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Demeter Ervin kormánymegbízott értékelése szerint az 
egyéni választókerületi adatokból jól látszik, hogy magabiz-
tosan és egyértelműen a Fidesz – KDNP pártszövetség nyerte 

Borsod-Abaúj-Zemplénben is az országgyűlési választást. 
A miskolci listás adatok tükrében ez a megyeszékhely-

ről is elmondható: Miskolcon összesen 27 163 voksot 
adtak le a Fidesz – KDNP országos pártlistájára, 

kétezerrel többet, mint a második helyen vég-
zett közös baloldali listára. 

Fantasztikus miskolci siker született a bulgáriai korosztá-
lyos vívó világbajnokságon, ahol Nagy Kinga, a Diósgyőri 

Vívó Egyesület kiválósága ezüstérmet szerzett. Kriza 
Ákos polgármester kedden személyesen gratulált a 
fiatal sportolónak, s bejelentette: félmillió forinttal 

megemelik a vívó egyesület támogatását. Az 
olyan, kiemelkedő teljesítményt nyújtó vívók-

nak pedig, mint amilyen Nagy Kinga is, külön 
szponzorálást biztosítanak a város részéről.

KEllEMEs húsVéti üNNEPEKEt
MiNDEN KEDVEs olVAsóNKNAK!

a korosztályos vívó vb-n
MisKolci siKErA miskolciak egyértelműen 

a folytatásra szavaztak

a hejőcsabai cementgyárban
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hat–kilenc hónapon belül újraindulhat a termelés a hejőcsabai cementgyárban: 250–300 dolgozóval, évi egymillió 

tonna cement gyártását tervezi a hejőcsabai cement és Mészipari 1890 Kft. Az újraindítás folyamata gyakorlatilag 

már elkezdődött az állapotfelméréssel és a tervezéssel. Kedden sajtótájékoztatón számoltak be a részletekről. 

újraindul a termelés



Rendkívüli ülést tartott április 14-én, hétfőn délelőtt 11 órától Miskolc 
képviselő-testülete. A közgyűlés napirendi pontjai közül az első a város-
ban élő időskorú polgárok köszöntéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására tett javaslat volt. Tárgyaltak a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között 
létrejövő együttműködési megállapodás megkötéséről és a Miskolc és 
Agglomerációja Digitális Közösség elnevezésű program végrehajtásához 
szükséges döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztésről is. Zárt 
ülésen döntött a testület arról, ebben az évben kiknek adományozzák 
Miskolc kitüntető címeit és díjat. Az elismeréseket a hagyományoknak 
megfelelően Miskolc város napján, május 11-én adják át.

A közgyűlés elején a közelmúltban 
elhunyt Harsányi Józsefnére, a görög 
kisebbségi önkormányzat volt veze-
tőjére emlékeztek a képviselők néma 
felállással.

A három nyílt ülésen tárgyalt elő-
terjesztés vitája – a napirendi pontok 
témái ellenére is – hamar politikai 
síkra terelődött. Ezek közé tartozott 
a városban élő időskorú polgárok 
köszöntéséről szóló önkormányza-
ti rendelet megalkotása is, melynek 
lényege, hogy a 60. évüket betöltött 
személyeket születésnapjukon a pol-
gármester, Miskolc első embere üze-
netben köszönti majd. Ez kifejezi, 
hogy a város gondol rájuk, fontosak 
Miskolc számára. Az ellenzéki hoz-
zászólók azzal vádolták a városveze-
tést az előterjesztés kapcsán, hogy az 
csupán az „adatszerzést” szolgálja, 
s kampánycélokra használják a kö-
szöntést. 

Kriza Ákos polgármester álságos-
nak nevezte a megszólalásokat. Mint 

mondta, az előterjesztésben egyértel-
műen le van írva, hogy a jegyző ke-
zeli az adatokat, nem a polgármes-
ter, a szocialisták módosítójában egy 
„hang sincs” az adatkezelésről. A Fi-
desz – KDNP-frakció tagjai azon vé-
leményüknek adtak hangot, hogy az 
ellenzéknek csupán „savanyú a sző-
lő”, mert a szocialistáknak nyolc év 
alatt sem jutott eszükbe, hogy meg-
tiszteljék a miskolci szépkorúakat. 
Tompa Sándor (DK) felszólalásai 
alatt a Fidesz – KDNP-frakció kivo-
nult, ahogyan azt legutóbb ígérték, 
mivel a képviselő sértő módon be-
szélt a jegyzőről és nem kért bocsá-
natot.

Politikai vitától volt hangos az 
önkormányzat és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület között 
létrejövő együttműködési megálla-
podás megkötésére irányuló javas-
lat is, melyben a szeretetszolgálat a 
Lyukói Közösségi Ház egy részében 
kért közcélú, ingyenes bérletet két új, 

gyermekeket segítő programja meg-
valósításához. A szocialista frakció 
részéről elkésett javaslatról beszél-
tek – véleményük szerint Lyukó-
bánya már „elesett” – míg a Jobbik 
megkérdőjelezte a program hasz-
nosságát és értelmét. Váradi Gábor, 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
vezetője szerint van egy adott hely-
zet, becsukhatja mindenki a szemét 
és mondhatja azt, hogy nem kellenek 
programok, de akkor nem változik 
semmi. A város ezen helyén tizen-
nyolcadik századi állapotok ural-
kodnak, de elvárják az ott élőktől, 
hogy huszonegyedik századi módon 
éljenek. Fontosnak érzik, hogy ez a 
program megvalósuljon, még több 
ilyenre lenne szükség.

Kiss Gábor alpolgármester szerint 
Lyukóbánya helyzete Miskolc egyik 
fontos kérdése. Rendet kell tenni, mert 
anélkül nem lehet fejleszteni. Alap-
feltételként tekintik a rendet, csak 
így lehet oktatni, nevelni, fejleszteni. 
Nem érti, hogyan lehet a miskolciak-
nak ígérni bármit is a jövőről, ha egy 
képviselő, mint Mokrai Mihály kije-
lenti, hogy „Lyukó elveszett”. Éppen 
azt kell deklarálni, hogy minden esz-
közt felhasználnak, hogy megoldják a 
helyzetet, ha kell, kemény kézzel tesz-
nek rendet, ha kell, védelembe veszik 
a gyerekeket, de nem szabad kivenni 
azok kezéből a könyvet, akik ki akar-
nak törni. A Jobbik képviselői nem 
hisznek abban pedagógusként, hogy 
lehet nevelni, felzárkóztatni egy gye-

reket? Ha kell, kiküldik a lovas me-
zőőröket, vagy fokozzák a rendőri je-
lenlétet, de rendet tesznek a program 
megvalósítása érdekében. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálatnak nagy ta-
pasztalata van és komoly elvárásai, 
szigorúan, következetesen azt az elvet 
vallják, hogy az kap, aki tesz is.

A „Miskolc és agglomerációja digi-
tális közösség” elnevezésű program 
végrehajtásához szükséges döntések 
meghozatalára irányuló javaslat kap-
csán Kiss Gábor elmondta, technikai 
jellegű határozatról van szó. Tájékoz-
tatott, hogy közel 11 ezer laptopot ad-
nak át ezekben a napokban is a miskol-
ciaknak, és az agglomeráció programja 
is jól halad.
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Újra az önkormányzato-
ké a mezőkövesdi repü-
lőtér. Miskolc, Mezőkö-
vesd és Mezőkeresztes 
önkormányzatai hat év 
után vették vissza a repü-
lőteret a befektetőtől. A 
cég 2008-tól semmilyen 
fejlesztést nem végzett 
a területen. Az önkor-
mányzatok most új be-
fektetőt keresnek – olyat, 
amelyik működtetni is 
tudná a repülőteret.

Nemcsak hogy nem fejlesztett, de a hat évvel ezelőtt még jó állapotban 
lévő repülőtér állagát is hagyta leromlani a mezőkövesdi repülőtér eddigi 
bérlője. A tulajdonos miskolci, mezőkövesdi és mezőkeresztesi önkormány-
zatok ezért úgy döntöttek, rendkívüli felmondással élnek.

– Birtokba akartunk visszakerülni, és a három önkormányzat most újra 
birtokba vette saját tulajdonát – ismertette Fekete Zoltán, Mezőkövesd pol-
gármestere.

Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere szerint a birtokbavétel nemcsak a 
három önkormányzat, hanem az egész régió érdeke. Ezzel a lépéssel ugyanis 
esély van arra, hogy egy olyan új befektetőt találjanak, aki megfelelően ki-
alakítja és működteti is a repülőteret.

– Mi azt szeretnénk, és azért dolgozunk mind a hárman, hogy egy komoly, 
valóságos és szakmai befektetőt találjanak ennek a repülőtérnek az újbóli ki-
alakítására, megvalósítására. Ez olyan gazdasági erőt adhat az Észak-ma-
gyarországi régiónak, amellyel a már ma is bizonyított fejlődést tovább tudja 
erősíteni – emelte ki Miskolc alpolgármestere.

Dózsa György, Mezőkeresztes polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a tu-
lajdonosok ezzel a lépéssel egy újabb lehetőséget kaptak, elérhetővé válik az 
eredeti cél megvalósítása. – Ha ez megvalósul, rengeteg munkahely jöhet 
létre. Reményeink szerint az egész térség, az egész körzet profitálhat belőle, 
hogy sokkal jobban fognak tudni élni az emberek – emelte ki. 

Újra önkormányzati kézben 
a mezőkövesdi repülőtér

A közgyűlés elején Kriza Ákos polgármester köszönetet 
mondott annak a 97 463 miskolci polgárnak, aki április 6-án 
élt demokratikus jogával, és szavazott az országgyűlési válasz-
táson. Kiemelte, a miskolciak a folytatás mellett tették le a vok-
sot, mind a két miskolci körzetben a Fidesz – KDNP listájá-
ra szavaztak a legtöbben. Kriza Ákos felszólalásában gratulált 
Csöbör Katalinnak és Varga Lászlónak, a miskolci körzetekben 
mandátumot nyert képviselőknek.

Miskolc polgármestere hangsúlyozta: a kormány jelezte, 
hogy a továbbiakban is támogatja a várost, teljes erőbedobással 
kell tovább dolgozni Miskolcért. Kriza Ákos szerint ugyanak-
kor a szavazás eredménye azt is jelezte: még dinamikusabbnak 
kell lennie a romeltakarításnak, amit eddig is folytattak, még 
nagyobb lendülettel dolgoznak majd a közbiztonság megerősí-
tése érdekében Lyukóban, Perecesen, az Avason is. A gazdaság-
fejlesztés dinamikáját is meg kell őrizni, sőt növelni kell. Kriza 
Ákos kérte, mindenki folytassa a munkáját az eddigieknek megfelelően, és akkor nem marad el az eredmény. – A 
kormány támogatását biztosan magunkénak tudhatjuk – emelte ki Miskolc polgármestere. 

Rendkívüli közgyűlés Lyukó, szépkorúak, 
digitális program



A jelentkezések adatai alapján kijelenthe-
tő, hogy több hallgató lesz szeptembertől 
a Miskolci Egyetemen, mint ebben a tan-
évben, ez is jelzi, hogy jó úton jár az egye-
tem megújult vezetése, mondta szerdai 
sajtótájékoztatóján Torma András rektor.

Hat–kilenc hónapon belül, 250–300 
dolgozóval újraindulhat a hejőcsabai 
cementgyár, a Hejőcsabai Cement 
és Mészipari 1890 Kft. évi egymillió 
tonna cement gyártását tervezi. Az 
állapotfelméréssel és a tervezéssel 
az újraindítás folyamata gyakorla-
tilag már elkezdődött, bár csupán 
néhány napja került birtokba a cég a 
területen. 

Kálmán János (képünkön jobbról), 
a HCM 1890 Kft. ügyvezetője tizen-
kilenc éves „kanosszajárást”, pereske-
dést próbált összefoglalni a kedd dél-
utáni sajtótájékoztatón a cementgyár 
vezérlőjében, majd kiemelte: a neheze 
még csak most jön, de eltökéltek ben-
ne, hogy végigcsinálják és beindítják a 
gyárat. Ennek persze személyi, anya-
gi, tárgyi és engedélybeli vonzatai is 
vannak. Az engedélyek kapcsán bíz-
nak a gyors ügyintézésben, a régi dol-
gozók közül is sokan visszatérhetnek 
reményeik szerint. Az anyagiak kap-
csán elmondta, 4-5 milliárd forintra 
taksálják a szükséges összeget a fel-
mérések alapján, ezt részben saját for-
rás, részben banki hitel, illetve pályá-
zati, támogatási forrásokból kívánják 
előteremteni. A gyár műszaki állapo-
ta nagy kihívást jelent, az ügyvezető 
szerint nem csak a hároméves állás 
nyomai látszanak, hanem az elmúlt 

10–15 év romboló hatása és az elma-
radt fejlesztések, felújítások is. A szá-
mítások szerint 6–9 hónap alatt 
tudják beindítani gyá-
rat, és teljesen biz-
tosak benne, 
hogy a ter-
vezett évi 
e g y m i l-
lió tonna 
cementet 
el tud-
ják majd 
adni, ehhez 
Kálmán Já-
nos szerint csak 
arra kell figyelniük, 
hogy minőséget állítsanak elő. 
Mindez kijelentése szerint nem pénz 
kérdése a tulajdonosi körnél. Mint 
mondja, nem számítanak a kártéríté-
si követelésük megtérülésére – amely 
egyébként a részvények 20 milliárdja 
mellett 60 milliárdot tartalmaz a gyár 
19 éven keresztül elmaradt bérleti díja 
kapcsán is – de a tervek szerint a köve-
telést eladják, az pedig komoly forrást 
jelenthet. Egyébként a cég tulajdonosi 
köre ugyanaz, mint kezdetektől, ami-
kor a Műegyetem kémia technológiai 
tanszékén megalapították, több terü-
leten is érdekeltek különböző cégek-
ben, elsősorban a veszélyes anyag ke-
zelésében.

Je-
l e n 

volt a tá-
jékoztatón Kri-

za Ákos, Miskolc polgármestere is, aki 
hangsúlyozta: nagyon örül, hogy új-
raindul a cementgyártás Miskolcon, 

méghozzá száz százalékban magyar tu-
lajdonosokkal. Természetesen minden 
hatósági engedély birtokában, amelyre 
szükség van, de ezek mielőbbi kiadásá-
ban igyekeznek segédkezni. Nagy előny, 
hogy Miskolc kiemelt gazdasági övezet, 
ez pedig lehetőséget teremt a gyorsított 
eljárásokra. A polgármester lényeges-

nek nevezte Miskolcon a munkahely-
teremtést és gazdaságfejlesztést. Ezen 
dolgozik a város vezetése, nem véletlen, 
hogy háromezerrel csökkent a munka-
nélküliek száma és egymilliárddal nőtt 
az iparűzési adóbevétel. Ezek az adatok 
tovább javulnak majd a cementgyár új-
raindulásával.     H. I. | FoTó: VégH CsAbA
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Elkezdődött a hejőcsabai  
cementgyár újraindítása

Kálmán János kilenc éve egy lakókocsiban élt kint 
Zürichben, a Holcim anyavállalata előtt, így tiltakoz-
va és hívva fel folyamatosan a figyelmet a véleménye 
szerint megvalósuló törvénysértésekre. Mint mondja, 
a gyár leállítása után még bízott benne, hogy birtok-
ba kerülhetnek a bíróság segítségével, és nem kell más 
eszközökhöz nyúlni, de végül a közelmúltban megbí-
zott egy ügyvédi irodát, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket ennek érdekében. Egyedüli jogi eszközként 
a Polgári Törvénykönyv által ismert és megengedett, 
törvényes birtokost megillető jogos birtokvédelem le-

hetősége maradt. 2014. április 8-án a HCM 1890 Kft. 
birtokba került, ami jogszerűen, ügyvéd jelenlétében 
történt meg. A helyszínen több alkalommal rendőri 
intézkedést kezdeményeztek, amely során a hatósá-
gok is megállapították, hogy a birtokba lépéssel jog-
sértés nem valósult meg. Mindezek tényét Miskolc 
Megyei Jogú Város jegyzőjének a Holcim – vagyis az 
OZAG magyarországi fióktelepe – által benyújtott 
birtokvédelmi kérelmet elutasító határozata is meg-
erősítette, ugyanis a jegyző is vitásnak látta a svájciak 
jogcímét.

Tudnivalók a húsvéti hétvégére
Április 20-án és 21-én Miskolcon a Régió 

Park Kft.-hez tartozó parkolókban a parko-
lás díjmentes lesz. Április 19-én a szombati 
munkarend szerint alakul a parkolás, 
azaz reggel 8.00-tól 13.00-ig kell fi-
zetniük az autósoknak. A Régió 
Park Kft. ügyfélszolgálata április 
19-től 21-ig zárva tart.

A Miskolc Holding Zrt. kö-
zös lakossági ügyfélszolgála-
ti irodája – a Szemere B. u. 5. 
szám alatt –, valamint a MIK 
Zrt. központi ügyfélszolgála-
ta – Széchenyi u. 60. szám alatt 
– 2014. április 19–21. között zárva 
tart. A MIHŐ Kft. és a MIVÍZ Kft. a 
húsvéti ünnepek alatt is folyamatos mun-
karendben üzemelteti diszpécserszolgálatát.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. az ünnep alatt 
is a megszokott szállítási napokon viszi el a 
kommunális jellegű hulladékot. A hulladékud-
varok, a József Attila úti átrakóállomás, a Hejő-

papi Regionális Hulladéklerakó április 21-én, 
hétfőn zárva tart.

A Selyemréti Strandfürdő és a Miskolci Ál-
latkert az ünnep alatt is a szokásos nyit-

vatartási rend szerint várja vendégeit. 
A Barlangfürdő nyitvatartási rendje 

annyiban változik, hogy április 19-
én, 20-án és 21-én 18.30-tól 22.30-
ig éjszakai szaunázás is lesz.

A Diósgyőri Tanuszoda a fel-
újítási munkálatok miatt április 
12-től zárva tart, a felújítás ide-

je alatt a Kemény Dénes Városi 
Sportuszodába várják az úszni és 

sportolni vágyókat. Itt április 19-én, 
szombaton 9.00–16.00 óra között az 

Észak-keleti ligakupa-mérkőzések megren-
dezése miatt a vendégek az uszoda 33 méteres 
részét használhatják! Április 20-án, 8.00–20.00 
óra között várják a kikapcsolódásra és feltöltő-
désre vágyó vendégeket! Húsvéthétfőn, április 
21-én a sportuszoda zárva tart. 

A fűtési időszak a távhőszolgáltatásra vonat-
kozó jogszabályok szerint szeptember 15-től 
május 15-ig tart – eddig az időpontig a táv-
hőszolgáltatás rendszerét fűtésre alkalmas 
állapotban kell tartani. Az időjárás határozza 
meg, hogy az adott időpontban szükséges-e a 
fűtés, vagy sem.

Az előző éveknek megfelelően a MIHŐ Kft. 
a lakóközösségekkel és egyéb fogyasztókkal kö-
tött megállapodása szerint biztosítja a fűtést, ha 
a napi középhőmérséklet előreláthatólag három, 
egymást követő napon nem emelkedik 12 Cel-
sius-fok, illetve egy napon 14 Celsius-fok fölé 
– közölte Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője. Mint mondta, az Or-

szágos Meteorológiai Szolgálat ünnepi hétvégé-
re kiadott előrejelzése szerint marad a távfűtés 
Miskolcon, hiszen hideg éjszakákra és hűvösebb 
nappalokra kell számítani. – Abban az esetben, 
ha az időjárás engedi, a MIHŐ alkalmazni fog-
ja a szakaszos fűtésszolgáltatást, vagyis napköz-
ben leállítja a fűtést. Emellett a MIHŐ hőköz-
pontjaiban működő automatika is szabályozza 
a rendszerbe beadott hőmennyiséget, amellyel 
az idő melegedése esetén a hőmennyiség csök-
kentésével további energiamegtakarítás érhető 
el – hangsúlyozta a kommunikációs vezető.  A 
lakóközösségek, illetve az egyéb fogyasztók to-
vábbra is, igényük szerint kérhetik a fűtés leál-
lítását vagy újraindítását írásban a fűtési megbí-
zottakon vagy a közös képviselőn keresztül.

Az ünnepek alatt is lesz fűtés

A számokat és grafikonokat ismertetve, Óvári-
né Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes 
elmondta: a Miskolci Egyetemet első helyen beje-
lölők és az egyes karokra jelentkezettek száma sem 
változott számottevően az előző évhez képest. Ez 
pedig jó eredménynek mondható annak fényé-
ben, hogy a demográfiai adatok folyamatos gye-
rekszám-csökkenést mutatnak. 2013-ban 5927-en 
jelentkeztek a Miskolci Egyetemre, ebből 2760-an 
jelölték meg első helyen az intézményt és 2279 hall-
gatót vettek fel. Idén 5828-an jelentkeztek, és 2758-
an jelölték meg első helyen a miskolci universitast.

A tanulmányi rektorhelyettes arról is szólt, hogy 
igyekeznek a helyi fiatalok körében népszerűsíte-
ni és vonzóvá tenni az egyetemet. Április 24-én 

például a Miskolci Egyetem is részt vesz a Lányok 
napja programon, az érettségi szünetben pedig a 
10 és 11 osztályos középiskolásokat várják, hogy 
körbevezessék őket az intézményben. 

A Miskolci Egyetem stabilan őrzi a pozícióját, 
a térségben élők pedig akarnak tanulni, ezt bizo-
nyítják a számok is, vette vissza a szót Torma And-
rás. Ma már a diploma pénzbe kerül és a Miskolci 
Egyetem hallgatóinak 40 százaléka költségtérítés 
mellett tanul, komoly áldozatot vállalva. 

Kérdésre válaszolva a rektor arról is szólt, hogy 
vannak az egyetemnek külföldi hallgatói is, és sze-
retnék erősíteni ezt a vonalat, hiszen az egyetem-
nek még van szabad kapacitása. Érzékelik a tár-
sadalmi nyomást azzal kapcsolatban is, hogy új 
szakokkal, karokkal bővüljön a képzési paletta. 
Igény mutatkozik az iránt, hogy az informatikai 
képzés önállósodjon, ennek meg is van a realitása, 
előteremthető rá a megfelelő anyagi forrás. Van ér-
deklődés művészeti képzések iránt is, ehhez azon-
ban nem tud az egyetem fejlesztési forrást szerez-
ni. 

stabil a Miskolci Egyetemre  
jelentkezők száma
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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

Keresünk hosszú távú munkavég-
zésre kerthez értő férfit napi 4 órára 
vagy heti 3 napra (Görömböly). Ér-
deklődni: 30/990-7142.

Miskolci (budapesti) irodáinkba 
gyakorlott marketingeseket, marke-
tingcsoportokat keresünk szűrővizs-
gálatok értékesítésére. Továbbkép-

zés után kiváló kereset. Fényképes 
önéletrajzok:  miskolcallasleheto-
seg@gmail.com vagy telefonon a 
70/674-0529 telefonon.
a Miskolci Otthon segítünk ala-
pítvány önkénteseket keres játszó-
házba, mesélés, diavetítés, együttes 
játszás feladatokra. Munkanélküliek 
számára igazolást adunk az önkén-
tes munkáról. Jelentkezés: miskolci-
otthonsegitunk@gmail.com

Hirdetés

– A sátoraljaújhelyi és a mezőkövesdi központú választóke-
rületben magabiztos és egyértelmű vezetéssel szerzett man-
dátumot a kormánypártok jelöltje, és a barcikai, ózdi, tisza-
újvárosi körzetben is meggyőző az előnyük. Az mindig is 
világos volt, hogy a két miskolci a legnehezebb, ezért külö-
nösen értékes eredmény a Fidesz – KDNP számára, ami az 
1. számú választókerületben született, illetve az, hogy a listás 
szavazást a megyeszékhelyen is egyértelműen megnyerte – 
részletezte a kormánybiztos.

Miskolcon összesen 27 163 voksot adtak le a Fidesz – 
KDNP országos pártlistájára, kétezerrel többet, mint a közös 
baloldali listára (25 225). Ettől 1500-zal maradt le a Jobbiké 
(23 768). A 2. számú választókerületben 15 263 szavazatot ka-
pott a kormánypártok listája, míg a baloldalé 14 216-ot.

– A miskolciak egyértelműen kinyilvánították vélemé-
nyüket: a folytatásra szavaztak – szögezte le Demeter Ervin. 
– Ugyanakkor a 2-es körzetben a baloldal jelöltje hozzá tudott 
tenni a listás eredményhez, így mandátumot szerzett. A város 
viszont egységes kell, hogy legyen a beruházások, a munka-
helyteremtés, a lehetőségek tekintetében. Egy kormánypárti 
képviselő mindig azért dolgozik, hogy minél több lehetőséget 
lobbizzon ki körzetének a kormánynál. Az ellenzéki képvise-
lő ugyanakkor meg akarja mutatni, miben rossz szerinte az 
aktuális hatalom, és hogy ők miért lennének jobbak – hang-
súlyozta a kormánymegbízott.

Demeter Ervin hozzátette: az országgyűlési választáson 
a kormány és a parlamenti képviselők tevékenysége kerül 
mérlegre, az önkormányzati választáson pedig a helyi kép-

viselőké, a városvezetésé. A kormány tehát itt is megkapta a 
felhatalmazást a folytatásra, a következő kérdés pedig az: kor-
mánypárti Miskolcot akarnak-e a választók. 

– Ősszel már nem lehet „két aranyérmet” kiosztani. A tét 
többek között azért óriási, mert arról is döntenek a választók, 
folytatódhat-e az elmúlt négy évben kialakult kiváló együtt-
működés a városvezetés, az országgyűlési képviselők és a 
kormány között. Az ország vezetése kiemelt területként ke-
zelte Miskolcot és környékét: kormányzati intézkedések és 
„terelés” által választotta ezt a várost a Takata, hasonlóan, se-
gítséggel valósulhat meg a Bosch bővítése, vagy említhetjük 
az ide telepített 112-es központot. A példákat lehetne még so-
rolni – de a kérdés nem ez, hanem az, hogy miként értékelik 
ezt a miskolciak – hangsúlyozta Demeter Ervin.

Mint mondta, a konkrét beruházásokon túl fontos a kor-
mányzati koordináció is. Összhangba kell hozni a felsőfokú 
oktatást, a középiskolai szakképzést a helyben erősödő gaz-
daság elvárásaival. Segíteni a piaci alapú munkahelyteremtés 
mellett a munka világába való visszatérést. De ide sorolható a 
Digitális Közösség Program is, ami jó példa arra, hogy segít-
séggel a leghátrányosabb területek nem előrelépni, de ugrani 
tudnak, fogalmazott a kormánybiztos.

– A térségben lévő lehetőségeket fel kell ismerni és fel kell 
ismertetni. A város vezetése jól érvelt, elérte ezt. A súlyos 
örökségből kilábaló kezdeti lépések után most már a sebes-
séget is lehet növelni, ha továbbra is megmarad a kormány-
zattal kialakult együttműködő, harmonikus viszony – zárta 
szavait Demeter Ervin.

A miskolci – 1. számú – egyé-
ni választókerületben a Fidesz 
– KDNP jelöltje, Csöbör Kata-
lin magabiztos győzelmet aratott, 
16 602 szavazattal (33,68%). Máso-
dik lett Badány Lajos, a Jobbik je-
löltje 15  050 szavazattal  (30,53%), 
harmadik pedig Nagy-Korsa Judit, 
az MSZP – Együtt – DK 

– PM – MLP jelöltje, 14 072 szava-
zattal (28,55%). 

A másik miskolci központú – 2. 
számú – választókerületben Varga 
László, az MSZP – Együtt – DK – 
PM – MLP jelöltje szerzett mandá-
tumot a szavazatok múlt szombati, 
100 százalékos összesítését követő-

en, mindössze 238 szavazattal 

előzve meg Sebestyén Lászlót, a Fi-
desz – KDNP képviselőjelöltjét. Mint 
ismert, a 2-es választókerületben 
csupán április 12-én született vég-
eredmény, amikor összeszámolták a 
116-os szavazókörben, valamint az 
átjelentkezők által leadott szavaza-
tokat. A 116-os szavazókörben Se-
bestyén László kapta a legtöbb sza-
vazatot – 548-at – Pakusza Zoltán 
jobbikos jelöltre 523-an voksoltak, 
Varga Lászlóra pedig 426-an. 

Az összesítés után, a 2-es válasz-
tókerület hivatalos végeredménye: 
Varga László 14 798 szavazatot 
szerzett (31,39%), Sebestyén László 
14 560-at (30,89%), Pakusza Zoltán 
pedig 14 425-at (30,6%). 

Miskolcon a Fidesz – KDNP or-
szágos pártlistájára adták le a legtöbb 
szavazatot – 27 163-at – a közös balol-
dali listára 25 225-en szavaztak, a Job-
bik listája pedig 23 768 voksot kapott. 

Csütörtökön adták át a megbízóleveleket a miskolci központú vá-
lasztókerületek megválasztott országgyűlési képviselőinek. Ezt 
megelőzően Csiszár Miklós jegyző, a helyi választási iroda vezető-
je értékelésében egyebek között elmondta: közel ezer munkatársuk 
teljesített feladatot a választási időszak alatt. 9415 darab ajánlóívet 
adtak ki – amit utána ellenőriztek is – az iroda a névjegyzékkel kap-
csolatban több mint 5000 kérelmet bírált el.

József Attila idézett sorai 1933-ban, 
Babits lapjában, a Nyugatban jelentek 
meg először. A költő sorainak külön ak-
tualitást ad, hogy a szocialisták vezetői 
elképzelhetetlennek tartják, hogy párt-
juk kiálljon a rendpártiság mellett, an-
nak ellenére, hogy néhányan már sej-
tik: a társadalom egésze jogosan várja 
el az államtól, illetve annak intézmé-
nyeitől, hogy személyes biztonságuk ga-
rantálása mellett vagyontárgyaikat is 
biztonságban tudhassák. Ennek meg-
oldása nélkül ugyanis nincs lehetőség 
az emberhez méltó életre. Aki estén-
ként rettegve várja az esetleges éjszakai 
betörőket, az csak egyet akar: rendet 
és közbiztonságot. Az nem kíváncsi a 
szabadságjogokról folytatott spekulatív 
okoskodásokra.

De a baloldaliak ezúttal is fonto-
sabbnak tartják az elvont akadékos-
kodást, a szabadosságig terjedő sza-
badságértelmezést, mint a bűnözés 
megelőzését szolgáló, szigorú rendpárti 
intézkedések azonnali bevezetését. Ez 

a felelőtlen, torz 
szellemiség jele-
nik meg a drog-
liberalizációval 
kapcsolatos viták 
során, de ugyan-
ez az életidegen 
mentalitás moti-
válja a bűnözők 
jogaiért folytatott harcot is. A balliberá-
lisok évtizedek óta támadják a többségi 
társadalom normarendszerét, történel-
mét, kultúráját és szokásait. Az idegen-
kedésnek igyekeznek ideológiai alapot 
előállítani, de közben csak arra szolgál-
tatnak bizonyítékokat, hogy a társada-
lom valós problémáira nincs megoldási 
javaslatuk. Ezért buktak el ismét ilyen 
csúfosan, és ezért próbálkoznak irraci-
onális dolgok előhozásával.

Az emberek döntő többsége nem sza-
badosságot, hanem valódi szabadságot 
akar. És rendet! Mert e nélkül a sza-
badság semmit sem ér.   

TóTH Gy. LászLó

 „Jöjj el szabadság, 
te szülj nekem rendet…”

„A miskolciak 
egyértelműen 

a folytatásra 
szavaztak”

Az egyéni választókerületi adatokból jól látszik, hogy magabiztosan és egyértelműen a Fidesz – KDNP nyerte 

B.-A.-Z. megyében is az országgyűlési választást. A miskolci listás adatok tükrében ez a megyeszékhelyről is 

elmondható – mondta el lapunknak Demeter Ervin kormánymegbízott.

Választási végeredmény Miskolcon

Átadták a megbízóleveleket

A 2. számú választókerületben Varga László, az MSZP – Együtt – DK 
– PM – MLP jelöltje szerzett mandátumot, és vette át megbízólevelét. 

Az 1. számú választókerületben Csöbör Katalin, a Fidesz – KDNP je-
löltje szerzett mandátumot, és vette át megbízólevelét. 
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A Miskolci Egyetem Tanárképző 
Intézete és a Csatárlánc önkéntes 
csoport a márciusi „Tavaszkö-
szöntő” program folytatásaként 
„Kreatív húsvétot” szervezett a 
Gyermekváros kisebb-nagyobb 
lakói és fogyatékkal élő felnőttek 
számára szerdán.

Ezúttal is párhuzamosan műkö
dő kreatív asztaloknál játszhattak, 
tevékenykedhettek az érdeklődők. 
A fiatalok megismerkedhettek 
a szalvétatechnikázás rejtelmei
vel, de szerepelt a programban 
kavics, gipsz és tojásfestés, 
nyakláncfűzés, húsvéti de
korációkészítés is. Molnárné 
Üveges Mária, az Aranyhíd 
Gyermekotthon vezetője el
mondta, a Csatárlánccal évek 
óta szoros a kapcsolatuk, 
rendszeresen közösen szer
veznek programokat. 

A program ezúttal a Berze
viczy Gergely Szakközépis
kola és Szakképző Központ, 
a Földes Ferenc Gimnázium, 
valamint a Ferenczi Sándor 

Egészségügyi Szakközépiskola 
közösségi szolgálatos diákjainak 
segítségével valósult meg. Kar
lowitsJuhász Orchidea tanárse
géd elmondta, a Miskolci Egyetem 
és a középiskolák együttműködése 
a város által megnyert „Szakmai 
hálózatépítés, szemléletformálás, 

tapasztalati tanulás a minőségi 
közösségi szolgálatért Miskol
con” című TÁMOPpályázat 
keretében zajlik. A projektben 
6 miskolci iskolából összesen 
165 diák és 28 pedagógus, va
lamint 12 befogadó intézmény 
– köztük a Miskolci Egyetem 

Tanárképző Intézete, a GYEK, 
a Harmadik Kor Egyeteme, 
a Vadaspark – vesz részt. 

– A középiskolákkal való 
együttműködés legfőbb cél
ja, hogy az önkéntes kultú

rát elterjesszük a fiatalok köré
ben, valamint, hogy segítsük a 
sikeres közösségi szolgálathoz 

nélkülözhetetlen kapcsolati háló 
kiépítését – emelte ki a tanársegéd.

K. I. | fotó: M. L.

Széles társadalmi összefogásnak köszönhetően rendeződni látszik a Faze-
kas testvérpár helyzete. Mint ismeretes, az árván maradt testvérpárnak a 
megörökölt, több milliós hiteltartozás miatt már a lakhatása is veszélybe 
került. A Kriza Ákos polgármester felhívására, közbenjárására érkező ado-
mányokból azonban most már ki tudják fizetni a tartozást. Az erről szóló 
adománylevelet hétfőn vehette át a testvérpár a polgármesteri hivatalban.

Kriza Ákos emlékeztetett, karácsony 
előtt személyesen is meggyőződött a 
testvérpár nehéz sorsáról. Járt náluk, s 
azt tapasztalta, a fiatalok valóban tesz
nek magukért, végzik a munkájukat, 
rend és tisztaság jellemzi lakásukat. 
– Úgy éreztem, segítenünk, támogat
nunk kell őket abban, hogy befejezzék 
tanulmányaikat, szakmát szerezze
nek, s biztos fedél legyen a fejük fölött 

– mondta. A segítő kezdeményezéshez 
az első perctől kezdve rendkívül sokan 
csatlakoztak, fiatalok, idősek, vagyo
nos és kevésbé tehetős emberek, csalá
dok, gazdasági társaságok, egyházak 
is gyűjtöttek, adakoztak. – Mostanra 
összegyűlt az az összeg, amivel a lakás 
vételárát teljesen ki tudják egyenlíteni. 
Örüljünk együtt annak, hogy két fia
tal újra tudja kezdeni az életét, s az ado

mányt úgy tudják hasznosítani, hogy 
tényleges segítség lesz az életükben. Kö
szönöm mindazoknak, akik ebben se
gítettek, bármilyen összeggel – hangoz
tatta Kriza Ákos, a testvérpártól pedig 
azt kérte: végezzék el tanulmányaikat, 
találják meg a helyüket a társadalom
ban, a munkában, hogy erős támaszai 
legyenek a miskolci polgárságnak. 

Fazekas Noémi és testvére minden
kinek köszönetet mondott a segítésért. 
Mint Noémi fogalmazott, igazán még 
el sem tudják hinni, hogy ezt a hatal
mas terhet levették a vállukról, hogy 
most már nem vehetik el a lakásukat, s 
csak az iskolára, tanulásra kell koncent
rálniuk.                                   K. I. | fotó: M. L.

Jótékonysági színházi előadást szervez a Rotary Club Mis
kolc és a Rotary Club Miskolctapolca. A teátrummal együtt
működve a Chicagót mutatják be április 22én a miskolci 
színházban, s a cél nemes: a miskolci Erzsébet Hospice Ott
hon és Alapítvány munkájának támogatása.

Mannheim Viktória, a Rotary Club Miskolc elnöke az 
esemény tájékoztatóján elmondta, má
sodik közös eseményét rende
zi a két klub. – A színházi 
előadás folytatása a ko
csonyafarsangi akci
ónknak, ahol szin
tén a Hospicenak 
gyűjtöttünk. Ak
kor is szép összeg 
gyűlt össze, de nem 
elég arra, hogy az 
épület statikai állapotát 

megerősíthessék. Mi pedig mindent meg szeretnénk tenni 
annak érdekében, hogy a Hospice méltó környezetet bizto
síthasson – mondta. Kiss Csaba színházigazgató hozzáfűz
te, a teátrum mellékszereplőként vesz részt az akcióban, de 
a társadalmi szerepvállalás kiemelten fontos számukra. Az 
Erzsébet Hospice Otthon és Alapítvány képviseletében Sim

kó Csaba arról szólt: az alapítvány 1994 
áprilisában jött létre, így jubile

umot is ünnepelnek majd. 
Kiemelte, embernek 

kell lenni, minden 
körülményben, s ez 
a mai világban ne
héz, de a Hospice 
segít, menedéket 

nyújt.
KIss J. | fotó: 

f. KadErJáK Cs.

A feltámadással életünk 
legfontosabb kapcsolata, az 
Istennel való kapcsolat állt 
helyre. Jézus azért jött el a 
földre, azért tanított, azért 
szenvedett, halt meg és tá
madt föl, hogy reményt és 
jövőt adjon a nehéz helyzet

ben lévő embereknek. Ez húsvét öröme: „Az 
Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.” Jé
zus pedig így szólt: „Békesség nektek!” Az élő 
Krisztusról tanúságot tevő, szép életünk legyen 
elgondolkodtató mások számára, és döbbenjen 
rá a világ, hogy Jézus Krisztus „a feltámadás és 
az élet”! Mindenkinek örömteli, szeretetteljes 
húsvétot kívánok.

PaLánKI fErEnC róM. Kat. PüsPöK

Fiának feltámadása által 
bennünket is új életre hív 
meg az emberszerető Is
ten. Egy bizonyos fokig ma
gunktól is tudnánk szeretni, 
de a szeretet tökéletességére 
a feltámadott Krisztus ke
gyelméből juthatunk el – 

mert ő maga a tiszta szeretet. Őbenne kapunk 
új életet, és mint kis palánták, benne akarunk 
most meggyökerezni. Jézus húsvéti ajándéka 
ez a béke, az igazságosság, az élet és az öröm. 
Én ezt kívánom a város és a megye minden la
kójának, azzal a sajátos köszöntéssel, amit egy
házunk e naptól negyven napon át használ. 
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

orosz atanáz gör. Kat. PüsPöK, ExarCha

– Nincs olyan üzenete a 
húsvétnak, amiben ne lenne 
benne a remény! Nagypéntek 
környékén mindenkinek, a ta
nítványoknak és a meggyógyí
tottaknak is egy gondolatuk 
volt: aki másokon segített, az 
magára maradt. Ám harmad

napra megtudták, nem így történt: nem a halál győ
zött, hanem az élet! Minden embernek, a hívőknek 
is elvont és távoli az örök élet, ugyanúgy hordozzuk 
magunkban ezzel kapcsolatban a kétségeinket, kér
déseinket, mint egykor a tanítványok. Húsvétkor 
megérkezik erre az Úristen válasza, megmutatja, 
hogy aki szent, tiszta, igaz, azt nem hagyja a halot
tak közt, az feltámad az örök életre.

BaLaJthy JózsEf rEforMátus LELKész

A húsvéti közeget a mai 
ember számára a templom, 
a lelkész, az orgona, a közös 
éneklés jelenti. De ami 2000 
éve történt, az nem templomi 
esemény volt. Miért van szük
ség arra, hogy megpróbáljunk 
visszatérni a valódi, egykori 

eseményekig? Mert igazán így találkozhatunk a 
húsvéttal. Hogy ki volt Jézus, arra igen eltérő vá
laszt adnak az emberek. Ő azt mondta magáról: 
Isten fia, aki azért jött, hogy megmutassa, lehet
ne együtt, szeretetben más világot építeni. Húsvét 
hajnala, feltámadása igazolta minden szavát. Ne
künk is ide kell hát visszatérni, így lehetünk valódi 
tanúk, és így megerősödve foglalhatunk állást.

sándor frIgyEs EvangéLIKus LELKész

„én vagyok a feltámadás és az élet!”

húsvétvasárnap a 10 órai szent
misét a mindszenti templomból 
közvetíti a Miskolc Televízió. A 
millenniumi teremben 16 órától 
mutatnak be ezen a napon mocor
gós szentmisét a kisgyermekes 
családoknak.

szerdán, április 23-án 12 órától 
Kozma Imre atya, a Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat elnöke mutat 
be szentmisét a minorita temp

lomban a szeretetszolgálat meg
alakulásának 25. évfordulója al
kalmából.

ugyancsak a minorita templom-
ban mutatnak be szentmisét 26
án, 10 órakor a lengyel kisebbsé
gi önkormányzat szervezésében a 
katyni tragédia áldozataiért. Utá
na a rendház falán újonnan elhe
lyezett emléktábla megáldására és 
koszorúzására kerül sor.

harang-hírEK

„EMBErnEK KELL LEnnI, 
           MIndEn KörüLMényBEn”

„örüljünk együtt, hogy újrakezdhetik az életüket”

sEgítség az árváKnaK

KrEatív húsvét
a gyermekvárosban
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HÚSVÉTI ÜNNEPI VÁSÁR AZ UNIÓ COOP ZRT. COOP ÜZLETEIBEN!
Rama  

margarin- 
kocka  

250 g  
Egységár: 796 Ft/kg

199 Ft

Bovita  
gesztenye-

püré   
1 kg

Egységár: 1195 Ft/kg  

239 Ft

Ász  
füstölt  

főtt tarja  
1 kg 

1099 Ft

TovÁBBi TeRmékeink:
omnia Silk őrölt vák. kávé  egységár: 1996 Ft/kg   499 Ft
miskolci búza finomliszt 1 kg 109 Ft
naposkert napraforgó étolaj 100%  1 l 289 Ft
CooP torma, ecetes, reszelt  200 g, egységár: 995 Ft/kg 199 Ft

„Tavaszi pontgyűjtés” COOP ABC, COOP Szuper üzleteinkben a 2000 Ft feletti vásárlóinknak  
április 17-től! Részletek a szórólapokon és az üzletekben kihelyezett plakáton!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!

A MISKOLCI EGYETEM KÖNYVTÁRA 
ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRI  
FELÜLETEI ÉS KÉPZÉSEI A MINŐSÉGI 
OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN

Csaknem 50 milliós uni-
ós támogatásból fejlesz-
tette tovább információ-
szolgáltatási rendszerét a 
Miskolci Egyetem Könyv-
tár, Levéltár, Múzeum a 
minőségi oktatás segítése 
érdekében.

A projekt megteremtette 
egy olyan digitális képkönyv-
tár alapjait, amely Miskolc és 
a régió ipartörténeti múltjá-
nak hiteles bemutatását cé-
lozza. A Borsodi Ipari Képar-
chívum bárki számára online 
elérhető, és dokumentumai 
szabadon felhasználhatóak 
oktatási, tanulmányi és kuta-
tási célokra egyaránt. 

A  létrehozott – DRM rend-
szerben működő – tananyag-
terminál korszerű, digitális 
formában is elérhetővé teszi 

az egyetemi hallgatók szá-
mára a legfontosabb oktatási 
anyagokat, a szerzői jogok szi-
gorú betartásával.

A pályázat keretében meg-
valósított, szövegértést fej-
lesztő képzések hozzájárul-
tak a 12–18 éves, hátrányos 
helyzetű és fogyatékkal élő 
tanulók értő olvasásának ma-
gasabb szintre emeléséhez.

A könyvtári adatbázisok 
közös kereső felületének ki-
alakítása, a szolgáltatások 
mobil eszközökről való elér-
hetőségének megvalósítá-
sa valamennyi felhasználói 
réteg információszerzését 
jelentősen könnyebbé teszi 
majd a jövőben.

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

SPAnYoLoRSZÁG – CoSTA BRAvA
vÁR A TenGeR, nAPFénY, BARCeLonA...!!!

05. 19–29. 11 nap/8 éj  64 900 Ft/fő helyett 10% kedvezménnyel  
58 410 Ft/fő autóbusszal, szállással, félpanzióval

www.vilaglatoutazas.hu R-
01

74
5/

98

46/412-142

AkCiÓ!
Apróhirdetés
Miskolc-Perecesen a Kiss Ernő 
buszmegállótól délre az Alma 
utcában (a nagy nyírfánál) 812 
m2-es telek szőlővel, gyümölcs-
fákkal, 30 m2-es blokkházzal el-
adó. Vezetékes víz, villany, fűté-
si lehetőség van. Érdeklődni a 
helyszínen: szombat, vasárnap 
17–19 óráig.
Kedves Szülő! Jöjjön el az ingye-
nes készségfejlesztő játszóházba, 
ha gyermeke még nem beszél, 
pedig már illene, vagy hibásan 
ejti a hangokat és már 5 éves lesz, 
vagy nem érdekli a mese, a rajzol-
gatás, színezés, vagy állandóan 
csetlik-botlik. A foglalkozásokat a 
Miskolci Otthon Segítünk Alapít-
ványnál szerdán 15 órakor tart-
juk. Jelentkezés: miskolciotthon-
segitunk@gmail.com 
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Továbbra is a sonkák, az édességek és 
a tojás forgalma nő meg leginkább a 
húsvéti időszakban, változás viszont, 
hogy évről évre egyre több vásárló ke-
resi a jobb minőségű termékeket. 

Az Auchan magyarországi áruházai
ban tavaly a húsvét előtti héten 30 szá
zalékos forgalomnövekedést tapasztal
tak, az idén is erre, vagy ezt meghaladó 
növekedésre számítanak – közölte az 
üzletlánc. A tapasztala
tok szerint az ünnepi 
édességek közül egyre 
népszerűbbek a hazai 
márkák, illetve a való
di csokoládéból ké
szült termékek. 
A vásárlók 85 
százalékban a 
magas kakaó
tartalmú, va
lódi tej vagy 
étcsokoládéból 
készült terméke

ket választják, és már csak 15 százalék
ban a bevonóból készülteket.

A várakozások szerint az áruház
láncnál az idei húsvéti szezonban a 
korábbinál több, 400 tonna sonkaféle 
fogy majd el. A sonkák közül a legke
resettebb a hagyományos érlelésű pa
rasztsonka, a füstöltfőtt tarja, a füstölt 
csülök és a füstöltfőtt frikandó sonka. 
Egyre több vásárló választja a hagyo
mányos, sózással, füstöléssel készülő, 
tartósítószer nélküli termékeket.

A húsvéti időszak
ban az alkoholtar
talmú italokból is 
több fogy. Egy át
lagos hónaphoz 

képest az idő
járástól függő
en 2030 szá
zalékkal nő 
a tömény al
koholos italok 
forgalma, a leg

népszerűbbek a 

pálinkák, a prémium gyomorkeserűk, 
a whisky és a vodka. Sörökből 2025 
százalékkal többet adnak el az előző 
hónapok átlagához képest, de erősödik 
húsvétkor a középkategóriás borok for
galma is.

A CBA Kereskedelmi Kft. kommu
nikációs igazgatója, Fodor Attila el
mondta: tapasztalataik szerint a hús
véti ünnepek közeledtével először a 
csokifigurák iránt nő meg a kereslet. A 
minőségi termékek drágábbak, még
is inkább ezekből választanak a vevők 
kisebb méretű figurákat. Tojásból a 
húsvéti szezonban az átlagos időszak 
hétnyolcszorosát értékesítik. Fodor At
tila szerint komoly piaci változást oko
zott az a 2012ben életbe lépett rende
let, amely szerint a tojásoknál fel kell 
tüntetni a tömegre vetített egységárat. 
Ez átrendezte a fogyasztói szokásokat, 
míg korábban a legkisebb méretű tojás 
fogyott leginkább, most 7580 százalék
ban a közepes méretű tojásokat választ
ják a vevők. 

Hagyományosan jó hangulatban rendezték meg múlt pén
teken a Szeder úti óvodában a NyusziBuli játszóházat. Ügyes
ségi játékokkal, fotózással várták az ovisokat, és nem maradt 
el a tombola sem. A rendezvényen együtt barká
csoltak, játszottak óvodások, iskolások, óvó és 
tanító nénik. A „ráhangoló” nyuszitáncot hús
véti barkácstevékenységek követték, majd jöttek 
az ügyességi játékok, a nyuszisimogatás és az el
maradhatatlan tombola. Akik igényelték, mara
dandó emlékhez juthattak a nyuszis fotózáson 
is, a Szeder úti óvoda NyusziBuliján. 

Húsvéti bulit rendeztek kedden délelőtt a Miskolci Belvá
rosi Óvodában is, ahol több mint kétszáz gyermek ismerked
hetett meg játékos, szórakoztató formában a húsvéti szoká

sokkal. Molnár Zsoltné óvodavezető elmondása 
szerint a programokat nem csak az óvodába járó 
gyerekeknek rendezték, szüleik, nagyszüleik is 
jelen lehettek. Az óvoda udvarán a 230 kisgye
rek játékos feladatokat – tojásfestés, tojáskere
sés, puzzle, csokitojáskeresés – oldott meg, népi 
gyermekjátékokat játszhatott, húsvéti szokások
kal ismerkedhetett meg.

Sonka, inkognitóban
Sajna, ma már a nagy, ünnepi lakomáknak sem le-

het felhőtlenül örülni, nem múlik el ugyanis hónap, 
hogy ki ne derülne valami élelmiszeripari gazember-
ség. Mérték nélkül alkalmazott pót- és ada-
lékanyagokról, emberi élelmiszerekbe ke-
vert (de legalább EU-konform!) rovarirtóról, 
macskatápszerről szólnak a hírek – lassan már 
a békés természetű lecsókolbásznál is azt fi-
gyeljük, mikor kezd el villogni a vegyszerek-
től, mint a karácsonyilag kivilágított Miskolc. 

Hogy fekáliát találtak a szaloncukorban, az lassan már alig volt hírér-
tékű – elvégre miben legyen, ha még abban sem – az viszont kissé meg-
rázott, amikor egy ízben, húsvét tájékán, valami multinacionális üzlet-
központ által forgalmazott magyaros sonkáról korrekten kiderült, hogy 
se nem magyar, se nem sonka. A Hússzövetség megállapítása szerint ez a 
magyar sonka tulajdonképpen szlovák lapocka volt, (szigorú inkognitó-
ban), állagát tekintve pedig zalai felvágott. Annak viszont első osztályú. S 
legalább nem mérgező, aminek ma már kifejezetten örülni kell.

A vásárló azonban úgy van vele, hogy nemigen szeret hat-hét generáció-
ra visszanyúló családfakutatást végezni a hentesnél, a húsféléket illetően. 
Mert megmagyarázni ugyebár mindent meg lehet: elképzelhető például, 
hogy egy zalai származású, Szlovákiába disszidált sertésről volt szó, amely 
hazafias érzületből meghagyta, hogy földi maradványait magyaros sonka-
ként hozzák forgalomba. Kifogás mindig akad, a tény azonban ettől még 
tény marad: sorakoznak az ilyen és hasonló átverések, hamisítások, igazi, 
elrettentő szankciókról azonban nem nagyon hallani.

A vásárlóknak pedig maradnak a házi módszerek a húsáru eredetének 
megállapítására – vagy az egykori szovjet titkosszolgálaté, amelyre egy-
szer rábízták egy több ezer éves múmia kormeghatározását, amivel sehol 
a világon nem boldogultak. A KGB-től pár óra alatt megjött a válasz: „a 
múmia kétezer-háromszáztizenöt éves, hat hónapos és két napos”.

Kérdés: honnan tudják? 
Válasz: bevallotta!

SzepeSi S.

A jobb minőségű árukat keresik

Húsvéti hangolódás, „nyuszibulikkal”

Képzés és foglalkoztatás 
az építőiparban

Az RPE Nonprofit Kft. 
és a Miskolc Megyei Jogú 
Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányza ta konzorci-
umban támo ga tást nyert a 
TÁMOP-1.4.6-12/1-2012-0007 
azonosítószámú „Hátrá-
nyos helyzetű borsodi mun-
kanélküliek tranzitfoglal-
koztatása az épí tőiparban” 
című pályázat keretében. 

Májusban kezdődnek és fél 
éven át tartanak az építmény-
zsaluzat- és fémállvány-sze-
relő, valamint tér burkoló és 
építőipari kisgépek haszná-
lata képzések, melyeken 25 fő 
fog részt venni. Ezen időszak 
alatt a programban részt ve-
vők foglalkoztatása is folya-
matos lesz.

A programba olyan mun-
kanélküli személyek jelent-
kezését várja Váradi Gábor, 
a Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzat elnöke, akik ala-
csony iskolai végzettséggel 
rendelkeznek, 50 év felettiek, 
vagy 25 év alatti pályakez-
dők, egy vagy több eltartot-
tal egyedül élnek, továbbá 
azok az etnikai kisebbséghez 
tartozó személyek, akiknek 
szakmai, nyelvi képzésük 
vagy szakmai tapasztalatuk 
megerősítésére van szüksé-
gük ahhoz, hogy javuljanak a 
munkába állási esélyeik egy 
biztos munkahelyen. A kép-
zés és munkavégzés helyszí-
ne egyaránt Miskolcon lesz 
majd. 

Érdeklődni lehet Váradi 
Gábornál: varadigabor1974@
gmail.com e-mail címen, vagy 
a 70/777-5785 telefonszá-
mon. 



Város/közösség

A „Miskolci Gazdakör” új székházát 1929-ben adták át, de az elődépít-
ményben 1901-től működött a Kereskedők és Gazdák Köre. Az épület észa-
ki része XIX. századi, s egykor Melczer Gyula kúriájaként volt ismert. 1942-
ben kiürítették az épületet, később államosították és felújították. Volt itt városi 
könyvtár, 1968-tól Miskolci Galéria, de otthont adott a Miskolci Szimfonikus 
Zenekarnak is. Itt működött a miskolci értelmiség ún. Művész Klubja, amely 
1992-ben szűnt meg. Az épületet újra átalakították, s a színház nagyrekonst-
rukciója részeként 1998-tól itt kapott helyet a Játékszín, Kamaraszínház.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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Jókai 1883-ban felesége, Laborfalvi 
Róza búcsúfellépésére érkezett Miskolc-
ra. A helyi sajtó részletesen beszámolt 
a színházi köszöntésről, ezt követően a 
miskolciak fáklyásmenetéről, a díszes 
fogadásról, majd a Korona szállóban tar-
tott másnapi ebédről. Jókai itt mondta el 
azóta sokak által idézett visszaemlékezé-
sét a 34 évvel korábbi bujdosásáról.

„Nekem Miskolcz második szülő-
városom, mert itt keltem ki a sírból, itt 
kezdtem el egy új életet. Érdemes volt-e 
az életet újra kezdeni? – Nem szerénység, 
gyávaság volna tőlem azt nem mondani 
rá, hogy igen. Én a néma betűkkel, fele-
ségem az élő szóval ébresztgettük alvó, 
tetszhalott nemzetünket: s íme, a nem-
zeti élet harsogó, diadalmaskodó zaja rég 
elnémította már az ébresztő szót... Poha-
ramat emelem a magam és feleségem 

nevében is, kívánva, hogy tartsa meg az 
Isten s virágoztassa fel a mi édes ottho-
nunknak városát Miskolczot, minden 
hazafias népével, legyen boldog város a 
boldog hazában.” 

Jókai Mórt 1893-ban Miskolc város 
közgyűlése díszpolgárává választotta. 
(Határozat bal képünkön.) Az indoklás 
szerint a város így köszöntötte „írói mű-
ködése 50. évfordulóján koszorús köl-
tőnket”. Ezzel egy időben a Fazekas utca 
egy részét is róla nevezték el. Nejéről, a 
színésznő Laborfalvi Rózáról 1923-ban 
emlékeztek meg utcanévavatással. 2001 
nyarától mindkettőjükre emléktábla 
hívja fel a figyelmünket a Fazekas – Tár-
kányi Béla utcák sarokházán.

Miskolcon, a 999 csizmadia városá-
ban szokás volt elismerni mások kiemel-
kedő érdemeit a „tiszteletbeli csizmadia” 

címmel. Ezt a címet Jókai Mór már 
1861-ben kiérdemelte. Ennek az volt 
a magyarázata, hogy az író által szer-
kesztett, s 1858-tól megjelenő Üstökös 
című vicclapnak a politizáló csizma-
dia volt egyik kedvelt figurája. (A hely-
beliek közül elsőként Bató Istvánt érte 
ez a megtiszteltetés.)

Jókai 50. éves írói munkásságának 
országos köszöntésére Budapesten az 
Operában került sor 1894-ben. Miskolc 
ezt megelőzően, már az 1893. április 17-
ei közgyűlésen döntött az író díszpolgár-
ságáról. (Az oklevelet 1894. január 7-én 
küldöttség vitte Budapestre, s adta át 
Jókainak.) Erre az eseményre a kortárs 
Vadnay Károly író így emlékezett visz-
sza: „a közgyűlés lelkesen kiáltotta ki 
díszpolgárnak, Jókai utcának a Fazekas 
utcát nevezte el, melynek egykori katoli-
kus elemi iskolájában született a jó nép-
tanítónak, Benke Józsefnek, a Rákóczi 
Ferenc franciául írt memoárja első for-
dítójának ama rendkívüli tehetségű leá-
nya, ki a Jókainé Laborfalvy Róza nevet 
tette fényessé színművészetünk történe-
tében.”  (Folytatjuk)

Dobrossy IstVán

„nekem Miskolcz második 
szülővárosom…”

A hagyományokhoz híven idén is 
megkoszorúzták József Attila 
szobrát és emléktábláját múlt 
pénteken Lillafüreden, a köl-
tészet napja alkalmából. 

A függőkertben, a költő em-
léktáblájánál Kiss Gábor al-
polgármester kiemelte annak 
jelentőségét, hogy a költészet 
napi megemlékezés ilyen gyö-
nyörűen felújított környezetben 
történhet. Az alpolgármester el-
mondta, hiába találunk erről leírá-
sokat, valójában mégis nehezen lehet 
megragadni a költészet lényegét. – A köl-
tészet csupa szépség. A dal, a vers, a líra a világ 
szépségeit leíró alkotások. A költő pedig az, aki 
részletesen rögzíti a körülöttünk lévő világ apró 
rezdüléseit. Nevezhetnénk akár a társadalom élő 
lelkiismeretének is, aki példát mutat a teljességre 
való törekvéssel – fogalmazott az alpolgármester. 

Vári Fábián László kiemelte, József Attila ma 
is minden magyar számára egyaránt fontos. – A 
költészet politikai rendszereken felülemelkedik. 
Ezt bizonyítja az is, hogy 1964-től emlékezünk 

meg József Attila születésnapjáról, 
a magyar költészet napjáról – fo-

galmazott a kárpátaljai költő, 
elmondva: bár a költészetet az 
utóbbi évtizedekben többször 
temették, mindig meg tudott 
újulni.

– Jó ebben a rohanó világ-
ban megállni olykor, kézbe 
venni egy-egy verseskötetet, 
hogy a nagy mesterek gondo-

lataiban megpihenjünk, lélek-
ben feltöltekezzünk – mondta. 

„Csak a vers a fontos” tehát, a vers, 
amely „adjon érzelmi többletet, üzen-

jen, keltsen visszhangokat, hogy az olvasó 
hetek múltán is érezze az újraolvasás kényszerét, 
legyen élmény a verssel való találkozás” – fogal-
mazott Vári Fábián László, József Attila szavait 
idézve: „Nem szükséges, hogy én írjak verset, de 
szükséges, hogy vers írassék, különben meggör-
bülne a világ gyémánttengelye.” Az ünnepségen 
Eperjesi Gergely, a tavalyi 1956-os szavalóver-
seny első helyezettje szavalta el József Attila Óda 
című versét, melyet a költő Lillafüreden alkotott.

k. I. | fotó: f. k. cs.

Több mint száz év-
vel ezelőtt, önállósá-
gukért küzdve nem 
gondolhatták a miskolci 
görög katolikus hívek, hogy 
egyszer még püspöki székes-
egyház lesz nagy szeretettel 
létrehozott templomuk. De 
2011-ben az lett, és így még 
sürgetőbbé vált amúgy is 
esedékes megújítása. 

A munka a hívek segítségé-
vel kezdődött: restaurálták a 
szentély festését, amit Petra-
sovszky Emmanuel (Manó), 
az egyik legkiválóbb görög 
katolikus templomfestő ké-
szített 1951-ben. Ugyan-
akkor megújították a 
templombútorzatot, 
pótolták az ólomüveg 
ablakokat is.

– Kívülről üveg-
téglák takarják az 
ablakokat, ami-

ket most kiszabadítunk, így 
kívülről is színesíteni fogja 
a templomot az ólomüveg – 
mondta Papp András paró-
kus. Évekig készültek a külső 
felújításra, ami nem kis fel-
adat – most állami támoga-

tással valósíthatják meg 
a százmilliós beruházást. 
Teljesen megújul a tető, 
amit az eddigi pala he-
lyett cseréppel fednek, 
újravakolják a falakat. Új 
sekrestyét építenek, aj-
tókat cserélnek ki, aka-
dálymentesítik az épü-
letet. 

A felújítás három fázisból áll, 
az első, a tető és a hátsó traktus 
vakolatának megújítása május 
végére várható. A homlokzat a 
tervek szerint díszítő téglabur-
kolatot kap, a püspöki székház-
hoz hasonló módon seccókkal 
díszítik, és új feljárat is készül 
augusztusra. November végéig 
pedig kerítést, illetve a temp-
lom körüli teret is rendezik. 
Papp András elmondta: állami 
támogatás segítségével kezdőd-
hetett meg a munka, de termé-
szetesen önerő is kell ahhoz, 
hogy szép legyen a templomuk. 

Már meghirdették a gyűjtést a 
hívek körében, az új sekres-

tyébe például bútor is kell, 
és szeretnék megújítani a 

fűtést is.
cs. M. | fotó: 

Juhász á.

a búza téri templom
MeGúJuL, MeGszépüL

költészet napi 
megemlékezés 

Lillafüreden

„Csak a vers a fontos”

Jókai Mór bujdosásáról, 

díszpolgárságáról (2. rész)
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9–5-re legyőzte a DVTK-Vé-
nuszt szombaton a női futsal NB I 
Felső ágának 5. fordulójában az 
Astra. A diósgyőrieknél a váloga-
tott keretbe Kovács Aliz mellett 
behívott Bernáth Csilla triplázni 
tudott, de ez kevés volt a pontszer-
zéshez. A Vénusz elleni hazai si-
kerrel az Astra megvédte bajnoki 
címét, a DVTK pedig továbbra is 
az ötödik helyen áll.

NB I, Felső ág, 5. forduló: Ast-
ra Kiskunfélegyházi Bulls – 
DVTK-Vénusz 9–5 (4–2).

Gól: Szabó B. 5, Gál 3, Halászi, 
illetve Bernáth 3, Boros, Paranai.

Kosárlabda
Az MTK elleni kettős győzelem-

mel a legjobb négy közé jutott a 
DVTK női kosárlabdacsapata. Az 
NB I elődöntőjét viszont vereség-
gel kezdték a PINKK Pécs 424 el-
len.

A két nyert mérkőzésig tartó 
párharcban így 1–0-s előnyt szer-

zett a PINKK. – Szomorúak va-
gyunk. Jó mérkőzést játszottunk. 
Az első mérkőzést elveszítettük, 
de a háborút még nem! Keményen 
dolgozunk tovább, és nyerni sze-
retnénk idegenben – nyilatkoz-
ta a találkozó után Maikel López 
vezetőedző. A második mérkőzést 
pénteken, lapzártánk után rendez-
ték Komlón.

Női kosárlabda NB I negyed-
döntő: 1. mérkőzés: DVTK – MTK 
90–62 (22–10, 19–22, 20–18, 29–
12). 2. mérkőzés: MTK – DVTK 
49–80 (15–23, 16–24, 12–13, 6–20). 
A két nyert mérkőzésig tartó pár-
harc végeredménye 2–0 a DVTK 
javára.

Elődöntő: 1. mérkőzés: DVTK 
– PINKK Pécsi 424 53–62 (8–11, 
23–11, 8–16, 14–24). 2. mérkőzés: 
PINKK Pécsi 424 – DVTK (lap-
zártánk után).

Április 21. hétfő 17.00, Mis-
kolc, Generali Aréna – amennyi-
ben szükséges: DVTK – PINKK 
Pécsi 424

Hírek, eredmények

Fantasztikus miskolci siker szüle-
tett a Plovdivban múlt héten meg-
rendezett korosztályos vívó világ-
bajnokságon, ahol Nagy Kinga, a 
Diósgyőri Vívó Egyesület kiválósága 
ezüstérmet szerzett. A borsodi tehet-
ség a bulgáriai kadett-vb párbajtőr 
döntőjében mindössze egyetlen tus-
sal, 15–14-re kapott ki az európai 
ranglista 6. helyén álló olasz ellenfe-
létől, Eleonora De Marchitól. A má-
sodik hely önmagában is nagy siker, 
azonban a kitűnő eredménnyel a fi-
atal párbajtőröző biztosította helyét 
az augusztusi ifjúsági olimpiára uta-
zó magyar csapatban is.

– Készülök a nyári nanjingi ifjúsá-
gi olimpiára, ami nagy erőpróba lesz 
számomra, de természetesen örülök, 

hogy kijutottam – fogal-
mazott a párbajtőröző, 

aki edzője, Godó Gábor 
szerint is évek óta korosz-

tálya egyik meghatározó 
versenyzője.

Az egyesület keddi edzésére ellá-
togatott Kriza Ákos polgármester 
is, hogy gratuláljon a sportolónak. 
A városvezető – aki maga is űzte ezt 
a magyar sikersportágat – elmond-
ta, folyamatosan fejlődik a miskolci 
sportélet, így a vívás is, melyre idén 
több támogatás jut.

– Tavaly 1 millió forint támogatást 
kapott a vívó egyesület, idén már 1,5 
milliót biztosítunk számukra. Igaz, 
hogy ez egy egész szezont tekintve 
nem sok, éppen ezért az olyan ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó ví-
vóknak, mint amilyen Nagy Kinga 

is, külön szponzorálást fogunk 
biztosítani a város részéről. 

Szeretnénk, ha az olimpi-
ai felkészülésben aktívan 

részt tudna venni – emel-
te ki.
A polgármester hozzátet-

te: az MVSC megújuló sport-
telepén helyet kap majd egy tíz-

pástos vívóterem is, ezzel pedig 
megoldódnának az egyesület terem-
gondjai.

Fotó: MocSári L.

A sereghajtó Kaposvárt fogadta szombaton a Diósgyőr 
az NB I 24. fordulójában. A mérkőzésen egy góllal nyert a 
hazai gárda, így 39 ponttal a tabella hatodik helyén áll, az 
ugyanennyi pontot gyűjtő Videoton és FTC mögött. Ismét 
közel került a dobogó. A DVTK gólját Elek Ákos szerezte, 
aki A hét játékosa címet kiérdemelné, három nappal később 
ugyanis életben tartotta a csapat kupareményeit.

A Magyar Kupa elődöntőjének odavágóján, kedden 4–2-
re nyert otthon a DVSC. A 21. percben a volt diósgyőri 
l’Imam Seydi szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 33. 
percben Dalibor Volaš duplázta meg a Loki előnyét. Három 
perc elteltével Miroslav Grumić visszahozta a meccsbe a Di-
ósgyőrt, de a DVSC még a félidő előtt betalált Bódi Ádám 
révén, így újra kettővel vezetett. A fordulás után kontrára 
játszottak a debreceniek, egy ellentámadásból a hajrában 
be is találtak, így négy perccel a vége előtt Tisza Tibor révén 

már három volt az előny. Hogy a visszavágó ne 
legyen teljesen lefutott, arról a DVTK legjobb-
ja, Elek gondoskodott, aki parádés szóló végén 

talált be némi szerencsével a hálóba. A visszavágót má-
jus 7-én rendezik Miskolcon.

Még a kupameccs előtt érkezett a hír, hogy kizárta az át-
igazolásokból a DVTK-t a Magyar Labdarúgó-szövetség 
fegyelmi bizottsága. A klub addig nem szerződtethet játé-
kost, amíg a Tisza Tiborral szembeni tartozását nem fizeti 
ki. Megkerestük az ügyvezetőt, de Szabó Tamás nem kívánt 
nyilatkozni az ügyben.

Vasárnap (18.30) Mezőkövesden vendégszerepelnek Szi-
vicsék.

Április 11–13. között a Miskol-
ci Jégcsarnokban rendezte meg a 
Havasszépe SE és Jégszínház a 9. 
Avas Kupát és Rekreációs Országos 
Bajnokságot.

A hazaiak mellett hét környék-
beli ország – Csehország, Bulgária, 
Ukrajna, Ausztria, Szerbia, Szlová-
kia, Románia – 39 klubjának össze-
sen 250 fiatal műkorcsolyázója lé-
pett jégre a viadalon. A háromnapos 
kupán a miskolciak közül a rendező 
Havasszépe 27, a Miskolci Jégvirág 
Korcsolya Klub pedig 18 versenyző-
vel képviselte magát.

A nemzetközi megmérettetésen 
31 versenykategóriát hirdettek. Pén-
teken délután a rekreációs kategó-
riákkal kezdődtek a programok, 
szombaton ez folytatódott, ISU ka-
tegóriákkal bővülve. Ezen a napon, 

délben tartották a 9. Avas Kupa ün-
nepélyes megnyitóját, majd délután a 
csoportos kűrök következtek. Vasár-
nap újra az ISU kategóriákban mé-
rették meg magukat a versenyzők.

– Elsősorban mindenki saját ma-
gával versenyez, olyan értelemben, 
hogy jobbat kell elérniük a verseny-
zőknek, mint az elmúlt időszakban. 
Ez egy fontos szempont, és mi erre 
biztatjuk a gyerekeket. Nem az a leg-
fontosabb, hogy hányadik helyen vé-
geztél, hanem, hogy te felülmúltad-e 
magadat, többet tudtál-e teljesíteni, 
mint eddig – mondta Abaházy-Lu-
kács Péter, a Havasszépe SE és Jég-
színház elnöke.

2015-ben jubilál az Avas Kupa; a 
tizedszer megrendezendő miskol-
ci sportesemény a jeles alkalomból 
bekerül a Nemzetközi Korcsolyázó 
Szövetség versenynaptárába is.

Felemás hét után a Diósgyőr

produKcióK a jégen
LátványoS

Miskolci siker 
a korosztályos 
vívó vb-n

Ismét sűrű hete volt a DVTK 
labdarúgócsapatának: a baj-
nokságban nyert, a Magyar 
Kupában kétgólos hátrányt szedett össze, közben 
a klubot kizárták az átigazolási időszakból.

Megemelte a Diósgyőri 
vívó egyesület idei 

támogatását a város.  
Kriza ákos polgármester 

kedden edzésükön 
látogatta meg a vívókat, 

és köszöntötte a friss 
világbajnoki ezüstérmes 

nagy Kingát.

több támogatást kapnak a miskolci vívók
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

PÁLYÁZATOT HIRDET KÖLTSÉGELVŰ  
ÉS PIACI LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA.
A pályázat időtartama 2014. április 22. napjától 2014. május 6. napjáig tart.

A lakásokat tartalmazó pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci In-
gatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláin. A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikzrt.hu.) 
a pályázati kiírás és az adatlap letölthető. További információk a MIK Zrt. 
Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be (Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., 
Tel.: 516-253, 516-254, 516-420).

Festékvásár a BorsodcolorBan!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes 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

HÁZASSÁGÉPÍTŐ KONFERENCIA
Előadások hElyszínE: 

Miskolc, Teleki Kollégium (Selyemrét u. 1.)
(Közvetlenül a Bajcsy-Zsilinszky úti felüljáró után)

Előadások időpontjai: 
2014. május 2., péntek 10–12 óra
2014. május 2., péntek 16–19 óra

2014. május 3., szombat 10–13 óra

Érdeklődni lehet a 06-70/292-0236  
telefonszámon.

l  FüLEK, LOSOnC, ALSóSZTREGOVA:  
június 21. – 4000 Ft

l  KOROnÁZÁSI ünnEPI JÁTÉKOK 
POZSOnYBAn:  
június 21. – 7000 Ft

l  TuTAJOZÁS A DunAJECEn:   
május 3. – 7500 Ft

l  SZEnT LÁSZLó nAPOK nAGY
VÁRADOn: június 28. – 4000 Ft

l  RóZSAFESZTIVÁL SZőREGEn, SZE
GEDI SÉTÁVAL: június 21. – 7000 Ft

l  BETLÉR – DOBSInA : július 19. – 3000 Ft
l  HORTOBÁGYI HíDI VÁSÁR:  

augusztus 19. – 3000 Ft

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

www.KORuTAK.Hu

EZ A KuPOn 
500 FTOT ÉR!  

1 ÚTRA 1 FőnEK!

"

"
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ápRILIS 19. | szombat
14.00 | Húsvéti családi nap. Állatsi-

mogató, csokitojás-keresés, kéz- 
műves foglalkozás, játszóház,  
mesejáték-előadás. Avasi Színház-
terem.

20.00 | Zagar-koncert. Helynekem.

ápRILIS 24. | CSüTöRTöK
10.00 | A kultúra összeköt. Romano 

Teatro irodalmi műsora. Petőfi Sán-
dor Könyvtár.

15.00 | Akikre büszkék vagyunk. Ta-
más Attila fotókiállításának megnyi-
tója. József Attila Könyvtár.

ápRILIS 25. | péntek
17.00 | 60 éves lenne a Miskolci Rá-

dió. Vendégségben a Múzsák kert-
jében. Jakab Mária beszélget vendé-
geivel. A rádiótörténeti fotókiállítást 
megnyitja: Hajnal József újságíró. 
Miskolci Galéria, Feledy-ház.

20.00 | ColorStar + Beat Dis-kon-
cert. Helynekem.

ápRILIS 26. | szombat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőmű-

vészeti foglalkozás gyermekeknek. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

ápRILIS 27. | VASáRnAp
10.30 | A varázslatos tündérszirom. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház.

kiállítás
XII. Kunszt – Hapci! A Nagy Kunszt 

a Miskolci Galéria öt éve működő 
kortárs képzőművészeti tanulmá-
nyi múzeuma, amely félévente ren-
dez új, elsősorban diákoknak szóló, 
egy adott tematikához kapcsolódó 
és hozzá válogatott műalkotások se-
gítségével megvalósuló ismeretbő-
vítő foglalkozásokat. Megtekinthető 

május 10-ig. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

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

Lux Antal: Szín-tétikus. Lux Antal 
képzőművész a Spanyolnátha mű-
vészeti folyóirat rendszeres szerző-
je, Spanyolnátha Mail Art nívódíjas. 
Tárlata megtekinthető április 30-ig. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Mi a bibi. A kortárs képzőművészek al-
kotásait bemutató kiállítás megte-
kinthető május 10-ig. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

Tízeset. Tízéves a Spanyolnátha  
művészeti folyóirat. Megtekinthe-
tő júniusig. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

R_Emarque. V. Nemzetközi Spanyol-
nátha Küldeményművészeti Bienná-
le. Megtekinthető május 10-ig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

Szagos húsvét reggele. Húsvéti nép-
szokásokból, locsolkodó versekből, 
kézműves ötletekből álló kiállítás a 
gyermekkönyvtár tárlóiban. Megte-
kinthető április 30-ig. Petőfi Sándor 
Könyvtár.

Mesélnek a képek… a régi Diós- 
győr utcáin. Válogatás a könyvtár  
helyismereti fotóiból. Megtekint- 
hető április 30-ig. Petőfi Sándor 
Könyvtár.

Kovács Attila Roland miskolci ju-
niorfestő 33. kiállítása.  Megte-
kinthető május 31-ig. Szabó Lőrinc 
Ide gennyelvű Könyvtár.

április 21. | 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 Ma-
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 
20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

április 22. | 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 Időjá-
rásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetí-
tés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

április 23. | 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 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 
ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

április 24. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthí-
rek 18.23 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális 
magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sport-
hírek 19.23 ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–
06.00 Képújság.

április 25. | 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 Ma-
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 
20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

április 26. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Kilátó, köz-
életi 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 27. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
15.00 Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, 
kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségper-
cek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 
21.45–07.00 Képújság. 

A Föld napja alkalmá-
ból rendezik meg ápri-
lis 26-án, szombaton az 
észak-magyarországi helyi 
és biotermékek seregszem-
léjét a Csizmadia közben, 
a Szinva terasznál.

Az Észak-Magyarország 
Flórája és Faunája Alapítvány 
által már másodszor meg-
szervezett programsorozat 
délelőtt 10 és este 6 óra között 
tartja nyitva kapuit, a rendez-
vények gazdag sorát 11 óra-
kor indítja útjára hivatalosan 
Kriza Ákos polgármester kö-
szöntője.

A színpadon lesz báb-
színház, tánc, kórusmu-
zsika, koncert és könyvbe-
mutató, míg végül táncház 
búcsúztatja a napot. Mind-
eközben számos szakmai 
típusú lehetőséget is kí-
nálnak az érdeklődők-
nek: kiállítást a fenntart-
ható élelmiszertermelésről 
és -fogyasztásról éppúgy, 
mint a gombákról, meg le-
het közelebbről ismerni a 
madárbarát kertek titkait – 
és lesz műhelybeszélgetés, 
mag-, csemete- és palán-
ta-cserebere, valamit a gye-
rekeknek játszóház is.

HELyI éS bIOTERMéKEK SEREgSZEMLéjE

pROgRAMAjánLÓ

A Polgármesteri Hivatal Kulturális és Idegenforgalmi 
Osztálya 2014. április 23-án, szerdán 8 órára hívta össze 
következő megbeszélését az első világháború centenáriu-
ma miskolci rendezvényeinek egyeztetésére.

Továbbra is várják azon civil szervezetek, intézmények 
képviselőit, magánszemélyeket, akik programjukkal csat-
lakozni kívánnak az évfordulóhoz.

A megbeszélés helyszíne: Városháza, Humán Főosztály 
tárgyalója – Hunyadi u. 2., 318. szoba.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy tavaszi lomtalanítási akciót szervez, melynek alkal-
mával az érintett területekről a megjelölt időpontokban elszállí-
tásra kerülnek a háztartásokban feleslegessé vált hulladékok. A 
lomtalanítás a meghirdetett napon reggel 6 órától kezdődik és 
tart a napi útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, ve-
szélyes anyagot tartalmazó hulladékot, fertőző hulladékokat 
(állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket 
(injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), metszési nye-
sedéket, építési törmeléket, gumiköpenyt, autóbontásból szár-
mazó hulladékot, autóroncsokat, üveghulladékot, elektronikai 
hulladékot.

A lakosság részére továbbra is lehetőség van elektronikai hul-
ladék, építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes hulladék, gumi-
abroncs leadására a miskolci hulladékudvarok egyikében. Bő-
vebb tájékoztatást a www.mirehukoz.hu, illetve a www.minap.
hu honlapokon találnak.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Me-
gyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Sza-
bályzatának módosítását kezdeményezi a Gömöri pu. és a Búza 
tér közötti területre. A készülő tervekhez 2014. 04. 09-től 2013. 
04. 29-ig vélemények adhatók. A véleményeket, kérjük, írásban 
juttassák el Rostás László városi főépítésznek a Miskolc MJ Vá-
ros PH Főépítészi Kabinet 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. pos-
ta vagy a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu internet címre.

Felhívás

tavaszi lomtalanítás

közlemény

április 22. | kedd | N | 19.00 CHICAGO – Bérletszünet | J | 19.00 
A GÉZAGYEREK

április 23. szerda | K | 17.00 RÓMEÓ ÉS JÚLIA – Bérletszü-
net | J | 14.00 MUSICALTÖRTÉNETEK – West Side Story; 
19.30 A KOPASZ ÉNEKESNŐ | CS | 18.00 HAMLET; 20.30 
SHAKESPEARE-SZONETTEK – Sena, Mr. W. H. és a Mis-
kolci Balett tolmácsolásában

április 24. | csütörtök | N | 16.30 HOLDBELI CSÓNAKOS – 
Zrínyi ifj. bérlet | K | 19.00 VESZETT FEJSZE – Bérletszünet

április 25. | péntek | N | 17.00 RÓMEÓ ÉS JÚLIA – Broadway 
produkció, filmvetítés, főszerepben: Orlando Bloom | K | 10.00 
ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ – Országos 
döntő | J | 10.00 ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ TALÁL-
KOZÓ – Országos döntő | CS | 19.00 HAMLET 

április 26. | szombat | N | 19.00 KÉZRŐL KÉZRE – Bérletszünet 
| K | 10.00 ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ 
– Országos döntő

április 27. | vasárnap | NÉZŐTÉRI TÁRSALGÓ | 11.00 KA-
KAÓKONCERT – A Miskolci Nemzeti Színház zenekarának 
műsora | N | 15.00 KÉZRŐL KÉZRE – Déryné (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet | K | 19.00 JÁTSZD ÚJRA, SAM! – Bérletszünet

További programok www.mnsz.eu, facebook/miskolcinemze-
tiszinhaz

Jelmagyarázat: N – Nagyszínház, K – Kamaraszínház, J – Játék/
szín, CS – Csarnok.

miskolci nemzeti színház 

program/kultúra

Emléktábla a katyńi  
áldozatokért
A katyńi áldozatok emlékére 
avatnak emléktáblát, ünne-
pélyes szentmisét követő-
en, április 26-án a miskolci 
minorita templom falán. A 
tábla a lengyelországi Lima-
nowa város és a miskolci len-
gyelek adománya.

1940 nyarán, a Szmolenszk 
melletti Katyńban és több 
más helyszínen több mint  
20 000 hadifoglyot gyilkolta-
tott meg a szovjet vezetés. A 
tömegsírok megtalálásának 
hírét 1943. április 13-án jelen-
tették be, ezért ma ez a nap a 
katyńi bűntény áldozatainak 
emléknapja.

Nem sokkal az emléknap 
után emlékezünk meg tehát 

Miskolcon az áldozatokról. 
Délelőtt 10 órakor kezdődik 
a minorita templomban az 
ünnepi szentmise, amelyen a 
meggyilkolt lengyel katona-
tiszt és civil fogoly áldozatok-
ról emlékeznek meg. A Robert 
First lengyel szobrászművész 
által készített táblát 11 órakor 
avatják fel a templom falán. 

Az ünnepségre Miskolcra 
látogat Limanowa város dele-
gációja, az emléktábla ugyan-
is a lengyelországi város és a 
miskolci lengyelek adománya.

Shakespeare-ünnepre készül a 
Miskolci Nemzeti Színház. A 
következő évad az angol íróról 
szól majd, de életművének szó-
rakoztató feldolgozása, éltetése 
már április végén elkezdődik. 
A teátrum vezetése szerdán 
tájékoztatott a részletes prog-
ramról.

William Shakespeare négy-
százötven évvel ezelőtt, április 
23-án látta meg a napvilágot. 

Kiss Csaba színházigazgató 
elmondta, a Miskolci Nemzeti 
Színház a következő évadban 
a zseniális költőre, íróra össz-
pontosít, de születésének napjá-
ról már az idei évad végén meg-
emlékeznek: egyebek mellett 
55 ezer kupakból, egy harminc 
négyzetméteres óriásmozaikon 
készül majd el az író arcképe. 
Április 23-án, szerdán a délután 
a színházi előadásoké lesz: a já-
ték/színben West Side Story-t, a 
Kamarában Rómeó és Júliát – a 
Miskolci Balett előadásában – 
majd a Csarnokban a Kiss Csa-
ba rendezte Hamletet láthatja 

a közönség. Az előadás után a 
Csarnokban kivételes Shakes-
peare-szonettek következnek. 
Közreműködik a Miskolci Ba-
lett, Gryllus Samu basszusgi-
táron, G. Szabó Hunor dobon, 
Márkos Albert pedig csellón 

játszik. Énekelni az Irie Maffiá-
ból ismert, csodálatos hangú 
Sena fog.

A Shakespeare-koncertet 
tízpercesek követik – a művé-
szeti tanács tagjai gondolják 
újra tíz percben az író legna-

gyobb jeleneteit, majd érkezik 
a torta, a tűzijáték és a 200 éves 
angol recept alapján elkészített 
angol sör. A születésnapi buli 
pénteken és szombaton is foly-
tatódik. 

KISS j. | fOTÓ: VégH CS.

Shakespeare-ünnep  
Miskolcon



 
Tridenti rítusú szentmisét tartottak múlt vasárnap délután Miskolc-Perecesen, virágvasárnap alkalmából. Virágvasárnap a húsvét 

előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe, a kereszthalála előtti va-
sárnapon. Máté, Márk és Lukács evangéliumai szerint az emberek hódolatul elé terítették ruháikat az útra, és gallyakat vágtak a fákról 
a tiszteletére – János pálmaágakról számol be. A nyugati keresztény egyházak liturgiájában e kiemelten fontos dátum mindig a március 
15. és április 18. közti valamelyik vasárnapra esik. A katolikusoknál a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete. A templomokban 
ilyenkor barkaszentelést, barkás bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani.                                                                                      Fotó: Juhász á.

Három lakástűz egy napon

Egy Kis-Hunyad utcai, négyemeletes társasház egyik lakásá-
nak konyhájában keletkezett tűznél kellett beavatkozniuk ápri-
lis 10-én reggel miskolci tűzoltóknak. A Nagyváthy János utcá-
ban egy ikerház fele égett ki aznap hajnalban, az égő épületből 
több személyt ki kellett menekíteni. Este a Csóka utcából szállí-
tottak kórházba egy lakót égési sérülésekkel. Itt tűzhelyen felej-
tett étel kapott lángra, az érintett a tüzet a tűzoltók kiérkezése 
előtt megkísérelte eloltani, ekkor szenvedett égési sérüléseket. 

Lyukói dühöngő
Egy lyukói ingatlanhoz riasztották a rendőröket április 12-én, 

ahol a bejelentés szerint egy beszámíthatatlan asszony tört-zú-
zott a lakásban. A járőrök kihívták a mentőt, mivel azonban az 
a területi adottságok miatt nem tudta megközelíteni a területet, 
levitték a krízishelyzetbe került beteget a közeli buszmegállóig, 
ott adták át a mentőszolgálatnak. 

Fegyverré alakított sétapálca
Egy csaknem félméteres pengét rejtő „sétapálca” került elő ápri-

lis 9-én Lyukóban, egy jármű ellenőrzése során. A fegyver a vezető-
ülés és az ajtóküszöb közötti részbe volt becsúsztatva. A rendőrök a 

közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközt a helyszí-
nen lefoglalták és a jármű-
vet vezető 30 éves B. Igor 
miskolci lakossal szemben 

szabálysértési eljárást kezdeményeztek közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt.

Elfogták a dohánybolti betörőt
A rendőrök fél órán belül azonosították, majd elfogták azt a 

férfit, aki április 13-án betört egy miskolci, Győri kapuban ta-
lálható dohányboltba. A riasztás egy vagyonvédelmi szolgál-
tató munkatársától érkezett. A Miskolci Rendőrkapitányság 
forrónyomos szolgálatának munkatársai a helyszín közelében 
azonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével gya-
núsítható 44 éves L. Attila miskolci lakost, akinél több csomag 
dohányterméket és öngyújtókat találtak.

Renault-val „találkozott” a 38-as
Személyautóval koccant az MVK menetrend szerint közleke-

dő, 38-as autóbusza április 14-én délelőtt, a Hideg soron. Úgy 
tudjuk, személyi sérülés nem történt, a járművekben kisebb 
anyagi kár keletkezett, a Renault-nak a visszapillantóját sodor-
ta el a busz. A baleset és a helyszínelés kisebb forgalmi fennaka-
dást okozott az útszakaszon.

12 Mozaik

heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Szeretne kicsit könnyebb napokat a mun-
kahelyén, úgy érzi, túl sok terhet raktak a vállára. Figyeljen a ha-
táridőkre, a feladatait pedig vegye komolyan. Otthonra szívesen 

szervez változatos programokat, ha sikerül beiktatnia egy szabadnapot. 

Bika (04. 21–05. 21.) Pozitív visszajelzéseket kap munkahelyé-
ről, így újult erővel veti bele magát feladataiba. Nem árt, ha az új 
kihívások elvállalása előtt számot vet, hogy mennyit bír még erő-

vel. Igyekezzen minél több időt tölteni családjával.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Végre elérheti a hőn áhított előrelépést is 
a munkahelyén, olyan határozottan képviseli álláspontját, hogy 
szinte mindenki hallgat a szavára. Magánéletében egy kis pezs-

gésre vágyik, színesebb programokat szeretne családjával. 

Rák (06. 22–07. 22.) Fogy az ereje a következő napokban, annyi-
ra fáradt, hogy minden szabadidejét pihenéssel, leginkább alvás-
sal kellene töltenie. Próbáljon meg korábban lefeküdni. Kedvet-

lensége kihat magánéletére, környezetében feszültebb légkört gerjeszt. 

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Kapcsolatai ápolására fordítja a kö-
vetkező napokat, mind üzleti, mind magánjellegű partnereivel 
igyekszik fenntartani az együttműködést. Jól teszi, hiszen isme-

retségei gondozása akár munkalehetőséget is jelenthet hosszú távon. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Ne mérgesítse a helyzetet a kedvetlensé-
gével, fontos a csapatmunka. Fogadja el, hogy most a közösen 
végzett munka a gyümölcsözőbb. Kritikus hangulatban van ott-

hon is, viszont a kapcsolatának sem tesz jót, ha kedvesével is ingerülten beszél. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Hivatásában szépen halad előre, veze-
tői pozícióra vágyik, amire meg is van az esélye. Nagyszerűen tud 
együtt dolgozni a kollégáival, kinevezés nélkül is vezetővé válhat. 

Rengeteg elfoglaltsága mellett vigyázzon, hogy ne hanyagolja el párját sem.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Elvárják öntől, hogy naprakész legyen, 
ami meglehetősen nehéz, de sikeresen megküzd a problémákkal. 
Nagyon oda kell figyelnie, ha szeretné megtartani pozícióját, vagy 

még feljebb is szeretne jutni a ranglétrán.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Tele van energiával, amire szükség is van 
számos teendője miatt. Saját magára nagyon kevés ideje marad, 
próbálja meg jobban beosztani feladatait. Egy kedvesével elköl-

tött vacsora tökéletes kikapcsolódást nyújthat. 

Bak (12. 22–01. 20.) Tehetsége és információi révén még sokra 
viheti munkahelyén. Szabadideje váratlanul adódik, hirtelen 
nem is tud mit kezdeni vele. Lehet, hogy egy jó kis buliban kötnek 

ki, de az is lehet, hogy párjával kettesben töltenek egy estét. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Legyen kedvesebb kollégáival, mert 
előfordulhat, hogy egy-egy nehezebb feladat során segítségre 
szorulhat. Lehet, hogy egyedül nem boldogul olyan jól. Párkap-

csolatában féltékennyé válhat, ez azonban csak ront a helyzeten. 

Halak (02. 20–03. 20.) Munkatársai hallgatólagosan vezetőjük-
ké fogadják, ami hosszú távon terhessé válhat. Ennek nyilván az 
az oka, hogy nem szívesen vállal felelősséget a munkájukért. Pe-

dig népszerűségével együtt jár, hogy öntől várják a tanácsokat, a szervezést. 

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!

Miskolci Napló

Fotó: Juhász á., F. kaderJák Cs.

Forró nyomon

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. 
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A  hét  fotója
Juhász á. Felvétele

Húsvéti kiállítás és vásárt tartot-
tak a napokban a Diósgyőri plébánia 
közösségi termében. A rendezvé-
nyen megnézhetők és megvásárol-
hatóak voltak a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat ügyes kezű asz-
szonyainak saját készítésű, húsvéti témájú dísztárgyai, termékei. Az 
eseményt Tengan Sebastian verbita atya nyitotta meg.

ViRágVAsáRNAp
perecesen

Húsvéti 
kiállítás
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