KÖLTSÉGVETÉSI GARANCIA A NYUGDÍJAS
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
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Egyszeri, 50 ezer forint vissza nem térítendő, működési
célú támogatást kapnak a város nyugdíjas szervezetei.
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

SOHA NEM LÁTOTT MÉRTÉKBEN

ERŐSÖDÖTT MISKOLC GAZDASÁGA
2016-ban minden idők legnagyobb adóbevételi teljesítményét produkálta a város, 13,4 milliárd forinttal. Ezen belül, az ipari adó növekedése volt a legnagyobb, ami a tavalyi évben 57 százalékkal
lett több, mint 2010-ben volt. Az idegenforgalom is nagyon jól teljesített, Miskolc gazdasága sokkal nagyobb ütemben nőtt, mint az országé – hangzott el a városi közgyűlés pénteki ülésén.
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Zárszámadás 2016

Free WIFI a CNG buszokon is!

Mostantól már nemcsak a villamosokon, hanem a környezetbarát CNG buszokon is elérhető az ingyenes WIFI-szolgáltatás Miskolcon. A fejlesztésről Kriza Ákos polgármester tájékoztatott hétfőn és a pénteki közgyűlésen, napirend előtti felszólalásában is megemlítette. Megújult az MVK Zrt. honlapja is, erről Singlár Zsolt vezérigazgató számolt be (képünkön).
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„Minden fejlesztéshez SMART CITY
a világ legmodernebb
technológiáját alkalmazzuk”
Mostantól már nemcsak a villamosokon, hanem a
környezetbarát CNG buszokon is elérhető az ingyenes WIFI-szolgáltatás Miskolcon. A fejlesztésről Kriza
Ákos polgármester hétfőn tartott tájékoztatót.

Áprilisi ülését tartotta pénteken Miskolc város közgyűlése. Kriza Ákos polgármester
napirend előtti felszólalásában elmondta, előző nap a Világgazdaság konferenciáján
vett részt Budapesten, ahol Miskolc, mint az „okos város” (Smart city) projekt élharcosa lehetett jelen.
– Mindannyiunk sikere volt,
hogy ott lehettem. Elmondtam,
hogy Miskolc a lehetőségek városa, csak támogatni kell. Korszakváltásról számolhattam
be, egy sokak által irigyelt, 21.
századi nagyvárosi modellt
tudtam bemutatni – hangsúlyozta Kriza Ákos. Kiemelte,
ehhez fontos volt egy összvárosi vízió, rugalmas, változásokra képes várost terveztek.
Ebből vezettek le struktúrákat, eszerint vezetik Miskolcot. – Számunkra ez a Smart
city – fogalmazott Kriza Ákos,
aki kiemelte: 50 százalékkal
csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények
száma az elmúlt években.,
s az év második felében tovább bővül a közterületi kamerarendszer. Idén kívánják
elindítani a digitális jegyet

is, amely a városi közlekedés
gazdaságosabb működtetését
teszi lehetővé. Az e-jeggyel tökéletesen fel tudják mérni a viszonylatokat, azt, hogy hányan
merre utaznak, ez jelentős lépés lesz az igényvezérelt közlekedés felé.

Az informatikai fejlesztések
támogatják a jól működő várost, a miskolciak és az ide látogatók számára egyaránt elérhetőek. Ide tartoznak például a
turizmust támogató applikációk. Kriza Ákos elmondta, Miskolc

azon kevés város közé tartozik, ahol már több mint 50 százalékban megújuló energiát
használnak a hőszolgáltatásban. A megújuló villamosenergia-termelés területén is jól
áll a város, olyannyira, hogy az

idén még napelem-park is létesül Miskolcon. A megújuló
alapú energiatermelőket pedig
egy okos hálózati központba
„kötik be”, aminek köszönhetően 177 önkormányzati tulajdonú közintézményben, és
472 bérlakásban valós időben,
központilag nyomon követhetővé válnak a fogyasztások,
észlelhetők lesznek az esetleges meghibásodások. Sőt,
ez az okos mérő és irányító
rendszer arra is képes lesz,
hogy amikor túltermelt ingyen energia képződik,
akkor azt átirányítja más
közintézményekbe, sorra kapcsolva be az új
fogyasztókat. Miskolc
elindult abba az irányba, hogy 100 százalékban
megújuló energiát hasznosító, energetikailag önellá-

tó város legyen – hangsúlyozta
Kriza Ákos.
A polgármester szerint
Miskolc rendelkezik a legmodernebb autóbusz- és villamos-flottával. A járatokon
– most már a CNG-buszokon
is – bárki számára elérhető
az ingyenes wifi kapcsolat. A
járatok be vannak kamerázva, a rendőrség ezeknek nagy
hasznát vette. Mint elhangzott, a turizmusban hatalmas
potenciál van, a fejlesztéseket
ebben az irányban fogalmazták meg. Közel 14 milliárdot
fordítanak ilyen fejlesztésekre
(vár, strand, Lillafüred). Ös�szefoglalva: Mis
kolcon minden fejlesztéshez a világ legmodernebb
technológiáját
alkalmazzuk, ez egy modern
város kulcsa, ez Miskolc jövője
– zárta szavait a polgármester.

ZÁRSZÁMADÁS 2016: „MISKOLC GAZDASÁGA
SOHA NEM LÁTOTT MÉRTÉKBEN ERŐSÖDÖTT”
A 2016-os költségvetés zárszámadásával
kapcsolatos napirendi pont tárgyalásánál
egyebek mellett elhangzott: a város gazdasága soha nem látott mértékben erősödött, a
gazdaság fejlődése elképesztő dinamikát mu-

tatott. 2016-ban minden idők legnagyobb,
13,4 milliárdos adóbevételi teljesítményét
produkálta Miskolc. Ezen belül, az ipari adó
növekedése volt a legnagyobb. 57 százalékkal
lett több az iparűzési adóbevétel, mint 2010-

ben volt - ez évi 9 százalékosnál
is nagyobb növekedés – vagyis
Miskolc gazdasági teljesítménye sokkal nagyobb ütemben
nőtt, mint az országé.

ERŐS VÁROS – politikai értékválasztás

SOÓS ATTILA, a Fidesz miskolci frakciójának vezetője felszólalásában elmondta: a
2016-os gazdálkodási
év egyenlegét megvonva, a tényeket látva fontos lehet az is,
milyen körülmények
között, milyen gondolkodás mentén vitték végig ezt a gazdálkodási évet.
2010-ben, a választási programmal összhangban meghirdették, hogy a munkakultúra korszaka következik a
segélykultúra helyett. Azokat
kell segíteni, akik dolgoznak,
de közben senkit nem hagynak az út szélén. A program
elemei mára beérni látszanak, mind a munkahelyteremtés, mind a közbiztonság
terén. Évek óta nem kötöttek
új hitelszerződést, 2016-ban
sem vettek fel hitelt. A mű-

ködés egyensúlyban
van, érdemi adóemelés
2010 óta nem volt, az
adóbevételek közel 58
százalékkal emelkedtek. Minden évben
több
százmilliót
tudtak városüzemeltetési feladatokra fordítani. Most
is több 10 milliárdos fejlesztések folynak a városban. Az
önkormányzat sikeres évet
zárt, a bevételek fedezetet
nyújtottak a fejlesztések önerejéhez is.
KOVÁCS
LÁSZLÓ (Fidesz-KDNP)
frakcióelnök hozzászólásában kiemelte, 2016-ban a város minden idők
egyik legnagyobb
adóbevételi
teljesítményét produkálta. 2010 óta
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éves átlagban 10 százalékkal
nőttek az adóbevételek. Ez a
zárszámadás nemcsak a gazdasági fejlődést, az erős városok közé kerülést, hanem
az elköteleződést is mutatja a
dolgozók, a nyugdíjasok felé
– hangsúlyozta a politikus.
2017 a béremelések költségvetési éve, de a fejlesztések,
béremelések mellett, a nyugdíjba vonulókat is támogatják. A korábbi évek, politikai
vezetései segélyekkel próbálják befoltozni a szociális
hálót. - Mi azoknak a társadalmi csoportoknak a támogatására koncentrálunk, amelyek tagjai
dolgoznak. Megbecsüljük azokat az embereket is, akik egész
életükben, ebben a városban és ezért a városért dolgoztak, s a
munkával töltött év-

tizedek után, most nyugdíjasok. A Salkaházi Program
országosan is egyedülálló. A
városban 2010 óta nem emelkedtek a gyermekvédelmi
szolgáltatások díjai, a bölcsődések 76 százalékának ingyenes az étkeztetése, s nem kell
fizetniük a sérült, fogyatékos
gyerekeknek sem. Az időseket ellátó, gondozó őszi napsugár otthonban, 2013 nyara
óta nem változtak az ellátás
díjai! Ebben az évben sem
lesz térítési díj emelkedés
ezeknél a szolgáltatásoknál
Miskolcon.
MOLNÁR PÉTER
KDNP-frakcióvezető elmondta, hogy
a zárszámadásnak
fontos üzenete van:
stabil, kiegyensúlyozott költségvetése volt
2016-ban a városnak. Nem volt hi-

telfelvétel, a továbbiakban sem tervezik,
hogy hitelt vennének fel, így valósultak meg fejlesztések.
2010 előtt nem ilyen
költségvetései voltak a városnak. Az
adóbevételek tavaly is nőttek, ez
is mutatja, hogy eredményes
munkát végez az önkormányzat. A frakciószövetség
által életre hívott Salkaházi
Program nem kampányfogás volt, látható a mostani
költségvetésből is. Örömteli, hogy 2,5 milliót elkülönítenek a városi
nyugdíjas-szervezetek
támogatására. 50 ezer
forintot kapnak működésük támogatására, kulturális aktivitásuk megőrzésére.
A programot folya-

matosan bővíteni kívánják.
HUBAY GYÖRGY
(Fidesz-KDNP) képviselő a Salkaházi
Program
eredményeit méltatta (bővebben a 3. oldalon),
s ő is megemlítette a
nyugdíjas szervezetek plusz támogatását, amiről ma szavazni fognak. A
közbiztonsággal kapcsolatban elmondta, több mint 560
milliót fordítottak erre, méltatta a rendőr-rendész párosok, illetve a seriff-rendszer
eredményeit. Lakosság közeli rendészeti munkát látnak
el, a héten átadták a harmadik rendészeti alközpontot
– emlékeztetett a rendészeti
bizottság elnöke. (Részletes
közgyűlési beszámolónk hírportálunkon, a www.minap.
hu honlapon olvasható)
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Miskolci Napló – A város lapja

KÖLTSÉGVETÉSI GARANCIA
A NYUGDÍJAS SZERVEZETEK
TÁMOGATÁSÁRA
Egyszeri, 50 ezer forint vissza nem térítendő, működési célú támogatást kapnak a város nyugdíjas
szervezetei. Az erre szánt 2,5 millió forintot
már elkülönítették az idei költségvetésben. A
miskolci közgyűlés pénteki ülésén fogadta el
az ehhez szükséges határozatot.
– Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a Salkaházi Sáráról
elne-

vezett program 2014-es elindításával az országban egyedülálló programot alkottunk
– mondta el Molnár Péter, a
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miskolci képviselőcsoportjának vezetője
a témával kapcsolatos, csütörtöki sajtótájékoztatón. –
Arra törekszünk, hogy önkormányzatunk ne veszítsen
a lendületéből, amikor azok
megbecsüléséről van szó, akik
egy életen át dolgoztak ezért
a városért. A Fidesz-KDNP
pártszövetség számára mindez morális kötelezettség –
hangsúlyozta a frakcióvezető.
Molnár Péter kiemelte, a
miskolci városvezetés és sze-

ÁLLÁSOKAT KERESTEK,
KÍNÁLTAK AZ EGYETEMEN

Most is nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, a szervezők
a nap végéig mintegy ezerötszáz
látogatóra számítottak. Az eseményre nem csupán a végzés
előtt álló és már állást kereső
hallgatókat, illetve a korábban
végzett diákokat várták, hanem
az alsóbb éveseket is, hiszen a
kiállítás remek lehetőségeket
kínált „karrierinformációk”

gyűjtésére valamint tapasztalatszerzésre.
A legnagyobb vidéki állásbörzén ebben az évben nyolcvan standon nyolcvannégy
kiállító volt jelen. A karrierlehetőséget, szakmai gyakorlati helyet kínáló vállalatok nagy része
multinacionális cég, illetve hazai közép- és nagyvállalat volt.
A börzére érkező cégek által
meg hirdetett
pozíci-

ók 37,5 százaléka az Észak-magyarországi régióban, 26,25
százaléka Budapesten, 11,25
százaléka pedig az Észak-alföldi régióban volt. Nagy számban jelentek meg azok a cégek
is az állásbörzén, amelyek az
ország valamely más pontjáról
keresték toborzási céllal a miskolci egyetemistákat. A kiállítók a rendezvényen átlagosan
31 diplomásnak
kínáltak
állást,

rögzítette a nyugdíjas szervezetek igényét, képviselő-csoportjuk pedig a tettek mezejére
lépett. – Frakciónk olyannyira
komolyan vette a nyugdíjas
szervezetek kérését, hogy a városi költségvetésben kívánjuk
szerepeltetni az új, egyszeri támogatás forrását – emelte ki a
képviselő. Mint ismert, a Fidesz-KDNP képviselőcsoport
a februári költségvetési vitában már elkülöníttetett 2,5
millió forintot a város költségvetéséből a miskolci nyugdíjas szerveződések szociális,
kulturális, egészségmegőrző és egyéb társadalmi-közösségi tevékenységeinek fejlesztésére, támogatására. A
közgyűlésen elfogadott határozattal pedig lehetővé tették
nyugdíjas-szervezetek számára az anyagi támogatáshoz
való hozzáférést.

A Miskolc Holding kapta
az elismerést
Az állásbörzén idén is díjazták azt a céget, amelyik
a tapasztalatok szerint leginkább támogatja az egyetemen végzett szakemberek
munkába állását. Ezúttal a
Miskolc Holding Zrt.-nek
ítélték oda az elismerést.

Ez alkalommal is állásokat
kerestek és kínáltak a szerdán megrendezett miskolci egyetemi állásbörzén. A
nagyszabású állás- és szakmai
gyakorlati helyeket kínáló
tavaszi kiállítás idén huszonharmadik alkalommal várta
az érdeklődőket.

mélyesen Kriza Ákos polgármester a Salkaházi Sára Program bevezetése óta is minden
alkalmat megragad a nyugdíjas-szervezetekkel való találkozásra, a folyamatos kapcsolattartásra. – Egy ilyen
eszmecserén merült fel annak
az igénye, hogy a város, a legalább három éve működő nyugdíjas-szervezetek társadalmi,
kulturális és civil aktivitásának
erősítése érdekében 2017-ben
egyszeri, 50 ezer forint összegű,
vissza nem térítendő, működési célú támogatást juttasson. A
meglévő programelemek – például a személyre szóló 10 ezer
forintos juttatás, vagy a népszerű Salkaházi-rendezvények –
mellett, ez egy újabb támogatás
– hangsúlyozta a politikus.
Hubay György önkormányzati képviselő úgy fogalmazott: Kriza Ákos polgármester
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A döntésben nagy szerepet
játszott az Otthonunk Miskolc Gyakornoki Program,
amely Miskolc önkormányzata és a Miskolci Egyetem
között 2013. februárjában kötött együttműködési megállapodás eredményeként jött
létre. A program keretében
az első hallgatók 2013. márciusában csatlakoztak a Miskolc Holding Zrt.-hez, annak

tagvállalataihoz illetve a polgármesteri hivatalhoz. Azóta a program évente meghirdetésre kerül, idén tavasszal
5. alkalommal kezdi meg egy
újabb, 14 fős gyakornok csapat
a munkáját a Miskolc Holding
Zrt.-nél és tagvállalatainál.
– A gyakornoki program
célja, hogy az egyetemi tanulmányok mellett a hallgatók
szakmai tapasztalatra is szert
tehessenek, bővíthessék elméleti és gyakorlati tudásukat,
továbbá az, hogy a munkaerő
utánpótlást hosszú távra biztosítsuk a vállalatcsoport számára. Számítunk újszerű látásmódjukra, elhivatottságukra.
Olyan hallgatókat keresünk,
akik elkötelezettek a város és

a szakmájuk iránt, így hos�szú távú karrierjüket is nálunk
képzelik el – mondta el Pál
ffy Kinga vezérigazgató, aki a
Miskolc Holding Zrt. nevében
átvette a díjat.
A hallgatók számára gyakornoki munkaviszonyt, heti 20
órás munkaidőt, arányos bérezést, tréninget, szakmai programot biztosítanak, valamint
mentort is, aki segíti a beilleszkedést, betanulást és a munkavégzést. Segítséget nyújtanak
a szakdolgozat megírásához,
a legjobb teljesítményt nyújtó
gyakornokok számára pedig
hosszú távú álláslehetőséget
kínálnak, s kedvezményes bérleti feltételek mellett juthatnak
felújított lakáshoz.

ebből 19-et frissdiplomások
számára. A korábban végzett
diákok, főként a néhány éves
szakmai tapasztalattal rendelkezők számára is nagy lehetőségeket rejtett a börze. A
cégek többsége mérnöki, műszaki, gazdasági, informatikai,
jogi és egyéb területekre toborzott munkatársakat. A legtöbb

ajánlat idén is a gépészmérnököknek, a közgazdászoknak,
az informatikusoknak és a villamosmérnököknek szólt. Aki
nem ilyen végzettséggel rendelkezik, annak is érdemes volt
kilátogatnia a börzére, több cég
keresett „bármilyen” felsőfokú
végzettséggel rendelkező munkatársakat.
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Miskolci parkolási
rend az ünnepek alatt

Miskolc a Green City
elvek mentén építkezik
sokért Nonprofit Kft.
rendezett, a Construma Nemzetközi Építőipari Kiállítás és
Vásár keretében. Vécsi György az energetikáért felelős polgármesteri biztosként
a döntéshozó szemszögéből mutatta be a
város fenntarthatóság
iránti elköteleződését, hiszen
Miskolc az elsők között csatlakozott 2011-ben a Green City
mozgalomhoz. – Az évek során
több területen is óriási lépéseket tettünk ebbe az irányba.

Green City konferenciát
rendeztek csütörtökön,
Budapesten, ahol mások mellett
előadást tartott Vécsi György, a
Miskolc Holding Igazgatósági
Tanácsának tagja is. Mint
mondta, több városi projekt a
zöld város elvei alapján valósult
meg.
„Az élet újraértelmezése: Interdiszciplinaritás a fenntartható városi zöldinfrastruktúra
megvalósításában” – ez volt a
címe a csütörtöki konferenciának, amelyet a Zöldebb Váro-

CEUKALIPSZIS MOST
Őszinte kíváncsisággal figyeltem, felkel-e még egyáltalán a Nap április 5-én, az
új felsőoktatási törvény megszavazása után – de ha már
mégis, akkor legalább an�nyit elvártam volna, hogy kilépjen a Duna a medréből,
illetőleg megszólaljanak a
végítélet harsonái. Minimum!
Merthogy veszélyben a CEU!
(Central European University) Ez pedig a balliberális hadak szerint már
maga a végítélet, az apokalipszis (CEUkalipszis) most!
Oda a tanszabadság, a tudományos szabadság, de még
tán az egyetemes emberi civilizáció is
(mármint balliberálisék szerint). Ezt soha nem árt hozzátenni, mert amiket ők mondanak, azt köztudomásúlag
célszerű jó párral elosztani.
A kevesebb jelen esetben
tényleg több lett volna - olvassa az ember azt a rengeteg felturbózott marhaságot,
amit a befolyásos külföldi
pénzügyi, politikai köröknek megfelelni vágyó, közéleti emberek a lepottyanó
morzsák reményében összehordanak - s a végén azon
veszi észre magát, hogy egyszerűen unatkozik. Az imamalom-szerűen mantrázott,
liberális közhelyeket a mindenféle jogokról, amelyek
egyebet sem csinálnak, csak
folyamatosan sérülnek, már
ezerszer halottuk (ha rímelne a sorok vége, legalább ráfoghatnák, hogy költészet)
ahhoz viszont igen alaposan fel kell túrni az internetes hírkereső oldalakat,
hogy olyan ellenzéki orgánumot találjunk, amelyik
arról is hajlandó beszélni,
amiről igazából szó van! Arról tudniillik, hogy 28 külföldi egyetem szabálytalanul, sokszor törvénytelenül

működött Magyarországon.
A Soros-egyetem (CEU) pedig olyan kiváltságokat élvezett, melyek mások számára nem voltak biztosítottak,
és így tisztességtelen előnyhöz juttatták. Márpedig aki
Magyarországon akar tevékenykedni, annak be kell
tartania magyar törvényeket. Még akkor is, ha olyan
jól bekötött, nemzetközi hálózatról van szó, amely meg-

szokta, hogy pénzügyi-, média- és politikai kapcsolatai
révén a törvények fölött áll, s
gyakorlatilag érinthetetlen.
Ezt a szövevényes háttérhatalmat valószínűleg nem
is kifejezetten a CEU sorsa izgatja – vannak ennél
nagyobb szabású projektjei
is (hajaj!) - inkább a precedenst szeretné elkerülni, hogy ő sem érinthetetlen. Van tehát mozgósítás,
nemzetközi médiaoffenzíva
– még demonstráció is volt,
ami hadd legyen, megette a
fene az unalmas demokráciát. Az, hogy az amerikai
titkosszolgálatok világszerte, hagyományosan nagyon
erősek a fontosabb felsőoktatási intézményekben, s
Budapesten is bármikor utcára tudnak vinni pár ezer
megtévesztett gyereket, nem
különösebb újdonság. Ahogy
azonban elnéztem ezeket a
térdig érő ülepű nadrágban
sorjázó, bozontos ifjakat,
egyáltalán nem a veszélyeztetett „tanszabadság” jutott
eszembe, sokkal inkább az
Angyalbőrben c. vígjátéksorozat egyik slágere. („A

A távhőszolgáltatást például most már több mint
50 százalékban megújuló energiával látjuk el,
s teljesen átalakult a
város közösségi közlekedése is. Több olyan
projektünk volt, melyek esetében a Green
City elveket alkalmazva építkeztünk – ezek
közé tartozott például a
Diósgyőri vár, a Miskolctapolcai Strandfürdő illetve a
főtér tervezése. A jövő terveivel kapcsolatban Vécsi György
egyebek mellett megemlítette

gatyámban nincsen gumi, a
babámon nincsen bugyi..”)
Aztán amikor szegény
Kunhalmi Ágnes (MSZP-képviselő) elkezdett imbolyogni
az Országház egyik ablakában a kis papírkájával meg az
EU-zászlóval, hogy szolidaritásáról biztosítsa a tüntetőket
(biztos alig várták), tényleg eljött az a pont, amikor az ember már csak széttárta a karját és elkezdett röhögni. Nem
mintha különösebb bajom
lenne a hölg�gyel – kifejezetten kedvelem,
mióta nemrég
annyi hülyeséget akartak
vele felolvastatni, hogy szétkacagta a saját
a sajtótájékoztatóját – a mostani akciója
azonban végképp megadta a
kegyelemdöfést ennek a (C)
EU-konform demonstrációnak. Ráadásul egy kereskedelmi tévében felbukkant
Vadai Ágnes DK-képviselő (ő
sem piskóta!) s kifejtette, hogy
a CEU ellehetetlenítését csak
a nép akadályozhatja meg,
ezért népszavazást kezdeményeznek a CEU érdekében!
(Na hál’ Istennek!) S ha már
lúd, legyen kövér: ugyanezt
akarja az összes létező szekér hivatásos ötödik kereke,
a „Momentum” Mozgalom is.
Hát igen, jogos. Ha még
ez sem mozgatja meg a magyarokat (hogy megmenthetik a Soros-egyetemet) akkor
micsoda? Bizonyára lesznek
pár százezren vagy millióan,
akik az esetleges kampányok
során elkezdenek majd érdeklődni, nemi betegség-e az
a megmentésre szoruló CEU,
vagy esetleg állatgyógyszer?
– de a DK meg a Momentum
soha nem az a csoportosulás
volt, amelyik törődni szokott
az apróságokkal.
Elvégre CEUkalipszis van.
Most.
– A SZERK. –

a megújuló energiával kapcsolatos projektek továbbfejlesztését, illetve a kerékpárút-hálózat bővítését.

Miskolcon az önkormányzati parkolókban és
a Régiposta utcai parkolóházban április 14-én,
nagypénteken díjmentes
lesz a parkolás.
Ez év január elsejétől
Miskolc nagy részén szombaton már nem kell fizetni
parkolási díjat. Ahol mégis
- vagyis a kiemelt kereskedelmi, idegenforgalmi és
közlekedési területeken, ott
ezen a hétvégén, április 15én, szombaton díjköteles
marad a parkolás, erre kell
figyelni a Tiszai pályaudvar, a Búza tér, a Diósgyőri
vár, Miskolctapolca és Lillafüred környékén.

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn – április 16-án
és 17-én – szintén díjmentes a parkolás az önkormányzat felszíni parkolóiban és a Régiposta utcai
parkolóházban.
Az Európa téri, Patak
utcai, illetve Hősök tere
mélygarázsban
általános rend
szerint kell
fizetni a húsvéti ünnepek
idején
is.

MVSI – Új buszok
a legeredményesebb
sportiskolának
Az 500 fő feletti
intézmények
kategóriájában, az
MVSI lett a tavalyi
év legeredményesebb
sportiskolája.
– 1038 pontot kaptunk mi,
a második helyezett pedig
1030-at. A különbséget úgy
lehet érzékeltetni, hogy körülbelül 10-12 magyar bajnoki első helyezettel volt
nekünk több – mondta el Il�lyés Miklós, a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
ügyvezetője. A miskolci kosárlabdának jó esélye van arra
is, hogy megkapja a Minőségi

Kosárlabda Akadémia címet. – Minden sportszervezet, amely
elég erősnek érzi magát, hogy
megfeleljen az általunk megküldött kritériumrendszernek, benyújthatja az ezzel
kapcsolatos igényét – nyilatkozta Bodnár Péter, a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára, aki szerint a miskolci kosárlabdának
jó esélye van a cím elnyerésére. A kosarasok ezután már
saját buszokkal indulhatnak a

mec�c s e i k re. – Az önkormányzat
biztosította önrészt a TAO-s
pályázathoz amely nagyban
elősegítette, hogy ezt a két
buszt meg tudtuk szerezni –
nyilatkozta Deák-Bárdos Mihály, az MVSI szakmai vezetője. A kosárlabda szakosztály
új mezeket is kapott.

Együttműködés a Nagyváradi
Egyetemmel

A Miskolci Egyetemre látogatott szerdán a
Nagyváradi Egyetem vezetése. A találkozó
célja a partnerintézmény tevékenységének
megismerése, az egyetemek közötti együtt
működés erősítése, szakmai kapcsolatok
kialakítása, továbbfejlesztése és elmélyítése volt.

A nagyváradi felsőoktatás 237
éves múltra tekint vissza, az egyetemnek jelenleg több mint 35 ezer
hallgatója van, s 15 karral rendelkezik. Művészeti, Építő- és Építészeti,
Jogi, Geográfiai, Turizmus és Sport,
Villamosmérnöki és Informatikai,
Energetikai és Ipari Mérnöki, Menedzsment és Technológiai Mérnöki,
Történelmi, Nemzetközi Kapcsolati,
Politikatudományi és Kommunikációs, Irodalomtudományi, Orvosi és Gyógyszerészeti, Környezetvédelmi, Természettudományi,
Gazdaságtudományi, Szociális és
Huma
nisztikai, valamint Ortodox
Teológiai Kar működik a határon
túli felsőoktatási intézményben.
A tárgyalásokon elhangzott,
hogy a fentiek közül azokon a területeken várható intenzív együttműködés, amelyek kari szinten is
összekapcsolódnak. Ilyenek például az energetikai, a gazdaságtudományi,
a jogtudományi és a bölcsésztudományi területek, melyeknél a két intézmény közös
kutatómunkát szeretne folytatni a jövőben.

Az intézmények közötti csekély távolság
(190 km) jó lehetőséget nyújt arra is, hogy
közösen vegyenek részt nemzetközi pályázatokban.
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Miskolci Napló – A város lapja

KEZDETEK
– a tanulók szemével
Az emberi testtel, a
fénnyel és a színekkel
játszottak fotóikon a
Balázs Győző Református
Gimnázium diákjai. Négy
tehetséges diák féléves
munkáiból nyílt kiállítás
a napokban a Miskolci
Egyetem Szociológiai
Intézetében.
A „Kezdetek” címet viselő, formabontó tárlat Stenger Angéla, Kovács Marcell,
Tilki Barbara és Zsíros Fruzsina Viktória fotóit mutatja be. A négy fiatal alkotásai különleges, egységes, de
emellett sajátosan egyedi
belső világot tárnak az érdeklődők elé. Reményeik
szerint művészetükkel korosztályuknak is segíthetnek
a belső világ feltárásában és
a véleményformálásban. –
Úgynevezett szendvicsdiákat készítettünk – nyilatkozta Stenger Angéla.
– Amiket festet-

tünk és azokat kivetítettük,
végül pedig lefotóztuk.
– Úgy gondoljuk, nem
csak a tudomány privilégiuma, hogy véleményt
formáljon a körülöttünk
levő világról – mondta el
a tárlat megnyitóján Szabó-Tóth Kinga, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai
Intézetének vezetője. – Ha
egy húszéves úgy gondolja, hogy verseken, fotókon,
vagy esetleg festményeken
keresztül meg akarja magát, a saját belsőt mutatni, mi ennek mindig teret
engedünk – tette hozzá.
Mint elhangzott, az intézet egyik küldetése, hogy
szociális munkásokat képezzen. A segítő szakembereknek pedig ahhoz,
hogy segíteni tudjanak, a
saját belső világukkal is
tisztában kell lenniük. Ezt
az elmélyülést segítik a
Szociológiai Intézet falán
most megjelent
fotók is.

Újabb rendészeti alközpont nyílt
Miskolcon
A NAGYVÁTHY ÚTI, MAJD
A PERECESI RENDÉSZETI
ALKÖZPONT UTÁN ÚJABB
IRODÁT NYITOTTAK MEG
HÉTFŐN, EZÚTTAL A
BAGOLYVÁR ÉPÜLETÉBEN.

Az új alközpontot három,
Diósgyőrt kitűnően ismerő
körzeti rendész – a 18-as, a 19es és a 20-as választókörzet seriffje – használja, itt fogadják
majd a miskolciakat, a tervek
szerint heti két alkalommal.
Az irodában a későbbiekben
lehetőség nyílik majd arra,
hogy képviselői fogadóórákat
tartsanak, közösen a rendészekkel. – Megteremtettük a
személyi és tárgyi feltételeket
ahhoz, hogy ezek a rendészeti
alközpontok megfelelően működhessenek – mondta el az
átadón Hubay György, a városi rendészeti bizottság elnöke. Kiemelte: nem lehet eléggé
hangsúlyozni, mennyire megnöveli a lakosság biztonságérzetét, ha közelebb kerülnek a
rendészekhez, akikhez így hamarabb jutnak el az informá-

CSÚCSON A RÁDIÓ M

„A miskolciak saját rádiójukat
hallgatják legszívesebben”
A 18 és 49 év közötti miskolciak közel 50 százaléka
a Rádió M-et hallgatja – derült ki az Inspira Media
Research márciusi országos rádióhallgatottsági
kutatásából. Az ügyvezető igazgató, Tóth-Szántai
József szerint a siker egyik oka, hogy a Rádió M száz
százalékban helyi rádió.
A kutatás a 18 év feletti lakosok körében a teljes rádiós
piacra kiterjedt, beleértve az
országos és a regionális adókat is. A felmérés szerint a Rádió M komoly bizalmat élvez
a miskolciak körében: a 1859-es korcsoportban a napi
hallgatottsága több mint 44
százalék, a 18-49-es korcsoportban pedig közel 50 százalékos.

– A Miskolcon fogható,
másik kereskedelmi rádióhoz képest kétszer annyi
hallgatót érünk el. Utoljára több mint húsz évvel ezelőtt, 1996-ban, a Nonstop
Rádió tudott ilyen adatokat
produkálni Miskolcon –
mondta el Tóth-Szántai József, a Rádió M ügyvezető
igazgatója.
A Rádió M az egyetlen
olyan rádió jelenleg az országban, amely egy komoly konkurenssel a háta mögött ekkora hallgatottságot produkált.
– Örülünk annak, hogy nem
egyedül vagyunk a piacon,
mert így nem dőlhetünk elégedetten hátra, a verseny
a legjobbat hozza ki az
emberből – hangoztatta Tóth-Szántai József. – Úgy
gondoljuk, a siker legfontosabb
titka, hogy mi
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valóban helyi rádió vagyunk:
székhelyünk a miskolci belváros kellős közepén, a Villanyrendőrnél található, műsorainkban a miskolciak számára
érdekes témákkal, hírekkel
foglalkozunk. Ez valóban egy
száz százalékban helyi rádió –
hangsúlyozta az igazgató.
Mint mondta, nem érhetnének el ilyen sikereket elhivatott munkatársak nélkül, s
nagyon fontos a miskolciak
bizalma is. – A jövőre nézve ez komoly felelősség, hiszen a hallgatottságot nemhogy növelni, de megtartani
is nagyon nehéz. A következő
időszak legfontosabb feladata számunkra az, hogy megszolgáljuk a bizalmat – emelte ki Tóth-Szántai József. A
hallgatókhoz fűződő kapcsolatukat több közönségtalálkozóval is erősítik, rendszeresen
kinn lesznek a miskolci strandokon és idén is megtartják a
nagy sikerű, a 90-es évek zenéit felvonultató partijukat a
Miskolci Egyetemen. Felhasználják kapcsolattartásra a legnagyobb közösségi oldal adta
lehetőségeket is, itt már több
mint 37 ezer lájkolójuk van, 90
százalékban miskolciak.

ciók, gyorsabban tudnak intézkedni.
Hubay György elmondta, az
alközpontok létrehozása folytatódik, a tervek szerint a következőket a Lyukóvölgyben a Martin-kertvárosban illetve Szirmán
hozzák létre. Az a cél, hogy ilyen
módon mind a 20 választókörzetet, az egész város területét lefedjék. Kovács László, a körzet

önkormányzati képviselője örömét fejezte ki, hogy a Bagolyvár
már nem „csupán” egy közlekedési csomópont. Kulturális térré
is vált a könyvtár beköltözésével,
most pedig már a rendészetnek
is van itt központja.
Kiss János alpolgármester
kiemelte, hogy 2010-ben új
rendészeti politikát vezettek be
Miskolcon, amelynek a sikerei

már láthatóak és kézzel foghatóak. Mind a mennyiség és
minőség, mind az innováció
terén fejlődést értek el a város
közrendjét és közbiztonságát
illetően. A városvezetés évről
évre növeli a rendészetre fordított forrásokat, emelték a rendészek létszámát, fejlesztették
az infrastruktúrát és a technológiai hátteret.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Folytatódnak a nagyböjti
lelkigyakorlatok. 7–9-e között a Szent Anna templomban 18 órakor Skublics Máté,
a neokatekumenális út lelkésze tart lelkigyakorlatot.
A hejőcsabai plébániatemplomban 9-én, virágvasárnap,
a 11 órai szentmise keretében
„Húsvéti fák” címmel katolikus verses-énekes összeállítás
is lesz. Ezen a napon a Millenniumi teremben 16 órától passiójátékot mutatnak be.
Hétfőn, kedden és szerdán a
minorita templomban 15 órától gyóntatási ügyelet lesz.
Nagyszerdán 15 órától keresztutat végeznek Lillafüreden.
Nagycsütörtök az utolsó vacsora és az oltáriszentség szer-

zésének ünnepe. Ezen a napon
és pénteken a reggeli órákban
Jeremiás Siralmait imádkozzák a templomokban. Nagypéntek Jézus kínszenvedése és
kereszthalála ünnepe. Nagyszombat a feltámadás ünnepe.
Minden templomban a helyben meghirdetett időpontokban kezdődnek a szertartások.
A mindszenti templomban
csütörtökön és pénteken 18.30,
szombaton 19 órai; a minorita templomban csütörtökön
és pénteken 18, szombaton
20 órai kezdettel. A minorita templomban nagypénteken
15 órától kezdik az isteni irgalmasság kilencedét. Lelkigyakorlat a Búza téri székesegyházban: nagyhét első három

napján (április 10–11–12.,
nagyhétfő-nagykedd-nagyszerda) 17 órai kezdettel. Az
előszenteltek liturgián a beszédeket Grunda János nyíregyházi helynök mondja. Nagycsütörtökön 10 órától püspöki
liturgia a lábmosás szertartásával. Nagypénteken 16 órakor
sírbatételi vecsernye, 17 órától
virrasztás. Nagyszombaton
egész nap nyitva a székesegyház. Feltámadási szertartás éjfélkor.
Április 9-én, 17 órától, a
Miskolc Televízió HívőSzó
című műsorában a Szent
Anna templomból közvetítenek szentmisét, felvételről.
A szentmisét Szarvas Péter
plébános mutatja be.

TERMELŐI NAP LEGKÖZELEBB MÁJUS 21-ÉN!
Bár a hónap harmadik
vasárnapjára esik a Miskolci Termelői Nap is, a
húsvéti ünnepekre tekintettel, áprilisban elmarad
a rendezvény. A legközelebbi termelői nap május
harmadik vasárnapján,
május 21-én lesz megtartva, ekkor várják újra
a termelőket és a közönséget a szervezők, a megszokott finomságokkal,
szépséges portékákkal.
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Modern megoldások a távfűtésben

MELEGSZIK AZ IDŐ, KEVESEBBET KELL FŰTENI

Melegszik az idő és ennek
megfelelően hűlnek a radiátorok a miskolci lakásokban. A fűtési idény május 15ig tart, de a MIHŐ Kft. csak
addig fűt, ameddig a külső
napi átlaghőmérséklet ezt
megkívánja.

Bevett gyakorlat már évek
óta, hogy az enyhébb tavaszi
időjárás beköszöntével a meteorológiai adatokra is figyelnek a MIHŐ Kft. szakemberei,
hiszen a műszaki lehetőségek
adottak arra, hogy takarékosan fűtsünk - tudtuk meg Nyíri
Lászlótól, a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatójától.
A tavaszias időszakban, napközben, ahogy emelkedik a
külső hőmérséklet – akár 20
Celsius fok fölé is – a hőközponti automatika leszabályozza a radiátorokban keringő
fűtővíz hőmérsékletét, a hőközpontokat szabályzó elektronika automatikusan lekapcsolja a fűtést. Ez azt jelenti,
hogy a déli órákban előfordul,
hogy rövid ideig nem kell fűteni, ekkor a radiátorok lehűl-

nek és hidegek lesznek, de
ahogy a külső hőmérséklet
kezd visszahűlni, a fűtés újra
beindul, a radiátorok felmelegednek. Ennek a korszerű
megoldásnak a feltétele, hogy
az épületek, lakóközösségek
üzemviteli megállapodással
rendelkezzenek. Az automatikus üzemviteli megállapodás
választásával nemcsak az épületek energiafelhasználását lehet mérsékelni, de az átmeneti
időszakban sincs szükség a fűtés leállítására vonatkozó rendkívüli rendelkezésekre, ezáltal
időt, fáradtságot és költséget
takaríthatnak meg a lakóközösségek. A megállapodásban
foglaltaktól természetesen el
lehet térni, ehhez írásban kell
nyilatkoznia a közös képviselőnek vagy megbízottjának.
Nyíri László hozzátette, a hőközponti szabályozáson kívül
a MIHŐ Kft. az ún. szakaszos
fűtést is alkalmazza ebben az
időszakban, aminek a korábbi években a lakosság részéről
nagyon kedvező volt a visszajelzése. – Ez azt jelenti, hogy a
MIHŐ Kft. folyamatosan figyeli

a meteorológia előrejelzést és
amennyiben magas a várható
külső hőmérséklet, úgy a reggeli órákban távműködtetéssel leállítja a fűtést, vagyis nem
várja meg, amíg az automatika
kapcsol, mert tudja, hogy elég
meleg lesz ahhoz, hogy nem
hűlnek ki a lakások. Majd estefelé, amikor hűl a levegő, ismét visszakapcsolja a fűtést.
Ezzel további energiacsökkentést ér el a MIHŐ Kft. a lakosság
számára – fejtette ki a társaság
ügyvezetője a tavaszi időszakban alkalmazott fűtési technikákat.

Fűtési idény
A fűtési idény a távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerint szeptember
15-től május 15-ig tart. Ezen
időszakban a MIHŐ Kft. a lakóközösségekkel kötött megállapodások szerint akkor fűt, amikor a napi középhőmérséklet
előreláthatólag három egymást követő napon 12 Celsius
fok, vagy egy napon át 10 Celsius fok alatt marad. A társasházak természetesen a meg-

állapodásokat módosíthatják
és igényeiknek megfelelően
kérhetik a fűtésszolgáltatást:
ha a fentiektől eltérően szeretnének fűteni a társasházak,
erre is lehetőség van. Ebben
az esetben a közös képviselők
vagy a fűtési megbízottak írásban jelezhetik igényüket a központi diszpécser szolgálatra
a diszpecser@miho.hu e-mail
címen.
Mivel hamarosan itt a fűtési
idény vége, ezért a MIHŐ Kft.
az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
• A fűtési időszak végével is
érdemes odafigyelni az enyhébb időszakban már nem
használatos berendezéseinkre, mert ezzel későbbi jelentős
kiadásoktól kímélhetjük meg
magunkat. Ne feledkezzen
meg arról, hogy a korszerűsített épületek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket
a nyári időszakban ütközésig
szükséges balra fordítani, teljes nyitott állásba, és javasolt
így hagyni a fűtés őszi beindításáig. Ezzel megnövelhetjük
a szelep élettartamát, valamint

segíthetjük az épület vezetékeinek ürítését, töltését, légtelenítését. Amennyiben a szelepek
egész nyáron elzárt állapotban
vannak, akkor a nyári meleg hatására letapadhatnak. A feladatát ellátni nem tudó szelepet
csak térítés ellenében javítja
vagy cseréli ki a vállalkozó.
• A lakóközösség tulajdonában lévő fűtési rendszerek

karbantartását (radiátorcsere,
szelepcsere, stb.) május 15 –
szeptember 15-e között lehet
elvégezni, ezért már most érdemes megtervezni ezeket a
munkálatokat.
• A nyár során végzett lakossági, épületen belüli karbantartási munkákról a MIHŐ Kft.
központi diszpécser szolgálatát értesíteni kell.

Hirdetés
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A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
RENDJE
HÚSVÉTKOR
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékszállítás munkaszüneti
napokon, azaz nagypénteken és húsvéthétfőn változatlanul,
a megszokott módon, és ürítési rend szerint történik.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
a hulladékudvarok, a József Attila úti átrakóállomás,
a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó
munkaszüneti napokon zárva tartanak.
Az ügyfélszolgálat nagypénteken és húsvéthétfőn
szintén zárva tart; esetleges ügyintézés esetén kérjük,
a weboldalunkon az ügyfélszolgálat menüpont alatt
található elektronikusan kitölthető űrlap elküldésével
vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
Együttműködésüket köszönjük!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!
ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179,
+36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.
E-mail: info@mirehukoz.hu.
Web: www.mirehukoz.hu

500 FT ÉRTÉKŰ

KUPON EGY FŐRE,
EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

"

"

l MAKRIGIALOSI NYARALÁS, 3 fős
apartmanban, autóbusszal, ÖE:
július 3–12.: 55.000 Ft/fő
l NYARALÁS OLYMPIC BEACHEN,
4 fős apartmanban, autóbusszal, ÖE:
szeptember 4–13.: 50.000 Ft/fő
l NYARALÁS NAPOSPARTON, 2 ágyas
szobában, all inclusive ellátással, autóbusszal: augusztus 11–20.: 123.000 Ft/fő
l NYARALÁS ALBÁNIÁBAN, 2 ágyas
szobában, autóbusszal, félpanziós ellátással: augusztus 22–31.: 125.000 Ft/fő
l CINQUE TERRE LÉLEGZETELÁLLÍTÓ
SZIKLÁI: június 30–július 1.: 39.000 Ft/fő
RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN!

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

COOP SZUPER, COOP ABC ÁRUHÁZAINKBAN
ÁPRILIS 5-15-IG A HÚSVÉTI ELŐKÉSZÜLETEKHEZ
AZ ALÁBBI TERMÉKEKET AJÁNLJUK:
Füst. kötözött lapocka
1 kg

1099 Ft

Kinder
Meglepetés tojás
20 g, április 17-ig
REKLÁM ÁRON:

Koronás porcukor
0,5 kg,
egységár:
358 Ft/kg

179 Ft

199 Ft

Miskolci búzafinomliszt 1 kg
COOP Vanília puding 40 g
COOP szénsavas üdítőitalok 2,5 l, egységár: 92 Ft/l
Forest húsvéti szalvéta mintás, 1 rét., 20 db-os, egységár: 6,45 Ft/db

119 Ft
29 Ft
229 Ft
129 Ft

Keresse az ünnepi előkészületekhez az egyéb akciós termékeket is!

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa,
alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil:
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház
I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k:
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Albérlet munkahellyel rendelkező fiataloknak hosszútávra bútorozott gépesítéssel kiadó. Kaukció: 85 000Ft. Érdeklődni a
20/ 450-4884-es telefonon lehet.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kar
to
nozás, lambériázás, filagóriák, előtetők,
kerítések, kerti házak és egyéb famunkák
készítése; Velux ablakok beépítése, cseréje; íves fedések és hajlatok készítése; tetők
szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu.
Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó
ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére, nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes:
2017. 04. 08-tól 2017. 04. 14-ig
Ajax általános felmosó, 1 l
549 Ft
Mosódió labda, 5 mosásra
299 Ft
Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l
599 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l
269 Ft
Cif mosogató utántöltő, 500 ml, 598 Ft/l
299 Ft
Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l
469 Ft
Lanza mosógép tisztító, 250 ml, 3436 Ft/l
859 Ft
Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l
999 Ft
Jade textilöblítő, 2 l, 335 Ft/l
669 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 571 Ft/kg
2399 Ft
Ariel mosópor, 1,5 kg, 799 Ft/kg
1199 Ft
Tomi foly. mosószer, 1,32 l, 757 Ft/l
999 Ft
Flóraszept p umpás (konyha, fürdő)
750 ml, 879 Ft/l
659 Ft
Vanish szőnyegtisztító por, 650 g, 2922 Ft/kg 1899 Ft

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, Kis-Hunyad u 9. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu
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„Hogyan emlékeznek ma a
miskolciak a forradalomra?”
Kedden mutatták be a városházán a „Szabadság Miskolc
1956-2016-ig” című kötetet,
amelyet egy, a múlt évben
meghirdetett pályázatra érkezett alkotásokból állítottak
össze.
2016-ban ünnepeltük az
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját, ennek
apropóján hirdetett képzőművészeti és irodalmi pályázatot
a város, a megyei önkormányzattal és a kormányhivatallal közösen. A beérkezett pályaművekből összeállított kötet
előszavában Kriza Ákos polgármester úgy fogalmaz: sokan
vannak, akik szemtanúi voltak

az 56-os eseményeknek, de a
jövő nemzedékeire is gondolni
kell. A pályázattal arról szerettek volna képet kapni, hogyan
emlékeznek ma a miskolciak a
forradalomra. Hogyan élik meg
a fiatalabbak a számukra már
természetes szabadságot, mit
gondolnak 1956 szellemi, érzelmi örökségéről.
Alakszai Zoltán városi jegyző köszöntőjében elmondta:
a kötetet Miskolc város önkormányzata adta ki az
1956-os forradalom
és szabadságharc
hatvanadik évfordulója kapcsán. –
Legfontosabb célunk, hogy minél

több emberhez eljussunk a forradalom üzenetével és minél
több embert be tudjunk vonni
az ünneplésbe. A kötet méltó lenyomatát képezi a forradalom
és szabadságharc emlékezetének – hangsúlyozta a jegyző.
A pályázók műfaji megkötöttség nélkül írhatták, festhették
le, hogyan látják az 56-os eseményeket. Gönczi Petra Virág
festménye is bekerülhetett a
könyvbe, a kilencedikes tanuló alkotása erős érzelmeket fejez ki. – Nagyon megérintett a
téma, hogy a szabadságot, a szabadság érzését kell megörökítenem. Magaménak éreztem,
ezért is pályáztam – nyilatkozta az Avasi Gimnázium
diákja.

MISKOLCI delegáció járt
Katowicében

A magyar és a lengyel nép évezredes,
szoros barátságát jól példázza Miskolc
és Katowice 1973 óta fennálló testvérvárosi együttműködése is.

A lengyelek nem csak a magyarországi rendezvényeken tesznek tanúbizonyságot baráti
érzelmeikről (pl. nemzeti ünnepeinken vagy
a katowicei Wojciech Kilar Zeneművészeti Líceum tanárainak és diákjainak márciusi fellépésén a Zenepalotában a lengyel-magyar barátság napja alkalmából). Immár nyolcadik
alkalommal rendezték meg Katowicében az
emléknaphoz kapcsolódóan a „magyar napot”
is, amelyre a varsói Magyar Nagykövetség, a
Krakkói Főkonzulátus képviselői és a magyar
kultúrát kint képviselő személyiségek mellett,
a testvérvárosi delegációt is meghívták.
Pfliegler Péter alpolgármester vezetésével
három fős küldöttség (Katona Ferenc önkormányzati képviselő és Ambrus Beáta, a
városháza nemzetközi referense) vett részt
a március 30-ai koszorúzáson, amelyen a

Dr. Józef Rostek téren egy kétnyelvű márványtábla került felavatásra hazánk nagykövete,
Katowice főpolgármestere és a miskolci küldöttek részvételével. Az emlékhely az 1956-os
forradalom magyar hőseire és azon katowicei
polgárokra emlékeztet, akik adományt gyűjtöttek, vért adtak és küldtek hazánkba a sebesült forradalmárok számára.
Később a murcki erdőben tartottak koszorúzási ünnepséget, ahol a Vörös Hadsereg által 1945. januárjában kivégzett magyar katonák
nyugszanak. Sírjaikat, az emlékhelyet katowicei
polgárok gondozták és gondozzák a mai napig.
Este egy koncerten vett részt a delegáció, melyen magyar és lengyel művészek léptek fel. A
katowicei magyar nap fővédnökei Piotr Glinski, miniszterelnök-helyettes és lengyel kulturális és nemzeti örökség minisztere, valamint
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere voltak.

Hirdetés

MEGHÍVÓ

HASZNÁLATI MELEGVÍZ
ÚJ TERÜLETI ÁTALÁNYA
Lakás teljes alapterülete (m2)

Normatív vízmennyiség (m3)

0-28

4

28,1-35

9

35,1-44

11

44,1-53

14

53,1-62

17

62,1-70

20

70,1-85

23

85,1-100

27

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. áprilisi közgyűlése
döntött a használati melegvíz új területi
átalányáról.
Területi átalány alapján használati melegvíz-elszámolás abban az esetben történik,
amikor a felhasználó nem rendelkezik hitelesített vízmérővel, vagy a hitelesített vízóra hi-

telesítési időn belül elromlik és a felhasználó
nem gondoskodik időben annak cseréjéről.
Ezt az esetet szabálytalan – mérés nélküli –
használati melegvíz-vételezésnek nevezzük.
Az ilyen szabálytalan, mérés nélküli vételezés esetén, a vízfelmelegítési díj megállapításához a fentebb látható táblázatban meghatározott lakásonkénti alapterülethez tartozó
vízmennyiség kerül figyelembevételre.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NAPJA
környezetbarát kalandtúra Miskolcon

2017. április 12.

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. idén is megnyitja kapuit a távhőszolgáltatás napján és „kalandtúrát”
tart a távfűtési üzemekben. A MIHŐ Kft. tisztelettel meghív minden érdeklődőt az alábbi programjára:
PannErgy Nyrt. Tatár úti hőközpontja
– Miskolci Geotermikus Projekt megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.
8.30–9.00	Magyarország legnagyobb távfűtési célú
geotermikus projektje
	Korózs András, Miskolci Geotermikus
Projekt, műszaki vezető
MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.
9.20–10.00	
Szétnézünk a fűtőerőműben
	Smaus Novák János, MVM MIFŰ Miskolci
Fűtőerőmű Kft., műszaki igazgató
Mesevár Óvoda
10.25–10.45	Faültetés óvodásokkal a tisztább levegőért!
	Játékos húsvéti tojáskeresés, meglepetésműsorral! Zártkörű rendezvény!

Bioenergy-Miskolc Kft. (BIOMI)
– faapríték tüzelés megtekintése
Helyszín: 	3534 Miskolc, Muhi utca (Shinwa-telephely
és Szinva-patak közötti területen)
11.15–11.45	Biofűtés, a zöldenergia
Kókai Péter BIOMI Kft., ügyvezető igazgató
11.45–12.15 	Meghökkentő fizikai kísérletek
Dr. Póliska Csaba
Egyetemi docens
Miskolci Egyetem
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
MIHŐ Kft. távfelügyeletének megtekintése
Helyszín: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
12.45–13.15	
Hogyan működik egy modern távfelügyelet?
Fignár Zoltán, MIHŐ Kft.,
hőszolgáltatási üzemvezető

A környezetbarát túrára történő jelentkezés
az összes helyszín esetében regisztrációhoz kötött.
A regisztrációhoz szükséges: név/cégnév; lakcím.
Regisztráció: 2017. április 10-ig az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 46/533-136 E-mail: bereznayne.zsuzsa@miho.hu
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Bódog: „Átszakadt
a gát!”

Múlt szombaton, az OTP Bank Liga
24. fordulójában a DVTK 3-1-re
legyőzte az Újpest csapatát.
A találkozón először
irányította bajnoki
mérkőzésen Bódog
Tamás a DVTK-t,
Makrai Gábor első gólját szerezte az élvonalban, míg
Dejan Karan először talált be diósgyőri mezben.
A találkozó első játékrészében Makrai Gábor volt a
főszereplő. Előbb gólt szerzett, majd kiharcolt egy büntetőt, amit Ugrai Roland
értékesített. A második fél
időben Lázok fejese okozott
kisebb izgalmakat, majd
Dejan Karan fejese mindent eldöntött. A DVTK végig uralta a mérkőzést teljesen megérdemelten győzött.
(Diósgyőri VTK - Újpest
FC 3-1 (2-0)). - Nehéz mérkőzést játszottunk, megérdemelten tartottuk itthon a
három pontot. Ma átszakadt
a gát, jó érzés lehetett a játé-

kosoknak, nekem biztosan
jó érzés volt nyerni – értékelt
a mérkőzés után Bódog Tamás vezetőedző a klub hivatalos honlapjának.
Kedden a Magyar Kupa
negyeddöntőjének mezőkövesdi visszavágóján nem
esett gól a Ferencváros ellen (MK: DVTK - FTC 0-0)
A Fradi így megtartotta az
első mérkőzésen szerzett
előnyét és 2-1-es összesítéssel az elődöntőbe jutott. A
DVTK végig küzdött, amit
a közönség a lefújás után
tapssal és „Szép volt, fiúk!”
kiáltással hálált meg.

Miskolc Rallye

A CÍMVÉDŐ HERCZIG NYERTE
AZ IDÉNYNYITÓT
A címvédő Herczig
Norbert – Bacigál Igor
kettős
nyerte
múlt
vasárnap
a
Miskolc
Rallye-t, az országos
bajnokság idei szezonjának
nyitófutamát.

A Skoda Fabia R5-tel versenyző páros mögött a Turán
Frigyes, Farnadi Ágnes duó
végzett a második, míg a
Vincze Ferenc, Bazsó Attila
kettős a harmadik helyen.
Az elmúlt hétvégén a 23.
Miskolc Rallye-val, 5 hónapos szünetet követően
vette kezdetét a Magyar
Rallye Bajnokság. A pénteki, tét nélküli prológot követően szombaton hat, míg
vasárnap nyolc gyorsasági
szakaszt kellett teljesítenie
az ORB 57 párost számláló
mezőnyének. A programban kizárólag klasszikus,
ízig-vérig rallye-pályák szerepeltek. Szombaton délután fél egy körül vette kezdetét a száguldás a borsodi
pályákon és a szombati nap
végén még a lámpasorok is
felkerültek a versenyautók-

ra. Vasárnap egy maratoni
hosszúságú nap következett, összesen 170 gyorsasági kilométert teljesített az
ORB mezőnye, olyan szakaszokon, mint Bükkszentlászló – Bükkszentkereszt,
Garadna – Mályinka, Kánó
– Imola – Ragály, vagy éppen Lyukóbánya – Parasznya. Egy rettenetesen
nehéz és összetett ver-

seny volt a szezonnyitó miskolci futam.
Szakértők szerint az elmúlt egy, másfél évtized legnívósabb bajnoki sorozata
lehet az idei. A tavalyi bajnokság elő tíz párosa közül
nyolcan idén is ott vannak
a mezőnyben, ráadásul ez a
nyolc kettős mind
R5-ös autóval
vágot t

MAGYAR EGYETEMI – FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG, ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS

Miskolci sportvezetőket is díjaztak
A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS)
Emlékülés keretében ünnepelte alapításának 110. évfordulóját, amelynek több miskolci vonatkozása volt.

A magyar egyetemi sport
támogatásáért Elek Ilona Emlékérmet adott át Szabó Tünde sportért felelős államtitkár
Deák Csabának, a Miskolci
Egyetem kancellárjának, Rakaczki Zoltánnak, a MEAFC
ügyvezető elnökének és két
további miskolci sportvezetőnek, Mészáros Jánosnak, a
Magyar Karate Szövetség elnökének és Less Áronnak, a
Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség főtitkárának.
A Gödöllői Királyi Kastélyban méltó környezetben

idézték fel a XX. század elejét, 1907. március 25-ét, amikor
összeült a „Főiskolai Sport Szövetség”
alakuló közgyűlése.
Az emlékülés elején
Kiss Ádám, a MEFS
elnöke külön köszöntötte Besenyei Lajost,
a MEFS Professzorok
Tanácsának elnökét, a
Miskolci Egyetem korábbi rektorát. A házigazda Dobor Dezső
tolmácsolásában be-

pillantást
nyerhettek a
vendégek az
alapítás
körülmény e ibe

és főbb mozzanataiba.
Az előadás végén a jogutód intézmények képviselői – köztük Kékesi
Tamás, a Miskolci Egyetem tudományos és
nemzet közi
rektorhelyettese – aláírásukkal látták el a MEFS
110. évfordulója
emlékére készített díszes alapító okirat másolatát, melyet Szabó
Tünde sportért
felelős
államtitkár kézjegyével hi-

telesített, mint ahogy anno
gróf Apponyi Albert tette azt
1908. június 14-én.
A Nemzetközi Egyetemi
Sportszövetség által a 2016-os
év egyik legjobban szervezett
egyetemi világbajnokságának
tartott miskolci rendezésű Tájékozódási Futó Egyetemi vb
kapcsán három miskolci vezető / sportvezető is átvehette az
Elek Ilona Emlékérmet: Deák
Csaba kancellár a Szervező
Bizottság elnökeként, Rakaczki Zoltán a Szervező Bizottság ügyvezetőjeként, valamint
Less Áron, a társszervező Magyar Tájékozódási Futó Szövetség főtitkáraként. Szintén Elek
Ilona Emlékéremmel tüntették

Női kosárlabda: elkezdődtek a rájátszás küzdelmei
Megkezdődtek a rájátszás küzdelmei a női kosárlabda
NB I. A-csoportjában. A negyeddöntő első mérkőzésén
Győrben lépett parkettre az Aluinvent DVTK, csütörtökön.
Korábban, az alapszakaszban a két csapat mindkét
egymás elleni mérkőzését az
Aluinvent DVTK nyerte meg.
Hazai pályán 79-75, Győrben
64-63 arányban diadalmaskodtak a piros-fehérek. Ez-

úttal sajnos nem jött ki ilyen
jól a lépés, a diósgyőri lányok
a 17. percben már 20 pontos
hátrányban voltak. A harmadik negyedtől lépésről-lépésre sikerült felzárkózni és
a 29. percben már hat pontra
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is feljöttek a piros-fehérek. A
hajrában azonban újra növelni tudta előnyét a vendéglátó
csapat és végül megérdemelten győzött. A két győzelemig
tartó párharc állása tehát 1-0
a Győr javára, folytatás vasárnap Miskolcon. - Gratulálok
a Győrnek. Az első negyed
meghatározó volt a mérkőzésen és bár a harmadik játékrészben öt-hat pontra

kapaszkodtunk, több hibát
vétettünk mind támadásban,
mind védekezésben. A párharc nem dőlt el, vasárnap javítunk – értékelt a mérkőzést
követően Maikel López vezetőedző. (Női Kosárlabda NB
I. A-csoport rájátszás: CMB
Cargo UNI Győr - Aluinvent
DVTK 74-57 (24-9, 16-15, 1218, 22-15) (Fotó/forrás: dvtk.
eu))

neki a küzdelmeknek. A
két legnagyobb hiányzó a
2008-as bajnok, a tavaly
negyedik Spitzmüller Csaba és a hétszeres bajnok Ifj.
Tóth János. Spici három évtized ralizás után szakágat
váltott és a rallycross felé
vette az irányt, míg Janika
távolmaradásának,
mint
ebben a sportban általában,
financiális okai vannak. Két
nagy név tehát idén hiányzik
a táncból, de egy év világbajnoki szereplést követően újra ott van a mezőnyben Turán Frigyes, illetve a
Ranga testvérek is becsatlakoznak az ORB körforgásába. Az ob április végén, az
Ózd Rallye-val folytatódik.

ki a miskolci Mészáros János 7
danos Shitoryu Karatemestert,
a Magyar Karate Szakszövetség és a Nemzeti Versenysport
Szövetsége elnökét, az első magyarországi egyetemi karate
Európa-bajnokság szervezőbizottságának társelnökét.
Az ünnepi közgyűlésen külön kihangsúlyozták a Miskolci
Egyetem aktív szerepvállalását
a magyar egyetemi sportban.
Az intézmény elköteleződését
jól példázza, hogy a résztvevők
és résztvevő országok számában egyaránt rekordot döntő
20. Tájékozódási Futó Egyetemi
vb mellett a Miskolci Egyetem
2016-ban házigazdája volt az
atlétika, váltófutás, tájékozódási futás sportágakban rendezett
Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságoknak
is, 2017-ben pedig Kosárlabda
Egyetemi Eb-re kerül sor az intézmény rendezésében.
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Program

2017. április 8. | 14. hét | XIV. évfolyam 14. szám

Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ TEREMTÉSVÉDELMI
Lillafüred, Óda-tábla, Költészet terasza
Április 11. 11 óra. Városi költészeti napi
ünnepség. A VersVonal telefonfülke
felavatása. Megemlékezés és koszorúzás az Óda-táblánál, versmondás és
-éneklés a József Attila-szobornál. Köszöntőt mond: Papp Ferenc, kulturális
főtanácsos. Ünnepi beszédet mond:
Jánosi Zoltán irodalomtörténész. Az
Ódát előadja: Lajos András, a Miskolci
Nemzeti Színház művésze. Közreműködik: Balázs István előadóművész, Takács Anna, a 2016-os városi versmondó verseny győztese és a Verszenekar.
Diósgyőri vár
Április 14-15. Húsvéti sokadalom. A húsvéti hosszú hétvégén folyamatos programokkal várják a Diósgyőri várba érkezőket. Nagypéntekre és az azt követő
szombatra is garantált programokkal
készülnek. Április 14-én és 15-én a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend bemutatóit láthatja a közönség. Naponta háromszor, 11:15-kor, 13:15-kor és 15:15-kor.
Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn családi
kikapcsolódást kínálnak.
Miskolci Nemzeti Színház
Április 9. 19 óra. Elza, vagy a világ vége
(16) hadművelet két részben. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.
Április 11. 19 óra. Bakkhánsnők (18) - zenés

bacchanália. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19
óra. Az ember tragédiája – dráma. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás.
Április 12. 19 óra. Viktória – operett.
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. A mi osztályunk (16) történelem XIV órában. KAMARA Lehár (arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás.
Április 13. 17 óra. EGY ÓRA VERSEK KÖZT
MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁBAN. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. A hülyéje –
bohózat. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet
Jegyvásárlás. 19 óra. A Bandy- lányok
- zenés játék. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.
Április 14. 19 óra. A bolygó hollandi - opera két részben. NAGYSZÍNHÁZ Upor
(alap, arany, ezüst) bérlet. Jegyvásárlás. 19 óra. Anna Karenina - romantikus táncjáték. KAMARA Vörösmarty
(arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás.
Április 15. 17 óra. La Mancha Lovagja – musical. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 17 óra. Édeskettes hármasban
– musical. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.
Művészetek Háza
Április 10. 19 óra. OPERETT NAGYKONCERT 2 részben a Kalocsai Színház
előadásában. Sztárvendég: OSZVALD
MARIKA.
Április 11. 19 óra. SZEZONBÉRLET 7. Miskolci Szimfonikus Zenekar. Közreműködik:
Anasztázia Razvaljajeva – hárfa.

Teremtésvédelmi nappá nyilvánították
Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepét az egri főegyházmegyében.
Ezen a napon az egyházi fenntartású
intézmények takarítási, szemétszedési
akciókat szerveztek az egész egyházmegyében, így Miskolcon is.
A Szent Imre Katolikus
Általános Iskola a Szinva
medrének tisztítására vállalkozott a Győri kapuban.
Az akcióban mintegy ötven felső tagozatos tanuló
vett részt. A természetvédelmi programra Ternyák
Csaba, az egri főegyházmegye érseke kérte fel őket.
Hollósy András, a terület
önkormányzati képviselője
is segített a diákoknak a
munkában. – Megtisztítjuk és ezáltal megvédjük a
teremtett világot, hiszen a
Szinva környékén sok védett madár is megtelepedett már. Ráadásul értékes

UTCAI FOGADÓÓRA:

NAP

közösségben végezzük a
munkát. A Szinvának körülbelül száz méteres szakaszát tisztítjuk most meg
itt, a Réz utca környékén –
nyilatkozta a képviselő.
Kovácsné Nikházy Eleonóra, az iskola igazgatója elmondta, a takarításhoz szükséges eszközöket
Hollósy András és az iskola fenntartója biztosította
számukra. – Hoztunk magunkkal kesztyűt, gereblyét, ásót, kapát és zsákokat bőven, hogy folytatni
tudjuk a szemétszedést az
iskola környékén is, különösen a sportpálya mögött.
Nagyon aktívak voltak a
gyerekek – hangsúlyozta az
igazgató.

Varga László országgyűlési képviselő, utcai fogadóórát tart 2017. április 12-én (szerdán), 15.00 és
16.30 óra között Miskolcon, Komlóstetőn a Szeder
utcai Coop bolt előtt.

INDONÉZIA MÁS SZEMMEL
Indonézia több mint tizenhétezer
szigetből áll, s több mint négyszáz vulkánja van, melyből száz aktív. Az ország mintegy ötezer kilométer hosszan
húzódik el az Egyenlítő mentén.
Több mint kétszázötvenmillió lakosa háromszázhatvan népc sopor tból
áll legalább

hatszáz nyelvjárással. – Őszinte örömömre szolgál, hogy újra Miskolcon
köszönthetem Indonézia képviselőit.
Ez már a harmadik alkalom, amikor
elkápráztat minket az a gyönyörű művészet, amit hallhatunk és látha-

Az Indonéz Köztársaság
Budapesti Nagykövetségének
támogatásával nyílt kiállítás a
Művészetek Háza Galériájában
múlt szombaton. A résztvevők
jávai maszkos táncot láthattak és
indonéz ételeket kóstolhattak a
megnyitón.
tunk. Mindannyiunk számára lebilincselő ez a szín- és hangzásvilág, amit a
művészek megjelenítenek a színpadon.
Kevés olyan magyar ember van, aki
jól ismerné az egzotikus indonéz kultúrát, ezért is nagyon fontos, hogy városunkban is ízelítőt kaphatunk belőle.
Bízom benne, hogy akik most itt jelen
vannak, elmondják majd ismerőseiknek, rokonaiknak, hogy megéri eljönni, meglátogatni a galériában lévő kiállítást – hangsúlyozta köszöntőjében
Pfliegler Péter alpolgármester. A kiállítást Wening Esthyprobo Fatandari,
az Indonéz Köztársaság magyarországi nagykövete nyitotta meg

Ünnepi közlekedés
2017. április 14-én, nagypénteken vasárnapi, illetve
a munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint
közlekednek az MVK járatai, kivéve a 44-es, 430-as,
az ME és az ingyenes áruház járatokat, illetve a Búza
térről 05:11-kor és a TAKATA-tól 06:15-kor induló
43-as járatot, amelyek nem
közlekednek. A 7-es és 21es autóbuszok nem érintik
az áruházakat.
Április 15-én szombati
menetrend szerint közlekednek az autóbuszok és a
villamosok, kivéve a Repülőtérről 06:03-kor és a Mechatronikai parktól 06:10kor induló 240-es járatot,
amely nem közlekedik.
Április 16-án vasárnapi
menetrend szerint közlekednek az MVK Zrt. járatai,
kivéve: - a 44-es, a 430-as, az
ME, a Búza térről 05:11-kor
és a TAKATA-tól 06:15-kor
induló 43-as, a Repülőtérről
06:03-kor és a Mechatronikai parktól 06:10-kor induló
240-es, továbbá az ingyenes
áruházi járatokat, amelyek
nem közlekednek. - a 7-es
és 21-es autóbuszokat, amelyek ezen a napon sem érintik az áruházakat.
Április 17-én vasárnapi
menetrend szerint közle-

A Let’s Colour Egyesület projektjében bármely közösség vagy társadalmi csoportosulás elindulhat, akik
tevékeny részt szeretnének
vállalni környezetük meg
szépítésében. A részvétel során az egyetlen kritérium,
hogy a kifestendő beltéri falfelületet - mely az adott közösség életében központi
szerepet tölt be - a pályázó
biztosítsa. A pályázat nyerteseinek a festéshez szükséges
mennyiségű festéket, a grafi-

kai terveket, a munka koordinálását valamint a szakértői támogatást a Let’s Colour
biztosítja, a festést pedig a közösségek önkéntesen, együtt
valósítják meg.
A jelentkezéseket idén is
két kategóriában várják, a 10
ezer fő alatti, illetve a tízezres
lélekszámot meghaladó települések külön versengenek.
A pályázatok 2017. március
27-től április 30. éjfélig tölthetők fel a www.letscolour.
hu weboldalon. A megadott

határidőn belül
bármikor el lehet
küldeni a jelentkezéseket, azok sorrendje nem számít
a későbbi elbírálásnál. Ezt követően 2017. május 1—
től egészen május
21-ig lehet szavazni a benyújtott
pályázatokra, az
eredményhirdetésre pedig május
22-én kerül sor.

kednek a miskolci autóbuszok és villamosok az alábbi
kivételekkel: - a 44-es, a 430as, a Búza térről 05:11-kor és
a TAKATA-tól 06:15-kor
induló 43-as, a Repülőtérről
06:03-kor és a Mechatronikai parktól 06:10-kor induló
240-es, továbbá az ingyenes
áruházi járatokat, amelyek
nem közlekednek, - a 7-es és
21-es autóbuszok, amelyek
nem érintik az áruházakat.
2017. április 14-17. között
a húsvéti hétvégére április
14-én váltott háromnapos
turistajegy 3 helyett 4 napig
(péntek – szombat – vasárnap - hétfő) érvényes.
2017. április 14-én, 15-én
és 16-án is lehet hétvégi családi jegyet váltani. A hétvégi családi jegy érvényessége két nap és az MVK Zrt.
menetrend szerinti járatain
korlátlan számú utazásra
jogosít Miskolcon. Április
14-17. között az alábbi bérletpénztárak állnak az utasok rendelkezésére: Tiszai
pályaudvaron: 06:00-19:00
óra, Búza téren: 06:00-19:00
óra, Újgyőri főtéren: 07:0014:00 óra, Felső-Majláthon:
07:00-14:00 óra, Az Avas
városközpontban kizárólag
április 15-én: 07:00-14:00
óra között tartanak nyitva
bérletpénztáraink.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet SZOCIÁLIS FELADATOT ELLÁTÓ CIVIL SZERVEZETEK ÉS NYUGDÍJAS KLUBOK TÁMOGATÁSÁRA.
A pályázatot miskolci székhelyű, Miskolc város közigazgatási határain belül működő szociális, fogyatékosügyi jellegű feladatokat ellátó – legalább egy éve bejegyzett – alapítványok, egyesületek, szervezetek, valamint miskolci
székhelyű, miskolci tagsággal – legalább egy éve – működő
nyugdíjas klubok adhatják be.
A szervezetek a támogatást – bérjellegű költségek, adók
és járulékok kivételével – működési költségeikre, pályázati önrészként és szakmai programokra igényelhetik, elsősorban hátrányos helyzetbe került családokat támogató
programokra, munkanélküli problémák, drog- és szenvedélybetegek kezelését, hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket, fogyatékos személyeket, időseket és szociálisan
rászorultakat segítő programokra. A pályázat beadási határideje: 2017. április 30.
A részletes pályázati kiírás és a kötelezően kitöltendő pályázati adatlap a www.miskolc.hu honlapról letölthető, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet Egészségügyi és Szociális Osztályán (Miskolc, Petőfi u. 39.) beszerezhető.

Országos pályázat a közösségi falfelületek megújítására
Iskolák, óvodák, kórházak,
önkormányzatok és
aktív közösségek is
jelentkezhetnek a Let’s
Colour Településszépítő
Egyesület idei pályázatára,
melynek keretében 800
négyzetméter beltéri
falfelület kifestésére
elegendő festéket lehet
nyerni. A pályázatokat
április 30-ig az egyesület
weboldalán nyújthatják be.
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FLASHMOB

a Miskolci Balettel
Különleges flashmob akcióval hívták fel a figyelmet a Miskolci Balett tagjai és helyi diákok a hétvégén, az április végén megrendezendő Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztiválra. Az akcióban a Miskolci Baletten kívül a Balázs Győző Református Líceum
és az eLTE Best Dance Company táncosai is részt vettek, együtt népszerűsítve a táncot és látványos élményt nyújtva a belvárosba látogató közönségnek. Csaknem ötven táncos mozdult egyszerre a Szinva teraszon, bizonyságát adva, hogy a „kortárs-tánc” nem egy
elvont, megfoghatatlan valami, hanem szórakoztató, érdekes és mindenki számára érthető lehet.
FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

Belvárosi verekedést
rögzített a térfigyelő

KERESZTÚT

A harmadik kisfiú is meghalt
Kedden hajnalban Miskolcon elhunyt az a kétéves kisfiú, aki
testvéreivel együtt egy tűzivíztározóba esett vasárnap Nagyfügeden. Hároméves és ötéves testvérei a helyszínen életüket vesztették. A kétéves kisfiút mentőhelikopter szállította Miskolcra, a
megyei kórházba, ám a gondos orvosi ellátás ellenére, az ő életét
sem sikerült megmenteni - mondta el Tiba Sándor, az intézmény
főigazgató-főorvosa. Helyszíni információk szerint a tűzivíztározót egy mezőgazdasági vállalkozó terménytárolójához alakították ki a településen. Azt, hogy a három gyermek hogyan került
a medencébe, még nem tudni. A rendőrség az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt nyomoz, ismeretlen tettes ellen.

BEREGI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

Ebben az esztendőben április 1-jén tartották Miskolc nagyböjti városi keresztút szertartását, amely idén is a Szent Anna
templomtól indult szombat délután, s a hívek a hagyományoknak megfelelően a mindszenti templomig vonultak.
Közben megálltak a stációknál, ahol imádkoztak, elmélkedéseket olvastak fel, útközben pedig nagyböjti és keresztúti énekeket énekeltek.

HÚSVÉTI SZOKÁSOK
1

FORRÓ NYOMON

A Miskolci Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy
verekedéssel gyanúsítható férfi azonosításához. A rendőrség
garázdaság miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen személlyel
szemben, aki március 23-án késő este Miskolcon, a Széchenyi
utca 33. szám előtt előzetes szóváltást követően bántalmazott egy
helybéli férfit. A garázda férfiról a térfigyelő kamera felvételeket
készített. A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható férfit felismeri, kilétéről, tartózkodási helyéről tud, jelentkezzen a Miskolci
Rendőrkapitányságon (3525 Miskolc, Fábián kapu 4). A rendőrség a bejelentő személyét bizalmasan kezeli.

A hét fotója

úton. A személygépkocsi vezetője
nem adott
elsőbbséget a
kijelölt gyalogát kelő helyen közlekedő két
nőnek, akiket elsodort. A gyalogosok közül az egyik súlyos, nyolc napon
túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség kéri a közlekedőket, hogy a hasonló balesetek elkerülése érdekében mindenki
tartsa be a kijelölt gyalogátkelőhelyekre vonatkozó szabályokat,
azokat megfelelő sebességgel közelítsék meg, járműveiket pedig
a mindenkori út- és látási viszonyoknak megfelelően vezessék.
Balesetet okozott a gyalogos a Centrumnál
A rendőrség adatai szerint március 10-én, délután fél három
körül, egy ismeretlen gyalogos a fényjelzőkészülék tilos jelzése
ellenére átment a „Szinvapark” villamosmegálló előtti zebrán.
Az arra haladó villamos vezetője a baleset elkerülése érdekében
vészfékezett, ennek során a jármű utasai közül többen elestek,
közülük egy nőnek könnyű, egy másiknak pedig súlyos sérülései keletkeztek. A rendőrség várja azon személyek jelentkezését,
akik látták a balesetet, illetve a szabálytalan gyalogos kilétéről információval rendelkeznek.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány húsvéti
szokás, szertartás neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. május
3-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci
Kalendáriumot sorsolunk ki.

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

Gyalogátkelőhelyen sodorta el a nőket
A kijelölt gyalogátkelőhelyen sodort el két nőt Ózdon egy figyelmetlen autós. A baleset hétfőn kora reggel történt, a Brassói

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Olyan sokáig aggódott valami miatt, hogy most úgy tűnik, tényleg bekövetkezik a baj.
A legrosszabb, amit tehet, hogy az első jelekre pánikba esik.
Inkább kezdjen el felkészülni minden lehetséges forgatókönyvre.

Rák (június 22 - július 22) Ismétlődik az állandó körforgás,
de ez most megnyugtatja, biztonságot ad. Fontos, hogy nyitott maradjon az újra, de nem kell megjavítani azt, ami nem
romlott el. A héten nem tudhatja, mikor jár jó nyomon.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Több szerepben kell
egyszerre helyt állnia ezen a héten, de ez szerencsére nem jelent
különösebb gondot. Mindenhol jól teljesít, de azért a hét végére
eléggé ki is merül majd, még ha ezt mások nem is látják.

Bak (december 22 - január 20) Úgy érzi, többet érdemelne
valakitől, de kérni nem akar semmit. Bízik abban, hogy majd
az ő szeme is felnyílik, és magától rájön, sokkal tartozik Önnek. Ne hátráljon meg, a hét kellemes megoldásokat tartogathat.

Bika (április 21 - május 20) Amikor igazán nagy a szükség,
akkor a segítség is megérkezik, és számíthat azokra az emberekre, akiknek eddig talán segített. Ez nem csak jól jön most, de
meg is hatja majd az, hogy ennyien Ön mellett állnak.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Amikor leveszi valamiről a tekintetét, mert már azt gondolja, hogy minden megoldódott, még adódhatnak meglepetések. Van, amit egyszerűen
nem lehet kivédeni, ezzel a kiszámíthatatlansággal együtt kell élnie.

Skorpió (október 24 - november 22) Sok kiszámíthatatlan
eseményt tartogat a hét, és amit máskor örömmel fogadna, az
most kicsit nyugtalanná teheti. Van úgy, hogy Önnek is jól esne
egy kis pihenés, de most inkább használja ki az időt a bizonyításra.

Vízöntő (január 21 - február 19) Bosszantja, hogy nem tud
kiszámítani valamit, mert így nem is tud tervezni vele. Minden
azon múlik most, hogy mennyire képes rugalmas maradni, és
mennyire ragaszkodik az elképzeléseihez ebben a bonyolult időszakban.

Ikrek (május 21 - június 21) Lehet, hogy a sarkára kell most
állnia, hogy elérje, amit szeretne, és még így sem lesz könnyű
dolga. A meghátrálás azonban most szóba sem jöhet, véghez
kell vinnie, amit kitűzött maga elé, ha vissza akar ülni a nyeregbe.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Tudja, hogy mit akar,
és azt is, hogy ezt hogyan érheti el. Ez a határozottság azonban
sokakat megrémiszthet, nem mindenki tudja, hogyan reagáljon rá. Járja most is a saját útját, ne hallgasson másokra.

Nyilas (november 23 - december 21) Megérti, hogy a dolgok
csak akkor alakulnak a tervei szerint, ha maga veszed kezébe az
irányítást, és mindent úgy tesz, ahogyan az Ön szerint a legjobb.
Ne hagyja, hogy mások beleszóljanak a dolgai alakításába.

Halak (február 20 - március 20) Tudja, hogy itt az ideje cselekedni, de még nem döntötte el, mit tesz, és fél az ismeretlenbe ugrani. Ezen a héten minden kérdés elrendeződhet, de
ehhez arra van szüksége, hogy tudja, mik a lehetőségei.

