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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Tavaszi 
auTóápolás
a hideg elmúltával nem árt néhány 
dolgot átnézni, cserélni autónkon, 
ha biztonságban akarunk utazni.  
négy keréken | 7. oldal

keTTőből 
keTTő
Három pontra van az éllovastól 
a dvtk. bacsa patrikot meg-
hívták az U19-es válogatott bő 
keretébe. Sport | 9. oldal

búcsú 
a színpadTól
csapó jános 1966 óta a miskolci 
színház tagja – a legutóbbi pre-
mier az utolsó volt számára.  
a vároS | 4. oldal

Év végére elkészül

Néhány héttel ezelőtt ismét munkások jelentek meg a Görgey utca 
4. szám alatt épülő társasháznál. A társasházi épület Görgey út felő-
li oldalát beállványozták. Mint megtudtuk – az építtető MIK Zrt. és a 
Miberszolg Kft. reményei szerint –, azt még ebben az évben át is adják.

» folytatás a 4. oldalon

Az élet képeslapokkal 
Családjával – és több 
mint 170 ezer képes-
lappal – él Miskolc bel-
városában Gyurkó Pé-
ter, akinek miskolci 
képeslapjai segítségével 
idézzük meg lapunk-
ban a város közel száz 
évvel ezelőtti arcát. 

» folytatás a 4. oldalon

Kiemelkedő szezon után
Kiemelkedően sikeres sze-
zont tudhat maga mögött a 
Miskolci Jegesmedvék jég-
korongcsapata. A vezetőség 
által kitűzött célokat sike-
rült elérni, közben pedig or-
szágos elismerést vívtak ki 
teljesítményükkel. Ezt an-
nak ellenére kijelenthetjük, 
hogy lapzártánk után még 
játszottak egy meccset

» folytatás a 9. oldalon

Bronzkori házakat találtak. 14 bronzkori épületet találtak 
Felsőzsolcán a gátépítés során, aminél folyamatosan mentik a leleteket a 
régészek. A tárológödrök, földnyerőhelyek mellett egy házat is találtak. A 
leletek a Herman Ottó Múzeumba kerültek. 

Hogyan tovább, Miskolc?
Az 1980-as évek közepétől 
folyamatosan csökken Mis-
kolc lakossága. A statisztikák 
szerint 2010-ben több mint 
negyvenezerrel kevesebben 
éltek itt, mint 1985-ben.

– A népességcsökkenés okai között 
ott szerepel a rendszerváltozást köve-
tő gazdasági szerkezetátalakítás, a ré-
gió és Miskolc leszakadása, valamint 
az a, véleményem szerint elhibázott 
politika is, amely inkább a passzív lát-
ványberuházásokat részesítette előny-

ben a munkahelyteremtés, illetve 
azon oktatási és szociálpolitikai intéz-
kedések helyett, amelyekkel helyben 
tarthatták volna a fiatalokat – mond-
ta el lapunknak Haraszti István szoci-
álpolitikai szakértő. – Való igaz, ren-
geteg beruházással találkozhatunk a 
városban, s nekem nem tisztem vi-
tatkozni azzal, hogy ezek mennyire 
mozdítják elő Miskolc fejlődését. Az 
viszont tény, hogy új munkahelyek 
nem, vagy csak kis számban létesültek 
ezekből. Miskolcon országos mércé-
vel mérve is kimagaslóan nagy szám-
ban vannak jelen aktív korú munka-
nélküliek.

» folytatás a 3. oldalon

„Mindent megtenni a jövőnk alakításáért”
Közös ünnepi közgyűlés-
sel, koszorúzással és családi 
programokkal ünnepelték 
Miskolcon az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc 163. 
évfordulóját. 

A március 15-én, reggel 8 órától tar-
tott ünnepi közgyűlésen Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere ünnepi kö-
szöntőjében arról beszélt, milyen 
fontosak a március 15-éhez hasonló 
ünnepek, hiszen lehetőséget adnak 
arra, hogy emlékezzünk múltunkra. 

– Aki kokárdát tűzött akkor, il-
letve ma, az tudja, mit jelent küzde-
ni, mit jelent mindent megtenni a 
jövőnk alakításáért – mondta, hang-

súlyozva: a magyarok 1825-től ké-
szültek az 1848/49-es eseményekre, a 
forradalomra.  – Ahhoz, hogy eljus-
sunk valahová, el kell indulni, és ah-
hoz, hogy megérkezzünk, utat kell 

építeni. Miskolcon mi olyan utat épí-
tünk, ami olyan városhoz vezet, ahol 
gyermekeink, unokáink boldogan 
élhetnek – mondta Kriza Ákos.

» folytatás az 5. oldalon

Az összevonás 
ellen tiltakoznak
Bizonytalan a helyzet, nem tud-
ják, hogy mire számíthatnak, és 
mi lesz a kórház sorsa – ezek a 
fő aggodalmai a Szent Ferenc 
Rehabilitációs Kórház dolgo-
zóinak és a betegképviseleti ci-
vil szervezeteknek.

Ahogy arról beszámoltunk, 
a megyei önkormányzat dön-
tése alapján a megyei kórház 
lesz az új egészségügyi csúcs-
intézmény. Betagozódik alá, 
és április 30-ával beolvadással 
megszűnik a szikszói II. Rákó-
czi Ferenc és a miskolci Szent 
Ferenc kórház, a mezőköves-
di Mozgásszervi Rehabilitációs 
Központ és az izsófalvai pszi-
chiátriai szakkórház. 

» folytatás a 3. oldalon

Tizennyolcadszor megyünk világgá
Megnyílt az idén nagykorú-
vá lett „Menjünk világgá…!” 
Utazási Kiállítás csütörtö-
kön Miskolcon, az ITC-
székházban. 

Tizennyolcadik alkalommal ren-
dezik meg a háromnapos miskol-
ci turisztikai tárlatot, mely mára az 
ország egyik legnagyobb ilyen ese-
ményévé nőtte ki magát. A megnyi-
tón bemutatkozott a két díszvendég: 
Sárospatak és a Székelyföld. A Hargi-
ta-hegység lábánál fekvő Zetelakáról 
érkezett Ezüstfenyő együttes népdal-
lal és tánccal kedveskedett honfitár-
sainak. Bárdos István, a rendezvény 
szervezője elmondta, személyes él-
mények fűzik a településekhez, ezért 
esett rájuk a választás 2011-ben. 

Sebestyén Elemér, a Székelyföld 
szívéből érkező csoport vezetője rövid 
köszöntőjében meginvitálta a miskol-
ciakat, hogy érezzék földijei szeretetét 
akár a kiállítás, akár egy utazás alkal-

mával. Aros János, Sárospatak polgár-
mestere rövid történelmi áttekintés 
után kiemelte, a város újra virágzik – 
köszönhetően a turizmusnak is. 

A megyei, hazai vidékekre csábító 
ajánlatok mellett természetesen szá-
mos külföldi ajánlatot is kínál a 102 
kiállító. Emellett különböző szóra-

koztató és gyermekprogramok is 
várják az érdeklődőket szombat este 
6 óráig az ITC-székházban.

S. P. | Fotó: mocsári L.

Még maradnak
Július elsejéig még ma-
radnak a „fészekrakók” az 
Avason – hacsak önszán-
tukból ki nem költöznek. 

Az országgyűlés szerdán két és fél 
hónappal meghosszabbította a ki-
lakoltatási moratóriumot. Így a 
miskolci önkormányzat sem köl-
töztethet ki senkit a „fészekra-
kós” ingatlanokból. Viszont a ha-
tósági osztály továbbra is folytatja 
a rendbontó családok rendszeres 
ellenőrzését.

Dobos Tímea, a polgármesteri 
hivatal szóvivője elmondta, most 
is van egy pár olyan család, ahol a 
végrehajtás már a végső szakaszá-
hoz érkezett, tehát onnan ki lehet-
ne költöztetni a családokat. Július 

elsejéig azonban csak annyit tehet 
az önkormányzat, hogy folytatja a 
„fészekrakók” ellenőrzését. 

Dobos Tímea szerint viszont 
az mindenképp előrelépés, hogy 
a visszatérő ellenőrzések hatásá-
ra több lakásból már önként köl-
töztek ki a lakók. A szóvivő szerint 
a „fészekrakók” ügyével megbí-
zott munkacsoport folyamatosan 
dolgozik ennek a problémának a 
megoldásán is.

Ez maradt a kiköltözők után
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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.).

» Nánási-Kocsis Norbert | a 10. számú önkormányzati választókerület kép-
viselője fogadóórát tart március 29-én, kedden 18 órától a Rónai Ferenc Általános Is-
kolában (Miskolc, Kassai u. 15.).

» 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.

Képviselői FOGADÓÓRA ››››››››››››

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Orosz Gábor ügyvezető | főszerkesztő: Görömbölyi László | felelős szerkesztő: Csörnök Mariann | marketingigazgató: Horváth Edit, tel.: 46/503-501/210. 
Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/503-501/100. | Nyomda: Egri Nyomda Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200,  
e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: 46/503-509 | ISSN 2062-5405 | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes. 

Miskolci Napló
a város lapja

Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK Kft. (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISEK Kft. Diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogor-
vosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügyelet 
(GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (vonalas telefonról hívható, 24 
órás, ingyenes): 80/505-505. Város őrség: 40/200-893. MIHŐ műszaki ügyelet: 46/379-
360. MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ hibabejelentés: 40/282-828. Köz-
terület-felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelenté-
se): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közútkezelő Kht.: 46/560-070.

KözéRDeKű teleFOnszámOK ››››››››››››

híRhAsáb ››››››››››››

Apróhirdetés
Nyílászárók (műanyag, fa, alumínium, acél biztonsági ajtók) cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljes körű árnyékolástechnikával. Érdeklődni: 30/336-5528,  
www.aluport.hupont.hu, Bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet .

Nehéz kibújni –  
de azért megpróbálják
Több mint kilencmilliárd 
forint volt 2010-ben az el-
lenőrzések során megál-
lapított adókülönbözet és 
a hozzá kapcsolódó bírsá-
gok és késedelmi pótlékok 
együttes összege.

Tavaly kiemelt feladata volt az 
adóhivatalnak az adóelkerü-
lés különböző formái elleni fel-
lépés, mondta el Farkas Ágnes, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Adóigazgatóságának ellenőrzési 
igazgatóhelyettese. Bár a vizsgála-
tok darabszáma csökkent, 2009-
hez képest mégis nőtt – 74-ről 81 
százalékra – az adókülönbözet-
megállapítással zárult utólagos el-
lenőrzések aránya. A tendencia 
maradt az előző évekhez hasonló: 
a legtöbb esetben tudatosan aka-
dályozzák az adóhatóság mun-
katársait az ellenőrzésben – leg-
többször adószám-felfüggesztés 
és bírság jár érte.

Kockázatos adózói magatar-
tásnak ítéli meg az adóhatóság az 
úgynevezett adóminimalizálást, 

vagyis amikor nagy összegű forga-
lom lebonyolítása mellett az adó-
zó bevallásában minimális adófi-
zetési kötelezettség jelenik meg. Az 
ellenőrzések tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy gyakran körbeszámlá-
zás, vagy fiktív számlázás áll a hát-
térben, az ebben a körben végzett 
ellenőrzések 90 százaléka tárt fel 
adókülönbözet-megállapítást.

Vagyongyarapodási vizsgála-
tot tavaly az előző évekhez képest 
szűkebb körben és célirányosabb 
kiválasztás alapján végeztek, egy 
ellenőrzés során a revizorok át-
lagban 6,5 millió forintos adókü-
lönbözetet állapítottak meg, ami 
78 százalékkal több az előző év-
hez képest.

Olasz András, az igazgatóság 
vezetője a 2011-es tervekről szólva 
elmondta, szeretnék maximálisan 
kihasználni a vámhivatallal tör-
tént integráció előnyeit. A jogsér-
tések mértékéhez igazodó ellenőr-
zések mellett a kiemelt kockázatot 
jelentő magatartási formáknál a 
lehető leggyorsabban akarnak 
beavatkozni. Mint elmondta, aki 
csalni próbál, és adót kerül el, az 
az egész társadalmat károsítja 
meg, ugyanakkor a jogkövetően 
működő vállalkozásokat hátrány-
ba hozza, akár tönkre is teheti. 

Megtorlás vagy gyermekvédelem?
Komoly szakmai vitákat vál-
tott ki a magyar miniszter-
elnök nyilatkozata, aki egy 
közösségi oldalon úgy nyi-
latkozott: napirenden szere-
pel a büntethetőségi korha-
tár leszállítása. 

A Miskolci Rendőrkapitányság ki-
mutatásai szerint illetékességi terü-
letükön 2008-ban 163 gyermekkorú 
bűnelkövető vált ismertté, 2009-ben 
108, 2010-ben pedig 126. Csemáné 
Váradi Erika dékánhelyettes, a Mis-
kolci Egyetem Büntetőjogi és Kri-
minológiai Tanszékének docense 
a Miskolci Naplónak úgy nyilatko-
zott: a gyermekkorban jelentkező 
deviáns magatartásokra minden-
képpen választ kell adni, érthetőek 
az ezzel kapcsolatos társadalmi el-
várások is. 

– Véleményem szerint azonban 
erre semmiképpen sem egyedül a 
Btk.-ba foglalt büntető, megtorló 
intézkedések a megfelelők, hiszen 
a gyermekkorban elkövetett bűn-
cselekmények legtöbbször társadal-
mi értékzavarok következményei 
– mondta el a dékánhelyettes. Min-
denekelőtt tehát az okokat, illetve az 
ezzel kapcsolatos nemzetközi gya-
korlat eredményeit, tapasztalatait 
kell vizsgálni, feltárni.

A kriminológus szerint a gyer-
mekkori erőszak, a deviáns magatar-
tások kialakulásánál döntő súllyal es-
nek latba azok a viselkedésminták, 
amelyeket a kiskorú a saját szűkebb 
és tágabb közegében tapasztal. Akár 
a családjában lát rendszeresen erő-
szakot, akár a médiában vagy a tár-
sai körében: ez mind hatással van a 
viselkedésére. 

– Ha a gyermekkorú bűnözés 
visszaszorításáról beszélünk, min-
denekelőtt ezt kell szem előtt tar-

tani – emelte ki dr. Váradi Erika. – 
Megtorlás, büntetés helyett hatékony 
gyermekvédelmi intézkedésekre van 
szükség. Olyanokra, amelyek érin-
tik a kiskorúak családi, iskolai köze-
gét, de akár a médiakommunikációt 
is, valamint minden olyan csatornát, 
amely pozitív vagy negatív példával 
szolgálhat a gyermek számára.

Ehhez együttműködő szülőkre, 
szakértőkre, hatékony gyermekvé-
delmi szolgálatra, segítőkész, befoga-
dó iskolai környezetre van szükség. 

– Erre máris számos jó példa van 
idehaza, akár az iskolai konflik-
tuskezelés, akár  veszélyzónákban 
élő gyermekek  foglalkoztatásának 
területeit nézzük – tette hozzá a 
dékánhelyettes, aki Miskolcot illető-
en főként a Juhászné Kós Edit szak-
mai irányításával zajló kortárssegí-
tést, valamint a Zöld Ház Közösségi 
Foglalkoztató agressziócsökkentő 
pedagógiai programjait emelte ki. 

Szepesi S. 

Nemzeti konzultáció. Kérdések az új 
alkotmányról címmel rendeznek kon-
zultációt március 19-én, szombaton 
este 6 órától a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Levéltár kutatótermében (Mis-
kolc, Fazekas u. 2.). Az érdeklődőknek 
Gulyás Gergely, az alkotmányszövege-
ző bizottság tagja válaszol. Házigazda 
Csöbör Katalin országgyűlési képvise-
lő és Somorjai Lehel levéltár-igazgató.

Beiratás. A 2011/2012-es  tanévben 
tan kötelessé váló tanulók beíratása 
Miskolc általános iskoláiban április 28-
án reggel 8 órától este 6 óráig, és ápri-
lis 29-én reggel 8 órától délután 2 órá-
ig lesz. Tankötelesek azok a gyermekek, 
akik 6. életévüket május 31-ig betöltik 
és az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettséget elérték. Tankötelessé válhat a 
szülő kérelmére az a gyermek is, aki a 
6. életévét december 31. napjáig tölti be.

Polgárőr évértékelő. Mozgalmas és 
eredményes évet zárt az Avasi Polgárőr 
Egyesület 2010-ben. Az egyesület idén 
ünnepli újjáalakulásának tizedik évfor-
dulóját. A tagok csaknem három négy-
zetkilométeres területen, több mint 38 
ezer lakó biztonságáért dolgoznak, je-
lenleg 34 taggal.

Több ezer óra szolgálat. A minap 
megtartott közgyűlésre Karetka László, 
a Miskolc-Hejőcsabai Polgárőr Egye-
sület elnöke rendkívül részletes, havi 
bontású beszámolót tartott, amiből ki-
derült, hogy az egyesület tagjai számos, 
a közbiztonságot segítő akcióban, jár-
őr-, figyelőszolgálatban vettek részt az 
elmúlt évben. Az év folyamán 4496 
órát töltöttek szolgálatban.

Az avartüzek ellen. A levegő mi-
nőségének védelme, az anyagi és ter-
mészeti károk megelőzése érdekében 
a város polgármesteri hivatala felhív-
ja a miskolciak figyelmét, hogy a vá-
ros közigazgatási területén minden 
olyan helyen, ahol szervezett háztartá-
si hulladékszállítás folyik, a kerti hul-
ladék égetése tilos, azt a hulladékgyűj-
tő edényekben kell összegyűjteni. Az 
egyéb helyeken a kerti hulladék égeté-
se, a közterületek kivételével, kizárólag 
munkanapokon megengedett.

Az adóhatóság ellenőrzéseinek  
és kiszabott szankcióinak alakulása

Forrás:  NAV Megyei Adóigazgatóság Mikom-grafika

Március 11. | péntek

Buda Ferenc a fonóban. Buda 
Ferenc, Kossuth-díjas költő volt a 
vendége annak a rendhagyó irodal-
mi fonónak, melyet péntek este, lap-
zártánk után tartottak a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtárban. Az At-
tila és Buda című verses beszélgeté-
sen közreműködött Koncz Károly 
György, Radnóti-díjas versmondó, 
Rimai Balázs István előadóművész 
és Vihula Mihajlo gitárművész.

Március 12. | szoMbat

Keresztény szellemiségű nap. 
Családi napra várták a miskolcia-
kat a Fráter György Katolikus Gim-
náziumban. Az intézményben a leg-
fiatalabbak játszó- és alkotóházban 
tehették próbára kézügyességüket, 
a kicsit idősebbek pedig többek kö-
zött a párkapcsolatokról hallgathat-
tak meg előadásokat. A gimnázium-
ban ugyanakkor a szülőket is várták, 
2011 ugyanis a család éve a magyar 
katolikus egyházban. 

Március 13. | vasárnap

Ismét szmog. Elrendelték a 
szmogriadó tájékoztatási fokozatát 
Miskolcon, mivel a szálló por kon-
centrációja meghaladta a Búza téri 
mérőállomáson a riasztási, a Lavotta 
utcain pedig a tájékoztatási küszöb-
értéket. A nap során azonban már 
javult az idő, ennek köszönhetően 
mind a két állomás műszerei már ek-
kor jelentős javulást mutattak.

Március 14. | hétfő

Több száz hektár lángolt. Már 
a hét közepétől sok munkát adtak 
a miskolci tűzoltóknak a szárazfű-, 
bozót- és nádastüzek. Kisgyőr mel-
lett 25 hektárnyi föld perzselődött 
fel. Az Avas nyugati oldalán egymás 
után kétszer is gyújtogattak ismeret-
lenek: itt összesen 5 hektár száraz fű 
lobbant lángra. Sajókeresztúr és Sa-
jóbábony között 400 hektáron lán-
golt a szárazfű és a bozót. Szombat 
estig tizenhét helyszínen kellett be-
avatkozniuk a tűzoltóknak, vasárnap 
pedig 21 esethez riasztották őket. 
Martin-Kertváros külterületén egy 
gazos, nádas rész égett, mintegy 15 
hektár területen. Hétfő kora délután-
ra újabb tíz helyszín kapott lángra.

Március 15. | kedd

Rekordszámú résztvevő. Ti-
zennegyedik alkalommal rendezte 
meg március 15-én a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Diáksport Tanács 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Természetjáró Szövetség az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc tisz-
teletére Népek tavasza elnevezésű 
teljesítménytúráját. A megméretteté-
sen a szervezők szerint minden eddi-
ginél többen, mintegy kétezren vet-
tek részt. Bernáth Marietta szervező 
elmondta: jövőre a tervek szerint 
már a Csanyikban található Király-
asztaltól indítják a teljesítménytúrát, 
ugyanis a Herman Ottó Emlékpark 
előtti parkoló ekkora tömeg indításá-
ra már nem alkalmas.

Rendbetett síremlékek. Megko-
szorúzta két 1848-as hős, Kun Mik-
lós és Poóts Miklós elhagyatott sírját 
a Miskolczi Pincék Asztaltársasága. 

Berta Béla operatív elnök a Miskol-
ci Naplónak elmondta: a társaság az 
emlékhelyeket ezt megelőzően rend-
be is tette, évente kétszer, március 
15-én és október 6-án fogják meg-
koszorúzni azokat, céljuk, hogy a két 
forradalmár emlékét megőrizzék az 
utókornak is.

Március 16. | szerda 

Támogatják az  innovációt. 58 
millió forint támogatáshoz jutott 
Miskolc a 2010-ben indult In ter-
regionális Együttműködés Prog-
ram révén az ERMIS pályázat kere-
tein belül. A projekt során második 
alkalommal rendezték meg az euró-
pai interregionális innovációs mű-
helyt – első alkalommal Miskolcon 
– 15 partner, 8 ország részvételével. 
A Francia Riviéra Kereskedelmi és 
Iparkamara vezetésével megalakult 
partnerség – 14  európai szervezet 
– célja a helyi innovációt támogató 
rendszerek hatékonyabbá tétele.

Civil fórum. Civil fórumot rendezett 
a Társadalmi Egyesülés Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szövetsége Mis-
kolc fenntartható fejlődési stratégiá-
járól. A vitairat részleteit Gyulai Iván, 
a miskolci Ökológiai Intézet igazgató-
ja ismertette. Mint az előadásból ki-
derült, a stratégiától nem várhatjuk a 
problémák megoldását, ez valójában 
az ehhez vezető út „térképe”.

Demonstráltak. Zsíros kenyeret 
és meleg, citromos teát osztott a de-
viza-lakáshitelesek érdekében tartott 
demonstráción a Munkáspárt Mis-
kolcon a Villanyrendőrnél. A köve-
teléseik közt megfogalmazták, hogy 
a kormány szüntesse meg a kilakol-
tatást és az árverezést, a válság ki-
robbanásáig visszamenőleg fagyasz-
szák be a lejárt hitelek kamatozását, a 
lakáshiteleket pedig váltsák át hosz-
szú lejáratú, alacsony kamatozású ál-
lami hitelre.

Március 17. | csütörtök 

Vállakozói fórum. Vállalkozóknak 
rendezett szak mai fórumot a regi-

onális munkaügyi központ miskol-
ci kirendeltsége. A rendezvény célja 
az volt, hogy a térség vállalkozói első 
kézből kapjanak információt azokról 
a pályázati lehetőségekről, amelyek a 
mikro-, illetve a kis- és középvállal-
kozások számára elérhetőek. A régió-
ban összesen 11, ebből megyénkben 
6 helyszínen került már sor ilyen in-
teraktív találkozókra, melyeken a 
munkaadók feltehették kérdéseiket 
az őket érdeklő, érintő foglalkoztatá-
si lehetőségek támogatásáról.

Összbírói értekezlet. Összbírói 
értekezletet tartottak a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Bíróságon, ame-
lyen részt vett Baka András, a Legfel-
sőbb Bíróság és egyben az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács elnöke is. 
Mint kiderült, megyénkben az or-
szágos átlagnál gyorsabban szület-
nek meg a bírósági ítéletek: a perek 
80 százaléka egy éven belül véget ér. 

Március 18. | péntek 

Az MSZP a távhődíjakról. A 
távhődíj emelésével kapcsolatban 
tartott sajtótájékoztatóján Simon Gá-
bor, az MSZP miskolci önkormány-
zati frakcióvezetője elmondta: sze-
rinte értelmét vesztette a múlt heti 
közgyűlésen elfogadott díjemelés, 
mivel a kormány szerdán hatósá-
gi árassá tette a távhőt. Az elfogadott 
törvény értelmében a legmagasabb 
hatósági ár megállapítása így a nem-
zeti fejlesztési miniszter kompeten-
ciá jába került, és a miniszteri rendelet 
hatályba lépéséig a március 31-én ér-
vényes árakat kell alkalmazni. A po-
litikus felszólította Kriza Ákos pol-
gármestert, hogy az önkormányzat 
vonja vissza a díjemelést, betartva ez-
zel a megszavazott javaslatot.

Eltűnt tábla. Eltűnt egy rovásírásos 
településnév-tábla csütörtök reggel-
re, melyet három héttel ezelőtt a Job-
bik Magyarországért Mozgalom és a 
Magyarok Szövetsége állított Miskolc 
határában, a 26-os út mellett. Szegedi 
Márton szerint súlyos támadás érte 
a magyar kultúrát, így a lopás miatt 
feljelentést tettek a rendőrségen. Az 
önkormányzati képviselő elmondta, 
tágabb értelemben közösség elleni iz-
gatásnak veszik a táblalopást, és bíz-
nak benne, hogy a rendőrség minél 
hamarabb elkapja a tetteseket, vala-
mint az illetékesek példát statuálnak 
majd az ítélettel. Egyed Zsolt, a Job-
bik megyei elnöke hozzátette: Mis-
kolc és Borsod közbiztonsági helyze-
tét is jellemzi az eset.

HIrDETÉS
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Bizonytalan a helyzet, nem 
tudják, hogy mire számít-
hatnak, és mi lesz a kórház 
sorsa – ezek a fő aggodalmai 
a Szent Ferenc Rehabilitáci-
ós Kórház dolgozóinak és a 
betegképviseleti civil szerve-
zeteknek, ezért csütörtökön 
délután a sajtóhoz fordultak 
segítségért.

» Folytatás az 1. oldalról
A dolgozók és betegek is összegyűl
tek csütörtök délután a kórház elő
adótermében, ahová meghívták a 
sajtó képviselőit, hogy a tervezett kór
házösszevonással kapcsolatos problé
máikról és aggályaikról beszéljenek. 

Hétezerhétszáz tiltakozó aláírás 
gyűlt össze a megyei közgyűlés dön
tése ellen a Szent Ferencben. Mint 
Lombay Béla belgyógyász főorvos 
a csütörtöki eseményen elmondta, 
március 22én, 15 órakor néma de
monstrációt tartanak a megyeháza 
előtt, ahol a tiltakozó betegek aláírá
sait is át szeretnék adni. A kórház ta
valyi működése kapcsán elhangzott, 
hogy 5494 beteget ápoltak, az ágyki
használtság kilencven százalék fölöt
ti volt. Az ambuláns betegforgalom
ban 269 ezer járóbeteget láttak el, és 
több mint 1 millió 711 ezer beavat
kozást végeztek el. 

Szűcs Andorné gazdasági igaz
gató arról beszélt, hogy 1997 óta ki
egyensúlyozott gazdálkodást folytat

nak, nincsenek szállítói tartozásaik, 
ami azért is figyelemre méltó, mert 
a 2007es átalakításkor elvesztették 
az aktív státuszukat. Azóta energia
racionalizálási pályázaton nyertek, 
fejlesztéseket indítottak el és dolgo
zóiknak is tudtak béren kívüli jutta
tásokat adni.

A helyi orvosi kamara elnöke, Pat
rik Erzsébet szerint mindig is na
pirenden volt a kórház integrálá
sa, megszüntetése már a nyolcvanas 
évektől. Megszenvedték a 2007es át
alakítást is, de villámcsapásként érte 
őket a megyei közgyűlés döntése. A 
megyei kórházban sok tevékenységet 
kiszerveztek, ez a tapasztalatok szerint 
elbocsátásokkal és színvonalromlás
sal jár – tette hozzá. Sérelmezte, hogy 
az integrációs folyamatba nem vonták 
be őket, a kérdéseikre nem kaptak vá
laszt, az összdolgozói értekezletre pe

dig hiába hívták meg az illetékeseket, 
nem mentek el. Kérte a képviselőket, 
hogy ne akarjanak a kórház és a bete
gek ellenére cselekedni.

A kórház részéről Demkó István
né élelmezésvezető is felszólalt, aki 
arról beszélt, hogy felújított konyha
technikával látják el a feladatukat, te
vékenységük nemcsak a betegek kö
rében jelent a felmérések szerint 95 
százalékos elégedettséget, de szaká
csaik versenyeken is az élen végez
nek. Megjegyezte: egy külsős cég 
nyereségorientált, vagy a költségek 
nőnének, vagy a minőség romlana. 

A betegképviseleti civil szerveze
tek közül a Reumás Betegek Egye
sülete nevében Sipos Jánosné beszélt, 
aki a megyei kórház igazgatójának, 
Csiba Gábornak írt levelüket olvas
ta fel, melyben többek között azt kér
ték, hogy a betegek véleményét is 

kérjék ki, ne nélkülük döntsenek ró
luk. Ugyanezt kérte Mikó József, a 
Miskolci Szív Egyesület elnöke is, aki 
szerint az előkészítetlen döntést visz
sza kellene vonni. Ács János, a Mis
kolci Fogyókúrázók Egyesülete és a 
Szent Ferenc Kórház Cukorbetegek 
Klubja képviseletében szintén a dön
tés felfüggesztését, és alaposabb ki
vizsgálását kérte. Véleménye szerint 
a helyi döntés ellentétes a Semmel
weis Tervvel, a kiszervezhető tevé
kenységekkel foglalkozó vállalkozók 
pedig „már kerülgetik a kórházat”.

Kása Miklós, a kórház igazgató
ja az esemény végén szólt az egybe
gyűltekhez, elmondva, december 
16án arról is döntött a megyei köz
gyűlés, hogy létrehoznak egy mun
kacsoportot a kórházak bevonásá
val, hogy kidolgozzák a részleteket. 
Azonban nem, hogy nem hívták 
őket egyeztetésre, de semmilyen in
formációval nem rendelkeznek. Be
olvasztással egy huszonhárom mil
liárd Ft értékű intézményt hoznak 
létre úgy, hogy gazdasági vizsgálatot 
és megvalósíthatósági tanulmányt 
nem készítettek. Az anyagban a „be
teg” szó el sem hangzik, viszont arról 
van szó benne, hogy az ingatlanok 
jövőbeni sorsát meg kell vizsgálni. 
Az igazgató is azt kérte, vonja vissza 
a határozatot a grémium.

Az elhangzottakkal kapcsolatban 
megkerestük a megyei önkormány
zatot is, ahonnan azt a választ kap
tuk, hogy egy későbbi időpontban 
közleményt adnak ki a kórházössze
vonással kapcsolatban. Ezt lapzár
tánkig nem kaptuk meg.

Az összevonás ellen tiltakoznak a Szent Ferencben

Hogyan tovább, Miskolc?
Biztos jövőképet kell adni a város fiataljainak, családjainak

Az 1980-as évek közepétől folyamatosan csökken Mis-
kolc lakossága. A hivatalos statisztikák szerint 2010-ben 
már több mint negyvenezerrel kevesebben éltek a városban, 
mint 1985-ben. Az okokról, következményekről, és a lehet-
séges megoldásokról a szociálpolitikust, a gazdasági szak-
embert és Miskolc polgármesterét kérdeztük.

» Folytatás az 1. oldalról
Haraszti István szerint jó ideje már 
nemcsak a fiatalok, és azok a ma
gasan képzett „kelendő” értelmi
ségiek távoznak, akiket az elván
dorlás kapcsán emlegetni szokás. 
Elmegy az asztalos, a pék, a kő
műves, a képzett szakmunkás is. 
Miskolc éppen azt a rétegét veszí
ti el, amely értéket teremt, értéket 
képvisel, gazdasági és társadalmi 
hasznot hozhat a városnak. To
vább súlyosbítja a helyzetet, hogy 
az elvándorló népességet részben 

a környező településekről beszi
várgó, zömmel mélyszegénységben 
élő rétegek „pótolták”, amelyek ko
moly társadalmi és szociális prob
lémákat hoztak magukkal. 

– Ma is nagyon sok olyan ember
rel találkozom, akik felteszik a kér
dést: „Hogyan tovább, Miskolc?” 
– mondta el a szakértő. – Milyen 
életkilátásaik lehetnek azoknak, akik 
úgy döntenek, hogy itt maradnak? 
Véleményem szerint mindenekelőtt 
szakemberek bevonásával vagy akár 
társadalmi párbeszéd keretében ele

mezni kell, miért választottak az em
berek olyan nagy számban más alter
natívát az elmúlt időszakban, mint 
szülővárosuk? A problémák feltárása 
után pedig meg kell vizsgálni azokat 
a foglalkoztatási, szociálpolitikai tá
mogatási modelleket, amelyek az or
szág más városaiban már beváltak, és 
talán itt is segíthetnének a probléma 
kezelésében. 

Képzés és piac
Szilágyiné Baán Anna, a B.A.Z. 
Megyei Kereskedelmi és Iparkama
ra titkára úgy nyilatkozott, hogy a 
jól képzett, keresett szakemberek hi
ánya gyakorlatilag az egész térség fej
lődését veszélyezteti. Ennek azonban 
csak részben oka az elvándorlás: a 
képzés struktúrája is jelentős változ
tatásra szorul, amelyben – a kamara 
közreműködésével – már történtek 
előrelépések. Az elmúlt időszakban 
125 szakma gondozása átkerült a ka

marák hatáskörébe, ezen belül a tan
anyagfejlesztés, a központi progra
mok megalkotása, és a vizsgáztatási 
rendszer átdolgozása. 

– Gyakorlatorientált  képzésre van 
szükség, olyan szakmákban, ame
lyekre valós igény mutatkozik a 
munkaerőpiacon – hangsúlyozta a 
BOKIK titkára. A kamara azt is vál
lalná, hogy a mérnöki pályák iránt 
érdeklődő fiatalokat már középisko
lában „felkarolja”. Támogatja egyete
mi tanulmányaikat, összehozza őket 
helyi munkáltatókkal, ahol gyakor
latra tehetnek szert, és később el is 
helyezkedhetnek. 

Távol is miskolci
Kriza Ákos miskolci polgármester 
szerint ez olyan kérdéskör, amely 
megkerülhetetlen, ha miskolci jö
vőképről beszélünk. Meg kell pró
bálni helyben tartani a fiatalokat, 
azt az értékes szellemi kapacitást, 
amely elengedhetetlenül szükséges 
ahhoz, hogy végre emelkedő pályá
ra állhasson Miskolc és térsége. A 
polgármester szerint már eddig is 
számos jó szakembert sikerült „visz
szacsábítani”, s felvették a kapcsola
tot az egyetem vezetésével is. Figye
lemmel szeretnék kísérni a végzős 
hallgatók szakmai összetételét, fo
lyamatosan jelezni fogják az intéz
ménynek, milyen szakemberekre 
van szükség helyben. Mint fogal

mazott, az elvándorlás megállítá
sához szemléletbeli változásra, vál
toztatásra is szükség van, amit már 
gyermekkorban el kell kezdeni. 

– Olyan Miskolcot szeretnénk 
építeni, ahol a fiatal családok jól ér
zik magukat, látnak jövőképet, s így 
gyermeket is mernek vállalni. Ahol 
pezsgő kulturális és sportélet zaj
lik, ahol a gyerekek megfelelő szín
vonalú oktatásban részesülnek, s a 
potenciális beruházók is azt látják, 
hogy érdemes ide települni, hiszen 
mind a megfelelően képzett mun
kaerő, mind a megfelelő társadalmi, 
infrastrukturális közeg rendelkezés
re áll ahhoz, hogy eredményes tevé
kenységet tudjanak folytatni. Csakis 
így lehet emelkedő pályára állítani a 
várost, helyben tartani azt az értékes 
szellemi potenciált, amely a kitörés 
további záloga lehet – emelte ki Kri
za Ákos. – Ugyanakkor el kell mon
dani, hogy az elvándoroltak között 
számosan vannak, akik új lakóhelyü
kön, magas beosztásokba kerülve is 
lelkes lokálpatrióták maradtak, segí
teni szeretnének Miskolcnak, ami
nek már most is látható eredményei 
vannak. Szeretnénk őket összehoz
ni egy egyesületbe, vagy valamilyen 
más szervezeti formába, ahol közö
sen gondolkodhatnánk az együtt
működésen, azon, hogy mit tehe
tünk együtt a városért.

Szepesi S. 

Számlák kontra 
nyugdíjak
A „Reménytelen (?) küzdelem a 
számlákkal” című írásunkra reagálva 
egy miskolci nyugdíjas arról írt szer
kesztőségünknek, hogy egyes szolgál
tatók már a hónap első munkanap
ján benyújtják számlaköveteléseiket 
azoknak a lakossági folyószámlave
zető bankoknak, ahová a nyugdíjak 
átutalása csak a hónap 12. napján tör
ténik meg. Neki konkrétan a TIGÁZ
zal voltak olyan esetei, hogy amikorra 
megjött a számlájára a fedezet, addig
ra már postán a cég „fenyegető” levele 
is megérkezett, a kamattal megemelt 
tartozásról. „Ezzel kapcsolatban már 
más lapban, mások is panaszt tettek. 
A szolgáltatóknak a csoportos besze
désekkel igazodniuk kellene a nyug
díjak átutalási dátumához, hogy meg
spórolják a felesleges levelezgetést!” 
– írja olvasónk. 

Az észrevételt eljuttattuk a 
TIGÁZ Zrt.hez, amely válaszában 
úgy fogalmazott: „Összesen 1,2 mil
lió ügyfelet szolgálunk ki folyama
tosan, ilyen nagy ügyfélszámnál az 
ügyfelek kényelme mellett a haté
konyságot is szem előtt kell tarta
ni. Cégünk a leolvasásokat területi 
elven végzi, egyegy részt egyszer
re olvasunk le, és ehhez igazodik 
a számlázás is. Ezzel a módszerrel 
biztosítható munkatársaink folya
matos kapacitáselosztása is.” Azt is 
írták, természetesen a TIGÁZ Zrt.
nek is az a jó, ha az ügyfél időben 
tud fizetni, és nem kell plusz költ
ségen fizetési felszólítást küldeni. 
Ehhez igyekszenek a legkedvezőbb 
feltételeket biztosítani – fogalmaz
nak –, a jelenlegi rendszert is több 
szempont figyelembe vételével ala
kították ki. Ez „a legnagyobb ha
tékonyságot mutatja. Ezzel együtt 
igyekszünk ügyfeleink részére lehe
tőségeinkhez mérten rugalmas fel
tételeket biztosítani” – fogalmaz a 
TIGÁZ Zrt. közleménye.            Sz. S.

Kollégánk lett „Az év újságírója”
Az idén először adták át 
Miskolcon „Az év újságírója” 
címet március 15-e, a szabad 
sajtó napja alkalmából. Az 
elismerést kollégánk, a Mis-
kolci Napló és a minap.hu 
munkatársa, Szepesi Sándor 
vehette át Kriza Ákos pol-
gármestertől.

– Szeretnénk hagyományt teremteni 
ezzel az ünnepi találkozóval – mondta 
a Városháza dísztermében megtartott 
fogadáson köszöntőjében Kriza Ákos 
polgármester. – A célunk az, hogy a 
szabad sajtó napja alkalmából lehető
séget teremtsünk arra, hogy kötetlen 
formában találkozzunk az újságírók
kal, és baráti beszélgetésen jöhessenek 
össze az újságírók egymással.

A polgármester azt is elmond
ta, szeretnék, ha mindig egy miskol
ci médium szerkesztőségében jöhetne 
létre ez a találkozó, és a kollégák egy
mást javasolnák a díjra. Most azon
ban idő szűkében a helyszín biztosí
tását és a döntést is magukra vállalták. 

– Szepesi Sándor újságírónak, a 
Miskolci Napló és a minap.hu mun
katársának elsősorban színes, egye
di stílusú és gondolatvilágú jegyzetei 
miatt ítéltük a díjat – mondta gratu
lációjában a polgármester. 

Kollégánk örömteli meglepetéssel 
vette át díját: az oklevelet és a graví
rozott tollat, és elmondta, örül, hogy 
van egy nap, amikor figyelnek a sajtó 
munkatársaira, ezért is úgy gondolja, 

bár ezt az elismerést most ő kapta, az 
valójában az egész szakmának, min
den képviselőjének szól. 

Mint mondja, újságírói munkája 
során mindig azt tartotta a legfonto
sabbnak, hogy közel tudjon kerülni 
az emberekhez – közelről számol
hasson be örömeikről, gondjaikról, 
amelyek nagyon sok igazi értéket 
hordoznak. A mai magyar sajtó
palettán ezen a területen mutatko
zik a legnagyobb hiány: az országos 
média működési mechanizmusá
nál fogva, a hétköznapokat illetően 
általában ma csak a negatívumok
ból lesz „hír”, a vidéki emberek iga
zi mindennapjainak szinte aligalig 
marad fenn hiteles lenyomata. Ezt az 
űrt vannak hivatva betölteni a helyi 
lapok, például a Miskolci Napló is, 
amely ezután, négy oldallal kibővül
ve, még nagyobb terjedelemben szá
molhat be a miskolciakról, miskolci
aknak. 

Miskolc, Szeged, Debrecen lakosainak száma

Forrás: Mikom-gyűjtés Mikom-grafika
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Búcsú a színpadtól

Csapó János 1966 óta a 
miskolci színház tagja – a 
legutóbbi premier az utol-
só volt számára.

– A Képzelt beteg Csűr-Csavarját 
az teszi igazán különlegessé szá-
momra, hogy nyolcvanhét éve-
sen ezzel a szereppel búcsúzom 
a színház társulatától, amelynek 
1966 óta vagyok a tagja, és a kö-
zönségtől, amelynek szeretetéért 
hálás vagyok… – mondja Csapó 
János, Jászai-díjas, Érdemes mű-
vész, a Miskolci Nemzeti Színház 
örökös tagja, Miskolc díszpolgára 
a próbák szünetében.

– Tucatarcommal és százhat-
van centimmel már pályám elején 
tudtam, hogy nem fogok sorozat-
ban Shakespeare-hősöket alakíta-
ni – meséli. Mégis, sok nagy sze-
repet is eljátszott: volt Orgon a 
Tartuffe-ben, tiszteletes a War-
renné mesterségében, Peacock a 

Koldusoperában, Lőrinc barát a 
Rómeó és Júliában, Miska A csár-
dáskirálynőben, Tiborc a Bánk 
bánban. – Bizonyára volt még sok 
egyéb fontos alakításom is, de a 
memóriám sem a régi már, és sose 
voltam „szerepszámontartó”… 
– teszi hozzá a mindig jókedvű 
„öreg”.

Az elmúlt évtizedekben a Csűr-
Csavarhoz hasonló epizód- vagy 
karakterszerepek tucatjaiban lát-
hatta Csapó Jánost a miskolci kö-
zönség.

– Azt szokás mondani, hogy 
nincs kis szerep, csak rossz szí-
nész! Azt hiszem, ennyi évvel a há-
tam mögött szerénytelenség nél-
kül állíthatom: mindig úgy voltam 
a kis szerepekkel is, hogy be akar-
tam bizonyítani, mi mindent lehet 
azon keresztül megmutatni – figu-
rát, jellemet, sorsot. Az embert. 

Kornya I.
További érdekességek a miskolci 

Nemzeti lapjában, 
a Színházi Estékben olvashatók.

A csillagszemű után Róbert Gida is megérkezik
A közelmúltban mutatták 
be a miskolci Csodamalom 
Bábszínházban a Zalán Ti-
bor írásából készült bábelő-
adást, A csillagszemű juhászt 
– most pedig már újabb be-
mutatóra készül a társulat.

A bábszínházat a tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Tulipán Gábor után 
Szabó Attila irányítja. A megbízott 
igazgató hangsúlyozza: folytatni sze-
retné azt a művészeti irányzatot, amit 
elődje már kidolgozott erre az évre, 
bizonyítja ezt A csillagszemű juhász 
premiere is.

– A hagyományokon alapuló 
szakmaiságunkat szeretném meg-
őrizni, de fontosnak tartom a dol-
gozók folyamatos tanulását, tovább-
képzését is – mondta.

Az előadást szintén Szabó Attila 
rendezte – ő azonban nem azonos 
a bábszínház vezetőjével. Az igazga-
tó szerint a szakember valódi művé-
szi hatást ért el azzal, hogy a bábokat 
és az élő embereket egy színpadra ál-
lította. Volt már korábban is hasonló 
formációban előadott darab, de eb-
ben a rendezésben a két elem szerve-
sen kiegészíti egymást. 

A csillagszemű juhász az erede-
ti magyar népmese és Lázár Ervin: 
Hapci király című művéből készült, 
ezek alapján írta Zalán Tibor. A bábo-
kat Mátravölgyi Ákos tervezte, a meg-
zenésítés pedig Huzella Péter érdeme. 
Nemsokára újabb darabbal örvendez-

tetik meg a gyerekeket a színészek: Ró-
bert Gida és barátai elevenednek majd 
meg a Százholdas Pagony helyett most 
a Csodamalom Bábszínházban, már-
cius 27-én. A darabot Szívós Károly, a 
budapesti Kolibri Színház művésze ál-
lítja színpadra. A gyereknapon pedig 

igazi csemegével lepik meg közönsé-
güket, tudtuk meg Juhász Judittól, a 
bábszínház művészeti vezetőjétől: az 
Egybeöltögetett mesék bemutatóját 
ugyanis rendhagyó módon a Muzsi-
káló Udvaron tartják.

V. L. | Fotó: Mocsári L. 

Városi pályázatok. Ismét pályáz-
hatnak a város közigazgatási határain 
belül működő kulturális és művészeti 
egyesületek, alapítványok, gazdasági 
társaságok, csoportok, civil szerveze-
tek a Kulturális Mecénás Alap támo-
gatására. Ugyancsak meghirdették a 
művészeti és tudományos ösztöndíj-
pályázatot. Mindkettő beadási határ-
ideje április 15. A részletes kiírás elér-
hető a miskolc.hu honlapon. 

Kamarakórus Fesztivál. Idén hu-
szonkettedik alkalommal rendezik 
meg a Miskolci Nemzetközi Kama-
rakórus Fesztivált március 25. és 27. 
között. A hazai kórusok mellett olasz 
és szlovák vendégek lépnek fel. A ren-
dezvény több településen zajlik, Mis-
kolc mellett Szerencsen, Mezőköves-
den, Boldván és Sárospatakon is.

Kamarazenekari sikerek. Első he-
lyezést ért a Miskolci Egressy–Erkel 
Ferenc Zeneiskola oktettje a VII. Or-
szágos Továbbképző Versenyen. A 
harmadik helyezettnek járó díjjal pe-
dig blockflöte együttesüket jutalmaz-
ták. A hat elődöntő legjobbjai márci-
us 11. és 13. között mérhették össze 
tudásukat a Szentendrén megrende-
zett döntőn. 

Az élet régi képeslapokban mérve 
Családjával – és több mint 
170 ezer képeslappal – él Mis-
kolc belvárosában Gyurkó Pé-
ter, akinek miskolci képeslap-
jai segítségével idézzük meg 
lapunkban a város közel száz 
évvel ezelőtti arcát. 

Megnéztük a gyűjteményét és szen-
vedélyeiről, a lapgyűjtésről és a 
barlangászásról beszélgettünk vele.

– Voltam egy Ausztria – NSZK – 
Svájc körtúrán 1982 augusztusában 
– idézi fel kérésünkre a kezdeteket. – 
Egy svájci kirakatban láttam egy ma-
gyar vonatkozású képeslapot, ami 
feltűnően drágának tűnt. Akkor éb-
redtem rá, hogy ez értéket képvisel. 
Vettem több mint harminc darab la-
pot, így kezdődött. 

– Annyi minden van a világon, miért 
éppen a képeslapok mellett döntött?
– A képeslap élményt nyújt. Azért 

gyűjtök mindenfélét, mert rendkívül 
széles körű válogatási lehetőséget ad. A 
kedvenc témám a magyar történelem 
1100 éve. E köré a várakat, híres törté-

nelmi személyiségeket, épületeket áb-
rázoló, vagy éppen magyar városok, az 
Osztrák–Magyar Monarchia arculatát 
megmutató lapok is csoportosíthatók.

– Hogyan jut hozzá a lapokhoz?
– A gyűjtemény nagy részét aján-

dékba kaptam. A sógornőm férje, 
Hanzi adta a legtöbb képeslapot, kö-
rülbelül 15 000 darabot. Volt köztük 
amerikai, japán, dél-ázsiai, dominikai 
lap, de érkezett a Seychelles-szigetekről 

is, ám nagyrészt német és osztrák üd-
vözlők voltak. Vásároltam is a gyűjte-
ményembe, de régebben sem volt, ma-
napság sincs erre pénzem.

– A több mint 170 000 képeslap szin-
te az egész világot átfogja. Melyik a 
legfurcsább helyről érkező darab a 
gyűjteményében?
– A legérdekesebb hely, ahonnan 

két képeslapom van, talán a Spitzber-
gák, ami Norvégia legészakibb terüle-

te, egy, a Jeges-tengeren található szi-
getcsoport.

– Van más ritkaság, vagy olyan da-
rab, ami különösen fontos szerepet 
tölt be a gyűjteményben?
– Különleges egy 1910–20-as évek-

ből származó térhatású lap. Mást áb-
rázol normális és mást erős fénynél. 
Vannak olyan üdvözlőlapok, amelyek 
mintha olajfestékkel készültek vol-
na. Nagyon közel állnak a szívemhez 
az édesanyám és nagymamám leány-
kori képeslapjai, melyek egészen az 
1899-es évig nyúlnak vissza. Ezeknél 
csak a millenniumi lap régebbi 1896-
ból. Nagyon kötődöm egy 1942-ből 
származó laphoz is, amit édesapám 
küldött Észak-Erdélyből, egyéves ko-
romban.

– Gyermekkorától kezdve Miskolc 
az otthona, bizonyára nagyon fontos 
szerepet töltenek be a miskolci lapok 
is a gyűjteményben.
– Fontos számomra Miskolc, 1947 

óta élek itt. Így fontos a miskolci lapok 
gyűjtése, ám mivel nincs pénzem tu-
datos vásárlásokra, bizonyosan nem 
én rendelkezem a legteljesebb miskol-
ci gyűjteménnyel. Ezerötszáz-kétezer 
miskolci témájú lapom van. Ezeket vi-

szont már számos kiállításon sikerült 
bemutatni. Nagy munka egy kiállítás 
megszervezése, de az élmény, amit ad-
nak a lapok, felbecsülhetetlen. Emel-
lett praktikusan, építészeti célokra is 
„használták” már a lapjaimat.

– Két könyve, egészen pontosan ver-
seskötete is megjelent, egészen más 
témakörben: barlangász élménye-
it írta meg.
– 1963-ban csatlakoztam a bar-

langkutatókhoz, miután agrármér-
nökként végeztem. Egészen 2007-ig 
jártam barlangi túrákra. Ezt a hosszú 
időt tekinti át a Barátok Bükk Barlan-
gok és a Tábortüzek mellett, a karbid-
lámpa fényénél című verseskötet. Ma 
már nem tartom magam barlangku-
tatónak, mégis szerettem volna meg-
örökíteni azt a világot, eltávozott bará-
taim emlékét. 

– Várható esetleg újabb könyv?
– Nem törekszem irodalmi babé-

rokra, de van még mit megírni. Majd-
nem nyomdakész állapotban van egy 
harmadik kötet, amiben a Szeremley 
Szabolcs által feltárt Szamentu-barlang 
története is olvasható lesz az én írásaim 
mellett. A tervezett címe „Létrás-tető 
felett mindig kék az ég”. Hogy mikor 
jelenik meg, az kérdéses, kétszázezer 
forintra lenne hozzá szükség. 

Kiss J. | Fotó: Juhász Á. 
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Indulhat a homlokzat-felújítás
Aláírták csütörtökön a kivitelezői szerződéseket: néhány napon belül meg-
kezdődnek a belvárosban a homlokzat- és portálfelújítások. Mint arról be-
számoltunk, a nyolc épületet érintő fejlesztés az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia (IVS) belvárosi fejlesztései első ütemének részeként valósul meg. 

A miskolci IVS első üteméből már csak ez az egy projektelem volt 
függőben. Ennek keretében megújul majd az Ady Endre utca 5., 18., 20. 
szám alatti épületek utcafrontja, valamint a Weidlich-palota első és hát-
só frontja is. Teljesen felújítják a Széchenyi u. 59–61. szám alatti épületet, 
és portálcserék is várhatók a Hunyadi u. 5. és a Széchenyi 27. szám alatt, a 
31. számú épület egyik üzletének pedig csak átalakítják a portálját.

Megyejárás
A II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár Megyénk az iroda-
lomban című olvasásnépszerű-
sítő sorozatának záró ren-
dezvényét, március 24-én, 
csü törtökön délután 4 órától a 
könyvtár nagytermében tartják. 

Az irodalmi műsorban Seres 
Ildikó és Kulcsár Imre, a Mis-
kolci Nemzeti Színház művé-
szei előadásában olyan versek, 
novellák, regényrészletek hang-
zanak el, amelyek Abaúj, Bor-
sod, Gömör, Zemplén neveze-
tes helyeit, személyeit idézik.
Az olvasásnépszerűsítő soro-
zatot egy éve hirdette meg a 
könyvtár. Azóta havi fordu-
lókban zajlott olvasottsági ve-
télkedő, amelynek döntőjét is 
csütörtökön, délután fél 4-kor 
rendezik.

Év végére elkészül a Görgey-ház
Néhány héttel ezelőtt ismét 
munkások jelentek meg a 
Görgey utca 4. szám alatt 
épülő társasháznál.

Mint megtudtuk – az építtető MIK 
Zrt. és a Miberszolg Kft. reményei 
szerint –, még ebben az évben át is 
adják az épületet.

A Görgey-háznak keresztelt tár-
sasház építése még 2009-ben kezdő-
dött. A szerkezetépítésre az FK-Rasz-
ternek volt szerződése, a munkával  
tavaly őszre elkészültek. Ezután, egé-
szen a közelmúltig nem folyt munka 
az építési területen.

– A befejezési munkákra a DHJ 
Kft.-vel kötöttünk szerződést, a kivi-
telezőnek átadtuk a munkaterületet. 

Mivel az időjárás engedte, az elmúlt 
hetekben a munka el is kezdődött – 
mondta Barsi Béla, a Miberszolg Kft. 
műszaki igazgatója.  

A tetőszerkezet építését, a hom-
lokzat hőszigetelését, a külső-belső 
nyílászárók beépítését, vakolást, bur-

kolást, festést, épület-villamossági és 
gépészeti szereléseket végez a DHJ 
Kft. a következő hetekben, hónapok-
ban. A Görgey-ház kulcsra kész mű-
szaki átadását november 15-re ter-
vezik. 

Tajthy Á. | Fotó: Mocsári L.
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Mit jelent március 15-e a különböző generációknak?
Farkas Balázs 
Nyolcéves va-
gyok, nekem 
március 15-e 
a boldog-
ságot jelen-
ti. Boldog va-
gyok azért, 
mert nem kell 
rabnak len-
nem. Hőseink 
azért harcoltak, hogy nekünk ne kelljen 
úgy élnünk, mint nekik. Az ő harcukra 
emlékezünk ezen a napon.

Kohl Viktor 
Március 15-e 
számomra a 
pihenést, a 
kikapcsoló-
dást jelenti. A 
munka után 
ki lehet kicsit 
kapcsolódni, 
a tömeg pe-
dig békében 
ünnepel. Ilyenkor nem veszekszenek az 
emberek, ami nagyon jó, hiszen a ma-
gyarságot ünnepeljük ezen a napon.

Kádas Józsefné
A legszebb 
magyar ün-
nepnek gon-
dolom már-
cius 15-ét. Jó 
hangulatban, 
a szabadság 
érzésével ün-
nepelhetünk 
ilyenkor. Fon-
tos, hogy ez az ünnep politikától men-
tes legyen.

Csorba Viktória
A hazafias-
ság az a szó, 
ami először 
eszembe jut 
róla. Magyar-
ország leg-
szebb ün-
nepe ez. 
Büszkeséget 
érzek ilyen-
kor. Egy rövid időre a büszkeség, a fen-
séges öröm veszi át a mindennapi gon-
dok helyét.

A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ
rendezvényei:

2011. március 22-én, kedden 14 órától a Szabó Lőrinc Könyvtár II. emeleti előadótermében
(Miskolc, Mindszent tér 2.)

Az internet társAdAlmi és 
kulturális hAtásAi

Előadó: Ropolyi László, az ELTE egyetemi adjunktusa, 
 Az Internet természete c. könyv szerzője

„Az internet a késő modern ember által létrehozott,
a korábbi (természeti és társadalmi) létszférákra ráépülő,

de azoktól határozottan elkülönülő új emberi létforma közege.”

2011. március 25-én, pénteken 11 órától a Szabó Lőrinc Könyvtár 
II. emeleti előadótermében
(Miskolc, Mindszent tér 2.)

Az Y generáció
Előadó: Tari Annamária pszichológus, Az Y generáció c. könyv szerzője

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

HIrdETéS

Díjazottaink
Idén is elismeréseket, kitüntetéseket adtak át nemze-
ti ünnepünk, március 15-e alkalmából. A díjazottak kö-
zött most is vannak miskolciak.

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a Magyar Köztársa-
ság Érdemrend középkeresztjét (polgári tagozata) adományozta Csókay Andrásnak, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház idegsebészeti osztályvezető főorvosának a magyar nép-
egészségügyért végzett áldozatos munkájáért, az általa meghonosított, korszakújító, új műtéti 
megoldásokat kifejlesztő munkássága elismeréseként.

Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Schmitt Pál köztársasági elnök a nemzeti ünnep alkal-
mából az alábbi kitüntetéseket adományozta, amelyeket Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes adott át a Néprajzi Múzeumban:

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét Czabán Jánosnak, a közgazdaságtu-
domány kandidátusának, a Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet professor emeritusának, 
a gazdaságtudományok terén végzett több évtizedes kutatói, jegyzetírói, oktatói-nevelői tevé-
kenysége elismeréseként;

Prugberger Tamásnak, az MTA doktorának, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar Munka- és Agrárjogi Tanszék professor emeritusának, több mint négy évtizedes, a jog-
tudományok terén végzett tudományos, oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége elismerése-
ként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát Kiss Ákos Leventé-
nek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermeksebészeti 
Traumatológiai és Égési Osztály ny. osztályvezető főorvosának, több mint négy évtizedes példa-
értékű gyógyító és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje Katonai Tago-
zatát adományozta Bernáth Mihálynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal Észak-magyarországi Állami Főépítészi Iroda főosztályvezetőjének, állami főépítésznek;

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta, a beosztásaiban 
huzamos időn át végzett eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül Dudás Péter 
Pál ny. rendőr alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztálya nyugalmazott osztályvezetőjének;

a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozza, beosztásaiban hu-
zamos időn át végzett eredményes tevékenysége elismeréséül Lövei László rendőr alezre-
desnek, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola oktatási igazgató-helyettesének;

Óra emléktárgyat adományozott Fekete Gábornak, a Miskolci Rendészeti Szakközépisko-
la Közgazdasági Osztálya osztályvezetőjének.

Pintér Sándor, a Magyar Köztársaság belügyminisztere Ybl Miklós-díjat adományozott Ros-
tás László építésznek. Négy évtizedes, főként Miskolcon kifejtett munkásságáért, életmű-
véért, amelyet több jelentős oktatási, sport- és egészségügyi rendeltetésű épület is fémjelez a 
templom és kisebb épületek mellett. Egyik legkiemelkedőbb munkája a drámai erejű Gyár ut-
cai ravatalozó.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate Díj elismerésben részesült 
Asztalos Ágnes, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarorszá-
gi Regionális Intézetének helyettes regionális tiszti főorvosa.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési minisztertől Hajtós István, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 
hatósági főállatorvosa, a fertőző állatbetegségek elleni védekezés és megelőzés területén hosz-
szú időn át végzett munkája elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette át Laki József építőmérnök, az 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettes fő-
mérnöke, közel négy évtizedes vízügyi szakmai munkája elismeréseként, kiemelten a Bodrogköz 
ár- és belvízvédelmi rendszerének fejlesztése érdekében végzett munkájára.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjban részesítette és 
a díjazást igazoló embléma termékeiken történő használatára feljogosítja a Miskolci Likőrgyár 
Zrt.-t, a díjat Oroszné Prekop Erzsébet, a zrt. vezérigazgatója vette át.

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a miniszter Csiszár Lászlónak, az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetőjének, felszíni vízgyűjtő-
gazdálkodási szakágazati tevékenysége elismeréseként;

Kendelényi Péternek, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének a vízvédelem területén hosszú időn át végzett munkájáért;

Kleszó Andrásnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetőjének, a Bükkalja 
természetvédelme érdekében végzett munkájáért;

Újmári Tóth Bélának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság hatósági állatorvosának, az élelmiszerhigiénia biz-
tosítása érdekében végzett munkájáért.

„Mindent megtenni a jövőnk alakításáért”
Közös ünnepi közgyűlés-
sel, koszorúzással és családi 
programokkal ünnepelték 
Miskolcon az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc 163. 
évfordulóját. 

» Folytatás az 1. oldalról
A polgármester köszöntőjét köve-
tően Mengyi Roland, a megyei köz-
gyűlés elnöke tartott megemlékező 
beszédet, melyben kiemelte a tavalyi 
választások fontosságát.

– Egy éve a magyarság elsöprő vá-
laszt adott a hazugság politikájára – 
mondta a megyei közgyűlés elnöke. 
Hangsúlyozta, hogy az ünnep leg-
fontosabb üzenete az egység, ezért 
kiemelt jelentősége van annak, hogy 
idén először Miskolc és Borsod-Aba-
új Zemplén megye közösen ünnepel.

A beszédeket követően Tolcs-
vay László, Erkel Ferenc-díjas zene-
szerző és előadóművész énekelte el a 
Nemzeti dalt és adott rövid műsort a 
nemzeti ünnep tiszteletére. 

A márciusi hősök szobrainak 
megkoszorúzása délelőtt 10 órakor 
vette kezdetét a Petőfi téren, ahol a 
több száz fős ünneplő tömeg meg-
hallgathatta a polgármester beszé-
dét, a Petőfi Sándor Általános Iskola 
egy diákja elszavalta a Nemzeti dalt, 
ezt követően pedig elhelyezték Pető-
fi Sándor szobránál a megemlékezés 
koszorúit. Ünnepi beszédében a pol-
gármester kiemelte a hazaszeretet, az 
ünnep fontosságát és beszélt arról, 
hogy Miskolcon most minden lehe-
tőség adott arra, hogy a város megfo-
galmazza önmagát.

A beszédet és a koszorúk elhelye-
zését követően az ünneplők felkeres-
ték és megkoszorúzták a Batthyá-
nyi-emléktáblát, a Deák-szobrot, a 
Lévay-szobrot, a Szemere-szobrot, 
Petőfi Sándor emléktábláját, a Szé-
chenyi-szobrot és a Kossuth-szobrot. 
Az Avasi temetőben Palóczy Lász-
ló, Szemere Bertalan, Horváth La-
jos és Butykai József sírjánál is kife-
jezte tiszteletét az összegyűlt tömeg, 
a Szemere Bertalan Szakközépisko-
la és Kollégium tanulói pedig verse-
ket szavaltak az elhunytak nyughe-
lyeinél.

Ökumenikus istentiszteletet, majd 
a Hősök emlékművénél megemlé-

kezést tartottak a nemzeti ünnepen 
Szirmán. Az emlékműnél a terület 
önkormányzati képviselője, Giákné 
Bobály Judit tartott beszédet. Isten-
tisztelettel kezdődött a megemléke-
zés napja Görömbölyön is, a temp-
lomban mondott ünnepi beszédet 
Nehéz Károly önkormányzati kép-
viselő. Ezt követően a görömbölyi 
kopjafánál helyezték el a koszorúkat 
az ünneplők.

Diósgyőrben pedig Forradalmi 
Kávéház címmel, korabeli hangula-
tot idéző, rendhagyó megemlékezést 
tartottak az ünnep alkalmából va-
sárnap, a Déryné-házban. Sebestyén 
László országgyűlési képviselő kö-
szöntője után előadások hangzottak 
el, de huszáregyenruhák, kardok, lő-
fegyverek kiállítását is megtekinthet-
ték a résztvevők.

A megelevenedett 
huszártábor
A forradalom és szabadságharc csa-
ládias ünneplése volt a Szent István 
téren berendezett huszártábor célja 
– és el is érte azt, hiszen mindenki-
nek akadt kedvére való program az 
egész napos rendezvényen. A gyere-
kek patkódobálással, lósimogatással 
és gólyalábakon is elüthették az időt, 
a fedett helyszíni játszóházban ’48-as 

relikviákat készíthettek, de részt ve-
hettek interaktív mozgásos játéko-
kon is. 

A Fügedi Márta Népművésze-
ti Egyesület jóvoltából igazi XIX. 
századi vásári hangulat alakult ki 
a téren, mesterség-bemutatók-
kal tarkítva. Hosszú sor kígyózott a 
krumplilángososnál, a fafaragó, a ko-
sárfonó és ékszerkészítő bódéjánál, 
a fedett színpadon pedig a Számadó 
zenekar koncertjét, magyar nótákat 
hallhatott a tömeg, de az ünneplők 

részt vehettek a Dalra Magyar! című 
közönségtoborzón is.

Rendhagyó történelemóra kere-
tében ismerkedhettek meg az érdek-
lődők a forradalmi eseményekkel, 
illetve bepillantást nyerhettek egy 
lengyel gyalogos csapat tábori életé-
be is. A kisgyőri huszárok viselet- és 
fegyverbemutatót tartottak, a rezes-
banda pedig verbunkosokat, induló-
kat, Kossuth-nótákat adott elő, tán-
cos lányok kíséretében. 

Kiss J. | Fotó: Mocsári L.

Pártok külön ünnepe
Fáklyás felvonulással ünnepelt a Ma-
gyar Szocialista Párt megyei szövetsé-
ge és miskolci szervezete a forradalom 
és szabadságharc 163. évforduló-
ja előtt, pénteken. Az Erzsébet téren 
összegyűlt több száz fős tömegnek 
Gúr Nándor, az MSZP megyei szö-
vetségének elnöke, Káli Sándor, a vá-
rosi szervezet elnöke mondott beszé-
det. Miskolc korábbi polgármestere 
kijelentette: levonták a súlyos válasz-
tási vereség következményeit, és jól 
tudják, milyen problémái vannak az 

embereknek. Ha ezekre jó válaszokat 
tudnak adni, akkor jövőre sokkal töb-
ben lesznek a téren. A fáklyás menet 
a Petőfi téren ért véget, Mesterházy 
Attila, az MSZP elnöke tartott beszé-
det, bírálva a kormány társadalom- és 
gazdaságpolitikáját. 

Az Erzsébet téri Kossuth-szobor-
nál tartott ünnepi megemlékezést a 
Jobbik. Az eseményen Szegedi Már-
ton, a Jobbik miskolci frakcióvezető-
je a 12 pont aktualitásáról beszélt és 
arról, hogy 1848. március 15-e olyan 
támpont, ahova minden magyarnak 
vissza kell tudnia nyúlni.

Múzeumi séták
Exkluzív tárlatvezetésen mutatta be 
a Miskolci Galériában Bán András 
igazgató a Másik? Nem. hét tárla-
tát – a forradalom és szabadságharc 
időszakának nőalakjairól is megem-
lékezve. A színészmúzeumban meg-
nyílt kiállítás azt mutatta meg, mi-
lyen módon kötődtek a színházi 
személyek a forradalmi események-
hez, illetve azt, milyen fontos fórum 
volt akkoriban a színház. A Miskol-
ci Galéria a Herman Ottó Múzeum-
mal közösen Múzeumi bokréta játé-

kos, családi vetélkedőt is szervezett a 
nemzeti ünnepen. 
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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

IdőskorI preVencIó
A Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter in-
novatív látásmódjával kívánja kialakítani azt aznovatív látásmódjával kívánja kialakítani azt aznovatív  integ látásmódjával kívánja kialakítani azt az integ látásmódjával kívánja kialakítani azt az -
rált ellátó rendszert, mely együttesen képes felvenni 
a harcot az egészségügyi és szociális szféra területén 
megjelenő kihívásokkal is.

Az idősek számának növekedése a korszerű társa-
dalmak egyik legégetőbb problémája. A szakmai ter-
vek az idősödést mint gazdasági, nyugdíj-, szociális és 
egészségügyi problémát kezelik.

Az idősödés egy biológiai folyamat – s nem beteg-
ség –, így a körülmények változásával befolyásolható, 
melyet jelenleg gyógyszerek vagy gyógytermékek eset-
leges alkalmazásával próbálunk elérni.

Az öregedést folyamatoldalról megközelítve olyan 
eszközt alakítottunk ki, amely figyelemmel kíséri a 
gondolkodást, a kardio-vasculáris rendszer műkö-
dését, a kéztremort, a perifériás- és carotiskeringést, 
a vegetatív idegrendszer működőképességét. A mért 
adatok lehetővé teszik, hogy korai elváltozásokat, 
tendenciákat ismerjünk fel, s terápia gyanánt meg-
felelő mentális, fizikai tréningekkel, gyógyhatású 
anyagokkal, s étkezésben a funkcionális élelmezés 

ismereteinek felhasználásával a kor előrehaladtával 
megjelenő funkcionális (szervi) dekompenzációkat 
csökkenteni tudjuk, ezzel hosszabb távon megőriz-
zük az egyén munka- és önellátó képességét. Az 
eszköz kialakítása, alkalmazása jelenleg egyedülálló, 
innovatív újdonság.

Összekapcsolva mindezt a Klaszter által alapított 3. 
Kor Egyeteme Alapítvány munkájával, olyan komplex 
szolgáltatási rendszert vagyunk képesek nyújtani az 
időskorúak számára, mely mindennapjaikban, önel-
látó és munkaképességükben segíti őket, ezáltal csök-
kentve a terhet az állami gondoskodáson.

Bővebb információ a klaszter tevékenységéről: 
www.klaszterazegeszsegert.hu

Kapcsolat: Dr. Szalkai Iván – klasztermenedzser
E-mail: info@klaszterazegeszsegert.hu

Tel.: 30/470-64-36
A klaszter menedzsment szervezete 

az ÉMOP-1.2.1-2008-0020-as számú 
pályázati forrásból részesült.

Klaszter az egészségért

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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FANTASZTIKUS PROGRAM
AZ 5. FITTSÉGI SPORTNAPON

Március 27-én, 10–16 óráig 
a Generali Arénában!

(Miskolc Városi szabadidőközpont)
Ismét neves aerobicoktatók segítségével 

mozoghatsz.

KÜLÖN GYEREKAEROBIC,  
OVIS KARATE.

A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK  
GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT.

SZTÁRSPORTOLÓK, BEMUTATÓK.

Az első 1000, interneten regisztrált belépő 
nIVeA ajándékcsomagot kap!

Regisztráció: 
www.nivea.hu/fitnesstour2011 

A BELÉPÉS INGYENES!

Részletes információ: 
www.borsodsport.hu 

Tel.: 46/504-780

Olcsó  
autógumi

tiptopgumi.hu
3527 Miskolc, József A. u. 76.

46/385-888
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Tavaszi autóápolási tanácsok 
Semmi sem viseli meg  
annyira autónkat, mint a tél, 
főleg, ha szabadban  
parkolunk. 

A hideg elmúltával nem árt néhány 
dolgot átnézni, cserélni, ha bizton-
ságban akarunk utazni.

Tavasszal sokkal gyakrabban ke-
rülnek elő a szeretett autók a gará-
zsok mélyéről, és egy alapos mosás 
után szépen csillognak a még gyen-

gén pislákoló napfényben is. A vér-
beli sofőr ilyenkor már a szemei előtt 
látja a végtelen utakat, nagy lejtőket, 
stoppoló lányokat. A balesetek elke-
rülése miatt viszont fontos áttekin-
tenünk járműveinket, hiszen a tél 
megviseli őket.

Normális esetben egy autót éven-
te legalább egy alkalommal el kell 
vinni egy generálszervizre, amikor 
szakemberek nézik át minden egyes 
részét – tudtuk meg ifj. Szilvási Zol-
tán autószerelőtől, aki azt is elárul-
ta, hogy a legfontosabb a gumik és az 
olaj cseréje a tavaszi áttekintésnél. A 
szakember szerint érdemes az apróbb 
átvizsgálást a fékfolyadéknál kezdeni, 
mert az a párás garázsban elpárolog, 
levegősödik, majd a fékberendezést 
nagyon fontos leellenőrizni, hiszen 
könnyen bajba kerülhet az ember az 
úton, ha a fék kihagy. A fékek után a 
fékcsöveket és a kocsi alvázát kell át-
nézni, ugyanis azok rozsdálhatnak, 
korrodálhatnak. Kiemelten fon-
tos területnek számít a motorolaj, a 

sebváltóolaj, és a kormányolaj ellen-
őrzése, esetlegesen cseréje is. A szak-
ember tanácsa szerint, ha az autó 
sokáig állt, akkor ellenőrizni kell a 
hengerek működését is, ugyanis elő-
fordult már, hogy tavaszra a négyből 
csak három működött. 

Az átvizsgálásnál érdemes az ap-
róbb dolgokra is odafigyelni, mint 
például a világítás vagy az indexek 
működése, de a levegő- és pollenszű-
rőt sem árt kicserélni. Ha minden-
nel megvagyunk, jöhet a jól megér-
demelt kocsikázás.

Vajtó László
Mikor cseréljünk nyárira?
Egyre jobb az idő, lassan érdemes lecserélni autónkon a 
téli gumikat nyárira. A szakember szerint akkor ajánlott a 
csere, ha a napi átlaghőmérséklet meghaladja a 7 0C-ot. 

Nagyon sok autós azonban úgy gondolja, hogy nem szükséges a cse-
re, és téli abroncsot használ nyáron is vagy fordítva. Pedig balesetveszé-
lyes – tudtuk meg Izsó Norberttől, a Marso Kft. miskolci telephelyének 
munkatársától. 

– Nemcsak a balesetek kockázata nő a téli abroncs nyári használatától, 
de hangosabb lesz a jármű, a fogyasztása megnő és az autó stabilitása is 
romlik. Mindez azért van, mert a nyári és a téli gumi anyagának össze-
tétele, illetve mintázata és barázdáltsága is különbözik egymástól. A nyá-
ri gumik felületén a minták és a vésetek tagolatlanok és minimálisak, mert 
így biztosítanak nagyobb felfekvési területet a száraz aszfalthoz való tapa-
dáshoz. Az esős időszakban a biztonságos közlekedést a hosszanti és ol-
dalirányban elhelyezett vízelvezető csatornák biztosítják, ha ezek nem 
megfelelőek, az autó kezelhetetlen-
né válik. A téli gumi anyagösszeté-
tele miatt melegben gyorsabban ko-
pik, biztonsági és gazdaságossági 
szempontból is nyáron a nyári gumi 
ajánlott. Vásárláskor ügyeljünk arra, 
hogy mind a négy abroncs egyfor-
ma legyen. Érdemes jó minőségűt 
választanunk, hiszen nem mindegy, 
hány évenként kell cserélnünk. Az 
ár a méret, a márka, a mintázat és a 
minőség függvénye.    

 Balogh Csilla

Olajcsere – mire figyeljünk?
Azt szokták mondani, az autó a második legna-
gyobb beruházás egy családban, a lakás után. 
Nem mindegy, hogyan óvjuk ezt a befektetést.

Éves szinten néhány ezer forintba kerül az olaj-
csere egy autónál, nem érdemes kockáztatni a 
több millió forint értékű jármű műszaki állapo-
tát. Egy esetleges motorjavítás a megspórolt ösz-
szeg százszorosába is kerülhet.

Mit érdemes nézni az olajos flakonon? Az olaj 
viszkozitási osztálya csak egy információ az olaj-
ról. Önmagában összehasonlítani 10W-40-es 
olajat 10W-40-es olajjal nagyon megtévesztő, és 
súlyos hibát eredményezhet a teljesítményszin-

tek hasonlítása nélkül, amely meghibásodást, ga-
ranciavesztést is okozhat. 

A teljesítményszint (API, ACEA ...) határozza 
meg inkább az olajjal szemben támasztott köve-
telményeket, például kopás elleni védelem, lera-
kódás-képződési hajlam, párolgás, motorvéde-

lem, oxidációs stabilitás stb., amely igénnyel a 
motor rendelkezik.

Sok esetben speciális előírások is kötődnek 
adott gépjármű típushoz, például hosszított cse-
reperiódusok, illetve részecskeszűrővel ellátott 
modellek csökkentett kéntartalmú kenőanya-
ga (ACEA C1, C2, C3). Ezen esetekben is a nem 
megfelelő kenőanyag használata költséges meg-
hibásodást és garanciavesztést okozhat.

Nem árt odafigyelni arra, hogy az ismeret-
len eredetű, márkájú olajjal később akár prob-
lémánk is lehet: ismeretlen és nem ellenőrizhe-
tő minőség és háttér, kérdéses termékgarancia 
meghibásodás esetén, műszaki háttér hiánya, 
sokszor a gyártó vagy a forgalmazó neve sincs 
feltüntetve.

HIrdetés

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô-péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00

Volkswagen, skoda, seAt, subaru márkaszerviz
teljes körű javítás és biztosítós ügyintézés

Műszaki vizsgáztatás, eredetvizsgálat,
AutocArmA Zrt. l Miskolc-Hejőcsaba, Csaba vezér u. 70. 

tel.: 46/560-060 l e-mail: miskolc@autocarma.hu

Hétfőtől péntekig 7–17 óráig, 
SZomBAtoN IS NYItVA: 8–13 óra

OPEL FODOR
Új és bontott OPEL-autó- 

alkatrészek kiskereskedése
3531 Miskolc, József u. 27. (Győri kapu) 

46/359–196
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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 MIKOM ajándékát, köny-
vet sorsolunk ki.

s
u
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u

Tavasz van!
Ha Sándor és József után március 21-én Benedek is hoz egy 
zsák meleget, akkor – ahogy azt Weöres Sándor megírta – 
„nincs több fázás, boldog, aki él”.  (Reménykedjünk!) Figyel-
jétek meg, aznap éppen olyan hosszú lesz a nappal, mint az 
éjszaka. Hurrá: mindjárt itt a csillagászati tavasz!

Fecske Csaba

Ócska rímek
Pórul jártam Bekecsen,
elszakadt a bekecsem.

Ráadásul Perkupán
mogyorófa vert kupán.

Tavaly nyáron Velemben
nyaraltam egy veremben.

Hú, mit láttam! Bugacon
csizma volt a kukacon.

Lóra ülnék Kaskantyún,
hogyha volna sarkantyúm.

De nincsen, hát Miskolcon
ücsörgök egy kispolcon.

A hónap költői
» ArAny JánOs költő, a Toldi 
szerzője 1817. március 2-án Nagy-
szalontán látta meg a napvilágot.

» ArAny LászLó költő, népme-
segyűjtő – Arany János fia – szin-
tén Nagyszalontán, és szintén 
márciusban, egészen pontosan 
1844. március 24-én született. 

» KOsztOLányI Dezső, az író-
ként, műfordítóként, kritikusként 

egyaránt ismert költő Szabadkán 
kelt anyakönyvi kivonatában a 
születési idő: 1885. március 29.  

» szAbó LőrInc költő születési 
ideje: 1900. március 31., születési 
helye Miskolc. 

» FecsKe csAbA, a Miskolcon élő 
Szabó Lőrinc-, valamint József At-
tila-díjas költő 1948. március 10-
én Szögligeten született. Születés-
napja után nem sokkal köszöntsük 
őt néhány ócska rímmel – tőle ta-
nultuk.

Madárlesen
Nézz az égre! Ilyenkor már meg-
jelennek a gomolyfelhők is, és 
egyre több vándormadarunk 
érkezik haza téli-déli utazásá-
ról. A mindig velünk élő, a telet 
is itthon töltő szárnyas baráta-
ink közé keveredett néhány köl-
töző madár! Válaszd ki őket – de 
előbb párosítsd a neveket a ké-
pekkel! Utána pedig már elég, 
ha csak a költözők képének sor-
számát küldöd el nekünk e-mail-
ben vagy levelezőlapon. (Segít-
ségül eláruljuk, hogy a 7-ből 3-at 
kell beküldeni…) A helyes meg-
fejtők közül a legszerencsésebb 
könyvjutalmat kap.

Előző számunk Árulkodó könyvek 
című rejtvényének helyes megfej-
tése: 1. I. (Szent) István király, 2. Má-
tyás király, 3. Petőfi Sándor, 4. Cso-
konai Vitéz Mihály. Kallus Gergely 
6. osztályos tanuló (Miskolc, Jósika 
Miklós utca 9.), kiadónk, a MIKOM 
könyvajándékát kapja. Gratulálunk! 
Nyereményed munkaidőben szer-
kesztőségünk titkárságán veheted át 
(Kis-Hunyad u. 9.). 

sárgarigó, feketerigó, gólya, füsti fecske, tőkés réce, széncinege, varjú
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Babáknak-mamáknak 
Miért a TéGEL Babaszakáruház?

Bodnárné Tapolyai Csilla, Bodnár 
Dominik és Dorina is minket vá-
lasztottak: „Szeretek idejárni vá-
sárolni, Miskolcon egyedülálló a 
kínálat, 3 szinten minden megta-
lálható. Hét évvel ezelőtt a kisfi-
amnak is mindent itt vásároltam 
– igaz, akkor még kisebb volt az 
üzlet –, és az 1 éves kislányom-
nak is itt vettem meg minden 
szükséges dolgot. Jó minőségű 
áru várja az idelátogatókat, és fo-
lyamatos akciók is vannak. Egy 
újszülött számára minden meg-
található a legapróbb dolgoktól 
a bútorig. Nem beszélve a szak-a bútorig. Nem beszélve a szak-a bútorig. Nem beszélve a szak
szerű kiszolgálásról.” 

Áruházunk áprilistól megújul. 
Még több márka, még nagyobb 
választék, illetve bébi- és gyer-
mekruhával bővül kínálatunk.     

Addig is üzletünkben a kifu-
tó és tavalyi modelleket jelen-
tős kedvezménnyel vásárolha-
tod meg. 

Ajándék ingyenes szállítás!
50 ezer forint feletti bútor vá-

sárlása esetén ingyenes ház-
hozszállítás az áruház 25 km-es 
körzetén belül; 100 ezer forint fe-
letti bútorvásárlás esetén pedig 
az egész megyében ingyenes.

Szeretettel várunk szakáru-
házunkban… TéGEL BABA Mis-
kolc, József Attila u. 27. Nyitva 
tartás hétfőtől szombatig: 10–
18 óráig.

(Ajánlatunk március 21-től  
31-ig, illetve a készlet erejéig ér-
vényes. További részletekért ér-
deklődj személyesen áruhá-
zunkban.)

PR-CIKK (X)

Heti horoszkóp
Kos (3. 21–4. 20.) Tele van energiával és óriási tervekkel, úgy érzi, meg tudná váltani az 
egész világot! Azért vigyázzon, ne vállalja túl magát, és mondjon nemet, ha kell. Ne csak a munká-
ban, hanem a magánéletben is. Sok csábításnak lesz kitéve, nem érdemes mindenbe belemennie. 

Ha mégis segítségre szorulna, akkor fogadja el, ne tétovázzon!

BiKa (4. 21–5. 20.) A szerencse a héten csak kerülgeti. Ne keseredjen el, legyen kitartó! 
Szorgalmának meglesz az eredménye, de ne forduljon szembe régi szövetségeseivel, és vigyázzon 
baráti kapcsolataira. Legyen diplomatikus, lassítson felfokozott munkatempóján és pihenjen egy 

kicsit. Utazzon el, fedezze fel a természet ezer apró szépségét.

iKreK (5. 21–6. 21.) Annyira szórakozott lesz a héten, hogy a munkája rovására mehet. 
Legyen határozottabb, és figyeljen a testére jobban, mivel az utóbbi időben eléggé sokat beteges-
kedett, vegye komolyan az intő jeleket! A szerelemben merész ábrándokat kerget, barátai viszont 

egy még merészebb vállalkozás kedvéért szeretnék visszarángatni a földre.

ráK (6. 22–7. 22.) Olyan szerencsében részesülhet, hogy akár még a jövőjét is megalapoz-
hatja vele, de legyen határozott, valaki ugyanis a fejébe vette, hogy keresztbe tesz a karriertervei-
nek. Mondjon határozott nemet mindenre, amivel nem ért egyet. Figyeljen a részletekre! Társasá-

gi élete felélénkül, és bárhová megy, mindig a középpontba kerül.

oroszlán (7. 23–8. 23.) Nem igazán kedveli a törtető és kétszínű embereket, most 
azonban több ilyen kaliberű kollégával kell együtt dolgozni. Mindenképpen válogassa meg szava-
it, mielőtt megbánná a beszólásait! Magánéletében a vitás időszakra a békülés hoz nyugalmat, ami 

miatt veszélyben érzi szabadságát. Pedig éppen így óvja meg!

szűz (8. 24–9. 23.)  Egyre fáradékonyabb, a hét végére pedig már teljesen levert lesz. Itt 
az ideje, hogy több vitamint szedjen, és rendszeresebben sportoljon! A túl sok munka nem a leg-
jobb gyógymód! Ha valaki a hibáira figyelmezteti, ne sértődjön meg. A kívülállók más szemmel lát-

ják önt, és megmondhatják: mitől fordul visszájára még a jó szándéka is.

Mérleg (9. 24–10. 23.) Az elmúlt időszakban igen feszült volt. Mostantól azonban 
Önre mosolyog a szerencse a szerelemben és a hivatásában is. Párjával olyan jól alakul kapcsolata, 
hogy még a házasság is szóba kerülhet Önök között.  A most kimondott igen tartós boldogság zá-

loga lehet. A szerencsejátékok területén ne sokat kockáztasson. 

sKosKosK rpió (10. 24–11. 22.) Türelmetlensége a héten lépten-nyomon megmutatkozik. 
Sziporkázik az ötletektől. Nincs kedve az aprólékos, sziszifuszi munkához. Mehetnékje is támad, 
mert nem tud megmaradni a megszokott környezetben. Talán menekül valami elől? Ha kedvesé-

vel felkeresné azokat a helyeket, ahol régen boldogok voltak, rájönne, mi a baj.

nyilas (11. 23–12. 21.) Adósságba verheti magát, amiből csak nehezen tud majd kilá-
balni. Mindezt tetézi, hogy a régóta húzódó szakmai és érzelmi problémáit rövidre kell zárnia. Ne 
odázza el a kényes kérdések megoldását, és fogadja el szerettei tanácsát. Engedje, hogy partnere 

kiragadja a hétköznapokból, így a bajokon is könnyebben túljuthat.

BaK (12. 22–1. 20.) Munkahelyén olyan feladattal kell megbirkóznia, ami nem látványos, 
de elengedhetetlen a későbbi sikerhez. Anyagi gondjai rendeződhetnek. Adjon esélyt párjának is 
egy korábbi baklövés tisztázására. Egészségi állapota miatt ez a hét nem alkalmas nagyobb utazás-

ra. Előbb kúrálja ki magát, aztán már csomagolhatja is a bőröndjét.

Vízöntő (1. 21–2. 20.) Bár szellemileg a csúcson van, lelkiállapota ingadozó, labilis. 
Terveit ezen a héten nem tudja megvalósítani, ezért még inkább a mélypontra kerül. Szedje össze 
magát, ne mástól várjon segítséget! A véletlenek a kezére játszanak, a külső körülmények pedig rá-

kényszerítik a változtatásra. A munkahelyén átszervezések várhatóak.

HalaK (2. 21–3. 20.) Kiegyensúlyozott és nyugodt lesz ezen a héten, pedig rengeteg ne-
gatív külső hatás éri Önt. Higgadtsága sikert hoz a munkájába és a magánéletébe. Egy régi kedves 
ismerőst sodorhat útjába az élet, aki a régi érzéseket is újraélesztheti. Ez a váratlan találkozás feldúl-

hatja lelkiállapotát. Vigyázzon az otthoni béke nyugalmára.
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Március 19. | szoMbat » Labdarúgás: NB II Keleti csoport: DVTK – Újpest FC II. Diós-
győr, 17 óra » Röplabda: Extraliga, női, rájátszás az 5–8. helyért Albrecht-Miskolci VSC-MISI – NRK 
Nyíregyháza. Miskolc, Csokonai utca, 18 óra 30.

Március 20. | vasárnap » Birkózás: Veterán kötöttfogású és szabadfogású országos 
bajnokság. Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 10 óra.

Március 26.| szoMbat » Asztalitenisz: Borsod Volán I – Jászkun Volán. NB I Kele-
ti csoport, férfi. Borsod Volán II – Békési TE II. NB II Keleti csoport, férfi. Diósgyőri ASE – Kisújszállás. NB II 
Keleti csoport, férfi. Szemere Szakközépiskola tornaterme, 11 óra.

sportműsor ›››››››

DVTK: kettőből kettő
Második tavaszi mérkő-
zését is 3–0-ra nyerte a 
DVTK. Ezúttal Békéscsa-
bán diadalmaskodtak a pi-
ros-fehérek, akik a Nyír-
egyháza újabb botlása után 
már csak három pontra 
vannak lemaradva az éllo-
vas Spartacustól. 

Múlt szombaton Békéscsabára lá-
togattak a diósgyőri labdarúgók, 
akik visszavágtak az őszi, 2–0-s ha-
zai vereségért: Raković, Granát, va-
lamint Abdouraman találatával 
múlták felül a viharsarkiakat, mi-
közben Radoš hálója érintetlen 
maradt. A DVTK és horvát kapusa 
immár négy mérkőzés óta nem ka-
pott gólt. Granát Balázs a REAC el-
leni dupla után ismét betalált, José 
Luque pedig újfent két gólpasz-
szal segítette csapatát – s a gólszer-
zéstől sem állt messze –, míg Savo 
Raković első gólját szerezte piros-
fehérben. A szurkolók a klub hon-
lapjának szavazásán ismét a spa-
nyol középpályást választották az 
összecsapás legjobbjának. Benczés 
Miklós vezetőedző úgy véli, az első 
mérkőzésen sokkal folyamatosabb 
volt együttese játéka, ennek ellené-
re szép gólokat lőttek. 

– Külön örülök, hogy begyako-
rolt pontrúgás-variációból is sze-
reztünk gólt. Ez nálam nagyon fon-
tos pont volt a mérkőzésen, és úgy 
érzem, a csapatot is megerősíti ab-
ban, hogy jó úton járunk – mondta 
a meccs után a szakvezető.

A Nyíregyháza Spartacus, akár-
csak az első tavaszi fordulóban, 
vasárnap is 1–1-et ért el – ezút-
tal Mezőkövesden. A döntetlen-
nek köszönhetően a DVTK a 17. 
forduló után a második helyen áll, 
mindössze három ponttal lema-
radva szabolcsi riválisától. Szom-
baton délután öt órától az Újpest 
tartalék együttesét fogadják a diós-
győriek (idegenben 4–1-re győzött 
ellenük Benczés Miklós legény-
sége), míg a Nyíregyháza a sereg-
hajtó, ám az utóbbi két mérkőzését 
6–0-s gólkülönbséggel megnyerő 
Ceglédet fogadja. 

A miskolci klubhoz kapcsolódó 
hír még, hogy Bacsa Patrik (képün-
kön) meghívást kapott az U19-es 
válogatott bő keretébe. A korosz-
tályos magyar nemzeti csapat há-
romnapos soproni edzőtáborozá-
sa Szepessy László szövetségi edző 
szerint jó lehetőség arra, hogy meg-
nézzék, kik azok, akik a bő keretből 
bekerülhetnek az együttesbe.

Soós P.

Jöhet a második felvonás!
Bár 3–1 arányú vereséget 
szenvedtek, szégyenkezésre 
semmi okuk nem volt a mis-
kolci röplabdás hölgyeknek 
az NRK-Nyíregyháza elle-
ni, az Extraliga 5–8. helyeiért 
zajló összecsapást követően.

A nyírségiek nagyobb tapasztalata 
megmutatkozott, hiszen a 3–1 (22, 
20, -13, 22) arányú győzelem is ezt 
jelzi. A hazaiak határozottabbak vol-
tak a hálónál, és ez most elegendőnek 
bizonyult a meglehetősen tartaléko-

san felálló miskolciakkal szemben: 
különféle okok miatt Toma Sándor 
edző nem küldhette pályára a legerő-
sebb csapatát. És persze a múlt heti 
események (az edző bejelentette le-
mondását, majd visszaült a kispadra) 
sem múltak el nyomtalanul...

Nos, a fentiek ismeretében kife-
jezetten jól helytálltak a vasutasok! 
Március 19-én, szombaton 18.30-
kor pedig jöhet a második felvonás! 
Az Extraliga rájátszásában ugyan-
is két győzelmig tart a párharc. Mis-
kolcon az MVSC lányai jó esély-
lyel fogadják vetélytársukat, akiket 
egyébként nem is olyan régen egy 
torna keretében már le is győztek.

Változatos terep, 123 kilométer, ezüstérem
Németh Csaba remekül szerepelt a Kanári-szigeteken

A miskolci Németh Csaba 
a második helyen végzett a 
Kanári-szigeteken rendezett 
Trans Grancanarián, ahol 
123 kilométeres távot kel-
lett teljesíteniük a verseny-
zőknek.

A pálya a tengerpartról indult, ezt 
követően az indulók félsivatagos, 
sziklás hegyekre, egészen 1192 méter 
magasságig kapaszkodtak fel, majd a 
cél újra a tengerparton volt. A szint-
különbség összesen 4400 méter. Az 
útvonal 80 százaléka ösvényeken, 17 
százaléka földutakon haladt, és csu-
pán 3 százalék aszfaltúton…

– Ön szerint milyen nehézségi foko-
zatú volt a verseny?
– Kijelenthetem, hogy igen próbá-

ra tett mindenkit. Mínusz öt oC-ból 
kerültünk a plusz huszonötbe, és ez 
alaposan megviselte a szervezetün-
ket, hiszen nem volt időnk az átállás-
ra. Akadtak, akik két-három héten 
keresztül a Kanári-szigeteken készül-
tek, ők jelentős helyzeti előnyből in-
dulhattak. Éjfélkor, teljes sötétség-

ben rajtoltunk a tengerparton, és az 
első kilométereket homokban kellett 
megtenni.

– Milyen taktikát választott?
– A vízhez közel futottam, mert 

a nedves homok így nem jutott a 
cipőmbe. Igaz, olykor megzavar-
tak a kicsapó hullámok. A vetélke-
dés első fele teljes sötétségben zajlott, 
ezért fejlámpát és hátsó villogót viselt 

minden futó. Kiszáradt csatorname-
der, sziklás, murvás emelkedő, válto-
zó volt a pálya. Úgy kezdtem, hogy 
tudtam: az elején kell olyan előny-
re szert tennem, amely elegendő le-
het a végén. 

– Mit tudott az ellenfelekről?
– Az ultramaratonisták jól ismerik 

egymást, itt nincs olyan, hogy a sem-
miből előbukkan valaki és halomra 
ver mindenkit. Tudtam, hogy négy-
öt ellenfélre kell figyelnem. Az volt a 
célom, hogy 13 óra körül teljesítsem 
a távot. Nos, ettől egy kissé elmarad-
tam, de ebbe az is belejátszott, hogy 
itthon képtelenség a kinti körülmé-
nyekre felkészülni. 

– Mikor dőlt el a verseny?
– Erre csak azt mondhatom, 

hogy a célban, hiszen addig bár-
mi megtörténhet. Nagyon soká-
ig kellett felfelé futni, és volt olyan 
terület, hogy a meredek emelkedő 
miatt inkább csak szaporán lépe-
gettünk. Nyolcvan kilométer után 
visszacsúsztam a harmadik helyre, 
de hét kilométerrel a cél előtt sike-
rült visszakapaszkodnom a máso-
dik pozícióba. Ahogy elhaladtam a 
francia vetélytársam mellett, szin-
te éreztem, hogy a lábai görcsök-

kel hadakoznak. Amikor lefelé ha-
ladtam, mindig lassítani kellett, és 
ez rengeteg energiát kivett belőlem. 
A sziklák, a bedőlt fák és a mélye-
dések miatt nem lehetett egyenletes 
lépéshosszt tartani, elképzelhetetlen 
volt a monoton futómozgás. Ráadá-
sul nagyon kellett figyelni a fokozott 
sérülésveszély miatt. Ezen a hosszú 
távon életszükséglet a folyamatos 
táplálék-, illetve folyadékbevitel, ha 
ezt elrontja valaki, akkor akár a ver-
senyt is feladhatja. Végig az élboly-
ban futottam, nem jött a holtpont, 
az emelkedőket pedig kifejezetten 
jól bírtam. A táv második felében a 
jobb helyismerettel rendelkező spa-
nyol fiú ellépett tőlem, és nyert. A 
második helyezés azonban a körül-
mények ismeretében jó eredmény-
nek számít.

– Milyen feladatok sorjáznak még 
ön előtt az idényben?
– Májusban, Japánban versenyez-

tem volna egy 160 kilométeres via-
dalon, ez azonban pillanatnyilag 
kérdőjelessé vált az ismert termé-
szeti katasztrófa miatt. Májusban 
azonban megkezdődnek az alpesi 
versenyek, majd következik a csú-
csot jelentő, Mont Blanc körüli, 166 
kilométeres viadal. Ezen 63 ország-
ból körülbelül 2500 futó indul el, 
aki számít ebben a sportágban, az 
ott lesz!

Doros László

Repka is szőnyegre léphet
A veterán korosztályos 
birkózók kötött- és sza-
badfogású országos egyé-
ni bajnokságát rendezik 
március 20-án, vasárnap 
a miskolci Egyetemi Kör-
csarnokban. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Birkózó Szövetség és a Ma-
gyar Birkózó Szövetség (MBSZ) 
megbízásából szervezett progra-
mot bárki figyelemmel kísérheti, 
hiszen nem lesz belépő! Tíz óra-
kor tartják az ünnepélyes megnyi-
tót, és a küzdelmek előtt lesz még 
egy látványosság, ugyanis érde-
kesnek ígérkező küzdősport-be-
mutatót tart társaival az olimpiai 
ezüstérmes Bárdosi Sándor, a Ma-
gyar Birkózó Szövetséggel együtt-
működő Magyar Grappling és 
Pankráció Szakági Szövetség vi-
lágbajnok képviselője.

– A két fogásnemben összesen 

száznál is többen lépnek majd sző-
nyegre – mondta el Rónai Kálmán 
főrendező, aki a megyei szövet-
ség elnöke, és az országos szövet-
ség alelnöke is egyben.  – A me-
zőnyben sok korábbi nagy bajnok 
lesz, természetesen nem hiányoz-
nak majd a borsodi öregek sem. 
A nézők láthatják például Jászkai 
Imrét, Lakatos Győzőt, Jászkai Ist-
vánt, Baranyi Imrét, Sipeki Károlyt, 
Szabó Istvánt, Illési Zoltánt, Juhász 
Sándort. Kuriózum, hogy a me-
gyei szövetség alelnöke, a veterán 
Eb-aranyérmes ifj. Orbán Győző 
is megméretteti magát Miskolcon. 
És ha semmi nem jön közbe, akkor 
a megye egyetlen olimpiai bajnoka, 
Repka Attila is rajthoz áll!

Az országos bajnokságra meg-
hívták a különböző megyei sport-
szövetségek képviselőit, akik a 
helyszínen hallgathatják meg Bor-
kai Zsolt, MOB-elnök tájékozta-
tóját a sporttal kapcsolatos válto-
zásokról, így például a 2012-től 
rendelkezésre álló 6 milliárd forin-
tos állami támogatásról.              D. L.

Kiemelkedő szezon után a Jegesmedvék
Kiemelkedően sikeres sze-
zont tudhat maga mögött a 
Miskolci Jegesmedvék jég-
korongcsapata. A vezetőség 
által kitűzött célokat sikerült 
elérni, közben pedig orszá-
gos elismerést vívtak ki telje-
sítményükkel.

A Jegesmedvék tavaly nyáron első 
profi szezonjuknak vágtak neki, ka-
nadai edzőt és játékosokat igazoltak, 
ám a csapat magját a miskolci játéko-
sok alkották. Az egyesület vezetői azt 
a célt tűzték ki az együttes elé, hogy 
a MOL Ligában, a Magyar Kupában 
és az OB I-ben a legjobb négy közé 
kell kerülni. 

Ezeket mind sikerült teljesíteni, 
sőt, a magyar–román MOL Ligában 
bronzérmet értek el. Két évvel ez-
előtt 12, tavaly 26,3, az idén viszont 
68,75 százalékos teljesítményt nyúj-
tott a csapat a MOL Ligában, a fejlő-
dés tehát kiugró. Az alapszakasz ka-
nadai táblázatának élén a miskolci 
Joshua Bonar végzett. Az első ötben 
3, az első tízben 4, az első húszban 
6 miskolci játékos szerepelt. Ebből a 
hat játékosból 5 új igazolás volt, azaz 
a nyári szerződtetések telitalálatnak 
bizonyultak.

A Magyar Kupában is bejutottak 
a Macik a négyes döntőbe, ahol vi-
szont a csalódást jelentő negyedik 
helyen végeztek. A januári hullám-
völgyből szerencsére ki tudtak jön-
ni, és óriási csatában, nem akármi-
lyen izgalmak közepette szerezték 
meg az OB I. középszakaszának 
harmadik helyét, amely az elődön-
tőt jelentette a csapatnak. Az előző 
évek 20-30 százalékos alapszakasz-
teljesítménye után az idén a meg-
szerezhető pontok 60 százalékát 
gyűjtötték be, a középszakaszban 

pedig ez a mutató 55 százalék volt. 
A fejlődés tehát itt is látványos volt.

Az elődöntőben az elmúlt nyolc 
év bajnoka, a magyar válogatott 
gerincét adó és az osztrák EBEL-
ligában edződő Sapa Fehérvár 
AV19 gárdája volt az ellenfél, ame-
lyet a keddi, első mérkőzésen sike-
rült is meglepni, hiszen a rendes já-
tékidőben és hosszabbítás végén is 
6–6-os döntetlen állt az eredmény-
jelzőn, és a vendégek csak büntetők-
kel tudtak nyerni. A csaknem telt-
háznyi miskolci közönség azonban 

győztesként ünnepelte a meccs vé-
gén a Macikat. A szerdai, második 
mérkőzésen már kijött a tudásbeli 
különbség, ekkor a Fehérvár 9–1-re 
győzött. A három nyert mérkőzésig 
tartó sorozat harmadik mérkőzését 
lapzártánk után, pénteken este ját-
szották a miskolci Jégcsarnokban. 
Összességében tehát elmondható: a 
Jegesmedvék kiugróan sikeres sze-
zont teljesítettek, és a szurkolók ab-
ban bíznak, hogy a szeptemberben 
induló új bajnokságban a csapat 
még jobban szerepel majd.       H. Sz.

Nem jönnek a szlovénok
A Magyar Jégkorong Szövetség felrúgta a korábban megkötött megállapo-
dást, így a válogatott április 9-én nem Miskolcon, hanem Székesfehérváron 
játszik felkészülési mérkőzést Szlovénia ellen. Az indok az volt, hogy a szlo-
vén csapat nem hajlandó Miskolcig buszozni, és a magyar szövetségi kapi-
tány is hasonló véleményen volt. Hiába tiltakoztak a miskolci jégkorongve-
zetők és szurkolók, a szövetség semmibe vette az ellenérveket. Kár, pedig a 
miskolci hokibarátok nagy szeretettel várták volna a válogatottat.
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Akció 2011. 03. 21-től 2011. 03. 26-ig

Persil mosópor 2 kg 649 Ft/kg 1299 Ft
Persil gél 1,5 l, 866 Ft/l 1299 Ft
Tide mosópor 2 kg, 549 Ft/kg 1099 Ft
Coccolino öblítő 2 l, 409 Ft/l 819 Ft
Clin ablaktisztító 500+250 ml, 799 Ft/l 599 Ft
Well Done ablaktisztító 750 ml, 265 Ft/l  199 Ft
Tiret lefolyótisztító 1 l  699 Ft
Harpic Max WC-rúd 43 g 399 Ft
Perlux foly. mosószer 1,5 l, 346 Ft/l 519 Ft
Baba nedves törlőkendő 72 db, 4,4 Ft/db 319 Ft

Akció! Akció!

Újabb, nagyszabású akció kezdôdött március 
17-tôl 28-ig valamennyi coop üzletünkben!

coop napraforgó étolaj 1 l  399 Ft
ÁSZ füstölt, fôtt császárszalonna, vf. 1 kg  999 Ft
kaiser májas 200 g  219 Ft

Egységár: 1095 Ft/kg

Pick sertéspárizsi 1 kg  1099 Ft
Debreceni tartós virsli bélben 100 g  99 Ft

Egységár: 990 Ft/kg

coop halfilé, natúr gyf. 1 kg  899 Ft
coop instant kávéitalpor 3 in 1 180 g  249 Ft

Egységár: 1383 Ft/kg

Wiener Extra vák. kávé 250 g  419 Ft
Egységár: 1676 Ft/kg

Gyôri Édes kismackó csokis, epres, tejkrémes 30 g  65 Ft
kit-kat szelet 45 g  99 Ft
Negro classic 200 g  269 Ft

Egységár: 1345 Ft/kg

Dosia mosópor autom. fehér ruhákhoz 340 g  199 Ft
Egységár: 585 Ft/kg

Takarékos color mosópor 2 kg 699 Ft
Egységár: 349,50 Ft/kg

…és még számos, akciós termék rendkívül kedvezô áron kapható.

keresse településén a legközelebbi Unió coop Zrt. 
üzletet és legyen rendszeres vásárlója!

A MIHŐ Kft. irodaépületének  
energetikai korszerűsítése

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0031

A program az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Energiahatékonysági célú felújítás  
a MIHŐ Kft.- nél

Kedvezményezett megnevezése: 
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 

3534 Miskolc, Gagarin u. 52. sz.
A projekt összköltsége: 49 239 806 Ft

Az Európai Unió és a magyar állam által megítélt, vissza 
nem térítendő támogatás összege 34 467 864 Ft.

A projekt  célja: 
A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. irodaépületének energetikai 
korszerűsítése, hőenergia-megtakarítás elérése, valamint az épü-
let üzemeltetési költségének csökkentése. 

A projekt műszaki tartalma:
A projekt magában foglalja az irodaépület külső homlokza-
tának hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer 
hőközponton belüli korszerűsítését, valamint az időjárásfüggő 
automatikus szabályozási és egyedi mérési lehetőség kialakítását.
A tervezett változtatások megvalósítása esetén az épület energe-
tikai minősítése a vonatkozó rendelet szerinti „D” besorolásból 
energiatakarékos „A” minősítésűre javul. 
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Március 19. | szoMbat
10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-

lalkozás a Galéria aktuális kiállításain. Rákóczi-ház. 
19.00 | 8 kéz zenekar koncertje. VOKE Vörösmar-

ty 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 21. | hétfő
15.00 | Abaúj, Borsod, Gömör és Zemplén az 

irodalomban. Helyismereti előadás, a régióhoz 

kötődő írók, költők emlékhelyeinek bemutatásával. 
Petőfi Sándor Könyvtár.

17.00 | Képzőművészeti kiállítás. Bakos Ka-
talin, Béres János, Veres Attila képzőművé-
szek munkáiból. Karacs Teréz Középiskolai Le-
ánykollégium.

19.00 | Karmesterkurzus. A Párizsi Konzervató-
rium karmesternövendékei vezénylik a Miskolci 
Szimfonikus Zenekart. Művészetek Háza.

Március 22. | kedd 
14.00 | Novák Mária Téli depresszió című elő-

adása. VOKE Vörösmarty Művelődési Ház. 
14.00 | A sepsiszentgyörgyi Osonó Színház elő-

adása. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium.

17.00 | Vendégségben a Múzsák kertjében. 
Vendég: Engi Zsuzsa karnagy. Feledy-ház.

18.00 | Világjárók Társasága. Izland: Varga István 
vetítéses előadása. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

18.00 | Irodalmi Rádió a kortárs költészetért. 
Irodalom- és olvasás-népszerűsítő est. Művészetek 
Háza, Dalmayr kávézó.

Március 23. | szerda
17.00 | Művészeti szabadegyetem. Téma: A mo-

dernizmus eszményei – Moholy Nagy László mű-
vészetelmélete. Előadó: Pirint Andrea művészettör-
ténész. Feledy-ház.

Március 24. | csütörtök
19.00 | Szezonbérlet. A Nemzeti Filharmonikus Ze-

nekar és a Nemzeti Énekkar koncertje. Művésze-
tek Háza.

Március 25. | péntek
16.00 | Exkluzív tárlatvezetés. A Másik? Nem. cí-

met viselő, hét tárlatot felvonultató kiállítás-együt-
tes bemutatása. Rákóczi-ház.

17.00 | Bachtól az Abbáig. Az AllegrA Tokaj Vonós-
négyes koncertje. Rákóczi-ház.

19.00 | XXII. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesz-
tivál. Megnyitó, Liszt Ferenc: Dante szimfónia, 
Igor Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia. Miskolci Egye-
tem díszaula. 

Március 26. | szoMbat
15.00, 17.00, 19.00 | XXII. Miskolci Nem-

zetközi Kamarakórus Fesztivál. Bartók-te-
rem, Boldva, református műemlék templom, Bar-
tók-terem.

Március 27. | vasárnap

10.00, 14.30, 19.00 | XXII. Miskolci Nemzet-
közi Kamarakórus Fesztivál. Mindszenti temp-
lom, református egyházkerületi székház, minori-
ta templom.

11.00 | Mesés Vasárnap. Csiribiri Együttes és Bobó: 
Békabuli. Művészetek Háza. 

Március 21. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-tech, házépítők 
műsora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Múltkor, válogatás a Miskolc Tele-
vízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Halálos megoldás, amerikai 
film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 22. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Élet-
mód 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 Múltkor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.25 DVTK–Újpest II., bajnoki labdarúgó-mérkőzés 23.00–06.00 Képújság.

Március 23. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A polgármes-
ter, portréfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazin-
ja (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Gúzsba kötve, német film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 24. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Biz-
tonsági zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Manézs: Montázs Egye-
sület 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múltkor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Breakheart-szoros, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 
Képújság.

Március 25. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, fő-
iskolások, egyetemisták magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilá-
tó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A csendes kopó, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 26. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Irányjelző, 
autós magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin (ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Há-
lózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–
07.00 Képújság.

Március 27. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Benc-
ze-show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti 
magazin (ism.) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Csoda Sage Creek-ben, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság. 

Március 23. | szerdáig | 17.00 Tamara Drewe; francia–német dráma  
| 16 | (Béke-terem) | 17.30 Zöld darázs; amerikai akciófilm | 12 | (Uránia-terem) 
| 19.30 Gyermekeim apja; francia–német dráma | 12 | (Béke-terem) | 20.00 
Csak szexre kellesz; amerikai romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

Március 24 – Március 30. | csütörtök-szerda | 17.00 Örvény; ma-
gyar film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Gnómeó és Júlia; angol–amerikai ani-
mációs film (Uránia-terem) | 19.30 Burjánzó szerelmek háza; finn tragi-
komédia | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Párizsból szeretettel; francia akciófilm  
| 16 | (Uránia-terem).

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

Harang-hírek. Palánki Ferenc egri se-
gédpüspök nagyböjti lelkigyakorlatot tart a miskol-
ci minorita templomban március 20–25. között. 
Az első beszéd a vasárnap esti szentmise keretében 
hangzik el, a többi a 18 órai mise után. Március 19-
én, szombaton van Szent Józsefnek, Jézus Krisz-
tus nevelőjének, és az egyház pártfogójának ün-
nepe. Az esti szentmise előtt, fél 6-kor a vecsernyét 
Szent József litániájával együtt imádkozzák a mi-
norita templomban. Jövő pénteken, március 25-
én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz. 
A hejőcsabai plébániatemplomban egész napos 
szentségimádás lesz, majd 27-én, vasárnap temp-
lombúcsú. A 11 órai ünnepi szentmisét Mata András 
pálházi plébános mutatja be.

programajánló ››››››››››››

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | 
korhatár | kezdési időpontok
Sanctum (F, premier, digitális 3D) | BA | 
12.00, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30
A Föld inváziója – csata: Los Ange-
les (MB premier) | 16 | 11.00, 13.15, 15.30, 
17.45, 20.00, 22.15
Cinemaestro – Spartacus (F) | BA |  
19.00  (csak szombat) 
Anyát a Marsra! (MB, digitális 3D)  
| 12 | 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 (kivéve  
szombat)

Kellékfeleség (MB) | 12 | 10.45, 13.00, 

15.15, 17.30, 19.45, 22.00

A rítus (F) | 16 | 12.45, 15.00, 17.15, 19.30, 21.45

Rango (MB) | 12 | 11.15, 13.30, 15.45, 17.45, 

20.00, 22.15

Elhajlási engedély (MB) | 16 | 14.30, 

18.30, 20.30, 22.30

Honnan tudod? (F) | 12 | 10.30

Féktelen harag (MB digitális 3D) | 18 | 

20.15 (kivéve szombat), 22.15, 

A negyedik (F) | BA | 13.45

Gagyi mami: mint két tojás (MB)  

| 12 | 11.45, 16.00, 18.00, 20.15, 22.15

Gnómeó és Júlia (MB) | KN | 10.30, 12.30

Csak szexre kellesz (MB) | 16 | 16.30

Gulliver utazásai (MB digitális 3D)  

| KN | 10.30 (csak vasárnap), 14.00

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 17–26. ››››››››››››

HIrDetés

A Gálffy Ignác Térségi Integ-
rált Szakképző Központ ki-
alakítására elnyert Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program 3.1.1-
08/1-2008-0008 végéhez közele-
dik. A projekt 962 millió forintos költ-
ségvetéssel – mely az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg – a Gálffy Ignác 
TISZK infrastrukturális fejlesztésére 
alakult. A pályázat magába foglalja 
három intézmény – a Berzeviczy 
Gergely Szakközépiskola és 
Szakképző Központ, a Fáy 

András Közgazdasági Szak-
középiskola és a Debreczeni 
Márton Szakképző Iskola – 
korszerű és gyakorlatorientált intéz-
ményi környezetének kialakítását.

A beruházás a szolgáltató köz-
pont megépítéséből, tanteremfej-
lesztésből, eszközbeszerzésből, egy-
séges informatikai rendszer és egy 
vendéglátó egység kialakításából 
áll. 

A központon belül kialakításra ke-
rül pályaválasztási tanácsadó iroda, 
ifjúságvédelmi iroda, orvosi rendelő, 
DÖK-iroda, fejlesztőpedagógusi iro-

da, személyiségfejlesztő foglalkoz-
tató, digitális szakképző központ, 
közösségi terem, nyelvi termek, fotó-
stúdió, marketing és pályaválasztá-
si orientációs központ, egy kávézó, 
pékség, hidegkonyha és cukrász-
konyha is. 

A BERZE KÁVÉZÓ már tavaszi 
nyitásakor különleges helyzetben 
van, hiszen egy működő vendéglá-
tós iskola épületében kap helyet.  Az 
iskola több mint 120 éves szakmai 
minőségi munkájára alapozva kiala-
kított koncepció szerint Miskolcon 

egyedülálló módon az iskola szak-
képzős diákjai – természetesen fel-
nőtt felügyelete mellett – készítik el és 
szolgálják fel a termékeket a vendé-
gek részére. A kávézóban a kávékü-
lönlegességeken kívül hagyományos 
receptekből készült süteményeket, 
szendvicseket és salátákat értéke-
sítenek majd, amelyek mindig fris-
sen, kizárólag a legjobb minőségű 

alapanyagokból készülnek, semmi-
féle tartósítószert, térfogatnövelőt és 
egyéb „műanyagokat” nem tartal-
maznak. A kora reggeli óráktól es-
tig lehetőség nyílik a belvárosban 
dolgozók és élők részére a BERZE 
Kávézó látogatására és az on-line 
rendelés és a házhoz szállítás lehe-
tőségével már otthonunkban vagy 

munkahelyünkön is könnyen elfo-
gyaszthatjuk az egészséges ételeket. 

A TISZK modell kidolgozása a pá-
lyázat keretein belül megtörtént, így az 
előttünk álló időszakban feladatunk a 
többfunkciós Gálffy Ignác Térségi In-
tegrált Szakképző Központ folyama-
tos működtetése és fejlesztése.

Tárlatvezetéssel tekinthetők meg a Miskolci Galéria kiállításai

TIOP-3.1.1-08/1-2008-0008

A projekt az Európai Unió támogatásával 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.
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Harcban az elemekkel
Herczeg István kilenc éve 
szolgál a miskolci tűzoltó-
ság kötelékében. 

„Szent Flórián lovagjai” önszán-
tukból keresik a veszélyt – helyet-
tünk, miattunk. Ezen a pályán 
csak az tud megmaradni, aki iga-
zán hivatásának érzi, hogy má-
sokon segítsen. Egy lángoló ház 
vagy súlyos baleset látványa az 
átlagember számára egyszer is 
életre szóló sokkot jelent: nekik 
mindennapos, a munkájukhoz 
tartozik. Nap mint nap harcba 
szállnak, néha az elemekkel, még 
többször az emberi gondatlanság, 
felelőtlenség következményeivel, 
hogy mentsék a menthetőt. 

Herczeg István kilenc éve öltöt-
te fel a tűzoltók egyenruháját, ez 
az első munkahelye, és soha nem 
is vágyott másra. Mint mond-
ja, számára nagyon fontos, hogy 
„kötelékben”, bajtársak között 
dolgozhasson, s lássa az értelmét 
a munkájának. Van, amit nehéz 
megszokni: az összeroncsolt au-
tókban jajgató sebesültek látványa 
például a legedzettebb tűzoltót is 
megviseli. Ahogyan sokszor a te-
hetetlenség érzése is, hiszen elő-
fordul, hogy már csak a halotta-
kat tudják kiemelni a roncsokból. 

– Nekem is van családom, öt-
éves kisfiam, akiket féltek, és 
gyakran eszembe jut, milyen érzés 
lenne, ha esetleg őket érné baj má-
sok hibájából – mondja a miskol-
ci tűzoltó. Herczeg István azt kéri, 
gondoljon erre mindenki, mielőtt 
meggondolatlanul veszélybe so-
dor másokat – gondoljon a saját 
családjára, és arra, hogy minden-
kit vár otthon valaki. Az elmúlt 
napokban több tucatszor kellett 
kivonulniuk olyan avar- és bozót-
tüzekhez is, melyek szintén a gon-
datlanság következményei. Sze-
rencsére ezek eddig nem okoztak 
tragédiát, viszont jelentős erőket 
kötnek le, és esetleg hátráltathat-
ják a gyors beavatkozást olyan ve-
szélyhelyzetekben, amikor tényleg 
emberéletek forognak kockán.

Kép és szöveg: Szepesi S.

Kiszebábos 
tavaszváró

Ahogy több mint tíz éve mindig, is-
mét elűzték a telet a Rónai Ferenc 

Általános és Magyar–Angol Két Ta-
nítás Nyelvű Tagiskolában szer-

dán. A hagyományos kiszebáb-ége-
tő ünnepség célja, hogy a gyerekek 
népi hagyományokkal ismerkedje-
nek meg. A tavaszváró ünnepségen 

a gyerekek körbetáncolták az em-
ber méretű, felöltöztetett kiszebábot, 
közben tovább öltöztették, az osztá-
lyok rátűzték kívánságaikat – mi az, 

amit a tél mellett szeretnének még 
elűzni életükből. A gyerekek eléget-
ték a kiszebábot, ezzel elzavarták a 

telet, és minden rossz dolgot az éle-
tükből – legalábbis reméljük.

(Fotó: Mocsári L.)

Akkor és most... Miskolc főutcája – a képen nem látszik a Ka-
zinczy F. és a Szemere B. utca. Meghatározó épülete az 1913-ban épült 
Hitelintézeti Palota (Széchenyi u. 29.), s a másik oldalon kiemelkedő 
Borsodmegyei Takarékpénztár 1911-ben átadott épülete (Széchenyi u. 
56.). A Grand Hotel (Három Rózsa) 1898-tól határozta meg az útke-
reszteződést, 1934-ben alakították át bérházzá. Főleg az utca páros olda-
la változott meg. Eltűnt a Megay-cukrászda, míg a másik oldalon 2000-
ben modern lakó- és üzletháztömböt adtak át. Az egyvágányú villamost 
1952-ben középre helyezett kettős vágány váltotta fel.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

filmajánló ›››››››››››››

Aron Ralston:  
127 óra a kanyon fogságában
Egy megrendítően igaz történet a huszonhét éves 
Aron Ralston hegymászóról. Tökéletesen érezte 
magát a természetben, azonban egy átlagosnak 
induló túrán megtörtént vele a tragédia. Egy mély 
és keskeny hasadékkanyonban ereszkedett lefelé, 
amikor elszabadult egy hatalmas sziklatömb, és 
jobb kezét, illetve csuklóját a kanyon falához pré-
selte. Aron számára ezzel megkezdődött a majd 
hatnapos pokol. Kétségbeejtő helyzetében kény-

telen volt sorra elvetni a szabadulás különböző lehetőségeit – az egyetlen 
utolsó esély, a menekülés legborzasztóbb módjának kivételével.
A könyv filmadaptációját 6 Oscar-díjra jelölték.

Párizsból szeretettel
James Reese az amerikai 
nagykövet személyi titkárja-
ként irigylésre méltó luxus-
életet él Párizsban. Ám má-
sodvonalbeli hírszerző és 
operatív tiszt is egyben. Az 
igazi CIA-bevetésekről és iz-
galmas küldetésekről ábrán-
dozó fiatalember nagy álma 
teljesül, amikor megbízást kap, hogy segítse az USA-ból érkező Charlie 
Wax kommandós-szuperügynök munkáját. Az ön- és közveszélyes, ám 
vérprofi Wax küldetése egy készülő terrortámadás megakadályozása. Az 
adrenalintól izzó, agresszív és különös humorú, nagydarab gyilkológép és 
egyre kétségbeesettebb kísérője elmerül a párizsi alvilágban…

Színes, feliratos, francia akciófilm, 92 perc, korhatár 16 év!
Művészetek Háza, Uránia-terem – március 24–30., 20.00

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

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 szerkesz-
tőségünk 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 szí-
ves rendelkezésükre.

Hétforduló ››››››››››››

178 éve, 1833. március 14-én 
megalakult a „Miskolczi Nemzeti 
Casino”, amelynek célja a város és a 
vármegye haladó szellemű polgárai-
nak „közszellemre ébresztése és an-
nak erősítése”, tudásuk gyarapítása. 
Dísztagja volt Széchenyi István, el-
nöke Szemere Bertalan.  

163 éve, 1848. március 17-én ér-
keztek meg Pestről az első tudósítá-
sok a bécsi és a pesti forradalomról. 
Kun József és Butykay József küldte a 
híreket, később mindketten résztve-
vői voltak a fegyveres harcoknak. A 
Miskolczi Nemzetőrség már 20-ára 
megszerveződött.  

107 éve, 1904. március 20-án ala-
kult meg a kaszinók körébe sorolható 
Miskolczi Iparoskör. Célját az iparo-
sok önérzetének fejlesztésében, szelle-
mi és anyagi érdekeik felismerésében 
és megvalósításában fogalmazta meg. 
Rendezvényeik 1945-ig színesítették a 
város társadalmi életét. 

mindenkit érHet jogeset ››››››››››››

Kossuth és a király „találkozásai”
Az 1861-től önként vállalt száműze-
tésben élő Kossuth Lajost Miskolcról 
tucatnyi delegáció kereste fel Torinó-
ban. Így Herman Ottó is, aki később 
Jókai Mórral közösen búcsúzott a 
„Nagy Embertől”. Ferenc József meg-
tagadta a kérést, hogy Kossuth holttes-
tét ünnepélyes, a nemzet halottjának 
kijáró módon hozzák haza és temes-
sék el. Az élet mégis úgy hozta, hogy 
a Kossuth koporsóját szállító vonat 
keresztezte Ferenc József útját, ami-
kor Abbáziába utazott. Így találkozott 
utoljára Magyarország kormányzó-
ja és a király, aki mégis fejbólintó tisz-
teletadásra kényszerült Kossuth előtt.

Miskolc 1886-ban első díszpolgá-
rává választotta Kossuth Lajost, de an-
nak nem találtunk nyomára, hogy a 
díszoklevelet át is adták neki. Azt vi-
szont feljegyezték, hogy kikérték en-
gedélyét ahhoz, hogy a korábbi Czikó 
utcát róla nevezzék el. A jóváhagyás 
mellett Kossuth felemlegette: ő járta 
ki Miskolcnak, hogy két országgyűlé-
si képviselője legyen. Kossuthnak kö-
szönhetően lett Miskolcnak a polgári 
korszak végéig északi és déli válasz-
tókerülete (a határ a Széchenyi utca 
nyomvonala volt), s két országgyűlé-
si képviselője.                 

Dobrossy István

Gondoljuk együtt tovább a turisztikát!
Ötletláda-akciót folytat a 
Miskolci Turisztikai Kft. Az 
internetes levelesláda, mely a 
www.mcturisztika.hu címen 
érhető el, mozgósítani sze-
retné a város polgárait, hogy 
gondolkodjanak együtt a vá-
ros turizmusának továbbfej-
lesztéséről.

A kreatív gondolatokat inspiráló öt-
let még nem terjedt el széles körben, 
így kevesen éltek eddig a lehetőség-
gel, de már most konstruktív javasla-
tokat kaptak.

– Örülünk az eddig érkezett ötle-
teknek, hiszen Miskolc turizmusá-
nak fejlesztése az egész város érdeke 
– mondja Czinkné Sztán Anikó ügy-
vezető igazgató. – Változatos ötletek 
érkeztek eddig, például csatlakozzon 
a Barlangfürdő a fürdőzés éjszakájá-

hoz, legyen ismét éjszakai fürdőzés. 
Ez utóbbi visszaállítását tervezzük is 
– hangsúlyozza az igazgató. Több kí-
vánság vonatkozik a fiatalok meg-
szólítására, illetve a különböző éj-
szakai rendezvények szervezésére. A 
nagyobb szabású programok szerve-
zése azonban nem könnyű feladat, 
hiszen a terület képességei és funk-
ciója egyes események létrejöttét le-
hetetlenné teszi.

A legjobb ötletek beküldői jutal-
mat is kapnak. Egy konkrét ötlet pe-
dig már a megvalósulás útján jár: 
eszerint a diósgyőri várfürdő szau-
náját kellene fejleszteni és létrehoz-
ni egy olyat, ami egyedülálló. A Tu-
risztikai Kft. már tárgyal is ez ügyben 
egy céggel – ám természetesen nem 
megy minden ötlet megvalósítása 
ilyen könnyen.

Kiss J. 

miskolCi történetek ››››››››››››

Névadó – Marjalaki Kiss Lajos
Emlékét utca idézi a Bá bo nyi bércen, 
a Feszty Árpád és a Szent László ut-
cák között. Történelmi tanulmányi 
versenyeket is rendeznek, így őrizve 
az egykori várostörténész emlékét.

Móricz Zsigmond osztálytársa, 
majd életre szóló barát-
ja a kisújszállási szüle-
tésű tanár. Móra Ferenc 
miskolci felolvasóestjei 
az ő nagy-avasi pincéjé-
ben értek véget, ahol az 
ősemberkutatásról épp-
úgy folyt az eszmecsere, 
mint a magyarság ere-
detéről. (A kettős hon-
foglalás elméletét László 

Gyula előtt megfogalmazta, s megje-
lentette.) Történelmet és földrajzot ta-
nított az erdélyi Abrudbányán, majd 
1919-től Miskolchoz kötődött mun-
kássága. Írt tankönyveket, foglalko-
zott térképészettel, vezetett ásatáso-

kat, településtörténeti 
kutatásai is példaértékű-
ek. A Lévay Közműve-
lődési Egyesület titkára, 
a Borsodi Szemle szer-
kesztője. Történész-mu-
zeológusként méltat-
ták halálakor. Az avasi 
temetőben sírja védett 
(1887–1972 között élt).

D. I.
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