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Miskolci Napló
Bírságolnak, 
jutalmaznak
Új fogyasztóvédelmi politikát sze-
retne érvényesíteni a szakhatóság. 
Márciustól már pozitív listát is ve-
zetnek. A város | 4. oldal

az alapoktól 
építkezik
veréb tamás csak idén töltötte 
be 17. életévét, ám már számos 
darabban játszott.  
Levezető | 8. oldal

éBredő 
természet
itt a tavasz, ébredezik a termé-
szet, szaporodnak a kerti ten-
nivalók, „indul” a vetőmagsze-
zon. Kert-bArát | 7. oldal

Megújul a Széchenyi utca

Még ebben az esztendőben új arculatot kap a Széchenyi utca. A felújí-
tás azért vált szükségessé, mert a villamospálya átépítésekor a folyókák 
magasabbra kerültek, így csak részben tudják elvezetni a csapadékvi-
zet – valamint azért, mert a tavalyi munkák során a sétálóutca burkola-
ta súlyosan sérült. 

» folytatás a 3. oldalon

Fűtőműszemle
A diósgyőri lakosok körében jelentős fenntar-
tások fogalmazódtak meg a Gagarin utca tér-
ségébe tervezett biomassza-fűtőművel kapcso-
latban.  A MIHŐ Kft. szakmai tanulmányutat 
szervezett Mátészalkára, ahol egy részben bio-
masszával működő berendezést mutattak be. 

» folytatás az 5. oldalon

Új utak az idegsebészetben
Nemzeti ünnepünk, már-
cius 15. alkalmából a Ma-
gyar Köztársaság Ér-
demrend középkeresztjét 
(polgári tagozat) kapta 
Csókay András, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház idegsebészetének 
osztályvezető főorvosa.

» folytatás a 4. oldalon

Zöld út a kerékpárosoknak
Áprilisban megkezdődik 
a Tiszai pályaudvar – Lil-
lafüred közötti kerékpár-
út építése.

Miskolc 2009-ben pályázott az 
Észak-magyarországi Operatív 
Prog ram keretében (Kerékpárfor-
galmi hálózat fejlesztése), és nyert 
európai uniós támogatást. Ezzel 
egy 11,38 kilométer hosszú kerék-
párút épülhet meg, amely kapcso-
lódik a már meglévő 5,74 kilomé-
teres kerékpárút-hálózathoz

A projekttel folyamatosan és 
bizton ságosan végigkerékpároz-
ható nyom vonal jön létre a Tiszai 
pályaudvar és Diósgyőr között, a 
város kelet-nyugati tengelyén talál-

ható jelentősebb létesítmények – 
szám szerint 24 – érintésével. A pá-
lyázat benyújtásának feltétele volt 
ugyanis, hogy a kerékpározók kö-
zött eddig alacsony részarányt ké-
pező hivatásforgalom volumené-
ben jelentős fejlődés álljon be.

» folytatás a 4. oldalon

Bartók + Verdi: idén nyáron is operafesztivál
Az ország nehéz gazdasá-
gi helyzete ellenére biztos-
sá vált, hogy 2011-ben is-
mét megrendezik a Miskolci 
Nemzetközi Operafeszti-
vált. A Bartók+… rendez-
vénysorozat visszatért 2001-
es témájához, így tíz év után 
ismét a Bartók +… Verdi cí-
met viseli.

A fesztivál szervezői minden évben 
törekszenek arra, hogy olyan dara-
bokat is műsorra tűzzenek, melyeket 
azelőtt sosem láthattak hazánkban 
az operakedvelők. Idén Verdi A ka-
lóz című operájának magyarországi 
ősbemutatója lesz látható június 18-
án, szombaton este hét órától a Nyá-
ri Színházban.

» folytatás a 3. oldalon

Színház az egész világ!
„Ez a mostani ünnep jól tükrözi, 
hogy a színháznak milyen fontos 

szerepe lehet a közösségek felrázá-
sában, a megosztottság felszámolá-
sában.” Ezzel a gondolattal kezdő-
dik az ugandai Jessica A. Kaahwa 
drámaíró, színész, rendező szín-

házi világnapi üzenete, amit a mis-
kolci színház nézői is hallanak 

majd ezen a hétvégén: március 27. 
színházi világnap. 

Az ünnepi programok 
a 11. oldalon találhatók.

(fotó. mocsári L.)

Fenntartható fejlődés: Miskolcon is
Miskolc Város Fenntartható 
Fejlődés Stratégiájának elké-
szítésével az önkormányzat 
az Ökológiai Intézet Alapít-
ványt bízta meg. 

A vitairat elkészült, melyet fórumo-
kon ismertetnek és tárgyalnak meg a 
városban működő intézményekkel, 

szervezetekkel és civilekkel. A héten 
elkezdődött a fórumsorozat, amelyet 
– ha kell, és van rá igény –, egy hó-
napig is folytatnak annak érdekében, 
hogy a legszélesebb körben ismertes-
sék meg a miskolciakkal a stratégiát. 

A fórumokat Gyulai Iván, az Öko-
lógiai Intézet igazgatója vezeti, aki el-
mondta: megfogalmaztak egy jövő-
képet, és az utat, melyen el lehet oda 
jutni. 

» folytatás az 5. oldalon

Jól tanuló  
jó sportolók
Csütörtökön tartották meg 
Budapesten a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium által meghir-
detett Magyar Köztársaság Jó 
Tanulója, Jó Sportolója díjak 
átadó ünnepségét. 

A három miskolci kitün-
tetett közül ketten testvé-
rek: Zsigmond Vanda (SPIC 
Művészeti Líceum) és Száva 
(Miskolci Egyetem) egyaránt 
tájékozódási futó. A harma-
dik kitüntetett, Gercsák Sza-
bina judós (Avastetői Általá-
nos Iskola).

Elbocsátások jöhetnek a Holcimnél
A Holcim Hungária Zrt. és a Magyar 
Cement Kft. között több mint más-
fél évtizede húzódik tulajdonjogi vita 
a miskolci cementgyár kapcsán. Ta-
valy novemberben jogerős bírósá-
gi ítélet született a magyar konzor-
cium javára, azóta egyezkedik a két 

cég. A Holcim szerdán közleményt 
adott ki, amelyben azt írják: a kiala-
kult helyzet miatt arra kényszerül-
hetnek, hogy jelentősen csökkentsék 
a dolgozók számát a miskolci ce-
mentgyárban.

» cikkünk a 3. oldalon

Százéves a megyei tűzoltószövetség

Idén ünnepli alapításának 100. év-
fordulóját a B.-A.-Z. Megyei Tűzoltó 
Szövetség. A centenáriumi megemlé-
kezés az Ózdi Tűzoltózenekar műso-
rával kezdődött pénteken Miskolcon. 
Ezt követően, a megyeháza díszter-
mében Mengyi Roland, a megyei 
közgyűlés elnöke, Kovács Sándor, a 
megyei tűzoltó szövetség elnöke, Ben-
de Péter, a Magyar Tűzoltó Szövetség 

elnöke; valamint Bérczi László, a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság tűzoltósági főfelügyelője kö-
szöntötte a kerek évfordulót ünneplő 
borsodi tűzoltókat. A rendezvényen 
elismeréseket is átadtak, Somorjai Le-
hel, a megyei levéltár igazgatója pedig 
bemutatta a megyei tűzoltószövetség 
centenáriumi évkönyvét. 

Sz. S. | fotó: Juhász Á.
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Március 19. | szoMbat

Nemzeti konzultáció. Gulyás 
Gergely, az Alkotmány-előkészítő 
Eseti Bizottság alelnöke volt a vendé-
ge Miskolcon a Nemzeti konzultáció 
– Kérdések az új Alkotmányról el-
nevezésű rendezvénynek. A megyei 
levéltárban tartott fórumon többek 
között a választójoggal, a kétkama-
rás parlamenttel, valamint az ország-
gyűlési képviselők álláshalmozásával 
kapcsolatban merültek fel kérdések. 

A környezetükért. Környezetvé-
delmi akciónapot tartottak az Eöt-
vös József Szakképző Iskolában. A 
diákok megtisztították az intézmény 
udvarát és környékét, tantermet ta-
karítottak, és különböző előadáso-
kon is részt vehettek. 

A nyugdíjasokat féltik. Korózs La-
jos, az MSZP elnökségi tagja, va-
lamint Gúr Nándor, a párt megyei 
szövetségének elnöke szerint a kor-
mányzat intézkedéseivel ellehetetle-
níti a nyugdíjasokat is, hiszen most a 
nyugdíjkasszához, a közösségi közle-
kedéshez, és a gyógyszerkasszához kí-
ván hozzányúlni, mindhárom terüle-
ten forráskivonást terveznek. 

Március 20. | vasárnap

A megye polgárőrei. Közgyű-
lést tartott a megyei polgárőr-szövet-
ség a Miskolci Rendőrkapitányságon. 
Csóra György megyei elnök tájékoz-
tatása szerint a megyei polgárőrök 
2010-ben több mint egymillió órában 
teljesítettek szolgálatot. 

Március 21. | hétfő

Az egyetemről a monetáris ta-
nácsba. Kocziszky Györgyöt, a Mis-
kolci Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának dékánját és Cinkotai János 
közgazdászt, a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) volt elemzőjét választotta meg 
az Országgyűlés a monetáris tanács 
tagjává hétfőn hat évre. 

Helyreállítanák a partfalat. A 
bükkszentlászlói Fő utcán egy ötméte-
res szakaszon leomlott a partfal, az út 
pedig részben le van zárva a baleset-
veszély miatt. Bartha György MSZP-s 
önkormányzati képviselő szerint az 
egész szakaszon szükséges lenne a 
támfal megerősítése, a költségek pedig 
több tízmillió forintra rúghatnak. Do-

bos Tímea, a városháza szóvivője kér-
désünkre elmondta, a helyreállítást a 
városüzemeltetési osztály megrendel-
te a Városgazda Kft.-től, a napokban el 
is kezdődhet a munka.

Látogatható. Feloldották a láto ga  tási 
tilalmat a megyei kórház Gyer mek-
egészségügyi Központjában és a Szülé-
szeti-nőgyógyászati Osztályon. 

Március 22. | kedd

Petőfi-hét. 21. alkalommal ren-
dezték meg a Petőfi-hét elnevezésű 
programsorozatot a Petőfi Sándor 
Középiskolai Fiúkollégiumban. A 
nyitónapon Munkácsy Mihály Hon-
foglalás című festményének saját ér-
telmezésű adaptációját is leleplezték, 
amit Kárpáti Attila, az intézmény ne-
velőtanára készített. Keddtől pedig a 
fiatalok által kedvelt sport- és tanul-
mányi jellegű vetélkedők zajlottak. 

MSZP: „A Fidesz ars poeticája”. A 
Fidesz ars poeticájának nevezte Lázár 
János hétvégén nyilvánosságra került 
szavait Gúr Nándor, az MSZP megyei 
szövetségének elnöke sajtótájékozta-
tóján. A politikus szerint ez a mondat 
nem csupán Lázár János, de az egész 
Fidesz ars poeticáját jelenti.

Március 24. | csütörtök

Lebontották a sátrat. Bezárt 
egy időre a Selyemréti Strandfürdő, 
ugyanis lebontották az ősz végén ki-

helyezett, úszómedencét védő sátrat.  
Szombaton reggel 8 órától viszont 
újra kinyit, immár ponyva nélkül. 

Az olvasókedv megmarad. Lezá-
rult az a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár által szervezett, Megyénk 
az irodalomban című program, mely 
egy éven át az olvasást népszerűsítette. 

Március 25. | péntek

Bűntettekről. Egyed Zsolt, a Job-
bik megyei országgyűlési képvise-
lője sajtótájékoztatón ismertette a 
felsőzsolcai jegyző és aljegyző letar-
tóztatásának előzményeit, majd el-
mondta: folytatják a visszaélések fel-
tárását, a megyében további 6-7 olyan 
üggyel is foglalkoznak, melyeknél 
szintén felmerült a korrupció gyanúja. 
A napokban elkövetett hejőszalontai 
gyilkosságról szólva példátlannak ne-
vezte, hogy hamarabb jelentek meg 
beszámolók a Jobbik portáljain, mint 
a rendőrségi híradásokban. A képvi-
selő szerint a titkolózás nem pótolja 
a hatékony rendőri munkát, a cigány 
kisebbséggel kapcsolatos problémák-
ról pedig beszélni kell.
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» Kriza Ákos | Miskolc polgármestere lakossági fogadóórát tart március 31-én 
délelőtt 10 és fél 12, valamint délután 1 és fél 3 között. Sorszámot a polgármesteri hi-
vatal portáján lehet kérni (Miskolc, Városház tér 8.). Kérik, hogy a sorszámmal rendel-
kezők kérdéseiket pár sorban juttassák el a polgarmester@miskolcph.hu e-mail cím-
re, vagy levélben a 3525 Miskolc, Városház tér 8. címre. Tárgyként írják rá: fogadóóra.

» Jakab Péter | önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart március 29-én, 
kedden este 6 órától a Könyves Kálmán Általános Iskolában. Téma: a Dél-Kiliánba ter-
vezett biomassza-égető.

» Eperjesi Erika | a 8. számú önkormányzati választókerület képviselője fogadó-
órát tart március 28-án, hétfőn délután 5–6 óra között a Szilágyi Dezső Általános Is-
kolában (Szilágyi D. u. 53.).

» Nánási-Kocsis Norbert | a 10. számú önkormányzati választókerület kép-
viselője fogadóórát tart március 29-én, kedden este 6 órától a Rónai Ferenc Általános 
Iskolában (Miskolc, Kassai u. 15.).

FOGADÓÓRA, FÓRum ››››››››››››
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Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK Kft. (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Kft. Diósgyőri telephelye (Kórház u. 
1.): 46/531-799; Fogorvosi 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 köz-
ponti ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-
felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügye-
let): 46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott 
állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közútkeze-
lő Kht.: 46/560-070.
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MESÉS
VASÁRNAP
SOROZAT

Március 27.
vasárnap,
11.00 óra

Jegyár: 600 Ft

Csiribiri Együttes
és Bobó: Békabuli

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

KÖRUTAZÁSOK, MISKOLCI TRANSZFERREL
Előfoglalási kedvezmény 6–8% március 31-ig!

Hétvége Bécsben (05. 21., 08. 20., 10. 22.) 24 500 Ft/fő
Balkán mozaik (09. 20.) 59 990 Ft/fő
Benelux körút (05. 15., 08. 18.) 119 900 Ft/fő
Észak-olasz hétvége (04. 22., 06. 30., 08. 18., 10. 21.) 58 900 Ft/fő

BELFÖLDI ÜDÜLÉSEK
(Üdülési csekket elfogadunk)

Balatonvilágos-Party Panzió (06. 22–06. 27.) félpanzió 17 990 Ft/fő
Balatonlelle-Hotel Francoise (07. 12–07. 17.) reggeli 33 990 Ft/fő
Csopak-Hotel Holiday (07. 07–07. 12.) félpanzió  28 980 Ft/fő
Zalakaros-Hotel Termál (04. 29–05. 20 között, 7 éj) reggeli  15 490 Ft/fő
Bogács-Alabástrom Panzió (05. 01–07. 02. között, 5 éj) reggeli 14  990 Ft/fő

CARTOUR/ CT-UTAZÓ KFT.
3530 MISKOLC, ARANY J. U. 11-13 (ARANY CORVIN FSZT. 5.)

Tel.: 46/506-299
E-mail: miskolc@cartour.hu
Internet: www.cartour.hu

A Miskolci Napló 2011. március 5-én megjelent számá-
ban a Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Köz-
pont internetes elérhetősége hibásan jelent meg.

A pontos elérhetőség: www.szechenyitiszk.eu

HIrDETéS

HIrDETéS

Előzetesben a felsőzsolcai  
jegyző és aljegyző
Az ügyészség előterjesztése alapján el-
rendelte a rendőrség által hétfőn őri-
zetbe vett és vesztegetéssel meggya-
núsított felsőzsolcai jegyző és aljegyző 
előzetes letartóztatását a Miskolc Vá-
rosi Bíróság szerdán. A döntés nem 
jogerős.

– Tekintettel a szökés, elrejtőzés, a 
bizonyítékok megsemmisítésének és 
a tanúk befolyásolásának veszélyére, 
a Miskolci Városi Bíróság elrendelte 
a két személy 30 napos előzetes letar-
tóztatását. Az ítélet nem jogerős, mi-
vel mind a két személy, illetve védőik 
fellebbezést nyújtottak be – ismer-
tette a döntést Szabó József, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 
szóvivője. Mint megtudtuk, a gyanú 
szerint három rendbeli, vezető be-

osztású hivatalos személy által, hiva-
tali helyzetével visszaélve elkövetett 
vesztegetés bűntettéről és kétrend-
beli, vezető beosztású hivatalos sze-
mély által kötelességszegéssel elköve-
tett vesztegetés bűntettéről van szó. 
A nyomozás haladtával a bűncselek-
mények száma, besorolása változhat.

Emlékezetes, hogy a Felsőzsolca 
nagy részét elöntő júniusi árvíz után 
a városlakók spontán tüntetést tar-
tottak a városháza előtt, mivel nehez-
ményezték a beérkezett adományok 
felhasználását, a szétosztás csúszá-
sát. Később az újjáépítéssel is vol-
tak problémáik. A zsolcaiak szerint a 
büntetőügyek is kapcsolatban lehet-
nek az említett eseményekkel.    

Csontos L.

Véradónap. A Magyar Vöröskereszt 
megyei szervezete és a Miskolci Terü-
leti Vérellátó véradónapot tart a Mis-
kolc, Szentpáli utcai bevásárlóközpont 
emeletének 111. számú üzlethelyisé-
gében (a mozi mellett) március 26-án, 
szombaton, 12–16 óra között.

Útlezárás. Az Északerdő Zrt. az il-
legális fakitermelések és a szemét-
kihordás további megakadályozása 
érdekében a Csermőkei úton a sa-
ját tulajdonában lévő út végleges le-
zárására kényszerül április 1-jétől. 
A telkek jövőbeni megközelítése a 
magashegyi buszmegállótól vagy az 
egyetem főépülete mögül induló ön-
kormányzati utakról lehetséges.

Költözik a Pedagógiai Intézet. 
Az intézmény április 4-étől a Patak 
utca 1. szám helyett a Selyemréti Ál-
talános és Magyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvű Iskolában, az Éder György 
út 1. szám alatt működik majd. A 
költözésre azért volt szükség, mert 
– mint arról korábban többször be-
számoltunk – mélygarázs épül a Pa-
tak utcán, a Pedagógiai Intézetnek 
jelenleg otthont adó épületet pedig a 
munkák során elbontják. 

Most cserélnek. A városháza épít-
kezésével szemben lévő tömb mellett 
teljes hosszában felbontották az utat, 
és vízvezetéket cserélnek. Amint ez-
zel a szakasszal végeznek, következik 
a taxisok drosztja a díszburkolatig. A 
munkát április 20-áig be kell fejezni. 
A meglévő 200 milliméteres nyomó-
vezetéket cserélik új, műanyag csőre. 
Egyeztetve a város terveivel, döntött 
úgy a MIVÍZ, hogy ezt most meg-
teszik: ne akkor kelljen majd a dísz-
burkolatot felszedni a csőcsere miatt, 
amikor már ez a rész is sétálóutca lesz.

híRhAsáb ››››››››››››

Linzi tárgyalás
Egyeztető tárgyalásokat 
folytatott Linzben Kriza 
Ákos, Miskolc város polgár
mestere a hét elején. 

Két miskolci, közszolgáltatást végző 
vállalat is kettős, osztrák–magyar tu-
lajdonosi háttérrel rendelkezik, ezért 
fontos, hogy a felek között folyama-
tos kapcsolattartás és egyeztetés le-
gyen, megteremtve a lehetőségét a 
miskolci fejlesztéseknek és munka-
helyteremtő beruházásoknak. 

Az egyeztető tárgyalásokon Kri-
za Ákos kérte az osztrák anyacégek 
vezetőit, hogy a fejlesztéseikben egy-
értelműen jelenjen meg a lakossági 
szolgáltatások színvonal-emelkedé-
se, a fejlesztések terén pedig új mun-
kahelyek teremtése. Helmut Burger, 
az AVE Energie AG Oberösterreich 
Umwelt GmbH ügyvezető igazgató-
ja és Roland Pumberger, az Energie 

AG Oberösterreich igazgatótanácsá-
nak tagja együttműködéséről bizto-
sította Miskolc polgármesterét.

Kriza Ákos ausztriai tartózkodása 
idején tárgyalásokat folytatott Franz 
Hieslivel, Felső-Ausztria tartományi 
vezető helyettesével is. 

– Linz sok tekintetben hason-
ló adottságokkal rendelkező város, 
mint Miskolc – nyilatkozta a polgár-
mester. – Csakhogy Linz mára túl-
jutott azon a válságon, amit például 
az ipari leterheltség jelentett számá-
ra. Franz Hieslivel azokról a kitörési 
pontokról beszéltünk, amelyek hoz-
zásegítették őket ahhoz, hogy gazda-
ságilag erős, fejlett tartományi köz-
pont legyenek. A jó példa követendő, 
a sikereket nem irigyelni kell, hanem 
elindulni azon az úton, amelyek oda 
vezetnek.

Felső-Ausztria vezetése – eleget 
téve Kriza Ákos polgármester meg-
hívásának – hamarosan Miskolcra 
látogat, amely találkozón már konk-
rét lehetőségekről, befektetésekről és 
munkahelyteremtésről fognak tár-
gyalni.

Nagyon vigyáznak a vízre  
„A víz a városokért, a váro
sok a vízért” jelmondat je
gyében rendezték meg az 
idei víz világnapját, amelynek 
Miskolcon a városháza dísz
terme adott otthont kedden. 

Pfliegler Péter alpolgármester nyi-
totta meg a rendezvényt, emlékez-
tetve rá, hogy a víz az élet feltétele. 
A világnap jelentőségét abban látja, 
hogy alkalmat ad a felelősségteljes 
felhasználásról való gondolkodás-
ra. Vasas István, a Magyar Hidroló-

giai Társaság megyei szervezetének 
elnöke köszöntőjében az idei jel-
mondathoz kapcsolódóan a víz és 
a városok kapcsolatáról értekezett.

– A miskolci ivóvíz teljes mér-
tékben biztonságosnak tekinthető – 
szögezte le Vojtilla László, a MIVÍZ 
Kft. ügyvezető igazgatója. A vízbá-
zis védelme érdekében több intézke-
dés is történt, illetve a kiépített mo-
nitoring-rendszernek köszönhetően 
a legkisebb vízminőség-változáskor 
riaszt a rendszer, amely két másod-
percenként naplózza az adatokat. 
Ezen túlmenően naponta kétszer 
gyorstesztes elemzést is végeznek.

A MIVÍZ-nek döntés alatt álló 
pályázata van az ultraszűrés meg-

valósítására. Ha ez eredményes 
lesz, a baktériumnál kisebb szeny-

nyeződést is ki tudják majd szűrni 
a segítségével a vízből. 

A víz világnapja alkalmából több oktatási intézményben rendeztek prog-
ramot – többek között az Avasi Gimnáziumban is | fotó: J. Á.
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Bartók + Verdi: idén nyáron is operafesztivál
Az ország nehéz gazdasá-
gi helyzete ellenére biztos-
sá vált, hogy 2011-ben is-
mét megrendezik a Miskolci 
Nemzetközi Operafesztivált. 

» folytatás az 1. oldalról
Kocsis Zoltán karmester, zongora-
művész és zeneszerző a kezdetek-
től részt vesz a Miskolci Nemzetkö-
zi Operafesztiválon. A március 23-ai, 
budapesti sajtótájékoztatón kiemel-
te, hogy a fesztivál nem csupán Mis-
kolc büszkesége. Hangsúlyozta ezen 
kívül, hogy fontos a tehetségek meg-
felelő képzése és nem szabad hagyni, 
hogy ezek a kivételes művészek el-
hagyják a régiót vagy az országot.

A Bartók + Verdi programja min-
den korosztály számára kínál cseme-
géket. A programban a hat Verdi-
opera mellett Liszt, Bartók egy-egy 
műve is látható lesz, emellett Vajda Já-
nos Márió és a varázsló című operáját 
is megtekinthetik az érdeklődők. 

A június 9–19. közötti nyári fesz-
tiválra az operákon túl koncertek-
kel is készülnek a szervezők. Hallha-
tó lesz többek között a Theater Brass 
Miskolc hangversenye, az Anima és 
az Auer vonósnégyes koncertje, illet-
ve Tokody Ilona ária- és dalestjére, a 

Bartók Béla Zeneművészeti Egyetem 
Zenekara és a Bartók-kórus koncert-
jére is ellátogathat a közönség.

A fesztivál programjában az egé-
szen fiatal korosztályról sem feled-
keznek meg. Látható lesz például az 
idén nyolcvanéves Szokolay Sándor 
A tavaszváró kisleány című műve is 
a miskolci Egressy Béni–Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény előadásában.

A zenés programok mellett a Liszt-
év tiszteletére, Liszt Ferenc emlé-

kére tárlatot rendeznek Pajor Ildi-
kó festőművész alkotásaiból, illetve a 
fesztiválra kilátogatók megtekinthetik 
majd a budapesti Liszt Ferenc Emlék-
múzeum poszterkiállítását Liszt Fe-
renc – magyar és európai címmel. 

A Liszt-évhez kötődik a fesztivál 
prózai programja is, melyben Jandó 

Jenő és Mécs Károly előadóestjét te-
kinthetik meg az érdeklődők, mely 
Liszt Ferenc és a költészet kapcsolatá-
val foglalkozik majd.

A fesztivál programjaira már lehet je-
gyet váltani. Számos előadást 50 száza-
lékos kedvezménnyel tekinthet meg a 
nyugdíjas korosztály és a diákok.       K. J.

Demonstráltak és aláírást gyűjtöttek a Szent Ferencért
Az integráció sem a betegellátásban, sem a foglalkoztatásban nem jelenthet hátrányt 

A megyei önkormányzat el-
nöke értetlenül áll a kórhá-
zak gazdasági integrációját 
ért támadások előtt, kedden 
viszont demonstrálók tilta-
koztak a megyeháza előtt az 
intézkedés ellen.

Ahogy arról már beszámoltunk, a 
megyei közgyűlés döntése alapján 
több egészségügyi intézményt is in-
tegrálnának. A megyei kórház, a csil-
lagpontos fejlesztés keretében mo-
dernizálás előtt álló intézmény lesz 
az új egészségügyi csúcsintézmény. 
Betagozódik alá, és április 30-ával 
beolvadással megszűnne a szikszói 
II. Rákóczi Ferenc Kórház, a miskol-
ci Szent Ferenc Rehabilitációs Kór-

ház, a mezőkövesdi Mozgásszervi 
Rehabilitációs Központ és az Izsó-
falvai Pszichiátriai Szakkórház és 
Betegotthon. Az új szervezet május 
1-jével kezdi meg a működését.

A Szent Ferenc Rehabilitációs 
Kórház dolgozói és a betegképvise-
leti civil szervezetek szerint bizony-
talan a helyzet, nem tudják, hogy 
mire számíthatnak, és mi lesz a kór-
ház sorsa, ezért a múlt héten a sajtó-
hoz fordultak segítségért.

A megyei közgyűlés elnöke 
szerint alaptalan a támadás
Értetlenül áll a megyei önkormány-
zat fenntartásában lévő kórházak 
gazdasági integrációját ért megala-
pozatlan támadások előtt a megyei 
közgyűlés elnöke, Mengyi Roland. 
Amint a tiltakozásra reagáló közle-
ményében hangsúlyozza: valameny-

nyi, megyében élő ember vélemé-
nyét figyelembe veszik, ennek okán 
konzultáció is kezdődött. Miként el-
ismeri, és nagyra becsüli a megyei 
önkormányzat fenntartásában lévő 
kórházak szakmai munkáját, ame-
lyet a továbbiakban erősíteni kíván.

Éppen ezért gyanítható, hogy az 
embereket félrevezető, megtévesztő, 
az integrációt ért alaptalan támadás 
egyéni kezdeményezés csupán, cél-
ja pedig a médián keresztüli hiszté-
riakeltés és egyéni érdekek előtér-
be helyezése a közösségi érdekekkel 
szemben – áll a megyei önkormány-
zat elnökének reagálásában, melyet a 
múlt heti, a Szent Ferenc Rehabilitá-
ciós Kórházban tartott sajtótájékoz-
tató kapcsán juttattak el szerkesztő-
ségünkbe.

„Nem engedhető meg az irraci-
onális gazdálkodás egyetlen intéz-
mény részéről sem. Az egészségügyi 
intézmények integrációjára vonatko-
zó döntés kizárólag az intézmények 
gazdálkodását érinti. A szakmai 
munka minősége és a betegellátás 
rendszere ezzel nem kerül veszélybe. 
Éppen ellenkezőleg, a szakmai mun-
ka színvonala garantált. Az integráci-
ónak az erőforrás-koncentráció és az 
optimális mérethatékonyság elérése 
a célja” – teszi hozzá. 

Sem a betegeknek, sem a dolgo-
zóknak, sem a „betegszervezeteknek”, 
és egyéb érdekképviseleteknek nem 
kell félniük az új struktúrától. Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében hiány van 
egészségügyi dolgozókból, tehát a 

munkahelyek biztonsága az integrá-
ció révén nem veszélyeztetett – tájé-
koztat a közlemény.

Tízezer aláírást adtak át 
Kedd délután nagyjából 300–400, 
transzparensekkel felszerelt de-
monstráló gyűlt össze a megyehá-
za bejárata előtt, hogy a tervezett 
kórházintegráció ellen tiltakozzon, és 
átadják az önkormányzat képviselő-
inek az összegyűjtött 10 732 aláírást.  

Kása Miklós, a kórház igazgatója 
a megmozdulás végén elmondta, ha 
valóban Mengyi Roland ígérete sze-
rint zajlik majd az integráció, az né-
miképp enyhíti az aggodalmukat. 
Kérdésként merül fel azonban, hogy 
milyen bérezés mellett foglalkoztat-
ják tovább a dolgozókat, illetve, hogy 
milyen hosszú távra maradhatnak 
meg a munkahelyek. Erre is megfele-
lő garanciákat szeretnének.            H. I.

***
Lukács András, az MSZP megyei ön-
kormányzati frakciójának helyettes 
vezetője egy sajtótájékoztatón Mengyi 
Roland közleményével kapcsolat-
ban sérelmezte, hogy csupán a sajtó-
ból értesült arról, hogy a Szent Ferenc 
kórház dolgozói és érdekképvisele-
ti szervei levélben fordultak a megyei 
közgyűléshez, hogy tájékoztatást kap-
janak a kórházösszevonásokról. Sé-
relmezte azt is, hogy Mengyi Roland 
a közgyűlés nevében reagált a megke-
resésre úgy, hogy a közgyűlés tagjaival 
ezt megelőzően nem konzultált, de 
még csak nem is értesítette őket.

Elbocsátások jöhetnek  
a Holcimnél
A Holcim Hungária Zrt. 
és a Magyar Cement Kft. 
között több mint más-
fél évtizede húzódik tulaj-
donjogi vita a miskolci ce-
mentgyár kapcsán. Tavaly 
novemberben jogerős bí-
rósági ítélet született a ma-
gyar konzorcium javára, 
azóta egyezkedik a két cég.

» folytatás az 1. oldalról
A másfél évtized alatt a bíróság 
több alkalommal is a Magyar Ce-
ment javára döntött, november 
óta jogerős az ítélet. A cement-
gyár azóta áll, a Holcim megvenné 
a többségi tulajdonostól, az azon-
ban nem eladni, hanem működ-
tetni szeretné a hejőcsabai üzemet.

A cementgyárat még 1994-ben 
privatizálták, többségi tulajdono-
sa akkor egy hattagú magyar kon-
zorcium lett. Vezetőjük, Kálmán 
János szerint azonban a kisebbségi 
tulajdonos Holcim egy törvény-
sértő tranzakcióval megszerezte, 
majd off-shore cégek segítségével 
eltüntette a részvényeiket, és azóta 
is jogtalanul működteti a céget. A 
Magyar Cement Kft. igazgatója 
azt mondja, a különböző bírósá-
gok több ítéletben is kimondták, 
hogy a gyár az övék és nem a Hol-
cimé. Most a svájci cég kisebbségi 
tulajdonosként kéri, hogy adják el 
neki, méghozzá nem is piaci áron, 
az ingatlanokat.

Kálmán János szerint azon-
ban ők nem eladni, hanem vissza-
kapni szeretnék a gyárat, ami jog 
szerint az övék, és amit a Holcim 
bírósági ítéletekkel alátámaszt-

hatóan jogtalanul vett el tőlük. 
Az igazgató azt mondja, ha végre 
visszakapnák, ők nem bezárnák, 
hanem tovább működtetnék a ce-
mentgyárat. Az ügyben legutóbb 
novemberben hozott ítéletet a 
Legfelsőbb Bíróság, amelyben ki-
mondták, hogy a gyárban valóban 
tulajdonos a kft. 

A Holcim viszont úgy lát-
ja, ők azóta többször is megpró-
bálták megoldani a kialakult, és 
a gyár működését ellehetetlení-
tő helyzetet, de a Magyar Cement 
nem hajlott a kompromisszum-
ra. Márta Irén, a Holcim Hungá-
ria Zrt. kommunikációs igazgató-
ja a Miskolc Televízió híradójának 
elmondta, először bérletre tet-
tek ajánlatot a Magyar Cement-
nek, majd arra, hogy megvásá-
rolják az ingatlanokat. 20 milliárd 
forintos ajánlatot tettek arra, hogy 
a zajló összes peres ügyet lezárják, 
és a cementgyár helyzetét rendez-
zék, de ezt az ajánlatukat is vissza-
utasították.

Márta Irén szerint a Holcim 
azt is kezdeményezte, hogy hoz-
zanak létre egy új, közös vállala-
tot, amelybe mindkét cég bevinné 
az ingatlanjait és a termelőeszkö-
zeit, de a Magyar Cement ez sem 
fogadta el. 

Az üggyel kapcsolatban szer-
dán a Holcim közleményt adott 
ki, amelyben azt írják: a kialakult 
helyzet miatt arra kényszerülhet-
nek, hogy jelentősen csökkent-
sék a dolgozók számát a mis-
kolci cementgyárban. Szerettük 
volna megtudni, hogy hány em-
bert érintő leépítésre lehet számí-
tani és mikor, de Holcimnél egy-
előre nem tudták megválaszolni 
a kérdést.

Petruskó N.

Megújul a Széchenyi utca
Még ebben az esztendő-
ben új arculatot kap a Szé-
chenyi utca. 

A felújítás azért vált szükségessé, 
mert a villamospálya átépítésekor 
a folyókák magasabbra kerültek, 
így csak részben tudják elvezetni 
a csapadékvizet – valamint azért, 
mert a tavalyi munkák során a sé-
tálóutca burkolata súlyosan sérült. 

– A teljes burkolatcserét meg-
előzően az elkövetkező hetekben is 
lesznek munkák a főutcán, a nyári, 
turisztikai időszak előtt kijavítják 
a balesetveszélyessé vált szakaszo-
kat – mondta el a Miskolci Napló-
nak Szőke László, a Polgármesteri 
Kabinet Városfejlesztési és Rende-
zési Osztályának vezetője. – A sé-
tálóutcára vonatkozó végleges en-
gedélyes kiviteli tervek várhatóan 
augusztusra készülnek el, a bur-
kolatcsere pedig az idegenforgalmi 
szezon végével indulhat.

A polgármesteri hivatal ugyan-
is úgy ítélte meg, hogy nem terhel-
hető a főutca tavasszal, illetve nyá-
ron „élettérvesztéssel”. A munkák 
során pedig a kivitelező figyel-
ni fog arra, hogy a Széchenyi utca 
életét minél kisebb mértékben za-
varja. Szőke László szerint a Szé-
chenyi utca burkolatcseréjére több 
okból is szükség van.

 – Jól látható, hogy a díszköve-
zés több helyen megsérült, azon-

ban még fontosabb, hogy a tava-
lyi pályaépítés során a pályatesttel 
együtt az északi és a déli oldalon 
található folyókasor is megemel-
kedett négy centivel, ami miatt je-
lenleg nem megoldott az utca víz-
elvezetése – hangsúlyozta.

A főutca felújításának terve-
it korábban a budapesti Hetedik 
Műterem Építésziroda készítette 
el, ez hangulatában leginkább az 
Erzsébet térhez hasonlítható. 

– Szemlélet- és ízlésváltozás 
miatt az utcabútorok tervezését 
szeretnénk helyi szakemberekre 
bízni – mondta Szőke László, aki 
hozzátette: a Zöld Nyíl projekt so-
rán elhelyezett tartóoszlopok csak 
részben alkalmasak a díszvilágí-
tás fogadására, ezért ezek cseréje 
is megfontolandó.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári László

Ízelítő a fesztivál programjából:
Június 9. | 20.00. Nyitóhangverseny. Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház.
Június 10. | 17.00. A Kelemen Kvartett koncertje. Belvárosi evangélikus templom.
Június 11. | 11.00, 15.00. Filmvetítés Verdi életéről, két részben. Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín.
Június 12. | 11.00. Palya Bea – Gryllus Samu – Bolya Mátyás: Álom-álom, kitalálom. Bábszínház.
Június 13. | 19.00. Giuseppe Verdi: Rigoletto. Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház.
Június 14. | 18.00. A Leggiero énekegyüttes koncertje. Gróf Degenfeld Kastélyszálló, Tarcal.
Június 15. | 17.00. Trió est. Szentháromság, ortodox templom.
Június 16. | 16.00. Liszt + Petrarca – irodalmi előadás. Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház.
Június 17. | 17.00. Tokody Ilona dal- és áriaestje. Zsinagóga.
Június 18. | 15.00. A Budapest Saxophone Quartett koncertje. Baradla-barlang hangversenyterme.
Június 19. | 19.00. Verdi-gála – Zárókoncert. Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház.

Bátor Tamás fesztiváligazgató
Sajnálatát fejezte ki Bátor Tamás fesztiváligazgató, hogy idén ismét csök-
kentették az operafesztiválra szánt pénzt.

– Ötvennyolc levelet küldtünk szét különböző cégeknek, ám egy fél vá-
lasz jött vissza körülbelül – fejtette ki anyagi helyzetüket. – Az operafesz-
tivált lebonyolító gazdasági társaság felelős vezetőjeként nem vállalhatom 
a feladatot, ha nem sikerül megoldást találni – hangsúlyozta, ám a polgár-
mester megnyugtatta, hogy mindent megtesznek a pozitív végkifejletért.

Kriza Ákos polgármester
– Miskolc város önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alaphoz hason-
lóan 70 millió forinttal támogatja a Miskolci Nemzetközi Operafeszti-
vál megrendezését – mondta el Miskolc polgármestere. Hangsúlyozta 
emellett, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szervezők 
munkáját segítsék. Fontosnak tartja a fesztivált, hiszen ma már jelkép, 
egy olyan érték, mely közösségformáló erővel bír.

– A zene képes rendet tenni – mondta –, és nekünk is szükségünk van 
rendre, aminek egyik fő része az operafesztivál – tette hozzá.
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Zöld út a miskolci kerékpárosoknak
Áprilisban megkezdődik a 
Tiszai pályaudvar – Lillafü-
red közötti kerékpárút, szak-
szerűbben kerékpárforgalmi 
nyomvonal építése, melynek 
köszönhetően 17,12 kilomé-
ter hosszú észak-déli és ke-
let-nyugati rendszer alakul 
ki Miskolcon.

» folytatás az 1. oldalról
Nagy szükség van kerékpárforgalmi 
hálózat létrehozására a borsodi me-
gyeszékhelyen, hangsúlyozza Kunhal-
mi Zoltán, a Magyar Kerékpárosklub 
megyei szakmai titkára.

Alig két százalék
– Ha összehasonlítjuk Miskolcot más 
európai városokkal, kiderül, hogy 
nagy eltérés van a közlekedés szer-
kezetében. A városi közlekedésben 
a kerékpározás részaránya átlago-
san 10-15 százalék, de a fejlett német 
vagy holland városokban a 40 száza-
lékot is eléri a kétkerekűek használa-
ta, míg az MVK Zrt. adatai szerint ez 
nálunk alig éri el a két százalékot.

Kunhalmi Zoltán hozzátette, Mis-
kolc most elkészült fenntartható fej-
lődési stratégiájának is fontos eleme 
a kerékpáros közlekedés fejlődése. 
Előnye, hogy egyáltalán nem bocsát 
ki káros anyagot, valamint kevesebb 
útfelület-igénye van, ezért minden-
ki számára hasznos, ha növekszik a 
biciklizés részaránya a forgalomban.

A támogatási szerződés alapján 
a város által elnyert összeg 156 mil-
lió forint, melyhez az önkormány-
zat önrészként 28 milliót biztosít, így 

a tervezett munka teljes összege 184 
millió forint. Az első terveket – és az 
azóta történt módosításokat – a mis-
kolci Nóvia Kft. készítette.

Pályaudvartól a várig
A tervek szerint a nyomvonal önál-
ló, egy kilométer hosszú kerékpár-
úttal indul a Tiszai pályaudvartól az 
ózdi vasútvonal alatt vezető aluljáró-
ig, és a Szinva déli partján fut. Ezután 
a kisforgalmú Hadirokkantak út-
ján vezet tovább a Szinvapark mély-
garázsa előtti körforgalomig, majd a 
Király utca – Corvin utca – Arany 
János utca mentén. A Szinva terasz-
tól az Erzsébet térig tartó szakasz az 
IVS keretében gyakorlatilag már el-
készült, azonban várható még né-
hány módosítás. Az Erzsébet teret 
követően a nyomvonal a Szent Ist-

ván térre, onnan a Városház térre ve-
zet, majd a Dózsa György utcán át éri 
el a Vologda utat, amelynek déli ol-
dalán önálló kerékpárút épül. A ke-
rékpárutat a Kőporos utcába vezetik 
át, ahonnan a kisforgalmú Kőporos 
– Andor – Károly – Liszt Ferenc – 
Maros utca vonalon haladva rátér az 
Andrássy útra, s egészen a Mónus Il-
lés utcáig annak déli oldalán halad. 
Innentől pedig egyenes az út a Köny-
ves Kálmán és Köztársaság utcáktól a 
diósgyőri várig.

Megépül továbbá egy összekötő 
szakasz a belvárosban a Szemere u. – 
Arany J. u. kereszteződéstől a Görgey 
– Lévay u. kereszteződésig.

A tervezés során a város figyelem-
be vette a Magyar Kerékpárosklub 
mint civil szervezet javaslatait és a 
már megépített kerékpárutakkal 

kapcsolatos észrevételeit. A kerékpá-
ros klubbal jelenleg is folyamatosan 
egyeztet az önkormányzat.

A munkaterületet április 4-én ad-
ják át, először a Tiszai pályaudvarnál 
lévő Szinva-hídtól a vasúti aluljáróig 
tartó új nyomvonalat építik ki a Szin-
va-patak töltésén. A munkát a tervek 
szerint október 29-ére be is fejezik.

Az új úthálózat számos meglepe-
tést okozhat a gyalogosoknak, a ke-
rékpárosoknak és az autósoknak is. 
Miskolcon ugyanis eddig még nem 
alkalmazták azokat a jelzőtáblákat, 
útburkolati jeleket, forgalomtechni-
kai megoldásokat, amelyek a KRESZ 
tavalyi módosításával léptek érvény-
be. Ezek az újdonságok minden köz-
lekedő biztonságát hivatottak szol-
gálni, de ehhez ismerni kell őket.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Döntősök. Bejutott a VII. 
Országos és II. Nemzetközi 
Simándy József Énekverseny 
döntőjébe az Erkel Ferenc Ze-
neiskola két magánének szakos 
tanulója, Győrffy Dorottya és 
Forgách Péter.  

Honismeret. A megyei hon-
ismereti egyesület szerdai köz-
gyűlésen elhangzott, szeretnék 
kiterjeszteni programjaikat, így 
Encsen és Ózdon is tartanak 
majd előadásokat. 

Új utakon az idegsebészetben
Nemzeti ünnepünk, márci-
us 15. alkalmából a Magyar 
Köztársaság Érdemrend kö-
zépkeresztjét (polgári tago-
zat) kapta Csókay András, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórház idegsebészeté-
nek osztályvezető főorvosa.

Az indoklás szerint az elismerést a 
magyar népegészségügyért végzett 
áldozatos munkájáért, az általa meg-
honosított, korszakújító, új műtéti 
megoldásokat kifejlesztő munkássá-
ga elismeréseként kapta meg. Ennek 
apropóján beszélgettünk a főorvossal.

– Hogyan lesz valakiből idegse-
bész orvos, mi vonzotta erre a te-
rületre?
– A koponya- és a gerincsérülések 

vonzottak az idegsebészet területére, 
ez érdekelt nagyon, és orvosi pályám 
első tíz évében ezekre koncentrál-
tam. Az embert egy-egy benyomás 
indítja el egy úton, vagy készteti vál-
tásra, valahogy így voltam én is 2003-
ban, amikor aztán elkezdtem az agy-
daganatokkal és agyérbetegségekkel 
is jobban foglalkozni. 

– Mi volt a „benyomás”?
– Ha egy súlyos koponyasérült ke-

rül kórházba, akkor valamivel érthe-
tőbb, ha ennek komolyabb következ-
ményei vannak, hiszen egy sérülés 
miatt áll elő a helyzet. Az agydagana-
tok esetén azonban gyakran egyéb-
ként jó állapotú, sokszor fiatal em-
bereknél lépnek fel nagyon súlyos 
szövődmények, ami sokkal tragiku-
sabb, még jobban megfogja az embert. 

– Milyen úton indult el ezen a te-
rületen?

– Az az érdekes helyzet alakult ki 
az elmúlt tíz évben, hogy a sugárse-
bészet „elvitte a 3 centinél kisebb da-
ganatokat”. Így a sebészeti gyakorlat 
csökkent, de pont a legnehezebben 
megközelíthető, óriásdaganatok ma-
radtak az idegsebészetre. Ezt az ellent-
mondást szerettem volna feloldani, és 
erre egy utat találtam a munkacso-
portommal. 2003 óta nagyjából 6-700 
elhunyton végeztünk el mintegy 1500 
gyakorló műtétet. Ezek olyan új se-
bészeti ötleteket adtak, melyeket már 
külföldön is nagy sikerrel mutattunk 
be, de a leglényegesebb, hogy a súlyos 
szövődmények aránya – így a halál-
esetek száma is – csökkenő tendenciát 
mutat, annak ellenére, hogy a műté-
tek száma, így a rutinszerzés lehetősé-
ge negyedére, ötödére csökkent. 

– Azt gondolnánk, hogy a boncolás 
szerves része az orvostudomány fej-
lődésének. Ez nem így van?
– Az úgynevezett kadaver-mű té-

teket frissen elhunytakon végezzük, 

a hivatalos boncolási folyamatba il-
lesztve. Ebben óriási segítséget kap-
tunk Antalfi Bálint tanár úrtól és 
csapatától, a boncmesterektől a Di-
ósgyőri Kórházban. Nem új dolog, 
amire rátaláltunk, háromszáz év-
vel ezelőtt is valahogy így lehetett 
az orvostudományban. Azt viszont 
tényként elmondhatom, hogy a kö-
zel ezer alkalomból egyszer sem ta-
lálkoztam műtéti gyakorlatot vagy 
kutatást végző kollégával a boncte-
remben. Ezt nem az érdeklődés hi-
ányának tartom, sokkal inkább ar-
ról van szó, hogy a ma embere – így 
az orvos is – rendkívüli módon fél a 
haláltól, pedig ez az „emberi örök-
létnek” csak egy, természetes része, 
mint a születés vagy más, fontos ese-
mény az életünk során. Ehhez vi-
szont feltétlenül kell egy spirituá-
lis elhivatottság is, ezt a Krisztusban 
való tántoríthatatlan hitem adja meg. 
A boncműtéteket is imádsággal kez-
dem, így sokkal könnyebb elviselni a 
nehézségeit.

– Mit jelent a kutatóorvos számára 
ez az elismerés?
– Természetesen nagy öröm, de 

botor dolog lenne azt hinni, hogy 
csak én kaptam, minimálisan a mun-
kacsoportom tagjai, de leginkább a fe-
leségem és a gyermekeim, akik elvi-
selik azt a nehezebb anyagi létformát, 
ami bármiféle kutatómunkával együtt 
ját. Persze, az egészségügyre egyéb-
ként sem jellemző a túlfizetettség.

– Mit csinál Csókay András, ami-
kor nem műt?
– Nagyon szerencsés vagyok, 

mert nekem a hobbim a családom. 
Természetesen mindenben, így a 
családi életben is az Istenbe vetett hit 
irányít és segít.

Horváth I. | fotó: Mocsári L.

Bírságolnak, jutalmaznak
Átalakuló fogyasztóvédelmi politika

Új fogyasztóvédelmi po-
litikát szeretne érvényesí-
teni a szakhatóság. Nem 
a bírságolásra töreksze-
nek, hanem az együttmű-
ködésre és a megelőzésre. 
Márciustól pozitív listát is 
készítenek. 

– Hatóságunk – nevénél, vala-
mint a jogszabályban meghatáro-
zott feladat- és hatásköreinél fogva 
– alapvetően a fogyasztók érdeke-
inek a védelmére, érvényesítésé-
re hivatott – mondta el lapunknak 
Sasvári Zoltán, a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédel-
mi Felügyelőségének megbízott 
vezetője. – Ha az ellenőrzések so-
rán jogsértéseket állapítunk meg, 
ezután is meghozzuk a szükséges, 
arányos intézkedéseket. Minden 
esetben mérlegelni kell a körülmé-
nyeket, és csak akkor kerülhet sor 
szankciókra, amikor az előírások 
értelmében ez valóban indokolt. A 
kis- és középvállalkozások támo-
gatásáról szóló jogszabály módosí-
tásával törvényileg is korlátozták a 
bírságok kiszabásának lehetőségét 
– emelte ki Sasvári Zoltán, akinek a 
személyes véleménye is az, hogy a 
prevenció, azaz a megelőzés a leg-
fontosabb.

Ösztönző pozitív lista
– Az elmúlt időszakban azt ta-
pasztaltuk, hogy illetékességi te-
rületünkön is egyre több az olyan 
vállalkozás, amelyik megállapítá-
saink szerint, maradéktalanul ele-
get tesz az előírásoknak – mond-
ta még el a felügyelőség vezetője. 
– Ilyen esetben pedig logikus, 
hogy a hatóság valamilyen formá-
ban ezt is nyilvántartsa, és kom-
munikálja a társadalom, a vállal-
kozások, illetve a fogyasztók felé. 

Márciustól létezik egy „pozitív” 
tanúsító okirat, amit a vállalkozók 
kitehetnek, és a fogyasztóvédel-
mi hatóság honlapján is elérhető a 
pozitív lista. Ezen már több mis-
kolci cég is szerepel, hamarosan 
meg is kapják oklevelüket.

– Ez egy újszerű eljárás, amely 
ösztönözheti, motiválhatja a töb-
bi vállalkozást is a hasonló ma-
gatartásra, ugyanakkor pedig a 
fogyasztók szempontjából is fon-
tos támpont lehet az üzlet, illetve 
termékek kiválasztásánál, ha tud-
ja: olyan vállalkozással van dolga, 
amellyel szemben a hatóság nem 
állapított meg jogsértést.

A felügyelőség helyi tevékeny-
ségével kapcsolatban megtudtuk: 
próbavásárlás útján rendszeresen 
vizsgálják Miskolcon is a nyug-

taadási kötelezettség betartását, a 
jótállási jegy, a magyar nyelvű tá-
jékoztató megfelelő biztosítását, 
valamint az árak előírt feltünte-
tését. Különösen nagy hangsúlyt 
helyeznek a termékbiztonságra, a 
fogyasztókkal szembeni, tisztes-
ségtelen kereskedelmi gyakorla-
tok kiszűrésére. 

Veszélyes műszaki cikkek 
A korábbi évekhez képest az el-
múlt időszakban kisebb számban 
találtak kifogásolnivalót. Javulás 
mutatkozik például a játékok ér-
tékesítésének területén: itt a ma-
gyar nyelvű tájékoztatókat, az ösz-
szetevők feltüntetését, az esetleges 
figyelmeztetéseket vizsgálták. Jel-
lemző hiba, hogy a gyártók-for-
galmazók nem jelölik meg, pon-
tosan mi is a termék, illetve nem 
tüntetik fel nevüket, címüket ma-
gyar nyelven a címkén vagy a cso-
magoláson.

Az ünnepek környékén ki-
emelt ellenőrzéseket végeznek 
a fogyasztóvédelmi felügyelő-
ség munkatársai. Múlt év végén 
például Miskolcon és országo-
san is az áruházláncok akciós te-
vékenységét vizsgálták leginkább. 
Sasvári Zoltán elmondta: kiemelt 
figyelmet fordítottak különböző 
villamosipari termékek, illetőleg a 
fényfüzérek minőségi ellenőrzésé-
re. Több esetben megállapították, 
hogy a vizsgált termékek nem fe-
lelnek meg a biztonsági előírások-
nak. Ilyenkor a hatóságnak köte-
lessége, hogy szankcióval éljen, 
hiszen termékbiztonsági kérdés-
ről van szó: a jogsértés a fogyasz-
tók életét, egészségét veszélyezteti. 

– Az áruházláncok esetében, 
összesítve inkább kisebb súlyú 
jogsértéseket állapítottunk meg, a 
kifogásolási arány 50 százalék alatt 
maradt – nyilatkozta. – A koráb-
bi évekhez képest mindenképpen 
javult a helyzet, bár konkrét ösz-
szehasonlítást nem lehet végez-
ni, a régebbi karácsonyi ellenőr-
zések ugyanis más területeket is 
érintettek. 

Célkeresztben a ruházat
Idén, az első negyedévben a ru-
házati, cipőárusító, illetve lakbe-
rendezési üzleteteket vizsgálják 
kiemelten. Emellett, más hatósá-
gokkal együtt, rendszeresen ellen-
őrzik a fiatalkorúak által látogatott 
szórakozóhelyeket is. Sasvári Zol-
tán kérdésünkre elmondta: éven-
te, összességében nagyjából ezer-
ezerkétszáz lakossági bejelentést 
kapnak, minőségi, fogyasztói ki-
fogásokkal. Minden panaszt ki-
vizsgálnak, és hatósági tanácsadó 
irodát is működtetnek.

Szepesi S. | fotó: M. L.

Róbert Gida és ba rátai. 
Ez a címe a Miskolci Csodama-
lom Bábszínház új darabjának. 
A premiert március 27-én, va-
sárnap délelőtt fél 11-től tartják. 

(fotó: M. L.)
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HIrdetés

Az Ipari és Kereskedelmi 
Oktatási Központ érettségizetteknek 

1 ÉVES GYÓGYMASSZŐR 
képzést szervez

BALASSAGYARMATON.

Tájékoztatás: 70/708-2902.
MUNKANÉLKÜLIEK

támogatást igényelhetnek a
munkaügyi kirendeltségeken!

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0017-02
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Visszatért az élet a Szinvába
Folyamatosan tisztítják a mellékvízfolyásokat is

Az elmúlt években komoly 
intézkedések történtek a 
Szinva vízminőségének ja-
vítására. 

A munkába bekapcsolódott a Mis-
kolci Öko-Kör közhasznú környe-
zetvédő szervezet is, amely önkor-
mányzati megbízással, folyamatosan 
ellenőrzi a patak vizét. 

Jelzéseik alapján, a szennyező for-
rások fokozatos felszámolásával je-
lentősen javult a vízminőség – a pa-
tak újra „élő víz”-zé vált. A további 
eredmények érdekében a közgyűlés 
2009-ben intézkedési tervet hagyott 
jóvá a patak mellékvízfolyásainak 
megtisztítására. A testület márciu-
si ülésén elfogadta a terv múlt évi 
végrehajtásáról szóló beszámolót, a 
program folytatására az idei költség-
vetésben húszmillió forintot biztosít 
az önkormányzat.

A Miskolci Városgazda Kft. mun-
katársai átlagosan kétszer irtották a 
növényzetet az elmúlt évben, május 
és november között a Szinva mellék-
vízfolyásain, továbbá a Görömböly-
patakon, az Ormos-éren és a Hejő-
patakon. 

– Társaságunk csaknem 440 000 
négyzetméter zöldfelület rendsze-
res karbantartását végezte el – nyi-

latkozta Perecsenyi Attila ügyveze-
tő igazgató. 

Összességében mintegy 356 ton-
na zöldhulladékot nyírtak le és szál-
lítottak el. A patakőri munkák során 
folyamatosan figyelték a műtárgyak, 
a mederfenék és a támfalak műsza-
ki állapotát, az illegális szennyvíz-be-
kötéseket. Ugyanígy az engedély nél-
küli építkezéseket a parti sávokban, 
az építő- és bontási anyagok, vala-
mint más hulladékok illegális felhal-
mozását. 

– Intézkedtünk olyan balesetve-
szélyes helyzetek elhárítására is, me-
lyek elsősorban a zsilipaknák, víz-

aknák és egyéb közüzemi aknák 
fedőlapjainak eltulajdonítása miatt 
jöttek létre – tudatta Perecsenyi At-
tila. 

A patakőrök hetente bejárták a 
vízfolyások partoldalait, hogy ösz-
szeszedjék a hulladékot. A Szinva 
teraszt és térségét minden nap tisz-
tították, a városi rendezvények idő-
pontjában kiemelten figyeltek a di-
ósgyőri vár környékére és a Szinva 
terasz térségére. A mellékvízfolyá-
soknál tevékenykedő patakőrök a 
Pece-patak négy ágát tisztították 
rendszeresen, különös tekintettel az 
uszadékfogó rácsokra.

– Az éves munkák során mintegy 
340 köbméter környezetszennyező 
hulladékot szállítottunk el – össze-
gezte a Városgazda Kft. ügyvezetője. 
A patakőrség együttműködött a köz-
terület-felügyelettel, a MIVÍZ Kft.-
vel, az Állategészségügyi Teleppel és 
az önkormányzat Városüzemelteté-
si Osztályával. Intézkedtek a baleset-
veszélyes aknák lefedésére, az elhul-
lott háziállatok elszállítására, a patak 
medrébe vagy partoldalaira dőlt fák 
eltávolítására. Indokolt esetekben 
hatósági fellépést is kezdeményeztek, 
a társaság 26 alkalommal tett javasla-
tot sürgős intézkedésre. 

Perecsenyi Attila utalt rá, hogy 
amikor a májusi esőzések után soha 
nem látott, óriási áradás hömpöly-
gött végig a Szinva-patakon és mel-
lékvízfolyásain, szinte rögtön meg-
kezdődött a károk helyreállítása. A 
munka egy része már el is készült, 
ezek közé tartozik a mederkotrás, 
-mélyítés, patakoldal-feltöltés, beto-
nozás, mederszint-kiegyenlítés. Még 
mindig vannak olyan problémás pa-
takszakaszok, amelyek beavatkozást 
igényelnek: elsősorban Lillafüreden, 
Alsó- és Felső-Hámorban, Alsó- és 
Felső-Majláthon, Diósgyőrben, a 
Győri kapui városrészben. A Kiss 
Ernő utca térségétől a Katalin utca 
– Soltész Nagy Kálmán utcákig ta-
lálhatók olyan mederkimosódások, 
patakoldal-szakadások, suvadások 
és más rongálódások, amelyek hely-
reállítása az elkövetkező időszak fel-
adata lesz.

Sz. S. 

A társadalom szétrombolt szöveteit kellene újraépíteni
Fenntartható fejlődés – elkészült a stratégia, zajlik a vita, júniusban dönthet a város közgyűlése

Miskolc Város Fenntartható Fejlő-
dés Stratégiájának elkészítésével az 
önkormányzat az Ökológiai Inté-
zet Alapítványt bízta meg.  

» folytatás az 1. oldalról
Nem érdekek, hanem értékek mentén fogal-
mazódik meg a fenntarthatósági stratégia, 
méghozzá a jóléti értékeket követi. A társa-
dalmi és környezeti igényeket egyszerre kell 
kielégíteni, a fejlődés és a környezet kérdéseit 
együtt kell kezelni. Integrált eszközrendszert 
dolgoztak ki, ami segíti a megfontoltabb dön-
téseket, támogatja „közember” beleszólási 

esélyeit. Az igazgató szerint individualizáló 
rendszerben élünk, így vagyunk társadalma-
sítva, versenyzünk egymással és kevésbé ta-
nultunk meg együttműködni. Ez a magatar-
tásforma az évtizedek alatt szétrombolta a 
természetes társadalmi szöveteket, ezeket pe-
dig újra kell építeni. 

Az elkészült stratégia nemcsak feltárja a 
problémákat, de az egyes kérdésekre adott 
általános válaszokon túl konkrét eszközöket 
is ajánl a megvalósításhoz. A javaslataik kö-
zül Gyulai Iván kiemelte egy helyi, közösségi 
gazdaság létrehozását, amelynek a legfonto-
sabb ismérve, hogy megfelel a fenntartható-
ság feltételeinek. Ez a gazdaság a jogos embe-
ri szükségleteket és nem az indokolhatatlan 
igényeket kívánja kielégíteni. Az együvé tar-

tozást kifejezendő egy olyan közvetítő – bi-
zonyos értelemben a pénzt helyettesítő – jelre 
van szükség, amelyet a közösség saját körben 
használ. Ehhez javasolnak egy úgynevezett 
minősített piacot, ahol a különböző áruk és 
szolgáltatások a fenntarthatósági értékeknek 
megfelelően vannak minősítve és címkézve. 
Gyulai Iván arról is beszélt, hogy a város la-
kossága nemcsak mennyiségében csökkent, 
de összetételében is romlik, egyre többen ke-
rülnek önhibájukon kívül, vagy amiatt a „gö-
dör aljára”. A stratégiában módszert kínálnak 
a megkapaszkodáshoz, illetve „a gödörből 
való kimászáshoz”. Miskolc külterületein kö-
zösségi kertgazdaságokat javasolnak, bent-
lakásos rendszerben – ahol nemcsak fede-
let, hanem támogatókat is kaphatna a mélyre 

csúszott ember. Innen vezethetne az út ma-
gasabbra, egy úgynevezett mentorált közös-
ségi gazdaságba, ahol a magángazdaság vagy 
a város hoz létre bizonyos infrastruktúrákat, 
vállalkozásokat, ahol lehetőséget kaphatnak 
azok az emberek, akikben van erő és szándék 
a felemelkedésre.

F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet 
Alapítvány környezeti tanácsadója elmond-
ta, fél év munkájával készült el a vitairat, 
melynek végleges verziója a fórumsoro-
zat után áll össze, és a tervek szerint június-
ban kerülhet Miskolc Város Közgyűlése elé, 
amely dönthet a sorsáról. Azonban akár el-
fogadja a város, akár nem, ők mindenképpen 
nyitva hagyják a hosszú távú társadalmi vita, 
a majdani együttműködés lehetőségét.

Tervben a biomassza-fűtőmű
Továbbra is tervezik Mis-
kolcon a biomassza-fű-
tőmű építését, ahogy azt 
korábban már bejelentet-
ték. Jakab Péter, jobbikos 
önkormányzati képvise-
lő szerint nem informál-
ták a lakosságot megfe-
lelően a témában, míg 
Vécsi György, a MIHŐ 
Kft. ügyvezető igazgatója 
éppen arról tájékoztatott, 
hogy a lakosság informá-
lása a céljuk.

Jakab Péter szerint túl nagy a 
csend az utóbbi időben a Kilián-
ba tervezett biomassza-fűtőmű 
körül. A közgyűlésen kérdést tett 
fel a témában, és a MIHŐ Kft.-nél 
is érdeklődött, hogy mi jelenleg a 
helyzet a beruházással. Véleménye 
szerint aggályos, hogy a fűtőmű 
üzemelésére létrejött Bioenergy 
Kft.-ben a MIHŐ tulajdonrésze 
csak 25 százalék, míg a WIS Zrt.-é 
75, így a hasznot nem a városnak 
termeli majd – a helyzet pedig leg-
hamarabb öt év múlva változhat. 
A másik problémát abban látja, 
hogy a lakosságot nem megfele-
lően tájékoztatják, és nem kérde-
zik meg őket, hogy szeretnék-e a 
beruházást. Ezért azt tervezi, hogy 
lakossági fórumot tart március 
29-én 18 órától a Könyves Kál-
mán Általános Iskolában, illetve, 
hogy a MIHŐ fóruma után aláírá-
sokat gyűjt arról, hogy ki támogat-
ja, és ki ellenzi a Dél-Kiliánban a 
beruházást.

Vécsi György, a MIHŐ Kft. 
ügyvezető igazgatója a témával 
kapcsolatban elmondta, korábban 
több módon is tájékoztatták a la-

kosságot és a közeli jövőben – a 
beruházáshoz kapcsolódó dönté-
seknek megfelelően – is indulnak 
tájékoztatási programok.

Március 24-én az önkormány-
zati képviselők számára látogatást 
szerveztek Mátészalkára, ahol be-
mutattak egy már 2002 óta műkö-
dő fűtőművet, és újabb lakossági 
fórumot, ha kell, fórumokat szer-
veznek – legközelebb március 30-
án délután 5 órától a MIHŐ Kft. 
Gagarin u. 52. sz. alatti irodaépü-
letében várják az érdeklődőket.

Vécsi György kiemelte: a szá-
mítások egyértelműen alátá-
masztják, hogy a tulajdonviszo-
nyok a város érdekeit szolgálják. 
A beruházásra pályázati támoga-
tást nyertek, és az aláírt támoga-
tási szerződések mellett akkor is 
nehezen lehetne fordítani a tulaj-
donviszonyokon, ha a város több 
indulótőkével tudna beszállni. De 
nem tud. Ezért született az a meg-
oldás, hogy öt év múlva, amikor 
már lehetőség nyílhat rá, átkerül-
het a többségi tulajdon a MIHŐ 
Kft.-hez. Hozzátette azt is, hogy 
semmivel nem fizetnek ki többet, 
mint ha már most a MIHŐ tulaj-
donában lenne a biomassza-fűtő-
mű.

Ahogy arról tavaly beszámol-
tunk, a beruházást a MIHŐ Kft. 
Gagarin utcai telephelye mellett 
lévő ipari területen tervezik, me-
lyet a Környezet és Energia Ope-
ratív Program is támogat. Tulaj-
donképpen egy 3 megawattos 
biomasszakazánról van szó, amely 
meleg víz előállítására alkalmas, és 
kapcsolódik a MIHŐ Kft. Gaga-
rin úti telephelyén meglévő föld-
gáz üzemű kazánjához. A mű-
ködéséhez évi négyezer tonna 
faaprítékra van szükség, amivel 
egymillió köbméter földgázt tud-
nak ily módon kiváltani.

H. I.

Bizalomerősítő fűtőműszemle
Fűteni kell, de nem mindegy, 
hogyan. A diósgyőri lako-
sok körében jelentős fenn-
tartások fogalmazódtak meg 
a Gagarin utca térségébe ter-
vezett biomassza-fűtőművel 
kapcsolatban. 

A problémát észlelve a MIHŐ Kft. 
szakmai tanulmányutat szervezett 
csütörtökön Mátészalkára, ahol egy 
részben biomasszával működő be-
rendezést mutattak be. A látottak ön-
magukért beszéltek, számos előítéle-
tet eloszlatott.

A fűtőmű a város belterületén, 
zöldövezeti részen, a házaktól mind-
össze 80-100 méterre található. Gya-
korlatilag csak a 20 méteres kémény 
árulkodik arról, hogy milyen tevé-
kenység folyik az üzemcsarnokban. 
A kellemes időben füstöt se láttunk 
felszállni, zajt pedig csak az épületbe 
belépve hallottunk.

Mint megtudtuk, a fűtőművet ere-
detileg az akkor olcsó, de utána mé-
regdrágává vált olajra alapozták, 

aztán áttértek gázra, és 2002-től ki-
kötöttek a biomassza mellett, de rész-
ben a gáz is megmaradt. 

– Székelyföldi faüzemekből szár-
mazó, állandó fűtőértékű brikettált 
fahulladékot égetünk 2007-től a ka-
zánban. A környezetvédelmi hatóság 
szúrópróbaszerűen ellenőrzi a fűtő-
anyagot és a kibocsátást is – magya-
rázta az ügyvezető, miközben meg-
érkezett egy kamion, és targoncával 
hordták be nagy zsákokban az öm-
lesztve érkezett brikettet a raktárba. 
A szomszédos zárt fülkében pedig 
a port és hamut gyűjtötték konté-

nerbe. A fahamu kitűnő talajjavító, 
de innen (egyelőre?) a szeméttelepre 
kerül. Az előállított energia 30 száza-
lékát a gázmotor adja, 35 százalékát a 
fahulladékos kazán és a maradék 35 
százalékot a téli nagy hidegben a gáz-
kazán. 

A látottak nagy hatással voltak a 
delegáció tagjaira. 

– A fűtőművel kapcsolatban in-
dokolatlan előítéletek kaptak lábra, 
amelyek részint a kezdetben elma-
radt tájékoztatásból eredtek, és ezt az 
előítéletet utólag tényekkel is nehéz 
megváltoztatni az emberekben – je-

gyezte meg Mándy András (Fidesz-
KDNP megbízásából) környezetvé-
delmi mérnök. 

– Az általam elképzelt és már is-
mert, magas műszaki színvonalon 
működő kazánt láttunk – jelentette 
ki érdeklődésünkre Bartha György 
(MSZP). – Ugyanolyan távolság-
ra található a lakókörnyezettől, mint 
ami Miskolcon épülne. Meggyőző-
désem, hogy a lakosság érdekét fogja 
szolgálni a beruházás.

– A ma elhangzottak alapján ki-
jelenthető: amennyiben az itt ka-
pott információk alapján működik 
a fűtőmű, akkor az biztonságosnak 
mondható – mondta Jakab Péter 
(Jobbik). 

– Most 100 százalékban gázzal mű-
ködünk, a lakosság által befizetett 7 
milliárd forint kifolyik az oroszokhoz. 
Ha ennek egy részét itthon tudjuk tar-
tani, miskolci embereknek munkát 
adunk, már megérte – válaszolta Vé-
csi György, a MIHŐ Kft. ügyvezető 
igazgatója, mikor arról érdeklődtünk, 
milyen előnye származhat Miskolc-
nak a tervezett fűtőműből. Ezzel arra 
utalt, hogy a fűtőműben elégetendő 
biomasszát hosszú távon Miskolc tér-
ségében, a jelenleg parlagon álló, alig 
hasznosított területeken lehetne meg-
termelni. 

Szöveg és fotó: Csontos László

Fenntartható fejlődés
Olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzlete-
ké, társadalmaké stb.), ami „kielégíti a jelen szük-
ségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő gene-
rációk képességét arra, hogy majdan ők is kielégítsék 
a saját szükségleteiket” – ahogy az az ENSZ 1987-es 
Brundtland-jelentésében szerepelt. A fenntartható 
fejlődés másik fontos gondolata: úgy kell megelőzni a 
környezet elhasználódását, hogy közben ne mondjunk 
le sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyen-
lőség és igazságosság igényeiről.

Ennek az ökológiai fogalomnak semmi köze nincs 
a politikai közbeszédben általában használt „fenn-
tartható fejlődés” fogalmához, amin egy kívánatos-
nak vélt gazdasági növekedési ütem biztosítását szo-
kás érteni. Sőt, a két értelmezés legtöbbször kizárja 
egymást.

(A fenntartható fejlődés stratégia vitaira-
tát bárki megtekintheti és véleményezheti a 
www.ffmiskolc.hu oldalon.)  
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6 hirdetés

KLAZZ koncert
A Miskolci Szimfonikus Zenekar és a Bolyki Brothers 

közös koncertje

2011. április 16. 19.00 óra Művészetek Háza
Vezényel: Kovács László

Jegyek 1800 és 2500 Ft-os áron kaphatók a Művészetek Háza jegypénztárában. 
(Miskolc Kártyával 1500 és 2000 Ft)

3525 Miskolc, Rákóczi utca 2., tel.: 46/508-844. 

Játsszunk zenét a Szimfonikusokkal! Történetek Ütemvárosból

Jegyek 500 Ft-os áron kaphatók a Művészetek Háza jegy-
pénztárában. 
3525 Miskolc, Rákóczi utca 2., tel.: 46/508-844.

A Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje 
gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek

2011. április 2. (szombat) 15.30 óra Művészetek Háza

Forgatókönyvíró és műsorvezető: Csuka Tímea
Vezényel: Kovács LászlóFANTASZTIKUS 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

Apróhirdetés
Győri kapui, panelprogramos, 
1 szobás, felújított, tehermen-
tes, erkélyes földszinti lakás jó 
lakóközösségben tulajdonostól 
eladó. Ár: 4,39 M Ft. Tel.: 30/370-
2611.
Miskolc, Középszer úton 51 
nm-es, 2 szobás, egyetemhez 
közeli, felújított lakás tulajdo-
nostól, saját tárolóval, beköltöz-
hetően eladó. Irányár: 4,9 M Ft. 
Tel.: 46/369-131. 
Acél biztonsági ajtó beépít-
ve 56 900 Ft, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) 
cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechniká-
val. Érdeklődni: 30/336-5528, 
www.aluport.hupont.hu, Be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet .

Külfölditől olcsóbb, 
első osztályú pellet
Hazánk legmodernebb, euró-
pai színvonalú pelletgyára tavaly 
novembertől működik Tiszaújvá-
rosban. Fő profilja az uniós nor-
máknak és igényeknek megfele-
lő keményfa alapú, fél százalékos 
hamutartalmú pellet előállítása és 
pelletkazánok forgalmazása. Ko-
vács Józsefet, az Eko Fire Kft. ügy-
vezető igazgatóját kérdeztük.

– A gyár megépítésével az volt a célunk, 
hogy főleg magyarországi alapanyagból 
készítsünk a külfölditől olcsóbb, első osz-
tályú fapelletet. Olyan beruházást sze-
rettünk volna megvalósítani, amellyel a 
pellet előállításához szükséges famennyi-

ség megtermelésétől a fapellet előállítá-
sán keresztül, egészen a felhasználáshoz 
szükséges pelletkazánok forgalmazásá-
ig lefedjük az egyre növekvő hazai alter-
natív energetikai szükségleteket, hiszen 
az Európai Unió által elfogadott középtá-
vú energetikai politika szerint az EU tag-
országaiban az alternatív energiahordo-
zók felhasználásával előállított hőenergia 
mennyiségének 2020 végéig a jelenle-
gi 3,5 százalékról 14 százalékra kell emel-
kednie. Ezért lényeges, hogy a KEOP 4.1. 
pályázat kiemelten támogatja a megúju-
ló energiaforrásokat hasznosító vagy elő-
állítását célzó fejlesztéseket, köztük üze-
münk létesítését is. A már említett uniós 
energetikai politika céljainak elérésében 
kiemelten fontos a szilárd biomasszára 
épülő, lakossági és kommunális felhasz-
nálókat megcélzó hőenergia termelésé-
nek növelése, és a kiváló pellet gyártása.

– Milyen előnyei vannak a pelletnek? 

– A skandináv és a nyugat-európai or-
szágokban már régen elterjedt a pellettel 
való tüzelés. Nálunk még csak most isme-
rik meg az emberek. A pellet természe-
tes fa-, illetve biomassza-alapanyagokból 
sajtolt, 6–12 mm átmérőjű, henger alakú 
granulátum, amelynek rendkívül jók az 
égési tulajdonságai: magas fűtőértékű és 
csekély hamutartalmú (2 kg pellet fűtőér-
téke megfelel 1 m3 gáz fűtőértékének). A 
pellet az egyik legzöldebb energia. Speci-
ális pelletkazánban történő égése során 
mindössze annyi szén-dioxid szabadul fel, 
amennyit a fa életében megkötött, és ami 
a természetes korhadása során amúgy is 
felszabadulna, így nem növeli a levegő-
ben található káros anyagok mennyisé-
gét. Megújuló energiaforrásként állandó-
an újratermelhető, nem fogy el, a fosszilis 
energiaforrásokkal ellentétben. Nagy elő-
nye, hogy a fapelletből nyert hőenergia 
ára lényegese olcsóbb a gáz áránál, ezért 
használatával jelentős, harminc-negyven 
százalékos költségmegtakarítás érhető el 
(1 m3 gáz 140-145 forint között mozog, 
míg a pellet csak 100-110 forint).

– Honnan szerezhető be a pellet gyártá-
sához szükséges famennyiség?sához szükséges famennyiség?sáho

– Elsősorban az energiaerdőkből. Az 
energiaerdő mezőgazdasági célra kevés-
bé hasznosítható területekre telepíthe-
tő olyan faültetvény, amelyből rövid idő 
alatt, kis költséggel nagy mennyiségű 
faapríték vagy nyers tűzifa nyerhető. Szik-faapríték vagy nyers tűzifa nyerhető. Szik-faapríték vagy nyers tűzifa nyerhető. Szik
szó mellett mi is telepítettünk egy ener-
giaerdőt, amelyből négy-öt éven belül 
faaprítékot tudunk nyerni. Szeretnénk át-
állni a saját alapanyag termelésére, hogy 
ellenőrizni tudjuk a fa mennyiségét a 
pellet kiváló minőségének érdekében.

– A pelletgyártáson kívül pelletkazánok 
forgalmazásával is foglalkoznak.

– Igen. Rönkfa, fachips és fapellet tüze-
lésére alkalmas kazánok forgalmazunk. 
A megrendelhető kazánok teljesítménye 
30–2000 kW között változhat. A forgal-
mazás mellett teljeskörűen elvégezzük a 
meglévő fűtéstechnikai rendszer korsze-
rűsítését, illetve az új rendszer kiépítését. 
A forgalmazott pelletkazánok és a több 
épület fűtésére képes fűtőközpontok a 
gázkazánokhoz hasonlóan automatizál-
tak, termosztáttal, illetve külső hőmérsék-tak, termosztáttal, illetve külső hőmérsék-tak, termosztáttal, illetve külső hőmérsék
let-vezérléssel működnek. Természetesen 
a tüzelőanyagot, illetve a keletkező mini-
mális hamut kazánteljesítménytől függő-

en egy-két hetente pótolni, illetve takarí-en egy-két hetente pótolni, illetve takarí-en egy-két hetente pótolni, illetve takarí
tani kell. A kazánok mellé napelemeket 
is tudunk ajánlani. Tehát a vevő egy tá-
mogatási rendszeren belül megkapja a 
pelletkazánt és a napelemet is.

– Kiknek érdemes átállni a pellettüzelésre?
– Önkormányzatoknak, óvodáknak, 

iskoláknak, társasházaknak, non-profit 
szervezeteknek, vállalkozásoknak. A köz-
intézményeknek mindenképpen, hiszen 
a beruházás költsége egy év alatt megté-
rülhet. Egyébként az új Széchenyi-terv az 
előbb felsorolt intézmények és vállalkozá-
sok alternatív energetikai rendszereinek
kialakításához, illetve cseréjéhez külön-
böző mértékű, de jelentős vissza nem té-
rítendő támogatást biztosít. 

– Milyen kutatás-fejlesztés történik a 
gyárban?

– Az innovációra nagy gondot fordítunk– Az innovációra nagy gondot fordítunk– Az innovációra nagy gondot fordí .  
Együttműködési megállapodást kötöt-
tünk a Miskolci Egyetem Anyagtudományi 
Karával egy közös tiszaújvárosi alternatív 
energetikai labor létrehozásával kapcsolat-
ban, és az alternatív energiák kazángyár-ban, és az alternatív energiák kazángyár-ban, és az alternatív energiák kazángyár
tásban történő gazdaságos kialakítását és 
felhasználását, valamint a pelletégő hazai 
előállításának lehetőségeit kutatjuk.

PR-cIKK (X)

Április 2-án, 20.00
Ifjúsági és Szabadidő Ház

vad fruttik
lemezbemutató koncert

Jegyek elővételben: 1200 Ft 
(Kazinczy könyvesbolt, Ifiház)

Április 8-án, 21.00
Ifjúsági és Szabadidő Ház

kErEkES BaNd 
koncert

Jegyek elővételben: 900 Ft 
(Ifiház)

Ifjúsági és Szabadidõ Ház 3531 Miskolc, Gyõri kapu 27.
Tel.: 46/411-747, 412-508, e-mail: ifihaz@ifihazmiskolc.hu
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Telefon: 46/529-081, 46/529-080.
Virágföld, fenyőkéreg, vetőmagvak, 
műtrágyák, fóliák, kötözőanyagok,
kerti szerszámok (ásók, kapák,  
gereblyék, metszőollók)
fűnyírók, motoroskapák,  
gyepszellőztetők, 
nagy választékban kaphatók.
5% kedvezmény,  
a hirdetés felmutatójának!
Ajánlatunk, 
március 25-től április 30-ig,  
a készlet erejéig érvényes!

Kertünk barátja!

HIrdetés

HIrdetés

Ébredő természet, szaporodó kerti munkák
Itt a tavasz, ébredezik a ter-
mészet, megszaporodnak a 
kerti tennivalók. Meleg Sán-
dor, a miskolci Kertész Áru-
ház vezetője elmondta: ilyen-
kor „indulnak” a vetőmagok, 
a kora tavaszi növényvéde-
lemben pedig elsősorban a 
talajfertőtlenítéssel, a gyü-
mölcsfák lemosó permetezé-
sével kell foglalkoznunk.

Egyáltalán nem mindegy azonban, 
milyen vetőmagot ültetünk, és az 
sem, hogyan ütemezzük a megfele-
lő növényvédelmet.

– Vetőmagban azokat helyezzük 
előtérbe, melyeket magyar éghajla-
ton nemesítettek ki, így biztos, hogy 
ezen az éghajlaton jól fognak terem-
ni. Magas a minőségi fokozatuk, csí-
rázóképességük, megfelelő a csoma-
golásuk – egyszóval minden adott 
ahhoz, hogy ha jó időben vetjük el, 
akkor ki is fognak kelni – hangoztat-
ta az ügyvezető. 

Megtudtuk, annak is komoly je-
lentősége van, mikor vetjük el a ma-
gokat. Nem kell sietni, idén nagyon 
későn jött a tavasz, hideg a föld a ve-
téshez. A vetőmag csomagolásán 
mindig van erre útmutató, érdemes 
figyelemmel kísérni, melyik mag-
ra mit tanácsolnak, hány oC-os talaj-

hőmérsékletnél kell elveteményezni. 
A vetéshez optimális talajhőmérsék-
let általában 8 oC körül van. Javasolt 
a csávázott vetőmagok használata, 
ezeknek sokkal kisebb a betegségek-
re való hajlamuk.

– Az időjárási körülmények mi-
att az elmúlt két év nagyon rossz volt 
kertészeti szempontból is, ezt nem 
kell különösen magyarázni – emel-
te ki Meleg Sándor. Mindenki meg-
érezte, s a szállítók is reagáltak erre: 
nyilván óvatosabban, kisebb meny-
nyiségben készleteznek, óvatosab-

ban gyártottak elő a szezonra, mint 
máskor. – Emiatt azt tudom taná-
csolni, hogy idén célszerű hamar 
beszerezni a vetőmagokat és a nö-
vényvédő szereket, mert ezek azok, 
amelyek igazán szezonálisak. Ha a 
gyártók a korábbi évek tapasztala-
tai alapján úgy gondolták, most ke-
vesebb ilyen terméket tudnak elad-
ni, s kevesebbet is készleteztek, lehet, 
hogy később hiány lesz majd ezekből 
– mondta el a Kertész Áruház veze-
tője. Ha mindent beszerzünk idő-
ben, később már nem kell ezzel fog-

lalkozni, egyből mehetünk a kertbe, 
amint az időjárás engedi. 

A tavaszi, meleg napok hatására a 
növényekkel együtt éledeznek a káro-
sítók is, eljött a tavaszi lemosó perme-
tezés ideje. Meleg Sándor szerint az 
elmúlt év rendkívül csapadékos volt, 
megnőtt a talaj vízszintje, ami rend-
kívül károsan hatott a gyümölcsfák-
ra. Lecsökkentek a vitalitási mutatóik, 
ami sajnos, erre az évre is rányomja 
majd a bélyegét. Nem várhatunk any-
nyi termést, mint máskor, viszont ha 
valaki ilyenkor – esetleg épp emiatt – 
elmulasztja a megfelelő növényvédel-
met, a fák permetezését, az nem csak 
egy év termését fogja elveszíteni, ha-
nem lehet, hogy az egész fát. 

Egyébként is fontos a növényvé-
delemben, hogy a megelőzésre he-
lyezzük a hangsúlyt – ne várjuk meg, 
amíg a növényen kiüt a betegség.

– Mindegyik meghálálja, ha biz-
tosítjuk számára a megfelelő védel-
met. A szükséges lemosó permete-
zést esetleg abban az esetben lehet 
kihagyni, ha valaki az előző évben, 
késő ősszel rendesen elvégezte a záró 
permetezést, és tavasszal is el tud-
ja majd kapni az első, megfelelő idő-
pontot a rendes permetezésre. Eze-
ket érdemes figyelemmel kísérni, 
mert ha elmulasztjuk, később, esetleg 
a betegség kiütközésénél, már sokkal 
nehezebben és költségesebben lehet 
megoldani a fa megfelelő védelmét, 
ha egyáltalán sikerül – hangsúlyoz-
ta az ügyvezető. 

Szepesi S. 

Szezonális tanácsok kertészkedőknek
Olvasóinknak Farkas Péter növényvédelmi 
szaküzem mérnök ad időszerű tanácsokat.

» A gyümölcsfák metszésének optimális ideje 
a végéhez ért – kivéve az őszibarackot, melynél 
pirosbimbós állapotban ajánlott végrehajtani. A 
metszés célja a ritkítás, ifjítás, a sérült, beteg ré-
szek eltávolítása. A nagyobb metszési felülete-
ket feltétlenül kezeljük le sebkezelő anyaggal.

» A lemosó permetezést rügypattanáshoz 
közeli időpontban végezzük el. A csonthéjaso-

kat két alkalommal is lekezelhetjük. Ne feled-
kezzünk meg a dísznövényekről, örökzöldekről 
sem, ezek is meghálálják a gondoskodást.

» A konyhakertekben ültetés, dugványozás 
előtt komplex műtrágyával pótoljuk a tápanya-
gokat. Ahol tavaly észleltünk „talajlakó kárté-
telt”, ott alkalmazzunk talajfertőtlenítő szert ül-
tetés előtt.

» A gyepfelületekre már kiszórhatjuk az első 
adag nitrogéntartalmú fejtrágyát. előtte, ha van 

lehetőség – akár gereblyével is –, végezzünk 
gyepszellőztetést. Amint a talaj melegszik, 20-
30 százalékos magmennyiséggel a felülvetés is 
elvégezhető. Ha meghintjük utána földdel vagy 
homokkal, a kelés biztonsága nagyban növel-
hető. Amennyiben mohásodást tapasztalunk, az 
célzott gyepszellőztetéssel vagy vasgálicos be-
öntözéssel könnyen orvosolható.

» A rózsatövekről a földtakarást már leszed-
hetjük. rügyvizsgálat után biztonsággal vég-
leges méretre metszhetjük őket. A szőlőoltvá-
nyok, gyümölcsfacsemeték, rózsatövek ültetését 
rügypattanás előtt feltétlenül végezzük el. 

Építsünk kertet!
Az utóbbi években divatba jöttek azok a mediterrán han-
gulatot idéző kerti kiegészítők, melyeknek köszönhetően 
akár otthon is üdülőhelyen érezhetjük magunkat.

A terméskő-kollekciók, az igényes kivitelű, épített kerti bútorok népsze-
rű kiegészítői a grillsütők, nyársalókemencék is, amelyekkel kapcsolat-
ban kevesen tudják, mennyire fontos szerepe van a megfelelő kivitelnek. 
Zsófi János, a Zsófi Team Kft. ügyvezetője elmondta: hosszú ideje fog-
lalkoznak klinkertéglák és burkolók forgalmazásával, kandallók, kerti 
grillsütők, kemencék kivitelezésével. Tapasztalataik szerint egyre igénye-
sebbek a megrendelők, az emberek szeretik szép, hangulatos kerti kör-
nyezetben tölteni az időt családjukkal, baráti társaságukkal. 

– Szerencsés, ha a kert tervezéséből, építéséből a család apraja-nagyja 
kiveszi a részét, így a magukénak érzik, és a későbbiekben is szívesebben 
viselik majd gondját – nyilatkozta Zsófi János. 

A szakember szerint a tervezéskor szárnyalhat a fantázia, nagyon fon-
tos azonban, hogy kerti berendezéseinknél összhangban legyen a funk-
cionalitás és az esztétika. Tehát, hogy az adott kerti bútor ne csak szép 
legyen, hanem jól használható is. Ehhez pedig fontos, hogy körültekin-
tően válasszuk meg az alapanyagokat, adott esetben a kivitelező szak-
embereket, és azokat az áruházakat is, ahonnan beszerezzük a felszere-
léseket.

– A hosszú távú, minőségi, egyedi kerti burkolatokhoz elsősorban az 
időtálló klinkertéglákat ajánlom – mondta el Zsófi János. – Itt annyira 
széles a formavilág, hogy szinte nincs lehetetlen, a tégla víz- és fagyál-
ló, a savak sem bántják. Az egyes kerti eszközökön látható sókivirágzás a 
klinker esetében ismeretlen fogalom. Emiatt tökéletesen megfelel a ker-
tek építőelemének, akár tipegőkről, akár térdfalakról van szó.

A megfelelő kerti konyhákkal, grillezőkkel, kemencékkel még igénye-
sebbé tehetjük kertjeinket. Ezeknél is nagyon fontos azonban, hogy ne 
csak esztétikusak legyenek, hanem megfelelően is működjenek. Beszer-
zésük előtt érdemes szaktanácsot kérni, szakáruházhoz fordulni. 

– A komplett, forgalmazott kemencetesteket például otthon akár saját 
kezűleg is „körbe” tudjuk építeni, egyéni ízlésünknek megfelelően. Maga 
a kemencetest viszont gyári kivitelű, nem reped meg, tökéletes műkö-
dést garantál, rövidebb felfűtési idővel. Ezeknek a termékeknek a segítsé-
gével garantáltan öröm a kerti party – emelte ki Zsófi János.                 Sz. S. l Cserépkályhák, kandallók építése,  

javítása anyagbiztosítással.
l Kályhacsempe és tartozékok  

forgalmazása.
l Egyedi és kész gyári kandallók  

és tűztérbetétek forgalmazása és építése.

Bemutatóterem:  
Miskolc, Görgey Artúr u. 38.

Tel.: 06-20/274-5032,  06-30/233-9329
Web:  www.kandallo-familia.com
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„Megjöttek a fiúk, a borsodi fiúk”
Bohém zenék, Bohemian Betyars

Várhatóan májusban je-
lenik meg a Bohemian 
Betyars első nagylemeze. 

Zenéjüket, egyedi stílusukat, és 
koncertjeik hangulatát sokan is-
merik, azt azonban már keveseb-
ben tudják, hogy idén tavasszal 
voltak csak kétévesek, első fellé-
pésük a Földes kulturális napján 
volt, és nem a „siker, fény, csillo-
gás” hívta életre a formációt, ha-
nem a közös zenélés öröme…

A Bohemian Betyars formá-
ció hat miskolci fiatalt takar. Fe-
hér Gábor (basszus), Szűcs Leven-
te (ének, akusztikus gitár), Palágyi 
Máté (hegedű, ének), Mihályfi 
Máté (gitár) a kezdetektől együtt 
zenél, Fellegi Kristóf (dob) és Haj-
nal Ferenc (szaxofon) csak később 
csatlakoztak. Bár koncertjeik már 
rég nem csak Miskolcon és a me-
gyében vannak, azt, hogy honnan 
indultak, nem felejtették el, kon-
certjeiken mindig hangsúlyozzák, 
hogy „borsodi fiúk”.

– Az elmúlt két évben tehát sok 
minden változott, a Bohemian 
Betyarsnak egyre több fellépése 
van, a közös zenélés öröme azon-
ban maradt – mondják a fiúk. 
Sőt hiszik, hogy ez által tudnak 
olyan hangulatot teremteni, ami-
vel mindig „megmozgatják a kö-
zönséget”. A fiúk zenéjére pedig 
sokan kíváncsiak a tiniktől kezdve 
egészen a negyvenes-ötvenes kor-
osztályig.

Aki pedig hallotta már őket, 
tudja, közel sem „tucatzenét” ját-
szanak: saját bevallásuk szerint 
hangzásviláguk az etnopunkhoz 
áll legközelebb, de ez keveredik 
a rock, ska, népzenei, latinos és 
a balkáni hangzással. Nevük pe-
dig – Bohemian Betyars – össz-
hangban van zenéjükkel, elmon-
dásuk szerint az a bohém, művész 
életmódra és a magyar hagyomá-
nyokra utal.

Tajthy Á.

A zenekarral készült 
bővebb beszélgetés 

a minap.hu-n olvasható.

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.
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Heti horoszkóp
Kos (3. 21–4. 19.) Teli van tenni akarással, kitartóan küzd a céljaiért a munkahelyén, és 
nem is marad el az eredmény! Sikerszéria következhet az életében, ami komoly anyagi hasznot is 
hozhat. A magánéletében újra egymásra találhat kedvesével. Ennek a feltétele, hogy a régi sérel-

meket próbálja meg feldolgozni.

BiKa (4. 20–5. 20.) Ossza be jól feladatait a munkahelyén, mert az összeszedett 
munkatempó lehet sikereinek a kulcsa. A magánéletében sok jó programra lehet alkalma. A 
kérdés csak az, hogy marad-e elég ereje erre. Ha úgy érzi, hogy fáradt, akkor maradjon ott-

hon, töltse kedvesével az időt.

iKreK (5. 21–6. 21.) Ápolja gondosan a munkakapcsolatait. Könnyen lehet, hogy 
támogatókat is talál, akik mindent megtesznek majd azért, hogy előre juthasson. A magán-
életében fontos, hogy kimutassa érzelmeit a családtagjainak. Ne fukarkodjon a dicséretek-

kel! Ez összekovácsolhatja a családot! 

ráK (6. 22–7. 22.) Felgyorsulnak az események a munkahelyén, de tele lesz energi-
ával és könnyen alkalmazkodik majd az új feladatokhoz. A magánéletében viszont lehetnek 
feszült pillanatok. Fontos, hogy ne lásson ellenséget kedvesében, bízzon benne, mert külön-

ben könnyen kialakul a konfliktus! 

oroszlán (7. 23–8. 22.) Szüksége van a kihívásokra a munkahelyén, örül, ha meg 
kell harcolnia a jobb pozícióért. A legjobb szeretne lenni, amiben akaratereje segít majd!  A magán-
életében próbálja meg észrevenni az alkalmakat, amikor némi önfeledtségre is juthat idő. A ház-

tartási teendőket, pedig ossza meg kedvesével. 

szűz (8. 23–9. 22.) Ötletesen és hatékonyan végzi a munkáját. Önmagán is megle-
pődik, hogy mennyire gyorsan halad. Kreativitása tartósan is könnyebbé teheti a dolgát a 
munkahelyén. A magánéletében szórakoztató és vidám napok következhetnek. Tegye félre 

a kötelezettségeit, és utazzon el!

Mérleg (9. 2–10. 22.) Váratlanul kedvező lehetőségek érlelődnek, előfordulhat, hogy 
egy nagyszerű partner kedvéért rövidesen megváltoztatja a hivatását. Egyelőre azonban jobban 
jár, ha inkább csak figyel, informálódik. Így engedi elaludni irigyeinek rosszindulatát, nem gátol-

hatják majd, ha eljön a döntő pillanat.

sKosKosK rpió (10. 23–11. 21.) Bizonytalan, hogy miként szilárdítsa meg a helyzetét a 
munkahelyén. Ha elégedetlen jelenlegi helyzetével, akkor most új lehetőségek után nézhet! A ma-
gánéletében sok teendő szakadhat a nyakába. Ezt igazságtalannak érzi. Mivel igaza van, tartson ki, 

és tisztázza a helyzetet! 

nyilas (11. 22–12. 21.) Gyorsan túl szeretne lenni a munkáján. Ügyeljen, hogy ne kap-
kodja el, és ne csak rutinból cselekedjen, mert könnyen hibázhat. Inkább pihenjen néhány napot. 
A magánéletében a baráti kapcsolatok kerülnek előtérbe. Rendezzen egy összejövetelt, amelyre 

mindenkit meghív, akit csak szeret. 

BaK (12. 22–1. 19.) Hallgasson az ösztöneire, megsúgják, hogy melyek azok a tervek, 
amelyeket most útjukra indíthat. Ha ügyes, akkor a főnökét is megnyerheti magának! A magánéle-
tében vitába keveredhet a családtagjaival. Apróságokon civakodnak, de a pénzügyek is okot adhat-

nak a veszekedésre. 

Vízöntő (1. 20–2. 18.) A jó légkör érdekében hajlandó kedvesen viselkedni, még akkor 
is, ha ellenszenves munkatársakkal kell együttműködnie. Most nem engedheti meg magának, 
hogy szeszélyes legyen. A magánéletében felbukkannak a régi barátok. Önnek is jár néha egy 

könnyed este, ami csak róluk szól! 

HalaK (2. 19–3. 20.) Hatalmas elánnal és szorgalommal dolgozik, ami nem jelent 
különösebb erőfeszítést. Az igazi jutalmat az jelenti, ha hasznosnak érezheti magát. A ma-
gánéletében kedvesen mutatja ki a ragaszkodását szerelme felé. Lassanként leveheti őt a lá-

báról, legyen türelmes!

Kilencéves kora óta színpadon éli életét
Veréb Tamás: „az alapoktól kívánom felépíteni magamat”

Veréb Tamás csak idén töl-
tötte 17. életévét, ám fiatal 
kora ellenére már számos 
darabban játszott Miskolcon 
és Budapesten, fellép ének-
versenyeken és musical-ren-
dezvényeken, ahol rendre az 
első helyek egyikén végez. 

– Jelenleg a Diósgyőri Gimnázium 
11/H osztályának tanulója vagyok, 
de zenét és színjátszást is tanulok 
– mondja Veréb Tamás. Zenei ta-
nulmányait a miskolci Egressy Béni 
Zeneiskolában folytatja, szomba-
tonként pedig Budapestre, Földessy 
Margit Színitanodájába jár.

– Pályám 9 éves koromban kez-
dődött, a Miskolci Nemzeti Színház 
szereplőválogatásával, az Isten pén-
ze című darabban kaptam egy szere-
pet – meséli Tamás. Ezután – szintén 
Miskolcon – játszott a Carmenben, 
majd a Kölyök című musical címsze-

repe következett, végül a Valahol Eu-
rópában Csóró szerepét játszotta.

Jelenleg a fővárosi József Atti-
la Színház Szegény gazdagok című 
produkciójában játszik, valamint a 
Diósgyőri Gimnázium Lénárt Atti-
la vezette Diákszínpadjának mun-
kájában is részt vesz. Ezt megelőző-
en nyáron a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon ugyancsak a Szegény gaz-
dagokban és mellette a Robin Hood 
musicalek ősbemutatójában játszott, 
mindemellett pedig részt vesz ma-
gyar és nemzetközi énekversenye-
ken, musical-rendezvényeken.  Leg-
utóbb, éppen Miskolcon a Diósgyőri 
Ady Endre Kulturális és Szabadidő 
Központ „Ki a dalnok a gáton?” 
című versenyén ért el első helyezést.

Legjelentősebb fellépéseinek Kafellépéseinek Kaf -
maráaráa s Máté két miskolci koncertrás Máté két miskolci koncertrá js Máté két miskolci koncertjs Máté két miskolci koncert ét és 

Burst Mária öt budapesti Musical Plusz 
rendezvényét tekinti, legnagyobb él-
ménye pedig az volt, amikor Földessy 
Margit Színitanodájának Hair előadá-
sában Bergert alakíthatta.

– Mindabban, amit elértem, ren-
geteget köszönhetek szüleimnek, 
családomnak, folyamatosan egyen-
getik az utamat – mondja Veréb Ta-
más. Tehetségére már más is felfi-
gyelt: 2007 és 2010 között négyszer 
nyerte el a MOL Tehetségtámogató 
program egyéves ösztöndíját, mely 
tehetséges fiatal művészek és ifjú tu-
dósok szakmai fejlődését segíti.

Munkája és a tanulás mellett – Ta-
más szerint – jut idő másra is, sza-
badidejét leginkább barátaival, bu-
lizással és sportolással tölti. – Az 
elmúlt év nagyon húzós volt, akkor 
tényleg kevés szabadidőm maradt, 

hiszen a próbák miatt sokat voltam 
Budapesten, iskolába is csak kedd és 
csütörtök között jártam, de szeren-
csére tanáraim, osztálytársaim több-
nyire tolerálták ezt – mondja a fiatal 
színész.

A jövőt nézve Veréb Tamásnak 
több elképzelése is van, mindegyik 
kapcsolatban van a színpaddal, mint 
mondja, szeretne továbbra is közön-
ség előtt fellépni. Nem vonzza vi-
szont a tehetségkutatók által kínált 
könnyen elérhető ismertség. 

– Kiforrottabb, biztonságosabb 
utat szeretnék járni, mint amit ezek 
a műsorok adni tudnak, az alapoktól 
kívánom felépíteni magamat, hogy 
amit elérek, azt ne tudják lerombolni 
egy újabb műsor által kitermelt sztá-
rok – hangsúlyozza Veréb Tamás.

Tajthy Á.

Veréb Tamás a Diósgyőri Gimnázium Diákszínpadjának „La Mancha lovagja” című premierjén | fotó: Mocsári László
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Március 26. | szoMbat » Asztalitenisz: Borsod Volán I – Jászkun Volán. NB I Keleti 
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. » Labdarúgás: NB II Kele-
ti csoport, DVTK – Vecsés. Diósgyőr, 17 óra. Megyei női labdarúgó torna. Miskolc, Generali Aréna, 9 óra. 
» Fogathajtás: Kettesfogathajtó országos fedeles bajnokság. Szirmabesenyő, Balogh- 
Liget Lovas Klub, 10 óra.

Március 27. | vasárnap » Szabadidősport: 5. Fittségi Sportnap. Miskolc, Generali 
Aréna, 10 óra. » Olimpiai ötpróba, teljesítménytúra. Rajt a Móra Ferenc Általános Iskolából, reggel 
8 órakor. » Tömegsport: EDF DÉMÁSZ Ötpróba London 2012 – futás, gyaloglás, kerékpározás, 
úszás és triatlon. Indulás: Móra Ferenc Általános Iskola, 7.30–10.00.

Március 29. | kedd » Atlétika: Mezei futó diákolimpia a III., IV., V., VI. korcsoportos tanulók 
részére. Miskolc, repülőtér, 9 óra.

április 2. | szoMbat » Labdarúgás. NB II Keleti csoport: Bőcs Sport – DVTK. Mezőkö-
vesd, 16 óra 30.  » Műkorcsolya: 6. Avas Kupa Nemzetközi Műkorcsolya Verseny és Országos Baj-
nokság. 9.45, Jégcsarnok.

április 3. | vasárnap » Műkorcsolya: 6. Avas Kupa Nemzetközi Műkorcsolya Verseny 
és Országos Bajnokság. 8.45, Jégcsarnok.

sportműsor ›››››››

Változatos programok az 5. Fittségi Sportnapon
Immár ötödik alkalom-
mal rendezik meg a Fittségi 
Sportnapot Miskolcon már-
cius 27-én, vasárnap délelőtt 
10 órától a Városi Szabad-
időközpontban. Az esemény 
az elmúlt években nagy nép-
szerűségre tett szert, és ezrek 
vettek rajta részt.

Az ünnepélyes megnyitó után a Ti-
szaújvárosi Gimnasztráda csoport 
bemutatóját kísérhetik figyelem-
mel az érdeklődők. Ezt Béres Tímea, 
majd a Pixys Divat- és Táncstúdió 
bemutatója követi. Szabó Timi ae-
robik-, Ádám Timi pedig zumba- 
programot mutat be. Déli tizen-
két óra előtt nem sokkal kezdődik a 
Szent Benedek Gimnázium és Szak-
képző Iskola táncbemutatója, majd a 
nézők a Miskolci Szabadidőközpont 
Vénusz futsal női NB I-es csapat tag-
jait köszönthetik a színpadon.

Fél egytől Murinkó Orsolya ve-
szi birtokba a porondot, majd pedig 
Hankó Gábor ifjúsági olimpiai hato-
dik helyezett tiszaújvárosi triatlonista 
számol be élményeiről. Kállai Éva 
erősítő aerobikot vezet, majd a Kato-
wice úti Sport óvoda növendékei tar-
tanak várhatóan sikeres bemutatót. 
Porondra lépnek a Könyves Kálmán 

Általános Iskola Kaffka Tagiskolájá-
nak tanulói, és az Albrecht-Miskol-
ci VSC-MISI Extraligás női röplab-
dázói is feltűnnek majd a színpadon 
egy interjú erejéig.

– Délután három órakor Borso-
di Balázs és Csonka Anita parádés 
dance aerobik bemutatóját csodál-
hatják meg a nézők – mondta érdek-
lődésünkre Daragó Lászlóné megyei 
sportigazgató. – Bizonyára nagy tet-
szést arat a Justitia Fuji-Yama SE ka-
rate-bemutatója is, és a floorballosok 
sem maradnak ki a programból. A 
zárás délután négy óra körül várható. 

Külön gyermekprogramokat is 
biztosítanak, így a kisgyermekes 
anyukák is beállhatnak a sztártré-
nerek által tartott ingyenes aerobic 
órákra. A Cifra Palota játszóház ta-
valyhoz hasonlóan, idén is felkészül-
ten várja a kicsiket, hogy minden 
igényüket kielégítve szórakoztas-
sa őket. A kicsit nagyobbak számára 
ezen túl lehetőség lesz az ovis aero-
bic-foglalkozások kipróbálására, me-
lyeket Kállai Éva tartja majd délelőtt 
11 és délután 3 órától. 

A harciasabb beállítottságúak és 
a visszahúzódóbbak számára pedig 

lehetőség nyílik a karate szépségei-
nek megismerésére, ahol szintén az 
óvodás korúaktól kezdődően várják 
az érdeklődőket déli 12 és délután 2 
órától a Sportcsarnok galériáján. A 
foglalkozásokat Kis Virág és Csiky 
Orsolya tartja. Ingyenes ugrálóvár is 
várja az érdeklődő kisgyermekeket a 
csarnok galériáján. 

A felnőttek számára pedig a csar-
nok küzdőtere biztosítja a mozgási le-
hetőséget, ahol új eszközöket is kipró-
bálva tehetnek önmaguk egészségéért. 
A belépés díjtalan!

D. L.

Csúcsrangadó a Szemerében!
A férfi asztalitenisz NB I 
Keleti csoportjának csúcs-
rangadóját tartják szomba-
ton, Miskolcon! 

A megállapításban nincs semmi 
túlzás, hiszen a listavezető Jászkun 
Volán látogat a jelenleg második 
helyen álló Borsod Volán legény-
ségéhez. A szolnokiakról azt min-
denképpen érdemes megemlíteni, 
hogy tavaly estek ki az Extraligá-
ból, és azonnali visszakerülést tűz-
tek a zászlójukra. Nos, jó irány-
ban haladnak, hiszen eddig mind 
a 14 mérkőzésüket megnyerték, és 
pontveszteség nélkül, 28 ponttal áll-
nak a mezőny élén. 

Az őszi hatodik fordulóban Szol-
nokon a Jászkun nyert 11–7 arány-
ban, és ez a találkozó volt a gárda 
legszorosabb fellépése, hiszen töb-
bi ellenfelének két, három, eset-
leg négy mérkőzést engedélyezett. 

Érdekes, hogy akkor a miskolciak 
mindkét párost megnyerték, de ez 
a végelszámolásnál kevés lett a si-
kerhez.

Mi várható szombaton? A hatal-
mas csata borítékolható, kiélezett, 
küzdelmes mérkőzésekre van kilá-
tás. A győzelemhez azonban több-
re lesz szükség, mint a szép játék! 
A végeredmény azon múlhat, ho-
gyan teljesít a miskolciak harma-
dik, illetve negyedik számú játé-
kosa? Bizony, Lehoczki Gábornak 
és Licsák Leventének kell felnő-
nie a feladathoz, nekik együtt mi-
nimálisan három összecsapást kell 
megnyerniük! Amennyiben ez 
nem sikerülne, akkor képtelenség 
a helytállás. Fukker Bertalan, a mis-
kolciak szakosztályelnöke szerint is 
a Jászkun kiemelkedik a mezőny-
ből, de nem gondolja, hogy esélyte-
lenek lennének a miskolciak.

A Borsod Volán a megszokott, 
Doros Szilárd, Kővári Balázs, Le-
hoczki Gábor, Licsák Levente kvar-
tettet küldi asztalhoz.                      D. L.

Acélos kezdésben bíznak
A miskolciak számára is el-
startol szombaton a honi 
amerikaifutball-bajnokság 
divízió I-es csatározása. 

A sportág helyi prominense, a Mis-
kolc Steelers vezetése sajtótájékoz-
tatón számolt be az eddig elvégzett 
munkáról és a tervekről. Az új ame-
rikai tréner óvatosabban fogalma-
zott a célokról, míg Nagy Levente 
(linebacker) magabiztosan tűzte ki a 
dobogó meghódítását.

A miskolci Acélcsapat mindössze 
pár éve létezik, de máris túl vannak 
több mérföldkövön. Tavaly nagyobb 
izzadság nélkül gázoltak át a Divízió 
II-n, és szerezték meg a bajnoki cí-
met. Hat meccsből hatot hoztak, 206 
szerzett pont mellett mindössze 59-
et engedtek ellenfeleiknek.

Ettől már nagyobb falat lesz a honi 
bajnokság élvonala, ahol – ahogy Sze-
gedi Máté, a csapat titkára mondja – 
már sokkal technikásabb és kemé-
nyebb csapatokkal kell megküzdeni. 
Az új feladathoz új tréner dukál, ja-
nuárban érkezett a tengerentúlról, 
és kezdte meg a munkát a csapatnál 
Phillip Hilderbrand vezetőedző, aki 
– a poszton megszokotthoz képest – 
fiatal kora ellenére határozott elkép-
zelésekkel és erős szakmai háttérrel 
érkezett az Avas aljára.

Mint hétfőn elmondta, van saját 
edzői stílusa, amelyet rugalmasan il-
leszt a csapathoz. Azt látta, hogy a 
Miskolc Steelers stílusához jól illik a 
módszere, így nem véletlen, hogy az 
Acélosokat választotta. És – ahogy 
mondja –, rögtön otthon is érezte itt 
magát, jó képességű játékosokat talált, 
akiknek csak rendszert kellett vinni az 
edzésébe, játékába. Nagy hangsúlyt 

fektetett az erőnléti edzésekre, szük-
ség szerint személyi edzéstervet állí-
tott össze a játékosoknak.

A kemény, de jó hangulatú edzé-
sekről mesélt Imricskó Péter running 
back is, aki kiemelte, hogy Phillip 
Hilderbrand ugyanakkora hangsúlyt 
fektet a technika csiszolására, és az 
összhang építésére is. A jó hangula-
tú, profi edzéseket dicsérte Nagy Le-
vente is, aki szerint a vezetőedző fi-
gyelme száz százalékosan a csapaté.

Szombaton a miskolci csapat a 
Nyíregyháza Tigers vendégeként kez-
di meg a bajnokságot. Az összecsa-
pás eredményét latolgatva a vezető-
edző azt emelte ki, hogy a nyírségiek 
védelme meglehetősen erős, azonban 
az Acélosok támadósora nemkülön-

ben. Bevallotta, már éjszakák óta ar-
ról álmodik, hogy nyerni fognak, két 
hónapja ezen dolgoznak, de hosz-
szú távú esélylatolgatásra nem vállal-
kozott. Imricskó Péter szerint csapat-
ként kell pályára lépniük szombaton, 
nem szabad hibázniuk, és akkor jó 
meccset láthat a közönség, remélhe-
tőleg Steelers-sikerrel. Nagyon várja 
a szezonkezdést Nagy Levente is, aki 
már bátrabban vállalkozott hosszú 
távú célkitűzésre: szeretnék megnyer-
ni a Divízió I-et, még ha nem is idén. 
2011-ben a dobogót mindenképpen 
reális célként nevezte meg.

Aki itthon, élőben is szeretne szur-
kolni a fiúknak, annak sem kell so-
káig várnia, április 10-én az Újbuda 
Rebels látogat Miskolcra.               H. I.

Kunkli 
kontra Sapp
A 170 kilós, csupa izom amerikai 
Bob Sapp a magyar thai-bokszos le-
gendával, a 70 kilogrammos, 46 esz-
tendős miskolci Kunkli Tivadarral 
méri össze erejét a budapesti Papp 
László Sportarénában május 1-jén. 
A két harcos ütközetét felvezették 
már Dávid és Góliát csatájaként is. A 
46 éves Kunkli többször bejelentette 
már visszavonulását, ám a ring csábí-
tásának nem tudott ellenállni, újra és 
újra reaktiválta magát. A hírek sze-
rint azonban a mostani valóban az 
utolsó összecsapása lesz. 

Diósgyőri sikerek
Rónai Kálmán és az általa veze-
tett megyei birkózószövetség is-
mét kitett magáért! Ez lehetne a 
summázata a Miskolcon vasárnap 
megrendezett veterán birkózó kö-
tött-, illetve szabadfogású országos 
bajnokságnak. A megye egyetlen 
olimpiai bajnokát, Repka Atti-
lát egy kisebb sérülés miatt ugyan 
csak a nézők között lehetett látni, 
de a 126 benevezett sportoló ver-
senyében így is hét első, három 
második és egy harmadik helye-
zést szereztek a borsodiak. 
fotó: Mocsári László

A Divízió I. menetrendje a Steelers számára (alapszakasz):
Március 27. | Nyíregyháza Tigers – Miskolc Steelers. Április 10. | Miskolc Steelers – Újbuda 
Rebels. Április 24. | Eger Heroes – Miskolc Steelers. Április 30. | Miskolc Steelers – Budapest 
Titans. Május 15. | Békéscsaba Raptors – Miskolc Steelers. Május 29. | Miskolc Steelers – Vesz-
prém Wildfires.

A bajnokság első vonalában 11 csapat szerepel, az alapszakaszi mérkőzések után a tabella első hat helyen vég-
zett csapata jut be a rájátszásba.

Fotónkon balról: Nagy Levente, Phillip Hilderbrand, Imricskó Péter

Hibátlan Diósgyőr
A DVTK hátránya tovább-
ra is három pont az éllovas 
Nyíregyházával szemben.

Harmadik mérkőzésén is három 
gólt rúgva nyert a DVTK labda-
rúgócsapata – igaz, ezúttal kapott 
is egyet az Újpest FC B ellen ha-
zai környezetben. A Nyíregyháza 
ezúttal nem botlott, hazai környe-
zetben Bajzát duplájával 2–0-ra le-
győzte a Ceglédet. Ennek tudatá-
ban lépett pályára Benczés Miklós 
csapata szombaton az újpestiek tar-
talék együttese ellen. Lippai Ákosék 
nem bíztak semmit a véletlenre, a 
góllövő cipőjét tavaszra megtalá-
ló Granát Balázs révén már a har-
madik percben megszerezték a na-
gyon fontos első találatot. George 
Menougong még az első félidő-
ben betalált büntetőből – az ítélet-

végrehajtó harcolta ki a tizenegyest 
–, majd a fordulást követően egy 
Gohér-szöglet után bebiztosítot-
ta a győzelmet is. A lila-fehérek – 
akárcsak ősszel – Szabó Bence ré-
vén csak szépíteni tudtak (3–1). A 
szurkolók a duplázó kameruni csa-
tárt választották az összecsapás leg-
jobbjának az először kezdőként pá-
lyára lépő Vicente Arze előtt. A 
mérkőzést a helyszínen nézte végig 
Leisztinger Tamás tulajdonos.

A héten Bacsa Patrik után újabb 
fiatal diósgyőri labdarúgót hívtak 
meg a korosztályos válogatottba. 
Eperjesi Gábor tagja az Európa-baj-
noki selejtező elitkörében szereplő 
U17-es magyar válogatottnak.

Szombaton ismét hazai pá-
lyán játszanak a diósgyőriek: az öt 
órakor kezdődő DVTK – Vecsés 
meccs játékvezetője Berger József 
lesz. A minap.hu-n élő, szöveges tu-
dósítással jelentkezünk.          Soós P.

Ebből lett a tizenegyes  | fotó: Mocsári L.
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TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Az Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodulok elvégzése után  

az alábbi, államilag elismert végzettségek szerezhetők meg:
l Fitoterapeuta l Kineziológus 
l Reflexológus l Akupresszőr

l Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta
l Fülakupunktúrás addiktológus

Bővebb információ, jelentkezés:
Tel.: 46/342-617; 70/361-34-46

www.kontrollegeszseg.hu

A családi csomagok 3 vagy 4 fő együttes utazása esetén érvényesek és az alábbi-
akat  tartalmazzák: repülőjegy, illeték, transzferek, szállás, jelzett ellátás és vízum-
díj. Csak az utasbiztosítást és stornóbiztosítást kell külön fizetni!

NYARALJON EGYÜTT A CSALÁD!
SZENZÁCIÓS CSALÁDI CSOMAGAJÁNLATOK

2 felnőtt + 1 gyermek, vagy 2 felnőtt + 2 gyermek esetén az elhelyezés nagymére-
tű szobában vagy apartmanban történik. 4 felnőtt esetén az utasok két külön szobát 
kapnak! (Gyermek: 14 éves korig). A részletekről érdeklődjön irodánkban.

Foglalható úticélok: * MALLORCA * KRÉTA * RODOSZ * JORDÁNIA * HURGHADA
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programok  11

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

zi Kamarakórus Fesztivál. Bartók-terem, Bold-
va, református műemlék templom, Bartók-terem.

19.00 | Avasi Jazzklub. Közreműködik Jánosi Judit 
és a Hungarian Swing College Band. Avasi Gimná-
zium, Zeneterem. 

Március 27. | vasárnap
09.00 | Családi nap. Herman Ottó Gimnázium tor-

nacsarnoka.
10.00, 14.30, 19.00 | XXII. Miskolci Nemzetkö-

zi Kamarakórus Fesztivál. Mindszenti templom, re-
formátus egyházkerületi székház, minorita templom.

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

Március 29. | kedd 
10.00 | Frappé 1. – Pódiumbeszélgetés Freimann 

Leona balettmesterrel. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

14.00 | Egészségünk titkai – Amit még soha 
nem mondtak el Önnek! Lenkei Gábor elő-
adása. Vörösmarty Mihály Művelődési Ház. 

17.00 | Múzeumi menüett. Kulináris randevú hajdani 
színésznőkkel. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

18.00 | Nagyezsda (Belorusszia). A Berszti Népi 
Táncegyüttes előadása. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

18.00 | Női és férfi szerepek. Csernus Imre pszichi-
áter előadása. Művészetek Háza. 

20.00 | Idők folyamán. A Badora Dance Company 
előadása. Rákóczi-ház.

Március 30. | szerda
09.30 | Képtelenségek – képzőművészeti, drá-

mapedagógiai foglalkozás. Petró-ház.
17.00 | Art-tér – A valóság illúziója, az illúzió 

valósága. Feledy-ház.
19.00 | Impro egy zenészre és egy táncosra. Elő-

adók: Bócsi Eszter, Czakó Péter. Rákóczi-ház.

Március 31. | csütörtök
16.00 | Exkluzív tárlatvezetés. Tárlatvezetés a Má-

sik? Nem. című kiállításon. Rákóczi-ház.
17.00 | Nők a nőkről. Házigazda: Lukács Edit és Vass 

Nóra, moderátor: Filip Gabriella. Rákóczi-ház.
19.00 | Mesterbérlet. Miskolci Szimfonikus Zene-

kar. Művészetek Háza. 

április 1. | péntek
17.30 | Az Erkel Ferenc Zeneiskola hangverse-

nye. Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ.
18.00 | MOZ-art. Kiállítás hat fiatal munkáiból, hat 

különböző művészeti ágból. Club Miskolc.
19.00 | A csillagok világa. Vámos Miklós előadó- 

estje. Avasi Gimnázium, színházterem. 
19.00 | Bolondos dallamok. Miskolci Musical- és 

Dalszínház. Művészetek Háza. 

20.00 | Bohemian Betyars koncert. Vendég:  
Z. U. P. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

április 2. | szoMbat
07.30 | Országos Diákszínjátszó Egyesület regio-

nális találkozója. Színjátszó körök bemutatkozása. 
Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ.

13.00 | Rádióamatőrök nyílt, hagyományte-
remtő találkozója. Talléros Lottózó, Baross G. u. 
29. (a Tiszai pu. térségében).

15.30 | Játsszunk zenét a Szimfonikusokkal. 
Művészetek Háza.

20.00 | Vad Fruttik lemezbemutató koncert. 
Vendég: KIPU. Ifjúsági és Szabadidő Ház. 

Március 28. | Hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televí-
zió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Piranha, amerikai film (Háló-
zat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 29. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Életmód 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 
Hírháló (Hálózat TV) 20.25 DVTK – Vecsés labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 23.00–06.00 Képújság.

Március 30. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Hatan Indiából 1. 
rész, magyar útifilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Manézs: Kavalkád Színjátszócsoport 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírhá-
ló (Hálózat TV) 21.00 A rácson túl, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 31. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Hatan Indi-
ából 2. rész, magyar útifilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Gyöngykagyló, 
a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Katedra, a Miskolc 
Televízió oktatási magazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Kék acél, amerikai 
film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

április 1. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autósmaga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Bűnös 
város, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

április 2. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép, közéle-
ti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.)  
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.)  20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

április 3. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-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 (Háló-
zat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Március 26–Március 30. | szoMbat–szerda | 17.00 Örvény; magyar 
film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Gnómeó és Júlia; angol–amerikai animációs film 
(Uránia-terem) | 19.30 Burjánzó szerelmek háza; finn tragikomédia | 12 | (Béke-
terem) | 20.00 Párizsból szeretettel; francia akciófilm | 16 | (Uránia-terem).

április 2.  | szoMbat | 15.30 A szív forradalma – Ebben az egészben mind 
együtt vagyunk benne; feliratos, zenés film | (Uránia-terem).

Március 31–április 6. | vasárnap–szerda | 17.00 Mr. Nobody; felira-
tos, kanadai–belga–francia–német film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 A király be-
széde; feliratos, angol film | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Womb – Méh; feliratos, 
német–magyar–francia film | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Gagyi mami – Mint két 
tojás; amerikai vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

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

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

Harang-hírek. A hejőcsabai plébá-
niatemplom búcsúját 27-én, vasárnap tartják. 
A 11 órai ünnepi szentmisét Mata András pálházi 
plébános mutatja be. Ezen a napon a mindszenti 
templomban a 10 órai szentmisén egy Szardíniáról 
érkezett olasz énekkar szerepel. Délután fél 5-kor 
pedig mocorgós szentmisét mutatnak be a kis-
gyermekes családoknak a tanácsteremben. A KÉSZ 
miskolci csoportja rendezésében március 31-én, 
csütörtökön este fél 6-tól, az Egyháztanítók című 
sorozatban Szent Ágostonról tart előadást 
Pehm G. Antal ferences kistestvér a Szent Anna 
Kolping-házban. A minorita templomban hétfőn, 
28-án az este 6 órai szentmisét Kelemen Didák 
boldoggá avatásáért mutatják be.

minta: filmcím (felirat/szinkron) | 
korhatár | kezdési időpontok
Ébredj velünk (MB premier) | 12 | 10.15, 
12.15, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Álomháború (MB premier) | 16 | 11.00, 
13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15
Sanctum. (F digitális 3D) | 16 | 18.00, 
20.15, 22.30
A föld inváziója – Csata: Los Ange-
les. (MB) | 16 | 10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 19.45, 
22.00
Cinemaestro – Spartacus (F) | BA | 
15.00 | (csak szombaton)

Anyát a Marsra! (MB digitális 3D)  
| 12 | 10.15 (csak vasárnap), 13.00 (csak szombaton, 
14.00, 16.00 (kivéve szombaton)
Kellékfeleség (MB) | 12 | 10.15, 12.30, 
14.45, 17.00, 19.30, 21.45
A rítus / The rite (F) | 16 | 15.30, 17.45, 
20.00, 22.15
Rango (MB) | 12 | 11.15, 13.30, 15.45, 18.00
Elhajlási engedély (MB) | 16 | 10.00, 
14.15, 18.15, 20.15
Féktelen harag (MB digitális 3D)  
| 18 | 20.30, 22.30

A negyedik (F) | BA | 22.15
Gagyi mami – Mint két tojás (MB)  
| 12 | 12.00, 16.15
Gnómeó és Júlia (MB) | KN | 11.30
Csak szexre kellesz (MB) | 16 | 13.15
Gulliver utazásai (MB digitális 3D)  
| KN | 11.00 (csak szombaton), 12.00 (csak va-
sárnap)

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 26 – április 3. ››››››››››››

Játsszunk zenét a Szimfonikusokkal – április 2., Művészetek Háza

Menyasszonytánc

A Badora Dance Company előadása 
– március 29.,  Rákóczi-ház

április 1. | péntek | N | 17.00 KÉPZELT BETEG / 
Laborfalvi ifj. bérlet | K | 10.00 A MINDENLÁTÓ KI-
RÁLYLÁNY / Bérletszünet 19.00 EGY BOLOND SZÁ-
ZAT CSINÁL / Bérletszünet

április 2. | szoMbat | N | 19.00 KÉPZELT BETEG / 
Egressy bérlet | K | 19.00 EGY BOLOND SZÁZAT CSI-
NÁL / Ábrahám bérlet

április 3. | vasárnap | N | 19.00 HOTEL 
MENTHOL / Bérletszünet | J | 19.00 HAT HÉT, HAT 
TÁNC / Bérletszünet 

április 4. | Hétfő | N | 18.00 FÖLDES-EST 
április 5. | kedd | N | 19.00 HOTEL MENTHOL / 

Bérletszünet | K | 19.00 KÖZJÁTÉK VICHYBEN / Bér-
letszünet | CS | 15.00 BEAVATÓ SZÍNHÁZ – SZENT-
IVÁNÉJI ÁLOM / Bérletszünet

április 6. | szerda | N | 18.00 KÉPZELT BETEG 
/ Ferenczy ifj. bérlet | K | 10.00 ZSUZSIKA HANG-
JA / Habakuk bérlet 15.00 ZSUZSIKA HANGJA / 
Dömdödöm bérlet 19.00 BOTRÁNY AZ OPERÁBAN 
/ Bérletszünet 

április 7. | csütörtök | N | 18.00 KÉPZELT BE-
TEG / Schiller ifj. bérlet | K | 10.00 ZSUZSIKA HANG-
JA / Hétmérföldes bérlet 15.00 ZSUZSIKA HANGJA 
/ Pumukli bérlet 19.00 ŐRÜLT NŐK KETRECE / Bér-
letszünet 

április 8. | péntek | N | 19.00 KÉPZELT BETEG / 
Földes bérlet | K | 10.00 ZSUZSIKA HANGJA / Bérlet-
szünet 15.00 ZSUZSIKA HANGJA / Óperenciás bér-
let | J | 19.00 HAT HÉT, HAT TÁNC / Bérletszünet | CS 
| 15.00 BEAVATÓ SZÍNHÁZ – SZENTIVÁNÉJI ÁLOM 
/ Bérletszünet

április 9. | szoMbat | N | 19.00 MENYASSZONY-
TÁNC / Bérletszünet | K | 10.00 ZSUZSIKA HANG-
JA / Bérletszünet 15.00 ZSUZSIKA HANGJA / Bab-
szem bérlet 

április 10. | vasárnap | N | 19.00 MENYASZ-
SZONYTÁNC / Bérletszünet | K | 15.00 EGY BOLOND 
SZÁZAT CSINÁL / Bérletszünet 

április 12. | kedd | N | 17.00 AMADEUS / Bérlet-
szünet | J | 19.00 PRAH / Bérletszünet 

április 13. | szerda | N | 17.00 KÉPZELT BETEG / 
Kossuth ifj. bérlet | K | 19.00 EGY BOLOND SZÁZAT 
CSINÁL / Némethy bérlet 

április 14. | csütörtök | N | 17.00 PARASZT-
BECSÜLET – BAJAZZÓK / Zrínyi ifj. bérlet | K | 
10.00 A MINDENLÁTÓ KIRÁLYLÁNY / Bérletszü-
net 19.00 ÁRMÁNY ÉS SZERELEM / Bérletszünet  
| J | 17.00 EGY ÓRA VERSEK KÖZÖTT / jegyek 
nem válthatók 

április 15. | péntek | K | 10.00 A MINDENLÁ-
TÓ KIRÁLYLÁNY / Bérletszünet 19.00 HUMORISTÁK 
SZÖVETSÉGE / Bérletszünet | CS | 19.00 A SZEM 
MUZSIKÁJA / Bemutató előadás

április 16. | szoMbat | K | 19.00 PORTUGÁL / 
Bérletszünet | CS | 19.00 A SZEM MUZSIKÁJA / Bér-
letszünet

április 17. | vasárnap | N | 19.00 HOTEL 
MENTHOL / Bérletszünet | K | 15.00 PORTUGÁL / 
Bérletszünet | J | 19.00 TANGÓ / Bérletszünet 

április 18. | Hétfő | N | 19.00 HÉTFŐN HÉTKOR – 
A Csík zenekar koncertje 

április 19. | kedd | N | 19.00 | J | 19.00 PRAH / Bér-
letszünet 

április 20. | szerda | N | 19.00 KÉPZELT BETEG 
/ Lehár bérlet | J | 19.00 HAT HÉT, HAT TÁNC / Bér-
letszünet 

április 21. | csütörtök | N | 19.00 HOTEL 
MENTHOL / Bérletszünet | J | 19.00 TANGÓ / Bér-
letszünet | CS | 19.00 CSARNOK MŰHELYHÁZ –
ÉSZAK-FOK.  Beszélgetés Kárpáti Péterrrel.

április 22. | péntek | N | 19.00 PARASZTBECSÜ-
LET – BAJAZZÓK / Vörösmarty bérlet | K | 19.00 
ANCONAI SZERELMESEK / Bérletszünet 

április 23. | szoMbat | N | 19.00 PARASZTBE-
CSÜLET – BAJAZZÓK / Bérletszünet | K | 19.00 
ANCONAI SZERELMESEK / Bérletszünet 

április 26. | kedd | N | 19.00 MENYASSZONY-
TÁNC / Bérletszünet | J | 19.00 PRAH / Bérletszünet 

április 27. | szerda | N | 19.00 KÉPZELT BETEG  
/ Bérletszünet | K | 14.00 A MINDENLÁTÓ KIRÁLY-
LÁNY / Bérletszünet | J | 19.00 HAT HÉT, HAT TÁNC 
/ Bérletszünet

április 28. | csütörtök | N | 19.00 SZERELEM / 
Bérletszünet | K | 19.00 APÁCÁK / Bérletszünet | CS | 
17.00 A SZEM MUZSIKÁJA / Bérletszünet 

április 29. | péntek | K | 19.00 EGY BOLOND 
SZÁZAT CSINÁL / Bérletszünet | CS | 15.00 BEAVATÓ 
SZÍNHÁZ – SZENTIVÁNÉJI ÁLOM / Bérletszünet

április 30. | szoMbat | K | 15.00 ŐRÜLT NŐK 
KETRECE / Bérletszünet 19.00 ŐRÜLT NŐK KETRE-
CE / Bérletszünet

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – Kamaraszín-
ház; J – Játékszín; CS – Csarnok

A színházi világnap alkalmából
Március 26. | szoMbat
10.00 |  A Hat hét, hat tánc tánciskola kihelyezett oktatása. Richard Alfieri sikerdarabjának szerep-

lői, Seres Ildikó (Lily) és Cservenák Vilmos (Michael) színművész, valamint Szabó Andrea, az előadás ko-
reográfusa vár mindenkit egy izgalmas és rendhagyó, a Hat hét, hat tánc című életjáték táncain alapu-
ló táncórára. Nagyszínház.

15.00 |  Gabnai Katalin–Rossa László: A mindenlátó királylány. Zenés mesejáték, bérletszünet. 
Rendező: Seres Ildikó, Jászai-díjas. Kamaraszínház.

19.00 |  Jávori Ferenc: Menyasszonytánc. Klezmer musical, Katona bérlet. Rendező: Halasi Imre Já-
szai-díjas, Érdemes művész. Nagyszínház.

19.00 | Spiró György: Prah. Komédia, bérletszünet. Rendező: Korognai Károly. Játékszín.

Március 27. | vasárnap
10.00 | Színházbejárás. A színházi világnapon idén is fellebbentik a fátylat a kulisszák titkairól. Kulcsár 

Imre színművész vezeti be a színház rejtelmeibe az érdeklődő nézőket. A részvétel kizárólag előzetes be-
jelentkezés után lehetséges, korlátozott létszámban, tel.: 46/516-759. Indulás a művészbejárótól.

11.00 | Habos kakaó Tháliánál zenével. Egy békebeli habos kakaó és sok zene. Az operairodalom 
gyöngyszemei, duettek, tercettek és kvartettek szólalnak meg a színház zenekarának tolmácsolásá-
ban. A kakaót (és a zenét) Váradi Katalin zeneigazgató, karmester szolgálja fel. Nagyszínház, emele-
ti társalgó.

15.00 | Jávori Ferenc: Menyasszonytánc. Klezmer musical, bérletszünet. Rendező: Halasi Imre Jászai-
díjas, Érdemes művész. Nagyszínház.

19.00 | Dan Goggin: Apácák. Zenés komédia, bérletszünet. Rendező: Szirtes Gábor Jászai-díjas mű-
vész. Kamaraszínház.

A március 27-i előadások előtt Jessica A. Kaahwa ugandai drámaíró, színész, 
rendező és kutató színházi világnapi üzenete hangzik el.

A színházi világnap programjai – a színházi előadások kivételével – ingyene-
sek. Az ingyenes programok is belépőjeggyel látogathatók, melyek korlá-
tozott számban igényelhetők.

A Miskolci Nemzeti Színház április havi műsora

Hat hét, hat tánc



a város lapja
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Mínusz egy óra!
Március 27-én, vasárnap hajnal-

ban kell az órát a nyári időszámí-
tásnak megfelelően kettőről há-

rom órára állítani, így hétfőn egy 
órával kevesebb alvás után indu-
lunk munkába, iskolába. A nyári 

időszámításnak köszönhetően kö-
rülbelül 6 milliárd forinttal csök-

ken az ország éves villanyszámlája. 
Évente mintegy 120 GWh villa-

mos energia takarítható meg, ez a 
mennyiség az ország egynapi fo-

gyasztásának felel meg. A szakor-
vos szerint az alvás-ébrenlét cik-

lust befolyásolhatja néhány napig 
az átállás, esetleg a magas vérnyo-
mással élőknek kell óvatosabbnak 

lenniük ebben az időszakban.
fotó: Juhász Á.

Hétforduló ››››››››››››

442 éve, 1569. március 22-étől vezetik Miskolc város közgyűlési üléseinek 
jegyzőkönyveit. Feltételezzük, hogy amikor a bőrkötéses, magyar nyelven írt 
forrásgyűjteményt 1721-ben először restaurálták, az 1554–1568 közötti lapok 
kimaradtak, elvesztek. Az 1600-ig terjedő első kötetben átlagosan évi 15 bejegy-
zés – szabályrendeletek, büntetések, kölcsönügyletek, a város választott vezetői – 
található. 1569–1848 között 75 kötet dokumentálja a tanács munkáját. 

192 éve, 1819. március 26-án elhelyezték a belvárosi evangélikus templom 
tornyának alapkövét. (A templom 1789–1797 között épült.) „Az Evangélikusok-
nak is volt egy szép Templomjok, hanem július 20-dikán 1817-ben az Égi Tűz 
reá szállván elégett. De most ékesebben építtetik Toronnyal és erős Bolthajtás-
sal…” olvashatjuk a Miskolczi Kalendáriumban 1819-ben.

103 éve, 1908. március 24-én több száztagú városi küldöttség vitte és adta át 
a díszpolgári oklevelet Andrássy Gyula grófnak (1860–1929), aki belügyminisz-
terként sokat tett azért, hogy Miskolc megkaphassa az önálló törvényhatóság-
nak kijáró (a vármegyével egyező) jogokat. Az oklevél szövegét Miskolc város 
„Aranykönyve” őrzi, amelybe azóta is bejegyzik a címmel megadományozottak 
érdemeit. Ezen a napon a város újságjai díszkiadásban jelentek meg. 

Akkor és most... 1892-ben épült fel – a mai Mindszent téren – a 
munkácsi görög katolikus püspökség megrendelésére Miskolc egyik leg-
jelentősebb, kétemeletes saroképülete. Tervezője a főhomlokzatot – alkal-
mazkodva a két utca nyomvonalához – négy helyen is megtörte, így „haj-
lítva” meg az épületet, amelynek nyugati szárnyát később megtoldották. Az 
épület már készen volt, amikor a vasúti regionális igazgatóságért vetélkedő 
Kassa, Miskolc és Debrecen közül Miskolc lett a „kiválasztott”, így lett MÁV 
Üzletvezetőség. Az I. világháborús emlékművet 1936-ban állították fel. A 
Szűz Mária fogadalmi szobor helye a XX. században háromszor változott!
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Tisztelt Olvasónk!
Közérdekű problémával hívja 
ügyeletesünket! Tel.: 70/375-
0308. Ha bármilyen panasza, 
észrevétele van lapunk ter-
jesztése kapcsán, hívhatja a 
46/503-501/100-as üzenetrög-
zítős telefont.

Folyamatosan működik ingyenes 
jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi ter-
mészetű problémájuk, kérdésük van 
olvasóinknak, írják azt meg, és küld-
jék el szerkesztőségünk címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A boríték-
ra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”, 
vagy e-mailben küldjék el kérdésüket 
az info@mikom.hu címre. Jogi szak-
értőink, dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves 
rendelkezésükre.

jogeset ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Paul Lendvai: 
Az eltékozolt ország
Mi is történt 1990 és 2010 között 
Magyarországon? Hogyan és mi-
ért lett az ország – amelyre a het-
venes-nyolcvanas években még 
mindenki mint a kommunista vi-
lág úttörő reformerére, a gazdaság-
átalakítók követendő példaképére 
és az apróbb-nagyobb szabadság-
jogok oázisára tekintett – Közép-
Európa beteg embere? Hogyan és 
miért lett Magyarország a gazda-
sági élet válsággóca s egyszersmind 
egy erős jobboldali radikális párt 

melegágya? Többekben felmerülnek ezek a kérdések, a válaszokat Paul 
Lendvai tollából olvashatják.

A király beszéde
A király beszéde egy férfi tör-
ténete, aki VI. György brit ki-
rályként, II. Erzsébet királynő 
apjaként vonult be a világtör-
ténelembe. Miután bátyja le-
mondott, George foglalta el a 
trónt – igen kelletlenül. A ki-
rály nem érezte méltónak ma-
gát élete legfontosabb szerepé-
re, mert borzalmas dadogása 
miatt képtelen volt nyilvánosan beszédet tartani. Számos eredményte-
len beszédterápiás kezelés után találkozott a liberális szellemiségű Lio-
nel Logue-gal, aki csöppet sem hagyományos ülésein nemcsak királya 
hangját, hanem bátorságát is segített visszaszerezni.

színes, feliratos angol film, 118 perc, korhatár 12 év 
Művészetek Háza, Uránia-terem: március 31–április 6., 17.30

Eltűnt nagyságok
Az Arany Szarvas gyógyszertár ma 
már kétemeletes épülete 1898-ban a 
mindenkori polgármester házaként 
épült a főutca és az Erzsébet tér sar-
kára. Az utcára néző négy ablakot el-
választó vakolatsávon, az ablakok fö-
lötti részen három szobor volt látható: 
Deák Ferenc, gróf Széchenyi István és 
Vörösmarty Mihály mellszobra. 

Némán és csendben nézték a város 
fejlődését: a faluból várossá válást, a 
„ferencjózsefi” kor gyors gazdasá-
gi és kulturális fellendülését, látták a 
várost a négyesztendős háborús ver-
gődésében, a forradalmat, a cseh és 
román megszállást, majd a trianoni 
országcsonkítás után az átalakulást, 
a nagyvárossá, a regionális centrum-
má válást. Aztán 1933-ban valami 

történt. A Felsőmagyarországi Reg-
geli Hírlap cikkírója így meditált: 
„A három szobor nem tudott hirte-
lenjében asszimilálódni. Deák, akit 
bölcsnek tartott a közhit, azt hallot-
ta, hogy ő volt az átkos liberalizmus 
szálláscsinálója. Széchenyi, akit egy 
igen nagy magyar a legnagyobb ma-
gyarnak keresztelt el, megdöbbenve 
értesült arról, hogy ő csempészte be 
a nyugat fattyúhajtását, a demokráci-
át. És Vörösmarty, aki eddig csodálta 
két szomszédját, egyszerre ráeszmélt, 
hogy destruktív társaságba kevere-
dett. Aztán egy szép napon a három 
szobor nyomtalanul eltűnt Miskolc 
nagy polgármesterének házáról.” A 
cikkíró is, mások is úgy vélték, hogy 
a mellszobrok a múzeumba kerültek. 
Nem sikerült nyomukra lelnem. 

Dobrossy István

MIsKolCI tÖrtéNeteK ››››››››››››

Névadó – Tárkányi Béla
A Fazekas utca és Deák Ferenc tér 
közötti, erdőigazgatóság épülete 
melletti utca viseli Miskolc szülöttjé-
nek nevét. 

Itt és Lőcsén járt iskolába, majd 
teológiát tanulni Egerbe került. Papi 
végzettséggel az érseki titkársá-
gon kapott munkát, s ekkor kezdő-
dött írói munkássága is, 
amely felkeltette a Kisfa-
ludy Társaság figyelmét. 
Gyorsan vált ismert-
té neve, így nem megle-
pő, hogy 1844-ben Pe-
tőfi Sándor is felkereste. 
1845-ben visszatért Mis-
kolcra, majd Bécs és Po-
zsony tanulmányozása 

után 1850-től érseki titkár lett. Val-
lási költészettel, népénekekkel fog-
lalkozott, így lett a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja. 1868-tól egri 
kanonok, az egyházmegye népisko-
lai felügyelője. Átdolgozta és kiadta 
Káldi György bibliafordítását. Jeles 
műgyűjtő volt, mindvégig támoga-

tója maradt a mindszen-
ti római katolikus temp-
lomnak. (Kép adományai 
ebbe a templomba kerül-
tek, gyűjteményét pedig 
a Képcsarnoknak ado-
mányozta. Eredeti neve 
Viperina József volt, 
1821–1886 között élt.)

D. I.

A kaptafánál maradva
A hétköznapi tárgyak ese-
tében olykor szükséges 
a karbantartás, a javítás. 
Csorba János cipész tizen-
hat éve foglalkozik – töb-
bek között – cipőjavítással.

– Mindenféle technikával dol-
gozunk, a kézi varrástól kezdve 
a legmodernebb susztergépekig 
– mondja Csorba János. Fontos 
szempont munkája során az esz-
tétika, hiszen a cipő olyan pro-
duktum, mely sok mindent elárul 
viselője személyiségéről.

– Minőségi cipőt csak minősé-
gi anyagból lehet készíteni – hang-
súlyozza a suszter. – A bőr időtálló 
és emberbarát alapanyag. A gyár-
tási technológiában fontos szem-
pont volt régen, hogy egy adott 
állat bőréből a cipő melyik része 
készülhet.

A cipész szerint a bőr olyan 
alap, mely egészségügyi szem-
pontból is jobb, mint például a 
műanyag, ami nem engedi le-

vegőzni a lábat. Azt tapasztalja, 
manapság sok olyan, minőségi-
leg kifogásolható lábbeli érkezik 
az országba, ami nem kerül sok-
ba, de élettartama sem fejezhe-
tő ki nagy számokban. A mi-
nőség tehát pénzbe kerül, de a 
legtöbb esetben megtérül a befek-
tetés. Azon túl, hogy nem szüksé-
ges félévente újat vásárolni, a köz-
érzetünkön is javít, ha kényelmes, 
egészséges cipőt hordunk.

Kiss J. | fotó: Juhász Ákos

KÖztüNK élNeK ››››››››››››

Egy fénykép 
a 620-asról?

A sajtónak már februárban bemu-
tatták, most azonban mindenki 

„személyesen” megismerkedhet az 
MVK Zrt. felújított Ikarus 620-as 

nosztalgiabuszával, sőt, le is fotóz-
hatja azt! A cég telephelyére (Mis-

kolc, Szondi György u. 1.) március 
31-én, csütörtökön délután 3 és 5 

óra között várják az érdeklődőket. 
Az MVK Zrt. az ország közleke-
dési vállalatai közül szinte egye-

dülállóan nagy gondot fordít régi 
járművek megőrzésére, felújítá-

sára. Időről időre szolgálatba áll a 
nosztalgiavillamos, az IK 31-es, és 

most már az Ikarus 620-as is.
(fotó: Juhász Ákos)

fIlMajáNló ›››››››››››››

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