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Miskolci Napló
Huszártábor 
a belvárosban
egy hamisítatlan huszártábor ko-
rabeli hangulatába csöppenhetnek 
bele az érdeklődők március 15-én.  
helyzet-kép | 3. oldal

lemondott, 
és marad
nehéz helyzetbe kerültek az 
Mvsc szakosztályai – a kiutat 
még keresik a sportklubnál.  
SpORt | 9. oldal

Halat enni 
ünnep!
sallai Ferenc munkájában és 
szabadidejében is kötődik a víz-
hez – a halászlé a kedvence.  
gaSzt-ROvat | 7. oldal

Fórum a 
Petőfi utcáról
Lakossági fórumon ismertették a déli 
tehermentesítő meghosszabbításá-
ban végrehajtott változtatásokat, illet-
ve a befejezés részleteit kedd este az 
Istvánffy Gyula Általános Iskolában.

» folytatás a 4. oldalon

Lesz roma szakkollégium
A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot közösen hozzák létre és 
működtetik majd az országban a történelmi egyházak. Szeptembertől 
valószínűleg Miskolcon is megkezdi működését a roma szakkollégium. 

» folytatás a 4. oldalon

Magashegyi kalandtúra

Több mint egy évtizede harcolnak útjaik szilárd burkolatáért, a környék 
rendbetételéért azok a magashegyi lakók, akik szerdán utcai lakossági 
fórumra hívták a városrész új önkormányzati képviselőjét.

» folytatás a 3. oldalon

Parádés 
kezdés után
A DVTK NB II-es labdarúgócsapata 
3–0-s győzelmet aratott a tavaszi nyi-
tányon a REAC ellen. A következő fel-
adat visszavágni idegenben a Békés-
csabának az őszi, hazai vereségért.

» folytatás a 9. oldalon

Képzelt beteg. Moliere Képzelt beteg című komédiájának pre-
mierjét tartották péntek este a Miskolci Nemzeti Színházban, az újvidé-
ki Radoslav Milenkovic rendezésében. Főbb szerepekben: Kaszás Géza, 
Szirbik Bernadett, Fabók Mariann, Fandl Ferenc, Máhr Ági.

(Fotó: Juhász Ákos)

Hetvennégy feljelentés, hatmilliárdos gyanú
Kriza Ákos polgármester: ennyi pénzből egy évig gyógyíthatnánk a miskolciakat
Újabb fejezetéhez érkezett a 
már eddig is nagy vihart ka-
vart „holding-ügy”. A koráb-
bi információk még „csak” 
gyanús, tisztázatlan ügyek 
sokaságáról szóltak – most 
74 esetben megtörtént a fel-
jelentés. Az ügyiratokat szer-
dán délelőtt Miskolc pol-
gármestere és a város jogi 
képviselője adta át a Legfőbb 
Ügyészség munkatársának.

A Legfőbb Ügyészség épülete előtt 
tartott tájékoztatón Kriza Ákos pol-
gármester az utóbbi hónapokban 
zajlott vizsgálatok főbb eredményeit 
ismertette az országos sajtó képvise-
lői előtt. A holding-vállalatok könyv-
vizsgálók által kimutatott, 30 milliár-
dos kötelezettségvállalását egyrészt 
a városi cégek 17 milliárdnyi összes 
jegyzett tőkéjével, másrészt Miskolc 
42 milliárdos éves költségvetésével 
hasonlította össze – érzékeltetve ez-
zel is a helyzet súlyosságát.

– Most 74 esetben teszünk felje-
lentést – folytatta a polgármester –, 
amelyek összességükben mintegy 6 
milliárd forintos károkozás gyanú-
ját vetik fel. Ennyi pénzből gyakor-

latilag egy évig gyógyíttathatnánk a 
miskolciakat, vagy fél éven át mű-
ködtethetnénk az óvodákat, általá-
nos iskolákat, középiskolákat. A fel-
jelentésekben a volt polgármester, 

az egyik volt alpolgármester, a volt 
jegyző és a vállalatok korábbi vezetői 
is érintettek – sorolta a polgármester. 

» folytatás a 3. oldalon
Fotó: Csudai sándor – m H

Holding, költségvetés, és más fontos kérdések…
Közel 12 órán át ülésezett a 
miskolci képviselő-testület 
csütörtökön. A 28 napirendi 
pont között olyan fajsúlyos 
témák is szerepeltek, mint a 
város idei költségvetése, il-
letve gazdasági programja. 

Napirend előtt a holding-vizsgá-
lattal, illetve a szerdán megtett fel-
jelentésekkel kapcsolatos felszóla-

lások voltak többségben. Molnár 
Péter (KDNP) arról szólt, hogy 
számtalan problémás esetet találtak 
a könyvvizsgálók a holding átvilágí-
tása során. Hangsúlyozta, nem bo-
szorkányüldözésről van szó. A város 
vezetése valós képet szeretett volna 
kapni, jogos volt, hogy elrendelte a 
polgármester ezt a vizsgálatot. 

Mokrai Mihály (MSZP) képvi-
selő kérdést tett fel – hol vannak az 
idevonatkozó könyvvizsgálói jelen-
tések? Ezeket ugyanis továbbra sem 
kapták meg. „Cirkusz már volt, most 

jó lenne a kenyér is, el kellene kezde-
ni dolgozni”, fogalmazott a képviselő. 

Kiss János (Fidesz) képviselő, 
frakcióvezető szerint ma Miskol-
con nem az a vezető hír, hogy tün-
tetnek-e a salakmotorosok vagy a 
piacosok, hanem az, hogy szerdán 
feljelentést tettek. Példa nélküli, hogy 
egy város vezetésének 74 feljelentést 
kelljen tennie az előző vezetés ellen. 
A képviselő szerint ez nem „olcsó 
dolog”, hanem városvezetői köteles-
ség, ha visszaélésekre derül fény.

» részletek az 5. oldalon

Navracsics: cél a minőségi közigazgatás
Miskolcra látogatott 
Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, közigazga-
tási és igazságügyi miniszter.

A kormányablak január 3-ai nyitása 
óta 2024 ügyfelet szolgáltak ki a hiva-
talban. Navracsics Tibor elmondta, 
fiatal, tehetséges, tetterős emberek-
kel ismerkedett meg látogatása so-
rán. A miniszterelnök-helyettes sze-
rint a közigazgatási ügyintézés jövője 
a kormányhivatal, ahol minőségi 
közigazgatást kapnak az állampolgá-
rok. Erre épülne a kormánytisztvise-
lők életpálya-programja, mely a ter-

vek szerint júniustól fokozatosan 
lépne életbe. 

– A hivatalnál a cél az udvarias, 
kellemes kiszolgálás, míg a tisztvi-
selők esetében olyan életpályamo-
dell kialakítása, amely honorálja a te-
hetséget, az igyekezetet és a minőségi 

munkát – mondta Navracsics Tibor. 
A miniszterelnök-helyettes szeretné, 
ha mind jövedelmezésében, mind 
jóléti juttatásban magasra helyeznék 
a kormánytisztviselői pályát a ma-
gyar foglalkoztatási hierarchiában.

S. P. | Fotó: J. Á.

Ünneplünk
Az1848/49-es szabadságharc és for-
radalom 163. évfordulója alkalmából 
rendezett megemlékezések már pén-
teken megkezdődtek.

A megyeháza Szász-termében a 
szabad sajtó napja (március 15.) al-
kalmából Mengyi Roland, a B.-A.-Z. 
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntöt-
te a megyei sajtó munkatársait. Dél-
előtt 10 órától Görgey Artúr szob-
rát Zsiga Marcell alpolgármester és 
Kákóczki András kulturális osztály-
vezető koszorúzta meg a Herman 
Ottó Múzeum aulájában, majd 11 
órától a diósgyőri országzászlónál 
gyűltek össze a városrész óvodásai és 
iskolásai, akik előtt Sebestyén László 
országgyűlési képviselő mondott kö-
szöntőt. Március 15-e tiszteletére hu-
szadik alkalommal rendezték meg a 
hagyományos középiskolai szavaló-
versenyt a Szemere Bertalan Szakkö-
zépiskolában.

» március 15-ei előzetes a 3. oldalon
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Március 5. | szoMbat

Zongoraverseny. Borsod-Abaúj-
Zemplén minden részéről érkeztek 8 
és 18 év közötti gyerekek, fiatalok a 
miskolci Fazekas Általános Iskolába, 
ahol komoly szakmai zsűri előtt mu-
tatták be tudásukat az intézmény ál-
tal meghirdetett zongoraversenyen. 

Lakástűz. Este lakástűzhöz riasz-
tották a miskolci lánglovagokat a Vö-
rösmarty utcába, ahol vélelmezhető-
en ágyban dohányzás következtében 
kigyulladt egy szoba. Egy férfit ki-
mentettek a lakásból.

Március 7. | hétfő 

Pénzbírság. Százötvenezer forint 
pénzbírságot és írásbeli figyelmez-
tetést kapott Zsiga Marcell fideszes 
képviselő, miskolci alpolgármes-
ter pártja országgyűlési frakciójá-
nak etikai bizottságától, mivel az or-
szággyűléstől és az önkormányzattól 
is felvett költségtérítést. Zsiga Mar-
cell az etikai bizottság döntését tu-
domásul vette, a jogellenesen fel-
vett költségtérítésének teljes összegét 
megtéríti, emellett a bizottság ülésén 
további 100 ezer forintot ajánlott fel 
jótékony célra. A képviselő az össze-
sen 250 ezer forintot a Magyar Öku-
menikus Szeretetszolgálat számlájá-
ra fizeti be.

Március 8. | kedd

Egyetem és NAV. Együttmű-
ködési megállapodást írt alá Pat-
kó Gyula, a Miskolci Egyetem rek-

tora és Szalayné Ostorházi Mária, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
észak-magyarországi regionális fő-
igazgatója. A közös munka kere-
tében a gazdaságtudományi kar 
diákjai a gyakorlatban is megismer-
kedhetnek mindazzal, amit tanul-
mányaik során elsajátítanak.

Nőnapi virág. „Egy szál virággal a 
nőkért!” címmel tartott figyelemfel-
keltő akciót az Esélyek Háza. Össze-
sen 300 szál lila és fehér íriszt, emlék-
lapot és lufit osztottak szét a Baross 
Gábor Közlekedési és Postaforgalmi 
Szakközépiskola diákjainak a segít-
ségével a belvárosban arra felhívva 
a figyelmet, hogy tisztelni, becsülni 
kell a nőket. 

Távozik a jegyző. Közös meg-
egyezéssel megszűnt Mihalecz Péter 
jegyző munkaviszonya Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatánál. 
Mihalecz Péter feladatkörét Méhész 
Katalin aljegyző vette át.

Gazdász napok. Második alka-
lommal rendezték meg a kétnapos 
Közgazdász Szakmai Napokat a Mis-

kolci Egyetemen. A kar Hallgatói 
Önkormányzata által szervezett ese-
mény célja, hogy az egyetemistáknak 
sikeres példákon keresztül mutassák 
be, hogyan hasznosítható az életben 
az egyetemen megszerzett tudás. 

Március 9. | szerda

Leégett. Száz hektárnál is nagyobb 
terület égett le az elmúlt napokban, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
Kedden és szerdán szinte folyama-
tosan szárazfűtüzekhez vonultak a 
tűzoltók. Szikszó és Emőd külterü-
letén például csaknem 50-50 hektá-
ron több órán keresztül dolgoztak, 
de Miskolc külterületein is sok he-
lyen lángolt a határ.

Március 10. | csütörtök

Tüntetett az ifjúság. Miskolci 
fiatalok tüntettek a polgármesteri hi-
vatal előtt azért, mert véleményük 
szerint veszélybe kerültek lehetősé-
geik azzal, hogy az őket befogadó in-
tézmények, szervezetek költségveté-
sét lecsökkentették.

Rák vagy egészség. A rák világ-
napja alkalmából rendezett soro-
zat részeként egészségnapot tartot-
tak csütörtökön a Szentpáli István 
Kereskedelmi és Vendéglátó Szak-
középiskola és Szakiskolában, ahol 
előadásokat hallgattak a diákok, ver-
senyeken mérethették meg magukat, 
valamint különböző szűrővizsgála-
tokon vehettek részt.

Március 11. | péntek

Az Európai Unió Miskolcon.
A magyar európai uniós elnökség 
kapcsán szervezett sajtóbeszélgeté-

sen Kriza Ákos polgármester kö-
zölte, azon dolgoznak, hogy a város 
májusban konferenciát szervezzen 
a soros elnökség alatt. Nowackiné 
Tóth Katalin, az Europe Direct Mis-
kolc vezetője elmondta: szervezetük 
küldetése, hogy az állampolgárokat 
lakóhelyükhöz közel és saját anya-
nyelvükön tájékoztassa uniós kérdé-
sekben, azaz közelebb hozzák őket 
az Európai Unióhoz – legyen szó 
óvodásokról vagy egyetemistákról. 
Hörcsik Richárd, az Országgyűlés 
Európai Ügyek Bizottságának elnö-
ke kiemelte, elindult a magyar EU-s 
program kibontása: gazdasági vo-
natkozásban a nemzetközi szervezet 
legfontosabb feladata a kiút megtalá-
lása a válságból.

Az Istvánffyban is tájékoztat-
tak. A törvényi előírásnak megfe-
lelően, ezen a héten az Istvánffy is-
kolában rendeztek fórumot az 
evangélikus egyház képviselőinek, 
valamint az önkormányzat közok-
tatási szakértőinek a részvételével, a 
tervezett iskolaátadásról. A tanulók, 
a pedagógusok és a szülők kérdé-
seinek zöme ezúttal is arra irányult, 
mennyire és milyen módon lesz kö-
telező a hitélet az intézményben az 
átadás után, lesznek-e konkrét vál-
tozások az iskola működését illetőn. 
A kérdésekre Fellegvári Zoltán, az 
Evangélikus Kossuth Lajos Gimná-
zium igazgatója válaszolt, elmond-
va: nem tervezik az iskola profiljának 
átalakítását, minden olyan pedagó-
gust alkalmazni fognak, aki marad-
ni akar. Nem követelik meg az aktív 
vallásgyakorlást, de elvárják a lojali-
tást, egyházuk értékeinek tisztelet-
ben tartását. 
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» Fodor Zoltán | a 7. számú önkormányzati választókerület képviselője fogadó-
órát tart március 21-én, hétfőn délután 5 órától a Széchenyi Általános Iskolában (Mis-
kolc, Hajós u. 5.).

» Eperjesi Erika | a 8. számú  önkormányzati választókerület képviselője foga-
dóórát tart március 29-én, kedden délután 5–6 óra között a Szilágyi Dezső Általános 
Iskolában (Szilágyi D. u. 53.).

» Seresné Horváth Zsuzsanna | a 18. számú választókerület önkormány-
zati képviselője fogadóórát tart március 22-én, kedden délután 5 órától este 7 óráig a 
Könyves Kálmán Általános iskolában.

» Bartha György | a 19. számú önkormányzati választókerület önkormányzati 
képviselője a Zöld Nyíl Villamos Projekt építésének a Berekalját érintő forgalomterelés-
sel és útlezárásokkal kapcsolatban lakossági fórumot tart március 17-én, csütörtökön 
délután 5 órától a Móra Ferenc Általános Iskolában.

» Kovács László | a 20. számú választókerület önkormányzati képviselője foga-
dóórát tart március 18-án, pénteken délután 5 órától az Ady Endre Kulturális és Sza-
badidő Központban.

Képviselői FOGADÓÓRA ››››››››››››
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Tavaszi cipôvásár
A jól megválasztott cipő a járás öröme

Egyes termékek 2000 Ft-tól

Ha Önnek is fontos  
a kényelem, jÖjjÖn el!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

SzéleS, problémáS,  
Fájós lábAkrA

l női alkalmi félcipők
l női utcai félcipők
l szandálok, szandálcipők
l komfort papucsok Vízzel is szeretne takarékoskodni?

Ha igen, akkor figyelmébe ajánljuk a hungarikumnak szá-
mító FErBOK WC-öblítőt, ami egyedülállóan 6-8 liter vízfel-
használás helyett maximum 3,5 literrel működik, és még a 
teljesítménye is megduplázódik. Nagyon alkalmas a folya-
matos víz- és csatornadíj-emelés 100%-os kompenzálására.  
Megtérülési idő: maximum 24 hónap.

Érdeklődni Miskolcon a 06-46/439-322, 
illetve a 06-20/621-3131- es telefonszámon lehet.

Honlap: www.zsambokjanos.com

Sikkasztás a vadasparkban?
A vezetőváltást követő 
belső vizsgálat során ta-
pasztalt visszásságokra hi-
vatkozva a Miskolci Tu-
risztikai Kft. feljelentést 
tett az ügyészségen, ami-
nek nyomán a rendőr-
ség sikkasztás gyanú-
ja miatt eljárást indított.

– Az elmúlt évben, december 
1-jétől változott az ügyvezetés. A 
helyzetfelmérés időszakában lezaj-
lott beszélgetések során sajátos el-
tulajdonításról értesültünk – fogott 
a szokatlan történet ismertetésé-
be Szilágyi Sándor, a Miskolci Tu-
risztikai Kft. jogi képviselője. – Az 
egyik üzletlánc zöldséget és gyü-
mölcsöt ajánlott fel a vadaspark 
vadjainak, amit B. Géza igazgató-
sági előadó legalább egy alkalom-
mal saját gépkocsijával szállított el, 
de azzal nem érkezett meg a telep-
helyre. Állítólag Perecesen disznó-
kat tart és azokkal etette meg. Ez 
volt a vele szemben alkalmazott 
rendkívüli felmondás egyik indo-
ka. A másik pedig, hogy az említett 

személy családi érdekeltségébe tar-személy családi érdekeltségébe tar-személy családi érdekeltségébe tar
tozó, az Újgyőri főtéren lévő gekkó-
kereskedésben olyanok dolgoztak 
munkaidőben, akiknek közhmunkaidőben, akiknek közhmunkaidőben, akiknek köz asznú 
foglalkoztatottként a vadasparkban 
lett volna dolguk. Ezzel kapcsolat-
ban büntető feljelentést tettünk a 
Miskolc Városi Ügyészségen, és el-
rendelték a nyomozást – tájékozta-
tott a jogi képviselő.

– Az ügyészségre tett feljelen-
tés alapján nyomozást rendelt el a 
Miskolc Városi Ügyészség. A Mis-
kolci Rendőrkapitányság sikkasz-
tás gyanúja miatt folytat eljárást is-
meretlen tettes ellen. A nyomozás 
folyamatban van, tanúmeghall-
gatások történnek, iratokat sze-
rez be a rendőrség. Az üggyel kap-
csolatban meggyanúsítás eddig 
nem történt. További részletekről 
nem tudok beszámolni – közöl-
te megkeresésünkre Dobi Tamás, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
rendőr-főkapitányság kommuni-
kációs munkatársa.

Természetesen megkerestük B. 
Gézát is, aki tőlünk értesült arról, 
hogy eljárás indult a vadasparkban 
történtekkel kapcsolatban. – Nem 
kívánok rá reagálni – zárta rövid-
re a beszélgetést.

Csontos L.

Általános segélyhívó: 112; Felnőtt há-
ziorvosi ügyelet; MISEK Kft. (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK 
Kft. Diósgyőri telephelye (Kórház 
u. 1.): 46/531-799; Fogorvosi ügye-
let (Csabai kapu 9–11.): 46/555-
666/1270; Gyermek háziorvosi ügye-
let (GYEK – Szentplet (GYEK – Szentplet (GYEK – Szent éteri kapu 76.): 
46/412-572. Lelkisegély (vonalas te-
lefonról hívható, 24 órás, ingyenes): 
80/505-505. Városőrség: 40/200-893. 
MIHŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. 
MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-
339. ÉMÁSZ hibabejelentés: 40/282-
828. Közterület-felügyelet: 46/502-
579. In Memoriam Temetkezés 
(halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 
30/677-7958. Állategészségügyi Te-
lep (kóbor, elhullott állatok bejelenté-
se): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei 
Állami Közútkezelő Kht.: 46/560-070.

KözéRDeKű ››››››››››››
Eboltás. Március 14. és április 11. kö-
zött van lehetőség beadatni a kutyák 
veszettség elleni kötelező védőoltá-
sát az oltásra jogosult állatorvosok-
nál Miskolc közigazgatási területén. 
Az időpontok és az oltóhelyek listá-
ja a www.minap.hu oldalon találha-
tó meg.

Összevonják. Egy égisz alatt működÖsszevonják. Egy égisz alatt működÖsszevonják. -
het a jövőben a Diósgyőri Ady Endre 
Kulturális és Szabadidő Központ, va-
lamint a miskolci Ifjúsági és Szabad-
idő Ház. Megszüntetésekről nincs szó, 
a két kulturális intézmény eddig is szá-
mos programot és rendezvényt bo-
nyolított le közös szervezéssel, ezért a 
városvezetés csak a munkájukat sze-
retné megkönnyíteni az összevonással. 
Közös intézményvezetővel és költség-
vetéssel rendelkezik majd a két épület, 
de a név és a programok megmarad-
nak. Az összevonásról szóló javaslat 
leghamarabb májusban kerülhet majd 
a közgyűlés elé. 

Civil Fórum. Civil Fórumot rendez a Civil Fórum. Civil Fórumot rendez a Civil Fórum.
Társadalmi Egyesülések B.-A.-Z. Me-
gyei Szövetsége március 16-án, szer-
dán délután 3 órától. A fórum témája: 
Miskolc Város Fenntartható Fejlődés 
Stratégiájának civil vitája. Előadó: dr. 
Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet igaz-
gatója. Helyszín: Miskolc, Selyemrét u. 
1., első emeleti előadóterem.

híRhAsáb ››››››››››››

Március végére elkészül a védmű
Gőzerővel dolgoznak Fel-
sőzsolca mellett az árví-
zi védműveken. A Sajó 
és a Hernád völgyében 
7,3 milliárd forint áll ren-
delkezésre a gátak épí-
tésére, a mederkotrás-
ra, de egyéb forrásokat is 
be tudnak vonni a meg-
felelő védekezéshez. 

Nagy Anna kormányszóvivő ked-
den a helyszínen kijelentette: márci-
us 30-áig elkészülnek a védművek, 
kezelni tudják majd az árvízhely-
zetet – ha lesz –, és Felsőzsolca biz-

tonságban érezheti majd magát. Il-
lés Zoltán, környezetügyért felelős 
államtitkár megjegyezte, hogy az 
említett 7,3 milliárdos forrás mel-
lett rendelkezésre áll 4,6 milliárd a 
Vidékfejlesztési Minisztérium költ-
ségvetésében a belvízproblémák 
kezelésére.

A jelenlegi védekezési munkák-
ról elmondta, egyrészt záportá-
rozókat építenek a gyorsan lezú-
duló víz kezelésére, mederkotrást 
végeznek, és gátak épülnek a Sajó 
és Hernád mentén. Felsőzsolcánál 
a vasúti híd áteresz részének bőví-
tését is elvégzik, a Kis-Sajó medrét 
kotorják, és a leomlott híd meg-
marad darabjait is eltávolítják. Az 
autópálya alatt átereszeket építe-
nek be, hogy legyen lehetősége a 

víznek lefolyni. Illés Zoltán tárgyal 
a területen lévő bevásárlóközpon-
tok vezetőivel is, hogy az áruházak 
és az autópálya közötti területet 

visszakotorják úgy, hogy a forrás 
egy részét a bevásárlóközpontok 
biztosítják. 

Horváth Imre | Fotó: Juhász Ákos

Apróhirdetés
Ingyenes angolóra! Anyanyelvi taná-
roktól kezdő, haladó és profi csopor-
tok vagy egyéni oktatás. Jelentkezés 
folyamatosan a helyszínen csütörtö-
könként 18.00-tól. Miskolc, Mátyás 
király u. 10. Tel.: 70/702-1656.

Társajánlás. diszkréten, igényesen 
fényképes adatbázisból! Zenit társ-
kereső iroda, Arany Corvin üzletház, 
Arany János 11–13. I./36. Bejelentke-
zés: 06-30/445-6741, 06-46/411-710.

miskolc, technika Háza
március 19., szombat 

9–12-ig.
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Újabb fejezetéhez érkezett a 
már eddig is nagy vihart ka-
vart „holding-ügy”. A koráb-
bi információk még „csak” 
gyanús, tisztázatlan ügyek 
sokaságáról szóltak – most 
74 esetben megtörtént a fel-
jelentés. Az ügyiratokat szer-
dán délelőtt Miskolc polgár-
mestere adta át a Legfőbb 
Ügyészség munkatársának.

» Folytatás az 1. oldalról
Horváth Z. Péter ügyvéd, a város jogi 
képviselője kiemelte: a 74 eset és a 6 
milliárd forint magáért beszél. A fel-
jelentések hűtlen kezelés, csőd bűn-
tette, illetve a számvitel rendjének 
megsértése gyanújával születtek – is-
meretlen tettes ellen. Az ügyek leírá-
sánál viszont – tette hozzá az ügyvéd 
– konkrét személyek szerepelnek. A 
jogász szerint bizonyos ügyek a bűn-
szervezetként való elkövetés gyanú-
ját is felvetik. 

A két nagy irathordozó ládát meg-
töltő feljelentéseket és a hozzájuk 
csatolt hivatalos iratokat a Legfőbb 
Ügyészség épületének előcsarnoká-
ban adta át Kriza Ákos polgármes-
ter az átvétellel megbízott munka-
társnak – a tételes átadás csaknem 
fél órát vett igénybe. Az ügyészség 
az iratok tanulmányozását követően 
dönti el, hogy az egyes ügyekben el-
rendelik-e a nyomozást. 

Mint Kriza Ákos érdeklődésünk-
re elmondta, az iratokon szerep-

lő aláírások alapján az ügyek men-
telmi joggal rendelkező személyt is 
érintenek. 

A képviselői jogállásról szóló tör-
vény alapján ellene csak akkor in-
dulhat nyomozás, amennyiben az 
országgyűlés felfüggeszti a mentel-
mi jogát. Horváth Z. Péter ügyvéd 
szerint a 74 ügyben tíz és húsz kö-
zött lehet majd az érintett szemé-
lyek száma. 

Csontos László

***
Az ügy kapcsán Káli Sándor volt pol-
gármester (MSZP) nyílt levélben for-
dult Kriza Ákos polgármesterhez. Az 
elmúlt hónapok eseményeit áttekint-
ve arra a következtetésre jutott, hogy 
a város polgármestere nem tartotta be 
ígéreteit, és az érdemi munka helyett 
vádaskodással, az előző városveze-
tés lejáratásával foglalkozik. Mindezt 
a városra nézve is veszélyesnek ítél-
ve, a polgármesternek megfontolásra 
ajánlja a tisztségéről való lemondást.

Hetvennégy feljelentés, hatmilliárd forintnyi károkozás gyanújával
Kriza Ákos polgármester: ennyi pénzből egy évig gyógyíthatnánk a miskolciakat

Kiemelt ügyek
A legnagyobb kárt okozó ügyben a 
gyanú szerint 3,6 milliárd forintot vet-
tek el a miskolciaktól. A Miskolc Hol-
ding cégcsoport kintlevőségeiről van 
szó, amelyeknek 80 százaléka a határ-
időn túli, lejárt követelés kategóriájába 
tartozott. A sajtótájékoztatón elhang-
zott: ennek nagy része ingatlan-jelzá-
logosításon át behajtható közműtar-
tozás volt, mégis aprópénzért adták el 
a követeléseket. Például a MIVÍZ Kft. 62 
millió forint értékű követelésállomá-
nyát 650 ezer forintért (tehát alig több 
mint 1 százalékon) vásárolta meg egy 
vállalkozás. Egy másik cég a MIK Zrt. 
24 millió forintos követelésállományát 
255 ezer forintért (azaz szintén alig 
több mint 1 százalékért) szerezte meg 
2009 márciusában. Ezzel szemben a 
cégcsoporton belül a követeléseket 
jellemzően 10-16 százalékos áron vet-
ték meg a tagvállalatok. 

***
A holding-cégek felsővezetőinek 
nagy összegű életbiztosítása is a ki-
emelt ügyek között szerepel. Az érin-
tettek között (több tízmilliós összegek-
kel) az ügyvéd megnevezte H. Gyulát 
és S. Csabát. Az életbiztosítás a cégve-
zetők számára (általában több milliós 
értékben) valójában extra, béren kívü-
li juttatás volt, miközben az érintettek 

egyébként is kiemelkedő bérezésben 
és rendszeres jutalmazásban részesül-
tek. Előfordult, hogy az önkormányzat 
gazdasági bizottsága felelősségbizto-
sítás kötését engedélyezte, a cég ez-
zel szemben életbiztosítást kötött a fel-
sővezetőkre. A különbség nyilvánvaló: 
előbbi a felsővezetők által esetleg oko-
zott károk megtérítésére szolgál, utób-
bi pedig béren kívüli juttatás.

***
Az önkormányzati átvilágítás során ki-
derült, hogy egy szövetkezet részé-
re 2008-ban 47,9 millió forintot, 2009-
ben 38,1 millió forintot, 2010-ben 
pedig 6,3 millió forintot fizettek ki. Köz-
ben a szövetkezet – az önkormányzat-
tól érkezett összegek terhére – kifizeté-
seket engedményezett egy pénzügyi 
cég számára: 2009-ben 45,1 millió fo-
rint, 2010-ben pedig 2,9 millió forint 
erejéig. Az engedményezett pénzle-
emelés ráadásul akkor történt, amikor 
a szövetkezet fizetésképtelen helyzet-
ben volt. Vélelmezik, hogy a leírt eset-
ben jogellenes pénzkimentés történt, 
így az nem jutott el a hitelezőkhöz, a 
felszámolóhoz. Mindezek alapján fel-
merülhet a hűtlen kezelés bűncse-
lekmény gyanúja. A két cég között 
összekötő kapocs M. Mihály, aki a szö-
vetkezetnél 2006 és 2008 között ve-
zető tisztségviselő, a pénzügyi cégnél 
2007-től igazgatósági tag volt. 

Több mint egy évtizede har-
colnak útjaik szilárd burko-
latáért, a környék rendbe-
tételéért azok a magashegyi 
lakók, akik szerdán ut-
cai lakossági fórumra hív-
ták a városrész új önkor-
mányzati képviselőjét.

A Krókusz utcára, a gyűlés helyszíné-
re most, aránylag jó időben sem volt 
egyszerű felvergődni, az összegyűlt la-
kók kórusban jelezték, hogy gondol-
juk el, mi lehet itt télen! A havas, jeges, 
meredek utak a gyalogosok számára 
is életveszélyesek, járdát, szilárd bur-

kolatot több mint tíz éve hiába kér-
nek. Lévainé Horváth Krisztina, a fó-
rum egyik szervezője terjedelmes, 
fotókkal illusztrált levelezést mutat: 
dossziékra való anyag gyűlt már össze 
a hosszú évek alatt, mióta a különbö-
ző hivatalokkal hadakoznak. 

Vége-hossza nincs a panaszok-
nak, a történetek némelyike kifeje-
zetten hátborzongató. Előfordult, 
hogy télen a halottszállító sem tu-
dott feljönni az elhunytért, szánkó-
ra kötözve kellett levinni az aszfalto-
zott útig. Hogy a mentő „lent reked” 
rossz időben, az szinte mindenna-
pos, a tűzoltóknak pedig akkor sincs 
könnyű dolguk, ha véletlenül fel tud-
nak jönni, mivel a lakók szerint ki-
derült, hogy a terület tűzcsapjaiban 
nincs víz. Annál több van az utakon 

csapadékos időben – lesodort zúza-
lékkal, iszappal cifrázva –, mivel a 
vízelvezető árok emberemlékezet óta 
nem volt kitisztítva. 

– Itt nem kaszkadőrök laknak, ha-
nem idős emberek, állapotos vagy 
babakocsival járó asszonyok, akik 
számára mindennapos veszélyt je-
lent a közlekedés! – részletezi Lévai-
né. – Van, aki most is törött lábbal 
fekszik! A 20-30 centi mélységű, ki-
kerülhetetlen kátyúk nem csak bosz-
szúságot okoznak az autóval próbál-
kozóknak, hanem komoly anyagi 
károkat is, amiket a világon senki 
nem fog megtéríteni.

Többen mondják, szeretnek itt 
élni, Magashegy szép fekvésű hely, de 
a megoldatlan problémák miatt egy-
re többen választják a költözést. 

Gazdusné Pankucsi Katalin, a te-
rület tavaly ősszel megválasztott ön-
kormányzati képviselője türelmesen 
jegyzi a panaszokat. Mint mondja, 
tisztában van a gondokkal, láthatják, 
hogy folyamatosan jelen van a város-
részben, és minden tőle telhetőt el-
követ, hogy amit lehet, mihamarabb 
orvosolni tudjanak.

– Csodákat persze nem tudok 
ígérni, a városi költségvetés el-
fogadása után dől majd el, mi-
lyen területre mennyi forrás jut – 
hangsúlyozta. Legfontosabb most 
nyilvánvalóan a konkrét balesetve-
szélyek elhárítása, több érintett tár-
sasággal is felvette már a kapcsola-
tot az ügyben, a közútkezelőtől a 
Városgazda Kft.-ig. 

Szepesi S. 

Egy igazi, hamisítatlan hu-
szártábor korabeli hangu-
latába csöppenhetnek bele 
az érdeklődők március 15-
én, a Szent István téren. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Huszár és Lovas Hagyományőrző 
Egyesület, amely hosszú évek óta biz-
tosítja ilyenkor a történelmi hangu-
latot a miskolci belvárosban, ezúttal 
– korabeli szóhasználattal – bekvár-
télyozik a térre. Példájukon most kö-
zelről is megismerhetjük a Jókai-regé-
nyekben idézett, régi katonamondás 
igazságát, mely szerint „...Első a vi-
lágon az Atya Úristen, azután a Fia, 
aztán mindjárt a magyar huszár kö-
vetkezik. Azután jön a huszár lova, 
azután a huszár lovának a patkója: az-
után jön a semmi. Csak ezután követ-
kezik a többi földi halandó.”

– Egyesületünk 1997-ben a 3. Estei 
Ferdinánd huszárezred mintájára ala-
kult, amely az 1848-49-es szabadság-
harc idején Észak-Magyarországon 
állomásozott – mondta Billik Miklós 
titkár. – Az ezred huszárjait a Felvi-
dékről toborozták, innen vezényelték 
őket a szabadságharc színtereire. 

A borsodi huszárok viselete, fegy-
verzete – még a lószerszám is – tel-
jesen korhű, sok esetben eredeti, a 
csákók zsinórjától a lovak patkójáig. 
Mindezeket persze nem egyszerű be-
szerezni. Komoly levéltári, múzeumi 
kutatómunkát igényel, régiség-keres-
kedésekben, zsibvásárokon kell „bú-
várkodni”. Billik Miklós elmondása 
szerint nem csupán felszerelésük da-
rabjai, de fellépéseik koreográfiái is 
teljesen hitelesek: a díszelgéstől kezd-
ve az újrajátszott csatajeleneteken át 
egészen a verbunkos táncmozdulato-
kig. Mindez persze nem olcsó mulat-

ság: a felszerelés költségei személyen-
ként elérhetik a félmillió forintot, s a 
huszárjelölteknek lovakról is saját ma-
guknak kell gondoskodniuk. 

Az egyesületnek harsányi, kis győ-
ri, emődi, miskolci, bükkaranyosi 
tag jai vannak – jelenleg szám szerint 
tizenhatan. Foglalkozásukra néz-
ve különbözőek, ami közös bennük: 
mindannyian fontosnak érzik a ma-
gyar huszárság tradícióinak, szabá-
lyainak, erkölcsi értékeinek ápolását, 
életben tartását. 

– A magyar huszár katonai hagyo-
mányaink talán legkiválóbb, leghíre-

sebb képviselője, mesék, mondák, 
legendák hősévé vált. Emléke, szelle-
me ma is példaként szolgál – hang-
súlyozta Billik Miklós. 

Az egyesület tagjai rendszeresen 
tartanak gyakorlatokat állandó „tá-
borhelyükön”, Bükkaranyoson. Ott 
vannak a lovas ügyességi versenye-
ken, huszártornákon, katonai ha-
gyományőrző rendezvényeken, szü-
reti mulatságokon, koszorúzásokon. 
Hosszú évek óta ők teremtenek tör-
ténelmi hangulatot Miskolcon is, a 
március 15-ei megemlékezések szín-
helyein. Résztvevői a Magyar Ha-
gyományőr Világszövetség tavaszi 
emlékhadjáratainak, melyeken más 
hagyományőrző csapatokkal együtt 
híres 1848-49-es csataterek küzdel-
meit elevenítik fel: Szolnokon, Tápió-
bicskén, Isaszegen, Vácott és máshol. 

Az egyesület az 1849. július 23-ai, 
bükkaranyosi ütközetben elesett hu-
szárok és parancsnokuk, Pöltenberg 
Ernő tiszteletére emlékművet állítta-
tott a csata egykori színhelyén, melyet 
2000. július 23-án avattak fel. Abban 
az évben, október 6-án reggel 6 óra-
kor Bükkaranyos templomainak ha-
rangjai 13 percen át egyszerre siratták 
az aradi tábornokokat. Ezt a hagyo-
mányt azóta több környékbeli község 
is átvette...                     Szepesi Sándor

Tisztelt miskolci polgárok!
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önöket a magyar polgá-
ri forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának közös ünneplésére!

Kriza Ákos
polgármester

Koszorúzások, megemlékezések március 15-én
10.00 | Koszorúzás Petőfi Sándor szobránál (Petőfi tér). Ünnepi beszédet mond: Kriza Ákos polgár-

mester. Az ünnepi megemlékezést követően közösen felkeressük az 1848-as forradalom és szabadság-
harc miskolci emlékhelyeit: Batthyány Lajos emléktábláját, Deák Ferenc szobrát, Lévay József szobrát, 
Szemere Bertalan szobrát, Petőfi Sándor emléktábláját, Széchenyi István szobrát.

11.00 | Koszorúzás az Erzsébet téren Kossuth Lajos szobránál.
11.30 | Az avasi temetőben a kegyelet virágait helyezzük el Palóczy László és Szemere Berta-

lan emlékművénél, valamint Horváth Lajos és Butykai József sírjánál.
16.00 | Ünnepi megemlékezés a Lavotta és az Erzsébet királyné utca kereszteződésében ta-

lálható kopjafánál.
16.00 | Ünnepi megemlékezés a szirmai Hősök emlékművénél. Ünnepi beszédet mond: Giákné 

Bobály Judit önkormányzati képviselő

Családi program a Szent István téren:
11.00–16.00 | Huszártábor (huszárok és lovaik, huszárviselet és fegyverbemuta-

tó, a Wysoczki Légió fegyverbemutatói, népi mesterség-bemutatók, ’48-as játszóház, 
pónilovaglás, To(Bor)ozó, verbunk és rezesbanda) .

11.00–13.00 | Rezesbanda „csalogatója” kicsi és nagy táncos lányok kíséretében.
16.00 | Ünnepélyesen elvonulnak a huszárok.

Fedett színpad
12.00–13.00 | Népzenei koncert, verbunkos, táncház a Számadó Zenekarral.
13.00–13.30 | Dalra, magyar – kikiáltó, dobos, tárogatós járja be a teret, hívogatja a dal- és 

szavalóversenyre az érdeklődőket.
13.30–14.00 | Rendhagyó történelemóra (Kossuth, Jókai, Petőfi) vásári képmutogató, 

énekmondó által megelevenítve
14.00–14.30 | Nemzeti romantika, magyar nóták, népies műdalok
15.00–16.00 | Verskoncert, énekelt Petőfi-versek. (Fehér Sándor – Tímár Krisztián)

Szabadtéren – virágóra előtt
11.00–11.50, majd óránként indítva | Játszókert – a Borókás társulat produkciója. (fajá-

tékok, képmutogatás, hordólovaglás, diótörés, várfoglalás, aszfaltrajz)
17.00 | Sára Sándor: 80 huszár című magyar filmdrámáját vetítik a Művészetek Háza Uránia-

termében. A Fidesz – KDNP miskolci szervezetének ünnepi megemlékezését záró vetítés belépő nél-
kül megtekinthető.

Huszártábor a belvárosban – tradíciók, szabályok, értékek

Magashegyi kalandtúra, erős idegzetűeknek
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Kávé, kilátással
Ismét nyitva lesz áprilistól 
az Avasi kilátóban találha-
tó presszó.  Az egész épít-
mény felújítására azonban 
még minimum másfél 
évet várni kell.

– Az Avasi kilátót jelenleg a Borta-
nya Kft. bérli a MIK Zrt.-től – erő-
sítette meg információinkat Dobos 
Tímea városházi sajtószóvivő. A vá-
ros szezonális üzemeltetésre adta ki 
a cégnek a kávézót, melynek értel-
mében áprilistól szeptember 30-áig 
kell működnie. Gecse Péter, a Bor-
tanya Kft. üzletvezetője azt is el-
mondta, várhatóan a régi jazz-esték 
is visszatérnek majd a presszóba.

– Az Integrált Városfejleszté-
si Stratégia (IVS) belvárosfejlesztés 
második ütemében szerepel az 
Avasi kilátó felújítása, sőt, erre en-
gedélyes terv is van már – mond-
ta el Lengyel Katalin, a Miskol-
ci Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. 
Az időpont azonban még kérdé-
ses. A pályázati felhívás – melyen 
belül forrást szereznének a terve-
zett beruházásokra – még nem je-

lent meg, ezt a cég későbbre várja. 
– Ha nyernénk az első fordulóban, 
féléves projektfejlesztés következ-
ne, ezt követően második forduló-
ra kellene beadni a pályázatot, és a 
munka – többek közt a kilátó fel-
újítása is – csak az ezt követő po-
zitív elbírálás után kezdődhetne el, 
körülbelül 2012 második felében – 
tette hozzá Lengyel Katalin.

Tajthy Á.

Petőfi utca: fórum a beruházás részleteiről
Lakossági fórumon ismer-
tették a déli tehermentesítő 
meghosszabbításában vég-
rehajtott változtatásokat, il-
letve a befejezés részleteit 
kedd este az Istvánffy Gyula 
Általános Iskolában.

A fórumon részt vett Pfliegler Pé-
ter alpolgármester, Lengyel Kata-
lin, a Miskolci Városfejlesztési Kft. 
ügyvezető igazgatója, Rostás Lász-
ló, Miskolc főépítésze, Szőke László, 
az önkormányzat építési osztályának 
vezetője, Kiss János és Szabó Sándor 
önkormányzati képviselő, és Vincze 
János, a beruházás tervezője.

Kiss János bevezetőjében elmond-
ta, örökölt helyzetről van szó, ha te-
hették volna, akkor nem így készítet-
ték volna el ezt a fejlesztést. Lengyel 
Katalin arról beszélt, hogy a koráb-
ban aláírt támogatási szerződés köti 
a kezüket, az önkormányzatot. A 
városrehabilitációs programban ez 
a 1,5 milliárdos útépítési projekt a 
legproblémásabb, rengeteg lakossá-
gi észrevétellel, melyet igyekeztek fi-
gyelembe venni. Pfliegler Péter ehhez 
kapcsolódva elmondta: nem kaptak 
engedélyt minden változtatásra. 

A Dayka híd kétirányú marad, 
gyalogos forgalommal, a Petőfi utca 
páros oldalán Diósgyőr felé halad 
majd a forgalom egy sávon, a má-
sodik sáv parkoló lesz. A Petőfi utca 
páratlan oldalán lesz a bejövő forga-
lom, szintén egy sávon, parkolósáv-
val. A Reményi utcára nem viszik a 
forgalmat, az óvoda lebontott keríté-

sét visszaállítják. A Malomszög híd 
egyirányú lesz az Avas irányába gya-
logos forgalommal, a Vászonfehérítő 
híd szintén egyirányú. Nem teljesül-
hetett a Füzes utcán élők azon kéré-
se, hogy hátsó, autókiálló kapukat 
nyithassanak, mert ezt nem enge-
di meg a szabályozás, viszont a kéré-
seknek megfelelően kerülték ki a fá-
kat a járdával, illetve majd’ nyolcvan 
fát ültettek a Szinva partjára a kivá-
gottak helyett. 

Az alpolgármester kiemelte, hogy 
akár saját költségen is megoldják a 
terület „zöldítését”, fű és más növé-
nyek ültetésével. A Petőfi utca páros 
oldalán két buszmegállót terveztek, 
egyet a 2–4. szám elé, egyet pedig a 
Zrínyi Ilona Gimnázium háta mö-

gött. A lakók kérték, hogy a kettő he-
lyett csak egy legyen a Búvár klub 
magasságában, de Pfliegler Péter el-
mondta, egyelőre marad a két meg-
álló, hat hónapig vizsgálják majd a 
kihasználtságát, az utasszámot, és az-
tán újra tárgyalják, hogy mi a legjobb 
megoldás. 

A lakossági kérdések sorában fel-
vetődött, hogy a Vászonfehérítő utca 
elejét egyirányúsították, így az ott la-
kóknak nagyot kell kerülni a Thökö-
ly utca felé. A ferde híd kapcsán ér-
deklődtek, hogy mi lesz a befedett 
esővíz-elvezetővel, és mikor hozzák 
rendbe a társasház előtti részt, hogy 
rettenetes állapotokat és szemetet 
hagytak hátra az építőmunkások, il-
letve, hogy a megépült hidak esetleg 

alacsonyak, és egy tavalyi, hasonló 
magas vízállásnál kiönthet a terüle-
ten a Szinva.

A válaszokban elhangzott, hogy 
a Vászonfehérítő elejét éppen la-
kossági kérésre egyirányúsították, a 
közlekedési nehézséget pedig a vil-
lamospálya-építés okozza, ha ez-
zel elkészülnek, már nem kell akko-
rát kerülni az autókkal. A kivitelezőt 
már egy bejárás után kérték, hogy tá-
volítsa el a törmeléket, ha újra ilyen-
nel találkoznak, ezt ismét megteszik 
– ugyanakkor figyelembe kell venni, 
hogy ez egy befejezetlen beruházás, 
végleges takarítás és rend csak a befe-
jezése után lesz.                                      H. I.

a fórumról részletes beszámoló  
olvasható a minap.hu-n

Roma szakkollégium – Miskolcon is
A történelmi egyházak 
működtetik a Keresztény 
Roma Szakkollégiumi 
Hálózatot. 

Budapesten a római katolikus egy-
ház részéről a jezsuita rend, Deb-
recenben a református egyház, 
Miskolcon pedig – valószínűleg 
szeptembertől – a görög katolikus 
egyház lesz az intézmény fenntar-
tója. Az Európában egyedülálló 
hálózat a jövőben várhatóan to-
vább bővül, és újabb városokban is 
alakulnak egyházi fenntartású in-
tézmények a felsőoktatásban tanu-
ló cigány fiatalok számára.

Grunda János miskolci görög 
katolikus lelkész, oktatási referens 
tájékoztatása szerint jelenleg tár-
gyalásokat folytatnak az önkor-
mányzattal a kollégium helyszínéül 
szolgáló ingatlan biztosításáról. Ki-

dolgozás alatt van az alapító okirat 
is, amely előreláthatóan áprilisra 
készül el. Ekkorra válnak végleges-
sé a részletek, annyi azonban már 
most elmondható, hogy az intéz-
ményt Miskolcon is a roma szak-
kollégium-kezdeményezés eredeti 
célkitűzéseinek megfelelően kíván-
ják működtetni.

– Egy olyan lelki-szellemi-
szakmai közösséget szeretnénk lét-
rehozni, amely hozzásegíti a fiatalo-
kat roma identitásuk megértéséhez, 
vállalásához, és ezzel együtt vál-
janak hasznos tagjaivá a többsé-
gi társadalomnak – hangsúlyozta 
Grunda János. Közéleti szempont-
ból is aktív, művelt és képzett roma 
értelmiség a kapocs szerepét tölt-
heti be a többség és a kisebbség kö-
zött, előmozdíthatja a valódi párbe-
szédet, amelyre nagy szüksége van 
az országnak. Ehhez szeretne hoz-
zájárulni a szakkollégium, speciáli-
san kiegészítve az egyetemi, főisko-
lai képzést.                             Szepesi S.        

„Ez a zenekar szerelemből működik”
Három évtizede működik a 
Reményi Ede Kamarazene-
kar. Az eleinte iskolai együt-
tesként működő együttes a 
városon túl is számon tartott 
formációvá vált az évek alatt. 

Működésüket is elsősorban ennek 
köszönhetően tudják finanszírozni, 
hiszen bevételük jó része a fellépések-
ből származik. A muzsikosakat azon-
ban nem ez tartja össze, hanem a ba-
rátság és a zene szeretete. Az ünnepi 
év kapcsán Nagy Zsófia alapító taggal 
idéztük fel a kezdeteket.

– Többször is elmesélték már, hogy 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar egy 
miskolci fellépése adta az ötletet a 
zenekar megalapítására. Elég ma-
gasra tették a lécet!
– Elsős szakközépiskolásként tel-

jesen magával ragadott minket az a 
koncert! Sok tehetséges vonós került 
abban az évben az iskolába, a fiatal-

kori lelkesedésünkkel úgy gondol-
tuk, mi is létrehozhatunk egy zene-
kart. Engem az is inspirált, hogy a 
szüleim is zenészek voltak, a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekarban játszot-
tak. Édesanyám a cselló szólamban 
játszott, édesapám pedig koncert-
mester és hegedűtanár is volt, én ma-
gam pedig ötéves koromban kezd-
tem hegedülni. 

– Azonnal összeállt a zenekar?
– Nyolcan kezdtük – de például 

annak idején még nem volt brácsá-
sunk, hiszen az a szakközépiskolában 
még nem tanulható a hangszer mé-
rete miatt. Nagy elismerés volt, hogy 
már második évben beült közénk Gál 
Károly tanár úr, aki egyben a miskolci 
szimfonikusok koncertmestere is volt, 
zenekarunknak pedig huszonöt éven 
át művészeti vezetője. További vonó-
sokkal kibővítette a zenekart, így a vé-
gére körülbelül tizenhatan lettünk.

– Azóta szinte kicserélődött a tár-
saság…
– Igen, és ma van olyan tagunk, 

aki még nem töltötte be a harminca-

dik életévét. De nagyon jól megértjük 
egymást, baráti légkörben dolgozunk. 
Ez meghatározó a zenekarban, mond-
hatom, ezért létezünk mai is. Ha egy 
tag elhagy minket, akkor fontos, hogy 
szakmailag megfelelő embert találjunk 
a helyére, de legalább ugyanolyan súly-
lyal esik latba, hogy emberileg milyen 
a jelölt. Ez a zenekar szerelemből mű-
ködik, és azt hiszem, csak így van ér-
telme. Amellett a létünk természetesen 
sok minden mástól is függ.

– Például a pénztől is. Honnan te-
remtik elő a szükséges forrásokat? 
– Elsősorban a fellépésekből van 

pénze a zenekarnak. A személyi jöve-
delemadó 1 százalékából befolyó ösz-
szegből egy saját rendezésű koncer-
tet is meg tudunk szervezni. Vannak 
ezen kívül különböző pályázatok, bár 
sajnos, a kultúra támogatására nem 
sok. Nem tudjuk még, mi lesz, a pá-
lyázati összegektől függ például, hogy 
kiket tudunk meghívni az őszi, téli 
koncertjeinkre.

– Azért biztosan lehet már tudni, 
hogyan telik majd a jubileumi év.

– Áprilisban lesz egy, a Filharmónia 
által szervezett koncertünk. Ezt köve-
tően, májusban egy amerikai karmes-
ter, James Brooks – Bruzzese vezényel 
majd nekünk. Reméljük, hogy sikerül 
önállóan koncerteznünk a Bartók+… 
Miskolci Nemzetközi Operafeszti-
válon, augusztusra pedig a Zemplé-
ni Fesztiváltól kaptunk meghívást. Az 
őszi időszak, mint mondtam, még bi-
zonytalan, koncertet azonban bizto-
san fogunk adni.         

Kiss J.

Búcsú Mádai Gyulától

Családja, barátai, volt kollégái, 
tisztelői jelenlétében pénteken 
örök nyugalomra helyezték Mis-
kolcon, a Mindszenti temető-
ben Mádai Gyulát, a Földes Fe-
renc Gimnázium néhai tanárát, 
aki aktív közéleti szerepet is vál-
lalt a városban. A Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 
pedagógus tagozatának egyko-
ri elnöke, a KDNP miskolci szer-

vezetének alapító tagja, 1990-től 
1994-ig miskolci önkormányza-
ti képviselő, országos közoktatá-
si szakértő és vizsgáztató is volt.

A ravatalozóban Veres Pál, a 
Földes Ferenc Gimnázium igaz-
gatója és Holczer József címzetes 
kanonok vett végső búcsút a 79. 
életévében elhunyt Mádai Gyu-
lától.

(Fotó: Juhász Ákos)

PROFIL

Az élet a legfontosabb koncepció
Ybl Miklós-díjat kapott 
Rostás László, Miskolc fő-
építésze. 

Az életműért adható rangos építé-
szeti elismerést nemzeti ünnepünk 
alkalmából Pintér Sándor belügymi-
niszter adta át pénteken Budapesten.

Rostás László a közelmúltban a 
Miskolc Televízió Kilátó című mű-
sorának vendégeként beszélt építészi 
hitvallásáról is. Arról, hogy az em-
berek számára tereket kell létrehoz-
ni, hogy védelmet nyújtsanak, de az 

épületek ennél sokkal többet is jelen-
tenek. Véleménye szerint az építésze-
ti alkotás csupán egy mű, attól válik 
életszerűvé, ha használatba veszik. 
Munkájában fontosnak tartja, hogy 
a különböző terek kialakításakor az 
ember meg tudja fogalmazni jó érzé-
seit, és átadja azokat a használónak.

– Lényeges szempont ez, mert hi-
ába építek meg legjobb tudásom 
szerint egy házat, hiába meggyő-
ződésem, hogy a világmindenséget 
adom, ha a használó nem tudja, mit 
használ – fejtette ki. 

Az elidegenedés igen fontos téma 
a mai világban. Rostás László szerint 

a lényeg, hogy félre kell tennünk azo-
kat a mesterséges dolgokat, melyek 
nem hagynak bennünket közvetlen 
emberi kapcsolat létesítésére.

– Megfigyeltem a taxisblokád ide-
jén – emlékezett vissza a főépítész 
–, hogy az első napon lehorgasztott 
fejjel ballagtak az emberek a Város-
ház tér felé. Második nap már jobb 
hangulatban voltak, a harmadik reg-
gelen pedig már kifejezetten jóked-
vűen, beszélgetve sétáltak. Termé-
szetszerűleg visszaállt a közösségi tér 
jelentősége.

A város sokszínű építészeti szem-
pontból, több korszak térrendezé-
si elképzelése rétegződött egymásra. 
Sok épület eltűnt az idők során, de a 
szerkezet megmaradt. Rostás László 
szerint a következő időszakban nincs 
más teendő, mint az egykor hasznos, 
használatos épületeket „kifejtve” is-
mét visszaállítani.                      Kiss J.
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Visszafogott tervezés, feszes költségvetés
A közgyűlés legfajsúlyosabb 
előterjesztése a város 2011-
es költségvetése volt, amit 
hosszú vitát követően foga-
dott el a testület.

A források túlnyomó részét tovább-
ra is a központi költségvetési forrá-
sok adják, mondta bevezetőjében 
Kriza Ákos polgármester. Fontosnak 
tartják a forráshiány csökkentését és 
a vállalt kötelezettségek teljesítését. 
Csökkent több bevételi forrás – pél-
dául az adók –, a normatív támoga-
tás több mint 600 millió forinttal lett 
kevesebb. Az eddigieknél is vissza-
fogottabb tervezésre volt szükség a 
hiány miatt. A nagyprojektek közül 
folytatódik a Zöld Nyíl, a belváros 
rehabilitációjának kettes üteme. To-
vábbi jelentős beruházás a két egész-
ségház fejlesztése, az ideiglenes ős-
termelői piac kialakítása, valamint a 
fűtőműprojekt.

A frakciószónokok mellett (lásd 
külön anyagunkat) több fideszes és 
KDNP-s képviselő is felszólalt, hang-
súlyozva, hogy nem kellene ilyen 
szoros gazdálkodást folytatni, és fe-
szes költségvetést összeállítani, ha az 
előző városvezetés nem ilyen rossz 
helyzetet hagyott volna maga mö-
gött.

Folytathatták volna a város ela-
dósítását további hitelfelvételek-
kel, de most inkább megpróbálják 
az adósságszolgálatot csökkenteni, 

ami áldozatokkal jár, mondta Ko-
vács László (KDNP). Kiss János (Fi-
desz) frakcióvezető szerint a hitele-
ket egyszer vissza is kell fizetni, erre 
is kell egy koncepció. „Van bennünk 
önmérséklet és fegyelmezettség, en-
nek megfelelően készült ez a költ-
ségvetés”, tette hozzá. Az ugyancsak 
fideszes Gazdusné Pankucsi Katalin 
a vargahegyi utak javítása kapcsán 
jelezte, erre elnyertek egy pályáza-
tot, így ehhez nem kell módosító in-
dítvány. Zsiga Marcell alpolgármes-
ter úgy fogalmazott, jelenleg nincs 
miből gyors és hatalmas lépéseket 
tenni, apró lépésekkel kell feljutni a 
csúcsra.

Az ellenzék részéről Varga Gergő 
(MSZP) a Célpont Ifjúsági Iroda tá-

mogatásának csökkenése miatt szó-
lalt fel. Tompa Sándor (MSZP) kép-
viselő szerint nem kellene a város 
korábban megkezdett programjai-
ról rémhíreket terjeszteni, a panel-
programban pedig még a 2009-es 
pályázatokat sem bírálták el. Fedor 
Vilmos (MSZP) szerint a minden-
kori kormányok felelőssége tetten 
érhető abban, hogy ez a város ilyen 
helyzetben van. Kérdésként fogal-
mazta meg, hogyan fogják az in-
tézmények kigazdálkodni a pénzt a 
béren kívüli juttatásokhoz? Mokrai 
Mihály (MSZP) szerint nevetséges 
összeg áll rendelkezésre a nyugdí-
jasklubok támogatására, de pozitív, 
hogy a nevelőszülői hálózat támo-
gatására jut forrás.

Kriza Ákos zárszavában elmond-
ta, hogy a normatíva-csökkentést az 
oktatásban a gyerekszám csökkenése 
indokolja. A béren kívüli juttatás egy 
százalékot sem jelent az intézmények 
költségvetésében, ennyi tartalék 
mindenhol van. Farkasné Hadházi 
Ildikó főosztályvezető elmondta, fő 
szempontjuk a költségvetés összeál-
lításánál a város működésének meg-
tartása, és az elindított beruházások 
befejezése volt – úgy, hogy közben 
teljesítsék a kötelezettségvállalásokat, 
csökkenjen a hitel. Valamennyi költ-
ségvetési sort alaposan átvizsgálták, a 
mozgástér nagyon beszűkült. Figye-
lembe kellett venni, hogy 1,4 milliárd 
az adósságszolgálat.

H. I.

Napirend előtt
A csütörtöki közgyűlésen Kriza 
Ákos polgármester napirend előtt 
arról tájékoztatott, hogy Molnár 
Attila az AVE Miskolc Kft. egyik 
ügyvezetője lett, így összeférhetet-
lenség miatt lemondott a város-
gazdálkodási és üzemeltetési bi-
zottságban betöltött tagságáról. 
Helyére Óváriné Balajti Zsuzsan-
nát javasolták – ezt a grémium jó-
váhagyta – így a szavazás után az 
új bizottsági tag letette az esküt. 

Zsiga Marcell (Fidesz) képvise-
lő, alpolgármester bocsánatot kért, 
amiért figyelmetlen volt, és sza-
bálytalanul több módon is igény-
be vett költségtérítést. Mint mond-
ta, jóhiszeműen járt el, az összeget 
visszafizeti (egy részét már koráb-
ban visszafizette), és 250 ezer forin-
tot ajánlott fel jótékony célra.

Szegedi Márton (Jobbik) frak-
cióvezető arról szólt, hogy február 
elején kidolgoztak egy javaslatot a 
lakókörnyezet rendben tartásával 
kapcsolatban, „amit formai okok 
miatt visszadobtak”. Ezt kijavít-
va februárban újra beadta, és az-
óta sem kapott tájékoztatást, mi a 
helyzet a javaslattal, mely azt tar-
talmazza, hogy csak az kap bér-
pótló és szociális juttatásokat, aki 
rendben tartja a lakókörnyezetét. 
Kriza Ákos polgármester válaszá-
ban elmondta: a hatósági főosz-
tály hetek óta dolgozik a javasla-
ton. Ki kell dolgozni a megfelelő 
hátteret, keresik a forrást az ellen-
őrzésekhez. 

Kovács László (KDNP) szerint 
jó hír, hogy nem lehet alacsonyabb 
a közalkalmazottak személyi jelle-
gű juttatása idén, mint tavaly.

Varga Gergő (MSZP) képvise-
lő felszólalásában elmondta: örül, 
hogy a sajtón keresztül végre elju-
tott az „avasi probléma” a város-
vezetésig is. Mint mondta, közö-
sen kellene megoldani a gondot. 
Konstruktív javaslatuk van arra, 
hogy megsegítsék a társasházban 
élőket. Kriza Ákos polgármester 
válaszában elmondta: az elmúlt 
hónapokban több problémás csa-
lád kiköltözött már a városrészből a 
fokozott hatósági ellenőrzéseknek 
köszönhetően. Az említett módo-
sító javaslatok jó része törvénymó-
dosítás, ezt a Parlamentben egyez-
tethetik a képviselők. Miskolcon 
a helyi megoldásokat kell keresni, 
ezek egy részét már megtalálták. 

Emelkedő díjak
A városi közlekedési ta-
rifák átlagosan 8,7, a hő-
szolgáltatási alapdíj 4,2, a 
szemétszállítási díjak pe-
dig 4,5 százalékkal emel-
kednek április 1-jétől. 

Díjváltoztatási javaslataikat a szol-
gáltató társaságok főként az inf-
lációval, a normatívák csökkené-
sével, a tevékenységüket érintő 
üzemanyagárak, a bér- és egyéb 
energiaköltségek emelkedésé-
vel indokolták. Mint elhangzott, 
az ebből adódó kiadási többletei-
ket természetesen nem terhelik rá 
teljes egészében a lakosságra, bi-
zonyos mértékű díjemelés azon-
ban, a kiegyensúlyozott gazdál-
kodás érdekében mindenképpen 
szükséges. 

Az ellenzéki pártok képvise-
lői nem támogatták az előterjesz-
téseket. Több MSZP-s képviselő 
úgy fogalmazott, a város jelen-
legi vezetői becsapták a miskol-
ciakat, sem a kampányban, sem 
egyes, decemberi nyilatkoza-
taikban nem ezt ígérték. Szege-
di Márton (Jobbik) frakcióveze-
tő utalt rá, hogy a szocialisták az 
elmúlt nyolc évben 300 százalék-
kal emelték a hődíjakat, majd le-
szögezte, hogy a Jobbik sem tá-
mogatja semmilyen szinten a 
díjemeléseket, nem tartják meg-
engedhetőnek az emberek továb-
bi „sarcolását”.

Kiss János (Fidesz) frakcióve-
zető annak a véleményének adott 
hangot, hogy most sem kelle-
ne árakat emelni, ha nem ilyen 
örökséget vettek volna át. Mint 
mondta: a kényszer a politikában 
is kényszer. 

Kereskedőváros és a jövő iparágai
Az önkormányzat jövőbe-
ni, gazdasági programjáról is 
tárgyalt a közgyűlés. 

Ebben kiemelt célként jelenik meg a 
városi cégek hatékonyságnövelése, a 
gazdaság szereplőivel való folyama-
tos párbeszéd, a helyi vállalkozások 
támogatása. Csakúgy, mint Miskolc 
kereskedővárosi szerepének erősíté-
se, szolgáltatóiparának újraélesztése, 
különös tekintettel a munkahelyte-
remtésre.

A városfejlesztési prioritások közé 
sorolja egyebek mellett a panelfelújí-
tásokat, az energiahatékonyság terü-
letén pedig az alternatív energiák fel-

használását. A közlekedési hálózat 
átalakítása, a városon belüli vasútvo-
nalak helyzetének felülvizsgálata, az 
észak-déli irányú villamosvonal kiépí-
tése, valamint a kerékpárút továbbfej-
lesztése is szerepet kap a programban. 
Csakúgy, mint a szolgáltatási infra-
struktúra, az oktatási hálózat fejleszté-
se és a városüzemeltetés. 

A közbiztonság erősítésére társa-
dalmi felzárkózási program kialakí-
tását, a „jövő iparágainak” (környe-
zetipar, energetikai ipar) fejlesztése 
érdekében pedig tematikus ipari par-
kokat kívánnak kialakítani, a Mis-
kolci Egyetem tudásbázisát is alapul 
véve.

Az előterjesztés hosszas vitát ho-
zott, Jakab Péter (Jobbik) szerint nél-

külözi a konkrétumokat, „álmokról 
és vágyakról” szól. A képviselő külö-
nösen a közbiztonság erősítését célzó 
intézkedéseket hiányolta a tervezet-
ből, valamint a cigányság felzárkóz-
tatására vonatkozó hatékony elkép-
zeléseket, amelyek kötelességeket is 
tartalmaznának, a jogok és támoga-
tások mellett.

Tompa Sándor (MSZP) szerint 
„összeollózott” anyagról van szó, 
amely szakmailag is erősen kifogá-
solható. A képviselő azt javasolta, te-
kintsék ezt munkaanyagnak, bocsás-
sák szakmai, társadalmi egyeztetésre, 
s a véleményezések után hozzák újra 
a testület elé.

Pfliegler Péter alpolgármester je-
lezte, hogy a program több kifogá-

solt tervezete bevált példákon alapul, 
a gazdasági vonatkozásokat a megyei 
kereskedelmi és iparkamara vélemé-
nyezte. Egy gazdasági program nem 
egy statikus, változtathatatlan anyag, 
emelte ki az alpolgármester. Min-
denki hozzászólhat, a jobbító véle-
ményeket el fogja fogadni az önkor-
mányzat. 

Soós Attila (Fidesz) elmondta, na-
gyon sok problémával küzd Miskolc, 
közös feladat, hogy élhetőbbé tegyék. 
A program „magja”, alapja és szándé-
ka jó, minden hasznos és építő javas-
latot bele fognak építeni. „Valami va-
lóban hiányzik ebből a programból: 
az ellenzék együttműködése, amire 
ugyancsak szükség lenne” – fogal-
mazott a képviselő.

Vezérszónokok mondták a költségvetésről
Szegedi Márton (Jobbik) 
Hozzászólásá-
ban annak a 
véleményének 
adott hangot, 
hogy „most 
szembesülnek 
a rombolás 
eredményei-
vel.” A város el-
lehetetlenült, 
miközben több helyről milliós javadal-
mazásokat vettek fel a szocialista képvi-
selők. Az elmúlt években drasztikusan 
csökkent a reálkereset és Miskolc lakos-
sága. Ugyanakkor 16 százalékkal nőtt a 
munkanélküliek száma, a város gazda-
sága mélyrepülésben van, a helyi vállal-
kozások teret vesztettek. Olyan „fejlesz-
téseket” valósítottak meg, amelyek csak 
további költségeket generáltak. A mű-
ködési költségeket most már nem lehet 
probléma nélkül lejjebb srófolni. Nem hi-
szik, hogy a túlélés költségvetését kel-
lene elkészíteni. Az a kérdés, milyen for-
rásokat tudnak biztosítani a gazdaság 
beindításához, erről kellene szólnia a 
2011-es költségvetésnek is. 

Simon Gábor (MSZP) 
Szerinte a mis-
kolci költség-
vetés alapja-
it az országos 
büdzsé ha-
tározza meg. 
A koncepció 
december-
ben 5 milliár-
dos hiánnyal 
számolt – akkor arról beszéltek, hogy ez 
számított eltérés, a feladat az, hogy ez el-
tűnjön. Tavaly 10 milliárd fejlesztési for-
rást tartalmazott a költségvetés, idén pe-
dig csak 5 jut, ez is olyan beruházásokra, 
amelyeket még a korábbi városveze-
tés indított el. Csökken a kulturális intéz-
mények támogatása, a parkfenntartás, a 
közvilágítás, az oktatási intézmények tá-
mogatása, a lakásfenntartási támoga-
tás, és számtalan más terület támogatá-
sa. Még az eredeti koncepcióhoz képest 
is 50 százalékkal csökkentik a tartalékot, 
a város nem lesz felkészülve a váratlan 
helyzetre. Csökkentik a pályázati önré-
szek forrását is, így nem lehet fejlesztése-
ket vonzani. 

Soós Attila (Fidesz) 
Majdnem 
négymilliár-
dos hiánnyal 
számoltak, 
de a tava-
lyi költség-
vetésből ki-
derült, hogy 
ez valójában 
10 milliárd, 
7,2 milliárdos hitelállománnyal. Most 
leszorították 4 milliárdra a hitelt és a 
működés is pozitív eredményt mu-
tat. Számos fejlesztést meg kell való-
sítani, még ha nem is mindig értenek 
vele egyet. Stabilizálni kellett a város 
működését, ez sikerült. Nem újdon-
ság, hogy csökken a normatív támo-
gatás, ez évek óta így van. Méltányo-
landó, hogy ilyen rövid idő alatt össze 
tudták fogni az önkormányzat gaz-
dálkodását, és sikerült egy ilyen profi 
költségvetést összerakni. Méltatlan azt 
kérdezni, hogy mennyire szolgálja ez 
a költségvetés a várost, könnyű a part-
vonalról kiabálni. Érdemi javaslatokra 
viszont szívesen vevők.

Molnár Péter (KDNP) 
Lepusztí-
tott gazdasá-
got, üres kasz-
szát örököltek 
– mondta –, 
amivel na-
gyon nehéz 
bármit is kez-
deni. Tudták, 
hogy milyen 
rossz a helyzet, hiszen látták a felelőtlen 
gazdálkodást. Most abból tudnak főzni, 
amijük van, ami maradt, az pedig csak 
az adósság. Ezért szenved késedelmet 
az, hogy nagy lendülettel nekiláthassa-
nak a fejlesztéseknek, csak apró lépé-
sekkel lehet előrehaladni, ezt a miskolci-
ak is értik. Felelősségteljes költségvetési 
politikát akarnak folytatni, ehhez pe-
dig most megtakarításra, racionalizálás-
ra van szükség. Addig akarnak nyújtóz-
ni, amíg a takaró ér. Nagy a feladat, meg 
kell menteni, működőképessé kell tenni 
a várost, a holdingot. A szocialisták örök-
sége nagyon súlyos, nem megy egyik 
napról a másikra a továbblépés, de ez a 
költségvetés előremutat.

» Megtárgyalták és elfogadták a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendeletet, 
amely számos módosítási javaslatból és pontból állt, ezután például nem számít majd jövedelem-
nek a családi pótlék a bérlakás-pályázatoknál.

» Megtárgyalták és 17 igen, 11 nem szavazattal elfogadták Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét, egy módosítással, mi-
szerint: ezután az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt a Bursa Hungarica ösztöndíj odaítélé-
séről.

» A Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának módosításában a felsőfo-
kú szakképzés nappali szakképesítéseit – az üzleti szakmenedzser felsőfokú szakképzéssel, a ke-
reskedelmi szakmenedzser szakképesítés elágazásaként – kiegészítették.

» A nevelési és oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítható csoportok, osz-
tályok és engedélyezett alkalmazotti létszám meghatározására tett javaslatot 17 igen 10 nem sza-
vazattal elfogadták. Ezzel 11 csoportot szüntetnek meg a városban.

» Terület átadását javasolták a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola részére, 
amit elfogadtak. Az iskola oktatási célokra és sportpálya kialakítására használhatja az ingatlant.

» Elfogadták a beszámolót a Szinva-patak és mellékfolyásain keletkező szennyező for-
rások fokozatos felszámolásáról szóló Intézkedési Terv 2010. évi végrehajtásáról. A mellékágakon, 
például a Pereces patakon nem sikerült megfelelő eredményt elérni.

» Egyöntetű szavazattal elfogadták a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt megvalósításáról 2010. szeptember–2011. január időszakáról szóló beszámolót.

EzEkről is döntöttEk ›››››››››››››
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Hagyományőrző  
egyetemisták
Díjat alapítottak a tradíciók őrzéséért
A selmeci és pataki diákhagyományok megőrzésének és ápolá-
sának támogatása, valamint a hagyományőrzés fontosságának 
erősítése céljával alapított díjat a Miskolci Egyetem Hallgatói és 
Doktoranduszhallgatói Önkormányzata. 

A Miskolci Egyetem a világ első műszaki felsőoktatási intézményé-
nek jogutódja − a Bányászati-Kohászati Tanintézetet bécsi udvari ka-
marai rendelet hívta életre 1735-ben Selmecbányán. A selmeci múlt-
ra méltán büszke, egyedülálló tradíciókkal bíró intézményben több 
költözés és szervezeti változás, több évszázad múltán is élők a diák-
hagyományok. Hiszen míg a „balekból” valétáló végzős lesz, s végül 
fáklyával vonul a Szalamanderen, hogy búcsút vegyen a várostól, az 
egyetemtől, diáktársaitól, évtizedekkel később is élő kötelékek szö-
vődnek. A selmeci hagyományok, az egyenruhák, a szakestek, bará-
ti társaságok, az aranygyűrű s megannyi közös élmény köti így össze 
a világ különböző pontjain dolgozó mérnököket, kutatókat, tudóso-
kat, cégvezetőket.

Joggal büszkék e hagyományokra napjaink hallgatói is a Miskol-
ci Egyetemen. A hallgatói önkormányzat így „A tudományos után-
pótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének 
növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” című 
(TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt támogatásával „Hagyomány-
ápolásért” Díjat alapított. Ezzel ismerik el a jövőben azt a hallgatót, 
aki a diákhagyományok élővé tétele, ápolása és átadása területén 
az adott évben kimagasló tevékenységet végzett, és érdemes arra, 
hogy hallgatótársainak példaképül szolgáljon.

Az első ilyen, egyetemi szintű díjat Heiner Ádám, a Gépészmérnöki 
és Informatikai Kar hallgatója vehette át az egyetem pénteken tartott 
március 15-i ünnepségén. A díj a valétálók búcsúzását jelképező fák-
lyás felvonulást szimbolizálva, szalamandra formájában fejezi ki a ha-
gyományok egyik legfontosabb értékét, az összetartozást.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

A Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja és 
az Észak-magyarországi Műanyagipari Klaszter szervezésében 
2011. március 18-tól ismét indul 

üzEMvEzEtői tAnFolyAMunK.
A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak napi 

szinten az alábbi feladatok ellátására:

l  Az üzem tevékenységével kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítá-
si, ellenőrzési és értékelési feladatok végzése minőségirányítási elő-
írások szerinti minőségben. 

l  A felmerülő akadályok (létszámhiány, termelőberendezés meghibá-
sodása, anyaghiány, stb.) elhárításának megszervezése, illetve prog-
rammódosítások kezdeményezése. 

l  Kiemelten felel: 
– a minőség biztosításáért
– a költségkeretek és határidők betartásáért
– a hatékonyság növeléséért.

Helyszín a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Logisztikai 
és Gyártástechnikai Intézet, 3519 Miskolctapolca, Iglói út 2.

Klaszter tag jelentkezése esetén 20% árengedményt adunk. A tanfo-
lyam költsége a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségek egyikén lehet:

Oláhné Lajtos Julianna – 36-30/905-8113
tklajtos@uni-miskolc.hu

Kovács Zoltán klasztermenedzser
+36-30/257-6471

norster@freemail.hu l www.emmk.hu

Ez a publikáció az ÉMOP -1.2.1-2008-0025 számú projekt keretében készült. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap társfinanszírozásával valósult meg.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Tisztelt Olvasóink!
A Miskolci Naplóban gyászjelentések közzétételét vállaljuk.

Hirdetésüket feladhatják személyesen szerkesztő  ségünkben minden 
hétköznap 8.00 és 16.00 között.

Szerkesztőségünk az alábbi címen érhető el:

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

MIKOM Nonprofit Kft. 

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék E-mail: info@mikom.hu
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Sallai Ferenc az Észak-ma-
gyarországi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség kom-
munikációs vezetője. Leg-
többször a szmogriadó 
kapcsán találkozhattak ha-
sábjainkon nevével, most 
azonban új oldaláról is meg-
ismerhetik a szakembert!

Sallai Ferenc immár húsz éve szer-
keszti az (Új) Kör-képet, az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelőség lapját, de csak kevesen tud-
ják róla, hogy a nyolcvanas években 
rendszeresen jelentek meg versei iro-
dalmi folyóiratokban, napilapokban. 
Az elmúlt évtizedekben volt töb-
bek között vízvédelmi osztályveze-
tő, műszaki igazgatóhelyettes is a fe-
lügyelőségnél, ma a kommunikáció 

a fő feladata. Mint mondja, nagyon 
fontosnak tartja a lakosság korrekt 
tájékoztatását a környezete állapo-
táról, az őket érintő esetleges veszé-
lyekről. A téli hónapokra jellemző 
szmogos állapotokról így gyakran ő 
igazította útba szerkesztőségünkön 
keresztül a miskolciakat.

Vendéglátónk halászlét főzött, s 
ennek a tradicionális, magyar étel-
nek – melynek gyökerei a XIX. szá-
zad elejére nyúlnak vissza – a re-
ceptjét osztja meg a Miskolci Napló 
olvasóival. Adódik a kérdés: a szak-
májából ered a halak szeretete?

– Amellett, hogy szeretem a hal-
ételeket, természetesen szakember-
ként is megérint a vizek világa. Minél 
többet tud valamiről az ember, an-
nál jobban félti. A hal pedig a víznek 
a legfontosabb, biológiai szempont-
ból is meghatározó egyede. Érdekes-
ség, hogy elsőszámú bioindikátor is 
– előbb érzi meg a szennyeződést, 
mint bármi más. Így volt ez az em-
lékezetes, tizenegy évvel ezelőtti, 
Nagybányáról indult ciánszennyezés 

idején is. A halteszt során a guppik 
hamarabb jelezték a mérgező anya-
got, mint a műszerek. Visszatérve a 
vízi élőlényekhez: a halászat az egyik 
legősibb tevékenység. A Kárpát-me-
dence vizei halakban gazdagok vol-
tak, egészen a folyók szabályozásá-
nak idejéig, így ez jelentette az egyik 
fő táplálékforrást a kor emberének.

Sallai Ferenc elmondta, emberileg 
is kötődik a vízhez: gyerekkorában 
sokat pecázott a Bódvában, ma pe-
dig – ha ideje engedi – kisebb tavak-
ban, vagy egyik nagy kedvencében, a 
geleji halastóban horgászik. Ha pedig 
afelől érdeklődünk, az édesvízi vagy a 
tengeri halak állnak-e közelebb a szí-
véhez, szinte már a felvetés pillanatá-
ban költőivé is válik a kérdés.

– Sokkal jobban szeretem az édes-
vízi halat, már csak azért is, mert az 
íze karakteresebb, és ezerféleképpen 
lehet elkészíteni. A tengeri hal íze 
semleges, a hekket például csak egy-
féle módon látjuk tálalva a balatoni 
falatozókban.

És vajon mi a titka Sallai Ferenc 
halászléjének?

– A lényeg, hogy az alapanyag le-
gyen jó, tehát folyóvízből származ-
zon a hal. A tiszai nyurga ponty iz-
mos, nem zsírosodik el. A legjobb 
bográcsban megfőzni a halászlét, az 
az igazi! Ami még ennél is fontosabb: 
alázattal készítse az ember, és akkor 
biztosan jól sikerül. S még valami: a 
halászlé főzése szertartás, halat enni 
ünnep!                  Soós P.

Halászlé
(6 személyre)
1,5 kg vegyes apróhal
2-3 db nagy halfej, farok
2 kg nemes halszelet (ponty, harcsa, 
süllő)
3 nagy fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
2 db szárított csöves vagy cseresznye-
paprika
1 db zöldpaprika
1 db paradicsom
2-3 evőkanál őrölt, házi pirospaprika
8-10 db szegedi halászlékocka

A megtisztított apróhalakat, halfe-
jeket, farkat a szintén apróra vágott 
vöröshagymával, zöldpaprikával, pa-
radicsommal és a zúzott fokhagymá-
val 3-3,5 liter hideg vízben feltesszük 

főni. Hozzáadjuk a halászlékockákat, 
megsózzuk, és 1-1,5 órán keresztül 
lobogó tűzön főzzük. 
Amikor a hal puhára főtt, átpasszí-
rozzuk. A leszűrt levet visszatesszük 
a tűzre, hozzáadjuk a házi őrölt (tűz-
piros) paprikát. Amikor a lé újra főni 
kezd, beletesszük a halszeleteket (ha 
van, a haltejet), és 25-30 percig főz-
zük. Közben gyakran kóstolgatjuk, 
szükség szerint sózzuk, fűszerezzük.

Borajánló
A Dimenzió Borászat Görömbö-
lyön élő tulajdonosa, Kovácsné Dra-
bant Katalin és férje számos siker-
rel büszkélkedhet, melyeket rangos 
borversenyeken értek el. Tőlük kér-
deztük: szerintük milyen borok ille-
nek leginkább ajánlott ételeinkhez?

Magyar leves, magyar szőlő
A borászpár halászléhez kadarkát ajánl. A 
rubintpiros színű, fűszeres, de tüzes-zamatos, 
sokszínű ízvilágú nedű kitűnő kísérője ennek 

a tipikus magyar levesnek. A kadarka egyéb-
ként a borok között szintén igazi hungarikum! 
A borászat Csízió nevű kadarka száraz, minősé-
gi vörösbora kitűnő választás a bográcsban ké-
szült étel mellé.

Bársonyos, mediterrán…
Sötétvörös színű, bársonyos, telt ízű, mediter-
rán hangulatú zweigelt kékfrankos cuvée-t 
ajánlanak a szűzérmékhez. A bor zamatában 
kék és fekete bogyójú gyümölcsök, cédrus és 
fekete csokoládé ízét idézi. A csersavai miatt 
könnyen iható, közepesen telt bort vörös hú-
sokhoz és sajtokhoz is ajánlják, így kitűnően 
illik a sertéshez, valamint a parmezános olasz 
tésztához is. A Dimenzió Borászat 2007-es, Tál-
tos cuvée száraz minőségi vörösbora kiváló kí-
sérője lehet az ételnek.

Mangalica szűzpecsenye 
Pethő Tamás a BORs étte-
rem és több más vendéglátó-
hely üzemeltetője. Heti ételün-
ket azért aján lja szívesen, mert 
a magyar húsok és az európai-
olasz konyha összefonódása 
különleges kulináris élmény-
nyel gazdagítja az ínyenceket. 

A friss zsálya és a szárított paradicsom kitűnően passzol a parmezánhoz, 
ez teszi olaszossá az ételt. Ehhez elengedhetetlen egy jó minőségű ma-
gyar hús, ez pedig esetünkben a mangalica. Pethő Tamás azért kedveli 
ezt az ételt, mert nagyon finom borokkal lehet párosítani.

Tipp: Biztosan hallottuk már, hogy a tésztát főzés után nem szabad lehűteni. 
Az állagmegóvás mellett Pethő Tamás szerint ennek az is az oka, hogy főzés-
kor kinyílnak az olasz „paszta” pórusai, így magába szívja a hozzávalók, fűsze-
rek ízeit. Ezért nem szabad például – a magyar tévhittel ellentétben, hogy ne 
ragadjon össze a tészta – olajat tenni az edénybe, mert eltömíti a pórusokat, 
legfeljebb durva sót használjunk.

Mangalica szűzpecsenye szárított paradicsommal és friss zsályával tölt-
ve, fokhagymás-olivás olasz széles metélttel és parmezán-forgácsokkal

1 személyre:
10 dkg szűzpecsenye
10-15 dkg olasz tagliatelle  
(szélesmetélt)
4 darab egész, szárított paradicsom
1 gerezd fokhagyma
parmezán ízlés szerint
1 ág dús zsálya (4-5 levéllel)
olívaolaj

A sertésszűzet megnyitjuk, szűz olívás zsályával és olívában pácolt szárított 
paradicsommal megtöltjük. Ezt grillapon vagy serpenyőben vékony olívaola-
jon meggrillezzük, ügyelve arra, hogy a szűz ne száradjon ki.
Közben az olasz szélesmetélt tésztát  fogkeményre* főzzük, majd fokhagymás 
olívaolajjal és trikolor paprikával serpenyőben összeforgatjuk. Tálaláskor par-
mezán- vagy pecorinoforgácsokat halmozunk a tésztára, amit a töltött szűz 
szeleteivel megtámasztunk.
* Fogkemény – al dente: nem puhára főzött, harapható keménységű tészta.

HIrDETéS

HIrDETéS

A halászlé főzése szertartás, halat enni ünnep!

Sallai Ferenc szerint a legjobb bográcsban főzni a halászlét

a séf ajánlata ››››››››››››

Az ételeket Serényi Zsolt és Sashalmi Ádám készíti,
a finom borokat és laza kevert italokat Pethô Tamás ajánlja.

Miskolc, 
Kossuth utca 8.

46/320-035
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Heti horoszkóp
Kos (3. 21–4. 20.) Nagyon gondterhelt lesz a héten. A hét elejét, ha teheti, töltse otthona 
nyugalmában, és gondolja át párkapcsolati, valamint munkahelyi problémáit. Kedden nem várt 
segítséget kaphat egy ismeretlentől. Ha még nincs párja, ezen a héten ne kezdjen új kapcsolatba! 

Péntek és szombat este barátaival vesse bele magát az éjszakába.

BiKa (4. 21–5. 20.) Mostanában egyre több bolondságot csinál. Úgy tűnik, Ámor nyila cél-
ba talált, s mindent rózsaszínben lát. Azért a munkáját se hanyagolja el, mert jól alakulhat a karri-
erje, és sok szövetségesre találhat a munkahelyén. A hét eleje rengeteg papírmunkát hozhat, a hét 

közepén egy döntés, a hét végén pedig egy románc várhat Önre.

iKreK (5. 21–6. 21.) Csak a munkájában leli örömét. Vigyázzon, hogy ne hajszolja túl ma-
gát! Sportoljon többet! Vágjon bele új dolgokba! Az elmúlt időszakban egyre jobban érzi magát ba-
rátai társaságában, és egyre izgalmasabb emberekkel találkozott. Ha pár nélkül van, akkor hama-

rosan új szerelem kopogtathat az ajtaján. A hétvégét fordítsa pihenésre!

ráK (6. 22–7. 22.) A héten olyan makacs lehet, hogy még a szeretteire sem hallgat. Ne má-
sokat hibáztasson, ha bajba kerül! Nagy csalódás érheti egy közeli barátja miatt, egy másikkal vi-
szont szorosabbra fűzheti a szálakat. A hét elején tele lehet energiával, és remek ötletei támadhat-

nak. Szerdán kerülje a befektetéseket! A hétvégét töltse a családjával.

oroszlán (7. 23–8. 23.) Ha fontos a szerelme, akkor ne kezdjen ki mással, mert most 
biztosan lebukna! A munkahelyi kalandok különösen veszélyesek! A hét elején töltődjön fel, mert 
a hét második felében minden energiájára szüksége lehet. Csütörtökön magánéletében tisztázód-

hat egy korábbi félreértés. A hét végén figyeljen oda pénzére és értékeire!

szűz (8. 24–9. 23.) Sok ellentmondó hírt kaphat kedveséről. Ne ítéljen elhamarkodottan, 
hallgasson meg minden érintettet! A hét végétől új lehetőség várhat Önre, ezért még a héten igye-
kezzen lezárni a folyamatban lévő ügyeit, és pihenjen sokat, hogy feltöltődjön energiával. Merítsen 

hétvégi optimizmusából, mert a jövő héttől minden életerejére szüksége lehet!

Mérleg (9. 24–10. 23.) Szeszélyes hangulatban lesz a héten. Ne várjon megértést má-
soktól addig, amíg nem találja meg önmagát! Hétfőn bátran hozzon döntéseket! Kedden kreatív 
hangulatban lehet, és remek ötletei támadhatnak. A hét közepén kellemes estéket tölthet baráta-

ival, és valaki felfigyelhet Önre. Ne kezdjen bele új párkapcsolatba!

sKorpiósKorpiósK (9. 24–11. 22.) Sértve érzi magát, mert félreértik. Ne támadjon azonnal! Néz-
zen önmagába, talán igazuk van. Ezt leszámítva nyugodt, kiegyensúlyozott hétre számíthat. Pi-
henjen sokat, ugyanis péntektől romantika, boldogság és új lehetőség vár Önre. Most még ne kö-

telezze el magát párkapcsolatában. A hétvégéje tele lehet újdonsággal.

nyilas (11. 23–12. 21.) Mindenáron a középpontban akar lenni, mégse gázoljon át 
másokon! Ne élje bele magát teljesen, ha ezen a héten egy új lehetőség, vagy egy régi vágya meg-
valósulni látszana. Hétfőn kerülje a nagyobb befektetéseket. Kedden bátran kockáztasson! A hét 

közepén a szerelem, hétvégétől pedig családi problémák foglalkoztathatják.

BaK (12. 22–1. 20.) Kerülgeti a szerencse, de nem igazán talál Önre. Legyen éberebb, és 
harcoljon a sikerért, így annál édesebb lesz az eredmény! Múlt heti munkahelyi tapasztalatait re-
mekül kamatoztathatja ezen a héten. A hét elején szerzett új munkahelyi kapcsolatai meghatároz-

hatják karrierje alakulását. A hét végén szerelmes pillanatokra számíthat.

Vízöntő (1. 21–2. 20.) A Vízöntők folyamatosan őrlődnek, és magukban keresik a hi-
bát, pedig egy kapcsolat megromlásához két ember kell. A hét elején szerelmi kísértésbe eshet, de 
ne kezdjen bele új kapcsolatba, főleg ne olyannal, akit most ismer meg. A hét közepén pozitív for-

dulat várható magánéletében. Péntektől anyagi ügyei kerülhetnek előtérbe.

HalaK (2. 21–3. 20.) Bármibe fog bele, sikert arat. Szorgalom nélkül azonban nincs győ-
zelem! Pihenjen és töltődjön fel! Energiával és ambíciókkal teli időszak kezdődik. A hét elején meg-
érintheti a romantika, és barátaival is kellemes órákat tölthet el. A hét közepén egészségügyi prob-

lémái adódhatnak. Péntektől új, izgalmas lehetőségek várnak Önre.

Ismeri Ön híres színészeinket?
Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön híres színészeinket?
Hamarosan kiderül! Hatrészes kereszt-
rejtvény-játékunkban ismert színészeink nevét 
rejtettük el! 

A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb április 7-e 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. 
A helyes megfejtők között kiadónk, a MiKoKoK M ajándékát, köny-
vet sorsolunk ki.
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A legfontosabb: diáktársaink aktivizálása
A diákönkormányzat megújítása Seghatoleslami Milán legfőbb célja

A diákönkormányzat meg-
újítását tekinti fő feladatának 
Seghatoleslami Milán, Mis-
kolc tavaly októberben meg-
választott diákpolgármes-
tere, aki munkája mellett a 
Földes Ferenc Gimnázium-
ba jár, és érettségire készül.

– Jelen vagyok a Földes diákéletében 
is, diák-önkormányzati vezetőségi 
tagként – mondja Milán. Majd mesél 
a nevéhez fűződő újításokról, példá-
ul a Földes-bál tematizálásáról – az 
idén a retro volt a téma. Mint mond-
ja, ezeket a munkákat is élvezte, ám 
új kihívásokra is vágyott. 

– A diák-polgármesterséget né-
hány éve már felajánlották nekem, 
akkor még visszautasítottam. Két év 
alatt azonban megláttam az ebben 
rejlő lehetőségeket, ezért tavaly én 
magam vetettem fel, hogy Scheffer 
Szabinát követően vezetném a szer-
vezetet, és az októberi közgyűlésen 
támogattak is a diákok szavazataik-

kal – beszél megválasztásáról a diák-
polgármester.

Milán lelkesen mesél a közeljövő 
munkáiról, terveiről is. 

– Elsődleges feladatomnak a diák-
önkormányzat arculatának megújítá-
sát tartom, várhatóan a március végi 
közgyűlésen mutatjuk be az új lo-
gót, honlapot, és elfogadjuk a készülő 
Szervezeti és Működési Szabályzatun-
kat is – emeli ki az agilis fiatalember. 
S bár a város nehéz anyagi helyzete 
érintheti a diákönkormányzatot, Mi-
lán mégis optimista: pályázatokat ke-
resnek, melyek segítségével továbbra 
is tudnának a diákoknak képzéseket 
és egyéb programokat szervezni. 

Programok szervezése mellett 
más feladata is van a diákönkor-
mányzatnak. 

– Munkánk része a diákjogok és 
-kötelességek ismertetése, de a leg-
fontosabb feladat diáktársaink akti-
vizálása, tudatosítani bennük, hogy 
mi vagyunk a következő generáció, 
akik tehetünk a városunkért, sőt az 
országért – hangsúlyozza.

Milyen az élet diákpolgármester-
ként? Milán saját bevallása szerint 
nehéz, különösen a közelgő érettségi 
mellett, a jövőre nézve azonban több 
elképzelése is van.

– A Miskolci Egyetemre, a Sem-
melweisre és a Budapesti Műsza-

ki Egyetemre jelentkeztem, utóbbi 
kettőre azért, mert kíváncsi vagyok, 
hogy a jelenlegi oktatási rendszer 
megszavazna-e nekem budapes-
ti egyetemet. Leginkább azonban a 
megjelölt miskolci szakok, a nem-
zetközi gazdálkodás és az anyagmér-
nöki szak érdekel, így a diák-pol-
gármesteri munkát is könnyebben 
tudnám végezni, bár ez még a jövő 
zenéje – mondja Milán. 

Politikai ambíciói azonban – szin-
tén saját bevallása szerint – nincsenek. 

– A napi politikába sem most, 
sem a jövőben nem akarok bele-
folyni, azt azonban el tudom kép-
zelni, hogy – egyik legnagyobb pél-
daképemhez, Vatamány Bellához 
hasonlóan – gyakornok legyek majd 
az Európai Parlamentben – mond-
ja Seghatoleslami Milán. Erre pedig 
van is esélye, hiszen azoknak, akik a 
legjobban szerepeltek tavaly a Mo-
dell Európai Parlament programban 
– s Milán köztük volt – lehetőségük 
volt találkozni az Európai parlamenti 
képviselőkkel, akik felajánlottak ne-
kik diploma előtt ilyen munkát.

Tajthy Á.

Új akkordok  
a miskolci könnyűzenei életben
Sajátos, egyedi hangzással robbant be a Motherticket 
zenekar a miskolci könnyűzenei életbe,  az elmúlt 
hónapban. A három fiatal srác különleges szövegeivel, 
stílusteremtő akkordjaival egyre több rock-kedvelő 
fiatal érdeklődését keltik fel. 

– A formáció 2010 decemberében alakult meg a mai formájában, és 
amolyan igazi, „hanyatt lökős” rockzenét képviselünk, amit mindig is 
akartunk. Szerintem most tényleg magunkat adhatjuk, és ezt a közönsé-
günk is érzi, akik egyre nagyobb számban jelennek meg a koncerteken – 
tudtuk meg Csörsz Józseftől, a zenekar szólógitárosától. 

– A banda neve egyébként még nyáron megszületett, amikor a ba-
rátnőm lábán megláttam egy anyajegyet, és úgy döntöttem, kimondom 
azt angolul – tette hozzá a témához Doszpoly Tamás énekes. – Nevet-
tünk rajta egy nagyot, de amikor elkezdtünk neveket válogatni, ez tűnt a 
ránk legjellemzőbbnek. A dalszövegek megírása már nehezebb feladat, 
de mindig akad olyan téma, ami megér egy dalt. Nemrég egy youtube 
videóban láttam a hirdetést, amiben kínai lányokkal lehetett randizni, ez 
megihletett, és megszületett a legújabb számunk, A randizz kínai lánymegihletett, és megszületett a legújabb számunk, A randizz kínai lánymegihletett, és megszületett a legújabb számunk, A randizz kínai lán -
nyal.

A zenekar tagjai – harmadik társuk a dobos Simon Viktor – azt is el-
mondták, hogy szeretnének majd egy saját lemezt kiadni, de nem feltét-
lenül az értékesítés miatt. 

– A koncerteken odaadnánk ingyen is a közönségnek a korongot, de 
kell egy kézzel fogható „alap” minden zenekarnak, amire építhetnek – 
tette hozzá a témához Csörsz József.          Vajtó lászló

a zenekarral készült bővebb interjú a minap.hu oldalon olvasható.a zenekarral készült bővebb interjú a minap.hu oldalon olvasható.a

Pályázati lehetőségek
„amerika-nap” megrendezéséremerika-nap” megrendezéséremerik  ír ki pályázatot 
középiskolák számára – a helyi önkormányzatokkal 
együttműködve – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 
a budapesti Amerikai Nagykövetség és a Magyar–
Amerikai Partnerség Egyesület. A cél, hogy a diákok 
és a pedagógusok megismerjék a budapesti Ameri-
kai Nagykövetség munkáját, tájékoztatást kapjanak 
az amerikai továbbtanulási lehetőségekről és bővít-

sék az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatos is-
mereteiket. 
Beadási határidő: április 15, péntek délután 4 óra
részletek: http://palyazatok.org/palyazat-
magyarorszagi-kozepiskolak-szamara-amerika-nap-
megrendezesere/

önkénteseket keresnek.nkénteseket keresnek.nk  Litvánia ad otthont au-
gusztus 31. és szeptember 18. között a 37. Kosár-
labda Európa-bajnokságnak. Az „Eurobasket 2011” 

szervezői a Litván Ifjúsági Tanáccsal közösen várják 
1600 önkéntes jelentkezését, akik segítenek a sport-
verseny lebonyolításában. Ha kedvet érzel az ön-
kéntes munkához, küldd el jelentkezésedet márci-
us 25-éig a http://www.eurodesk.lt és a http://www.
eurobasket2011.com oldalon található jelentkezé-
si lapon. A jelentkezésekről április elején döntenek!

totot vábbi pályázatok a www.mobilitas.hu , illetve a vábbi pályázatok a www.mobilitas.hu , illetve a vábbi pályázatok
www.eurodesk.hu oldalon!

Ülésezik a tanács – jobbra a diákpolgármester | Fotó: Juhász Ákos
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A röplabdaedző lemondott, és marad
Nehéz helyzetbe kerültek az MVSC szakosztályai

Viharos hét van az Albrecht-
Miskolci VSC-MISI női 
röplabdázói mögött. Toma 
Sándor edző ugyanis a hét 
elején lemondott – de vé-
gül sikerült megoldást talál-
ni. A röplabdázóknál a jelek 
szerint sikerült a tűzoltás, de 
vajon mi vár az MVSC-re?

A BSE elleni negyeddöntő elvesztése 
után gyorsan kiderült, hogy az Alb-
recht-Miskolci VSC-MISI női röp-
labdázói az Extraliga rájátszásának a 
folytatásában az NRK-Nyíregyháza 
csapatával kerülnek szembe. Ismert-
té váltak a csata időpontjai is, ami-
kor azonban felrobbant az időzített 
petárda – az edző lemondása. Meg-
beszélést egyeztetés követett, míg vé-
gül sikerült megoldást találni a fel-
merülő gondokra. Mielőtt azonban 
meghallgatnánk az elnököt, érdemes 
megismerkedni Toma Sándor véle-
ményével is!

– Az MVSC, és ezen belül a női 
röplabdaszakosztály sincs rózsás 
helyzetben – kezdte a tréner. – Azért 
hívtam fel elnökünket, hogy jelez-
zem, egyre nagyobbak a gondok. 

Az egyesületnél és a sportiskolában 
is edzősködöm, és mivel likviditá-
si nehézségek jelentkeztek, el kellett 
gondolkodnom a folytatásról. Két 
gyermekem van, a számlákat fizet-
ni kell, és meglehetősen bizonyta-
lanná vált a jövő. Ezért érzékeltettem 
az MVSC első emberével, hogy vala-
mit lépni kell. Ennek a jegyében az-
tán leültünk hármasban Albrecht Jó-
zseffel, névadó szponzorunkkal, és 
megállapodtunk. Úgy vélem, legké-
sőbb a jövő hét első felében rendező-
dik a helyzet, megszűnik az áldatlan 
állapot, és teljes erővel a Nyíregyhá-
za elleni összecsapásra koncentrál-
hatunk. Maradok, és együtt befejez-
zük a bajnokságot!

Az ügyben megkerestük Illyés 
Miklóst is, aki nem köntörfalazott, 
nyíltan és őszintén feltárta a valós 
helyzetet.

– Kár lenne titkolni, hogy csak-
nem kilátástalan helyzetbe kerül-
tünk – kezdte mondandóját az el-
nök. – Késnek a kifizetések, és ezért 
fogyott el a szakvezető türelme. A 
probléma azonban jóval összetettebb 
ennél! Kiürült a kasszánk, nincs mi-
ből fenntartani az egyesület műkö-
dését, és a sportlétesítményt sem. A 
legnagyobb gondot az jelenti, hogy 
a teljes sportlétesítményünk a MÁV 
tulajdonában van. A cégtől az üze-

meltetésre havonta 400 ezer forintot 
kapunk, ez egy évben 4 millió 800 
ezer forintot tesz ki. El lehet képzel-
ni, hogy ez az összeg mire elegen-
dő, amikor egy hideg téli hónapban a 
gázszámla meghaladja a félmillió fo-
rintot. Az ingatlan üzemeltetése éves 
szinten 21 millió forint körül van, a 
hiányzó 16 millió forintot pályáza-
ti pénzekből, önkormányzati támo-
gatásból, szponzori bevételekből fe-
deztük.

Illyés emlékeztetett, hogy kilenc 
szakosztályuk van: erőemelés, judo, 

kajak-kenu, kerékpár, labdarúgás, 
röplabda, thai-box, tenisz, termé-
szetjárás. Hozzátette: mélységes csa-
lódást és fájdalmat érezne, ha a fel-
soroltak közül akár egy is eltűnne a 
süllyesztőben. A klub korábban arról 
volt híres, hogy semmiféle köztar-
tozást nem halmozott fel. Nos, pil-
lanatnyilag ezt nem mondhatják el 
magukról, hiszen az elmúlt év végé-
ről már gázszámlát és villanyszámlát 
is áthoztak erre az esztendőre. Tar-
tozásuk most hétmillió forint körül 
van, és ez szinte naponta gyarapodik.

– Mi lehet a kiút? Elképzelhető, 
hogy minden szakosztálynak a tel-
jes önállósodás útjára kell lépnie – vá-
zolta a jövőt Illyés Miklós. – Minden 
bizonnyal olcsóbban jönnénk ki, ha 
csak bérelnénk létesítményeket, mert 
ebben az esetben legördülne a válla-
inkról legalább évi 13-15 milliós teher. 
A jövő héten elnökségi ülésünk lesz, 
amelyen felelős döntést kell hozni. 
A klub 56 millió forintból gazdálko-
dik évente, ebből képtelenség kifizet-
ni 21 milliót a sporttelep fenntartásá-
ra. Amely ráadásul nem is a miénk! 
Elköltözhetünk innen, a MÁV pedig 
tartsa fenn saját tulajdonát. Érzésem 
szerint azonban hamarosan jelképes 
áron szabadulni akar majd tőle, és ak-
kor léphet az egyesület vagy az önkor-
mányzat.                                              Doros L.

Parádés szezonkezdet után
A DVTK NB II-es labda-
rúgócsapata 3–0-s győ-
zelmet aratott a tava-
szi nyitányon a REAC 
ellen. A következő fel-
adat visszavágni idegen-
ben a Békéscsabának az 
őszi, hazai vereségért.

A terveknek és az álmoknak megfe-
lelően indult a DVTK számára a ta-
vaszi szezon: a Nyíregyháza botlott 
(1–1-et játszott hazai környezet-
ben a kiesés ellen küzdő Hajdúbö-
szörmény ellen), míg a diósgyőriek 
meggyőző játékkal, Granát két és 
Menougong egy góljával legyőzték 
a Rákospalota együttesét. Benczés 
Miklós csapatában kezdőként ka-
pott szerepet a télen szerződtetett, a 
spanyol első osztályt is megjárt José 
Luque, aki két zseniális gólpassza 
mellett gyorsaságával és harcossá-
gával is kivívta a közönség elisme-
rését. 

A szurkolók a klub hivatalos 
honlapjának szavazásán őt válasz-
tották a szombati mérkőzés leg-
jobbjának a gólszerzők előtt. Az 
újak közül Vadász (ő kezdőként), 
Pál és Arze is először lépett pályá-
ra a piros-fehéreknél.

A miskolciak szombaton a ha-
todik helyezett Békéscsabához lá-
togatnak, akiktől az őszi máso-
dik fordulóban 2–0-ra kikaptak 
a DVTK-stadionban. A három 
pont megszerzése elengedhetetlen 
ahhoz, hogy továbbra is legyen 
esélyük a feljutásért vívott küzde-
lemben. 

Jelenleg öt pont a különbség az 
éllovas Nyíregyháza Spartacus és 
a harmadik DVTK között, a Me-
zőkövesd a második 33 ponttal, 
egy egységgel megelőzve a piros-
fehéreket. A szombaton délután 
fél 3-kor kezdődő Békéscsaba – 
DVTK mérkőzés játékvezetője Er-
dős József lesz. Benczés Miklós le-
génysége a Viharsarokban sem lesz 
egyedül, hiszen az ultrák szurko-
lóbuszokat indítanak a találkozó 
helyszínére.

Soós P.

Deák Bárdos: „A maximumot kihozni magamból!”
A diósgyőri Deák Bár-
dos Mihály kvótát szer-
zett a március végi, dort-
mundi Európa-bajnokságra, 
és erre az elmúlt hét végén 
még rátett egy lapáttal…

A viadal után nem sokkal Repka Atti-
la, Barcelona olimpia bajnoka, a Diós-
győri Birkózó Club vezetőedzője azt 
nyilatkozta, hogy a nehézsúlyú spor-
toló akkor is a magyar válogatott keret 
tagja lenne, ha nem nyert volna a fő-
városban! Igaz, bérelt helyek nincse-
nek, de Misi tett már annyit a magyar 
birkózás érdekében, hogy kiérdemel-
je a bizalmat. Többet tud, mint a tár-
sai, ráadásul bárhol szerepel, eljuthat 
a végküzdelmekig. A kiváló birkózót 
Tatán, az edzőtáborban értük utol.

– Mit szól Repka véleményéhez?
– Egy olimpiai bajnokkal nem il-

lik vitatkozni – mondta a 35. születés-

napját januárban betöltött Deák Bár-
dos Mihály. – A budapesti győzelem 
következtében alighanem megka-
pom a bizalmat a szövetség elnöksé-
gi ülésén, ahol végleges csapatot je-
lölnek ki az Európa-bajnokságra. És 
persze nem jött rosszul a szombathe-
lyi Grand Prix viadalon elért második 

helyezés sem, amit a válogatott szak-
vezetése rendkívül dicséretesnek mi-
nősített.

– Nem unalmas még ez a rengeteg 
tábor, verseny, megint tábor, és újból 
verseny?

– Persze, hogy nem! Szeretem, sőt, 
imádom, amit csinálok, meg egyéb-

ként is, remek emberek, sportolók kö-
zött lehetek. Jól érzem magam ebben 
a közegben.

– Európa-bajnokságot már nyert, öt 
világbajnoki ezüstérme is látható a vit-
rinjében. Mi hajtja még, és mit szeret-
ne elérni?

– Szeretném magamból kihozni 
a maximumot. Soha nem tippelek, 
hogy milyen helyezést várok magam-
tól, de a szőnyegen minden vetélytár-
samat le akarom győzni. Dortmund-
ban nem lesz hiány bennük, hiszen 
legalább 18 induló rajtol a nehéz-
súlyban. A legveszélyesebbek a szov-
jet utódállamokból érkezők lehetnek, 
de a törököknek is mindig jó 120 kilós 
birkózójuk van. Igazából az Eb egyéb-
ként amolyan köztes verseny, ugyanis 
a fő cél a szeptemberi, törökországi vi-
lágbajnokság. Az a viadal már a 2012-
es, londoni olimpiára kvalifikál. Ha 
ott bekerülök az első öt közé, akkor el-
juthatok életem negyedik olimpiájára!

– Másképpen készül most, mint 
mondjuk tíz évvel ezelőtt?

– Be kellett látnom, hogy én sem 
fia talodok. Ezért százszázalékosan 
már nem kell elvégeznem a korábbi 
adagot. Struhár György szövetségi ka-
pitány azt mondta, ha a 80-90 százalé-
kát meg tudom csinálni, akkor az ne-
kem tökéletesen elegendő a megfelelő 
forma eléréséhez. Igaz, néha nagyon 
beindulok az edzéseken, és a kapitány 
többször rám szólt, hogy fogjam visz-
sza magam. Tudja, visz a hév, a lendü-
let. Az eltelt évek alatt egyébként vala-
mit változott a birkózásom is, hiszen 
korábban az állóképesség döntőnek 
számított. A rövidebb menetidők mi-
att ez már nem érvényesül annyira.

– Mennyit nyomhat a latban Dort-
mundban a tapasztalat?

– Valamit egészen biztosan számít. 
Nem vagyok izgulós típus, megfelelő 
módon tudom magam kontrollálni. 
Természetes, hogy az egészséges ver-
senyláz jelentkezik, de ahogy szőnyeg-
re lépek, az elmúlik. Ott egyébként is 
csak tiszta fejjel szabad birkózni.

Doros László

Bükk, tavasz, túra
Tizennegyedik alkalommal ren dezi 
meg március 15-én a megyei Diák-
sport Tanács és a természetjáró szö-
vetség az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére a Népek 
Tavasza elnevezésű teljesítménytú-
rát, amely a Bükk csodálatos tájain 
át vezet. A vállalkozó kedvűek 10, 
15, 30 és 42 km-es távokon teljesít-
hetik a feladatot. 

A szervezők várnak minden ér-
deklődőt reggel 7 és 9 óra között a 
távok indulási helyeire, a miskolci 
Herman Ottó Emlékparkba (Ma-
jális park) és a Garadna Diósgyő-
ri Természetbarát Sport Klub pihe-
nőjébe. 
Az MVK Zrt. a túra miatt rásegí-
tő járatokat indít Diósgyőr végállo-
más és Garadna között reggel 07.05, 
07.50 és 08.30-kor. A buszok csak a 
Majális parknál állnak meg.

Pál Robin válaszút előtt
Négy évvel ezelőtt üstökösként tűnt 
fel a honi atlétika egén Pál Robin. 
Magasugrásban messze kitűnt tár-
sai közül, bekerült a londoni olim-
pia ötkarikás miskolci reménysé-
gei közé is. Aztán valami eltört…

Pál Robin Nyíregyházán kezdte meg felsőfokú ta-
nulmányait, edzéseit már Bakosi Béla irányítja.

– Megszokta már a nyírségi levegőt? 
– Persze, semmi gond, remek a környezet és 

megfelelő pályán készülhetek. Bakosi Bélával kivá-
ló összhangban dolgozunk. Mondhatom, hogy je-
lenleg ketten irányítják a felkészülésemet, hiszen ko-
rábbi edzőm, Tigyi József is sokat segít a tanácsaival.

– A tavalyi esztendőre rányomta bélyegét a sok 
sérülés. Hogyan tette ezeken túl magát?

– Elég nehezen viseltem. Fekély, aztán eltört a 
kislábujjam, a hátam pedig végig hátráltatott a 
megfelelő munkában. A fedett országoson ennek 
ellenére nyertem egy aranyat és két ezüstöt, majd 

a szabadtéri idény sem kezdődött rosszul, hiszen 
két arany és egy ezüst jutott nekem az országos di-
ákolimpia döntőjében. Viszont a kanadai világbaj-
nokságon már nem jött össze a döntő, pedig júni-
usban 216 centiméterig jutottam. Ez egyébként a 
legjobb eredményem.

– Az idei fedett országos bajnokságon hárman is 
megelőzték magasugrásban. 

– Ennek nyomós oka volt. Egyet ugrottam, mert 
olyan betegség vert le a lábamról, hogy a távolug-
rásban már el sem indultam. Négy hónapig tartó 
munkám ment kárba egyetlen pillanat alatt.

– Mi az idei terv, milyen nemzetközi feladat áll 
ön előtt?

– Jó lenne kijutni az utánpótlás Európa-baj-
nokságra, ahol 217 centiméter a magasugrásban 
a szint. Ettől egyetlen centiméterrel vagyok elma-
radva. Nagy kérdés azonban, hogy milyen szám-
ban pályázom meg a kijutást, hiszen Bakosi Béla 
szerint távolugrásban sem rosszak az esélyeim, 
ahol jelenleg elsőre 724-et ugrottam. Harminc 
centit kellene javulni a kiküldetéshez. A napokban 
pedig megpróbálkoztam a hármasugrással is, eb-
ben a számban 14,24 méterig jutottam.

– Szakemberek szerint a tízpróbában lenne a leg-
több esélye a kiugró nemzetközi eredményre. 

– Nem idegen tőlem a gondolat, de azért akad 
néhány kérdőjel. Bizonyos számokhoz több erő 
kell, ehhez izmosodás szükséges. Viszont, ha tíz 
kilóval nehezebb lennék, az a magasugrás kárára 
menne. Vagy az 1500 méter a halálom, képtelen 
vagyok a folyamatos körözésre... Mindegy, az idő 
nem sürget, egyelőre az a legfontosabb, hogy nyu-
godt körülmények között tudjak készülni a sza-
badtéri feladatokra!

A teljes interjút a minap.hu-n közöljük.       D. L.

Március 13. | vasárnap » 
Jégkorong: Miskolci Jegesmed-
vék – Dab. Docler. OB I., Miskolc, Jégcsar-
nok, 18.00.

Március 15. | kedd » Termé-
szetjárás: Népek tavasza teljesítmény-
túra 10 és 15 kilométeres távon, indulás 
a Herman Ottó Emlékparkból reggel 7 és 
9 óra között.

Március 16. | szerda » Röp-
labda: Diákolimpia III. korcsoportos le-
ány csapatoknak, megyei döntő, Herman 
Ottó Gimnázium tornacsarnoka, 9.00.

Március 17. | csütörtök 
» Röplabda: Leány röplabda diák-
olimpia V–VI. korcsoportos amatőr lá-
nyok részére, Miskolc, Zrínyi Ilona Gimná-
zium, 8.00.

Március 19. | szoMbat » 
Labdarúgás: NB II Keleti csoport: 
DVTK – Újpest FC II. Diósgyőr, 17.00 » 
Röplabda: Extraliga, női, rájátszás 
az 5–8. helyért, Albrecht-Miskolci VSC-
MISI – NRK Nyíregyháza, Miskolc, Csoko-
nai utca, 18.30.

sportműsor ›››››››

Döntős „bocsok”
Bejutott az ifjúsági baj-
nokság döntőjébe a mis-
kolci-debreceni közös csa-
pat, a Jegesmedve-DHK.

A döntőben az FTC-Dunaferrel ját-
szanak az aranyéremért. A csapat ed-
digi hazai mérkőzéseit Debrecenben 
játszotta, mivel az ottani játékosok 
vannak túlsúlyban, illetve a miskol-
ci Jégcsarnok beosztása sokkal szű-
kösebb. A döntő második mérkő-
zését azonban – az elsőt hétfőn az 
FTC-Dunaferr nyerte szoros csatá-
ban 3–2-re – pénteken (lapzártánk 
után) Miskolcon rendezték. 

Bíró Ignác, a Jegesmedve-DHK 
miskolci edzője elmondta, hogy a 
szezon elején, a közös csapat elindí-
tásakor célkitűzésként az éremszer-
zést jelölték meg. Dolgukat megne-
hezítette, hogy közös edzéseket nem 
tudtak tartani, a teljes keret csak a 
mérkőzéseken találkozott. Az ösz-
szeszokottság hiányát miskolci, illet-
ve debreceni sorok összeállításával 
igyekeztek áthidalni. 
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MÁTYÁS KIRÁLY GYÓGYSZÁLLODA***
HAJDÚSZOBOSZLÓ
TöBBeT KeveSeBBéRT!!!

ÉRVÉNYES: 2011. 01. 02–05. 31. között

Kétágyas szobában, kétfős elhelyezéssel, svédasztalos félpanzióval, 
barlangfürdő, finn- és infraszauna-használattal, 

minimum 3 éjszakás tartózkodástól:
10 425 Ft helyett 8990 Ft/fő/éj

minimum 5 éjszakás tartózkodástól:
9180 Ft helyett 7990 Ft/fő/éj

Akciós árainkból további kedvezményt már nem tudunk biztosítani.

HÚSvéT
2011. 04. 22–04. 25. (4 nap /3 éj)

Szállás, félpanziós ellátás, szombaton zenés húsvéti est: 
35 670 Ft/fő/3 éj 

Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák,  
mely 410 Ft/fő/éj és 18 éves kor felett fizetendő.

További részletekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken  
vagy keressenek bennünket személyesen  

a Miskolci Utazás Kiállításon a hajdúszoboszlói standon!
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.

Tel.: 52/360-200 l Fax: 52/361-974
www.matyashotel.hu l matyashotel@t-online.hu

l Hétvégi kikapcsolódás: 3 nap/2 éj félpanzióval, 2 db fürdőbelépővel: 19 700 Ft/fő
l Nyugdíjas ajánlat: 6 nap/5 éj félpanzióval: 29 500 Ft/fő
Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amely 18 éves kortól 380 Ft/fő/éj. 

Üdülési csekket elfogadunk!
Kérje további ajánlatainkat a miskolci Utazás Kiállításon Gyula város standján 

03. 17.–03. 19. között.

Kedvezményes üdülési ajánlatok Gyulán,
 a Hőforrás Hotel*** és Üdülőparkban

5700  Gyula, Rábai M. u. 2. Tel.:  36-66/463-722, 463-740 Fax: 36-66/462-246
E-mail: info@hoforrashotel.hu l www.hoforrashotel.hu

Húsvét Máltán
Málta alig 320 km2-es területén több mint 360 temp-
lom vigyázza a hívek életét. A hitet Szent Pál hagyo-
mányozta a szigetre i.sz. 60-ban, amikor a szigetek 
északkeleti partjai mentén hajótörést szenvedett. 
Rabat katakombáiban térítette keresztény hitre az akkor még javarészt pogány mál-
taiakat. A sziget római helytartója, Publius nem nézte jó szemmel Szent Pál népsze-
rűségének gyors terjedését. Komoly büntetést szabott ki minden őskeresztényre. 
A legendák szerint azonban az alatt a három hónap alatt, amit Szent Pál a szigeten 
töltött, Publius édesapja súlyosan megbetegedett és Szent Pál csodálatos módon 
meggyógyította a már halottnak hitt embert. A csoda a helytartót is megérintette és 
szabad vallásgyakorlást engedett a lakosoknak, sőt maga is megtért.

A kereszténység tehát igen régi gyökerekkel rendelkezik Máltán. Nem csoda, 
hogy a mediterrán nép egyik legnagyobb vallási ünnepe a húsvét. 

Húsvét az év egyik legizgalmasabb, legszínesebb és legvonzóbb időszaka Máltán. 
Ekkor a máltai kultúra teljes pompájában mutatkozik meg az arra vetődő turistáknak. 
Nem meglepő, hogy a fényképezőgépek folyamatosan kattognak azért, hogy meg-
örökíthessék ezeket az ünnepi, vidám, érzelmes és vallásossággal átitatott képeket.

Húsvétkor a vallásos szokások az utcára is kiköltöznek. Nagy körmenetek és fel-
vonulások zajlanak a szigeteken. Nagyszombatot Málta látványos, színes felvonulá-
sokkal köszönti. A körmenetek alatt nem csak az egyes stációkról emlékeznek meg, 
hanem olykor a Biblia többi részéből is előadnak egy-egy jelenetet. Egyes hívek bűn-
bánatképpen nehéz súlyokat cipelnek, mások mezítláb járnak.

Nemcsak a látvány sze-
met  gyönyör köd te tő, de a 
has pártiak sem fognak csa-
latkozni. Húsvét a különleges 
finomságok ideje. A máltai 
specialitások toplistáját a 
figolli (mandulás sütemény, 
különféle formákra sütve) 
vezeti. Ha többet szeretne 
megtudni Máltáról, www.
visitmalta.com.

Az idén 18. alkalommal 
rendezik meg Miskolcon a 
„Menjünk világgá…” Uta-
zási Kiállítást március 17. 
és 19. között. Az utazni vá-
gyók ismét több száz aján-
lat közül válogathatnak, és 
kedvezménnyel foglalhat-
ják le nyári pihenésüket. 

Az előző évekhez képest nem 
csökkent a kiállítók száma, a gazda-
sági válság és a különböző országok-
ban zajló politikai csatározások elle-
nére sem – tudtuk meg Bárdos István 
főszervezőtől, a Szerviz Utazási Iro-
da vezetőjétől, aki azt is elmondta, 

hogy a kiállítók azért láthatóan meg-
próbálnak spórolni a költségeken, 
hiszen kisebb területeket vásároltak 
maguknak a börzén. Elmondása sze-
rint az évek alatt egyre jobban előre 
törnek a belföldi utazási ajánlatok, 
hiszen hazánkban számtalan, felfe-
dezésre váró szép hely található. De 
azok is nagyon sok ajánlat közül vá-
laszthatnak, akik mégis az országha-
táron kívül szeretnének pihenni.

Az utazási kiállítást sokan azért 
szeretik, mert már előre kinézték úti 
céljukat, és azokra itt 20-25 száza-
lékkal olcsóbban fizethetnek be. Az 
idén is ingyenesen megtekinthető, 
és számos szórakoztató programot is 
kínáló vásár külföldi díszvendége az 
idén Székelyföld, míg a belföldi Sá-
rospatak lesz.

Vajtó László

Több száz utazási ajánlat egy helyen

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. l Tel./fax.: 46/412-142
www.vilaglatoutazas.hu 

www.vilaglatoutazas.hu  

SPANYOLORSZÁGI NYARALÁS 
CAMPING CALA LLEVADÓ

autóbusszal, 4/6 fős faházakban, félpanziós ellátással
AKCIÓ: 2011. június 1–11. 11 nap/8 éj   

74 900 Ft/fő helyett 54 900 Ft/fő
Egyéb spanyol turnusaink 10% előfoglalási kedvezménnyel 

foglalhatók március 31-ig.

ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHATÓK TOVÁBBI
TENGERPARTI NYARALÁSOK, KÖRUTAK, VÁROSLÁTOGATÁSOK!

Várjuk Önöket irodánkban és az utazási kiállítás 13. standján!
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Március 12. | szoMbat
9.00 | Családi ünnep. Fráter György Katolikus Gim-

názium.
15.00 | Máris musical. A rendezvény fővédnöke dr. 

Ternyák Csaba egri érsek. ITC-székház.
16.00 | Diák táncverseny elődöntő. Ifjúsági és 

Szabadidő Ház. 
18.00 | Kortárs Művészeti Happening. Pál Ut-

cai Fiúk-, Radio Raszkolnyikov- és Kiscsillag-kon-
cert. Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabad-
idő Központ.

19.00 | Revans. Táncszínházi produkció az 
Experidance előadásában. Művészetek Háza.

Március 13. | vasárnap
10.00 | Vásárünnep. Tavaszi kézműves találkozó és 

vásár. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
16.00 | Forradalmi kávéház. Rendhagyó megem-

lékezés március 15. alkalmából. Déryné-ház.

Március 15. | kedd
10.00 | Tematikus tárlatvezetés. Színészek, direk-

torok – forradalmi szerepek! Színészmúzeum.
11.00 | Múzeumi bokréta. Családi program a Her-

man Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria Városi Mű-
vészeti Múzeum intézményeiben. 

11.00 | Exkluzív tárlatvezetés. Másik? Nem. – 
Két nem, hét kiállítás bemutatása. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

Március 16. | szerda
17.00 | arTTér. Czikora Ágnes beszélgetős estje. 

Téma: találkozások. Feledy-ház.
17.00 | Műút-beszélgetések. Vendég Halasi Imre, 

a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója és Váradi Ka-
talin zeneigazgató, karmester. Beszélgetőtárs Jenei 
László. Egyetemi Könyvtár, Miskolc-Egyetemváros.

19.00 | JazzBeszéd sorozat. Csepregi Gyula szaxo-
fonművész „zenélős talkshow”-ja a hazai jazzélet 
legismertebb művészeivel. Vendég: Tisza Bea. Mű-
vészetek Háza.

Március 17. | csütörtök
10.00 | „Menjünk világgá..!” Utazási Kiállítás. Dísz-

vendégek: Székelyföld, Sárospatak. Nyitva: március 
17–19, 10.00–18.00. ITC-székház.

15.00 | A Miskolc-Diósgyőri Cukorbetegek Egye-
sületének következő foglalkozása. Vasgyá-
ri Közösségi Ház.

Március 18. | péntek
10.00 | „Menjünk világgá..!” Utazási Kiállítás. Dísz-

vendégek: Székelyföld, Sárospatak.  ITC-székház.
15.00 | Sárospatak bemutatkozik.
15.40 | Székelyföld bemutatkozik.
16.10 | Indián népzene az Andokból.

16.00 | Operaklub. Verdi: A végzet hatalma (filmve-
títés). Miskolci Csodamalom Bábszínház

19.00 | Polyák Lilla és Homonnay Zsolt musical-
műsora. Avasi Gimnázium színházterme.

19.00 | Slamo koncert. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Március 19. | szoMbat
10.00 | „Menjünk világgá..!” Utazási Kiállítás. Dísz-

vendégek: Székelyföld, Sárospatak. ITC-székház.
10.00 | A bundás bocsok kalandjai (bábelőa.)
11.00 | Zenés utazás! Bobó és Karcsi bácsi. 
11.30 | Miskolci Zumba fitness együttes.
10.00–13.00 | Állatok lufiból, Janpi bohóc 
11.00, 12.00, 13.00 | Ingyenes autóbu-

szos városnézés Miskolcon

10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-
lalkozás a Galéria aktuális kiállításain. Rákóczi-ház. 

19.00 | 8 kéz zenekar koncertje. VOKE Vörös-
marty Művelődési Ház.

19.30 | M.I.E.Z. Klub. A Miskolci Illés Emlékzenekar 
Klubja. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Március 20. | vasárnap
17.00 | Ötórai tea a Miskolci Szalonzenekarral. 

Művészetek Háza. 

Március 14. | Hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, élet-
mód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Furmann Imre emlékportré (ism.) 18.25 Békéscsa-
ba – DVTK NB II-es labdarúgó-mérkőzés (közve-
títés felvételről) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Csendes vadász, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Március 15. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura 
– Életmód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a 
Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Március 15. – ünnepi megemlékezés Miskol-
con 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25 MJJSE – Dunaújváros OB I-es jégkorongmérkőzés (közvetítés fel-
vételről) 22.00 Szép tavasz volt…, magyar dokumentumfilm (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 16. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Kultuszok 
és mítoszok, ismeretterjesztő film (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Ki-
látó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívu-
mából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Leszámolás, amerikai film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 17. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
Nagykörút, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Manézs 
– diákszínjátszás Miskolcon (ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, komolyzenei maga-
zin a Miskolci Szimfonikusokkal 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Szabad a 
csók?, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 18. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Tisztogatók, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 19. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science Club 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli 
Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Március 20. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Ben-
cze-show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Anyám hazugságai, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság. 

Március 15. | kedd | 17.00 80 Huszár; magyar film (Uránia-terem) 
Március 16. | szerdáig | 17.00 Egy család; dán film (Béke-terem) | 17.30 

Szerelem és más drogok; amerikai romantikus vígjáték (Uránia-terem) | 
19.30 Szemekbe zárt titok; spanyol–argentin film (Béke-terem) | 20.00 Ör-
dög; amerikai horror (Uránia-terem).

Március 17 – Március 23. | csütörtök-szerda | 17.00 Tamara Drewe; 
francia–német dráma (Béke-terem) | 17.30 Zöld darázs; amerikai akciófilm 
(Uránia-terem) | 19.30 Gyermekeim apja; francia–német dráma (Béke-terem) | 
20.00 Csak szexre kellesz; amerikai romantikus vígjáték (Uránia-terem).

art mozi, művészetek háza ››››››››››››

Harang-hírek. Minden nagy-
böjti vasárnapon, az este fél 7 órai szent-
miséken lelkigyakorlatos szentbeszédet tart 
a mindszenti templomban Akit érettünk ke-
resztre feszítettek címmel Czakó István ka-
nonok. Krisztussal a Golgotára címmel 
ökumenikus fáklyás felvonulást, keresztutat 
szervez a Miskolci Egyetemi Lelkészség már-
cius 15-én, kedden 19 órai kezdettel. Útvo-
nal: Petőfi tér, Hősök tere, Szinva terasz, Er-
zsébet tér, Városház tér, Szent István-szobor. 
Március 14-én, hétfőn este fél 7 órától Patkó 
Gyula, a Miskolci Egyetem rektora tart elő-
adást a Kolping-házban.

programajánló ››››››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››

HIrdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron) | 
korhatár | kezdési időpontok
Anyát a Marsra! (MB, digitális 3d, 
premier) | 12 | 10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 
18.00, 19.45, 21.30
Kellékfeleség (MB premier) | 12 | 
11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15
A rítus (F premier) | 16 | 11.15, 13.30, 
15.45, 18.00, 20.15, 22.30
Cinemaestro – Spartacus (F pre-
mier) | 19.00 (csak péntek) 
Rango (MB) | 12 | 11.00, 13.00, 15.15, 
17.30, 19.45, 22.00

Elhajlási engedély (MB) | 16 | 12.00, 
16.15, 18.15, 20.30, 22.30
Honnan tudod? (F) | 12 | 14.00
Féktelen harag (MB digitális 3d) | 
18 | 16.45 (csak péntek), 18.30, 20.30 (kivéve 
péntek), 22.30
A negyedik (F) | BA | 11.30, 13.00 (csak 
péntek), 16.00, 20.15
Gagyi mami: mint két tojás (MB) 
| 12 | 10.30, 12.45, 15.00, 17.15, 19.30, 21.45
A félszemű (F) | 16 | 13.45
Gnómeó és Júlia (MB) | KN | 10.00

Csak szexre kellesz (MB) | 16 | 18.15, 
20.30
Gnómeó és Júlia (MB dIGItÁLIs 
3d) | KN | 10.45, 13.00 (csak péntek), 14.45 
(kivéve péntek) 
Gulliver utazásai (MB digitális 
3d) | KN| 12.45, 15.30 (csak péntek), 
16.30 (kivéve péntek)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul 
beszélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári 
besorolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpon-
tok csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utá-
niak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, miskolc plaza – március 10–16. ››››››››››››

Szeretettel várjuk irodánkban,  
vagy a kiállítás 5-ös standján.

Nálunk minden iroda ajánlatát  
össze tudja hasonlítani.

www.hunwest.hu  l 46/359-845

Kiránduljon a 
diósgyőri várba!
 
tegyen egy sétát a tavaszi  
napsütésben diósgyőr várában! 

A hosszú hétvégén szélesre tárt 
várkapukkal és meghosszabbított 
nyitva tartással, 9–18 óráig  
várjuk látogatóinkat!

www.diosgyorivar.hu

MiSKolCRól iNDuló AuTóbuSZoS 
uTAZáSoK olCSóbbAN, MiNT TAvAly!

Korfu, Zakynthos, Kefalónia, Toló busz + apartman már 29 900 Ft/főtől
Sarti, Paralia, Nei Pori, Neos Marmaras busz + szállás már 22 900 Ft/főtől

Spanyolország, Tossa de Mar busz + szállás csak 39 900 Ft/fő

MáRCiuSbAN AKáR  
11% KEDvEZMéNyT ADuNK úTJAiNKból!

Grand Tours utazási iroda,  
Debrecen, vár u. 10. Tel.: 52/448-348, www.grandtours.hu

Ön miskolci? 
Fürdőzzön nálunk féláron!

2011. május 31-ig a miskolci lakcímmel rendelkezők
50%-os kedvezménnyel, 950 Ft-ért 

látogathatják a város legismertebb nevezetességét,  
a Barlangfürdő****-t!

ÖN NEM MiSKolCi?  
Mi GoNDolTuNK ÖNRE iS!

A miskolci lakcímmel nem rendelkezők esetében átlagosan  
20%-kal csökkentettük árainkat!

Barlangfürdő****
Cím: Miskolc-tapolca. telefonszám: (36) 46/560-030
e-mail: info@barlangfurdo.hu  Web: www.barlangfurdo.hu 
Nyitva tartás: 2011. május 31-ig: 9.00–18.00 

Március 18-án, 
este fél 7-kor

Az Ifjúsági  
és Szabadidő Házban

SLAMO-  
kOncert

Jegyár: 1200 Ft
Jegyek kaphatók:  

Ifjúsági és Szabadidő Ház

Ifjúsági és Szabadidõ Ház 3531 Miskolc, Gyõri kapu 27.
Tel.: 46/411-747, 412-508, e-mail: ifihaz@ifihazmiskolc.hu

Múzeumi bokréta. Csa-
ládi programot szerveznek az ün-
nep alkalmából a Herman Ottó Múzeum és 
a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múze-
um intézményeiben. A március 15-én dél-
előtt 11–16 óra közötti rendezvény mottó-
ja: „Szedjük bokrétába” a miskolci 
múzeumokban az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeivel kapcsola-
tos emlékeket! A menetlevelet váltó csa-
ládi, baráti csapatok a helyszíneket végig-
járva játékos feladványok során ismerhetik 
meg, hogy mit őriznek a múzeumok a for-
radalom és szabadságharc miskolci vonat-
kozásairól. A helyszínek: Herman Ottó Mú-
zeum kiállítási épülete (Papszer) és képtára 
(Görgey utca), a Miskolci Galéria, a Szín-
háztörténeti és Színészmúzeum.

A nap folyamán a múzeumok kiállítá-
sai is ingyen megtekinthetők!
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Az ünnep lényege
Kulcsár Imre Miskolc 
egyik legismertebb szín-
művésze. Több évtizedes 
pályafutása során szám-
talan március 15-ei ün-
nepségen, megemlé-
kezésen lépett már fel, 
színpadi szerepei között 
is jó néhány volt, amely 
ezt a korszakot idézte.

Játszotta a Liliomfi címszerepét a 
magyar színészet hőskorából, Ily-
lyés Fáklyalángjának Józsa Mihá-
lyát, a szabadságharc bukásának 
tanulságait feldolgozó drámában. 
Más elismerések mellett kétszer 
kapott Déryné-díjat, a Miskol-
ci Nemzeti Színház örökös tagja. 

A megemlékezéseken fellé-
pő művészeknek, előadásaiknak 
mindig kulcsszerepük van ab-
ban, hogy igazán át tudjuk érezni 
az ünnep lényegét. Kulcsár Imre 
szerint a Himnuszt, a Szózatot 
vagy a Nemzeti dalt szavalni ilyen 
alkalmakkor mindig szép feladat, 
ugyanakkor komoly felelősség is. 
Soha nem válhat rutinná, még 

a legtapasztaltabb előadóművé-
szek számára sem, hiszen a ma-
gyar emberek „várnak valamit” 
ezeken az ünnepeken. Várnak 
egy élményt, egy érzést, ami ösz-
szeköti őket, és ennek az elvárás-
nak meg kell tudni felelni. Min-
dig, mindenhol, de nem mindig 
ugyanúgy. Hiszen egészen mást 
jelentettek például Petőfi versso-
rai az elmúlt rendszer évtizedei-
ben, mint ma – mást hallottak ki 
belőlük az ünnepek résztvevői és 
máshogy szavalta az előadó is. 

– Ünnepeink, nagy költőink 
mindannyiunk közös értékei, s 
hogy ez mindenkiben tudatosul-
jon, abban kulcsszerepe van an-
nak, ahogyan üzeneteiket tol-
mácsolni tudjuk – hangoztatta a 
miskolci színművész. 

 Szepesi S. | Fotó: Juhász Ákos 

Smink, frizura,
látvány…

Színpompás frizurákkal ékesí-
tett, szebbnél szebb modellek, mű-
körmök különlegesnél különlege-
sebb kavalkádja fogadta az elmúlt 

hét utolsó napján a miskolci sport-
csarnokba látogatókat a nemzet-

közi meghívásos fodrász-, kozme-
tikus-, műköröm-díszítő és -építő 
bajnokságon. A Kézműves Kupa 
2011 elnevezésű, nagy hagyomá-
nyú rendezvényre különböző ka-
tegóriákban összesen 460-an ne-

veztek, sokan határainkon túlról is.  
A szakma legjobbjai mellett kü-

lön kategóriában ott voltak a fiata-
lok is, akik még csak most sajátít-

ják el a szakma fortélyait.
(Fotó: Juhász Ákos)

Akkor és most... Hamvainak miskolci temetése után vette fel Sze-
mere Bertalan (1812–1869) nevét a korábbi Mindszent utca. A szabadság-
harc alatt Felsőmagyarország teljhatalmú kormánybiztosa, majd belügy-
miniszter, végül a miniszteri tanács elnöke Pesten hunyt el, de miskolci 
síremlék-állítására 1871-ben került sor. Az utca emeletes sarokháza 1899-
ben épült, s évtizedeken át az Ügyvédi Kamara székhelye volt. A szemköz-
ti oldal földszintes épületében a Szemere-vendéglő működött, amelynek 
helyét 1960-tól az úgynevezett Lottó-tömb vette át. A páratlan számozású 
házsor lebontása és beépítése után legfőbb azonosítási pontunk a mind-
szenti római katolikus templom (1728–1743 között épült). A villamosköz-
lekedés 1897-ben nyílt meg, kezdetben a Népkert volt a végállomás, majd 
1960-ig Hejőcsabáig közlekedtek a nyitott peronú villamoskocsik.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Juhász Ákos fotója)

174  éve, 1837. március 8-án alakult 
meg a reformkor második civil szerve-
ződése, a Miskolci Polgári Egylet. Ve-
zető testületében három szabómester, 
egy-egy szűcs, festő és gyertyamár-
tó volt. Elkülönültek a Nemzeti Kaszi-
nótól, így juttatták kifejezésre, hogy az 
iparos is része a polgárságnak.

130 éve, 1881 márciusában Mis-
kolcon bevezették az utcák külön-kü-
lön házszámozását. (Előtte a Zsolcai 
kapuból indulva folyamatosan nö-
vekvő száma volt a házaknak.) A vá-
ros vállalta az utcanévtáblák költségeit, 
a házszámokét a tulajdonosok fizették. 
A páratlan-páros számozásra 1910-
ben tértek át. A mostani átszámozást 
1927. április 1-jétől használjuk.

91 éve, 1920. március 12-én meg-
alakult a magát „kaszinónak” mi-
nősítő Felsőmiskolci Műkedvelők 
Önképző és Dalköre. Tagjaik gyári 
munkások, kisiparosok közül kerültek 
ki, dalárdájuk, olvasókörük, zenészeik, 
színjátszóik a Szent Anna római ka-
tolikus egyházközség támogatásával, 
gondoskodásával működtek.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

filmajánló ›››››››››››››

Géniusz Könyváruház
3530 Miskolc, Széchenyi u.107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Joseph, Claudia: 
Kate – hercegnő születik
Kate Middleton minden olyan tulajdonsággal 
rendelkezik, melyet elvárhatunk Nagy-Britan-
nia eljövendő királynőjétől: tökéletes kiejtés, 
gyönyörű haj és természetesen könnyed megje-
lenés, sokoldalú tehetség, neves iskolák, kifino-
multság és érettség. A könyvből megtudhatjuk, 
milyen utat jártak be Kate ősei – hiszen sokadik 
ük-ükapja még bányász volt –, és közelről kö-
vethetjük végig Vilmos herceg és Kate kapcso-

latának történetét – eddig máshol nem publikált fotókkal is illusztrálva. 

Gyermekeim apja
A főszereplőt, Grégoire-t 
(Louis-Do de Lencquesaing) 
arról a Humbert Balsanról 
mintázták, aki többek közt 
Tarr Béla A londoni férfi 
című filmjének is produce-
re volt, és aki 50 évesen lett 
öngyilkos – egyes híreszte-
lések szerint részben az em-
lített alkotás egekbe szökő költségei miatt. A főhős, más kiutat nem talál-
va, a film felénél öngyilkos lesz, hátrahagyva feleségét és három lányát, 
akik aztán mind a maguk módján próbálják feldolgozni a veszteséget…

A 2010. évi Jameson-CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének 
nagydíját nyerte.
Művészetek háza, Béke-terem – március 17–23. 19.30

Névadó – Jennakis Ferenc
Az újdiósgyőri Tátra és 
Torontáli utcák között 
2009 októberében avattak 
emlékoszlopot, s a hely-
színt ekkor nevezték át 
Jennakis térnek.

A Miskolcon megte-
lepedett görög kereske-
dők – templomuk után 
– 1805-ben iskolát építettek. A fel-
újított épületben 1986-ban adták át 
a Magyar Ortodox Egyházi Múzeu-
mot. A kiállításon látható az 1735–
1837 között élt „elöljáró” nagyméretű 

arcképe. Az olajfestmény 
sarkában a művész az is-
kolát is ábrázolta. Janovits 
(Jennakis) Ferenc vásárol-
ta meg az iskola telkét, s a 
legjelentősebb támogató 
volt hosszú életében. Em-
lékét a második világhá-
ború után megtelepült gö-

rög kisebbség őrzi. 
A nevét viselő újdiósgyőri tér kör-

nyékén ma is élnek az 1949–1954 kö-
zött új otthonra talált görögök, illetve 
már itt született leszármazottjaik.

Tisztelt Olvasónk!
Közérdekű problémával hívja ügyeletesünket! Tel.: 70/375-0308. Ha 
bármilyen panasza, észrevétele van lapunk terjesztése kapcsán, hívhat-
ja a 46/503-501/100-as üzenetrögzítős telefont.

Folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi természetű 
problémájuk, kérdésük van olvasóinknak, írják azt meg, és küldjék el szer-
kesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: 
„Mindenkit érhet jogeset”, vagy e-mailben küldjék el kérdésüket az info@
mikom.hu címre. Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter 
ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.

Ünnepi változások a menetrendben!
Munkaszüneti menetrend szerint jár a 
hosszú hétvége alatt az MVK Zrt. leg-
több járata, ez alól kivételnek csak az 
áruházi járatok, a 44-es, a Cora és az 
ingyenes Auchan buszok számítanak. 
Március 14-én a 44-es busz hétfői, a 
másik két járat munkanapi menetrend 
szerint közlekedik. Március 15-én a 

44-es, az ingyenes Cora és az ingyenes 
Auchan járat nem közlekedik, valamint 
a menetrendben aláhúzott 7-es járatok 
sem érintik az Auchan áruházat. Már-
cius 19-én, szombaton munkanapi me-
netrend szerint járnak az autóbuszok és 
a villamosok, de a 44-es busz munka-
szüneti menetrend szerint jár.

Hétforduló ››››››››››››

mindenkit érHet jogeset ››››››››››››

Forgalomterelések március 15-én:
11-es autóbusz 10.45–11.30 között | Megállói: a járatok egyik irányban sem érintik a Kazin-
czy u. és a Szemere kert megállóhelyeket, helyettük a Búza térről indulva a Petőfi téren és a Dó-
zsa György utca sarkán, a Bábonyi-bércről indulva a Dózsa György utca 1-es megállóhelyen és a Pe-
tőfi téren állnak meg.

34-es autóbusz 10.45–11.30 között | Megállói: a Kazinczy u. helyett a Petőfi téren, a Szeme-
re kert helyett a Dózsa Gy. u. megállókban állnak meg a járatok.

7-es autóbusz 9.30–11.00 között | Megállói: Felsőzsolcán, a Hősök tere és a Kassai u. meg-
állók helyett a zsolcai körforgalom előtti Volán-megállóban, a Dózsa Gy. u. helyett a polgármeste-
ri hivatal előtt található Volán-megállóban állnak meg a járatok.

Jubileum
Idén ünnepli fennállásá-
nak 85. évfordulóját a Bem 
József Általános Iskola és 
Arany János Tagiskola. Ju-
bilál a Katowice úti Sport-
óvoda is: 40. évébe lépett.

Az iskolai évforduló megünneplé-
se tavaly szeptemberben indult egy 
programsorozattal. Számos kulturá-
lis rendezvényt szerveztek, koszorút 
helyeztek el Arany János szobránál, 
és különböző játékos vetélkedő is szí-
nesítette a tanévet. A záróeseményt 
március 9-én, szerdán tartották a 
Művészetek Házában. Az ünnepi gá-
laműsoron a diákok is felléptek.

A Sportóvoda egy rajzpályázat ki-
írásával ünnepelte születésnapját. Tíz 
intézményből közel 120 pályamű ér-
kezett, ebből 80-at ki is állítottak. „Az 
én óvodám” című rajzversenyen a 
kis alkotók bármit megjeleníthettek, 
ami az óvodához köti őket. A tárlat 
április 15-ig tekinthető meg az óvo-
dában.                      (Fotó: Juhász Á.) 
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