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Miskolci Napló
Maradj 
Miskolcon!
Meg kell állítani a fiatal, jól kép-
zett szakemberek elvándorlását a 
városból. ezért alapítványt hoztak 
létre. a város | 4. oldal

Miskolci 
aranyeső 
a 6. avas kupán és országos 
bajnokságon a miskolci indulók 
parádésan szerepeltek.  
sport | 9. oldal

egy tál 
Mediterrán
tóth imrének vérében van a jó 
értelemben vett déli mentalitás 
– itthon is.  
gaszt-rovat | 7. oldal

Iskolaátadások – döntés előtt

A miskolci közgyűlés áprilisi ülésén végleges döntés születhet több városi 
oktatási intézmény egyházi tulajdonba adásáról. A közgyűlés jóváhagyá-
sa esetén az iskolákat körzettel, közoktatási feladatokkal együtt adják át az 
egyházaknak, tehát azokat a gyerekeket, akik az érintett körzetekben él-
nek, s ide kívánnak jelentkezni, továbbra is fel kell majd venni.

» folytatás az 5. oldalon

„Érthetővé tenni a csodát…”
A költészet napja minden évben 
különleges alkalmat kínál, hogy 

szűkebb és tágabb környezetünk-
ben is számot vessünk szellemi 
értékeinkkel, „az írástudók fe-

lelősségével”, küldetésével. Most 
Zemlényi Attila, Szabó Lőrinc-

díjas költőt kérdeztük.
» folytatás a 4. oldalon

Ír kocsmapunk és a Macik 
Hymns For Bastards 
című lemezének be-
mutató koncertjé-
re készül a Paddy and 
the Rats zenekar a 
fővárosban és Mis-
kolcon is – hiszen 
megjelent első saját 
albumuk, ami a Jeges-
medvék indulóját is 
tartalmazza. 

» folytatás a 8. oldalon

Diósgyőr, Lillafüred: fejlesztésre „ítélve”
Megújulhat egy 2,4 milliárd 
forint összköltségű uniós 
programnak köszönhetően 
a diósgyőri vár és a lillafüre-
di függőkert is. A pályázatot 
nyár elején adják be a máso-
dik fordulóra, ezzel kapcso-
latban tartottak csütörtökön 
bejárást a beruházások hely-
színein.

Miskolc még korábban kiemelt tu-
risztikai attrakció keretében pályázott 
erre a komplex turisztikai fejlesztésre, 
a projekt a Diósgyőr-Lillafüred komp-
lex kulturális és ökoturisztikai fejlesz-
tése címet kapta. A 2,4 milliárd forint 
összköltségű projekt – melyből az uni-
ós támogatás mintegy kétmilliárd fo-
rint – elsődlegesen a diósgyőri vár és a 
lillafüredi függőkert felújítását célozza 
meg. A pályázatot az első fordulóban 
támogatták, a projektfejlesztést köve-
tően a második fordulóra június ele-
jén kell várhatóan benyújtani azt.

Vár: részben visszaépítik
– Fontos, hogy a tervezett fejlesztések 
kismértékben változtak a projektfej-
lesztés során – mondta Lengyel Ka-
talin, a Miskolci Városfejlesztési Kft. 

ügyvezetője. A változások a leghang-
súlyosabb elemet, a diósgyőri várat 
és környezetét érintik.

Lengyel Katalin elmondta: a vár 
tervei a közelmúltban voltak közpon-
ti tervtanács előtt, ahol 8:2 arányban 
elfogadták a jelenlegi, már módo-
sított terveket. Ezek alapján a diós-

győri várnak három tornyát vissza-
építenék, és be is építenék két szint 
magasan, a csonka torony azonban 
a jelenlegi állapotban maradna, ott 
csak földszinti beépítést terveznek. 
Helyreállítanák a tervek szerint a lo-
vagtermet is, ahol a jövőben színhá-
zi előadásokat és fogadásokat is ren-

dezhetnének, valamint újjáépítenék 
a vár egykori kápolnáját is. 

– A kápolnát fel is szenteltetnénk, 
így lehetőség lenne esküvők meg-
tartására, úgy tapasztaljuk, erre elég 
nagy igény volna – tette hozzá az 
ügyvezető.

» folytatás a 3. oldalon

Nem felesleg, hanem érték
Egy felajánlás inspirálta a 
polgármesteri hivatalt arra, 
hogy segítő programot in-
dítsanak: használt, de még 
használható bútorokat gyűj-
tenek a rászorulóknak.

Egy megunt szekrénysor, egy feles-
legessé vált ülőgarnitúra, ágyak, szé-
kek, asztalok – van, akinek már csak 
kacatok. Másoknak viszont kincset 

érő bútordarabok, amelyekkel ottho-
nosabbá tehetik a lakásukat. 

Nemrég egy miskolci család szo-
katlan kéréssel fordult a polgármesteri 
hivatal munkatársaihoz: azt szerették 
volna, hogy segítsenek nekik találni 
egy olyan szegény családot, ahol jól 
jönne egy-két használt, de jó állapotú 
bútor. A szekrénysor és az ülőgarnitú-
ra, amely náluk már csak a helyet fog-
lalta, azóta egy másik házban áll. Egy 
olyan családéban, ahol biztosan nem 
lett volna pénz új bútorokra. 

» folytatás a 3. oldalon

Várostisztító Tavaszi szél 
Tavaszi szél névvel takarí-
tási akciót indított a pol-
gármesteri hivatal. 

Egy hete a számozott utcákat taka-
rították ki, szerdán Lyukóbányán 
az Elnök utcát, s jövő héten a Va-
daspark környékén folytatják.

Csodálatos természeti kör-
nyezet, jó levegő – üdülőpara-
dicsom helyett azonban harma-
dik világbeli állapotok fogadják a 
Lyukóbányára betévedőket.

– Az AVE Miskolc Kft. mint 
közszolgáltató örömmel csatla-
kozott a városháza akciójához. Itt 
egyértelműen látható, hogy a hul-

ladékgazdálkodás közegészség-
ügyi kérdés is, mert ahol szemét 
van, ott előbb-utóbb megjelennek 
a rágcsálók is, amelyek különböző 
betegségeket terjesztenek, tovább 
nehezítve a helyzetet. El kell indí-
tani a felvilágosítást, hogy ez a kör-
nyezet, amiben élnek, a gyereke-
ket nevelik, hatalmas veszélyeket 
rejt magában – utalt az összefüg-
gésekre Molnár Attila, a cég ügy-
vezető igazgatója. – Biztató, hogy 
az itt élők önként vesznek részt az 
akcióban. Mivel saját munkájukról 
van szó, így remélhetően a későb-
biekben nagyobb gondot fordíta-
nak majd környezetükre – véleke-
dett optimistán. 

» folytatás a 3. oldalon

Állásbörze, bő kínálattal
A Miskolci Egyetem aulája és 
díszaulája idén tizenhetedik al-
kalommal adott otthont az állás-
börzének. Idén hatvan, az ország 
minden tájáról érkezett kiállító 
cég kínálatából válogathattak az 
egyetemisták. Ez alkalommal is 

főként a műszaki karok hallgatói 
találhattak remek lehetőségeket, 
ám az idei börzén háromszázöt-
ven álláslehetőség közül válogat-
hatnak a bölcsészhallgatók is, fő-
képp a tanári pályára készülők. 

fotó: mocsári L.

A látványterven (kis kép) látszik a jövő – de addig még jelen valójában mutatja magát a diósgyőri vár | fotó: Juhász Ákos

Partfalomlás
Két családot kellett kiköltöz-
tetni az Avasról pénteken, 
partfalomlás miatt. 

A tufás szerkezetű talaj szinte fo-
lyamatosan mozog a Lövei sornál, 
korábban már több helyen is tám-
falakkal erősítették meg a környé-
ken a hegyoldalt. Váradi Béla, az 
egyik károsult a helyszínen mutatja, 
hogy nem először veszélyezteti őket 
az omlás, korábban is betonfalak-
kal kellett védekezniük a törmelék 
ellen. Egy kis mozdulat elég hozzá, 

hogy négyzetméternyi darabok sza-
kadjanak le. 

» folytatás a 2. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

HIrDETéS

KÖZLEMÉNY

MISKOLC-FELSŐVÁROSI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(3532 Miskolc, Balázs Győző tér 1. sz.)

közleményével bejelenti, 
hogy a 2011/2012. tanévtől a

S.P.I.C. MŰVÉSZETI LÍCEUM
fenntartását át kívánja venni.

Az intézmény az átvételtől

BALÁZS GYŐZŐ REFORMÁTUS LÍCEUM 
néven folytatja működését.

Szeretettel várjuk leendő 
1. osztályos és 9. osztályos tanulóinkat

a beiratkozásra a S.P.I.C. Művészeti Líceum székhelyén: 
3531 Miskolc, Győri kapu 23.

1. o. beiratkozása:
•	2011. április 28-án: 8–18 óra között
•	2011. április 29-én: 8–14 óra között

9. osztályba felvettek beiratkozása:
•	2011. június 27-én: 9–16 óra között
•	2011. április 28-án: 9–16 óra között

» Kovács Józsefné (Budai Mária) | a 13. számú önkormányzati válasz-
tókerület képviselője fogadóórát tart április 15-én, pénteken délután 3–5 óra között 
a Bedeghvölgy u. 15. számú pince előtt (a Major utcai Állatkórházzal szemben, 34-
es busz útvonala).

» Gazdusné Pankucsi Katalin | a 16. számú önkormányzati választóke-
rület képviselője fogadóórát tart április 16-án, szombaton délelőtt 8–10 óra között a 
komlóstetői, Lomb utcai buszvégállomásnál.

» Bazin Géza | a 17. számú önkormányzati választókörzet képviselője fogadó-
órát tart április 12-én, kedden délután fél 5 és 6 óra között a Bulgárföldi Általános Is-
kolában (Fazola H. u.).

» Seresné Horváth Zsuzsanna | a 18. számú önkormányzati választókerü-
let képviselője fogadóórát tart április 15-én, pénteken délután fél 1 és fél 3 között a Ki-
lián-déli Otthon Étterem melletti parkolóban, április 16-án, szombaton délelőtt 10–12 
óra között az Árpád utcai OTP előtt.

» Jakab Péter | önkormányzati képviselő és Szegedi Már-
ton, a Jobbik városi elnöke fogadóórával egybekötött lakossági fóru-
mot tart április 15-én, pénteken délután 5 órától a Munkácsy Mihály 
Általános Iskolában (Szilvás u. 39.). A fórumon részt vesz Egyed Zsolt or-
szággyűlési képviselő, a Jobbik megyei elnöke, Miklós Árpád, a megyei önkormányzat Jobbik-frakci-
ójának vezetője, valamint Szegedi Judit, a megyei önkormányzat képviselője.

Képviselői fogadóóra, fórum ››››››››››››

Tavaszi lomtalanítás: menetrend
Idén tavasszal újra lomtalanítást tart 
az AVE Miskolc Kft., melynek ke-
retében térítésmentesen elszállítja a 
háztartásokban felgyülemlett és fe-
leslegessé vált lomokat. Fontos, hogy 
csak a háztartásban képződő lomo-
kat helyezzék az ürítési napon a hul-
ladékgyűjtő edények mellé, ugyanis 
a lomtalanítás nem tartalmazza a ve-
szélyes hulladékok, építési törmelék, 
kommunális hulladékok, gumiab-
roncsok vagy zöldhulladékok elszál-
lítását. Ezek díjmentesen a hulladék-
udvarokban adhatók le.

A lomtalanítás április 11-ével ve-
szi kezdetét és június 7-ig tart. Ez alatt 
Miskolc összes utcáját érintve, a sze-
métszállítási napoknak megfelelő-
en, munkanapokon reggel 6 órától, 

ütemterv szerint szállítanak. A lomo-
kat az elszállítást megelőző napon, il-
letve a szállítás napján reggel 6 óráig 
kell kihelyezni a hulladékgyűjtők mel-
lé. A pontos ütemterv a cég honlapján 
(www.avemiskolc.hu) is megtalálható. 
Április 11–15. közötti útvonalterv

Április 11. | hétfő: Avas: Áfonyás, Gesztenyés, Ifjú-
ság, Középszer, Nyíri D., Szentgyörgy u. páratlan 
oldala, Testvérvárosok.

Április 15. | péntek: Szirma: Akácos, Árvácska, Ba-
bits M., Barát, Benczúr Gy., Berekkert, Bogáncs, 
Egressy B., Erkel F., Fáskert, Gémeskert, Hajnóczi 
J., Halom, Harang, Jenkei, Kaptár, Kassák L., Ke-
let, Koromházi, Magyar L., Mályva, Marek J., Méz, 
Miskolci, Mohostó, Nagy László, Óvoda, Pipacs, 
Posta, Pólya J., Rák, Retek, Sárosi Gy., Somlai Ar-
túr, Szalay A., Szacsvay I., Szép, Szerb A., Szirmay 
A., Tartsay V., Új Élet, Újkert, Váci M.

Hová jut a szennylé?
A szennyvízelhelyezést el-
lenőrizték a héten a szá-
mozott utcák környékén, 
amely az idei környezet- 
és vízbázis-védelmi ellen-
őrzések egyik célterülete. 

A MIVÍZ Kft. és a közterület-fel-
ügyelet munkatársai házról ház-
ra járva rögzítették a lakók adatait, 
és számlaellenőrzésekkel, helyszíni 
szemlével próbálták feltérképezni, 
milyen módon történik a lakások-
ban a szennyvízkezelés, megfelel-e 
a hatályos szabályozásoknak. Mint 
megtudtuk, vannak, akik feketén 
szippantatják a derítőjüket – már 
akinek van ilyen –, így pedig ellen-
őrizhetetlen, hová jut a szennylé. 

– Olyanok is vannak, akik il-
legális szennyvízcsatorna-bekö-

tésekkel próbálkoznak, vagy házi 
megoldásokkal vezetik ki az útra, 
patakba, közterületre a szennye-
zett folyadékot – mondta el Turzó 
László, a MIVÍZ Kft. szennyvíz-
üzletágának vezetője, az ellenőr-
zés szakmai felügyelője. 

A Szinva vízminőségének védel-
mét is szolgálja az ellenőrzés. Turzó 
László elmondta: egyrészt világos 
képet szeretnének kapni a szenny-
vízkezelés helyzetéről, másrészt pe-
dig a környezetszennyező szabály-
talanságok feltárásával mód nyílik 
ezek szankcionálására, visszaszorí-
tására is. Indokolt esetben a ható-
sági osztály szabja ki a bírságokat.

– A környezet- és vízbázis-vé-
delmi ellenőrzések korábbi célte-
rülete a Bábonyibérc volt, idén a 
számozott utcák után, előrelátha-
tólag Miskolctapolca egyes részei 
következnek majd. 

Szepesi S. 

Az Arago Hotels Szállodaipari és 
Szolgáltató Zrt. (1113 Budapest, Bar-
tók Béla út 152. sz.) részére a Farko-
Kör Kft. (1062 Budapest, Bajza u. 54. 
sz.) által készített „Lillafüred Szabad-
időpark (38457/2 és 38474 hrsz.)” 
előzetes környezeti vizsgálati eljárást 
lezárták. Az ezzel kapcsolatos hatá-
rozat megtekinthető április 15-éig az 

Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), valamint a polgármesteri 
hivatal Építési és Környezetvédelmi 
Hatósági Osztályán (Miskolc, Város-
ház tér 8. sz., III. udvar I. emelet) ügy-
félfogadási időben (hétfő 13–16, szer-
da 8–17 és péntek 8–12 óra között).

Szociális Alapra, Fogyatékosügyi 
Alap ra, nyugdíjasklubok működési 
támogatására hirdet pályázatot Mis-
kolc Megyei Jogú Város Közgyűlésé-
nek Egészségügyi és Szociális Bizott-
sága. Mindhárom pályázat beadási 
határideje április 22. A részletes ki-

írások a www.miskolc.hu honlap-
ról – Közérdekű adatok/Polgármes-
teri Hivatal tevékenység/Pályázatok/
Polgármesteri Hivatal által kiírt pá-
lyázatok – letölthetőek, valamint az 
Egészségügyi és Szociális Osztályon 
(Miskolc, Petőfi u. 39.) beszerezhetők.

Április 1. | péntek 

Országos angol. A Bláthy Ottó 
Szakközépiskolában rendezték meg 
annak az országos angol versenynek 
a döntőjét, amelyen nyelvi előkészí-
tős 9–10. évfolyamos középiskolások 
indulhattak. A döntő legjobb egyé-
ni versenyzője Fazekas Viktor, a Ber-
zeviczy Gergely Szakközépiskola di-
ákja lett, a kupát idén a nyíregyházi 
Széchenyi István Közgazdasági, Infor-
matikai Szakközépiskola vihette haza.

Gyertyás tiltakozás. Gyertyás til-
takozást szervezett estére a Fidesz 
irodája elé az MSZP helyi szerveze-
te, tiltakozásul Wittner Mária Horn 
Gyulával és Toller Lászlóval kapcso-
latos kijelentései miatt, valamint a 
kormány politikáját is bírálva. Az ese-
ményen megközelítőleg 150-200 em-
ber vett részt. Mások mellett felszólalt 
Káli Sándor, Miskolc volt polgármes-
tere, aki úgy fogalmazott, az ilyen 
megnyilvánulások nem méltók a ma-
gyar parlamenthez és képvise lői hez. 
Káli felszólította a kormány tagja-
it, hogy az országért dolgozzanak, ne 
pedig az emberek megosztásán.

Április 2. | szombat

Összeszedték. Több zsák szeme-
tet gyűjtöttek össze természetvé-
dők Miskolctapolca környékén. Az 
akciót a Bükki Fiatalok Természet-
járó Egyesület szervezte, a Tiszta 

Erdeinkért elnevezésű program ré-
szeként, a Tapolcán újonnan kialakí-
tott új rekreációs útvonalon. 

Április 3. | vasÁrnap 

Lövedék a Hejő-parton. Má-
sodik világháborús tüzérségi löve-
déket talált egy a kutyáját sétáltató 
személy a miskolci Kemény Dénes 
uszodával szemben vasárnap este. 
A tűzszerészek hétfőn a patak vizé-
ben egy újabb lövedékre bukkantak. 
Mindkettő tartalmazott még robba-
nóanyagot, de szállítható állapotban 
voltak, ezért nem kellett a helyszínen 
megsemmisíteni. 

Április 4. | hétfő 

Bicikliseket ellenőriznek. A 
rendőrség háromhetes közúti ellen-
őrzési akciót indított a kerékpáros 
belesetek megelőzése érdekében. A 
kötelező tartozékok meglétének el-
lenőrzése mellett szondázásra is szá-
míthatnak a biciklisek. 

Április 5. | kedd

Az iskolai agresszivitás ellen. 
Az iskolai krízishelyzetek és a konf-
liktusok kezelésére egy ezzel fog-
lalkozó képzés bemutató konfe-
renciáját tartották Miskolcon. A 
Belügyminisztérium és a Miskol-
ci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara a helyzetek helyes kezelésének 

oktatása érdekében ingyenes kép-
zést indít, melyre várják az oktatók, 
és akár a szülők jelentkezését is. 

Önkéntes diákok. Közel három 
hónapon keresztül lesznek jelen a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
életében a Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium diákjai. A tanulók önkén-
tes munkával a gyermekosztályon, 
a szülészeti-nőgyógyászati részle-
gen, valamint a pszichiátriai osztá-
lyon igyekeznek a betegek számára 
elviselhetőbbé tenni a lelki terheket. 

Április 6. | szerda

Beragadt. Kisodródott, majd fel-
borult autójával egy 22 éves rendőr a 
Szuhogy és Szendrő közötti úton. A 
Szendrői Rendőrőrs fiatal őrmestere 
a balesetet követően, eddig ismeret-
len okból főbe lőtte magát, életveszé-
lyes sérülésekkel, mentőhelikopter 
szállította a megyei kórházba. Itt – 
túlterhelés miatt – beragadt a sérültet 
és kísérőit szállító lift, melyet végül a 
tűzoltóknak kellett felnyitniuk. A be-
avatkozás során komoly károk kelet-
keztek – Csiba Gábor kórházi főigaz-
gató úgy nyilatkozott, egyszerűbb, 
gyorsabb lett volna, ha a lift utasai a 
kórházi szerelőket értesítik, ebben az 
esetben a liftet sem kellett volna szét-
verni. 

Országjárók. Országjárásba kez-
dett az LMP, melynek részeként 
Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor 
országgyűlési képviselő megyénkbe 
látogatott, hogy helyben tapasztalja 
meg a térség problémáit. Osztolykán 
Ágnes a miskolci Herman Ottó 
Gimnáziumot is felkereste, ahol a 
pedagógusi életpálya-modellről, a 
tankötelezettségi kor leszállításáról 
és az oktatásügy államosításáról érte-
kezett a tanárokkal. 

Kátyúznak. Elkezdődött Miskol-
con a tavaszi kátyúzás, jelenleg 145 
millió forint áll rendelkezésre. A vá-
rosban az összesített adatok szerint 
3500 négyzetméter a javítandó terü-
let, ami 353 utcát, útszakaszt érint. A 
kátyúzás a balesetveszélyes szakaszo-
kon kezdődik, majd a tömegközleke-
dési útvonalak és a közintézmények 
környékén található úthibákat javít-
ják. A legkritikusabb szakaszokkal 
várhatóan még tavasszal végeznek a 
szakemberek.

Április 7. | csütörtök

Költségtérítés. Lapértesülések 
szerint törvénytelenül vett fel köz-
pénzt tavaly októbertől február végé-
ig Csöbör Katalin miskolci fideszes 
országgyűlési képviselő: teljes össze-
gű választókerületi pótlékot vett fel 
az Országgyűléstől, miközben Alsó-
zsolca alpolgármestereként is kapott 
költségtérítést. A Fidesz sajtóosztálya 
azt közölte, hogy a párt etikai bizott-
sága ki fogja vizsgálni az ügyet.

Április 8. | péntek 

Éneklő ifjúság. Miskolcon rende-
zi meg a Magyar Kórusok és Zene-
karok Szövetsége a XX. Éneklő Ifjú-
ság Szakmai Napok és Koncertek 
elnevezésű programját. A vándor-
rendezvénynek az Fazekas–Istvánffy 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény ad otthont 
április 8–10. között. 

Partfalomlás
Két családot kellett kiköl-
töztetni az Avasról pénte-
ken, partfalomlás miatt. 

» folytatás az 1. oldalról
– Mindig előrébb szorultunk a 
házban, az értékesebb dolgokat is 
előre vittük, mert soha nem tud-
hattuk, mikor indul meg az egész 
– mondja a férfi. A négygyerme-
kes családot és szomszédjukat a 
MIK szükséglakásokban helye-
zi el az erősítési munkák idejére. 
Durda Péter, a polgármesteri hi-
vatal városüzemeltetési osztályá-
nak főtanácsosa úgy tájékoztatott, 
hogy ezek már szombaton reggel 
elkezdődnek. Lebontják a veszé-
lyes részeket, és a közvetlen bal-
esetveszély elhárítására egyelőre 

úgynevezett mechanikus védel-
met építenek ki. Elkerítik a terüle-
tet, és vasoszlopokkal, acélhálóval 
erősítik meg a hegyoldalt. 

– Ezekkel a folyamatokkal saj-
nos számolnunk kell – a tava-
lyi esőzések, a téli fagyok és most 
a talaj kiszáradása mind hozzájá-
rulnak az ilyen és hasonló veszély-
helyzetek kialakulásához – mond-
ta a főtanácsos. 

A helyszínt Pfliegler Péter al-
polgármester, a városüzemelteté-
si osztály és a katasztrófavédelem 
szakemberei is megtekintették. 
Mint megtudtuk, a támfal végle-
ges helyreállítása előreláthatóan 
25-30 millió forintba kerül majd. 
Ezt a város saját erejéből finanszí-
rozza, de keresik a pályázati lehe-
tőségeket is. 

Szepesi S.  

Elvezetik a feltörő vizet
Komoly gondot jelent az elmúlt év 
nyara óta a Barlangfürdőnél feltörő 
víz elvezetése. Hogy az esőzések mi-
att megnőtt vízmennyiség ne öntse 
el a Pazár sétányt és a Barlangfürdőt, 
azért a parkban található szerelvény-
akna megbontásával, homokzsák-
kal körbezárt területen juttatták azt 
a Hejő-mederbe. Időközben legyár-
tották azt az egyedi idomot, ami le-

hetővé teszi, hogy a fölös, feltörő vi-
zet a föld alatt vezessék a patakba. A 
legközelebbi vízmentes időszakban 
az ürítő vezetéket kiépítik. Ezen ke-
resztül – az időjárás vagy üzemálla-
pot-váltás miatt – időnként ezután is 
víz ömlik majd a patakba, ez azon-
ban nem pazarlás, hanem az üze-
meltetői gondoskodás eredménye 
lesz, hangsúlyozzák a szakemberek.
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Diósgyőr, Lillafüred: fejlesztésre „ítélve”
Megújulhat egy 2,4 milliárd 
forint összköltségű uniós 
programnak köszönhetően 
a diósgyőri vár és a lillafüre-
di függőkert is. A pályázatot 
nyár elején adják be a máso-
dik fordulóra, ezzel kapcso-
latban tartottak csütörtökön 
bejárást a beruházások hely-
színein.

» folytatás az 1. oldalról
A második fordulóra beadott pályá-
zatban két új elem van: az egyik az 
úgynevezett lovagi tornák tere, a má-
sik pedig a vásártér felújítása. 

Lengyel Katalin szerint ezekre azért 
volt szükség, mert engedélyezési okok 
miatt több, az első terveken még sze-
replő elképzelés – engedélyezési prob-
lémák miatt – nem valósulhat meg, 
ezeket váltanák ki az új elemek. 

 – Eredetileg ugyanis a vár tövé-
be terveztek egy színpadot. Erre azért 
lett volna szükség, mert a beépítés-
sel a lovagterem beszűkül, a jelenleg 
ott tartott rendezvényeknek kellett 
más helyszínt találni. Ezt a megol-
dást ugyan nem támogatták, azonban 
a lovagi tornák terén lesz egy mobil-
színpad is, ami helyet adhat ezeknek a 
rendezvényeknek.

Függőkert: 
funkció a teraszoknak
Lengyel Katalin szerint a jelenleg 
meglehetősen leromlott állapotú lil-
lafüredi függőkert teljes felújítására is 
szükség van.

– A terület jelenleg is teraszos el-
rendezésű, ezen nem változtatunk, 
csupán funkciót adunk nekik – 
mondta az ügyvezető. A tervek sze-
rint a Palotaszállótól lefelé haladva a 
következő teraszok jönnének létre: a 

zene, a költészet, az ifjúság, a találko-
zások, a virágok terasza, valamint a 
szobrászat terasza. 

Az újraértelmezett teresedéseknek 
nevüknek megfelelően funkciókat is 
szánnak: a zene teraszán könnyűze-
nei programokat, a költészet teraszán 
a művészeti iskolákkal, könyvtárral 
együttműködve felolvasóesteket ren-
deznének, az ifjúság teraszán játéko-
kat, a szobrászat teraszán képzőmű-
vészeti alkotásokat helyeznének el.

2012 elején kezdődhet
Ha másodfokon is támogatják a pro-
jektet, úgy a fejlesztések várhatóan 
2012 februárjában indulhatnak, és 
mintegy 24 hónap alatt kell elkészül-
niük. Jelen állapotok szerint tehát úgy 
fest, hogy a vár sziluettje idén látható 
jelenlegi formájában utoljára, azon-
ban a programokat tekintve kisebb 
módosítások, változások, újdonsá-
gok ebben a szezonban is lesznek.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Várostisztító Tavaszi szél 
A lakossággal együttmű-
ködésben, Tavaszi szél 
névvel takarítási akciót in-
dított a polgármesteri hi-
vatal. Egy hete a számo-
zott utcákat takarították ki, 
szerdán Lyukóbányán az 
Elnök utcát, s jövő héten a 
Vadaspark környékét.

» folytatás az 1. oldalról
– Lyukóban bárhol rendezhettünk 
volna szemétszedést. Azért válasz-
tottuk az Elnök utcát, mert sok-
gyerekes nagycsaládok élnek erre. 
Ez csak csepp a tengerben, azon-
ban egy folyamat része – egészítet-
te ki Takács Gábor, a polgármes-
teri hivatal társadalmi felzárkózási 
referense. Közben a szétszórt sze-
mét egyre több zsákot töltött meg. 

– A városban élők, és reménye-
ink szerint az idelátogatók is érzé-
kelték, hogy Miskolcon elkezdő-
dött a szeméthegyek felszámolása 

– jelentette ki Dobos Tímea, a pol-
gármesteri hivatal szóvivője, majd 
elmondta: a városnak hatalmas 
gondot és plusz költséget jelente-
nek a szemetelők. Az illegális sze-
métszállításra és elhelyezésre elkü-
lönített 15 millió forintnak lehetne 
a többszöröse is, akkor sem tud-
ná az önkormányzat saját erejé-
ből megtartani a tisztaságot. Fon-
tos a lakosság bevonása. Igényeljék 
és segítsenek abban, hogy tisztább, 
rendezettebb városban éljünk. 

Január és március között 128 
tonna szemetet szállítottak el, ami 
2,4 millió forintba került. Csak a 
számozott utcákból 60 tonnát vitt 
el a Városgazda Kft… 

Csontos L. | fotó: Juhász Á.

Szennyvízberuházás Miskolcon
Jelenleg Miskolcon 1797 
ingatlan nincs bekötve a 
szennyvízhálózatba. Meg-
oldást az a MIVÍZ által 
benyújtott KEOP-os pá-
lyázat jelenthet, melynek 
az elbírálására várnak.

A KEOP-pályázatba 899 lakás 
bekötése férhet bele, így a jelen-
leg csatornahálózat nélküli ingat-
lanok több mint felénél oldód-
hat meg a szennyvízelvezetés. Az 
összesnél több okból sem tudják 
kiépíteni a hálózatot. Van olyan 
ingatlan például, ahol víz sincs be-
kötve, és vannak olyanok, ame-
lyek ritkán lakott területen he-
lyezkednek el – a KEOP-pályázat 
azonban azt írja elő, hogy legalább 
45 bekötésnek kell lennie egy ki-
lométeres szakaszon. A számozott 
utcákban például ezen feltételek 

miatt csak a III., VI. és VIII. ut-
cákban épülhet szennyvízcsator-
na a pályázat keretében.

A meglévő csatornahálózat bő-
vítésére vonatkozó elvi vízjogi en-
gedélyes tervek elkészültek, a há-
lózatbővítésbe bevonandó utcák 
kiválasztásánál szempont volt még 
az is, hogy a terület belterületi lakó-
övezetbe tartozzon, az ingatlanok 
többségén állandó tartózkodásra 
alkalmas épület vagy az épületek-
ben az önkormányzatnál nyilván-
tartott bejelentett lakos legyen. A 
hálózatba kizárólag lakossági fo-
gyasztókat kötnek be, tekintettel 
arra, hogy a vonatkozó rendelet-
ben előírt 30 fő/ha, illetve 45 be-
kötés/km teljesüljön. A csatorna-
hálózat építési költsége több mint 
nettó 1,3 milliárd forint, összesen 
13 831,5 méter szennyvízcsator-
na épül ki 899 ingatlan bekötésével.

Az utcák listáját, ahol megvaló-
sulhat a szennyvízhálózat-kiépí-
tés,  a minap.hu-n olvashatják!

H. I.

Az egyiknek felesleg, a másiknak érték
Egy felajánlás inspirálta a 
polgármesteri hivatalt arra, 
hogy segítő programot in-
dítsanak: használt, de még 
használható bútorokat gyűj-
tenek a rászorulóknak.

» folytatás az 1. oldalról
Az adományozó Molnár Dénesné. 
Hegedűséket a családsegítő szolgálat 
munkatársai választották ki, így ke-
rültek hozzájuk a bútorok. Hegedűs 
Mária (képünkön) két gyermeket ne-
vel. Munkája nincs, nem vették visz-
sza a gyes lejárta után. A párja szintén 
munkanélküli. Ő novem berben vesz-
tette el az állását. Kevésből élnek és 
rengeteg adósságuk van. Az asszony 
azt mondja, jobbkor nem is jöhettek 

volna a bútorok. Hálás értük, és re-
méli, hogy még sokáig használhatják 
majd őket abban a házban, amelyben 
élnek. És amelyet talán nem árverez-
nek el a fejük felől. Svájci frankos la-

káshitelük van, a törlesztőrészlet havi 
150 ezer forint. Kötöttek biztosítást 
arra az esetre, ha elveszítenék az állá-
sukat, de közös megegyezéssel bocsá-
tották el őket, így a biztosító nem fizet.

A polgármesteri hivatalnál a jó 
példán felbuzdulva úgy döntöttek, 
megpróbálnak másoknak is segíteni. 
Április 11-étől egy programot indíta-
nak, amelyben olyan bútorokat gyűj-
tenek, amelyek bár használtak, de jó 
állapotban vannak és még használ-
hatóak. Takács Gábor, a polgármes-
teri hivatal társadalmi felzárkóztatá-
sért felelős referense és a családsegítő 
szolgálat munkatársai közvetítenek 
majd az adakozó kedvű és a rászoru-
ló miskolciak között. 

A jótékony felajánlásokat e-mail-
ben (takacsg@miskolcph.hu) és te-
lefonon (70/450-9728) is várják. Azt 
kérik, hogy aki tud és akar is adni, 
az fényképezze le feleslegessé vált 
bútorait, a képeket pedig küldje el 
e-mailben a polgármesteri hivatal 
felzárkóztatási referensének, aki to-
vábbítja azokat a családsegítő szolgá-
lathoz. Az adományok szétosztásáról 
ugyanis ők gondoskodnak.

Petruskó N. | fotó: Mocsári L.

Együttműködésben a megújuló energiákért
Nagyobb hangsúlyt kaphat a miskolci távfűtésben a biomassza

A szakemberek úgy gondol-
ják, van jövője Miskolcon a 
biogáz-forrású távfűtésnek, 
ezért a Bogáncs utcai rend-
szert is felülvizsgálják, és a 
dél-kiliáni biomassza-fűtő-
mű után további biomasz-
sza-felhasználási lehetősége-
ket kutatnak.

Megújuló energiaforrásokat sze-
retne bevonni minél inkább a 
távhőrendszerbe a Miskolci Hőszol-
gáltató Kft., enyhítendő a földgázfüg-
gőséget és nyitva a környezetbarátabb 
megoldások felé. Ennek érdekében 
együttműködési megállapodást kö-
töttek a Miskolci Egyetem Ener-
gia- és Minőségügyi Intézetének 
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti 
Tanszékével. A kutatás-fejlesztési kö-

zös munka három területre koncent-
rál, tudtuk meg Vécsi Györgytől, a 
MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatójától. 
Az első a rekultivált Bogáncs utcai 
szemétlerakóból kinyert biogáz és az 
azt hasznosító Futó utcai fűtőmű. Itt 
állapotfelmérést végeznek az egye-
tem szakemberei, és optimalizálni 
próbálják a működést. A második 
terület a nagyobb közintézmények 
hőellátásának korszerűsítése – vagy 
a jelenlegi távhőrendszerre kapcso-
lással, vagy ahol ez nem gazdaságos, 
ott biomassza és napenergia segítsé-
gével, egyedi rendszerben. 

A harmadik, és egyben legna-
gyobb projekt a biomassza szélesebb 
körben való felhasználása. Mint Vé-
csi György elmondta, a Dél-kiliáni 
lakótelep mellett több városrészben 
is elképzelhetőnek tartják az ener-
giahordozó átállítását földgázról bio-
masszára.

Palotás Árpád, az egyetem Tüzelés-
tani és Hőenergia Intézet Tanszék in-

tézetigazgatója érdeklődésünk re  el-
mondta, a Bogáncs utcai egykori 
szeméttelepen több mint száz ku-
tat fúrtak a biogáz kinyerésére, ezek 
azonban nem egyenletes hatásfokon 
működnek, és a metántartalom is na-
gyon változó a kinyert gázban. Ezért 
kezdték el a kutak felmérését, remé-

nyeik szerint nagyobb hatásfokon is 
lehet működtetni ezt a rendszert.

Az itthon is kinyerhető vagy előál-
lítható energiahordozók közül a leg-
egyszerűbb megújuló energiaforrás 
a dékánhelyettes szerint a biomasz-
sza, melyet faapríték mellett elsősor-
ban energianövényekből lehet előállí-
tani. A terv pedig éppen az, hogy a fás 
szárú energianövényeket telepítsék, és 
ezekkel lássák el a kazánokat, melyek-
re kitűnő területek lennének Palo-
tás Árpád szerint az árterek. Emellett 
persze a bükki fafeldolgozás is ter-
mel ki nagy mennyiségű faaprítékot, 
melynek a beszállításához a tervek 
szerint a kisvasút hibrid mozdonyát 
használnák, ami a környezetterhelés 
szempontjából is jelentős lépés. 

Az elképzelések szerint nem is fel-
tétlenül lenne szükség új kazánokra, 
az intézetigazgató ugyanis elképzel-
hetőnek tartaná a meglévő földgáz-
kazánok egy részének az átépítését, 
átállítását. Ahogy azoknál a közin-
tézményeknél is a biomassza felhasz-
nálását vizsgálják, ahol nem lenne 
gazdaságos a távhőrendszerre kap-
csolás.

Horváth I.

Áprilisi hulladékgyűjtések
04. 16. | Vadaspark környéke 
04. 18–20. | Városi Föld Napi Takarítási Akció. 
Iskolák környéke
04. 22. | Szemétszobor-építő verseny. Vörös-
marty tér
04. 21. | Tavaszi szél. Avas 
04. 23. | Szelektív gyűjtőszigetek környéké-
nek takarítása

Képzési programok
Összeállította ez évi képzési jegy-
zékét a regisztrált álláskeresők el-
helyezkedésének elősegítése, va-
lamint a munkaadói igények 
kielégítése érdekében a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja (lásd: http://emrmk.
munka.hu). Megyénkben a tervek 
szerint 185 képzési program va-
lósul meg 16 helyszínen, 67 szak-
irányban, mely összesen 36 kép-
ző intézmény oktatási programja. 
Jellemző szakirányok: építőipa-

ri, fémipari, informatikai, keres-
kedelmi, vendéglátó-ipari, nyelvi 
képzések, de megtalálhatók a lis-
tán a különböző gépkezelő-, gép-
kocsivezetői képzések is. 

A képzési programokat a mun-
kaerő-piaci igények és a rendelke-
zésre álló pénzügyi forrás függ-
vényében indítják. A regisztrált 
álláskereső ajánlott képzés esetén 
a tanfolyami díj száz százalékát, in-
tenzív képzés esetén keresetpótló 
juttatást, valamint a szükséges hely-
közi közlekedéshez utazási kedvez-
mény igénybevételére jogosító iga-
zolást kaphat támogatásként. 

A Futó utcai fűtőmű két éve működik
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Különleges esküvői helyszín – különdíjért
Csak különdíj ellenében le-
het a hivatalon és munka-
időn kívül esküvőt tartani, 
ha megszavazza az előter-
jesztést az áprilisi közgyűlés.

Az eddigi szabályozás szerint rend-
kívüli körülmény esetén lehetett in-
gyenesen esküdni, illetve bejegy-
zett élettársi kapcsolatot létesíteni a 
polgármesteri hivatalon kívül. Azt 
viszont, hogy mi számít rendkí-
vüli élethelyzetnek, nem definiál-
ták pontosan, így egyre divatosabbá 

vált, hogy a párok külső helyszíne-
ken tartották a szertartást. Ezt ke-
zelendő, az anyakönyvvezetői díjak 
meghatározását is napirendre tűzték 
a közgyűlésen. Betegség vagy moz-
gáskorlátozottság esetén továbbra is 
díjmentesen vehető igénybe az anya-
könyvvezetői szolgáltatás. Ha azon-
ban semmi sem korlátozza a háza-
sodni kívánókat, akkor az egyéni 
kívánalmakért fizetni kellene.

Csikós Istvánné több évtizede dol-
gozik anyakönyvvezetőként és szá-
mos külső helyszínen vezette már a 
szertartást. Leggyakrabban a Palo-
taszállóban járt a jeles esemény kap-

csán, de adott már össze párokat a 
Szent István-cseppkőbarlangban, és 
majdnem repülőn is. Az égben kö-
tött házasság időpontját azonban el-
halasztotta a pár, majd az új időpont-
ban már nem voltak egy pár…

Egyébként több szempontot is fi-
gyelembe kell venni, ha a hivatali he-
lyiségen kívüli ceremóniát választjuk 
– elsősorban azt, hogy bármilyen kül-
ső helyszín esetén fedett teret kell biz-
tosítani az iratok védelme érdekében.

A külső helyszín mellett a hiva-
tali munkaidőn kívüli időpontok is 
többletköltséget vonnának maguk 
után, emellett külön határoznák meg 
az egyszerű és az ünnepélyes szertar-
tás árát. Az ebből a szolgáltatásból 
befolyó összeget a hivatali helyiség-
ben, hivatali időben történő házas-
ságkötés színvonalának emelésére 
tudnák fordítani.                  Kiss J.

Az olvasás öröme
Az olvasás népszerűsítése volt a célja annak az egyéves prog-
ramnak, melyet a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár szer-
vezett. A Megyénk az irodalomban elnevezésű versenyről,  
és az olvasói szokásokról beszélgettünk Filip Gabriellával,  
a megyei könyvtár munkatársával.

– A versennyel sikerült új közön
ség körében népszerűsíteni az ol
vasást, vagy csupán a meglévő ol
vasótábort erősítették meg? Milyen 
tapasztalataik voltak?
– Jó lenne azt hinni, hogy egy 

vetélkedő – tartson akár egy évig 

a sorozat –, elegendő az irodalom 
megszerettetéséhez, új olvasók to-
borzásához. De ne áltassuk magun-
kat! Abban viszont biztos vagyok, 
hogy sok ember figyelmét sikerült 
ráirányítanunk irodalmunk gazdag-
ságára, megyénk múltjára, kulturá-

lis és természeti értékeinkre. Tavaly 
márciustól minden hónapban egy-
egy olyan könyvet ajánlottunk ol-
vasóink figyelmébe, amelyben vala-
miképpen megjelenik a megye. Az 
irodalmi művekhez kapcsolódó kér-
déseinkre a legtöbb választ is a me-
gyénkből kaptuk, de volt budapesti, 
debreceni, sőt komlói játékosunk is. 

– A döntőbe jutott versenyzők több
sége az idősebb korosztályból került 
ki. Mi lehet ennek az oka?
– Talán több idejük, türelmük is 

van az ilyen hosszú ideig tartó soro-
zatokhoz az idősebbeknek, és nyilván 
a klasszikus szerzőkhöz, a hagyomá-
nyos értékekhez is jobban ragaszkod-
nak. Mondhatnám azt is, hogy őket 

még nem csábította el teljesen az inter-
net, de nem szeretném a technika új-
donságait hibáztatni az olvasási szo-
kások változása miatt. Már csak azért 
sem, mert sokan a könyvtár honlap-
ján találták meg ezt a játékot, és végül 
is az internetnek köszönhetően vették 
kezükbe az ajánlott könyveket. Lehet, 
hogy a résztvevők között többségben 
voltak az idősebbek, de ha ők családi 
vagy baráti körben beszámolnak ol-
vasmányélményeikről, talán a fiata-
labbak is kíváncsiak lesznek arra: hogy 
csúzlizta le a rántani való csirkéket a 
kis Kossuth Lajos, vagy mi történt Dé-
ryné Széppataki Róza hófehér ruhájá-
val és kibodorított frizurájával az agg-
teleki cseppkőbarlangban.                K. J.
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Bősze Péter halálára
Miskolcon Burkus király volt; a 
Gül Baba Zülfikárja; Sallós Gá
borral meg Bánó Pállal tercettet 
énekelt a My Fair Ladyban – vá
rosunkban töltött 12 esztendeje 
alatt 48 produkcióban lépett föl. 
A régebbi bérlők, hajdani diákok 
még emlékezhetnek csetlőbot
ló, tüsténkedő figurájára, sajátos 
artikulációjára, mindenkire és 
mindenre „angyali naivitással” 
rácsodálkozó tekintetére.

Komédiásnak született, s a Vi
dám Színpadon, majd a Mikrosz
kópban váltak valóra álmai. 
Utóbb Salamon Béla emlékezetes 
szerepeiben (Ha én egyszer kinyi
tom a számat…) aratott megérde
melt sikereket.

Bősze Péter leginkább a színpa
don nyitotta ki a száját; csendben 
élt, de nem észrevétlenül. Ahogyan 
jelenésére várt egy széken kupo
rogva, már egészen azonosult a 
megformálandó figurával. Tudott 
valamit, amit csak kevesen: teljes 
életet, sorsot felmutatni akár pár 
mondatos epizódszerepben.

Intenzív színpadi jelenlétét a 
néző is érezte, s hogy a szakmában 
mennyire becsülték, azt a pálya
társak nagyszámú részvétele bizo
nyította a temetőben. 

Bősze Péter pár hónapja hosszú 
órákat töltött színészmúzeumunk
ban. Emlékezett a régi fotográfiák, 
relikviák között. Most már tudhat
juk; 76 évesen, búcsúzott.            Gy-

hírhasáb ››››››››››››
Liszt-játék. A Liszt-év alkalmá-
ból játékot indít a miskolci általános 
és középiskolák tanulóinak Miskolc 
önkormányzata és a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar. Április 1–szeptember 
30. között a tanulók egy kvízjátékban 
vehetnek részt, amely Liszt Ferenc éle-
tére és munkásságára vonatkozó kér-
déseket tartalmaz. A játék elérhető a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar hon-
lapján (www.mso.hu), a Liszt-kvíz 
menüpont alatt.

Jótékony Holdviola. Jótékonysági 
koncertet szervez az országos Lions 
day keretén belül, a Holdviola együt-
tes részvételével az Első Miskolci 
Lions Club április 14-én este hét órá-
tól a Művészetek Házában. A koncert 
jegyárbevételét a Vakok és Gyengén 
Látók szűrőnapjának megrendezésé-
re ajánlja fel a klub. 

Kisvonat gyakrabban. Megválto-
zott menetrenddel közlekedik ápri-
lis 1-jétől a lillafüredi kisvonat. Áp-
rilis 22-ig a hétköznapokon már két 
alkalommal is elindul, hétvégén pe-
dig négy járattal áll a kirándulók ren-
delkezésére. 

Rózsa Sándorral a Denevér c. 
operettben, Blind ügyvéd szere-
pében (balra)

Játékok a középpontban
Két kiállítás is megnyitotta kapu-
it a közönség előtt a Herman Ottó 
Múzeum kiállítási épületében csü-
törtökön. Az egyik tárlat a játékdi-
vat és játékhagyomány témakörét 
járja körbe, míg a másik a 100 éve 
született Lajos Árpádra, a múze-
um egykori igazgatójára emlékezik. 
Mégis mindkettő a játékok világá-
hoz kötődik, hiszen Lajos Árpád 
folklorista a népi játékok történe-
tét kutatta, míg a másik tárlat leg-
főbb kérdése, hogy ki játszik ilyet? 
Babák, társasjátékok, kisvonatok és 
a matchboxok elődjei emlékeztetik 
az idősebb korosztályt arra, milyen 
is volt a gondtalan gyermekkor. A 
kisebbek pedig új játékokat fedez-
hetnek fel, s közelebb kerülhetnek 
szüleik megértéséhez.
(fotó: Juhász Á.)

„Érthetővé tenni a csodát…”
A költészet napja minden évben kü-
lönleges alkalmat kínál, hogy szűkebb 
és tágabb környezetünkben is számot 
vessünk szellemi értékeinkkel „az írás-
tudók felelősségével”, küldetésével. 

Zemlényi Attila, Szabó Lőrinc-díjas költőt nem 
kell bemutatni a miskolciaknak. A Műút című 
miskolci irodalmi és művészeti folyóirat fő-
szerkesztője eddig négy verseskötetet publikált, 
és számos írása jelent már meg a vezető hazai 
irodalmi-közéleti magazinokban is. 1996-tól 
Máger Ágnessel közösen szervezett irodalmi 
szalont Miskolcon, ahol több mint nyolcvan al-
kotó mutatkozott be. 2004-től az Erőmű Kor-
társ Művészeti Egyesület elnöke, jelenleg a 
Magister magángimnázium igazgatója. 

Zemlényi Attila mindenképpen a Műútat 
tartja eddigi pályafutása legfontosabb mérföld-
kövének, amely most már nem csupán egy fo-
lyóiratot, hanem irodalmi-művészeti mozgal-
mat, alkotóműhelyt is jelent. 

 – Amikor 2007-ben megbíztak a főszer-
kesztői teendőkkel, társaimmal együtt alapvető 
törekvésünk volt, hogy a lapban, a korábbiak-
hoz képest, több legyen az irodalom, a művé-

szet, és kevesebb a közélet – hangsúlyozta. – 
Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kívántunk 
közéleti, társadalmi problémákkal foglalkozni. 
Elsősorban azonban a kortárs kultúrát szeret-
tük volna gondozni, kritizálni, s teret, bemutat-
kozási lehetőséget biztosítani a helyi művészek-
nek. Egy olyan alkotóműhely létrehozásával, 
amely meghatározó befolyással, kisugárzással 
bír a város és a régió szellemi életére, emellett 
képes felvállalni a tehetséggondozást is. 

A célkiűzések jelentős részét mára sikerült 
megvalósítani. A folyóirat az elmúlt évek alatt 
országosan ismertté vált, szakmai megítélését 
pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 
Nemzeti Kulturális Alap tavaly beválasztotta az 
önálló szellemi műhelyként is mértékadó, ki-
emelten támogatott lapok közé – az úgyneve-
zett „nemzeti tizenegybe”. 

A Műút a város szinte valamennyi jelen-
tős kulturális intézményével együttműkö-
dik író-olvasó találkozók, tárlatok, művészeti 
rendezvények szervezésében. Sikerrel fut-
nak tehetséggondozó programjaik – Műút-
Szöveggyár, Műút-Deszka – melyek kere-
tében a diákokat műhelyfoglalkozásokon 
ismertetik meg az alkotói gondolkodással, az 
alkotói folyamatokkal. 

Zemlényi Attila szerint Miskolc nagyon elő-
kelő helyen áll a hasonló városok között a szel-
lemi-kulturális életet, „pezsgést” tekintve, bár 
itt is vannak nehézségek. 

– Kevés például az olyan hely, „irodalmi ká-
vézó”, ahol az alkotó emberek összejöhetné-
nek. Akár szimbolikusnak is tekinthető, aho-
gyan eltűntek a régi, miskolci kávéházak, hogy 
bankok, multinacionális központok épüljenek 
a helyükre. Pedig az irodalomnak van tábora, 
közönsége, és van utánpótlása is – állítja a mis-

kolci költő. A fiatalok érdeklődnek a kultúra, a 
költészet iránt, függetlenül anyagi, családi, tár-
sadalmi hátterüktől. 

S hogy mivel tudják őket biztatni, mi motivál-
hat ma egy költőt? Az egzisztenciális siker, elis-
merés biztosan nem, hiszen „kis ország, kis piac”, 
alig néhányan élnek meg nálunk a költészetből, 
és nagyon rögös út vezet az első sikerekig. 

– Természetesen fontosak a részegítő, ihle-
tett pillanatok, emellett azonban meg kell ta-
nulni a versírás aprólékos, technikai elemeit 
is, amelynek csakúgy megvannak a szabályai, 
mint bármely más mesterségnek. A fiatalo-
kat el kell juttatni az iskolai, kötelező olvasmá-
nyoktól a kortárs költőkig. Meg kell velük ér-
tetni, hogy az élet más területeihez hasonlóan, 
itt is van változás, fejlődés, a költészet sem fel-
tétlenül azt jelenti ma, mint 2-300 évvel ezelőtt. 

A költők küldetése azonban Zem lé nyi Attila 
szerint változatlan: érthetővé kell tenni a csodát 
a felnőttek számára is.

– Mindannyian emlékszünk gyermekko-
runkra, amikor még elhittük a szép meséket, 
verseket, s valami naiv, szép hittel éltük meg az 
élet ezer apró csodáját. Később, felnőttként, a 
racionalitás és a prózai gondok háttérbe szorít-
ják mindezt. Másra koncentrálunk, máshogy 
látjuk a világot. A költő feladata, hogy újra ért-
hetővé tegye, megismertesse a csodákat, ami-
ket a világ kínál... 

Szepesi Sándor | fotó: Mocsári L.

PROFIL

Maradj Miskolcon!
Meg kell állítani a fiatal, jól 
képzett szakemberek el-
vándorlását a városból. Fi-
gyelemfelhívó jelleggel 
alakult meg a Maradj Mis-
kolcon Alapítvány, ame-
lyet pénteken mutattak be 
a nyilvánosságnak.

Kiss László, a kuratórium beveze-
tőjében elmondta, hogy tősgyö-
keres miskolciként személyesen 
fájdalmat érez a várost negatí-
van érintő dolgok miatt. Ezek kö-
zött az egyik legfontosabb problé-
ma a képzett fiatalok elvándorlása 
Miskolcról. Ennek következtében 
egyszerre van jelen a munkanél-
küliség és a kvalifikált munkaerő 
hiánya. 

– Nem gondoljuk, hogy ezt az 
alapítvány meg tudja oldani, de 
innovatív ötletekkel segíthetjük a 
pozitív folyamatok megindítását 
és a közfigyelmet is felhívhatjuk rá 
– magyarázta.

– Sok közös pontot, problé-
mát, nehézséget találtunk, mi-
kor elkezdtünk az alapítókkal be-
szélgetni. A Maradj Miskolcon! 
egyben felhívás is – jelentette ki 
Vinnai Balázs alapító tag, aki nem 
tagadta: a cél a munkahelyterem-
tés. Csak így lehet itt tartani a fi-
atalokat. 

Miskolc városának képvisele-
tében Pfliegler Péter elmondta, 
hogy miskolci származású, aki el-
került innen, majd visszajött, amit 
sosem bánt meg. Azon dolgozik 
a város vezetése, hogy a hibákat 
kijavítva jobb lehetőségeket tud-
janak biztosítani az itt élőknek. 
Élhető és nyüzsgő városra van 
szükség, hogy részben visszajöjje-
nek azok, akik elmentek. 

A bemutatkozó beszélgetésen 
elhangzott, hogy szeretnék jó hí-
rét kelteni Miskolcnak, felhívni 
a figyelmet a meglévő értékekre. 
Regisztert is szeretnének létrehoz-
ni, amely azon jól képzett fiatalo-
kat venné nyilvántartásba, akik 
szeretnének visszatérni Miskolcra.

Csontos L.
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Iskolaátadások – végleges döntések születhetnek
A miskolci közgyűlés áprilisi 
ülésén végleges döntés szü-
lethet több városi oktatási 
intézmény egyházi tulajdon-
ba adásáról. 

Mint arról beszámoltunk, az evan-
gélikus egyház az Istvánffy Gyula 
Általános Iskola, a görög katolikus 
egyház a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola, a római katolikus 
egyház pedig a Vörösmarty Általá-
nos Iskola és a Weöres Sándor Óvo-
da átvételére nyújtott be korábban 
szándéknyilatkozatot. Az elmúlt he-
tekben, hónapokban lezajlottak a 
törvényben is előírt egyeztetések, 
a tanulókat, a pedagógusokat és a 
szülőket intézményenként külön-
külön fórumokon tájékoztatták az 
érintett egyház képviselői, valamint 
az önkormányzat közoktatási szak-
értői. 

A közgyűlés jóváhagyása esetén 
az iskolákat körzettel, közoktatási fel-
adatokkal együtt adják át az egyhá-
zaknak, tehát azokat a gyerekeket, 
akik az érintett körzetekben élnek, s 
ide kívánnak jelentkezni, továbbra is 
fel kell majd venni. Ugyanígy azokat 
a pedagógusokat, akik jelenleg ezek-
ben az iskolákban dolgoznak, s a to-
vábbiakban is maradni szeretnének, 
az intézmények egyházi tulajdonba 
kerülése esetén is tovább foglalkoz-
tatják majd.

Időközben újabb egyház jelez-
te, hogy átvenne egy miskolci isko-
lát. A magyarországi baptista egyház 
a vasgyári Fazola Henrik Általános 
Iskola működtetésére, fenntartására 
nyújtott be szándéknyilatkozatot, a 
közgyűlés a jövő héten arról is dönt 
majd, megvizsgálják-e az intézmény 
átadásának lehetőségét, feltételeit. 

Kiss Gábor, a polgármesteri hiva-
tal humán főosztályának vezetője la-
punknak elmondta: a Fazola Henrik 
Általános Iskola 220 tanulójának je-

lentős része halmozottan hátrányos 
helyzetű, többségében roma szár-
mazású fiatal. A missziós tevékeny-
ségéről közismert baptista egyház 
konkrét rehabilitációs szolgáltatá-
sokkal, egyfajta „közösségi ház” sze-
repét betöltő funkciókkal is bővíte-
né az iskola tevékenységét, amelyek 
a családok valamennyi generációját 
érintenék. 

– Mindez egy komplex roma fel-
zárkóztatási program keretében a 
vasgyári környék lakosainak bevo-

násával történne – nyilatkozta Kiss 
Gábor. – Az elképzelések között sze-
repel az iskola osztályainak, képzé-
si stratégiájának fejlesztése, ahol a 9. 
és 10. évfolyamon már szakmát is ta-
nulhatnak a fiatalok. Minderről ter-
mészetesen további egyeztetések, 
tárgyalások kezdődnek majd, ha a 
közgyűlés jóváhagyja, hogy meg-
vizsgáljuk az iskola átadásának lehe-
tőségeit – hangsúlyozta a főosztály-
vezető. 

Szepesi S. 

Szabadidőpark épülhet Lillán
Komplex szabadidőpark 
építését tervezik Lillafüre-
den, az Erzsébet sétányon 
található egykori Zalka 
Máté laktanya, illetve az 
ezzel szemben elhelyezke-
dő sporttelep területén. A 
tervezetről a közgyűlésen 
döntenek.

Az eredeti tervek alapján egy szál-
loda és egyéb, turizmust támoga-
tó attrakciók épültek volna ott, de 
a befektető jelen körülmények kö-
zött nem tartja szükségesnek szál-
láshely kiépítését Lillafüreden. A 
terület az Aragohotels Szállodaipa-
ri és Szolgáltató Zrt. tulajdonában 
van, a cég pedig egy új beruházás 
programtervét készítette és juttatta 
el a Miskolc Holding Zrt.-hez, az-
zal a szándékkal, hogy a korábbi 
tervek egy részétől tekintsen el.

A szándékok szerint egy sza-
badidőpark épülhet az egyko-
ri laktanya és környéke területé-
re. Ezzel a beruházással várhatóan 
emelkedik a térség látogatottsága, 
turisztikai értéke és emellett a vá-
ros lakossága számára is aktív és 
passzív kikapcsolódási lehetősé-
get nyújthat, hiszen a tervek sze-
rint pikniktér, játszótér, szabadtéri 
akadálypálya is várja majd a szóra-
kozni vágyókat a téli-nyári korcso-
lyapálya, lombkoronaösvény, illet-
ve a canopy drótkötél- és a lasertag 
pálya mellett.

A zrt. szerint, ha minden a ter-
vek szerint halad, akkor 2012 nya-
rán már megnyithatja kapuit a 
szabadidőpark. A tervezés és fej-
lesztés pedig nem áll meg, a jövő-
ben kiépítenének egy libegőpályát 
is, amely Fehérkőlápára szállítaná 
a kirándulni vágyókat, lefele pedig 
egy tanösvényen kívül egy roller-
ösvény is vezetne az extrém spor-
tok kedvelői örömére.

Kiss J.

Cég előtt olcsóbb parkolás?. A belvárosi vállalkozók kérését figyelem-
be véve, amennyiben a képviselők többsége támogatja, akkor a telephely, 
üzlet előtti parkolóban a cég egy autójára kedvezményes bérletet válthat-
nak ezután. A gazdálkodó szervezetek számára a zöld zónában jelenleg 108 
ezer forintba, a sárgában 81 ezerbe, a kékben pedig 26,1 ezer forintba kerül 
egy parkolóbérlet. Az előterjesztés szerint ezt az egy parkolóra, egy jármű-
re vonatkozó vállalkozói bérlet 64,8; 48,6 és 15,6 ezer forintban szabná meg.
 
Új utcák. A város fejlődését követve a repülőtér térségében lévő északkeleti 
iparterületen két ingatlannak is nevet adna Miskolc vezetése. Az előterjesz-
tés szerint az egyik a Mechatronikai Park nevet kapná, a másiknál viszont 
három név is felmerült, Asbóth Oszkár helikopter-feltaláló, idősebb Ru-
bik Ernő repülőmérnök, és Petróczy István, az első vizsgázott magyar piló-
ta személyében.  Az előterjesztés nem teszi le a voksot egyikük mellett sem, 
viszont a határozati javaslatban már idősebb Rubik Ernő neve szerepel.

Betiltanák a dohányzást a játszótereken. Jakab Péter jobbikos önkor-
mányzati képviselő önálló képviselői indítványt terjeszt a közgyűlés elé: 
eszerint tilos lenne a közterületen lévő játszótereken cigarettázni. A javas-
lat a hazai, dohányzási tilalmat érintő jogszabályok rendszerét kívánja ki-
egészíteni a gyermekek védelme érdekében. A tilalom megsértői pénzbír-
ságra számíthatnának

A tisztább városért. Szegedi Márton (Jobbik) önálló képviselői in-
dítványa szerint a bérpótló juttatás megítélését kössék a lakókörnye-
zet rendben tartásához. Január 1-jétől a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló törvény lehetőséget teremt az önkormányzatoknak 
arra, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előír-
ja: a kérelem benyújtója a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására 
megállapított feltételeket teljesítse. Összhangban a törvényi lehetőséggel 
javasolja a képviselő az önkormányzati rendelet módosítását.

Megint iskolatej. Sürgősségi indítványt nyújtanak be az MSZP képviselői 
az áprilisi közgyűlésen, melyben arra kérik a városvezetést, találjanak pénz-
ügyi forrást, hogy az óvodások továbbra is kapjanak iskolatejet Miskolcon. 
Mint arról korábban beszámoltunk, április elsejétől a miskolci óvodások 
nem kapják az ingyenes tejet, mivel csak az iskolásokéra jut a költségvetés-
ből. Ahhoz, hogy az óvodások is megkapják a tápláló italt, további mintegy 
20 millió forintra lenne szükség. A szocialisták szerint a 2011-es igazgatá-
si kiadások egyszázalékos csökkentése, a megyei repülőklub támogatásá-
nak törlése, vagy az ideiglenes piac kialakítására szánt összeg csökkentése 
jelenthetne erre fedezetet.

Röviden ››››››››››››

Ismét városi közgyűlés
Az előzetes tervek szerint 34 napi-
rendi pontot tárgyal április 14-én, 
csütörtökön a miskolci közgyűlés. 
A napirendi pontokhoz valószínű-
leg most is jó néhány sürgősségi in-
dítvány, illetve napirend előtti fel-

szólalás, interpelláció társul majd, 
tehát hosszú ülésre lehet számítani, 
fajsúlyos témákkal. Ezen az oldalon 
néhány fontos, sokakat érintő, vagy 
nagy érdeklődést, esetleg várhatóan 
vitát kiváltó témáról írunk. 

Át kell ütemezni a MIK kötvényeit
A MIK Zrt. által kibocsá-
tott, Várost Építünk Miskolc 
Kötvényekhez kapcsolódó, 
a Miskolc Holding Zrt. általi 
kezességvállalás jóváhagyása 
is a közgyűlés elé kerül.

A MIK Zrt. közgyűlési jóváhagyás 
mellett, önkormányzati fejlesztési cé-
lok forrásának biztosítására 2005–
2006-ban összesen 22,5 millió svájci 
frank, vagyis 3,7 milliárd forint ér-
tékű kötvényt bocsátott ki 2013. au-
gusztus 1-jei lejárattal. A kötvények 
visszafizetésének forrásaként a Főut-
cai Pláza Projekt (FPP) néven ismert 
belvárosi üzlethelyiségek bérbeadá-
sából származó többletbevételeket, 
illetve az önkormányzati bérlakások 
értékesítési bevételeit jelölték meg.

Mint Szélyes Domokostól, a MIK 
Zrt. vezérigazgatójától megtudtuk, a 
lejáratig nincs törlesztési kötelezett-
ség, viszont az évi két kamatfizetés 
mellett, betételhelyezés formájában 
felhalmozási kötelezettség van. A je-
lenlegi árfolyamok alapján számítha-
tó jelentős nagyságrendű árfolyam-
különbözet nem realizált veszteséget 
jelent. Annak felmerülése és nagy-
ságrendje a végső lejáratkor érvé-
nyes árfolyamok függvényében ala-
kul majd.

2010-ben világossá vált, hogy a 
kötvények visszafizetésének forrá-
saként megjelölt bevételek – a Fő-
utcai Pláza Projekt többletbevételei, 
illetve az önkormányzati bérlakás 
értékesítési bevételei – nem realizá-
lódnak olyan mértékben sem 2010-
ben, sem az azt követő években, ami 
szükséges lenne a kötvény betét fel-
halmozási kötelezettségének teljesí-

téséhez. A kötvények finanszírozá-
sához rendelt bevételekből az elmúlt 
évben 600 millió forinttal kevesebb 
összeg képződött, mint a feltöltési 
kötelezettség teljesítéséhez szüksé-
ges lett volna. 

A kialakult pénzügyi helyzet keze-
lésére nem volt más megoldás, mint 
a kötvények átütemezése, amelynek 
jóváhagyását a finanszírozó bank a 
kamat emeléséhez és a Miskolc Hol-
ding Zrt. kezességvállalásához kö-
tötte. Ezzel párhuzamosan sikerült 
kedvező változást is elérni a felhal-
mozásra elhelyezett betétek kamatá-
nak emelésével, amely jelentős több-
let-kamatbevételt eredményez. A 
kötvények lejárati idejének ötéves, 
2018. augusztus 1-jéig szóló meg-
hosszabbítása lehetőséget biztosít 
kedvezőbb árfolyamok realizálásá-
ra, amely akár a módosítás hatására 
felmerülő kamattöbbletek részbeni 

kompenzálására is fedezetet nyújthat 
– mondta el a vezérigazgató.

A Főutca Pláza Projekt kapcsán 
megtudtuk, a főutcai kereskedők 
képviselői hétfőn tárgyaltak Pfliegler 
Péter alpolgármesterrel és a MIK 
képviselőivel a bérleti díjak ügyben. 
Született egy ajánlatcsomag, amelyet 
megajánlott a MIK a megbeszélésen 
jelenlévő kereskedőknek azzal, hogy 
egyeztessenek a többi kereskedővel, 
vállalkozóval is. A tárgyalás a jövő 
héten folytatódik.

A város új vezetése tisztában van 
azzal, hogy az FPP nem váltotta be 
a hozzáfűzött reményeket és a Szé-
chenyi utcai kereskedők joggal mél-
tatlankodnak sok probléma miatt – 
mondta el érdeklődésünkre Dobos 
Tímea, a városháza szóvivője. Éppen 
ezért kezdeményezték velük, illet-
ve a kereskedelmi és iparkamarával 
a tárgyalásokat. Az önkormányzat 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy megtalálják a mindkét fél szá-
mára előnyös megoldást.               H. I.

Gömöri: az elővárosi közlekedés központja
A Gömöri pályaudvar fej-
lesztésével intermodális cso-
mópont jön létre a tervek 
szerint Miskolcon. A köz-
gyűlés áprilisi ülésén ennek 
kapcsán is módosítják a ha-
tályos szabályozást.

Miskolc Megyei Jogú Város Építé-
si Szabályzatát módosító tervek el-
készítésére és a tervek készítésének 
időszakára változtatási tilalom el-
rendelésére tesz javaslatot három – 
a településszerkezeti tervet érintő – 
kérdésben Rostás László, Miskolc 
főépítésze.

Miskolc közigazgatási területét a 
múlt évben sújtó árvíz rámutatott a 
Sajó bal partjával érintett terület ve-
szélyeztetettségére. A kormány vész-
helyzetet hirdetett, és ezzel össz-

hangban az árvíz által veszélyeztetett 
települések védelme érdekében Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye köz-
igazgatási területére védelmi tervet 
dolgozott ki. A védelmi terv érin-
ti Miskolc közigazgatási területét is, 
ami szükségessé teszi a hatályos Te-
lepülésszerkezeti Terv és a Miskolci 
Építési Szabályzat módosítását.

Az Ady u., Szeles u., Állomás u., 
Zsolcai kapu által határolt területen 
egészen más okból módosítják a te-
lepülésszerkezeti tervet. Az Európai 
Unió támogatja és a 2013–2020-ig 
tartó elszámolási ciklusban priori-
tást ad a városi és elővárosi kötöttpá-
lyás közlekedési rendszerek fejleszté-
sének. Miskolc a „városi és elővárosi 
kötöttpályás közlekedési rendszer 
fejlesztése Miskolcon és térségében” 
címmel előkészítő kiemelt projekt-
ben vesz részt. Ennek egyik eleme a 
Gömöri pályaudvaron az elővárosi 
közlekedés központjának kialakítá-

sa, és a városi autóbuszos tömegköz-
lekedés Búza téri végállomásának 
részleges áttelepítése. Ez a projekt-
elem átértékeli a Gömöri-pályaud-
var és Búza tér közötti terület rende-
zését. Mint megtudtuk, a Búza téri 

autóbusz-állomás megmarad a je-
lenlegi helyén, azt vizsgálják majd 
meg, hogy melyek azok az autóbusz-
járatok, amelyek végállomási pontja 
átkerülhet a Gömöri pályaudvarra.

Horváth Imre

A baptista egyház „közösségi ház” szerepét betöltő funkciókkal is bővítené a Fazola tevékenységét | fotó: Mocsári L.
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l Riasztórendszerek telepítése 
l Tűzjelző rendszerek telepítése és karbantartása
l 24 h-ás távfelügyelet
l VIDEÓ távfelügyelet
l Épületautomatizálás
l Biztonsági és hővédő fóliázás

Riasztó távfelügyelet vezetékes telefonvonal nélkül!
l Nincs telefonköltség
l Nincs modemdíj
l Nincs telepítési költség

Távfelügyeleti rendszerünkhöz való csatlakozás 0 Ft
A havidíj olcsóbb, mint gondolná!

MISKOLC, Soltész Nagy Kálmán u. 87. 
Tel.: 46/560-590, 30/690-3590
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„Legnagyobb vizsgahely” 
díjat nyert a Langwest 

A legtöbb BME nyelvvizsgát bonyolí-
totta a Langwest Nyelvi Központ, ezért 
már harmadszor nyerte el a „Legna-
gyobb vizsgahely” címet. A díjat min-
den évben a budapesti BME Nyelv-
vizsgaközpont ítéli oda a 34 vidéki 
városban lévő vizsgahely közül a leg-
nagyobbnak.

– Mi a sikerük titka? – kérdezem Dányi 
Annát, az intézmény igazgatóját.

– A siker oka összetett. Egyrészt a 
nyelvvizsgában résztvevő munkatársak 
kitartó, magas színvonalú munkájának, 
a vizsgáztatók következetes, igazságos 
és barátságos hozzáállásának köszön-
hető. Nálunk még a sikertelen vizsgá-
zók sem kudarcnak élik meg vizsgát. 
Ezt bizonyítja az a tény, hogy visszajön-
nek hozzánk, ha úgy látják, hogy felké-
szültek az újabb megmérettetésre. Más-
részt a BME vizsga kidolgozottsága, 
standardizáltsága áll a háttérben. Sokat 
jelent, hogy kiszámítható, és váratlan té-
mák nem kerülnek elő. Azokat nem ér-
heti nagy meglepetés, akik a kívánt nyel-
vi szintet, alap-, közép-, vagy felsőfokot 
elsajátították és begyakorolták a típusfel-
adatokat, illetve jártasságra tettek szert a 
nyelvvizsga témaköreiben.

– Mint vizsgahely, hogyan tudják se-
gíteni a vizsgázók felkészülését?

– Mivel 2002. év óta vizsgahely az is-
kolánk, így a sokéves tapasztalat alapján 
kidolgoztuk a jól működő nyelvvizsga-
felkészítő tanfolyamainkat és pró ba-
vizsgákat.

A célirányos felkészülés bármilyen 
vizsgán meghozza a gyümölcsét. Így 
nálunk is évek óta sikeresen vizsgáz-
nak azok a tanulók, akik részt vesznek a 
nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamainkon. 
Ezeket közvetlenül a vizsgát megelő-
ző időszakban, intenzív formában szer-
vezzük. A hetente két alkalmas, péntek 
délutáni és szombat délelőtti öt-hat tan-
órás tanfolyam után egyből „beesnek” 
a nyelvvizsgára. Az előkészítőket rugal-
masan szervezzük, szóbelis és írásbe-

lis napokat tartunk. Mindkét nap várjuk 
azokat, akik vegyes, C-típusú nyelv-
vizsgára jelentkeznek. Akik csak a szó-
beli vagy csak az írásbeli vizsgára ké-
szülnek, azok csak az egyik nap jönnek 
hozzánk.

Ha valakinek nincs ideje tanfolyam-
ra járni, akkor próbavizsgát is tehet. Így 
az írásbeli próbavizsgán a típusfeladato-
kat, a vizsga tartalmát, az időbeosztást 
kipróbálhatja. A tanárkollégák a kijaví-
tott dolgozatok alapján egyénileg adnak 
tanácsot a hatékonyabb felkészülés ér-
dekében. A százalékos értékelésből ki-
derül, hogy mik a próbavizsgázó erőssé-
gei, és min kell még javítania. A szóbeli 
próbavizsga részei szintén teljesen meg-
egyeznek a nyelvvizsga-tematikával. 

Azokat sem hagyjuk magukra, akik 
otthon egyénileg készülnek a vizsgára és 
szeretnek számítógépen dolgozni, nekik 
ajánljuk az ANT távoktató programun-
kat. Három írásbeli feladatsort küldünk 
e-mailen. A megoldások visszaküldése 
után egy héten belül megkapja a javított 
dolgozatot, tanácsokkal kiegészítve.

Ahogy látszik, van választék! Meg-
próbálunk minden igényt kielégíteni, 
minden érdeklődőnek a számára legin-
kább megfelelő tanulási formát ajánlani. 
De most jön a legnagyobb lehetőség, a 
TOTAL Nyelvvizsgacsomag, amellyel az 
idén kényelmesebbé és olcsóbbá sze-
retnénk tenni a nyelvvizsga-felkészülést 
és a jelentkezést. Nyelvvizsgacsoma-
gunk magában foglalja a nyelvi szintfel-
mérést, képzési tanácsadást, a komp-
lex nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamot, a 
próbavizsgát, a tananyagot és a nyelv-
vizsgát is. 10%-os árkedvezményünk  
10 000 Ft megtakarítást jelenthet a részt-
vevők számára.

Ezek után csak a vizsgázón múlik a 
siker!

LANgwEst NyELvi KözpoNt
Miskolc, Nagy Imre u. 11.

Tel.: 46/414-555
www. langwest.hu

Napenergia –  
energiaéhség, tudásszomj
Lángorgona – lángkísérletek, fénykísérletek, szuperzselé, fény-
sebesség mérése sajttal… – ilyen látványos fizikai és kémiai kí-
sérletek tették izgalmassá a Miskolci Egyetem Műszaki Anyag-
tudományi Kara által szervezett II. Anyagtudományi Verseny 
döntőjét április 8-án.

Másodszor hirdette meg a Műszaki Anyagtudományi Kar a múlt év 
őszén az Anyagtudományi Versenyt. A háromfordulós erőpróbára az 
ország természettudományok iránt érdeklődő középiskolásainak je-
lentkezését várták – nem hiába: a tavalyi érdeklődést többszörösen 
felülmúlva összesen 17 város 30 középiskolájának 60 csapata vett 
részt a megmérettetésen.

Míg az első versenyen az anyagtudomány közlekedésre tett hatá-
sai, addig ezúttal a napenergia volt központi téma. Anyagtudomány 
és napenergia? Az anyagtudomány játssza a kulcsszerepet ezen a te-
rületen is, hiszen a napelemektől kezdve a speciálisan kifejlesztett új 
anyagok jelentik a jobb és jobb hatásfokok elérésének lehetőségét. 
Mik a kulcsfontosságú fejlesztési irányok és mik a napenergia kihasz-
nálásának lehetőségei?

Erre is válaszolhattak a fiatalok az első két forduló feladatai során – 
ezeket az interneten keresztül bonyolították. A nyilvános harmadik 
forduló, azaz a döntő során pedig tesztet oldottak meg, mely a hely-
színen bemutatott, látványos és izgalmas kémiai és fizikai kísérletek-
hez kapcsolódott. 

„A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai élet-
pálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljai-
val összhangban” című, TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 számú projekt 
támogatásával megvalósult versenyen az eddigi tanulmányi verse-
nyekkel ellentétben nemcsak az volt a fontos, hogy milyen tárgyi tu-
dást hoznak magukkal a tanulók, sokkal inkább kellett hagyatkozni-
uk megfigyelőképességükre és logikus gondolkodásukra.

Az egyes fordulók fényképes részletei és az eredmények a http://
www2.mak.uni-miskolc.hu/ honlapon követhetők.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg.

MEGJELENT 2011. ÉVI  
VAKÁCIÓS ÉS OLASZ KATALÓGUSUNK!

6–8 % KEDVEZMÉNY A CARTOURNÁL ÁPRILIS 15-IG!
OLASZ NYÁR

RIMINI 3* hotel (05. 28.–07. 02. között, 7 éj) reggelivel 50 400 Ft/fő
LIGNANO, medencés apartman (04. 30–05. 28. között, 7 éj) 52 800 Ft/apartman
TOSCANA, 4 fős farmház (05. 28.–07. 02. között, 7 éj)  122 000 Ft/apartman

HORVÁT VAKÁCIÓ
Isztria és Dalmácia magánapartmanok júniusban, 7 éj már  54 200 Ft/apartman
Brac, Villa Belvedere 11 nap/10 éj, 2 fős stúdióban 80 150 Ft/fő
Sv.Filip i Jakov, Pikolo (07. 16.–08. 13. között, 7 éj) félpanzióval 77 300 Ft/fő

TOVÁBBI KATALÓGUSAINK: KÖRUTAZÁSOK, BELFÖLD.
További ajánlatok és bővebb információ: www.cartour.hu

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

Apróhirdetés
Miskolc, Középszer úton 51 
nm-es, 2 szobás, egyetemhez kö-
zeli, felújított lakás tulajdonos-
tól, saját tárolóval, beköltözhe-
tően eladó. Irányár: 4,9 M Ft. Tel.: 
46/369-131. 

Acél biztonsági ajtó beépítve  
56 900 Ft, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Érdeklőd-
ni: 30/336-5528, www.aluport.
hupont.hu. Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet .

Győri kapui, panelprogramos, 1 
szobás, felújított, tehermentes, er-
kélyes földszinti lakás jó lakókö-
zösségben tulajdonostól eladó. 
Ár: 4,39 M Ft. Tel.: 30/370-2611.

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!
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Tizenhét éve utaztat pihen-
ni vágyó fiatalokat, időseket 
Spanyolországba, vagy kis 
túlzással a világ bármely tá-
jára Tóth Imre, a Világlátó 
Utazási Iroda ügyvezetője, 
akinek vérében van a jó ér-
telemben vett déli mentali-
tás. Bizony, van mit tanulni a 
hispánoktól!

Spanyolország, Tossa de Mar, Cala 
Llevadó. Talán hallottuk már ezeket 
a jól csengő helységneveket, netán 
hirdetőtáblákon olvastuk, a legjobb 
esetben pedig jártunk is már ott. Az 
említett kempingben dolgozik nya-
ranta (áprilistól szezonvégig) lassan 
két évtizede Tóth Imre családjával. 
A tengerparti pihenés és a sokszínű 
kulturális programok mellett lehe-
tőség van nyelvtanulásra, a millió-
nyi tapas (kis, éhségűző falatok, sör-
korcsolyák, így kolbász, rák, kagyló, 
tortilla, Serrano sonka, sült krumpli, 
tészta) kipróbálására.

A „főnök” dolgozik, mellette éli 
a latinok irigylésre méltó életét, és 

évente majd’ ezer magyart vezet be 
a spanyol hétköznapokba. Ha pedig 
arról kérdezzük, mi a legemlékeze-
tesebb élménye, sem ő, sem fia, Ger-
gő nem tud azonnal kiemelni egy 
konkrét esetet. Mint mondják, egy 
könyvet is meg lehetne velük tölte-
ni. Azonban beszélgetésünk során, 
amint szóba kerül a spanyolok men-
talitása, meg is van a megoldás: az ot-
tani emberek viselkedése, a hétköz-
napokhoz való hozzáállása a kulcs.

– Pozitívan és optimistán látni a 
dolgokat. Ez a lényeg! Egyszer egy 
kinti piacon véletlenül nekimentem 
valakinek. Ő kért elnézést utána… 
Például Tossa de Marban, Katalónia 
egyik legkeresettebb turistaparadi-
csomában a polgármesterrel éppúgy 
össze lehet futni és váltani pár szót, 
mint az utcaseprővel. Utasaink mo-
solyogva indulnak haza, és ez a fon-
tos – meséli Tóth Imre.

Szerinte az sem véletlen, hogy a 
déliek átlagéletkora 76-80 év körül 
mozog: az olívaolaj, a halételek és a 
vörösbor mind az egészségüket szol-
gálja, emellett pedig a nyugalom az, 
ami miatt hírből sem ismerik a szív-
infarktust. S miként honosítható 
meg Miskolcon a spanyol szemlélet? 
Nem bonyolult a recept.

– Alapvető, hogy tartsuk rend-
ben a saját portánkat, ez nem nagy 
feladat. De ha például szükségünk 
van egy szerszámra, már nem roha-
nunk egyből a szaküzletbe, hanem 
kölcsönkérjük a szomszédtól: oda-
kint ez a közvetlenség természetes, és 
itthon is meghonosítható kedvesség-
gel, segítőkészséggel.

Világlátó vendéglátónk zarzuelát 
főzött a Miskolci Napló olvasóinak 
– mely lehet, hogy nem kerül majd 
minden héten az asztalra, de egy-
szer mindenképpen érdemes kipró-
bálni! Nevét nem kisebb intézmény-
ről, mint a Palacio de la Zarzuela 

(Zarzuela palota) királyi reziden-
ciáról kapta. A zarzuela a zarza szó 
származéka, mely szedret jelent. El-
nevezése a környék gazdag szeder-
bokraira vezethető vissza, s nem csu-
pán ételt neveztek el róla – egy műfaj 
is őrzi e címet: zenés, népi spanyol 
színpadi mű, drámai daljáték pró-
zai betétekkel. Noha eredete a szeder 
szóra vezethető vissza, az ízletes étel 
fő alkotóelemei a tenger gyümölcsei. 
Ne féljünk azonban az egzotikumtól, 
bátran kóstoljuk meg! Alacsony zsír-
tartalma miatt igen egészséges, könytartalma miatt igen egészséges, könytartalma miatt igen egészséges, kön -
nyed és igen ízletes étel.           

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

www.vilaglatoutazas.hu  

SPANYOLORSZÁGI NYARALÁS 
CAMPING CALA LLEVADÓ

autóbusszal, szállással, félpanziós ellátással
AKCIÓ: 2011. június 1–11. 11 nap/8 éj 74 900 Ft/fő helyett 54 900 Ft/fő 

Egyéni utazással elő- és utószezonban 5000 Ft/fő/éj 
főszezonban 6000 Ft/fő/éj, szállás és félpanzió

Húsvéti ajánlataink 
Málta: 04. 22–29. repülővel, hotel****, fp. 79 900 Ft/fő

Törökország: 04. 22–29. repülővel, hotel****, all inc. 73 900 Ft/fő

További last minute ajánlatainkat keresse irodánkban!
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HIrdetés

Borajánló
A Dimenzió Borászat Görömbölyön 
élő tulajdonosa, Kovácsné Drabant 
Katalin és férje számos, rangos bor-
versenyen elért sikerrel büszkélked-
het. Tőlük kérdeztük: milyen borokat 
ajánlanak ételeinkhez?

Kárpát-medenceit 
a Királyok eledeléhez
A grillezett borjúval kiválóan harmonizál a gyü-
mölcsös, üde, finom savakkal rendelkező, lágy 
karakterű bor, így például borászatunk Regős 

nevű félédes fehér kövidinkája. Ez a 
fajta kizárólag a Kárpát-medencében 
honos. Fogyasztását fűszeres és grill-
ételekhez, illetve sültekhez ajánljuk, 
10-12 Celsius-fokon.

Furmint 
és tenger gyümölcsei
A tenger gyümölcseiből készült külön-
leges ételhez száraz fehér furmint il-
lik. Borászatunk Igéző nevű furmintját 
ajánljuk, melynek illatában megjelen-
nek gyümölcsök (körte, birs), elegáns 
savak. Kellemes, jól strukturált, nem 
nehéz, inkább telt, hosszú, kissé fa-
nyarkás szegfűszeg-szegfűbors utó-
ízű bor.

Királyok eledele
Molnár László a Szent Kristóf 
étterem főszakácsa. Közeleg a 
grillezési szezon – és a primőr 
termékek skálája is megnő –, ez 
remek alkalom a királyok ele-
delének elkészítésére.

Molnár László évek óta neves gasztronómiai rendezvények résztvevője: 
járt már többek között a Szegedi Borfesztiválon, a Csabai Sörfesztivál és 
Csülökparádén a Viharsarokban, valamint a révfülöpi Rétes és Lakodal-
mas Napokon a Balatonnál. Ezt az ételt azért ajánlja szívesen, mert kü-
lönleges, ugyanakkor egyszerűen elkészíthető.

Királyok eledele

Hozzávalók 4 fő részére
80 dkg borjú szűzérme
40 dkg libamáj
80 dkg burgonya
30 dkg angolszalonna
30 dkg cukkini
30 dkg kaliforniai paprika
30 dkg paradicsom
a fűszerezéshez só, durvára őrölt rózsabors, bazsalikom, olívaolaj

A borjúszüzet kis érmékre szeljük, letakarjuk folpackkal, és klopfolóval enyhén 
megütögetjük. Az érméket beirdaljuk, fűszerezzük, majd egy edénybe réte-
gezzük, és közben olívaolajjal meglocsoljuk. ez követően berakjuk a hűtőbe 
két órát pihenni, hogy összeérjenek az ízek.
A burgonyát és a paprikát cikkekre vágjuk, a cukkinit meg a paradicsomot ka-
rikára szeleteljük. Kevés sóval, bazsalikommal átforgatjuk a zöldségeket, és 
egy pár csepp olívával meglocsoljuk. Pihentetjük fél órát, majd egyenként rá-
helyezzük a rostlapra vagy grillrácsra (esetleg teflonra), és enyhén roppanós-
ra grillezzük.
Mikor a húst kivesszük a hűtőből, a szeleteket egyenként szétterítjük a grillrá-
cson, és mindkét oldalát aranyszínűre, illatosra sütjük. Az angolszalonnát 2-3 
centiméter vastagra szeleteljük, meggrillezzük. A máj elkészítéséhez egy ke-
vés libazsírt öntünk a serpenyőbe, alacsony hő mellett sütjük, amíg tűszúrás-
nál már nem távozik belőle vér.

Tipp: ha a májat sütés előtt tejben vagy jéghideg vízben áztatjuk, szép világos 
lesz. A libamáj azért marad a végére, mert kevés ideig kell a rostlapon vagy ser-
penyőben hagyni. semmi fűszert nem használok hozzá, csak a natúr termé-
szetes ízek dolgozzanak, így kiadja a valódi gyönyörű, selymes ízét.

Egy jó nagy tál spanyol életöröm

Tóth Imre és fia, Gergő gyakorlott szakács | fotó: Juhász Á.

a séf ajánlata ››››››››››››
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Zarzuela
(4 személyre)
1 kg hal vegyesen (3-4 féle tengeri 
hal, ördöghal, tőkehal)
4-5 garnélarák, 4-5 fekete kagyló, tin-
tahal
sárgarépa, paprika, paradicsom, vö-
röshagyma, fokhagyma, zellerzöld, 
burgonya, só, olívaolaj, alioli

Megtisztítjuk a halakat, a garnélará-
kot, majd alaplevet főzünk a halfejek-kot, majd alaplevet főzünk a halfejek-kot, majd alaplevet főzünk a halfejek
ből. Hozzáadjuk a felaprított hagy-
mát és zöldségeket, majd ha a hús 
levált a csontról, átszűrjük. 

egy nagy serpenyőbe olívaolajat te-
szünk, félig megsütjük a krumplit, 
elősütjük a halat, majd rátesszük a 
burgonyára a megfőtt zöldségekkel 
együtt. A tintahalat is elősütjük, majd 
egyenletesen elosztva belerakjuk a 
tálba a rákokkal és a kagylóval, fel-
öntjük a hal alaplével, majd a tetejé-
re két kanál aliolit öntünk. Fedő alatt 
sütőben vagy szabad tűzön kész-
re pároljuk 25 perc alatt. Jókedvűen, 
borral tálalom. desszertnek crema 
catalanát (vaníliás spanyol-katalán fi-
nomság) ajánlanak.
Alioli: fokhagyma, tojássárgája és 
olívaolaj összekeverve.

HúsvéTra, ballagásra, valaminT egyéb családi 
és céges rendezvényekre rendeljen HidegTálaT 

és HidegkonyHai készíTményekeT
a kandik és Tamás mesterhidegkonyha kft.-től

3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.
Tel./fax: 46/563-232
www.kandikestamas.hu
kandik@hidegkonyha.axelero.netkandik@hidegkonyha.axelero.net

vállaljuk hidegtálak elkészítését is,
családi és céges rendezvények, esküvők, születésnapi partik 

lebonyolítását nagytermünkben 75 főig, különtermünkben 25 főig,
de kóstolja meg à la carte étlapunk kínálatait is.

Napi menüajánlatunk, házhoz szállítva!

Szent Kristóf Étterem
miskolc, győri kapu 23.

(bejárat hátulról, a Bársony János utcáról)
Telefon: 06-46/347-061
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Ismeri Ön híres sportolóinkat?
Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön híres sportolóinkat? 
Hamarosan kiderül! Hatrészes keresztrejtvény- 
játékunkban neves sportemberek nevét rejtettük el! 

A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb május 19-én 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kft. címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes 
megfejtők között kiadónk, a MIKOM ajándékát, könyvet sorsolunk ki.a MIKOM ajándékát, könyvet sorsolunk ki.a MIKOM ajándékát,
Előző játékunkban híres színészek nevét rejtettük el. A szerencse 
Meczzó Tibor miskolci olvasónknak kedvezett. Könyvnyereményéhez 
gratulálunk, amit kiadónkban (Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vehet át.
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Heti horoszkóp
Kos (3. 21–4. 20.) Erős vágy keríti hatalmába, hogy szemmel látható módon kifejezze füg-
getlenségét. Ezt legjobban saját keresetének kezelése közben teheti majd meg. Előfordulhat, hogy 
megismerkedik valakivel, aki kezdetben csupán futó kalandnak tűnik, ám idővel csalódik majd 

megérzéseiben. Ha bebizonyosodik, hogy ő is komolyan gondolja, ne féljen belevágni egy új kapcsolatba.

BiKa (4. 21–5. 20.) Könnyen veszélybe kerülhet egy baráti kapcsolata. Ha szeretné elke-
rülni a bajt, érdemes jobban odafigyelnie az ön számára fontos emberekre. Ezen a héten kétszer is 
gondolja meg, mit mond a környezetében élőknek, mert ellenkező esetben akár végzetes sértődés 

is lehet egy-egy bántó megjegyzéséből. Ha mindezt sikerül betartania, nem kell félnie senki haragjától.

iKreK (5. 21–6. 21.) Családi élete kissé feldúlt lesz a napokban, otthona leginkább egy zavaros 
méhkashoz hasonlít majd. Valamely családtagjával komoly nézeteltérések adódhatnak, melynek megol-
dása nehezebb lesz, mint gondolná. Használja kiváló kommunikációs képességét, és tisztázza a helyzetet. 

Igyekezzen mérlegelni a másik fél álláspontját is, és törekedjen a kompromisszumra. A szép idő kedvez az új terveknek.

ráK (6. 22–7. 22.) A következő napokban egy igazán komoly beszélgetésre van kilátása. Pár-) A következő napokban egy igazán komoly beszélgetésre van kilátása. Pár-) A következő napokban egy igazán komoly beszélgetésre van kilátása. Pár
jával vagy egy barátjával tisztázhatnak egy régi problémát, mely befolyásolta a kettőjük kapcsolatát. 
Maga is meglepődik azon, hogy volt bátorsága felhozni a témát, ám a végén mindketten örülnek 

majd, hogy sikerült tisztázni a dolgot. Ennek köszönhetően a jövőben új, szilárd alapokra helyezhetik a kapcsolatot.

oroszlán (7. 23–8. 22.) Közeli ismerősei vagy családtagjai között felbukkanhat valaki, 
aki a következő napokban komoly segítséget nyújt az ön számára. Most érdemes félretennie a büszke-
ségét, illetve elfogadnia a támogatását. Neki köszönhetően sikerül kikerülnie egy komolyabb érzelmi 

kátyúból, és kettőjük köteléke is szorosabbra fűződik. Ez felszabadítja, és rájön arra, hogy nincs oka az önsajnálatra.

szűz (8. 23–9. 22.) Pozitív meglepetéseket tartogat az ön számára ez a hét. Kapcsolatai fel-
lendülőben lesznek. Párja igyekszik a kedvében járni, és apró figyelmességekkel bizonyítja szerelmét. 
Vegye észre és viszonozza a kedvességét. Amennyiben magányos, könnyen betoppanhat az életébe 

egy régi barát, aki most új oldaláról mutatkozik meg. A hét közepétől koncentráljon anyagi helyzetére, ami javulhat.

Mérleg (9. 23–10. 22.) Baráti körében feltűnhet valaki, aki a héten felkavarja az állóvi-
zet. Könnyen előfordulhat, hogy akaratlanul is konfliktushelyzeteket generál, ami rossz hatással le-
het az ön számára fontos emberek hangulatára. Használja ki kiváló diplomáciai érzékét, és próbál-

ja elsimítani a vitákat. A hét vége felé végre elvonulnak a viharfelhők, és újra szépnek érezheti az életet.

sKosKosK rpió (10. 23–11. 21.) A következő napokban olyannyira felfokozott érzelmekkel reagál 
a környezetében élők megnyilvánulásaira, hogy a hét végére teljesen kimerülhet. Próbáljon egy kicsit 
megnyugodni, és ne gondolja minden eseményről, hogy személye ellen intézett támadás. Így nemcsak a 

lelki kifáradást kerülheti el, hanem kapcsolatai is pozitívabban alakulnak majd. Számoljon háromig, mielőtt tesz valamit!

nyilas (11. 22–12. 21.) Minden remekül alakul a héten. Most reflektorfénybe kerülhet 
a munkában és a szerelemben is. Párjával közelebb kerülhetnek egymáshoz, mint korábban bár-
mikor. Ha nem él párkapcsolatban, egy vonzó idegen toppanhat be az életébe, akinek először talán 

próbál ellenállni, ám hamar belátja, hogy a józan észnek nincs sok esélye az ösztönökkel szemben.

BaK (12. 22–1. 20.) Apró egészségügyi panaszokat jelez szervezete. Az elmúlt hetek megfe-
szített munkatempója nem volt jó hatással önre. Itt az ideje, hogy pihenjen egy kicsit, és végre önma-
gával, valamint az ön számára fontos emberekkel is foglalkozzon. Nézzen körül, milyen szórakozási le-

hetőségek közül választhat. Egy megnyugtató koncert vagy egy túra a természetben feltölti energiával.

Vízöntő (1. 21–2. 19.) Sok fontos és hasznos információt hoz majd ez a hét. Ezerféle, 
munkával kapcsolatos dolog köti le a figyelmét, ami kihívást jelent az ön számára, de nem tud a lé-
nyegre koncentrálni. Pedig érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítania a párkapcsolatára, mert 

kedvese kezdi megunni a mellőzöttséget. Amennyiben még szingli, engedjen a csábításnak. 

HalaK (2. 20–3. 20.) Bár hajlamos arra, hogy alkalmazkodjon másokhoz, a következő na-
pokban nem ez lesz a helyes hozzáállás. A csillagok állása szerint most annak jött el az ideje, hogy a sar-pokban nem ez lesz a helyes hozzáállás. A csillagok állása szerint most annak jött el az ideje, hogy a sar-pokban nem ez lesz a helyes hozzáállás. A csillagok állása szerint most annak jött el az ideje, hogy a sar
kára álljon, és kinyilvánítsa akaratát. Legyen határozottabb és érdekérvényesítőbb mind baráti kapcso-

lataiban, mind a családtagjaival szemben. Így elérheti, amit akar, és kapcsolatai is harmonikusabbak lesznek.

Ír kocsmapunk és  
Jegesmedve-induló
Hymns For Bastards című 
lemezének bemutató 
koncertjére készül a 
Paddy and the Rats zene-
kar a fővárosban és Mis-
kolcon is – hiszen meg-
jelent első saját albumuk, 
ami a Jegesmedvék indu-
lóját is tartalmazza. 

– Mondhatni, hogy stílust terem-
tettetek, hiszen Miskolcon ed-
dig idegennek számított az ír 
kocsmapunk, de ma már akár jel-
lemzőjévé is vált a városnak. Mi a 
titok kulcsa? – kérdeztük a zene-
kar énekesét, Oravecz Kristófot.

– Miskolciak vagyunk, és jó bu-
lit csinálunk. Ez a kettő a sikerünk 
titka. Szeretjük Miskolcot, s ezzel a 
hazánkban kevésbé elterjedt stílus-
sal fejezzük ki szeretetünket. A kö-
zönség pedig hálája jeléül velünk 
együtt tombol. A fergeteges bulit 

valójában nem is mi, hanem maga 
a közönség teremti az esetek nagy 
többségében.

– Azt, hogy szeretitek a várost 
és a helyieket, másképpen is kife-
jeztétek az idén, hiszen elkészítet-
tétek a Jegesmedvék indulóját, ami 
a szurkolók kedvencévé vált. Nem 
áll össze a kép. Hogyan sétál be 
egy fehér bundájú jegesmedve egy 
miskolci ír hangulatú pubba, ahol 
kocsmapunk szól?

– A közös pont a sportcsapat 
edzője: Bob Dever, aki ír szárma-
zása révén keresett meg minket 
amiatt, hogy ír punkot játszunk. 
Tetszett az ötlet, így megírtuk és 
elénekeltük. A nevünk összefonó-
dott ezzel a sporttal, illetve ennek 
a sportágnak a miskolci csapatával.

A zenekar nagylemeze elkészült, 
és a bemutató koncertnek a buda-
pesti A38-as hajó ad majd otthont 
14-én. A miskolciak viszont ne ke-
seredjenek el, hiszen 16-án az ír 
kocsmapunk a Miskolci Ifjúsági 
és Szabadidő Házban is felhangzik 
majd.                                Vajtó László

Hobbiból hegedülnek – és nyernek…
Katona István és Tóth Já-
nos Márk a Herman Ottó 
Gimnázium tanulói, emel-
lett az Egressy Béni – Er-
kel Ferenc Zeneiskola nö-
vendékei, és az intézmény 
kamaraegyüttesének tagjai. 
Méghozzá igen sikeres tag-
jai – bár csak hobbiból ze-
nélnek.

– Mindketten hegedűn játszotok, 
és komoly sikereket értetek már el 
együtt. Hogyan kerültetek kapcso-
latba a komolyzenével?
Katona István: Én szolfézsra jár-

tam előkészítőbe és akkoriban még 
nem volt hangszerem. Egyszer hal-
lottam egy hegedűtanárt toborzót 
játszani, rögtön jelentkeztem is, így 
tíz éve hegedülök.

– Megnyertétek tavaly az Országos 
Bartók hegedűduó-versenyt. Az-Bartók hegedűduó-versenyt. Az-Bartók hegedűduó-versenyt. Az
óta is versenyeztetek, most márci-
usban a zeneiskola kamarazeneka-
rával első helyezést értetek el a VII. 
Országos Továbbképző Versenyen. 
Melyik eredményetekre vagytok a 
legbüszkébbek?
Tóth János Márk: A Bartók he-

gedűduó-versenyre, ez eddig a leg-
szebb eredményünk. Voltak komoly 
sikereink a kamaraegyüttessel is, de 
ez az országos első hely csak kettőnk 
érdeme, ezért kiemelten fontos szá-
munkra.

– Külföldi babérokra nem törtetek 
még?
T. J. M.: Külföldön még nem ver-

senyeztünk, inkább fellépni járunk, 

leginkább fesztiválokon játszunk, 
ahol általában kétezer együttes szo-
kott színpadra állni.

– Egy nagyrendezvényen az ember 
könnyebben fel tudja mérni, hogy 
hol tart a fejlődésben más zené-
szekhez képest. Hogyan látjátok sa-
ját magatokat ezen a pályán?
T. J. M.: Ha figyelembe vesszük, 

hogy nem zenésznek tanulunk, ha-
nem hobbiból csináljuk, akkor én 
úgy vélem, egészen jók vagyunk. Ha 
profik akarnánk lenni, akkor sokkal 
több időt kellene gyakorlásra szán-
nunk.

– Ezek szerint nem zenélésből sze-
retnétek megélni?
T. J. M.: Nem tartom biztonsá-

gos állásnak. Magyarországon nincs 
nagy kereslet erre.

K. I.: Ahhoz, hogy valaki ké-
sőbb ezt a pályát válassza, úgy vé-
lem, kiemelkedően tehetségesnek 
kell lennie, illetve nagyon sok időt 

kell rászánnia a gyakorlásra, a fej-
lődésre.

– Akkor mivel foglalkoznátok a jö-
vőben?
T. J. M.: Műszaki irányban gon-

dolkozom. A felvételi során is a Mis-
kolci Egyetem ilyen jellegű kara-
it jelöltem be. Jelenleg az érettségire 
készülök.

K. I.: Én még ráérek gondolkozni, 
mert tizenkettedikes vagyok ugyan, 
de a spanyol szakon, ahova járok, öt-
éves a képzés…

– A nyárra hogy készültök? Csak 
pihenés, vagy lesznek fellépéseitek 
is?
T. J. M.: Egy szűk hétre megyünk 

Franciaországba, emellett tervez-
zük, hogy ősszel Olaszországban 
adunk koncertet, de vannak meg-
hívásaink Helsinkiből, Madridból, 
Prágából is, így unatkozni biztosan 
nem fogunk.

Kiss J.

Pályázatok
Önkéntes fiatalok napja. ÁpriÖnkéntes fiatalok napja. ÁpriÖnkéntes fiatalok napja. -
lis 16-a az önkéntes fiatalok nap-
ja, amikor világszerte több ezer 
program valósul meg a helyi ifjak-program valósul meg a helyi ifjak-program valósul meg a helyi ifjak
nak köszönhetően. A programhoz 
bárki csatlakozhat, nem kell hozzá 
mást tenni, mint ötletelni, átgon-
dolni, milyen programot szeret-
nétek megvalósítani, majd pedig 
regisztrálni a http://kozod.hu olda-
lon! Ezen az oldalon megtaláljátok 
a többi program folyamatosan fris-
sülő listáját is, így érdemes gyakran 
visszatérni és körülnézni!

„Egy szoknya, egy nadrág”. Vers- 
és novellaíró pályázatot hirdet a 
Veled-Érted Egyesület az Euró-
pai Bizottság Progress Közösségi 
Foglalkoztatási és Társadalmi Szo-
lidaritási Program (2007–2013) 
támogatásával, a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium megbízásából. 
Olyan irodalmi alkotásokat vár-Olyan irodalmi alkotásokat vár-Olyan irodalmi alkotásokat vár
nak, melyek felhívják a figyelmet 
a társadalmi nemek közötti esély-a társadalmi nemek közötti esély-a társadalmi nemek közötti esély
egyenlőség fontosságára. A be-
nyújtott alkotásokban a női és férfi 
szerepekkel, szerepkonfliktusok-szerepekkel, szerepkonfliktusok-szerepekkel, szerepkonfliktusok
kal, szerepváltozásokkal kapcsola-
tos témákat kell megjeleníteni. 
Megyei beküldési határidő: ápriMegyei beküldési határidő: ápriMegyei beküldési határidő: -
lis 26. A megyei díjazottakat a Mis-
kolci Esélynap Fesztivál 2011-en 
olvassák majd fel május 13-án. 
Részletek: http://eurodesk.hu/Részletek: http://eurodesk.hu/Részletek:
hirek/6825. Bővebb informá-
ció: Sztojkáné Hergovics Györ-
gyi, tel.: 33/501-735, e-mail: 
eselynap2011@gmail.com

További pályázatok a www.További pályázatok a www.További pályázatok
mobilitas.hu, illetve a www.
eurodesk.hu oldalon!
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Április 9. | szombat » Futsal: Női NB I, Miskolci Szabadidőközpont Vénusz – Universum-
Aramis. Miskolc, Generali Aréna, 15.00 » Labdarúgás: NB II Keleti csoport, DVSC tartalék – Diós-
győri VTK. Debrecen, 15.00 » Szabadidősport: Mozdulj rá! Ingyenes aerobic roadshow. Miskolc, 
Selyemréti iskola, 10.00.

Április 10. | vasÁrnap » Kosárlabda: Miskolci Sportiskola – Vasas Csata II. NB I B női, 
rájátszás. Miskolc, Zrínyi Gimnázium tornaterme, 17.00 » Amerikai futball: Miskolc Steelers–
Újbuda Rebels. Miskolc, népkerti Volán-pálya, 15.00.

Április 12. | kedd » Kézilabda: Diákolimpia V. korcsoport, leányok, országos elődöntő. 
Miskolc, Generali Aréna, 10.00.

Április 14. | csütörtök » Kosárlabda: Diákolimpia IV. korcsoport, fiúk, országos elő-
döntő. Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tornacsarnoka, 10.00.  » Kosárlabda:  Kamarás 
Kupa középiskolás torna. Miskolc, Diósgyőri Gimnázium, 8.00.

 Április 15. | péntek » Kosárlabda:  Kamarás Kupa középiskolás torna. Miskolc, Diós-
győri Gimnázium, 8.00.

Április 16. | szombat » Lövészet: Általános és középiskolások megyei bajnoksága. 
Miskolc-Egyetemváros, 8.30.

sportműsor ›››››››

Miskolci aranyeső a 6. Avas Kupán
A hétvégén megrendezett 6. 
Avas Kupán és országos baj-
nokságon a miskolci indu-
lók parádésan szerepeltek, 
hiszen több alkalommal is a 
dobogó legfelső fokára áll-
hattak fel. A két tornán szá-
mos érmet gyűjtöttek be a 
Havasszépe SE és Jégszínház 
sportolói.

Látványos elemekkel kezdődött meg 
szombaton a 6. Avas Kupa Nemzet-
közi Műkorcsolya Verseny és Or-
szágos Bajnokság, melynek miskolci 
résztvevői számos sikert értek el. Az 
országos bajnokságon a Havasszépe 
SE és Jégszínház sportolói 17, míg 
a nemzetközi mezőnyben 22 fővel 
képviseltették magukat. Az Avas Ku-
pán öt ország 142 versenyzője vett 
részt. 

– Sajnos, volt olyan román szár-
mazású nevező, akit a határon nem 
engedtek át, mert iratai nem voltak 
rendben, így ő nem versenyezhetett 
– tudtuk meg Abaházy-Lukács Pé-
tertől, a Havasszépe SE és Jégszín-
ház elnökhelyettesétől. Az egyesület 
színeiben szereplő fiatalok a két nap 
alatt összesen 17 érmet gyűjtöttek be: 
9 aranyat, 8 ezüstöt, 8 bronzot sze-
reztek meg teljesítményükkel. A Ma-
gyarországon újdonságnak számító 
csoportos interpretatív műkorcsolya 

kategóriában is sikerült felállni a do-
bogó legfelsőbb fokára a magyar me-
zőnyben. Ezt a kategóriát idén első 
alkalommal hirdették meg hazánk-
ban.

– Olyan speciális rendszerű kor-
csolyaiskolával rendelkezünk, ami 
ezeket az eredményeket lehetővé te-
szi – mondta Abaházy-Lukács Pé-
ter, aki azt is hozzátette, több edző-

vel, különböző szinteken készítik fel 
a diákokat a versenyekre.

A részletes eredménylista a mi-
nap.hu portálon elérhető!

Vajtó L.  | fotó: Mocsári L.

Tovább menetel a Diósgyőr
Múlt heti győzelme után 
a DVSC-DEAC otthoná-
ban folytathatja remek so-
rozatát a DVTK labdarú-
gócsapata: Benczés Miklós 
legénysége hét mérkőzés 
óta nem vesztett pontot.

Az NB II Keleti csoportjának je-
lenlegi dobogósai valamennyien 
1–0-s mérkőzéseket játszottak a 
hétvégén. Azonban míg a DVTK 
és a Nyíregyháza Spartacus le-
győzte soros ellenfelét (utóbbi a 
REAC-ot múlta felül), a Mező-
kövesd kikapott az MTK II. ott-
honában. Még nem jelenthető ki, 
hogy kétesélyes lett a másodosztá-
lyú pontvadászat, de a matyó klub 
lemaradása immár négy pont a 
miskolciakkal szemben.

Benczés Miklósék hétmérkő-
zésesre nyújtották győzelmi so-
rozatukat – a széria alatt 18-at 
rúgtak és csak egyet kaptak a pi-
ros-fehérek –, erre legutóbb 21 év-
vel ezelőtt volt példa a klub tör-
ténetében. Nem volt könnyű a 
Mezőkövesden játszott, a kiesés 
elől menekülő Bőcs elleni mérkő-
zés: elsősorban az ellenfélnél köl-
csönben védő Giák Tamás, má-
sodsorban a piros-fehérek saját 
maguk nehezítették meg a dolgu-
kat. Lippai Ákos büntetőjét hárí-
totta a fiatal hálóőr, de Granát ti-
zenegyesénél már tehetetlen volt.

Vasárnap délután három órá-
tól az NB II Keleti csoportjának 
21. fordulójában a DVSC-DEAC 
otthonában lép pályára a DVTK 
(ősszel 6–1-re nyertek a diósgyő-
riek), a mérkőzés játékvezetője 
Böcskei Balázs lesz.

A hetek óta részleges izomsza-
kadással bajlódó spanyol közép-
pályás, José Luque már teljesen 
panaszmentes, így akár a héten 
pályára léphet. Nem lesz ott vi-
szont a pályán eltiltás miatt Dobos 
Attila, aki a Bőcs ellen összeszed-
te ötödik sárga lapját. A keret töb-
bi tagjának maximum három sár-
ga lapja van, így emiatt biztosan 
nem hagyja ki senki egy hét múl-
va a Nyíregyháza elleni találko-
zót. A szabolcsiak gólfelelősének, 
a Diósgyőrben is megforduló – de 
maradandót nem alkotó – Bajzát 
Péternek azonban négy sárga lap-
ja van, így vigyáznia kell, nehogy 
összeszedjen még egy kártyát Bé-
késcsabán, mert akkor ki kellene 
hagynia a keleti rangadót.

A klubnál másképp is építkez-
nek: új füves pálya készül a már 
meglévő mellett, a stadiont a mű-
füvessel összekötő útnál. A kalá-
kában – felajánlott ingyenes mun-
kával – épülő új füves pálya az 
utánpótlás-nevelést szolgálja majd.

Soós P.

Salakmotor: ennyi volt!
Nem áll rajthoz a Miskolc 
Speedway a Lengyel Mo-
torkerékpáros Szövetség 
(PZM) által szervezett ligá-
ban 2011-ben.

Az ok: a szövetség által az induláshoz 
szabott feltételeket nem tudta határ-
időre teljesíteni.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a Miskolc Speedway vezetése a 
költségvetés kétharmadát előterem-
tette, azonban a szezon végigverseny-
zéséhez szükséges forrásokat nem si-

került határidőre rendezni. A PZM 
illetékesének tájékoztatása szerint, 
amennyiben a csapat 2012-ben in-
dulni kíván a lengyel ligában, azt ezek 
után már „tiszta lappal” teheti meg. A 
jövő évi részvételi szándékról csak ké-
sőbb hoz döntést az MS vezetősége.

A Miskolc Speedway nem fe-
jezi be az évek óta sikeresen foly-
tatott motorsport-tevékenységét, 
szándékaik szerint az idén több ní-
vós, nemzetközi motorsport-ese-
ménynek adhat majd otthont a 
népkerti sportpálya – például a 
Sziráczki-emlékversenynek, páros 
Eb-középdöntőnek, és egyéb nem-
zetközi motorversenyeknek.

Sokadik virágzását éli – és a lezárásra készül
Deák Bárdos Mihály végső célja a londoni olimpia

Kitettek magukért és öt 
éremmel térhettek haza a 
magyar sportolók az elmúlt 
hét végén megrendezett 
dortmundi birkózó Európa-
bajnokságról. Az érmesek 
között volt a diósgyőri Deák 
Bárdos Mihály.

Diósgyőri Birkózó Club klasszisa a 
kötöttfogásúak 120 kg-os kategóri á-
jában lett harmadik, így egy bronz-
éremmel gyarapította egyébként is 
tekintélyes éremgyűjteményét. Szak-
emberek szerint sokadik virágzá-
sát éli.

A verseny előtt Struhács György, 
a szakág kapitánya esélylatolgatást 
végzett. 

– Deák Bárdos nagyon megbíz-
ható, de nála már évek óta megha-
tározó, hogy kivel birkózik, mert 
a legjobbakkal gondjai vannak, et-
től függetlenül akár érmes is lehet – 
mondta. Nem tévedett. 

Az olasz Ficara és a bolgár Ivan 
Sztojanov Ivanov elleni győzelemmel 
jutott el a legjobb nyolcig, ahol kika-
pott az olimpiai, világ- és Európa-baj-
nok orosz Haszan Barojevtől. Legyő-
zője azonban később döntőbe jutott, 
így az ötszörös vb-ezüstérmes, Eb-el-
ső Deák Bárdos a vigaszágon folytat-
hatta szereplését. Ott előbb két menet-
ben (2–1, 1–0) megverte a fehérorosz 
Csugosvilit, majd ugyancsak kettőben 
(2–0, 1–0) a 2006-ban 96 kg-ban vi-
lágbajnok észt Nabit, és ezzel felállha-
tott a dobogó harmadik fokára.

– Gratulálunk a szép sikerhez! 
Ilyen szereplésre számított? – kér-
deztük Deák Bárdos Mihályt.
– A jókívánságot köszönöm, azt 

viszont meg kell mondanom, hogy 
az utóbbi években már nem nagyon 
számolgatok. Régen megtanultam, 
hogy fölösleges ilyen-olyan terveket 
szövögetni, ezek ugyanis a legtöbb 
esetben felborulnak. Így azzal az el-
képzeléssel léptem szőnyegre, hogy 
birkózzam ki magamból, ami ben-
nem van, és majd meglátjuk, ez mire 
lesz elegendő.

– A harmadik helyért megrende-
zett találkozón kötést viselt a fején. 
Mi indokolta ezt?
– A fehérorosz fiú ellen felszakadt 

a fejbőröm. Egészen szép kis, négy 
centiméteres seb keletkezett, ezt a 
német orvosok három öltéssel varr-

ták össze. Emiatt kellett viselnem a 
turbánt.

– Ugorjunk egy kicsit vissza az 
időben! Hogyan sikerült a felké-
szülése?
– Kifejezetten jól. Amit a szak-

vezetés kért, mindent elvégeztem, 
az Európa-bajnoki szereplés pedig 
megerősített a hitemben, hogy érde-
mes továbbmenni az úton. A végső 
cél a londoni olimpia, ott szeretném 
lezárni pályafutásomat.

– Volt önben feszültség az első mér-
kőzés előtt?
– Nem vagyok izgulós típus. Har-

minchat esztendős fejjel ezt inkább 
meghagyom a fiataloknak. Azt ész-
leltem egyébként, hogy még mindig 
tartanak tőlem. Elkönyvelik, hogy itt 
van az a magyar, aki sokat elért már a 
szőnyegen, de még mindig motivált 
és jó lesz vele vigyázni.

– Milyen feladatok várnak önre az 
elkövetkezendő hónapokban?
– A jövő hét végén rendezik meg 

az országos bajnokságot, aztán lesz 
egy rövid pihenő. Július végén jön 
Azerbajdzsánban a Grand Prix dön-
tője, majd szeptemberben a világ-
bajnokság, amelynek Isztambul ad 
otthont. Láthatja, nem fogok unat-
kozni!

Doros László

Nyílt nap a sportiskolában 
Két napig várja az érdek-
lődőket a Miskolci Sport-
iskola.

A múlt évi kezdeményezését foly-
tatva, idén újra nyílt napokkal hív-
ja fel az érdeklődők figyelmét a 
sportszakosztályaiban folyó szak-
mai munkára a Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Kft. (MISI). 

Az április 13–14-ére meghirde-
tett nyilvános edzéseken a szülők és 
az azonos sportágban sportoló gye-
rekek megismerkedhetnek a más 

csoportokban zajló edzésmunká-
val. Természetesen ezt az alkalmat 
toborzónak is szánják, hiszen azok 
a sportolni vágyó gyerekek, akik 
még nem választottak sportágat, 
könnyebben dönthetnek, ha bepil-
lanthatnak a „kulisszák mögé”. 

A két nap alatt különböző hely-
színeken a következő sportágakkal 
lehet megismerkedni: asztalitenisz, 
atlétika, birkózás, jégkorong, judo, 
kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, 
ökölvívás, röplabda, sakk, tájfutás, 
torna. 

A részletes program a minap.hu 
portálon megtalálható!

Megnyugodtak a kedélyek
Március elején adtunk hírt 
arról, hogy roppant súlyos 
helyzetbe került az MVSC. 
Azóta fordulat következett 
be az ügyben.

Mint emlékezetes, Toma Sándor-
nak, az Extraliga csapatai közé fris-
sen visszajutott Albrecht-Miskol-
ci VSC-MISI női röplabdacsapat 
edzőjének a csúszó kifizetések mi-
att elfogyott a türelme, és lemon-
dott. Illyés Miklós klubelnökkel, 
illetve a csapat fő támogatójával, 
Albrecht Józseffel akkor tisztázták 
a felmerülő problémákat, és a szak-
vezető visszatért posztjára. 

Az eltelt szűk egy hónap azon-
ban kevés változást hozott. Sőt, el-
jutottak hozzánk olyan hírek, ame-

lyek szerint nem történt meg a 
rendezés. Ezért ismét beszéltünk 
Toma Sándorral, aki viszont cáfolt:

– Az elmúlt hetek során valóban 
csak várakoztunk. Közben persze 
edzettünk, és a fiatalabb korcso-
portot versenyeztettük, de titokban 
azért szorongtunk. Nos, elmond-
hatom, hogy ennek vége, ugyan-
is szerdán a klub számláján volt a 
pénz. Mivel az egyesületnél a csü-
törtök a pénztári nap, így ekkor 
kapta meg mindenki az elmaradt 
járandóságát. Nem száz ezrekről 
van szó, hiszen nálunk a sportolók 
zöme még nagyon fiatal, iskolás, és 
ők semmiféle térítést nem kapnak. 
Néhány tízezer forintos összegeket 
fizettek ki, és elmondhatom, hogy 
immáron megnyugodtak a kedé-
lyek, és remélhetőleg zavartalan 
lesz számunkra a bajnoki idény be-
fejezése.                    D. L.

Dobos ősszel betalált a kis Loki el-
len | fotó: M. L.
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Tavaszi cipôvásár
A jól megválasztott cipő a járás öröme

Egyes termékek 2000 Ft-tól

Ha Önnek is fontos  
a kényelem, jÖjjÖn el!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

SzéleS, problémáS,  
Fájós lábAkrA

l női alkalmi félcipők
l női utcai félcipők
l szandálok, szandálcipők
l komfort papucsok

közkívánatra
miskolc, technika Háza

április 17., (vasárnap) 9–12 óráig
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Április 9. | szombat
10.00 | Játszóház a Gyermekkönyvtárban. Veze-

ti Neszádeliné Kállai Mária vertcsipke-készítő népi 
iparművész. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

10.00 | Hangolódj ránk – ezoterikus nap. Diós-
győri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ.

11.00 | Véradó nap. Pesti úti hipermarket.
17.00 | Ifjúsági Házak 2. Országos Találkozója, Di-

áktáncverseny. Generali Aréna.

Április 10. | vasÁrnap
10.00 | Népi játszóház. Diósgyőri Kézműves Al-

kotóház.

Április 11. | hétfő
08.00 | Nonstop versolvasás és kiállítás-meg-

nyitó a költészet napján. Görömbölyi Tagiskola.
10.00 | Emlékséta. A séta, idegenvezető kíséreté-

ben, a régi miskolci zsidónegyedbe vezet. Indulás a 
Miskolci Galériából.

10.30 | Megemlékezés a költészet napja alkal-
mából. Rónai Ferenc Általános és Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola.

11.00 | Költészet napja. Koszorúzás Lillafüreden.
14.00 | Mesebirodalom. Előadást tart Szabó T. Anna, 

József Attila-díjas költő. II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár.

17.00 | Beszélgetés Szabó T. Anna József Attila-
díjas költővel. Beszélgetőtárs Jenei László író. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

19.00 | Népszerű bérlet. Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar, hegedű: Patricia Kopatchinskaja. Művé-
szetek Háza.

Április 12. | kedd
15.00 | Weöres Sándor költészete. Kappanyos 

András egyetemi docens előadása. Petőfi Sán-
dor Könyvtár.

17.00 | Vendégségben a Múzsák kertjében. A 
csend üzenete – Bükkaljai Antropológia bemuta-
tója. A kötetet méltatja Fecske Csaba József Attila-
díjas költő. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

18.00 | A magyar költészet szerepe napjaink 
társadalmában. Előadást tart Döbrentei Kornél 
költő, közreműködik Petrás Mária népdalénekes. 
Egyházkerületi székház, nagyterem.

Április 13. | szerda
14.00 | A stressz és depresszió. Kása Andrásné 

pszichiátriai szakápoló a pánikzavarról, Répási Ág-
nes klinikai szakpszichológus a stresszreakciókról 
tart előadást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szerve és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Össznyugdíjasok Szövetsége szervezésében. Me-
gyei kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szerve (ÁNTSZ) (Meggyesalja u.12., IV. emelet)

17.00 | ArTTér. Téma a polgárpukkasztás, avagy 
még mindig a provokációk korát éljük? Miskolci Ga-
léria, Feledy-ház.

18.30 | Jógabemutató Sasha Gylvesky kana-
dai származású jógaoktatóval. Ifjúsági és Sza-
badidő Ház.

19.00 | Ifjúsági Házak 2. Országos Találkozó-
ja. Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról a Pé-
csi Sándor Guruló Színház előadásában. Ifjúsági és 
Szabadidő Ház.

19.00 | JazzBeszéd – vendég: Balázs Elemér  
(dob). Csepregi Gyula szaxofonművész zenélős 
talkshow-ja a hazai jazzélet legismertebb művé-
szeivel. Művészetek Háza.

Április 14. | csütörtök
09.00 | Miskolc az én városom. Retro konferen-

cia-sorozat. VOKE Vörösmarty Mihály Művelő-
dési Ház.

17.00 | Filmnapok a Rákóczi-házban. Min-
den vilángol, amerikai film. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

19.00 | Holdviola-koncert a Szinvavölgyi 
együttessel. Jótékonysági koncert a Vakok és 
a Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Egyesületének támogatására. Művészetek Háza.

Április 15. | péntek
16.00 | Operaklub. Donizetti: Az ezred lánya (film-

vetítés). Miskolci Csodamalom Bábszínház

Április 16. | szombat
10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-

lalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
14.00 | Kölyöksziget. Húsvéti játszóház 4–12 éves 

korosztály számára. Miskolci Galéria, Petró-ház.
19.00 | Klazz koncert. Miskolci Szimfonikus Ze-

nekar. Közreműködik: Bolyki Brothers. Művésze-
tek Háza.

19.30 | A három testőr és a jeti, vagy mi a pék... 
A 25 éves L’art pour l’art Társulat műsora. Diósgyőri 
Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ.

21.00 | Ifjúsági Házak 2. Országos Találkozó-
ja. Paddy and the Rats koncert. Ifjúsági és Sza-
badidő Ház.

programajánló ››››››››››››

Harang-hírek. A Mindszent 
Kolping család tagjai a hittanos fiatalok-
kal közös keresztúti ájtatosságot tarta-
nak április 10-én, vasárnap délután 3 órától 
a Kálvária-dombon. Gyülekező a plébánián 
háromnegyed 3-kor. 

Nagyböjti lelkigyakorlatok a miskolci Nagyböjti lelkigyakorlatok a miskolci Nagyböjti lelkigyakorlatok
plébániákon: Diósgyőr, április 7–9., 18.30 
órától Schönberger Ferenccel, az egri ba-
zilika káplánjával; Selyemrét, április 8–10., 
18.00 órától Lóczi Tamás érseki biztossal; 
Hejőcsaba, április 14–16., délután 5 órától 
Mata András pálházi plébánossal. 

HIrdetés

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Április 11. | 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 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Csoda a farkasokkal, francia–olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 12. | kedd 06.00 Az előző esti adás is-
métlése 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 Katedra Manézs: 
Földes Diákszínpad 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 20.25 Debrecen II. – DVTK labdarúgó-
mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Dillinger és Capone, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 13. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra, 1. rész (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja (ism.) 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Törvénybe ütközve, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Április 14. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Bizton-
sági zóna (Hálózat TV) 13.00 Közgyűlés, közvetítés felvételről 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.25 Közgyűlés, közvetítés felvételről 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Közgyűlés, közvetítés felvételről 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az angyali Audrey Hepburn 2/1. rész, amerikai 
film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 15. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent 
helyek üzenetei (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 (Háló-
zat TV) 21.00 Az angyali Audrey Hepburn 2/2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 16. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science Club 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilá-
val és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Április 17. | vasvasv Árnap 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 
19.00 Nyíregyháza – DVTK labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság. 

Április 7–Április 13. | szerdÁig | 17.00 | Nem beszélek zöldségeket!; 
feliratos francia film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 | Rango; amerikai animációs 
film | (Uránia-terem) | 19.30 | A zöld sárkány gyermekei; magyar film | 12 
| (Uránia-terem) | 20.00 | Elhajlási engedély; amerikai vígjáték | 16 | | Elhajlási engedély; amerikai vígjáték | 16 | | Elhajlási engedély (Urá-
nia-terem)

Április 14–Április 20. | szerdÁig | 16.30 | Maci Laci; amerikai–új-zé-
landi animációs film | KN | (Béke-terem) | 17.30 | Maci Laci; amerikai–új-zé-
landi animációs film | (Uránia-terem) | 19.30 | Pál Adrienn; magyar–hol-
land–osztrák–francia filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 20.00 | A félszemű; 
feliratos amerikai western | 16 | (Uránia-terem)

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)
| korhatár | kezdési időpontok

Maci Laci (MB digitális 3d) | KN | 10.00, 
12.00 (csak szombat–vasárnap), 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 – 22.00 (csak péntek–szombat)
Maci Laci (MB premier) | KN | 11.00 (csak 
szombat), 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Csúcshatás (F premier) | 16 | 10.30, 12.30 
(csak szombat–vasárnap), 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30 – 22.30 (csak péntek–szombat)
Sorsügynökség (MB premier) | 12 | 
14.00, 18.15, 20.15, 22.15

Fekete hattyú (F) | 16 | 13.00, 17.30, 22.00 – 
22.00 (péntek–szombat)
Ébredj velünk (MB) | 12 | 12.15 (csak szom-
bat), 18.30
Álomháború (MB) | 16 | 10.45 (csak szom-
baton), 15.15, 19.45
Sanctum (F digitális 3d) | 16 | 16.15 – 
22.30 (csak péntek–szombat)
A Föld inváziója – csata: Los Ange-
les (MB) | 16 | 11.45 (szombat), 16.00 – 21.00 
(csak péntek–szombat)
Anyát a Marsra! (MB digitális 3d) | 12 | 
10.15 (csak szombaton), 14.15

Kellékfeleség (MB) | 12 | 11.00 (csak szombat), 
15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (csak péntek–szombat)
A rítus (F) | 16 | 13.15 – 21.30 (csak péntek–
szombat)
Rango (MB) | 12 | 11.15 (csak szombat), 13.15, 
15.15, 17.15
Elhajlási engedély (MB) | 16 | 19.30
Féktelen harag (MB digitális 3d) | 18 | 20.30
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besoro-
lás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak szom-
batra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak péntekre 
és szombatra vonatkoznak!

cinema city, miskolc plaza – április 7–április 13. ››››››››››››

Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,

30/846-3009

JazzBeszéd – sorozat 

Április 13. szerda, 19.00 óra. Jegyár: 1600 Ft, Miskolc Kártyával 1300 Ft.

Csepregi Gyula 
szaxofonmûvész 

„zenélõs talkshow”-
ja a hazai jazzélet 

legismertebb 
mûvészeivel

Vendég: Balázs Elemér 
(dob) 

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

Páratlan páros – vígjáték két felvonásban
Fõbb szerepekben: 

Kiss Ramóna, 
Gyetván Csaba, 

Frech Zoltán, 
Nagy Alexandra, 

Lippai László

Április 20. szerda, 19.00 óra
Jegyár: 2000 Ft és 1500 Ft, Miskolc Kártyával 20% kedvezmény

Költészet napja – hétfő, 11 óra

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Az Egészségügyi és Egészségügyi és Egészségügyi 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
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Az akciós áruhitel ajánlat 2011. 04. 08. és 2011. 04. 21. között érvényes kizárólag az Auchan Miskolc áruházban. Munkáltatói igazolás helyett hozza magával legutolsó havi bankszámla kivona-
tának eredeti példányát! A bankszámla-kivonatnak a hiteligénylő nevére és tartózkodási címére kell szólnia, valamint tartalmaznia kell a munkabér- vagy nyugdíjutalást! Nyugdíjas igénylő ese-
tén vezetékes telefonszámla bemutatása is szükséges. Az akciós konstrukciókat kizárólag Auchan-kártyával rendelkező vásárlók igényelhetik, vagy azok, akiknek Auchan-kártya igénylése po-
zitív elbírálásban részesül. Az Auchan-kártya igénylése ingyenes, és semmilyen kötelezettséggel nem jár. Auchan MasterCard Unembossed kártya referencia THM: 36,28–41,80% (375.000 Ft, 1 
év) a vásárlás napjától függően. Az Oney Magyarország Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. Az Oney a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexének alávetette magát. Az Auchan Magyarország 
Kft. az Oney Magyarország Zrt. ügynökeként jár el. A havi 1,1% kezelési költséges konstrukció a jelen akció érvényessége alatt igényelhető az Auchan Miskolc áruházban. A jelen hirdetésben 
havi 1,1% kezelési költséges ajánlattal megjelenített törlesztő részletek tartalmazzák a hitelfedezeti biztosítás díját. A hitelfedezeti biztosítás nem kötelező, az opcionálisan választható az áru-
hitel konstrukció mellé. A 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. §-a alapján a referencia THM értéke 25,10% (2 000 000 Ft; 48 hó). A 4 hó ingyen áruhitel akció kizárólag a jelen hirdetésben így meg-
jelölt termékekre vonatkozik. A 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. §-a alapján a 4 hó ingyen hitel referencia THM értéke 0% (2 000 000 Ft; 4 hó). A 9 hó ingyen áruhitel akció kizárólag a hirdetésben 
így megjelölt termékekre vonatkozik. A 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. §-a alapján a 9 hó ingyen hitel referencia THM értéke 0% (2 000 000 Ft; 9 hó). További részletek az aktuális hirdetményben.

Havi 1,1% kezelési költséges konstrukció reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:
Vételár: 625 000 Ft; Referencia THM: 25,75%; Önrész: 125 000 Ft; Törlesztőrészlet: 19 388 Ft; Hitelösszeg: 500 000 Ft; Futamidő: 36 hónap; Rögzített éves ügyleti kamat: 0%; Törlesztőrészletek 
összege: 697 968 Ft; Kezelési költség: (havi, a törlesztőrészlet tartalmazza) 5500 Ft; A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 697 968 Ft.

nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 7.00–21.00
péntek-szombat: 7.00–22.00
vasárnap: 7.00–20.00

3527 miskolc, József a. u. 87.
tel.: 06-46/888-700

Hansmark hűtő HK21F
„A” energiaosztály 
önleolvasztó, 
hűtő:133 l, fagyasztó: 40 l

49 990,-

12 X 4 926,-
Saját erő:

0,-

Siemens mosógép WM10A163BY
„A” energiaosztály, 
„A” mosási hatékonyság, 
1000 fordulat, 5,5 kg kapacitás

69 990,-

Mora gáztűzhely MG51101FW1Mora gáztűzhely MG51101FW1Mora gáztűzhely MG51101FW1
4 főzőzóna, 
panoráma sütőajtó 
méret: 85 x 50 x 60,5 cm

39 990,-

MSI laptop
Intel 2,0 GHz Dual Core Intel 2,0 GHz Dual Core 
Processzor, 2 GB Processzor, 2 GB RARAR m, m, m
250 GB HDD250 GB HDD

94 990,-

Samsung 40 C530
Full HD LCD TV, 102 cm, kép-, film-,  zenele-
játszás pendrive-ról, külső HDD-ről. A készü-
lék alkalmas magyarországi földfelszíni szabad 
hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vé-hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vé-hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vé
telére. (mtelére. (mtelére. ( PEG4 tuner: DVB-C, DVB-T)mPEG4 tuner: DVB-C, DVB-T)m

129 990,-

Samsung 32 C530
Full HD LCD TV, 80 cm, kép-, film-,  zenele-
játszás pendrive-ról, külső HDD-ről. A készü-
lék alkalmas magyarországi földfelszíni szabad 
hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vé-hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vé-hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vé
telére. (mtelére. (mtelére. ( PEG4 tuner: DVB-C, DVB-T)mPEG4 tuner: DVB-C, DVB-T)m

99 990,-

9 X 6 999,-
6 999,-

4 X 7 998,-
7 998,-

12 X 6 405,-
Saját erő:

0,-

18 X 7 648,-
Saját erő:

0,-

18 X 6 605,-
Saját erő:

0,-

Whirlpool AWE2320 mosógépWhirlpool AWE2320 mosógépWhirlpool AWE2320 mosógép
„A+” energiaosztály, 
800 fordulat centrifuga, 
5 kg kapacitás, 
45 liter vízfogyasztás

64 990,-

Acer laptop 
Intel Dual Core 
Processzor, 2 GB RAProcesszor, 2 GB RAm, m, m
320 GB HDD, 
Windows 7

109 990,-

Samsung 32 C530

9 X 12 999,-
12 999,-

9 X 9 999,-
9 999,-

Akció időtartama:  
2011. április 8–április 21-ig.
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12  mozaik

Beindultak az ovisok
Mozgásfesztiválon vehettek részt 

az óvodások Miskolcon csütörtö-
kön délelőtt. A Generali Arénában 
hagyományteremtő céllal megren-

dezett eseményen két kategóriá-
ban összesen 19 csapat, 260 gyer-

mek versenyzett egymással.  
A legkreatívabb, legjobban felké-
szült csapatok díjat is kaptak, hi-

szen a verseny alatt szakértő zsűri 
pontozta a bemutatott koreográ-
fiákat. A fesztivállal egybekötött 
versenyt azért hozták létre, mert 
nagyon fontos, hogy a gyerekek 
már ilyen fiatalon megszeressék 

a különböző sportokat, kialakul-
jon a mozgáskultúrájuk. A rendez-

vényt szeretnék kibővíteni, várják 
az óvodák jelentkezéseit,  

ha kedvet kaptak  
a Mozgásfesztiválhoz.

(fotó: Mocsári László)

Akkor és most... A „hidak városában” a Budapest, majd Abbázia 
szálloda (Széchenyi I. u. 24. szám) egyemeletes déli homlokzatát és a két-
emeletes izraelita „Erzsébet” iskolát látjuk (Kandia u. 12–14. szám). A hát-
tér földszintes épületeit az Uitz Béla utca nyomvonala kialakításakor elbon-
tották. Az 1930-as években a Szinván 20, a Pecén pedig 24 híd biztosította 
a gyalogos- és teherforgalmat a patak két partja között. A képen látható híd 
az Abbázia szálloda úgynevezett magánhídja volt. Ezen keresztül történt a 
szálloda üzemeltetése, a bejárati kapu napjainkban is megvan. A híd már 
nem őrzi 1902-ben épült eredeti formáját, felújították, átalakították. 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Folyamatosan működik ingyenes 
jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi ter-
mészetű problémájuk, kérdésük 
van olvasóinknak, írják azt meg, és 
küldjék el szerkesztőségünk címé-
re: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. 
A borítékra írják rá:  „Mindenkit ér-
het jogeset”, vagy e-mailben küld-
jék el kérdésüket az info@mikom.
hu címre. Jogi szakértőink, dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán 
Péter ügyvédek állnak szíves ren-
delkezésükre.

jogeset ››››››››››››

Az új élet születésénél
Resetár Jánosné 34 éve 
dolgozik szülésznőként. 
Csaknem teljes pályafu-
tása a megyei kórházhoz 
köti, ahol több száz csecse-
mő világra jöttében segéd-
kezett már. 

Élete legnagyobb élménye volt, 
amikor karjába vehette az első új-
szülöttet, aki az ő közreműködé-
sével látta meg a napvilágot. Mint 
mondja, rendkívüli öröm és meg-
tiszteltetés ezen a pályán, hogy ré-
szesei lehetnek a családi boldogság 
legbensőségesebb pillanatainak. 
Sajnos, egyre kevesebb gyermek 
születik, és a fiatal szülők sem min-
dig készülnek fel kellően a kis jöve-
vény érkezésére.

– A gyermekvállalás felelősség – 
hangsúlyozz. Fontos, hogy az édes-
anya megfelelő korban, egészsé-
gi állapotban legyen, odafigyeljen 
életvitelére, táplálkozására, hiszen 
már nem csak saját magáért felelős. 

–  A mi hivatásunk, hogy segít-
sünk – mondja Resetár Jánosné. – 

Segítsük az orvost, az édesanyát, a 
kisbabát – egyszóval az új élet meg-
születését.

Ez is – mint az egészségügyi dol-
gozók munkája általában – nagyon 
sok fáradsággal, lemondással jár, 
különleges empátiát igényel. A rá-
termettség mellett mindig szük-
ség van a család megértésére, segí-
tő támogatására is. Aki ezt a pályát 
választja, annak tudnia kell, hogy 
életre szóló felelősséget, elkötele-
zettséget vállalt, amelynek azon-
ban ott van a visszaigazolása min-
den kisbaba mosolyában, minden 
édesanya hálás pillantásában. 

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Válj pénzmágnessé! 
Aki szeretne megismerkedni lelke valódi 
természetével és céljával, annak minden-
képpen érdemes kézbe vennie ezt a köny-
vet. Nemcsak a siker és a tisztes megélhe-
tés reményét adja a spirituális alapelveket 
tartalmazó alkotás, hanem sokkal többet. 
Bob Proctor és Michele Blood könyvé-
ben bemutatja a sikerrel és tudatossággal 
kapcsolatos spirituális örök igazságokat, 
segítve ezzel az olvasót a fejlődésben. A 
Válj pénzmágnessé! című alkotás növeli 
a tudat erejét, így segítve boldogabb élet-
hez az olvasót.

Erzsébet, az anyakirálynő 
William Shawcross alkotásában az anyakirálynő 
életét mutatja meg. Erzsébet gondolatai szerint az 
embernek mindig úgy kell élnie, mintha másnap 
elüthetné egy nagy piros busz. 
– Nem szó szerint, hanem átvitt értelemben. Mert 
nem lenne rémes, ha az ember egész életében min-
dig csak azt csinálná, amit kell? – kérdezte Diana 
walesi hercegnőt, mikor a kilencvenes évek köze-
pén azt mondta Erzsébetnek, hogy nagyon várják 
a századik születésnapját.
Erzsébet minden napot csodás meglepetésként kö-
szöntött. Úgy, mintha minden nap az utolsó lenne. 
Életéről, felfogásának tükröződéséről szól Shawcross könyve.

Pál Adrienn
Egy kórház elfekvő osztályán 
dolgozik Piroska. A nő férjnél 
van ugyan, mégis magányos, ro-
konai, barátai nincsenek. A hét-
köznapok sivárságát csak a cso-
koládépuding és a sütemények 
oldják, ám egy napon minden 
megváltozik. Egy beteg érkezik a kórházba, Pál Adrienn. A találkozás fel-
kavarja Piroska életét, felidéződnek benne gyermekkori barátnőjéhez kap-
csolódó élményei. Elhatározza, hogy megkeresi régi barátnőjét, de az em-
lékek és emberi sorsok útvesztőjében végül magára talál.
A film elnyerte a filmkritikusok díját 2010-ben, a Jameson CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesztiválon.

színes, magyar–holland–osztrák–francia film, korhatár 16 év 
Művészetek Háza, Béke-terem: április 14–20., 19.30

filmajánló ›››››››››››

211 éve, 1800. április 7-én a 
város magisztrátusa arról dön-
tött, hogy polgárai közé fogad-
ja azt a poroszországi mesterem-
bert, aki az itteni céh tagja kívánt 
lenni. A Juksz Jánosra „ma gya-
rosított” mester szak má ja szögve-
rő volt. A kovácsszeget ebben az 
időben cigányszegnek is nevez-
ték, a terméket vándorcigányok 
készítették és értékesítették. 

151 éve, 1860. április 8-án 
hunyt el gróf Széchenyi István. 
Miskolcon Lévay József indít-
ványára négyheti gyászt tartott 
a polgáregylet. Azt is felvetették, 
hogy országos gyűjtést kezdemé-
nyezzenek szobrának elkészítte-
tésére. (Miskolcon köztéri szob-
rot 1993-ban avattak emlékére.)

87 éve, 1924. április 8-án egy-
házművészeti kiállítás nyílt a Vá-
rosházán, amit a Görög Katoli-
kus Nőegylet rendezett. A téma 
a miskolci ortodox egyház mű-
kincsgyűjteménye volt. Ez volt 
a „balkáni kereskedők” egyházi 
kincseinek első bemutatása.

Hétforduló ›››››››››

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

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

HIrDeTéS

Névadó – Gálffy ignác
A Győri kaput a Kiss Ernő ut-
cával összekötő észak-déli 
nyomvonalú utca.

A székelyudvarhelyi 
születésű Gálffy 1881-ben 
került Miskolcra mint 
matematika–fizika szakos 
tanár. A felsőkereskedelmi 
iskola alapításában elévül-
hetetlen érdemei voltak (1886). 
1921-es nyugdíjazásáig az iskola igaz-
gatója volt. 1907–1940 között ő volt a 
múzeumi bizottság elnöke. Rendsze-
resen vezetett ásatásokat, komoly köz-

életi tevékenységet fejtett ki, 
számos egyesületben dolgo-

zott. Íróként négykötetes 
munkája jelent meg a szé-
kely kérdésről. 

Fia, Gálffy Imre, Mis-
kolc város utolsó polgá-

ri kori polgármestere volt. 
Miskolc város közgyűlése 

2001-ben Gálffy Ignác-élet-
műdíjat alapított, amelyet minden 
évben egy személy kaphat. (1859–
1940 között élt, sírja a Deszkateme-
tőben található.)                                  D. I.

Diák, szín, ész  
A régió középiskolás diákszínjátszói ver-
sengtek múlt szombaton Miskolcon, az 
eseményen a 8 diákszínpad több mint 

120 középiskolás diákja vett részt. Itt dőlt 
el, ki kerül az országos döntőbe – a zsűri 

a Zrínyi Ilona Gimnázium előadása mel-
lett tette le a voksát. A miskolciak közül 
ezüst minősítést szerzett a Földes Diák-

színpad egyik, illetve bronzot másik pro-
dukciójával. A Nagy Komiszaknak (ké-
pünkön) kiváló csoportmunkáját, a Kis 
Komiszaknak pedig színészi teljesítmé-

nyét ismerték el különdíjjal.
(fotó: Mocsári László)
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