lesz az Irodalmi Fonó 
témája a Feledy-házban. Ápri-
lis 14-én, délután 5 órától pedig 
Csorba Piroska új kötetét mu-
tatja be, ugyancsak a II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtárban, Vass Tibor 
József Attila-díjas költő.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
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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. Képzőművé-
szeti foglalkozás gyerekeknek. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

10.30 | Kormos képpel mutogat. A nagy-
váradi Szigligeti Színház Liliput társulatá-
nak vendégjátéka. Miskolci Csodamalom 
Bábszínház.

11.00 | Húsvéti családi nap. Kolompos 
Együttes-koncert, húsvéti történet, kéz-
műves foglalkozások. Nyilas Misi Ház.

17.30 | Tánctanítással és gyermek-ját-
szóházi foglalkozásokkal egybekö-
tött táncház. Muzsikál a Csender Zene-
kar, a táncokat Nyíri Gábor tanítja. VOKE 
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.

20.00 | Intim Torna Illegál koncert. Hely-
nekem.

ápRILIS 6. | VASáRnAp
10.30 | A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház.

ápRILIS 8. | kedd
17.00 | Kovács Attila Roland miskolci ju-

nior festő 33. kiállításának meg-
nyitója. Köszöntőt mond Tóth Kata-
lin könyvtárvezető. A kiállítást megnyitja 
Unghváry Márta könyvtáros-tanár. Meg-
tekinthető május 31-ig. Szabó Lőrinc Ide-
gennyelvű Könyvtár.

ápRILIS 9. | SZERdA
14.00–16.00 | Munkaerő-piaci tanács-

adás. A MINŐIES Alapítvány szervezésé-
ben. Petőfi Sándor Könyvtár.

14.00 | Az igazat mondd, ne csak a va-
lódit. A Szépen Szólva Irodalmi Kör köl-
tészet napi műsora. II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár.

17.00 | Mester és tanítvány. Horváth Kin-
ga grafikusművész és tanítványa, Sze-
szák Ádám közös kiállítása, pódiumbe-
szélgetéssel egybekötve. A művészekkel 
Kákócz ki András művészettörténész be-
szélget. Miskolci Galéria, Petró-ház.

ápRILIS 10. | CSüTöRTöK
13.30 | Közönségtalálkozó Vári Fábián 

László költővel. Herman Ottó Gimnázium.
14.00 | A madarak hasznáról: Kedvenc 

madaras versem. Megyei illusztrációs 
pályázat eredményhirdetése és kiállítás, 
amelyet Óvári Zsuzsanna, a humán főosz-
tály vezetője nyit meg. Megtekinthető 
május 10-ig. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

16.00 | Közönségtalálkozó Vári Fábián 
László költővel. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

16.00 | A Romano Teatro irodalmi mű-
sora a roma világnap alkalmából. A 
rendezvényhez kapcsolódóan 15 órától 
kreatív játszóház várja az érdeklődőket. 
Szabó Lőrinc Idegennyelvű Könyvtár.

17.00 | TízEst. A tízéves Spanyolnátha mű-
vészeti folyóirat rendezvénye a költészet 
napja alkalmából. Vendég: Petőcz And-
rás (Budapest), Beszédes István (Zenta), 
Fekete J. József (Zombor), Balázs F. Attila 
(Pozsony) és Vass Tibor (Miskolc). Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | A Biblia a magyar költészetben. 
Weöres Sándor. Reisinger János iroda-
lomtörténész előadása. II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár.

19.00 | A postás, aki megeszi a levele-
ket. A L’ art pour L’ art társulat előadása. 
Ady Endre Művelődési Ház.

20.00 | Ed Philips and the Memphis Pat-
rol. Europe’s best Elvis Presley tribute 
band. Helynekem.

ápRILIS 11. | pénTEK
09.25 | Közönségtalálkozó Vári Fábián 

László költővel. Lévay József Reformá-
tus Gimnázium.

11.00 | Megemlékezés és koszorúzás Lil-
lafüreden a magyar költészet nap-
ja alkalmából. Ünnepi beszédet mond 
Vári Fábián László költő, József Attila Óda 
című versét elmondja Eperjesi Gergely 
diák, az 1956-os szavalóverseny első he-
lyezettje. Lillafüred.

17.00 | Költészet napja. MŰÚT, slam 
poetry, Papp Szabi akusztik és Super-
nem-koncert. Helynekem.

17.00 | Irodalmi fonó. József Attila és Ba-
bits Mihály. Szerkesztő: Petri Nóra. Mis-
kolci Galéria, Feledy-ház.  

ápRILIS 12. | szombat
10.00–14.00 | Húsvéti családi játszóház. 

Török Eszterrel és Ferenczi-Kovács Évával, 
a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 
mesterével. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

19.00 | Insane 15 éves jubileumi turné. 
CsakazértiS, Anchorless Bodies, Testify, 
Standby Garvit. Helynekem.

ápRILIS 13. | VASáRnAp
10.30 | Meseláda. Miskolci Csodamalom 

Bábszínház.
18.00 | Musical gála sztárvendégekkel – 

Miklós Tibor-emlékest. A Rock és Mu-
sical Színház és a 4-Dance Club Tánc- és 
Musical Stúdió musical gálát rendez Mik-
lós Tibor emlékére. Művészetek Háza.

április 7. | 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 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

április 8. | 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 9. | 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 10. | 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 11. | 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 12. | 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 13. | 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. 

A Millenniumi esték kere-
tében szerdán, 9-én „Nagy-
csütörtök, avagy Dsida Jenő 
költészetének bibliai ihletett-
sége” címmel tart előadást a 
Millenniumi teremben Mó-
zes Huba irodalomtörténész 
és Kabán Annamária nyel-
vész, 17 órai kezdettel.

A jövő héten is két mis-
kolci templomban lesz nagy-

böjti lelkigyakorlat. A Búza 
téri görög katolikus székes-
egyházban április 10–12. kö-
zött a 18 órai szent liturgiá-
kon Palánki Ferenc püspök, 
mindszenti plébános, a Szent 
Anna-templomban péntek-
től vasárnapig Pehm G. Antal 
ferences kistestvér a 18 órai 
szentmiséken mondanak lel-
kigyakorlatos szentbeszéde-
ket. 

hARAng-hÍREK

pROgRAMAjánLÓ

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

LAKOSSágI fÓRuM, fOgAdÓÓRA

Hirdetés

április 8. | kedd | J | 19.00 KARAMAZOV – A MU Színház és a 
FÜGE produkciója

április 9. | szerda | N | 18.00 HOLDBELI CSÓNAKOS – Ferenczy ifj. 
bérlet | K | 14.00 A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ – Bérlet-
szünet | J | 18.00 ÉS MENNYI SZERELEM – Beszélgetés a Sirály-
ról – Nyinák

április 10. | csütörtök | N | 14.00 HOLDBELI CSÓNAKOS – Egy-
szervolt bérlet | J | 14.00 A SZÉKELY MENYECSKE MEG AZ 
ÖRDÖG – Fabók Mancsi Bábszínháza és az ESZME közös pro-
dukciója (jegyek nem válthatók); 17.00 PIAF – A Fsz. 2. Színház 
előadása; 19.00 VÁROSBESZÉLGETÉSEK – Miskolc 20 év múlva 
| CS | 19.00 SIRÁLY

április 11. | péntek | K | 19.00 VESZETT FEJSZE / Upor (Arany) bérlet 
| J | 17.00 ÖREGEK KÖNYVE – Szilágyi Domokos versét elmond-
ja Harsányi Attila

április 12. | szombat | K | 19.00 ROSMERSHOLM – Katona (Arany, 
Ezüst) bérlet | J | 17.00 C’EST LA VIE  | CS | 19.00 SIRÁLY

április 13. | vasárnap | N | 16.00 DON PERLIMPLIN – DON CRIS-
TOBAL – Vasárnapi bérlet | K | 17.00 SIRÁLY / Bérletszünet | CS | 
19.00 SIRÁLY 

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

MISKOLCI nEMZETI SZÍnháZ 

program/kultúra

A költészet  
napja 

Miskolcon 

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. 

kiállítások
XII. Kunszt – hapci! A Nagy 

Kunszt a Miskolci Galéria öt 
éve működő kortárs képzőmű-
vészeti tanulmányi múzeuma, 
amely félévente rendez új, el-
sősorban diákoknak szóló, egy 
adott tematikához kapcsolódó 
és hozzá válogatott műalkotások 
segítségével megvalósuló isme-
retbővítő foglalkozásokat. Meg-
tekinthető május 10-ig. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

Barcsay mester és tanítvá-
nyai. Vándorkiállítás Barcsay 
Jenő, Balogh László, Deim Pál és 
Konok Tamás szitanyomataiból. 
Március 30-ig megtekinthető a 
kiállítás. Herman Ottó Múze-
um, kiállítási, papszeri épület.

Kassák túlélte, Kaffka nem. 
A tárlat megtekinthető május 
10-ig. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

Lux Antal: Szín-tétikus. Lux 
Antal képzőművész a Spanyol-
nátha művészeti folyóirat rend-
szeres szerzője, Spanyolnátha 
Mail Art nívódíjas. Tárlata meg-
tekinthető április 30-ig. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

Mi a bibi. A kortárs képzőmű-
vészek alkotásait bemutató kiál-
lítás megtekinthető május 10-ig. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Tízeset. Tízéves a Spanyolnát-
ha művészeti folyóirat. Megte-
kinthető júniusig. Miskolci Ga-
léria, Rákóczi-ház.

R_Emarque. V. nemzetközi 
Spanyolnátha Küldeménymű-
vészeti Biennále. Megtekinthe-
tő május 10-ig. Miskolci Galéria, 
Rákóczi-ház.

Szagos húsvét reggele. Hús-
véti népszokásokból, locsolkodó 
versekből, kézműves ötletekből 
álló kiállítás a gyermekkönyvtár 
tárlóiban. Megtekinthető április 
30-ig. Petőfi Sándor Könyvtár.

Mesélnek a képek… a régi 
Diósgyőr utcáin. Válogatás a 
könyvtár helyismereti fotóiból. 
Megtekinthető április 30-ig. Pe-
tőfi Sándor Könyvtár.

„Itt ülök csillámló sziklafalon…”

A HBB Szerviz Kft. (Győr-Moson-Sopron megye,  
Fertőszentmiklós) gyakorlattal, üzleti kapcsolattal rendelkező 

gépésztechnikust, gépészmérnököt 
keres üzemvezető vagy  

üzemvezető-helyettes munkakörbe. 

Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a 99/544-174-es  
telefonon. További részletek megbeszélése személyesen.



A szirmabesenyői Balogh Ligetben rendezték meg az Országos Fedeles Fogat-
hajtó Bajnokság döntőjét múlt szombaton. Fedeles póni, kettes- és négyesfogat ka-

tegóriákban összesen 25 fogat állt rajthoz. A verseny megnyitóján Budai 
Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára elmondta, az ősztől 
induló iskolai lovas oktatás új fejezetet nyithat a hazai lovassport éle-
tében. A tantárgy választható lesz az általános iskolák harmadik, ne-
gyedik és ötödik 

osztályában, a lovas-
kultúra oktatá-

sa 300 iskolában 
kezdődhet el 
szeptembertől, 
több mint 3 mil-

liárd forintos központi költségvetési forrásból. Az államtitkár 
szerint ezzel nemcsak a fiatalság, hanem a hazai lovardák is jól jár-
nak majd. A fogathajtó döntőn Lázár Vilmos, hétszeres fogathajtó 
világbajnok is jelen volt. A Magyar Lovassport Szövetség elnöke 
kiemelte, a magyar lovastársadalom az elmúlt években soha nem 
látott támogatást kapott.                                                   Fotó: Végh Cs. 

horogra akadt 
emberkereskedő

Emberkereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt indított eljárást a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitány-
ság egy 45 éves csincsei lakos ellen. A gyanúsított 2013 májusá-
nak utolsó napjaiban éttermi, kisegítő munkát ajánlott két nőnek, 
amit a németországi Hamburgban kellett volna végezni. A nőket 
az elkövető Hamburgba szállította, ott azonban erőszakkal és fe-
nyegetéssel prostitúciós tevékenységre kényszerítette őket, majd a 
későbbiek folyamán az egyik sértettet „eladta” egy külföldi állam-
polgárnak. A bevezetett intézkedések eredményeként a rendőrök 
a gyanúsítottat március 21-én  elfogták, bűnügyi őrizetbe vették, 
majd a bíróság március 22-én elrendelte előzetes letartóztatását.

telefonálni akart, majd ütött
Garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-

dított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság a 29 éves J. Katalinnal 
szemben, aki egy miskolci vendéglátóhelyen március 15-én 22 óra 
után bántalmazta a söröző egyik vendégét, illetve a vendéglátóhely tu-
lajdonosát is. A konfliktus abból pattant ki, hogy a gyanúsított az egyik 
asztalról el akart venni egy telefont személyes használatra, amit a ké-
szülék tulajdonosa ellenzett. Az ügyben indított nyomozást a Miskolci 
Rendőrkapitányság a napokban lezárta és az iratokat vádemelési javas-
lattal megküldte az illetékes járási ügyészségnek.

Lángoló autó 
az egyetemnél

Egyelőre ismeretlen ok-
ból kigyulladt és teljesen 
kiégett egy személyau-

tó április 1-jén kora délután az Egyetemváros melletti keresz-
teződésben. A Volkswagen Polo Hejőcsaba irányából érkezett 
és megállt a piros lámpánál a 
kereszteződésben, ekkor gyul-
ladt ki. A rendőrség és a tűz-
oltók is gyorsan a helyszínre 
értek, de a lángok olyan gyor-
san elharapóztak, hogy az autó 
pár perc alatt szinte teljesen 
kiégett. Információink szerint 
a járműben egy idős házaspár 
ült, úgy tudjuk, ők nem sérül-
tek meg. 

 
Jutalom a gyors intézkedésért

Jutalmat adott át március 27-én a Telmon Kft. vezetője a B.-A.-Z. 
Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ, va-
lamint a Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai Rendőrőrs azon 
munkatársainak, akik a közelmúltban rövid időn belül elfogták egy 
alsózsolcai nemzeti dohánybolt, illetve egy hernádkaki élelmiszer-
bolt betörőit. A jutalmakat a cég ügyvezetője Bogyay Ferenc kapi-
tányságvezető jelenlétében adta át a Miskolci Rendőrkapitányságon.

12 Mozaik

heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Nincs teljesen összhangban a környezeté-
vel, a véleménykülönbségek pedig folyamatos konfrontálódás-
hoz vezetnek. Gondolja végig, miért nem alakulnak mostanában 

jól a dolgai. A hét vége felé jó híreket kaphat végre valakiről.

Bika (04. 21–05. 21.) Lassan meghozza gyümölcsét a sok kitar-
tás és nehézség a közelmúlt történései után. Nemsokára vége en-
nek a keserves időszaknak és pozitív változások következnek az 

életében. Egy új lehetőségből adódóan másképp láthatja a világot.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Mindenképpen gondolja át a kiadásait, 
érdemes még jobban mérlegelnie, hogy csak olyanra költ-e, amit 
megengedhet magának, vagy ami meg is éri az árát. Munkahe-

lyén kedvező időszak jön, főnöke vevő az ötleteire, de azért viták előfordulnak.

Rák (06. 22–07. 22.) Feszült hangulatban van a napokban, ez 
főleg anyagi eredetű problémákból ered. Kicsit úgy érzi, minden-
ki ellene fordult, pedig nem a jóindulat hiányzik a környezetéből. 

A hét végére szervezzen egy baráti összejövetelt a szabadban.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Türelmetlenebb a szokásosnál is, fő-
leg a más véleményen levő munkatársakkal szemben. Úgy érzi, 
valaki Ön ellen dolgozik, és hamar kideríti az illető kilétét, és ren-

dezi a sorokat. A szerelemben szerencsésnek mondhatja magát.  

Szűz (08. 24–09. 23.) Jobban jár, ha nem veszi annyira a szívére 
a dolgokat. Ettől még nem oldódnak meg a gondok, de legalább 
a saját helyzetét ne nehezítse még tovább. A közeljövőben tiszta 

lappal új kapcsolatba kezdhet, vagy meglévő kapcsolata erősödik tovább.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Rendkívüli kitartása van a munkáját il-
letően, főleg a kreatív részével kapcsolatban. Kiáll az álláspontja 
mellett, és ez a magánéletébe is hoz egy kis szenvedélyt. Nem árt, 

ha egy komoly döntést nem halogat tovább, de ne hallgasson másokra.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Jobban jár, ha bizonyos kérdésekben 
még türelmesen vár, mert a megoldás nem is olyan egyszerű, 
mint amilyennek látszik. Egy kialakulóban levő kapcsolatáról még 

nem bizonyosodott meg, hogy szerelem vagy egy nagyon erős barátság.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Bármilyen új tevékenységbe fog bele, 
vagy új helyzetbe kerül, most minden jól sikerül. Nyugodtan vág-
jon bele bármilyen szokatlan élmény felfedezésébe, utazásba. A 

vásárlásokkal viszont óvatosan bánjon, később jobb lehetőségei adódnak.

Bak (12. 22–01. 20.) Jó hangulata a környezetét is sikeresen be-
folyásolja. A régebbi konfliktusa egy ismerősével békességgel le-
zárul. Ha hivatalos ügyben kell eljárnia, ez a hét a legalkalmasabb 

arra, hogy gyorsan és hatékonyan végezzen a hivatalban.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Munkahelyén megbecsülik és elhal-
mozzák újabb megoldandó feladatokkal, elismerve páratlan te-
hetségét. A változásokból biztosan jól fog kijönni. Utazást viszont 

ne tervezzen a közeljövőben, ha elkerülhetetlen, akkor csak sok biztosítással.

Halak (02. 20–03. 20.) Anyagi ügyekben továbbra is legyen na-
gyon megfontolt, mire mennyit áldoz, mert könnyelműsége 
megbosszulhatja magát. Most teljesülhet a vágya, ha gyermeket 

szeretne. Ha már van, akkor próbáljon rá több figyelmet fordítani.

Miskolci Napló

Forró nyomon

A  hét  
fotója
MoCsári L. 

FeLVéteLe

Jellegzetességeink

Új, négyrészes rejtvényünk-
ben néhány miskolci sajá-
tosság, jellegzetesség ne-
veit rejtettük el. Kérjük, a 
megfejtéseket együtt, legké-
sőbb április 30-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 megfejtők kö-
zött egy három hónapos, kor-

látlan fitneszbérletet sorsolunk ki, a 
miskolci Oxy Day Spa felajánlásából. 

1

Miskolc sétálóutcája is hirdeti a tavaszt, számos új, tavaly ősszel 
elültetett fa rügyet bontott. Hudák Katalin, a polgármesteri hiva-
tal környezetvédelmi referense elmondta, idén, a kedvező időjárás 
miatt, két-három héttel korábban kezdődött a folyamat.  A Széche-
nyin a vérszilva, az ovális díszkörte, valamint a korai juharok már 
virítanak, a kőris, a galagonya viszont még várat magára. A Cent-
rumnál a halványrózsaszín szilva már lombozott, a Szent István té-
ren pedig a díszcseresznye virágzásának örülhetnek a miskolciak. 
A cserjék közül már virít a japánbirs, az aranyvessző is.

Fogathajtók versenye Szirmabesenyőn
tavasz a sétálóutcán
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