
Ötvenéves rekord dőlt meg

Múlt szombati sikerével a DVTK győzelmi sorozata tízmérkőzésesre, 
előnye öt pontra nőtt a tabellán, ám a piros-fehérekre újabb nehéz erő-
próba vár a hétvégén, Vácon.

» részletek a 9. oldalon

Ha nincs rend, nincs segély
Június 1-jétől életbe lép a 

rendelet-módosítás Miskol-
con, mely szerint csak azok 

részesülhetnek az önkor-
mányzat által adható, szoci-
ális bérpótló juttatásokban, 

akik rendben tartják a lakó-
környezetüket.

» részletek a 5. oldalon

Indul a strandszezon
Május eleje hagyo-
mányosan a strand-
szezon kezdete is. A 
miskolci fürdőkben 
ugyan csak a június 
közepe hoz majd je-
lentősebb változáso-
kat, azonban a stran-
dolókat már most 
hétvégén is több he-
lyen várják.
» részletek a 4. oldalon
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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Összefogás a 
fesztiválért
„Millió a milliókért” elnevezéssel in
dítottak gyűjtést a Miskolci nemzet
közi operafesztivál megsegítésére.  
a város | 4. oldal

más életmód, 
kevés tünet
az allergiások a gyógyszeres ke
zelés mellett életmódjukkal is so
kat tehetnek a tünetek enyhítésé
ért. életmód | 7. oldal

dávid 
és góliát
vasárnap csap össze a miskol
ci thaiboksz legenda, kunk
li tivadar az amerikai óriás bob 
sappel. sport | 9. oldal

Kettévágott város – csak egy hónapig
A Zöld nyíl újabb fejezete: megkezdték a vágányépítést az Újgyőri főtéren 

Vágányépítés miatt körülbe-
lül egy hónapra lezárták csü-
törtök reggel az Újgyőri fő-
téri körforgalom város felé 
vezető átjáróit, ezzel gyakor-
latilag kettévágták Miskolc 
kelet-nyugati fő közlekedési 
útvonalát. 

A terelés miatt még aznap reggel óri-
ási dugók alakultak ki, azonban a 
rendőri irányításnak köszönhető-
en már napközben jelentősen javult 
a helyzet, péntekre pedig átrendező-
dött a közlekedés.

– A lezárásra azért volt szükség, 
mert a kivitelező csak így tudta tartani 
az ütemtervet – mondta el a Miskol-
ci Naplónak Csontos Ágnes projekt-
menedzser. A csütörtökön kezdő-
dött munkák során a vágányok és a 
megállók építése kezdődött meg, de 
a körforgalom és a környék is átépül, 
a projektirányító hatóság jóváhagyása 
után, várhatóan az év végéig.

– A kivitelezés kezdete csaknem 
egybeesik az írásbeli érettségi vizs-
gákéval, azonban az önkormányzat 
illetékes osztályaival és a középisko-
lákkal is szorosan együttműködik az 

MVK Zrt. annak érdekében, hogy 
emiatt fennakadások ne legyenek – 
mondta Braun Csaba marketingosz-
tály-vezető.

A csütörtökön kezdődött mun-
kák elsősorban az autósokat érin-
tik, a busszal utazóknak csupán any-

nyi a változás, hogy az 1, 1A, 1VP 
jelzésű autóbuszok Újgyőri főté-
ri megállóhelyét áthelyezték a vég-
állomás területére, oda, ahol a 21-es 
busz is megáll. Az autósok számára 
a legfontosabb változás, hogy a Di-
ósgyőrből érkező két sáv közül a bel-

sőt az Újgyőri piac környékén lezár-
ták, az autószalonnál pedig elterelik 
az autósforgalmat a Harmadik utcá-
ra, majd onnan a Fürdő, Alsó-Szinva 
és Vasgyári utcákon át juthatnak el a 
Kiss Ernő utcára.

» folytatás a 3. oldalon

Hagyományőrző majális
Hagyományőrző programok 
és könnyűzenei koncertek vár-
ják május 1-jén a Csanyikban 
a miskolciakat. Az ünnep szo-
kásrendjéhez híven több politi-
kai párt is jelen lesz a majálison. 
Természetesen a hagyományos 
vurstlihangulat is megmarad, lesz 
sör és virsli is. Az alkalomra a Ma-
jális park is „felfrissült”, és plusz 
buszok és parkolóhelyek segítik 
majd a szabadba vágyókat. 

» cikkünk a 4., 
részletes program a 11. oldalon

Az avasi „Kutyakaparó”
Nem sok örömet tartogat jelenleg 
a járókelő számára egy séta az ava-
si pincesorokon. Egyes részek ki-
fejezetten Petőfi Kutyakaparójá-
nak a hangulatát idézik. Nem volt 
ez mindig így. Miskolc életében 
valamikor komoly szerepet ját-
szottak több száz éves avasi pin-
cék, jelentős gazdasági, szórakoz-
tató funkciókkal. Az elmúlt évek 
rehabilitációs tervei önmaguk-
ban is pozitív változást hoztak: 

sok pince új, gondos gazdára ta-
lált, ennél több azonban nem tör-
tént. Az látható, hogy a város ere-
jéhez mérten kiemelten kezeli a 
történelmi Avas helyzetét, figye-
lemmel kísérik a pincék sorsát és 
a partfalak állapotát. Sajnos azon-
ban, az elvégzendő feladat óriási, a 
szűkös anyagi források miatt fo-
lyamatosan keresni kell a pályáza-
ti lehetőségeket. 

» cikkünk a 3. oldalon Elrajtoltak!
A pénteki prológ után szomba-
ton a Zemplénben folytatódik a 
18. Hell Miskolc Rally. Az egye-

sek várhatóan este fél 9-kor érnek 
célba, míg a kettesek délután 6 óra 

körül érkeznek meg a Lorántffy 
utcai autószalonba. A miskolci be-

futó nem jár forgalomkorlátozá-
sokkal, azonban a rendőrség kéri 

az autósokat, hogy fokozott figye-
lemmel közlekedjenek szombaton! 

Fotónk a gépátvételen készült.
» cikkünk a 9. oldalon.

(fotó: Juhász Á.)

Használatba 
kapják 
az épületeket
Nem adja el az önkormányzat az 
oktatási intézmények épületeit az 
egyházak számára, ahogyan azt ere-
detileg tervezték. A feladatátadás 
szeptembertől megvalósulhat, ha 
a közgyűlés májusban áldását adja 
az előterjesztésekre, ám az épülete-
ket tartós bérletben kapják meg az 
egyházak.

» cikkünk az 5. oldalon 

Nemsokára 
csobognak

Május 1-jén négy belvárosi, június 
1-jén öt más szökőkutat indítanak 
be Miskolcon. A Népkert, a Szin-
va terasz, a Hősök tere, a Petőfi tér, a 
Centrum, a Dísz tér, az Erzsébet tér, 
a Kilián városrész és az Újgyőri fő-
tér is „nyáriasodik” egy kicsit. Már 
elkezdődött a kutak takarítása, és 
az üzemeltetéshez szükséges eszkö-
zök visszaszerelése. Viszont az idei 
szűkösebb költségvetés miatt csak 
10 millió forint jut az idén a szökő-
kutakra is, így kevesebbet csobog-
nak majd.

V. L. | fotó: mocsári L.
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Miskolci Napló
a város lapja

» Benczés Miklós | a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője má-
jus 5-én, csütörtökön délután 4 órától lakossági fogadóórát tart a Nyitnikék Óvodá-
ban (Andrássy út 53/A).

képviselői fogadóóra ››››››››››››

a város lapja
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Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK Kft. (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISEK Kft. Diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fog-
orvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügye-
let (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (vonalas telefonról hív-
ható, 24 órás, ingyenes): 80/505-505. Város őrség: 40/200-893. MIHŐ műszaki 
ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ hibabejelen-
tés: 40/282-828. Közterület-felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés 
(halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kó-
bor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közút-
kezelő Kht.: 46/560-070. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 46/506-071.

közérdekű telefonszámok ››››››››››››

kormányhivatali hírek ›››››››››››››››››››››

Apróhirdetés
Miskolc, Középszer úton 51 nm-es, 2 szobás, egyetemhez közeli, felújított la-
kás tulajdonostól, saját tárolóval, beköltözhetően eladó. Irányár: 4,9 M Ft. Tel.: 
46/369-131. 

Munkatársakat keresünk: fémmegmunkáló gépkezelő, gyártósori össze-
szerelő, AFI-hegesztő, csiszoló, targoncavezető munkakörökre. Jelentkezés: 
70/376-9189; miskolc@gwm.hu e-mail címen.

ITC-ügy: első fokon hat év börtön
Hat év börtönre, halmazati bünte-
tésként pedig hat év, közügyektől 
való eltiltásra és 43 millió forint 
kártérítés megfizetésére ítélte a 
megyei bíróság Gergely Zsoltot, 
a megyei önkormányzat közgyű-
lésének alelnökét. Az ítélet nem 
jogerős.

Mint ismeretes, Gergely Zsolt ellen 
hivatali visszaélés gyanújával in-
dult eljárás, a megyei önkormány-
zat tulajdonában lévő ITC-székház 
tervezett eladása kapcsán. Az ügy-
ben az elsőfokú ítélet csütörtökön 
született meg, ezt követően maga 
az érintett, vagyis Gergely Zsolt 
számolt be az ügyről a sajtónak.

Mint elmondta, 2007 augusz-
tusa óta zajlik ellene büntetőeljá-
rás, titkosszolgálati módszerek-
kel is nyomoztak az ügyben, hogy 
történt-e hivatali visszaélés. A me-
gyei bíróság úgy határozott első-
fokú ítéletében, hogy igen, és így 
szabta ki a büntetést.

Gergely Zsolt elmondta, fel-
lebbeztek az ügyben, így az ítélet 
nem jogerős, másodfokon a Deb-
receni Ítélőtábla dönt majd, és bí-

zik benne, hogy a felmerült bi-
zonyítékokat másképpen látják 
majd, és emelt fővel, felmentő íté-
lettel távozhat a tárgyalásról. Az 
eljárást korrektnek nevezte, nem 
érezte, hogy politikai támadás, 
vagy nyomás felmerült volna. 

Gergely Zsolt azt is elmondta, 
hogy az elsőfokú ítéletről azon-
nal értesítette a Fidesz vezeté-
sét, és kérte a tagsága felfüggesz-
tését addig, amíg megszületik a 
jogerős ítélet, mert nem szeret-
né, ha a pártra bármilyen módon 
rossz fényt vetne ez az ügy, vagy 
hátránya származna belőle. Stíl-
szerűnek nevezte a sajtótájékoz-
tató helyszínét, amely nem volt 
más, mint az ITC-székház, mely-
ről elmondta: továbbra is az ön-
kormányzat tulajdona, és senkit 
sem ért kár. Őt azzal bízta meg 
a közgyűlési határozat, hogy ko-
ordinálja az épület eladását, me-
lyet igyekezett a lehető legjobban 
megtenni. 

Úgy tudjuk, az ügyben érintett 
másik négy vádlott is több éves 
börtönbüntetést kapott első fokon.

H. I.

Lomtalanítás
Május 2. | HÉTFŐ Avason Hajós, Jósika, Klapka, 

Kölcsey, Leszih, Mednyánszky, Pattantyús; a Hejőparkban 
az Almáskert, Benedekalja, Csemetekert, Haladás, Jege-
nyés, Kapitány, Káplár, Kürt, Pillangó, Próbatétel, Sátor, 
Síp, Tábortűz, Vadrózsa, Zászló utcák.

Május 3. | KEdd Avasalja, Csalogány, Csen-
gey, Füzes, Geró, Hunyadi, Irányi, Kálvin, Kan-
dia, Leiningen, Malomszög, Meggyesalja, Nagy S., 
Nagyváthy társasházak, Nefelejcs, Papszer, Pető-
fi, Rácz Gy., Rákóczi, Reményi, Serház, Szent I., Te-
leki B., Tízeshonvéd köz, utca, Tompa, Toronyalja, 
Tulipán.

Május 5. | CSüTörTöK Tapolcán Ara-
di, Baghy, Bakonyi, Bencések, Beregi, Bokros, 

Branyiszkó, Brassói, Csabai, Fenyő, Görömbölyi, 
Győri, Iglói, Isaszegi, Károlyi M., Katona J., Kiss J., 
Léva, Lőcsei, Máriássy, Mátra, Miskolctapolcai, Nyit-
rai, Platán, Sellő dűlő, Szathmáry-Király, Szebeni, 
Szt. Benedek köz, Szt. Benedek-hegy, Thaly, Tornai, 
Újjáépítés, Ungvári, Váradi, Verne, Viola, Zempléni, 
Zilahi, Zólyomi, Zsóri. Görömbölyön Ághegy, Apát-
sági, Cserép, Egyetértés, Felhő, Fuvola, Ginzery, Hor-
dó, Lehár, Madár, Meredek köz, Szabó K., Szőlő, Ta-

polcai, Tárogató, Temetőalja, Templomhegyi, Tücsök 
és Május 1. telep.

Május 6. | pÉnTEK Dayka, Deák tér, Dé-
ryné, Dózsa Gy., Fábián kapu, Fábián utca, Fa-
zekas, Feszty Á. 1/A és 1/B, Jókai, Kis-Hunyad, 
Kossuth, Laborfalvi, Mátyás kir. társasházak, 
Pallós, Palóczy, Patak, Petőfi tér, Szepessy, Tár-
kányi, Vologda. Tapolcán Aranyeső, Imreh, Ho-
monnai, Kiskőkötő, Nagykőkötő, Rézműves, 
Szűrcsapó, Tímár.

A közterületek tisztántartása érde-
kében csak az elszállítást megelőző 
napon, illetve a szállítás napján reg-
gel 6 óráig helyezzék ki a hulladék-
gyűjtő edény mellé a feleslegessé 
vált háztartási lomot!

netes vetélkedő. „Ki mondta, 
hogy nem tudod megváltoztatni a 
világot?” címmel internetes vetélke-
dőt hirdet általános iskolák 4. osz-
tályos tanulói számára a Föld nap-
ja alkalmából a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve. A verseny-
re iskolánként egy 3 fős csapattal le-
het nevezni. A megoldásokat és a 
jelentkezési lapot május 6-áig kell 
megküldeni az egeszsegfejlesztes@
emr.antsz.hu címre. Bővebb infor-
máció: http://efrira1.antsz.hu/bor-
sod/nepegeszseg.htm.

Kertész leszek... Az idén is meghir-
deti „Kertész leszek…” című pályá-
zatát a Miskolci kistérség óvodáinak 
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve. Cél a gyermekek környezet-
tudatos magatartásra nevelése, ak-
tív részvételükkel virágoskert kiala-

kítása az óvodákban. A programra 
május 31-éig lehet jelentkezni az 
alábbi elérhetőségen: B.-A.-Z. Me-
gyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve Egész-
ségfejlesztési Osztály, 3530 Miskolc, 
Meggyesalja u. 12., tel.: 354-611/112 
mellék, e-mail: egeszseg fejlesztes@
emr.antsz.hu. 

Ellenőrzés. A gazdasági reklám-
tevékenység átfogó ellenőrzésé-
re, a cement és zsákos kiszerelésű 
építési termékek megfelelőség iga-
zolásának ellenőrzésére, a cement 
vízoldható krómtartalmának la-
boratóriumi vizsgálatára, az arc- 
és testpakolások piacfelügyeleti 
ellenőrzésére, továbbá a játszóté-
ri eszközök piacfelügyeleti ellen-
őrzésére irányuló témavizsgála-
tok indulnak a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédel-
mi Felügyelőségén május 2-án. A 

felügyelőség a 46/506-071 telefon-
számon, vagy a Miskolc, Városház 
tér 1. szám alatti címen kereshe-
tő meg.

ügyfélfogadás kismamáknak. 
Kizárólag kismamák részére (ba-
bát várók és gyermekesek) tart ügy-
félfogadási napot a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Egészségbiztosí-
tási Pénztári Szakigazgatási Szer-
ve május 3-án, kedden 8–12 óra 
között a Miskolc, Mindszent tér 
3. szám alatti ügyfélszolgálati iro-
dában. Az egészségbiztosítási el-
látások (táppénz, terhességi-gyer-
mekágyi segély, gyed, útiköltség, 
taj) igénylésével kapcsolatosan sze-
mélyre szóló tanácsadást nyújta-
nak. A gyors ügyintézés érdekében 
az érdeklődők vigyenek maguk-
kal személyi igazolványt, taj-kár-
tyát, valamint a konkrét ellátások-
hoz szükséges okmányokat.

permeteznek! Április 28-ától két 
héten keresztül (rossz idő esetén 
egy-két napos késéssel) permetezik 
a közterületeken kijelölt vadgeszte-
nyéket. A felhasználandó készítmé-
nyek emberre és minden magasabb 
rendű állatra az alkalmazott dózis-
ban, beszáradás után veszélytele-
nek, azonban a frissen kezelt fák alatt 
nem szabad tartózkodni. A perme-
tezés csak éjszaka, 22–03 óra között 
végezhető el, ám az zajjal jár, ezért 
kérik a lakosság megértését.

Újra ingyenes járat. Május 2-ától 
ismét az MVK indítja az ingyenes, 
az Avas kilátó és a Tesco Avas áru-
ház közötti járatokat. A fel- és leszál-
lási rendje a januárban bevezetettnek 
megfelelően működik, miszerint a 
végállomások közötti megállóhelye-
ken az áruház irányába csak felszáll-
ni, az Avas kilátó irányába pedig csak 
leszállni lehet.

hasznos ››››››››››››

április 22. | péntek

Kritikus tömeg. Tizenkettedik al-
kalommal rendezték meg idén áp-
rilis 22-én, a Föld napján a Critical 
Mass kerékpáros felvonulást Mis-
kolcon. Az idei első Critical Mass-en 
körülbelül 650-en járták be a most 
kicsit módosult útvonalat. A menet 
ezúttal a Corvin és a Madarász Vik-
tor utca érintésével érkezett a Hősök 
terére, ahol megtörtént az első brin-
gaemelés. Ezt követően a most 15 
éves tapolcai kerékpárúton az Egye-
temvárosba tekertek, és a főépület 
előtt emelték magasba másodszor a 
bringákat.

április 23. | szoMbat

Körmenet és ételszentelés. A 
húsvét ünnepén hagyományosan fel-
támadási körmenet tartottak a mis-
kolci római katolikus templomok-
ban, így a Szent Anna-templomban 
is. A szombat esti misét követő kör-
menethez bárki csatlakozhatott. A 
vasárnap reggeli szentmise után tart-
ják az ételszentelés rituáléját, melyet 
a legtöbben a mindszenti templom-
ban látogattak meg.

április 24. | vasárnap 

Hagyományőrző húsvét. Húsvé-
ti előadással, életképekkel szórakoz-
tatták a diósgyőri várba látogatókat, 
a programok között a néphagyomá-
nyok is előtérbe kerültek. Tojásfestő 
mester is érkezett az idén első alka-
lommal megrendezett húsvétra, de 
nem maradhatott ki a programból 
a kecske- és nyuszisimogatás sem. A 
Diósgyőri Kézműves Alkotóházban 
pedig kézműves játszóházat és vásárt 
szerveztek az ünnepen.

április 25. | Hétfő

Gálahangverseny. Miskolcon is 
ünnepi gálahangversennyel köszön-
tötték Magyarország új alkotmányát, 
amit délben Schmitt Pál köztársasá-
gi elnök látott el kézjegyével. Az es-
ten elhangzott Kodály Zoltán: Psal-
mus Hungaricus és Liszt Ferenc: 
Les Preludes című műve, a koncer-
ten közreműködött László Boldizsár, 
valamint a Miskolci Bartók Kórus. A 
Miskolci Szimfonikus Zenekart Ko-
vács László vezényelte. Gálahang-
versenyt tíz helyszínen, tizennégy 
város művészeinek közreműködésé-
vel szerveztek. 

Kevés riasztás. Aránylag nyugod-
tan teltek az ünnepek a miskolci tűz-
oltók számára. Összesen nyolcszor 
vonultak, ezek között voltak téves ri-
asztások, kisebb ügyek, és bejelentés-
re kimentettek egy kutyát is a Szin-
vából. Három komolyabb esethez 
kellett kimenniük: az egyik a Kis-
Hunyad úti gázszivárgás volt, a má-
sik kettő pedig egy nádasréti bo-
zót-, illetve egy ómassai erdőtűz. A 
gyors beavatkozásnak köszönhe-
tően itt aránylag kis terület égett le, 
de a fák sérülései miatt a kár értéke 
ennél sokkal jelentősebb. A tűzoltó-
ság felhívta a figyelmet, hogy az er-
dőterületeken mindenki fokozottan 
tartsa be a tűzgyújtás szabályait, égő 
dohányneműt ne dobjanak el! 

április 26. | kedd

Földhővel fűtenek. Bemutatták 
a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
és Kollégium megújult fűtőrendsze-
rét. A geotermikus energiát haszno-
sító, korszerű berendezés biztosítja 
az intézmény energiatakarékos fűté-
sét. A kivitelezés tavaly nyáron kez-
dődött, s év végére be is fejeződött, 
így már télen elindulhatott a próba-
üzem. A tesztidőszak alatt a rendszer 
tökéletesen működött, így a követ-
kező szezonban már az látja el hővel 
majdnem a teljes komplexumot. A 
rendszer üzemeltetési költsége keve-
sebb, mint a hagyományos rendsze-
reké – a gépek energiaellátásáért kell 
fizetni –, így a ráfordított összeg ha-
mar megtérül.

április 27. | szerda

Jobbik: ne emeljék az óraszámot! 
A készülő oktatási törvényt bírálta 
sajtótájékoztatóján Pakusza Zoltán, 
a Jobbik önkormányzati képviselő-
je. Egyebek mellett elmondta: a pe-
dagógusok kötelező óraszámának 
heti 22-ről 28-ra tervezett emelése 
nem csupán túlterheli a tanárokat, 
de elbocsátásokat is eredményez 
majd, ami Miskolcot különösen sú-
lyosan érintheti.

Segély helyett vissza a munká-
ba! Magyarországon nem is igazán 
a munkanélküliek aránya a gazdaság 
fő problémája, hanem hogy kevesen 
tartanak el sokat, vagyis a munka-
képes lakosság foglalkoztatási szint-
je nálunk a legalacsonyabb az EU-
ban. Ezzel kapcsolatban tartottak 
zárókonferenciát szerdán Miskol-
con. A TÁMOP 1.1.2 Decentralizált 
programok a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásáért címmel futó pro-
jekt záró konferenciáján Czomba 
Sándor, foglalkoztatáspolitikáért fe-
lelős államtitkár tartott elemzést a 
munkaerőpiac jelenlegi helyzetéről, 
illetve ismertette a kormányzat fog-
lalkoztatás-élénkítéssel kapcsolatos 
elképzeléseit.

Megújult a „Berze”. Kívül-belül 
megújult a Berzeviczy Gergely Szak-
középiskola. Felavatták az új épü-
letrészt és a kávézót, felújították a 
homlokzatokat, és számtalan infra-
strukturális beruházás is megvaló-
sult az intézményben. A beruházás 
962 millió forintba került. Ebből 866 
millió forintot az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, a fennmaradó ösz-
szeget pedig a miskolci önkormány-
zat finanszírozta. 

április 28. | csütörtök

Adomány. Egymillió forintos ado-
mányt adott át a Velkey László 
Gyermek-egészségügyi Központ-
nak Szántó Dávid sportriporter, az 
1 csomag = 1 védőoltás elnevezé-
sű, egy pelenkagyártó által indított 
kampány nagykövete. Ezzel az ösz-
szeggel lehetőség nyílik a koraszü-
lött és beteg csecsemők intézeten 
belüli izolált szállítására.

Egészséges nemzedékekért. 
Programsorozatot indított a mis-
kolci Rotary Club annak érdekében, 
hogy a partnerszervezetekkel – első-
sorban a mentőszolgálattal, az Ál-
lami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálattal – közösen lerakják 
az általános és középiskolás fiatalok 
egészséges jövőképének alapjait.

április 29. | péntek

Váltás a dSM Kft. élén. A DVTK-t 
üzemeltető, kisebbségi tulajdonos 
Diósgyőri Sportlétesítményeket Mű-
ködtető Nonprofit Kft. élén változás 
történt pénteken. A korábbi ügyve-
zető, Nagy Béla helyett a továbbiak-
ban a MIK Zrt. igazgatója, Szélyes 
Domokos vezeti a társaságot.

Borsodi diákokat várnak a széke-
lyek. Bővíteni kívánják az együtt-
működést a székelyföldi Hargita me-
gye és Borsod-Abaúj-Zemplén közt. 
A könnyített honosítás intézésétől a 
magyarországi diákok székelyföldi 
táboroztatásáig több konkrét lehe-
tőség merült fel, amelyről a székely 
delegációval közös sajtótájékoztatón 
számolt be Mengyi Roland, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés elnöke. Borsod és Hargita 
közösen kívánja segíteni az erdélyi 
szórványban élő magyarságot.

Virágosztás. Zöldebb Miskolcért 
címmel rendezett virágosítási akci-
ót a Szimbiózis Alapítvány. A Pátria 
közben felállított sátorban 300 láda 
muskátli várta azokat a miskolciakat, 
akik lakcímkártyával igazolták, hogy 
a belvárosban laknak. A rendezvény 
az Integrált Városfejlesztési Straté-
gia Miskolc belváros rehabilitáció-
ja programjának a része, ezért csak a 
körzetben élők kaphattak muskátlit. 

Elhunyt Valent Ede
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Valent Ede, a Herman Ottó Múzeum 
nyugalmazott munkatársa – kiállításszervező, fotós. Egykori munkahe-
lyén, az intézmény Papszeren lévő épületében érte a halál csütörtök dél-
után. Valent Ede egy beszélgetős est vendége volt – a programot köve-
tően lett rosszul. A mentők már nem tudtak segíteni rajta. A múzeum 
saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.
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Pincesor-sors: az avasi „Kutyakaparó”
Visszaköltözhet az élet a legendás belvárosi hegyoldalra?

Nem sok örömet tartogat je-
lenleg a járókelő számára 
egy séta az avasi pincesoro-
kon. Egyes részek kifejezet-
ten Petőfi Kutyakaparójának 
a hangulatát idézik. 

„A harangszó a távol falukból/ Meg-
halni jár ide,/ S az eltévedt madár kö-
rülnéz csak/ S odább megy ízibe…”. 
Elhagyatott, feltört borházak, szemét, 
itt-ott hajléktalanok nyomai, gyanak-
vó kóbor kutyákkal. Némelyik épüle-
ten látni, hogy évek, talán évtizedek 
óta nem látogatja a gazdája. („Pende-
lyes gyerek voltam még, mikor/ Az az 
eső esett,/ Mely falának kétharmad 
részéről/ Levitte a meszet,/ S ami raj-
ta imitt-amott maradt,/Az egészen 
sárga,/ S korommal írt furcsa figu-
rákkal/ Van telefirkálva”). 

Járható út híján…
Nem volt ez mindig így. Miskolc éle-
tében valamikor komoly szerepet 
játszottak több száz éves avasi pin-
cék, jelentős gazdasági, szórakoztató 
funkciókkal. A borházak jelentős tör-
téneti-műemléki értékkel is bírnak, 
sok közülük helyi védelem alatt áll. 

Ennél több azonban jó ideje nem 
nagyon történt – olyannyira, hogy 
2010 tavaszán az ICOMOS Ma-
gyar Nemzeti Bizottság műemlék-
védelmi Citrom-díjban részesítet-
te a Kis-Avas pincesort. Az ítészek 
úgy találták, hogy az épületegyüt-
tes elhanyagolt, a város nem hasz-
nálta ki azokat a fejlesztési lehetősé-
geket, amelyeket ez az értékes terület 

kínál. Hasonló véleményt fogalma-
zott meg lapunknak Mészáros And-
rás, az Avasi Borút Egyesület titkára 
is, aki elmondta: az önkormányzat-
nál már az ezredforduló környékén 
elkezdték kidolgozni a városrész re-
habilitációjának terveit, az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában pedig 
mintegy kétmilliárdos infrastruktú-
ra-fejlesztési program szerepel a te-
rületre. Érdemi felújítások azonban 
idáig nem nagyon történtek, hiába 
hívták fel ezek szükségességére folya-
matosan a város vezetőinek a figyel-
mét. A pincetulajdonosok főként a 
járható utakat hiányolják, amelyek 
lehetővé tennék a terület megköze-
lítését. Visszatérő gond a szemetelés, 
illetve a közbiztonság hiánya is. A 
pincéket rendszeresen fosztogatják, 
némelyik borházban illegális beköl-
tözők tanyáznak. Mészáros András 
szerint – ha már rendszeres rendőri 
jelenlétet hiába kérnek a területre – 
nagy segítséget jelentene térfigyelő 
kamerák felszerelése is a veszélyez-

tetett helyekre, de eddig ez sem tör-
tént meg. 

Nem mondtak le róla
– Már maguk a rehabilitációs tervek 
is pozitív változást hoztak: sok pin-
ce új, gondos gazdára talált. A tulaj-
donosok civil szervezeteket alakítot-
tak és kezdeményezőleg léptek fel a 
történelmi Avas megújítása érdeké-
ben – emelte ki a titkár. – Az Avasi 
Borút Egyesület is ezek sorába tarto-
zik, tagjaink tevékeny részt vállalná-
nak bármilyen fejlesztésben, hiszen 
közös érdek a terület megtisztítása, a 
szó szoros és átvitt értelmében is.

Akadnak elszánt vállalkozók, akik 
már most is hisznek benne, hogy 
vissza lehet csempészni valamit az 
avasi borházak egykori, „békebeli” 
hangulatából. Séta közben, az elha-
gyatott épületek között csinos, felújí-
tott fogadóra figyeltünk fel, amelyen 
akkor is dolgoztak. Sinkáné B. Va-
léria, a tulajdonos bizakodik, hogy 
hamarosan élet költözhet az egye-

dülálló adottságokkal, kilátással ren-
delkező pincesorokra, bár a jelen 
állapotokkal neki sem könnyű szem-
besülnie. Az elhanyagolt út és kör-
nyezet, a rendszeres betörések nem 
kedveznek errefelé a turizmusnak, 
sok tulajdonos eleve lemondott az it-
teni ingatlanáról.

Pályáznak, felmérik
Pfliegler Péter alpolgármester tisz-
tában van a problémákkal. Mint 
mondta, látható, hogy a város ere-
jéhez mérten kiemelten kezeli a tör-
ténelmi Avas helyzetét, figyelemmel 
kísérik a pincék sorsát és a partfalak 
állapotát. Sajnos azonban az elvég-
zendő feladat óriási, a szűkös anyagi 
források miatt folyamatosan keresni 
kell a pályázati lehetőségeket. 

Lengyel Katalin, a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. ügyvezető igazga-
tója szerint sok helyen történtek en-
gedély nélküli építések, átépítések 
is a területen, olyan változtatásokat 
eredményezve, amelyek méltatlanok 
az értékes területhez. Az elkövetkező 
időszakban a MIK Zrt. közreműkö-
désével felmérik majd az ingatlanok 
helyzetét, és megpróbálnak egyez-
tetni a tulajdonosokkal is. Az Integ-
rált Városfejlesztési Stratégia II. üte-
mében szerepel a történelmi Avas 
útjainak rehabilitációja, a közvilágí-
tás, a csatornahálózat kiépítése, ezek 
a fejlesztések azonban leghamarabb 
a jövő évben indulhatnak be. Ros-
tás László főépítész ehhez csatlakoz-
va elmondta: a pincetulajdonosok 
ötleteit, elképzeléseit mindenkép-
pen figyelembe veszik majd a város-
rész rehabilitációjánál, hogy az Avasi 
pincesor újra nyüzsgő, élettel teli ide-
genforgalmi látványosság legyen. 

Szepesi S. 

Partfalcsúszások –
egyeztetések a megelőzésről
Az avasi partfalcsúszások 
kapcsán a kárelhárítás mel-
lett a megelőző munkákra 
is figyelmet kell fordítania 
a városnak. Napokon be-
lül tárgyalások kezdődnek 
a városi önkormányzat, és 
egy speciális földmunká-
kat végző cég között ebben 
a témában. 

Mint emlékezetes, legutóbb ápri-
lis 14-én, az esti órákban csúszott 
meg az avasi pincesoron mintegy 
2000 köbméter föld, a helyreállítás 
költségét 25 millió forintra becsül-
ték. A területet már hosszú évek 
óta vizsgáló kutató, Kozák Miklós 
geológus szerint az okozza a prob-
lémákat, hogy 800 éve alakítanak 
ki errefelé pincéket, illetve olyan 
mesterséges útpályákat, melyek a 
pincékből kitermelt anyagból ké-
szültek. Emiatt pedig az utak nem 
stabil szerkezetűek. 

Az újabb veszélyes helyzetek 
megelőzéséhez – a kutatómun-
ka mellett – azok a speciális fúrá-
sok is hozzájárulhatnak, melye-

ket egy miskolci cég végez szerte 
az országban. Ilyen módon meg 
lehetne vizsgálni, hogy a feltöl-
tések mennyire vastagok, és hol 
kezdődik alattuk az igazi földré-
teg a hegyen.

Az eddigi felmérések szerint 
a Bortanya körüli területen len-
ne leginkább indokolt a gyors be-
avatkozás, mindezt azonban a 
speciális fúrások eredményei erő-
síthetnék meg. A Miskolc Tele-
vízió közreműködésével a szak-
ember és a városvezetés felvette 
egymással a kapcsolatot, a város-
házán kedden elkezdődnek az 
egyeztetések.    

Juhász I. 

Fórum: Diósgyőr-Lillafüred
Lakossági fórumot rendeznek a 
Diósgyőr–Lillafüred idegenfor-
galmi fejlesztési projektről a Diós-
győri Ady Endre Kulturális és Sza-
badidő Központban május 3-án, 
kedden délután 6 órától.

Mint arról már többször beszá-
moltunk, a nagyszabású, 2,4 milli-
árd forint összköltségű uniós prog-
ramnak köszönhetően megújulhat 
a diósgyőri vár és a lillafüredi füg-

gőkert is. A pályázatot nyár elején 
adják be a második fordulóra.

A projekttel kapcsolatos fó-
rumon részt vesz Rostás Lász-
ló, Miskolc főépítésze, Czinkné 
Sztán Anikó, a Miskolci Turisz-
tikai Kft. ügyvezető igazgatója, 
Lengyel Katalin, a Városfejleszté-
si Kft. ügyvezető igazgatója, Ko-
vács László és Seresné Horváth 
Zsuzsanna, a térség önkormány-
zati képviselői.

Terv a kötöttpályás közlekedésre
Több mint 900 millió fo-
rintot nyert Miskolc a kö-
töttpályás, valamint az 
elővárosi közlekedés meg-
valósíthatósági tanulmá-
nyának elkészítésére.

Amikor látszott, hogy nem kerül-
hető el a villamosvonal-meghosz-
szabbítás Felső-Majláth felé, Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere 
tovább folytatta a tárgyalásokat a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség-
gel és a MÁV Zrt.-vel, Miskolc vá-
ros vezetése ugyanis nem mon-
dott le a kötöttpályás közlekedés 
továbbfejlesztéséről. Január 10-én 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
arról tájékoztatta Miskolc vezeté-
sét, hogy azt javasolják, a KÖZOP 
„Városi közösségi és elővárosi köz-
lekedés” keretein belül, külön pro-
jektként készítsék elő a Tiszai pá-
lyaudvar – Egyetem – DAM 
közötti iparvágányon történő vil-
lamosközlekedés megvalósítását.

A KIKSZ Közlekedésfejlesz-
tési Zrt. április 18-án kelt levelé-
ben már arról tájékoztatta a város 
vezetését, hogy az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Közleke-
dés Operatív Program támogatá-
si rendszeréhez benyújtott „Városi 
és elővárosi kötöttpályás közös-

ségi közlekedési rendszerek fej-
lesztése Miskolcon és térségében” 
című projektjavaslatát a Közleke-
dési Operatív Program Irányító 
Hatóságnak vezetője több mint 
908 millió forinttal támogatja. A 
támogatási szerződés megkötésé-
re a levél kézhezvételétől számított 
60 nap áll rendelkezésre. Erre te-
hát júniusban kerülhet sor.

Ez alatt az idő alatt kell kidol-
gozni azt a tanulmányt, ami a 
2013–2020 közötti közösségi köz-
lekedés fejlesztését alapozza meg. 
A tanulmányban szerepel többek 
között az is, hogyan lehetne a vil-
lamosközlekedést a meglévő ipar-
vágányokra terelni, illetve ezeket az 
iparvágányokat a villamosközleke-
dés céljaira használni. A fejlesztés 
hatással lehet a környező városok 
közlekedésére, hiszen a cél, illetve 
a feladat is az, hogy Miskolc és tér-
sége együtt gondolkodjon a közös-
ségi közlekedés továbbfejlesztésé-
ben, ahogyan Szeged, Debrecen és 
Kecskemét városa is teszi.

Szerdán Budapesten volt az 
első, ezzel kapcsolatos egyezte-
tő megbeszélés. Miskolc város-
fejlesztésével, városrendezésével 
foglalkozó szakemberek a MÁV 
fejlesztési igazgatóság szakembe-
reivel tárgyaltak. Ezeket az egyez-
tetéseket havi rendszerességgel 
teszik meg, a következő már Mis-
kolcon lesz. 

Kettévágott város – csak egy hónapig
A Zöld Nyíl újabb fejezete: megkezdték a vágányépítést az Újgyőri főtéren 

Vágányépítés miatt körülbe-
lül egy hónapra lezárták csü-
törtök reggel az Újgyőri fő-
téri körforgalom város felé 
vezető átjáróit, ezzel gyakor-
latilag kettévágták Miskolc 
kelet-nyugati fő közlekedési 
útvonalát. 

» folytatás az 1. oldalról
Az új forgalmi rend miatt jelentős 
dugókra, fennakadásokra számított 
az MVK, ami csütörtök reggel be is 
következett. Bár az Újgyőri piacnál 
rendőrök irányították a forgalmat, il-
letve a cég munkatársai is segítették 
az utasokat, fél nyolc előtt bedugult 
a terelőút. Ezt követően a közleke-
dési cég rendőri irányítást kért több 
kereszteződésbe – többek között a 
csokoládégyárhoz, valamint az Al-
só-Szinva utca – Vasgyári útkeresz-
teződéshez is –, s ennek köszönhető-
en normalizálódott a helyzet. Péntek 
reggel aztán átrendeződött a köz-
lekedés, dugó ugyan már nem volt, 
azonban jelentősen megnőtt a forga-
lom a Testvériség utca – Görögsző-
lő utca – Andor utca – Kőporos utca 
útvonalon, sokan erre próbálták meg 
elérni a várost.

Az első reggel tapasztalatai alapján 
az MVK Zrt. az átépítés alatt a regge-
li és a délutáni csúcsforgalomban to-
vábbra is rendőri irányítást biztosít 
majd a problémás kereszteződések-
ben, az autósoknak pedig az javasol-
ja, hogy vegyék igénybe a közösségi 

közlekedést, vagy kerüljék el a főtér 
környékét.

Vannak persze, akik nem tud-
ják letenni az autót munkájuk miatt, 
nekik alternatív kerülő útvonalakat 
is ajánlottak a cég szakemberei. Az 
első ilyen „szökőút” a Lorántffy utca 
– Muhi utca – Gózon Lajos utca – 
Vasgyári utca – Kiss Ernő utca irány, 
erre haladva az érintett terület telje-
sen kikerülhető.

Ha Diósgyőr központjából, az Ár-
pád utca környékéről haladnánk a 
belváros felé, érdemes a Táncsics tér-
nél balra kanyarodva a Nagy Lajos 
király útjára átmenni, majd pedig a 

zeneiskolánál tovább haladva a Köz-
társaság – Szervezet – Muhi – Gózon 
Lajos utca – Vasgyári úton kerülni a 
déli tehermentesítőig. 

Ezen kívül is létezik egy – már ko-
rábban ismertetett, és az autósok ál-
tal péntek reggel egyébként fel is fe-
dezett – útvonal, mely az északi 
városrészbe vezet. A kerülő a Test-
vériség utcával kezdődik, majd a 
Görögszőlő, Andor, Kőporos utca 
útvonallal, (ahol korábban a forgal-
mi rendet megváltoztatták, az utcák 
így egybefüggően egyirányúak a bel-
város felé) elérhetjük a Vologda utcai 
útkereszteződést, ahol már a meg-

szokott rendben folytathatjuk utun-
kat a belváros felé.

A kivitelező konzorcium egyéb-
ként a következő hetekben kez-
di meg a már megújult pályasza-
kaszon a síntörések, valamint az 
Ady-hídi útátjáró javítását. Nyár 
elején a Selyemréten, a Tüzér utca 
és a Tiszai pályaudvari körfogalom 
közötti területen is felújítják a pá-
lyát, várhatóan június közepén pe-
dig a jelenlegi végállomásnál, az 
Ifjúsági és Szabadidő Ház előtt, va-
lamint a Thököly utcai átjáróban 
cserélik a vágányokat.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.
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Összefogás 
az operafesztiválért
„Millió a milliókért” elne-
vezéssel indítottak ado-
mánygyűjtést a Miskolci 
Nemzetközi Operafeszti-
vál megrendezésének se-
gítéséért.

Felhívását március végén tette 
közzé Schmidt Ferenc, az Élet-
fa Országos Egészségőrző Prog-
ramot működtető kft. ügyvezető 
igazgatója. Ebben a kultúrát sze-
rető magyar vállalkozókat szólít-
ja meg, hogy a szűkös pénzügyi 
keretek közé szorított Bartók + 
Verdi 2011 Miskolci Nemzetkö-
zi Operafesztivál megrendezését 
segítse. 

– Büszke vagyok arra, hogy a 
mi országunkban lehetek sikeres 
vállalkozó, és módomban áll ten-
ni azért a közös ügyért, amiért 
már annyian tettek nagy elődeink 
közül – fogalmaz Schmidt Ferenc 
a felhívásban.

Bátor Tamás fesztiváligazgató 
bízik az összefogás, a segítő szán-
dék erejében, hiszen a márciusi 
programismertető sajtótájékozta-
tó óta több előadást vissza kellett 
mondani a nehéz pénzügyi hely-
zet miatt.

– Idén visszatértünk Verdihez, 
mégis szomorú vagyok, hiszen 
úgy tűnik, csupán öt Verdi-ope-
rát tudunk majd bemutatni a kö-

zönségnek, ami igen csekély szám 
– mondta Bátor Tamás. Kiemelte, 
hogy fontosnak tartja az összetar-
tást az ilyen helyzetekben. Véle-
ménye szerint, ha nincs összefo-
gás, akkor nincs segítség és ennek 
következtében foghíjas lesz a fesz-
tivál programja.

A felhívásra érkező – eddig 
nem nagyszámú – támogatások 
mellett a kis segítség is nagy ha-
tást érhet el, így az adó 1%-ának 
felajánlásával is hozzájárulhat a 
közönség ahhoz, hogy színvona-
lasabb nyári, nemzetközi fesztivál 
jöhessen létre Miskolcon.

A Miskolc és az ország egyedi 
kulturális értékének tartott Mis-
kolci Operafesztivált az áldo-
zatkész mecénások a következő 
számlaszámra eljuttatott felaján-
lásaikkal támogathatják: Miskol-
ci Operafesztivál Nonprofit Kft. – 
11734004-20444172

Kiss J.

Miskolcon is kezdődik a strandszezon
Május eleje hagyományo-
san a strandszezon kezde-
te is. A miskolci fürdőkben 
ugyan csak a június közepe 
hoz majd jelentősebb válto-
zásokat, azonban a strando-
lókat már most hétvégén is 
több helyen várják.

– A városban jelenleg működő für-
dők közül egyedül a várfürdő sze-
zonális létesítmény, a Selyemréti 
Strandfürdő és a Barlangfürdő egész 
évben várja a látogatókat – emlékez-
tetett Czinkné Sztán Anikó, a Mis-
kolci Turisztikai Kft. ügyvezetője.

A Selyemréten a május elseje nem 
jelent fordulópontot, a megszokott 
rendben s a jelenlegi egy medencé-
vel várja a fürdeni vágyókat a strand.

– Ebben a fürdőben hagyományo-
san a tavasz eleji sátorbontás a legna-
gyobb változás, ez már megtörtént, 
a medence festésével együtt – tet-
te hozzá Czinkné Sztán Anikó. Mint 
arról korábban többször is beszámol-
tunk, a közbeszerzés újbóli lefolyta-
tása után, várhatóan ősszel indulhat 
meg az új medencék és élményele-
mek építése, tehát az idei szezonban 
minden a korábbiak szerint alakul.

– Az idei üzleti tervünkbe beépí-
tettük az új napozóágyak beszerzé-

sét, és azokat minden remény sze-
rint júniusig meg is vásárolhatjuk 
– mondta a cégvezető. Nyáron pe-
dig tovább tart majd nyitva a fürdő: 
június 1-jétől pénteken, szombaton 
és vasárnap egy órával tovább, azaz 
este hét óráig, június 15–augusztus 
31. között pedig mindennap este hét 
óráig lesz nyitva a selyemréti strand.

A Diósgyőri Várfürdő fejlesztésé-
re is készültek tervek a közelmúlt-
ban, idén azonban még a korábbi 

években megszokott rendben lesz 
nyitva ez a létesítmény is. 

– Fontos hangsúlyozni, hogy a 
jegyárak – a selyemrétihez hasonlóan 
– változatlanok maradnak, azonban 
a Miskolc Kártya-kedvezményt itt is 
csökkentjük a korábbi 25-ről 10 száza-
lékra – mondta Czinkné Sztán Anikó. 

A fürdőket tekintve a város zász-
lóshajója továbbra is a Barlangfürdő, 
itt már a húsvéti hétvégén megnyi-
tották részlegesen a külső medencé-

ket, és amennyiben az időjárás enge-
di, az előttünk álló pihenőnapokon 
is várják a szabadban is a fürdeni vá-
gyókat. Június elsejétől augusztus vé-
géig pedig folyamatosan működik 
majd minden kültéri medence is. Itt 
a szezonkezdettől változnak néme-
lyest a miskolciak kedvezményes je-
gyére vonatkozó szabályok, ezekről 
azonban a cégvezetés csak a későb-
biekre ígért pontos tájékoztatást.

Tajthy Á.

Bach zenéje – és a teljesség érzete
Flach Antal csembalóművész, a Bar-
tók Béla Zeneművészeti Szakközépisko-
la tanára igazi útkeresőnek tartja magát. 
Pályája egyik meghatározó állomásához 
érkezett, hiszen idén első alkalommal 
szervezi meg a Miskolci Bach-hét elne-
vezésű rendezvényt május 1–6. között.

A zene szeretete már egészen fiatal korában meg-
érintette, mégsem ebben a műfajban választott kö-
zépiskolát. Az átlagtól eltérően fő hangszerét is 
későn, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen találta meg, melyhez tanárai és Johann 
Sebastian Bach zenéjének hatása segítette hozzá.

– Mikor mások már a hivatásukra készülnek, 
akkor én még a Bláthy Ottó Villamosipari Szakkö-
zépiskola padjait koptattam azzal az elképzeléssel, 
hogy egyszer majd zenész leszek. A Bláthy elvég-
zése után kerültem a „konziba” és a mérleg nyelve 
egye inkább a zene irányába mozdult el.

– Kezdetben nagybőgőzött, azután zongorázni 
tanult – mi vezette végül a csembalóhoz?
– A Zeneakadémián kerültem igazán közel 

Bach zenéjéhez. A tanáraim keltették fel az érdek-
lődésemet, és nagy hatással volt rám egy könyv, 
ami a Bach-játék egyik legendás figurájáról, Glenn 
Gouldról szólt. Ekkortájt ismertem meg későbbi 
csembalótanáromat is, Horváth Anikót, aki az I. 
Miskolci Bach-hét védnöke.

– Annyi remek magyar zeneszerző van – most 
pedig éppen Liszt-év! Miért tartja fontosnak, 
hogy egy miskolci rendezvényen éppen a Bach-
életmű álljon a középpontban?
– Bach hihetetlenül gazdag életműve az, ami 

tálcán kínálja a lehetőséget, hogy sokféle zenemű-
vet és sok zenészt hallhasson a közönség. De a leg-
fontosabb, hogy minél többen ismerhessék meg 
Bach zenéjét, ami bennem mindig a teljesség ér-
zését kelti, elég, ha csak a híres Air-re gondolok. 
Egy élet bölcsessége van benne. Bach zenéje a han-
gok nyelvén beszél. A barokk zeneszerzők a szó-
noklattan szabályainak megfelelően alkották mű-
veiket. Úgy kívántak szólni a zene nyelvén, mint 
egy jó szónok. Bach életműve ma is minden te-
kintetben hatással van. Például fia, Carl Philipp 
Emanuel Bach írt egy billentyűs iskolát. Ebből ta-

nította Beethoven Czernyt, és nyomon követhe-
tő a „láncolat”: Czerny – Liszt – Thomán István – 
Bartók – Kadosa Pál – Kocsis Zoltán... Persze ezt 
nem szabad túl komolyan vennünk, de a szellemi-
ség azért még jelen lehet...

– Bach életműve egy olyan gazdag spektrumot 
kínál hangszeres és énekművekből is, melyek 
minden korosztályt megszólítanak. Van ki-
mondott célközönsége a rendezvénynek?
– Azt szeretném, hogy mindenkit megérintsen 

a bach-i életmű. Ez a programon is kiderül, hiszen 
megmutatják tehetségüket 8-9 éves gyerekek, akik 
most tanulnak zongorázni, a Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskola és a Miskolci Egyetem Bar-
tók Béla Zeneművészeti Intézet növendékei is kon-
certeznek, illetve hangversenyt adnak majd a város 
művésztanárai is. Köztiszteletben álló művésztaná-
rok is jelen lesznek a zongorás találkozó zsűrijében. 
A hét célja így kettős: reprezentálni hivatott Bach 
művészetét, Miskolc zenészeinek segítségével.

– Hogyan mutatható be ilyen rövid idő alatt az 
életmű a maga teljességében?
– Az I. Miskolci Bach-hét hagyományteremtő 

céllal jön létre. Már most is arra törekedtem, hogy 
az életmű keresztmetszetéből hallhassanak egy vá-
logatást. De az előadásokon nem csupán a művek 
szólalnak meg, hanem a művészek is, akik mesél-
nek az alkotásokhoz fűződő viszonyukról. Fontos-
nak tartom ezt, hiszen ha személyesebb a kapcso-
lat a művész és a közönség között, akkor kialakul 
egy szorosabb kapcsolat az adott művel is.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Május 1. – a néphagyományokra teszik a hangsúlyt
Hagyományőrző progra-
mok és könnyűzenei kon-
certek várják május 1-jén a 
Csanyikban a miskolciakat. 
Az ünnep hagyományaihoz 
híven több politikai párt is 
jelen lesz a majálison. 

Május 1-je a munkásság (és nem a 
munka!) hagyományos nemzetkö-
zi ünnepe. A római katolikus egyház 
ezen a napon tartja a munkások vé-
dőszentje, Munkás Szent József ün-
nepét. A népi hagyományok szerint 

pedig a tavaszköszöntés kapcsoló-
dik május 1-jéhez. Tehát gyakorlati-
lag mindenkinek van mit ünnepelni. 
Teljesen megújult, átalakult műsort 
láthatnak azok a miskolciak, akik va-
sárnap kilátogatnak a csanyiki majá-
lisra: előtérbe kerülnek a tavaszkö-
szöntő magyar népi hagyományok.

– A saját értékeink bemutatása 
kiterjed a fellépők kiválasztására is, 
vagyis törekedtünk arra, hogy első-
sorban miskolciak, környékbeliek, 
innen indultak lépjenek színpadra 
– mondta Tánczos Tamás, a rendez-
vényt szervező Ifjúsági és Szabadidő 
Ház igazgatója. – Bemutatkozási le-
hetőséget kapnak a népi mestersé-

gek, a néphagyományok, például 
lesz májusfaállítás. Természetesen 
a hagyományos vurstlihangulat is 
megmarad, lesz sör és virsli is. Mi-
vel jelenleg nincs tűzrakási tilalom, 
az erre kijelölt helyeken, akinek 
kedve van, nyugodtan bográcsoz-
hat is majd a majálison – tette hozzá  
Tánczos Tamás.

A helyszín infrastruktúrája is 
megújult egy kicsit, a Városgazda 
Kft. emberei nemrég megszépítették 
a környezetet. Felújították a kiépített 
illemhelyeket, de a rendezvény ideje 
alatt tíz darab mobilvécét is elhelyez-
nek majd. A parkban lévő futballpá-
lyákat is megújították, amin a DVTK 

utánpótláscsapata is tart majd sport-
bemutatót.

Az MVK Zrt. az ünnep napján kü-
lönjáratokat indít a Csanyikba az Avas 
végállomásról, illetve szükség ese-
tén rásegítő járatokat a Búza tér 2-es 
megállóból, az Újgyőri főtérről, és az 
5-ös busz vonaláról. Az autósokat a 
megszokottnál több parkolóhely vár-
ja, a Chinoin ugyanis az ünnep idejé-
re megnyitotta saját parkolóját, amit 
ingyenesen lehet majd használni. A 
Csanyikba viszont csak az engedély-
lyel rendelkező járművek hajthatnak 
be vasárnap. A helyszínen rendőrök 
irányítják majd a forgalmat.

» részletes program a 11. oldalon!

HIrdetés

PROFIL
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Vis maior-keretből
Több utca burkolatát, víz-
elvezető árkot sikerült 
rendbehozni tavasszal a 
Varga-hegyen, Magas-he-
gyen és környékén, ahol 
évtizedes problémát jelent 
az utak állapota.

Soltész Péter, a polgármesteri hi-
vatal városüzemeltetési osztá-
lyának főtanácsosa elmondta: a 
helyszíni vizsgálatokat követően 
a szakhatóságok indokoltnak lát-
ták, hogy tavalyi vis maior keret-
ből zúzalékkal felújítsák a Hajnal 
és a Kokilla utak burkolatát, a Ma-
gashegyi út egy részét pedig leasz-
faltozták. A munkák összköltsé-
ge mintegy két és félmillió forint 
volt. Emellett kitakarították a kör-
nyéken a vízelvezető árkokat, a le-
zúduló víz ugyanis korábban sok-

szor elöntötte az utakat, iszappal, 
zúzalékkal árasztva el a környéket. 
Soltész Péter arról is szólt, hogy el-
bírálás alatt van egy fejlesztési pá-
lyázatuk, melynek sikere esetén 
mód nyílhat a környéken több út 
leaszfaltozására, és egy korszerű 
csapadékvíz-elvezető rendszer ki-
építésére is. 

Mint arról korábban mi is be-
számoltunk, nagyon sok panasz 
gyűlt össze errefelé a lakók részéről, 
amelyet fokról fokra, a lehetőségek-
hez mérten próbálnak orvosolni. 
Gazdusné Pankucsi Katalin, a te-
rület önkormányzati képviselője el-
mondta, hogy a városi költségvetési 
támogatásból, illetve saját képvise-
lői keretéből mindenképpen szeret-
né szilárd burkolattal ellátni a Ma-
gashegyi út többi részét is, amely 
jelenlegi állapotában télen gyakor-
latilag járhatatlan, még a gyalogo-
sok számára is életveszélyes. 

Sz. S.  | fotó: Juhász Á.

Nyílt nap a kormányhivatalban
Tájékoztató és ismeretbővítő cél-
lal megnyitja kapuit a város pol-
gárai, valamint a felsőoktatásban 
tanuló diákok előtt a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal május 4-én, szerdán 
délelőtt 10 órától. A nyílt nap ke-
retében bepillantást engednek az 
ott folyó munka kulisszái mögé a 
kormánymegbízotti irodától egé-
szen a legfontosabb tárgyalások 
helyszínéig. 

A nap folyamán a látogatókat 
Demeter Ervin kormánymegbí-
zott, Társy József kabinetfőnök 

és a Kormánymegbízotti Kabinet 
munkatársai látják vendégül. Az 
érdeklődők interaktív előadásokat 
hallgathatnak a közigazgatás meg-
újításáról, továbbá a kormány ki-
emelt projektjeiről. A „Közig-kvíz” 
keretében képet kaphatnak köz-
igazgatás-tudásukról, vagy akár 
egy sajtótájékoztatón is kipróbál-
hatják magukat. A kormánymeg-
bízott nem csupán bekapcsolódik 
a programokba, hanem a dolgo-
zószobájában is fogadja az érdek-
lődőket. A részletes programot a 
minap.hu-n közöljük.

Kevesebben
Az intézmények átszervezé-
se, a racionálisabb működés-
sel kapcsolatban leépítendő 95 
fő költségeinek az előteremté-
sére pályázatot nyújtanak be – 
erről döntött csütörtöki ülésén 
a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei önkormányzat.

A februári közgyűlésen dön-
töttek az intézményhálózat át-
szervezéséről, most pedig a ra-
cionalizálással kapcsolatban 
felszabaduló létszám leépíté-
sével kapcsolatos költségekről. 
Erre 95 fő esetében összesen 36 
millió forintra van szükség, amit 
pályázati forrásból biztosítanak.

A közgyűlés változtatás nél-
kül megszavazta az előterjesz-
tést. A megyei szociális és gyer-
mekvédelmi központ létszámát 
28, a múzeumi igazgatóságét 3, 
a megyei könyvtárét 2, a me-
gyei pedagógiai intézetét 4, a 
megyei önkormányzat ellátó 
szervezetét 29, a megyei kórhá-
zét pedig 28 fővel csökkentik. 

Jobb, színvonalasabb, átlátható ellátást ígérnek
Május 1-jétől „csúcskór-
házzá” szervezik át a me-
gyeit – amint annak idején 
hírül adtuk, erről februá-
ri ülésén döntött a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei 
önkormányzat. A várható 
változásokról Csiba Gábor 
főigazgató-főorvossal beszél-
gettünk.

A változtatás legfőbb indoka, hogy a 
megye a kor követelményeinek meg-
felelően igyekszik átalakítani intéz-
ményhálózatát. A legnagyobb „falat” 
az egészségügy, ennek keretében be-
olvadással megszüntetik a szikszói II. 
Rákóczi Ferenc Kórházat, a miskol-
ci Szent Ferenc Rehabilitációs Kór-
házat, a mezőkövesdi Mozgásszervi 
Rehabilitációs Központot és az Izsó-
falvai Pszichiátriai Szakkórház és Be-
tegotthont. 

– Az egészségügy minden lakót 
érint. Rövid távon észrevesznek 

bármilyen változást a pácien-
sek, például a megszokott vizsgá-
lati hely másik telephelyre kerül, 
vagy csak a beszerzés, igazgatás 
alakul át?
– A páciensek jobb, magasabb 

színvonalú, átláthatóbb rendszerben 
gyógyulnak majd! Mivel az intézmé-
nyek szakmai struktúrája között nincs 
párhuzamosság, ezért május 1-jétől 
ugyanabban a szakmai rendszerben, 
ugyanazon a helyen történik a bete-
gek ellátása. A gazdasági-műszaki el-
látórendszer egyesítése következik be.

– Az egészségügyi dolgozók közül 
sokan féltik a munkahelyüket, il-
letve a betegek kedvenc orvosukat, 
ápolójukat. Átvesznek mindenkit 
a „csúcskórházba”?
– Lezajlott a humánpolitikai terv 

egyeztetése, aminek alapján minden-
kinek megtaláljuk a helyét az új rend-
szerben. Aki nem akar átjönni az új 
intézménybe, azt természetesen nem 
erőltetjük. Aki nyugdíjas korú, vagy 
nyugdíj mellett dolgozik és a mun-
kája pótolható, valószínűleg a nyug-
díjat választja. Aki átjön, az a képzett-
ségének és végzettségének megfelelő 

munkát kap a bérének változatlanul 
hagyása mellett.

– Másik, Miskolcon keringő hír, 
hogy a Szent Ferenc Kórház terü-
letének egy részén lakóparkot épí-
tenek az átszervezés után.
– Ez sem igaz. Nem lesz lakópark 

az ingatlanon, sőt, a rehabilitációs pá-
lyázatnak éppen a Szent Ferenc az 
egyik nyertese…

– Regionális szakmai csúcsintéz-
ménnyé alakulás a céljuk, ebbe 
integrálni tudják például a más 
fenntartóhoz tartozó miskol-
ci, egri, salgótarjáni egészségügyi 
szolgáltatókat is?
–A jelenlegi kormány egészség-

politikai stratégiája: az országban 
9-10 Egészségszervezési Közpon-
tot hozzanak létre, ehhez tartoznak 
az úgynevezett „nagy térségi ellá-
tók”. Miskolc ilyen szerepet kap, és 
a mostani intézményegyesítésnek 
az a célja, hogy ebbe a megye vala-
mennyi kórházát bevonjuk. A mis-
kolci kórházzal szakmai harmoni-
zációt fogunk elvégezni, mindkét 
kórház (megyei, miskolci) önálló-
ságának megtartása mellett. A me-

gye más kórházaival (Ózd, Sátoralja-
újhely) integratív együttműködésre 
törekszünk (például beszerzések, 
betegirányítás), tehát itt sem integrá-
cióról van szó, a kórházak önállósá-
ga megmarad.  Ugyanezt az integra-
tív együttműködést valósítjuk meg a 
régióban lévő hevesi és nógrádi szol-
gáltatókkal. 

– A Csillagpont Kórház megva-
lósítása előtt számíthatnak a pá-
ciensek az ellátási színvonal emel-
kedésére?

– A Csillagpont Kórház természe-
tesen minőségi javulást jelent majd, 
de a mostani átalakulások, a folya-
matban lévő más uniós pályázatok 
megvalósulása – onkológia, koraszü-
lött-intenzív, rehabilitáció, képzés-to-
vábbképzés területén – addig is folya-
matos színvonal-emelkedést hoz.

– Ha már szóba került: hogyan 
halad a Csillagpont Kórház pro-
jekt?
– A megvalósítási szakaszban já-

runk. Jelenleg, közbeszerzési eljárás 
keretében, a kivitelező kiválasztása 
van folyamatban. Remélhetően au-
gusztus 1-jével megkezdődik a beru-
házás, amelynek 2013. április 30-ára 
kell elkészülnie. A támogatási szerző-
dés megvan, a műszaki tartalom és az 
összeg változatlan.

– Személy szerint hogyan éli meg 
az elmúlt hetek történéseit, az át-
szervezéssel kapcsolatban elhang-
zottakat?
– Szomorú látni, érezni azt, hogy 

az emberek hiszékenységét ki le-
het használni, félre lehet tájékoztatni 
őket. Az érintetteknek le lehet tagad-
ni, hogy volt tájékoztatási folyamat, 
de ettől ez még megtörtént. Elkerül-
hető lett volna a félreértés. 

Csontos László | fotó: Mocsári L.

„Csak” használatba adják az oktatási intézményeket
Nem adja el az önkormány-
zat az oktatási intézmé-
nyek épületeit az egyházak-
nak, ahogyan azt eredetileg 
tervezték. A feladatátadás 
szeptembertől megvalósul-
hat, ha a közgyűlés május-
ban áldását adja az előter-
jesztésekre.

Továbbra sincs akadálya annak, hogy 
a Weöres Sándor Óvoda, a Vörös-
marty Mihály Általános Iskola, a 4. 
Sz. Istvánffy Gyula Általános Isko-
la, a Fazola Henrik Általános Iskola 
és a Fáy András Közgazdasági Szak-
középiskola szeptembertől az új, egy-
házi fenntartó irányításával kezdhes-
se meg a tanévet. Mint ismeretes, 
a tervek szerint a közgyűlés április 

14-én tárgyalta volna az előterjesz-
tést, azonban az ülés napján lekerült 
a napirendről. Mindezt a vagyon-
gazdálkodási szabályokkal való pon-
tos összehangolás indokolja, ami jogi, 
technikai pontosításokat és harmo-
nizálást tesz szükségessé. A kialakult 
helyzet kapcsán a városvezetés egy-
értelműen kinyilvánította szándékát: 
nem kíván elállni attól, hogy létrejöj-
jön a megállapodás az egyházakkal.

Most Kiss Gábortól, a miskolci 
önkormányzat humán főosztályá-
nak vezetőjétől megtudtuk, a napok-
ban zajlottak az egyeztetések, azon 
dolgoztak, hogy egységes konstruk-
cióban valósuljon meg az intézmé-
nyek átadása. Az egyeztetések ered-
ményeként új megállapodás-tervezet 
kerülhet a május 12-ei közgyűlés elé, 
amely már nem tartalmazza az épü-
letek eladását, hanem használati jog 
átadásra tesz javaslatot. A főosztály-
vezető hozzátette, a városvezetés 
olyan szakmai anyagot szeretett vol-
na a közgyűlés elé terjeszteni, amely 
minden szempontból – szakmailag, 
vagyongazdálkodás vonatkozásában 
– megállja a helyét, ne merülhessen 
fel az, hogy nem a város érdekeit, ok-
tatáspolitikáját, gazdálkodását szol-
gálná a megállapodás.

Az eredeti tervek szerint szeptem-
bertől működhetnek az intézmények 
egyházi fenntartásban. Azonban van 

egy átmeneti időszaka a váltásnak – 
aki most felvételizett, még nem volt 
birtokában annak az információnak, 
hogyan alakul az intézmény sorsa. 
Így egyházi intézménybe 2012 szept-
emberétől jelentkezhetnek a gye-
rekek, az átmeneti időszak pontos 
menetrendjét kidolgozták a megálla-
podásokkal együtt.

Mindezek tükrében lényegében 
okafogyottá vált, hogy a szocialista 
frakció ügyészségi állásfoglalást kért 
az egyházi kézbe kerülő oktatási in-
tézmények kapcsán. Földesi Norbert, 
a közgyűlés szocialista frakciójának 
vezetőhelyettese kedd délután, a ké-
relem beadásakor beszélt arról, hogy 
a szakértők által elkészített értékbecs-
lési jelentés és az ingatlanok vételára 
„köszönő viszonyban sincs egymás-
sal”. Az újabb, módosított előterjesz-
tésben azonban – amint az előző-
ekből kiderült – már nem lesz szó 
„vételárról”.                                  Horváth I. 

Ha nincs rend, nem jár a segély sem
Június 1-jétől életbe lép a 
rendeletmódosítás, mely 
szerint csak azok részesül-
hetnek szociális bérpótló 
juttatásokban, akik rendben 
tartják a lakókörnyezetüket.

Az erre vonatkozó szabályozást Sze-
gedi Márton jobbikos képviselő kez-
deményezte. Mint mondta, joggal 
irritálja a lakosságot, hogy egyes cso-
portok természetesnek tartják és el-
várják az önkormányzat részéről a 
különféle szociális támogatásokat. 

– Az eddigi kezdeményezések a 
helyzet rendezésére nem vezettek 
valami sok eredményre…
– A lakosság türelme elfogyott! 

Elege van a hangzatos szólamokból, 
a szociológiai elemzésekből, ame-
lyek köszönő viszonyban sincsenek 
a valósággal, és csak leplezik a való-
di problémákat! A miskolciak egy-
szerűen nyugodt, biztonságos életet 
akarnak, és nem nagyon értik, miért 
kell közpénzből olyan személyeket, 
csoportokat támogatni, akik a civili-
zált emberi együttélés legalapvetőbb 
normáit sem hajlandók betartani!

– Az „együttélés legalapvetőbb 
normái” viszont nehezen definiál-
hatók – nem biztos, hogy minden-
ki ugyanazt érti ezen a fogalmon.
– Ez a helyi lakosság által régóta és 

joggal elvárt szabályozás nem azt je-
lenti, hogy az önkormányzat bárkitől 
is meg szeretné vonni azt a szociális 
juttatást, amelyre egyébként megvan 
a jogosultsága. Egyszerűen arról van 
szó, hogy aki elvárja a közösség tá-
mogatását, az tegyen is valamit ezért 
a közösségért, és persze önmagáért! 
Nagyon sokat költünk a közterületek 
tisztán tartására, a megfelelő város-

kép, környezeti- és lakókultúra ki-
alakítására, hiszen ezek előfeltételei 
annak, hogy jól érezzük magunkat 
a városunkban. Aki nem hajlandó 
részt venni ebben, az önként helye-
zi kívül magát a közösség szabályain, 
tehát logikus, hogy adott esetben a 
közösség támogatására sem számít-
hat. Az nem működik, hogy egyesek 
mindig csak kapni szeretnének, adni 
viszont semmit nem adnak!

– A gyakorlatban hogyan szerez-
nek érvényt a szabályozásnak? 
– A rendelet nagyon pontosan 

meghatározza a rendezett ingat-

lan feltételrendszerét – a járda tisz-
tán tartásától kezdve, az ingatlan 
állagán, rendeltetésszerű használha-
tóságán át, a higiénikus állapot biz-
tosításáig. A polgármesteri hivatal 
egészségügyi és szociális osztályának 
munkatársai a közterület-felügye-
lőkkel közösen végeznek majd ható-
sági ellenőrzéseket. Ha hiányosságot 
vagy szabálytalanságot állapítanak 
meg, ötnapos határidővel felhívják 
az érintettet a hiányosságok felszá-
molására. Aki ezt nem teljesíti, illet-
ve a rendezett állapotot tartósan nem 
tartja fenn, annak nem ítélik meg a 
bérpótló juttatást, illetve, ha ilyenben 
részesült, megszüntetik az ellátását. 

– Hol, milyen szempontok alapján 
végzik majd az ellenőrzéseket?
– Mindannyian tudjuk, melyek 

azok a városrészek, ahol mindez rég-
óta visszatérő problémát jelent. A 
szakhatóságok korábbi tapasztala-
taik alapján szinte lakásonként nap-
rakész „térképekkel” rendelkeznek 
a zűrös családokról. Mindemellett 
valószínűleg nem lesz hiány állam-
polgári bejelentésekben sem, hiszen 
senki nem szeret szeméttelepek, fer-
tőző hulladékhalmok szomszédsá-
gában élni.

Szepesi S.
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Lezárult a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért indult program
A kezdetek
Csökkenő népesség, kedvezőtlen demográfiai folya-
matok, a gazdaság teljesítőképességének országos ösz-
szehasonlításban mért lemaradása, valamint a tartósan 
magas munkanélküliség jellemezte az Észak-magyar-
országi régió helyzetét a program indításakor, 2008. ja-
nuár 1-jén. Az év második felében kialakult világgaz-
dasági válság kedvezőtlen hatása még inkább rontotta 
a foglalkoztatási esélyeket, és ekkorra jelentős kistérsé-
gi különbségek alakultak ki a foglalkoztatásban, ame-
lyet a munkahelyek hiánya, a települések közötti jelen-
tős távolságok és a közlekedés nehézségei jellemeztek. 

A program indításakor az álláskeresők 56 százaléka 
olyan férfi volt, akik közül minden ötödik 25 év alat-
ti és minden negyedik 46 évesnél idősebb volt. A leg-
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező álláskere-
sők száma meghaladta a 48 százalékot. A nyilvántartott 
munkanélküliek 34 százaléka pedig egy évet meghala-
dó folyamatos regisztrációval rendelkezett.

Csoportos tájékoztatás, ügyfelek kiválasztása – Tokaj

Mindezek figyelembevételével a munkaügyi köz-
pont kirendeltségei olyan komplex (képzési és humán 
szolgáltatási) tervet állítottak össze, amely emelte a ré-
gió hátrányos helyzetű csoportjainak alkalmazkodóké-
pességét és növelte foglalkoztatási esélyeiket.  

A program 
A program komplex, személyre szabott, a helyi mun-
kaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szol-
gáltatásokkal és támogatásokkal segítette a hátrányos 
helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépését. Az 
álláskeresők közül csak azok a hátrányos helyzetű cso-
portok vehettek részt benne, akik megfeleltek a követ-
kező kritériumoknak:

•  alacsony iskolai végzettségűek, akik 8 vagy 10 osz-
tályos iskolai végzettséggel, vagy még azzal sem 
rendelkeztek,

•  pályakezdők, akik álláskeresőnek minősültek, illet-
ve a 25. életévüket még nem töltötték be,

•  ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők, akik-
nek munkaerő-piaci nehézségei az idősebb korból 
adódtak,

•  gyermekgondozást vagy hozzátartozó ápolá-
sát követően újrakezdők, akik a programba lépést 
megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási 
segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhes-
ségi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási 
díjban vagy ápolási díjban részesültek,

•  családon belüli többszörös munkanélküliséggel 
érintettek azon állástalanok köre, akiknél egy ház-
tartáson belül több állástalan hozzátartozó élt,

•  a 2008. szeptember 1-ét követően állásukat vesztők, 
akiknek munkaviszonyát a munkáltató rendes fel-
mondással, felmentéssel, vagy közös megegyezéssel 
szüntette meg, vagy akiknek határozott idejű mun-
kaviszonya a határozott idő lejárta miatt szűnt meg. 

A régió álláskeresőinek mintegy fele aluliskolázott és 
szakképzetlen volt. A program résztvevőinek kivá-
lasztásában azok élveztek elsőbbséget, akik több mun-
kaerő-piaci hátránnyal rendelkeztek. Mint például: a 
roma származásúak, a megváltozott munkaképességű-
ek, a szakképzetlen vagy elavult szakképzettséggel ren-
delkezők, a munkatapasztalattal, illetve munkagyakor-
lattal nem rendelkezők, a gyermekét egyedül nevelők és 
a leghátrányosabb helyzetű kistérségben élők.

A megvalósítás, eredmények
A programot a régióban működő munkaügyi központ 
kirendeltségei együttműködve alakították ki, áttekintve 
az egyes térségek munkaerő-piaci helyzetét. Felmérték 
a konkrét munkáltatói igényeket, figyelembe véve az ott 
működő civil és roma szervezetek, vagy kisebbségi ön-
kormányzatok javaslatait. A végrehajtásban 13 fős köz-
ponti menedzsment és 43 fő kirendeltségi koordinátor 
vett részt. 

– A programba összesen 9937 hátrányos helyzetű 
álláskeresőt vontunk be, 1035 fővel többet a tervezett-
hez képest.  6585 fő részvételével 451 képzést indítot-
tunk, amit az ügyfelek személyes igényeihez, illetve a 
munkaerő-piaci szükségletekhez igazítottunk. Márci-
us végéig 444 képzés fejeződött be, és a 6250 vizsgára 
bocsátott 96 százaléka vizsgázott sikeresen, és szerzett 
piacképes szakmát – mondta a programmenedzser.

– Képzéseink helyszínének kiválasztása során fi-
gyeltünk arra, hogy minél közelebb legyen ügyfele-
ink lakóhelyéhez. Így próbáltuk csökkenteni a beuta-
zás nehézségeiből adódó, képzésből történő kilépések 
számát. A gyakorlati oktatás során is törekedtünk arra, 

hogy ügyfeleink a helyben működő munkáltatóknál 
szerezzenek gyakorlatot – emelte ki a programmene-
dzser.

Míg kezdetben a képzésen volt a hangsúly, addig a 
gazdasági válság által teremtett egyre romló munka-
erő-piaci helyzet hatására 2008 második felétől az ál-
láskeresővé válók munkába helyezése vált fontossá.  A 
válság okozta helyzeten támogatott foglalkoztatással 
igyekeztek segíteni azért, hogy megelőzzék az érintett 
ügyfelek tartós munkanélkülivé válását. 

– Egymásra építhető foglalkoztatási programok-
kal segítettük az újonnan szak-
mát szerzett, illetve a már szak-
mával rendelkező ügyfeleink 
munkaerőpiacon történő elhe-
lyezkedését. A bér- és bérköltség 
támogatások struktúráját úgy ha-
tároztuk meg, hogy valameny-
nyi élethelyzetnek, és a munkál-
tatói elvárásnak is megfeleljenek. 
A munkáltatók elsősorban a bér-
költség-támogatás lehetőségeivel 
éltek. Március végéig 6142 ügyfe-
let helyeztünk el így – mutatott rá 
a programmenedzser.  

– A kiválasztástól kezdődően 
végig kiemelt szerepet szántunk 
a humán szolgáltatásoknak, ame-
lyek elősegítették, hogy a munkaerő-piaci aktivitásu-
kat elvesztett álláskeresők felismerjék és bízzanak saját 
képességeikben és készségeikben. A támogatási eszkö-
zök és eszközkombinációk kiválasztása során elsődle-
ges szempontunk az volt, hogy a támogatott emberek 
készek és képesek legyenek önállóan munkát keresni 
és tartósan elhelyezkedni – fűzte hozzá a programme-
nedzser. 

A résztvevők számára személyes segítő hátteret, 
mentort biztosítottak. A mentor a képzés sikeres befe-
jezéséhez, az önálló elhelyezkedéshez és a munkahely 
megtartásához nyújtott segítséget. Foglalkoztattak 
esetmenedzsereket és roma mentor asszisztenseket is 
azért, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki az állás-
keresőkkel. Az álláskeresők egyéni szükségleteit sze-
mélyes interjúkkal tárták fel.

– Ez a tevékenység a munkavégzéssel kapcsolatos 
képességekre, a motiváltság növelésére és az elhelyez-
kedést akadályozó tényezők elhárítására irányult. Ezek 
alapján határoztuk meg a program keretében meg-
oldandó problémákat. Az előkészítő munkában a ki-
rendeltségi koordinátoron kívül szükség szerint részt 
vett a munkavállalási tanácsadó, a képzési szakember, 
a pszichológus és a mentor. A személyes feltáró mun-
ka eredményeként minden programba lépő ál-

láskeresőnek elkészült az egyénre szabott komplex, 
szolgáltatásokat és támogatásokat tartalmazó egyéni 
programterve – hangsúlyozta a programmenedzser.

Az egyéni programokat úgy alakították ki, hogy 
legalább egy szolgáltatási és egy támogatási program-
elemet tartalmazzanak. Az álláskeresők több mint fele 
kapott kettő vagy több mentori és humán szolgálta-
tást.

Az egyéni programokat akkor zárták le, ha megva-
lósult az álláskeresők továbbfoglalkoztatása a támoga-
tott munkahelyen, vagy ha önállóan elhelyezkedtek, 
vagy ha az egyén élethelyzete ezt megkívánta, illetőleg 
akkor, ha a program véget ért. 

– A lezárást követő 180. napon megvizsgáltuk az 
egyéni programjukat sikeresen teljesítő ügyfelek mun-
kaerő-piaci állapotát. Ezzel mértük a projekt eredmé-
nyességét. Kérdőíves felméréssel 5511 hatásvizsgálatot 
végeztünk el. Az ügyfél 2269 esetben dolgozott vagy 
vállalkozóként, vagy támogatás nélkül – említette a 
programmenedzser.

Összegzés
–A támogatási szerződésben meghatározott eredeti 
vállalásokat a programba vontak, a 2008. szeptember 
1. után állásukat vesztők, a képzésbe vontak, a képzést 
sikeresen befejezők tekintetében már korábban túltel-
jesítettük. Számuk már nem emelkedik. A képzést és 
az egyéni programot sikeresen befejezők, valamint a 
program bejezése után a 180. napon foglalkoztatottak 
száma viszont még emelkedik, mivel április 30-ig to-
vábbi 79 ügyfél fog vizsgázni, és 2432 fő egyéni prog-
ramja zárul le, a 180. napi hatásvizsgálatok pedig 2011. 
október végén fejeződnek be – mutatott rá a program-
menedzser. 

A program olyan hátrányos, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű álláskeresőknek jelentett kitöré-

si lehetőséget a munkanélküliségből, akik önerőből 
nem tudtak volna jobbítani saját és a családjuk élet-
helyzetén. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2 
(TÁMOP 1.1.2) „Decentralizált Programok a hátrá-
nyos helyzetűek foglalkoztatásáért” című munkaerő-
piaci programot a Nemzetgazdasági Minisztérium 
jogelődje, és a 7 regionális munkaügyi központ közö-
sen, konzorciumi formában hajtotta végre. A felada-
tok megvalósításához 9 749 025 000 forint állt rendel-
kezésre, ami az országosan biztosított forrás több mint 
18 százaléka volt. A költségek 85 százalékát az Európai 
Szociális Alap fedezte. Az előfinanszírozást a Munka-
erő-piaci Alap biztosította. 

Új TÁMOP 1.1.2 program
2011. május 1-től ezt a programot a „Hátrányos hely-
zetűek foglalkoztathatóságának javítása” című pro-
jekt viszi tovább. Ennek első éves költségvetése  
3 200 000 000 Ft, amely 4667 álláskereső támogatását 
teszi lehetővé.

Miskolc, 2011. április 21.
EU Programok Osztálya

Programba vonás célcsoporti bontásban

Wolframelektródás hegesztővizsga, Sárospatak

 Indikátorok Terv Tény Teljesülés
  fő fő %

 Programba bevontak száma  8902 9937 112%

 A programba bevontak közül
 az új álláskeresők száma  

2910 3506 120%

 Képzésbe bevontak létszáma  5898 6585 112%

 Képzést sikeresen befejezők létszáma  5621 6006 107%

 Egyéni programot
 sikeresen befejezők létszáma  

7122 7124 100%

 A programot sikeresen befejezettek közül
 azok létszáma, akik a program befejezését követő
 180. napon munkaviszonyban állnak vagy vállalkozók  

2635 2269 86%

A támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülése
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Kocsiban, háton vagy ölben
A jó idő beálltával egyre 
több szülő viszi gyermekét 
a szabadba. De mire is ér-
demes figyelni a babako-
csis kirándulásoknál? 

Erről Soltész Norbertet, a Tégel 
Babaszakáruház munkatársát kér
deztük.

– Ilyenkor jó, ha egy babakocsi 
könnyű, jól irányítható és minél 
kisebbre összecsukható. Terepen 
és rossz minőségű úton a nagyobb 
kerekű babakocsi a jó választás, 
ezek közül is a fixkerekesek a job
bak, mert azokat könnyebb irá

nyítani. A babakocsikban lévő 
biztonsági öv szerepe ugyanolyan 
fontos, mint az autókban lévő 
öveké: védenek a kieséstől, így az 
ezekből fakadó súlyos balesetek
től is. A jó minőségű babakocsik 
ötpontos biztonsági övvel vannak 
ellátva, amit a gyermek már nehe
zen tud szétkapcsolni. Előnyös, ha 
ellátjuk a babakocsit esővédővel, 
szúnyoghálóval, UVszűrős nap
ernyővel, melyek az időjárás függ
vényében alkalmazhatóak. 

Az egy év alatti gyermekek hor
dozására a babakocsi mellett ma
napság egyre többen választják a 
kengurut. 

– A legjobb, ha a hordozó
eszköz terpeszben, térdhajlattól 
térdhajlatig alátámasztja a baba 
combjait, és a feneke alacsonyab
ban van, mint a térde. Ilyen ki
csi korban fontos, hogy a babát a 
szülő maga felé hordozza, kilenc
tíz hónapos kortól már a háton 
lévő hordozás kerül előtérbe. A 
háti hordozók felső kategóriás faj
táiban merevítő található, amely 
védi a gyermek gerincét. 

Balogh Cs.

Új utak nyílnak a Gálffy Ignác TISZK előtt...
Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Köz-
pont által elnyert Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program 3.1.1. – 08/1 – 2008 -0008. számú pályázat 
a végéhez ért. A programban 3 miskolci szakközép-
iskola, a Debreczeni Márton Szakképző Iskola, a Fáy 
András Közgazdasági Szakközépiskola és a Berzevi-
czy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 
vett részt. A fejlesztések alapvetően a Berzeviczy 
Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ-
ban zajlottak, mert ez az iskola a fogadó intézmény 
a három közül. A beruházás összege: 962 millió Ft, 
melyből 866 millió forintot az Európai Regioná-

lis Fejlesztési Alap, a fennmaradó összeget pedig 
Miskolc MJV Önkormányzata finanszírozta. 

 Az építkezés 2010 tavaszán kezdődött. A pro-
jektben elsősorban infrastrukturális beruházások 
valósultak meg. A fejlesztések eredményeképpen  
4667 m2 újult meg és 591 m2-es új épületszárny ké-
szült el. A Berze Kávézó 267m2-es területével kínál 
gyakorlati lehetőséget a Gálffy TISZK tanulói számára. 

A 125 éves épületen az alábbi átalakítások történ-
tek: tetőtér-beépítés, 10 új tanterem – nyelvi szaktan-
termek, tanirodák – kialakítása, ügyviteli-informati-
kai központ létrehozása, a pinceszinten belmagasság 

megnövelése, új, akadálymentes vi-
zesblokkok létrehozása, túlnyomá-
sos, füstmentes lépcsőház kialakí-
tása. A fogyatékkal élők számára 
négymegállós ikerlift és 40 m hosszú 
akadálymentes rámpa kialakítása. A 
teljesen új épületrész a régi épület-
részek homlokzatához hasonlóan ké-
szült el, benne egy közösségi szolgál-
tató központtal, négymegállós lifttel, 
az épületbe történő akadálymentes 
bejutáshoz, lépcsőjáró kialakításával. 
A központban személyiségfejlesztő 
terem és az alkalmazott szakemberek 
konzultációs helyei is megtalálhatók.

Megtörtént a külső és udvari homlokzat felújítá-
sa, külső közművek kiépítése, udvari vezetékek cse-
réje, épületgépészeti munkák elvégzése, a kazánház 
teljes körű gépészeti felújítása, a vizesblokkok teljes 
körű felújítása, légtechnikai fejlesztések és elektro-
mos munkák.  

A teljes épületben új, korszerű tűzbiztonsági, tűz-
jelző rendszer, komplett vagyonvédelmi riasztórend-
szer és beléptető rendszer került kialakításra. 

A pályázatban különböző szolgáltatások is szere-
peltek, elsősorban a TISZK információs portál kialakí-
tása, adatbázis- szinkronizáció és lokális adattárolás.

A TISZK inform rendszer létrehozásával a tanulók 
és pedagógusok nyilvántartása, mérése, és értéke-
lése, illetve eredményeik folyamatos nyilvántartása 
könnyebbé vált. A szülők folyamatos tájékoztatása ér-
dekében elektronikus napló kerül bevezetésre. A bel-
ső intranet rendszer kialakításával, a digitális tananya-
gok oktatási lehetőségével és a vezetői információs 
rendszer kialakításával könnyebbé válik a kommuni-
káció.

A TISZK modell kidolgozása és létrehozása a pá-
lyázat keretein belül megtörtént, így az előttünk álló 
időszakban feladatunk a többfunkciós Gálffy Ignác 
Térségi Integrált Szakképző Központ folyamatos mű-
ködtetése és fejlesztése.

A Berze kávézó létrehozásával Mis-
kolcon egyedülálló módon a diákok 
részére gyakorlati tapasztalatot nyúj-
tó létesítmény alakul ki, ahol valós ta-
pasztalatokat szerezhetnek. Mindhá-
rom iskola tanulói hozzájárulhatnak 
a Kávézó mindennapi működéséhez, 
például a termékek előállításával, de-
korációk készítésével, a kiszolgálás-
ban való aktív részvétellel, illetve a marketingtevékenységek kidolgozásával és az 
adminisztrációs feladatok ellátásában is.
A kávékülönlegességeken kívül hagyományos receptekből készült süteménye-
ket, szendvicseket és salátákat értékesítenek majd, amelyek mindig frissen, kizá-
rólag a legjobb minőségű alapanyagokból készülnek, semmiféle tartósítószert, 
térfogatnövelőt és egyéb „műanyagokat” nem tartalmaznak. A kora reggeli órák-

tól estig lehetőség nyílik a belvárosban 
dolgozók és élők részére a BERZE Kávé-
zó látogatására.  Az on-line rendelés és 
a házhoz szállítás lehetőségével pedig 
már otthonunkban vagy munkahe-
lyünkön is könnyen elfogyaszthatjuk 
az egészséges ételeket.  A nyitás a vá-
ros napján, 2011. május 11-én lesz.

www.galffytiszk.hu

HIRDETéS

HIRDETéS

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Iskolánkban az Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodulok  

elvégzése után az alábbi, államilag elismert végzettségek szerezhetők meg:

l Fitoterapeuta l Kineziológus  
l Reflexológus l Akupresszőr

l Alternatív mozgás-  
és masszázsterapeuta

l Életmódtanácsadó és terapeuta
l Fülakupunktúrás addiktológus
A végzettség – többek között – saját praxis és ÁNTSZ engedély  

kiváltására ad lehetőséget. Alapmodulokra beiratkozás: május 9. 16.00
Üdülési csekket elfogadunk!  

(Tanfolyami díjra)

Bővebb információ, jelentkezés: 
Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15. 2. em.
Tel.: 46/342-617; 70/361-34-46
www.kontrollegeszseg.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 05025704

Életmódváltással az allergiás tünetek csökkentéséért
Az április és a május hónap 
meglehetősen nehéz idő-
szak az allergiások számára, 
ugyanis ebben a két hónap-
ban szinte az összes pollen 
jelen van. A gyógyszeres ke-
zelés mellett életmódunkkal 
is sokat tehetünk a tünetek 
enyhítéséért.

A gyógyszeres terápia mellett az élet
móddal és az étkezési szokások meg
változtatásával is sokat tehetünk az 
allergiás tünetek csökkentéséért – 
mondta Svéda Anita allergológus, 
természetgyógyász lapunknak.

Közeledik a pollenkibocsátási 
csúcs, amikor több allergén növény 
egyszerre virágzik, s ha már jelent
keztek a tünetek, el kell kezdeni a ke
zelést – figyelmeztetett a szakember. 
Az enyhe tünetek megszüntetésére 
sok lehetőség van, csúcsidőszakban 
viszont szedni kell a gyógyszereket 
is annak ellenére, hogy ezek csak tü
netcsökkentő szerek. Oki terápiát 
sajnos még nem tudunk a betegség 
kezelésére – fűzte hozzá.

A főorvosnő arra hívta fel a fi
gyelmet, hogy a kellemetlen tüne
tek csökkentése érdekében érdemes 

életmódot változtatni. Szerinte az 
étkezési szokásainkon nagyon sok 
múlik. Ezért amennyiben tehetjük, 
együnk bioélelmiszereket, és csök
kentsük a tejtermékek fogyasztását. 
A bennük lévő cukorra és fehérjék
re ugyanis csak kis mértékben van 
szükségünk. Minthogy az allergia
hajlamot fokozza a rossz emésztés és 
a baktériumflóra felborulása is, ser

kentsük az emésztőszervek működé
sét különféle gyógyteákkal. Csíraölő 
hatású a vöröshagyma és a fokhagy
ma, amelyek ráadásul még a bélbak
tériumokat is képesek egyensúlyban 
tartani. Amennyire tehetjük, szám
űzzük az életünkből a vegyi anyago
kat. Ide tartoznak a műkörmök is! A 
rendszeres testmozgás, az úszás is so
kat segíthet – tanácsolta. Svéda Ani

ta elmondta, az enyhe tünetek keze
lésére nagyon hatásosak a sópipák és 
az orröblítésre használt sóoldatok, 
vagy a cellulóz alapú orrsprayk. A 
sóbarlangok pedig a betegség meg
előzésében fontosak. Klinikai vizs
gálatok szerint, ha évente 60 órát töl
tenénk egy sóbarlangban, hosszú 
időre tünetmentessé tehetnénk a be
tegséget.                            Balogh Csilla

Életünkre is kihat a rossz látás
A gyenge szemüveg kihat az 
életminőségre, a kapcsola-
tainkra, a szórakozásra, be-
zártságra adhat okot idős 
korban, és a munkavégzé-
sünk hatékonysága is ko-
moly csorbát szenved általa.

A Nagy látásteszt elnevezésű országos 
turnéban résztvevő szakemberek ed
digi tapasztalatai szerint az ingyenes 
szemvizsgálatra jelentkezők 37 száza
léka férfi, 63 százaléka nő. A pácien
sek korátlaga a várakozásoknak meg
felelően 49 év – ez a korosztály az, 

amelynek nagyobb részt szüksége van 
szemüvegre. A látszerészek számá
ra az is kiderült, hogy a megvizsgál
tak 19 százaléka dolgozik több mint 
4 órát számítógép előtt, ami bizonyít
ja, hogy egyre többen ülnek rendsze

resen monitor előtt. Az érdeklődők 
több mint felének van jogosítványa, 
viszont ijesztő az a számadat, hogy a 
65 százalékuknál a látszerészek olyan 
elváltozást találtak, amely szükségessé 
tesz egy újabb vizsgálatot is.

A megvizsgáltak  kétharmada 
hord szemüveget, de 70 százalé

kának a látása ellenőrzésre szo
rul. Ez azt jelenti, hogy nem csak 
hogy 6 százaléka egyáltalán nem is 
hord szemüveget – noha szüksé
ge lenne rá –, de még azok is nagy
részt gyengébb szemüveget horda
nak, akik szemüvegesek. Ez azért is 
különösen nagy gond, mert a gyen
ge szemüveg kihat az életminőség
re, a kapcsolatainkra, a szórakozásra, 
bezártságra adhat okot idős kor
ban, hiszen bizonytalanná tehet, és 
a munkavégzésünk hatékonysága is 
komoly csorbát szenved általa. Ez a 
probléma nemzetgazdasági szinten 
is érződhet, hiszen, ha a nap végé
re megfájdul a fejünk, könnyezünk, 
pirosodik a szemünk, akkor a mun
kavégzés hatékonysága is jelentősen 
romlik.                                                  S. P.



Heti horoszkóp
Kos (3. 21–4. 19.) Nagyszerű ötletei lesznek, ám azért, hogy tényleg sikert érjen el, jobb, 
ha egyelőre nem osztja meg a terveit a környezetével. Most könnyen becsapható. A 3-ai újhold 
után tisztulnak az erőviszonyok. Ha most egyik kollégája iránt lobban lángra, a körülmények meg 

a környezet nem hagyja, hogy ebből a kapcsolatból is kihátráljon.

BiKa (4. 20–5. 20.) Elemében lesz, végre megcsillogtathatja a tudását. A szabadságolá-
sok, vagy egyik kollégájának kilépése lehetővé teszi, hogy belekóstoljon a többiek által végzett fel-
adatokba is. S mert tetszik az a munka, igyekszik bedolgozni magát ott is. Egy higgadt beszélgetés 

során sikerül kifejtenie álláspontját, miben nem ért egyet barátaival vagy partnerével.

iKreK (5. 21–6. 21.) Ha feszült a hangulat, aligha tudja kihozni magából a maximumot. 
Márpedig a főnökei most nagyon számítanak az ötleteire, jó tárgyalási készségére. Legyen békében 
önmagával, a többi már könnyen megoldódik. Kisebb-nagyobb zavarok támadhatnak a magán-

életében is. A barátai olyan dolgokba próbálnak beleszólni, amihez (ön szerint) semmi közük.

ráK (6. 22–7. 22.) Minden a visszájára sül el. Pénzügyi tervei gellert kaphatnak egy rossz 
döntés miatt. Nemcsak egy biztosnak hitt megbízatás marad el, de ha kölcsön adott pénzt, azt se 
kapja vissza időben. Valaki a segítségét várja. Ne hagyja cserben, de ne is bonyolódjon bele túl mé-

lyen a problémáiba, s főleg ne akarja megoldani a problémát, mert a végén a saját kapcsolata látja kárát.

oroszlán (7. 23–8. 22.) Olyan problémák kerülhetnek felszínre, amikről azt hitte: 
már túl van rajtuk. Ám a főnökei, érintett kollégái nem hagyják, hogy nyugvópontra kerüljenek a 
dolgok. Azt remélik, hogy ezzel sikerül megtörni, és ha meghátrál, beülhetnek az ön által előkészí-

tett dolgokba. Anyagi jellegű nézeteltérések adódhatnak a testvérével vagy szomszédaival.

szűz (8. 23–9. 22.) Kár, hogy kicsi az önbizalma. Kishitűsége most az egyetlen akadálya 
annak, hogy a ranglétrán (akár néhány fokot kihagyva) magasabbra lépjen. A Vénusz vonzóvá te-
szi akkor is, ha nincs kibékülve azzal, akit reggelenként a fürdőszobatükörben lát. A párja ilyennek 

szereti, így még azt is beszélje meg vele, ha drasztikus fogyókúrába szeretne kezdeni.

Mérleg (9. 23–10. 22.) Olyan döntéseket kell hoznia, amelyek gyökeresen felforgatják 
az életét. Az első napokban épp a változás ténye rémíti, akkor is, ha sejti-tudja, hogy minden a ja-
vát szolgálja. Egyik kollégája „megadja a kezdő lökést”, és később már élvezi a történéseket. A ked-

vesét kétségek gyötrik az ön hűségét illetően. Legyen nagyon óvatos.

sKorpió (10. 23–11. 21.) Lehet, hogy ezúttal nem lesznek különösen kiugró felada-
tok, úgyhogy nyugodtan tervezhet. Most ne vesszen el a részletekben, hanem a fő vonulatokat ha-
tározza meg. Ne álljon ellen egy szakmai tréning-meghívásnak, mert érdekes információkkal gaz-

dagodhat. Izgalmas kaland adódhat, amihez nem kell új kapcsolatot létesíteni. 

nyilas (11. 22–12. 21.) Az események arra késztetik, hogy még egyszer vegye sorra az 
elmúlt hetek történéseit, és józan fejjel hozzon hosszú távra szóló döntést. Ha új állásra mond igent, 
tiszta lappal indulhat egy új csapatban. Alighanem az a baj, hogy nincs kellő önfegyelme, és nem 

tud megálljt parancsolni az ösztöneinek, kíváncsiságának.

BaK (12. 22–1. 19.) A karrier kerül előtérbe. Ha makacsul ragaszkodik eredeti elképzelése-
ihez, rosszul jár. Gondolja végig még egyszer a teendőit, és állítsa sorrendbe a legfontosabbakat. 
Most a kulcsszó: a rugalmasság. A szerelem hatására nem mindenki formálható. Kedvese a békes-

ség kedvéért egy darabig olyannak mutatja magát, amilyennek látni szeretné.

Vízöntő (1. 20–2. 18.) Bizonyosságot szeretne, egy szerződést, vagy legalább olyan 
ígéretet, amire építheti a következő hónapok anyagi kiadásait. Amíg ez nincs a kezében, nem sza-
bad feladnia a régi, nagyon megunt állását. Az újhold átmenetileg ugyan felfordulást hozhat az 

életébe, de a felvetődő viták nem sorsdöntőek. A szerelemben nincs helye a logikának.

HalaK (2. 19–3. 20.) Úgy véli, nehéz lesz kikeveredni egy hamis vádból, de ha elég meg-
fontolt és nem veti el a közvetlen kollégái tanácsait, az örvény nem fogja magával ragadni, sőt, né-
hány feszült nap után rátalál a legjobb megoldásra. Párja mostanában kevés jelét adja rajongásá-

nak, s emiatt már azt érzi, hogy sokkal többet ad, mint kap ebben a kapcsolatban.

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 he-
lyes megfejtők között kiadónk, a MIKOM ajándékát, könyvet sorso-
lunk ki.
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Anyák napjára
Május első vasárnapján – az idén május elsején – ünnepel-
jük az édesanyákat. Köszöntsük őket szép szóval, virággal! 
De játsszunk is egy kicsit! Azzal is örömet szerezhetünk ne-
kik, ha látják, milyen ügyesek vagyunk. 

Köszöntők
Színes szárnyú kis madárka csicsereg az ágon,
Tarka szegfű mosolyog a meleg napsugáron.
Virág, madár s az én szívem őszintén kívánja:
Édesanyát a jó Isten éltesse, megáldja. 

Bokrétát kötöttem
Jó anyám napjára,
Örül a bokrétám
Minden egyes szála.

S azt mondatja velem
Illatos virágom:
Legyen áldás az én
Édes jó anyámon. 

Anyák és fiúk. A képeken a magyar történelem híres személyiségeit láthatjátok – akiknek édesanyjuk 
is híres volt. Kik ők, és hogy hívták az édesanyjukat? Aki beküldi, könyvet nyerhet.

Anyanyelvi játékok
Mi a közös bennük?
Van itt néhány szó, amelyeknek sem-
mi közük egymáshoz. Vagy mégis?

csavar
hajó
jegy
könyv
nyelv
tej
természet

Családban marad... 
Melyik előtaghoz nem illik utótag-
ként az apa – csak az anya?

család
déd
édes
kereszt
leány
mostoha
öröm

Ki kinek az anyja? 
Rendezd sorba a legfiatalabbtól a legidősebbig az édesanyákat!

dédanya, nagyanya, szépanya, ükanya

Ha nem tudod a megfejtéseket, kérj segítséget édesanyádtól!

Elősző számunk rejtvényének sze-
rencsés nyertese THEISZ MAU-
RA (4 éves), aki kiadónk, a MIKOM 
könyvajándékát kapja. Gratulá-
lunk! Nyereményed munkaidőben 
szerkesztőségünk titkárságán ve-
heted át.
E heti rejtvényünk megfejtésé-
nek beküldési határideje: május 
10. Küldd el az Anyák és fiúk he-
lyes listáját szerkesztőségünk címé-
re: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A 
borítékra írd rá: Mi-csoda – gyerek-
sarok. E-mail címünk: gyereksarok@
mikom.hu. Küldd el a címedet és az 
életkorodat is!

Védjük meg legnagyobb 
kincsünket!
Hogyan vásároljunk gyermekülést, hogy 
biztonságban tudjuk gyermekünket?

Hivatásunk: a gyermekek életének megóvása

PR-CIKK (X)

Egy ütközés alkalmával 
már nem tudod megvál-
toztatni a döntésedet. Ezért 
hihetetlenül fontos, hogy a 
legjobb gyermekülést vá-
laszd ki, és megfelelően he-
lyezd be az autóba!

Nem minden gyermekülés 
egyforma: 5, kevéssé ismert 
szempont, amelyet tudnia kell 
a biztonsági gyermekülések-
ről. Ke  resd a gyermekülés spe-
cialistáit: Varga Lászlót és Sol-
tész Norbertet, és személyesen 
felfedik az 5 szempontot, hogy 

mire figyeljünk oda gyermek-
ülés vásárlásakor.

Bónusz ajándék: a nálunk 
vásárolt gyermekülést INGYEN 
bekötjük az autódba!

Megelégedettségi garancia, 
pénzvisszafizetéssel: ameny-
nyiben nem vagy elégedett 
a nálunk vásárolt biztonsági 
gyermeküléssel, úgy 30 napon 
belül hozd vissza, visszatérít-
jük az összeget és megköszön-
jük, hogy lehetőséget kap-
tunk.

Címünk: TÉGEL BABA 
Miskolc, József Attila u. 27. 

FÖLDSZINT – TBSZ EURO Kft. 
Nyitva tartás hétfőtől  

szombatig: 10–18 óráig.
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Április 30. | szombat » Asz-
talitenisz: NB I Keleti csoport, férfi, 
Borsod Volán I – Szolnoki Tisza SE. NB II Ke-
leti csoport, Borsod Volán II – Kisújszállási 
SE. Diósgyőri ASE – Debreceni ASE. Mind-
három mérkőzés: Szemere Szakközépisko-
la tornaterme, 11.00. 
» Autósport: 18. Hell Miskolc Rally, 
az ob második futama. Kány–Szemere 
6.00. » Kosárlabda: NB I B női, a har-
madik helyért: Miskolci Sportiskola – Tata-
bányai KC. Zrínyi Gimnázium tornaterme, 
17.00. » Labdarúgás: NB II Kele-
ti csoport, Dunakanyar Vác FC – Diósgyő-
ri VTK. Vác, 17.00. » Floorball: Fiú U21 
O, 3. helyért 1. mérkőzés, Miskolci SzFSE – 
Ares HC. Generali Aréna, 16.00.

mÁjus 7. | szombat » Lab-
darúgás: NB II Keleti csoport: Di-
ósgyőri VTK – MTK tartalék. Diós-
győr, 19.00.
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Megvan a tizedik – félévszázados rekord dőlt meg
Múlt szombati sikerével a 
DVTK győzelmi soroza-
ta tízmérkőzésesre, előnye 
öt pontra nőtt a tabellán, ám 
nehéz erőpróba lesz a váci is.

Zsinórban tizedik győzelmét arat-
ta múlt szombaton a DVTK labda-
rúgócsapata. Az „áldozati bárány” 
szerepét ezúttal a makói futballisták 
töltötték be, akiknek egyébként kitű-
nően védő kapusát ötször mattolták. 
Granát Balázs, Gohér Gergő és egy 
öngól mellett Pál Szabolcs és Vicente 
Arze is betalált – utóbbi kettő első gól-
ját szerezte a DVTK mezében. A fiatal 
csatár sérülése után első labdaérinté-
séből volt eredményes, a bolíviai pe-
dig találatán kívül is parádés mozdu-
latokkal kápráztatta el a publikumot.

Ünnepelni csak később…
Az ideihez hasonló, hosszú szériá-
ra korábban az 1939/1940-es NB II-
es bajnokságban volt példa a diós-
győriek részéről: akkor 18 mérkőzést 
vívtak meg sorozatban úgy Csapkay 
Károly tanítványai, hogy még csak 
pontot sem vesztettek. Hétvégi győ-
zelmével tehát a második helyre lépett 
Benczés Miklós legénysége, fölülmúl-
va az eddigi második leghosszabb, 
1956/1957-os pontvadászatban pro-
dukált kilencmeccses sorozatot! A 
DVTK vezetőedzője szerint azonban 
még koránt sincs ok az ünneplésre, 
noha eljöhet annak az ideje is…

– Sokan féltettek minket, hogy a 
győztes keleti rangadó után elbíz-

zuk magunkat, de én fordítva érez-
tem: egyénileg és csapatként is re-
mekeltünk, vitt minket a lendület. 
Remélem, ez kitart a szezon végé-
ig. Feltöltődött a csapat, a közönség 
is mellettünk van, a klubvezetés is jó 
úton jár, így minden adott, hogy el-
érjük célunkat. Öt pont az előnyünk, 
de még korainak tartom az ünneplést.

Más bajnokaspiránsok
A sorsolásra pillantva valóban korai 
még elkönyvelni a feljutást: Benczés 
Miklósék utaznak még az első hely-
ről is ábrándozó mezőkövesdiekhez, 
a szintén megyei rivális Kazincbar-
cikához, és fogadják az élmezőny vé-
gén tanyázó MTK tartalék gárdáját, 
emellett a következő túra sem ígérke-

zik könnyűnek. A Nyíregyháza sorso-
lása azonban cseppet sem könnyebb, 
mint a miskolciaké, talán a Mezőkö-
vesd áll e tekintetben a legjobban – 
így sok múlhat a DVTK elleni, május 
28-ai összecsapásukon.

A Diósgyőr következő ellenfele a 
tabella negyedik helyén álló Duna-
kanyar-Vác együttese, a mérkőzés-
re indulnak szurkolói buszok. Ősszel 
hazai pályán 3–1-gyel besöpörték a 
három pontot a piros-fehérek. Do-
bos Attila visszatérhet eltiltása után, 
így Benczés Miklósnak kellemes 
gondot okozhat, hogy három, remek 
formában lévő szélsője (Luque, Do-
bos, és a Makó elleni mérkőzés leg-
jobbjának választott Arze) közül kit 
jelöljön a kezdő tizenegybe.

A most második helyen álló rivá-
lis Nyíregyháza Vecsésen csak 1–1-
es döntetlent ért el: a találkozó után a 
szabolcsiak vezetőedzője, Brekk János 
lemondott, mert szerinte új impulzu-
sokra van szüksége a játékosoknak.

A labdarúgó NB II Keleti cso-
portjának 24. fordulójában délután 
5 órakor kezdődő Dunakanyar-Vác 
– DVTK mérkőzés játékvezetője 
Pánczél Krisztián lesz.

A Diósgyőri Sportlétesítményeket 
Működtető Kht. által ígért 80 millió 
forint tagi kölcsön megérkezett a klub 
számlájára. Az összeget gyakorlatilag 
teljes egészében az örökölt adósság 
törlesztésére fordítja a vezetés, a kifi-
zetéseket már meg is kezdték.

         Soós P.

Tradicionális utakon 
dübörög a Miskolc Rally
A csütörtöki gépátvétel-
lel és a nagysikerű pénteki 
prológgal megkezdődött a 
18. Hell Miskolc Rally, mely 
szombaton a Zemplénben 
folytatódik 15 gyorsasági 
szakasszal.

Jacsó Tibor, a 18. Hell Miskolc 
Rally főszervezője elmondta, az 
útvonal kialakításához hozzájá-
rult, hogy a lyukói út járhatatlan, 
így nem tudnának visszajutni Mis-
kolcra az autók, a bükki utakon pe-
dig nem rendezhetnek versenyt.

– Elővettük a Zemplén Rally-
ról már jól ismert helyeket. A gyö-
nyörű vidék pompás dekorációja 
lesz a versenynek. A mintegy 700 
kilométernyi pálya jó sportérték-
kel bír: technikás, de gyors is egy-
ben, hiszen a mai autóknak már 

szinte lehetetlen lassú pályát tervez-
ni. Természetesen nem lépünk túl 
egy bizonyos határt, nem lehet túl 
veszélyes a terep. Régi, tradicioná-
lis, jól bevált szakaszokon futnak a 
versenyzők.

Új autóval, új csapattal vág neki 
az Eger Rallyval elkezdődött ver-
senyszezonnak az egyik legnépsze-
rűbb miskolci pilóta. Az első ver-
senyt pont nélkül záró Spitzmüller 
Csaba hosszú távra tervez, de re-
méli, hogy még nem tökéletes au-
tójával is jó helyezést ér el a hazai 
futamon. „Spici” szerint a gyors, 
technikás részekkel, lassítókkal tar-
kított pályán kiemelkedő szerepe 
lesz a gumistratégiának és az idő-
járásnak.

– Napsütésben bejöhet a pa-
pírforma, de ha végig esős lenne 
a verseny, akkor az átrendezné a 
dobogóért folytatott küzdelmet. 
Érdekes rally lesz – összegzett a 
bajnok pilóta.                                   S. P.

Zsigmond Száva: akarni kell, ennyi az egész!
Zsigmond Száva tájfutó is 
a között a három miskol-
ci sportoló között volt, aki a 
közelmúltban megkapta a 
Magyar Köztársaság Jó Ta-
nulója, Jó Sportolója Díjat.

A Diósgyőri TC sportolója országo-
san tizenötször, a megyében tizen-
hatszor érdemelte ki a kitüntető cí-
met! 

– Mit jelentenek ezek a címek az 
ön számára?
– Sokan azt gondolják, ezek a ki-

tüntetések pénz- vagy tárgyjuta-
lommal járnak. Őket ki kell áb-
rándítanom. A díjak valamennyi 
sportolónak kedves emlékek, mun-
kájuk, kitartásuk és lelkesedésük 
eredménye. Segítenek átlendül-
ni a nehezebb és eredménytelenebb 

perió dusokon és emlékeztetnek, de 
nem tükrözik azt az idő- és energia-
befektetést, amely mögöttük áll.

– Sokak szerint nagyon nehéz 
összeegyeztetni a tanulást a spor-
tolással. Ön hogyan csinálta?
– Akarni kell, ennyi az egész! Egé-

szen apró gyermekkortól folyama-
tosan meg kell tanulni beosztani az 
időnket és energiánkat. Szerintem a 
titok abban áll, hogy előre el kell ter-
vezni, egy adott napon vagy héten 
mikor mit fogunk csinálni és ehhez 
tartani kell magunkat.

– Jelenleg Budapesten él – mivel 
foglalkozik, és mit tanul?
– Augusztus óta a Budapesti Gaz-

dasági Főiskola Pénzügy és Számvi-
teli Karának Vállalkozás és Emberi 
Erőforrások Intézeti Tanszékén dol-
gozom oktatóként. Mellette a Mis-
kolci Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának „Vállalkozáselmélet és gya-
korlat” Doktori Iskolájának elsőéves 

levelezős, valamint a BGF – PSZK 
Business Coach képzésének hallga-
tója vagyok. A kép a magyar tájfu-
tó-válogatott mellett működő edzői 
team-beli részvételemmel teljes.

– Mikor dőlt el, hogy tájfutó lesz? 
– A 21. Számú Általános Isko-

la sporttagozatos osztályába jártam, 
ahol Jávorkúti Judit testnevelő ta-

nárnő különféle sportokkal ismerte-
tett meg, de a tájfutásnál ragadtam le. 
Ebben is, mint az élet sok más terü-
letén, a kihívást láttam, ahol komoly 
fizikai megterhelés, magas pulzus-
szám mellett, a tájékozódás révén, 
szellemi munkát is kell végezni.

– Ha jól tudom, sokáig sérült volt. 
– A 2009-es évem ment rá egy 

Achilles-íngyulladásra. Az előző év-
ben sokat betegeskedtem, így ez visz-
szavetett a felkészülésben. Remélem, 
az idei év sérüléstől és betegségtől 
mentes lesz! Minden betegség és sé-
rülés alkalmával vágytam vissza az 
erdőbe és a mozgásra.

– Milyen célokkal vágott neki az 
idénynek?
– A felkészülés és a futás egészen 

jól ment, de a versenyeken magam-
ra sem ismerek, mintha teljesen for-
mán kívül lennék. Igazi célom ez 
évre nincs, persze jó lenne dobogó-
ra állni. Erre az éjszakai bajnokságon 
májusban, vagy valamelyik csapat-
versenyen meg is van az esély!

Doros László

Dávid és Góliát a sportarénában
Vasárnap csap  össze a mis-
kolci thai-boksz-legenda, 
a világ- és Európa-bajnok 
Kunkli Tivadar az amerikai 
óriás, K1-es világsztár Bob 
Sappel.

A budapesti Papp László Budapest 
Sportarénában este 10 óra körül kez-
dődik a magyar harcos búcsúmér-
kőzése. Kunkli Tivadar már túl van 
a felkészülésen, a mérkőzés előtt egy 
rövid relaxációs időszakkal készül a 
nagy találkozóra.

– Már nagyon várom a mérkő-
zést! Amit kellett, eddig megtettem, 
nincs miért izgulnom. Sok ismerős, 

szurkoló kísér majd el Miskolcról. 
Fejben ott vagyok, alig várom, hogy 
a ringben legyek – tekintett előre a 
borsodi harcos.

Bob Sapp kivégzést ígért Kunk-
li Tivadarnak. Az egykori ameri-
kai futballista tervei szerint felaprít-
ja, majd gulyást csinál ellenfeléből, s 
megeszi vacsorára.

– Rágós lesz az a „gulyás”, és bor-
zalmasan marni fog – érkezett a vá-
lasz Kunkli Tivadartól.

A 170 kilogrammos „Bestia” és a 
46 esztendős, alig 80 kilós hazai klasz-
szis meccse előtt felvezető mérkőzé-
sek lesznek, így már délután 5 órától 
kinyitja kapuit a sportaréna. A fő att-
rakción nem lesz menetidő, s az ösz-
szecsapás vagy kiütéssel, vagy feladás-
sal érhet véget.

Elérhető Extraliga?
Mindössze két forduló van hát-
ra az NB I-es asztalitenisz-csa-
patbajnokságból. A szombat 
17. fordulóban a Borsod Vo-
lán együttese hazai környezet-
ben szerepel, ellenfele a kiesés 
ellen hadakozó Szolnoki Tisza 
SE gárdája lesz.

Ugyanakkor megtudtuk, 
az Extraliga létszámát feleme-
lik tizenkettőre, így nemcsak 
a bajnokok jutnak magasabb 
osztályba, hanem helybetöl-
tő mérkőzéseket is ki kell írni. 
Márpedig a Borsod Volán 
együttese szinte biztos máso-
dik az NB I Keleti csoportjában. 
Így őket is érintheti a szövetsé-
gi döntés. Természetesen csakis 
élni kívánnak az eséllyel. Részle-
tek a minap.hu-n!                   D. L.

HIrdetés

A prológ fizetős, minden más ingyenessportműsor ››››››

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Miskolc 
város egyik legnagyobb vállalatcsoportjának tagvállalata,  
a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. munkatársakat keres 

BehAjtási eLőAdó
munkakör betöltésére az alábbi feladatok ellátására

Leendő munkatárs feladatai:
• A társaság kintlévőségeinek behajtása
• Fizetési meghagyásos eljárások kezdeményezése,
• A szükséges új adatok beszerzése
• Végrehajtási eljárások kezdeményezése
• Letiltási eljárások kezdeményezése

Leendő munkatárssal szembeni elvárások:
• Felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettség
• Precíz, pontos és megbízható munkavégzés
•  Jó kapcsolatteremtő készség,  

ügyfélközpontú szemléletmód
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek  

(előny a LIBRA rendszer ismerete)
• Előny a behajtási gyakorlat

Amit kínálunk:
• Stabil céges háttér, karrierlehetőség
• Hosszú távú munkalehetőség

Munkavégzés helye: Miskolc
Munkaidő: teljes munkaidő

Jelentkezési határidő: 2011. 05. 15-ig

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük,  
fényképes önéletrajzát, kísérőlevelét az alábbi címre juttassa el:

Mihő Miskolci hőszolgáltató Kft.
Közgazdasági és humánpolitikai csoport

3534 Miskolc, Gagarin u. 52. sz.
Telefon: 46/533-127

e-mail: lenartne.valeria@miho.hu
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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 

 Törökország: 05. 27–06. 03. hotel*** all inc. 72 900 Ft/fő
Málta: 05. 27–06. 03. hotel**** fp. 99 900 Ft/fő
Ciprus: 05. 28–06. 04. hotel*** fp. 103 900 Ft/fő

Olasz körutazás pihenéssel (Velence–Róma–Nápoly): 
06. 25–07. 03. hotel*** fp. 125 400 Ft/fő
További akciókat keresse irodánkban!
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Poliuniverzum, matematikai testépítés
Tehetségnap, ÉlményMűhely a Miskolci Egyetemen

Látványos kémiai és fizikai kísérletek, mi n
ta per, nanomedicina, matematikai testépí
tés és időutazás zometoolkészlettel; Escher 
periodikus mintái háromdimenziós testek 
felületén; ismerkedés a Poliuniverzummal 
– egyebek mellett ilyen programok te
szik izgalmassá a Miskolci Egyetemen má
jus 6án, pénteken tartandó Tehetségnapot, 
melyre a közép és általános iskolák diákja
it, tanáraikat és szüleiket várják a szervezők.

A cél: megismerni a középiskolák tehetséggondozó 
programjait, azok eredményeit, a tehetséges diáko-
kat, és azt a munkát, mely lehetővé teszi a tehetségek 
kibontakozását. Szándék ugyanakkor megismertet-
ni ennek az útnak a folytatását, a Miskolci Egyetem 
falai között zajló tehetséggondozó programokat is. 
S nem véletlenül e napon, hiszen míg a végzős diá-
kok érettségit írnak, addig alsóbb évfolyamos diák-
társaik számos új, tapasztalati ismeretet szerezhetnek 
itt, melyek még felkészültebbé tehetik őket a későb-
bi érettségire.

Ennek jegyében a díszaulában délelőtt 9-től dél-
után 5 óráig tartanak a programok. Az egyetemi te-
hetséggondozás eredményeit a karok a standjaikon, 
valamint a tanszéki laboratóriumokban, könyvtárak-
ban mutatják be. A középiskolai tehetségműhelyek 
pedig egymást váltva mutatkoznak be. Ezzel párhu-
zamosan műszaki, természettudományos, társada-
lomtudományi, egészségügyi és zeneművészeti ve-
télkedőkön, kvízeken vehetnek részt a vendégek, 
illetve tematikus kerekasztalok és műhelybeszélgeté-
sek várják őket.

Egyebek mellett olyan izgalmas programpontok, 
bemutatók színesítik majd a napot, mint fényjelen-
ségek a kémia területéről, látványos fizikai kísérletek, 
elektronmikroszkóp, mintaper a mintatárgyalóban, 
bölcsész kvízjáték, kísérletezés GEOMAG-gal, digitális 
laboratórium-fejlesztés és életmentő nanomedicina. 

Itt lesz a Tempus Közalapítvány is, melynek informáci-
ós pultjánál tanárok, diákok és intézmények számára 
kiírt aktuális pályázati lehetőségekről lehet érdeklőd-
ni, pályázati tanácsadást igénybe venni.

Az A/1-es épület harmadik emeletén élménymű-
helyek szórakoztatják és oktatják a résztvevőket. Az 
érdeklődők megismerkedhetnek egyebek mellett a 
fullerén és a geodézikus gömb hasonlóságával, tör-
ténetével, periodikus mintákkal, a Poliuniverzum, egy 
léptékváltásos szimmetrián alapuló játék pedig izgal-
mas időtöltést kínál. 

Az ÉlményMűhely mozgalom először látogat Mis-
kolcra a matematikai gondolkodás kulturális, mű-
vészeti, építészeti és interdiszciplináris beágya-
zottságának sokszínű bemutatása céljával. A nap 
programját színesítve, igazán élménydús és érde-
kes programokra számíthatnak a résztvevők „A tu-
dományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, in-
formatikai életpálya elismertségének növelése a 
Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” 
című, TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 számú projekt 
támogatásával, az egyetem és a Városi Pedagógiai In-
tézet, valamint a középiskolák közös szervezésében 
megvalósuló Tehetségnapon.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Akció! Akció!
Május 2-ig még kedvezô áron kaphatók  

coop Maxi és Szupercoop áruházainkban:
karaván tömbsajt 1 kg  1899 Ft
coop zöldborsó, gyf. 1 kg  379 Ft
Pick chilis, fokhagymás szalámi 1 kg  2599 Ft
Pick szögedi tál vf. 80 g  299 Ft

Egységár: 3738 Ft/kg

Vienetta jégrém 650 ml  549 Ft
Egységár: 845 Ft/l

coca-cola, Fanta narancs 2 x 2 l PET  589 Ft
(ajándék kistányér)

Egységár: 147 Ft/l

Fokhagymakrém 70 g  179 Ft
Egységár: 2557 Ft/kg

Tide komp. lemon mosópor 2 kg  999 Ft
(coop Maxi, Szuper üzl.)

Egységár: 499,50 Ft/kg

Hárs illatú toalettpapír 3 rét., 4 tek.  209 Ft
Egységár: 52 Ft/tek.

Silan Fresh Sky öblítô 2 l  699 Ft
Egységár: 349,50 Ft/l

...és egyéb, kedvezô áron kapható áruféleségek.

Vásároljon még április 30-ig 4000 Ft felett,  
hogy megnyerje értékes nyereményeink valamelyikét!

Akció 2011. 05. 02-tôl 2011. 05. 07-ig

Biopon mosópor 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Ariel gél kapszula 16 db-os, 68 Ft/db 1099 Ft
Persil gél 1,5 l, 866 Ft/l 1299 Ft
Diszperzit mennyezet- és falfesték 14 l, 207 Ft/l 2899 Ft
Trinát Decor fémfesték rozsdára 0,75 l, 3598 Ft/l 2699 Ft
Trikolor kerítésfesték 0,75 l, 1665 Ft/l 1249 Ft
Kerítéslazúr 5 l, több színben, 459 Ft/l 2299 Ft
Székpárna, duci, szögletes 350 Ft
Székpárna, háttámlás  1099 Ft

Virágládák, mûanyag cserepek,virágföld kapható.

A Szent Benedek Gimnázium Miskolci Tagintézménye
póTfelvéTeliT hirdeT 

gimnázium, szakközépiskolai tánctagozat,  
ügyvitel-informatika és kereskedelem

szakiskolai szakmacsoportokban. 

A pótfelvételi időpontjai: 2011. május 4., 13.00  
és 2011. május 9., 9.00.

Bővebb információ a 46/ 530-340 telefonon.

Ipari infrastruktúra fejlesztése termelő KKV-k számára  
Miskolc Észak-keleti iparterületen c. projekt

ZÁRÓ RENDEZVÉNY: 
2011. 05. 05., 13.00, Miskolc, Sajószigeti út 2/A.

Kedvezményezett: Gerixon Tervező és Kivitelező Kft. 
Támogatási összeg: 46 079 887 Ft  (ÉMOP-1.1.1/A-09-2009-0001)
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programajánló ››››››››››››

Harang-hírek. Május 1-jétől min-
den katolikus templomban az esti szentmise 
előtt májusi ájtatosságot végeznek. Május 
1-jén avatják boldoggá a Vatikánban II. 
János Pál pápát. A televíziós közvetítést ki-
vetítőn lehet megtekinteni a Mindszenti-plé-
bánián délelőtt fél 10-től. A Nagyboldogasz-
szony (minorita) egyházközség május 7-én, 
szombaton Ómassára szervez zarándok-
latot a Kelemen Didák-kápolnához, ahol 
az ünnepi mise délelőtt 10 órakor kezdődik. 
Nagypénteken, életének 78., áldozópapsá-
gának 55. évében elhunyt Valuch István pá-
pai prelátus, ny. plébános, aki a hejőcsabai 
Szent Erzsébet Szeretetotthon lakója volt. 
Nagy részvét mellett temették el Egerben áp-
rilis 29-én, a Barátok-temploma kriptájában.

HIrdetés

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Május 2. | Hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter – főiskolá-

sok, egyetemisták magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Aranytartalék, amerikai–német film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Május 3. | Kedd 06.00 Az előző esti adás is-
métlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Élet-
mód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc 
TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúság-
védelmi magazinja (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 20.25 Vác – DVTK labdarú-
gó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Álomtörő, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 4. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A polgármester, port-
réfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Manézs: Romano Teatro 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A 
félszemű Jack, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 5. | CsütörtöK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Patikus ma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió 
gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, komolyzenei maga-
zin a Miskolci Szimfonikusokkal (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A ring ki-
rálya, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 6. | PénteK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix maga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Bű-
nös szándék, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 7. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép – köz-
életi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
(válogatás a hét beszélgetéseiből) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Május 8. | VasárnaP 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin (válo-
gatás a hét beszélgetéseiből) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika 
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

áPrilis 28–Május 4. | szerdáig | 16.00 Hopp; amerikai vígjáték | KN | 
(Uránia-terem), április 29-től: 15.00 (Béke-terem) | 17.30 Rio; brazil–kanadai–
amerikai animációs vígjáték | 12 | (Uránia-terem), április 29-től: 16.30 (Urá-
nia-terem) | 19.30 Menedék; feliratos francia film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 
Ki/Be Tawaret; magyar tévéfilm | 12 | (Uránia-terem)

Május 5–Május 11. | szerdáig | 17.30, 20.00 Fekete hattyú; feliratos 
amerikai film | 16 | (Uránia-terem) | 17.00 A torinói ló; magyar–francia–né-
met–svájci film | 16 | (Béke-terem) | 19.30 Apacsok; magyar film | 12 | (Bé-
ke-terem)

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

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

A lány és a farkas (F, premier) | 16 | 
10.15, 12.15 (csütörtök–kedd), 14.15, 16.15, 
18.15, 20.30 – 22.30 (péntek–hétfő)
Thor (MB, digitális 3d, premier) | BA | 
12.45 (csak szombat), 15.30 (kivéve szombat), 
17.45, 20.00 – 22.15 (péntek–hétfő)
Rio 3D (MB digitális 3d) | KN | 10.00, 
12.00 (csütörtök–kedd), 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 – 22.00 (péntek–hétfő)
Forráskód (F) | BA | 12.00 (csütörtök–
kedd), 16.15, 18.30, 20.30 – 22.30 (péntek–
hétfő)

Rio (MB) | KN | 11.00 (csütörtök–kedd), 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Cinemaestro – Manon (F) | BA | 
15.00 (csak szombat)
Ismeretlen férfi (F) | 16 | 13.15, 17.30, 
19.45 – 22.00 (péntek–hétfő)
Maci Laci (MB digitális 3d) | KN | 
10.45 (csak szombat), 11.30 (csak vasárnap), 
13.30 (kivéve szombat)
Maci Laci (MB) | KN | 10.30, 12.30 (csütör-
tök–kedd), 14.30, 16.30, 18.30
Csúcshatás (F) | 16 | 15.30 – 21.00 (pén-
tek–hétfő)
Sorsügynökség (MB) | 12 | 13.15, 
17.30 – 22.15 (péntek–hétfő)

Álomháború (MB) | 16 | 10.00 (csütör-
tök–kedd), 14.00
Kellékfeleség (MB) | 12 | 11.00 (csü-
törtök–kedd), 15.15, 19.30 – 21.45 (péntek–
hétfő)
Rango (MB) | 12 | 11.15 (csütörtök–kedd)
Elhajlási engedély (MB) | 16 | 20.15

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magya-
rul beszélő, KN – korhatár nélkül, BA – kor-
határi besorolás alatt. A 13 óra előtti kezdé-
si időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 
21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinema city, miskolc plaza – április 28–május 4. ››››››››››››

áPrilis 30. | szoMbat
10.00–19.00 | Ásványfesztivál – kiállítás és 

börze. Egyetemi sportcsarnok.
10.00 | Görénysimogató. Alphazoo áruház (József 

A. u., hipermarket)
10.00 | II. Vasutas Gyermekdal Találkozó, dön-

tő. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
16.00 | Teret adunk a kultúrának. Hagyományőr-

ző csoportok találkozója. Pereces, szabadtér.

Május 1. | VasárnaP
09.00–16.00 | Ásványfesztivál – kiállítás és 

börze. Egyetemi sportcsarnok.
10.00 | Mozgástér. Térjóga és közös néptánc. Kos-

suth utca eleje.
10.00 | III. Családi nap. Végvár Liget.
14.00 | Kézműves udvar. Zsongó Hárs kisvendéglő.
14.00 | Anyák napi tejben-vajban kényeztető 

program. Holdam udvar.
19.00 | I. Miskolci Bach-hét nyitókoncertje. Ze-

nepalota.

Május 2. | Hétfő
10.00 | Emlékséta. Történelmi séta a városban. Mis-

kolci Galéria, Rákóczi-ház.
19.00 | I. Miskolci Bach-hét – a Zenepalota orgo-

nistái. Zenepalota nagyterme.

Május 3. | Kedd
09.00 | I. Miskolci Bach-hét – Városi zongorás ta-

lálkozó és gálahangverseny. Zenepalota.
14.00 | I. Miskolci Bach-hét – Városi zongorás ta-

lálkozó és gálahangverseny. Zenepalota.
17.00 | Vendégségben a múzsák kertjében. 

Vendég: Kőhegyi András zeneművész és Sándor 
Zoltán karnagy. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

19.00 | I. Miskolci Bach-hét – Városi zongorás ta-
lálkozó és gálahangverseny. Zenepalota.

Május 4. | szerda
09.00 | I. Miskolci Bach-hét – J. S. Bach: Viola da 

gamba szonáták. Flach Antal csembalóművész 
kurzusa. Zenepalota.

17.00 | Eszmények és törvényszerűségek az 
építészetben. A Művészeti Szabadegyetem 
– Műhelybeszélgetések sorozat 5. részén elő-
adást tart Bodonyi Csaba építész. Miskolci Galé-
ria, Feledy-ház.

19.00 |I. Miskolci Bach-hét – Városunk orgona-
művészei. Deszkatemplom.

Május 5. | CsütörtöK
15.00 | Hullámhegyek-hullámvölgyek: A pár-

kapcsolat örömei és válságai. Tari Annamária 
pszichológus előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.

17.00 | Verdi, a drámaszerző. Előadást tart Mes-
terházi Máté zenetudós, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem tudományos munkatársa. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 |I. Miskolci Bach-hét – Muzsikáló fia-
talok hangversenye. Szentháromság orto-
dox templom.

19.00 | Szezonbérlet. Miskolci Szimfonikus Zene-
kar, zongora: Jandó Jenő. Művészetek Háza.

Május 6. | PénteK
16.00 | I. Miskolci Bach-hét – J(azz &) Sebastian 

Bach. Művészetek Háza előtti szabadtér.
16.00 | Májusi Randevú. Bál a Miskolci Vasas Nyug-

díjasklub rendezésében. Vasgyári Közösségi Ház.
17.00 | Édesanyám, lelkem. Magyar nóta- és ope-

rettest anyák napja tiszteletére. ITC-székház, szín-
házterem.

19.00 | I. Miskolci Bach-hét – Bach-korabeli zenés 
istentisztelet. Belvárosi evangélikus templom.

19.00 | Zenés Kávéházi Esték – Musical kosár. 
Művészetek Háza.

20.00 | Tyereskova avagy a gyengébbik(?) 
nem az űrben. Dr. Szabó Gyula Bemutató Csil-
lagvizsgáló.

Május 7. | szoMbat
10.00 | 130 éves a Magyar Vöröskereszt. Prog-

ramok a Könyves Kálmán utca és a Kandó Kálmán 
utca közötti téren.

10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-
lalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

13.00 | Teremtsünk hagyományt – prágai 
mintára. Rádióamatőrök nyílt találkozója. Tallé-
ros Lottózó.

Május 3. | Kedd | K | 19.00 APÁCÁK 
/ Bérletszünet | CS | 15.00 BeAVAtÓ 
sZÍNHÁZ – sZeNtIVÁNéJI ÁLOM / 
Bérletszünet

Május 4. | szerda | K | 19.00 APÁ-
CÁK / Bérletszünet

Május 5. | CsütörtöK | K | 15.00 
A MINdeNLÁtÓ KIrÁLYLÁNY / Bér-
letszünet | J | 19.00 tANGÓ / Bérlet-
szünet

Május 6. | PénteK | K | 14.00 A MIN-
deNLÁtÓ KIrÁLYLÁNY / Bérletszünet 
19.00 POrtUGÁL / Bérletszünet

Május 7. | szoMbat | K | 19.00 
POrtUGÁL / Bérletszünet

Május 10. | Kedd | N | 19.00 ÜNNe-
PI KONCert A sOrOs eUrÓPAI UNI-
Ós eLNÖKséG tIsZteLetére | K | 
19.00 ANCONAI sZereLMeseK /Bér-
letszünet

Május 11. | szerda | N | 11.00 ÜN-
NePI KÖZGYŰLés MIsKOLC VÁrOs 
ÜNNePe ALKALMÁBÓL | K | 19.00 
APÁCÁK /Bérletszünet | CS | 19.00 
rOZsdÁs esŐ / Bemutató előadás

Május 12. | CsütörtöK | N | 19.00 
PArAsZtBeCsÜLet – BAJAZZÓK / 
Bérletszünet | K | 19.00 ŐrÜLt NŐK 
KetreCe / Bérletszünet | CS | 17.00 
rOZsdÁs esŐ / Ingyenes belépője-
gyek válthatók

Május 13. | PénteK | N | 19.00 KéP-
ZeLt BeteG / Upor bérlet | K | 19.00 
eGY BOLONd sZÁZAt CsINÁL / Bér-
letszünet

Május 14. | szoMbat | N | 15.00 
A NAGYIdAI CIGÁNYOK / Az 

ExperiDance előadása | 19.00 
A NAGYIdAI CIGÁNYOK / Az 
experidance előadása 

Május 17. | Kedd | J | 19.00 HAt 
Hét, HAt tÁNC / Bérletszünet

Május 18. | szerda | N | 19.00 
MeNYAssZONYtÁNC / Bérletszünet | 
CS | 15.00 rOZsdÁs esŐ / Ingyenes 
belépőjegyek válthatók

Május 19. | CsütörtöK | N | 19.00 
KéPZeLt BeteG / Madách bérlet | K 
| 19.00 ŐrÜLt NŐK KetreCe / Bér-
letszünet | J | 17.00 eGY ÓrA Ver-
seK KÖZÖtt Művészeink társasá-
gában / Bérletszünet | CS | 15.00 
rOZsdÁs esŐ / Ingyenes belépője-
gyek válthatók

Május 20. | PénteK | N | 19.00 HO-
teL MeNtHOL / Bérletszünet | J | 
19.00 HAt Hét, HAt tÁNC / Bérlet-
szünet | CS | 15.00 BeAVAtÓ sZÍN-
HÁZ – sZeNtIVÁNéJI ÁLOM / Bér-
letszünet

Május 21. | szoMbat | N | 19.00 
KéPZeLt BeteG / Latinovits bérlet | K 
| 19.00 eGY BOLONd sZÁZAt CsI-
NÁL / Bérletszünet

Május 22. | VasárnaP | N | 19.00 
KéPZeLt BeteG / Szigligeti bérlet | K 
| 19.00 eGY BOLONd sZÁZAt CsI-
NÁL / Bérletszünet

Május 24. | Kedd | N | 19.00 KéP-
ZeLt BeteG / Egyetemi bérlet | K | 
15.00 A MINdeNLÁtÓ KIrÁLYLÁNY 

/ Bérletszünet | J | 19.00 PrAH / Bér-
letszünet

Május 25. | szerda | N | 19.00 
AMAdeUs / Bérletszünet | K | 19.00 
BOtrÁNY AZ OPerÁBAN / Bérletszü-
net | CS | 15.00 BeAVAtÓ sZÍNHÁZ – 
sZeNtIVÁNéJI ÁLOM / Bérletszünet

Május 26. | CsütörtöK | N | 19.00 
MeNYAssZONYtÁNC / Bérletszü-
net | K | 15.00 A MINdeNLÁtÓ KI-
rÁLYLÁNY / Bérletszünet | CS | 17.00 
rOZsdÁs esŐ / Ingyenes belépője-
gyek válthatók

Május 27. | PénteK | N | 19.00 HO-
teL MeNtHOL / Bérletszünet 
| J | 15.00 A sZéKeLY MeNYeCs-
Ke MeG AZ ÖrdÖG /Fabók Mari-
ann bábelőadása | CS | 17.00 rOZs-
dÁs esŐ / Ingyenes belépőjegyek 
válthatók

Május 28. | szoMbat | N | 19.00 
KéPZeLt BeteG / Katona bérlet | K | 
19.00 ŐrÜLt NŐK KetreCe / Bér-
letszünet | J | 15.00 A sZéKeLY Me-
NYeCsKe MeG AZ ÖrdÖG /Fabók 
Mariann bábelőadása 

Május 31. | Kedd | K | 10.00 A MIN-
deNLÁtÓ KIrÁLYLÁNY / Bérletszünet 
15.00 A MINDENLÁTÓ KIRÁLYLÁNY / 
Bérletszünet | J | 19.00 HAt Hét, HAt 
tÁNC / Bérletszünet | CS | 19.00 A 
sZeM MUZsIKÁJA / Bérletszünet

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – 
Kamaraszínház; J – Játékszín; Cs – 
Csarnok

A Miskolci Nemzeti Színház májusi műsora

Május 1. a Csanyikban
Nagyszínpad
09.00 Csiri-Biri együttes zenés gyerek-
műsora
10.30 Farkas és a kecskegidák – Kala-
majka Bábszínház előadása
11.30 Kurul dobkör koncertje
12.00 Kriza Ákos polgármester kö-
szöntője
12.10 Kurul dobkör műsora
12.30 Majális a magyar néphagyo-
mányban – Hrabár Andrea előadása
12.45 szinvavölgyi Néptáncegyüt-
tes – májusfa-kiállítás, kísér a tényleg 
zenekar
13.30 rejtező Zenekar koncertje

15.00 Barsi Csaba-táncház, közremű-
ködik a tényleg zenekar
16.00 Czemende együttes folk-rock 
koncertje

17.00 Avas Néptáncegyüttes előadása
17.30 swetter együttes koncertje, köz-
reműködik az Avas Néptáncegyüttes,
Sportpálya
10.00–13.00 dVtK-utánpótlás bemu-
tató mérkőzései

Fügedi Márta Népművészeti Egye-
sület: népművészeti vásár, mesterség-
bemutatók, játszóház, magyar italok, 
ételek vására, kürtős kalács, kemencés 
lángos és más finomságok
A Magyarok Szövetsége szervezé-
sében: jurtaállítás, májusfaállítás, gye-
rekvár, rönkjátszóvár, lovagoltatás, 
bográcsfőző verseny, íjászat, baranta 
magyar harci bemutató

Szerelem Pesten
A budapesti Rivalda Feszti-
válra idén is meghívást ka-

pott a miskolci teátrum: 
Barta Lajos Szerelem című 

színműve lesz látható a 
Thália Színházban május 

4-én. A Rivalda Fesztiválon 
az évad legjobb vidéki elő-

adásait tekintheti meg  
a közönség! 

(fotó: Mocsári L.)

Ismét koncerteznek a Zenepalotá-
ban – Bach-hét, május 1–6.

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

JazzBeszéd – sorozat 

Május 11. szerda, 19.00 óra. Jegyár: 1600 Ft, Miskolc Kártyával 1300 Ft.

Csepregi Gyula 
szaxofonmûvész 

„zenélõs talkshow”-ja 
a hazai jazzélet 
legismertebb 
mûvészeivel

Vendég:  
Emilio (ének) 

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

A DUMASZÍNHÁZ  
BEMUTATJA:

Felméri Péter  
és Szöllôsy-Csák Gergely  

mûsorát
Május 19. csütörtök, 19.00 óra

Jegyár: 600 Ft,  
Miskolc Kártyával 1300 Ft.
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Vén diákok. Huszonnégy 
miskolci önkormányzati közép-

iskolából ballagnak el a végzős 
diákok, pénteken és szombaton 

összesen 3618 fiatal int búcsút is-
kolájának. Tevékenyen töltötték 

utolsó középiskolás napjaikat, 
hiszen ellátogattak tanáraikhoz, 

akiknek éjjeli szerenáddal kö-
szönték meg áldozatos munká-
ját, emellett néhány intézmény-

ből bolondballagók indultak a 
városba – a Bartók Béla Zene-
művészeti Szakközépiskolások 

zeneszóval –, hogy vidáman bú-
csúzzanak el tanulmányaik szín-

helyétől. Hétfőn pedig kezde-
tét veszi az érettségi! Figyelem: 
a hétvégi ballagás várhatóan a 

közlekedésre is hatással lesz! 
(fotó: Mocsári L.)

Akkor és most... 1925-ben avatták Gárdos Aladár szobrász al-
kotását, amely álló alakban, jobb kezében törvénykönyvre támasz-
kodva ábrázolja Deák Ferencet (1803–1876), a korábbi Zárda tér 
névadóját. A szobor kegyeleti okok miatt (is) került ide, hiszen a park 
egykor új Miskolc (Nova Civitásnak írták) templomának adott he-
lyet. A tér északi oldalát az 1924-ben megszervezett – s felvidéki ké-
ső-reneszánsz stílust idéző – Erdőigazgatóság épülete szegélyezi. Ter-
vezője Papp Sándor, építésének kezdete 1927. Az Erdőigazgatóság és 
a Deák-szobor közötti térben az ortodox templom karcsú tornya lát-
ható. (1785–1806 között épült). A teret régen a Pece-patak szelte át. 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Az anyaság csodája
Somodi Andrea három 
gyermeket nevel a férjével 
Perecesen. Az anyaságot 
egyfajta csodának tartja, 
olyan élménynek, amely 
ajándékként adatik meg a 
nőknek.

Levente nyolcéves, Tomi hat, 
Hanna, a legkisebb pedig alig tíz-
hónapos. Mindegyikük más sze-
mélyiség, de a szeretetük egy forma: 
ott van minden mosolyukban, 
minden szívdobbanásukban.

– Nehezen megfogalmazható 
érzések ezek, de minden nő átélte 
már, akit egy csöppség valamikor 
anyának szólított – mondja And-
rea mosolyogva. 

A perecesi anyuka szerint nem 
helytállóak azok a leegyszerűsítő 
magyarázatok, hogy „divat” lenne 
a szingliség. Sokkal inkább arról 
van szó, hogy a lányok nincsenek 
vele tisztában, mit jelent a nőiség, 
anyaság tudatos megélése. Félnek 
a gyermekvállalás felelősségétől, 
és igazából azok a közösségek is 
hiányoznak, akik segítséget nyújt-
hatnának nekik.

Miskolcon a napokban nyitotta 
meg kapuit a régió első civil anya-
központja, a Holdam Egyesület 
gondozásában.

– Ez egy különleges találkozá-
si pontja a családoknak, főként 
a kisgyermekes anyukáknak – 
mondta el Andrea, aki maga is 
tagja az egyesületnek. Ismeret-
terjesztő beszélgetéseket rendez-
nek kismamákat érintő témákról. 
Vannak pelenkázási, szoptatási 
és ételmelegítési lehetőségek, kü-
lönböző szabadidős tevékenysé-
gek. Ez egy olyan közösséget je-
lent a nők számára, ahol nagyon 
sok kérdésre választ kaphatnak, 
és így magabiztosabban vállal-
hatják a gyermeknevelés felelős-
ségét is.          Szepesi S. | fotó: M. L.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Pál Sárközy
A könyv középpontjában Sárközy Pál 
áll, aki neves francia reklámszakem-
ber, festő, műgyűjtő, illetve nagy nő-
csábász és nem utolsósorban a Fran-
cia Köztársaság elnökének apja.

A férfiról rengeteg mendemon-
da kering. A róla szóló művet ol-
vasva viszont egy küzdelmes, for-
dulatokban gazdag élet rajzolódik 
ki az olvasó előtt. Kiderül, hogyan 
élte meg életét, hogyan látja a múlt-
ját, magyar gyökereit, és hogyan si-
került minden időben megőriznie 
magyarságát.

Endrei Judit:  
Kemény üzenetek
A világszerte elismert sportszak-
emberről írt könyvet Endrei Judit. 
Kemény Dénes üzen az alkotáson 
keresztül. Megosztja az olvasóval 
titkait, korszerű gondolkodásmód-
ját, módszereit, melyek régóta ered-
ményesek. Üzenetei nem csak a 
sport világában állják meg a helyü-
ket. Példaként szolgálnak bárkinek, 
aki szeretne sikeresebb, céltudato-
sabb, elégedettebb emberré válni.

281 éve, 1730. április 30-án 
kezdtek hozzá a minorita temp-
lom építéséhez. A város jegy-
zőkönyve szerint „az új városi 
puszta templom helyét” átadták 
a rend képviselőinek. (A Nagy-
boldogasszony templom a mai 
Deák téren volt, a törökök éget-
ték fel az 1544. évi hódoltatáskor 
az avasi templommal együtt.)   

133 éve, 1878. április 28-
án nyílt meg Miskolc első köz-
könyvtára. Árvai Teöreök Sán-
dor jogi, államtudományi és 
történeti témájú könyvtárát nő-
vére adta át az evangélikus egy-
háznak, és kikötötte, hogy az 
mindenki számára hetente két-
szer hozzáférhető legyen. 

80 éve, 1931. április 25-én a 
Nyugat irodalmi lap estéjét ren-
dezte meg a Lévay József Köz-
művelődési Egyesület a Zene-
palotában. Az est szereplője 
volt: Karinthy Frigyes, Kosztolá-
nyi Dezsőné, Móricz Zsigmond 
és felesége, Simonyi Mária, vala-
mint Nagy Endre.

Hétforduló ›››››››››Miskolci történetek ››››››››››››››››››››››››››

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

Névadó – Palóczy László
A Dózsa György és 
Tárkányi Béla utcák 
közötti, a Fazekas ut-
cával párhuzamos 
utca viseli a miskolci 
születésű „népképvi-
selő” nevét. 

Az avasi sírem-
lékével egy utcán, a 
Papszeren ma is lé-
tezik egykori szülő-
háza. 1844 előtt négy 
országgyűlésen megyei követ, má-
sodalispán, a szabadságharc alatt vé-
gig követte a kormány székhelyeit. 
Az 1861-ben megnyílt országgyűlés 
korelnökeként Pesten halt meg. Mis-

kolcon minden civil 
szervezet és az egyhá-
zak, városi, vármegyei 
testületek megem-
lékeztek róla, arcké-
pét megfestették. Bár 
szobrot kívántak ál-
lítani, úgy döntöttek, 
hogy az 1869-ben fel-
avatott síremlék méltó 
emléket állít nagyságá-
nak. Ezzel egy időben 

nevezték el a korábbi – szintén mes-
terségre utaló – Kádas utcát Palóczy 
Lászlóról. (1783–1861 között élt, az 
avasi kriptában leányával, Judittal 
nyugszik együtt.)                             D. I.

Áfonya lett a csacsi. 
Több mint kétezren látogattak el 
húsvéthétfőn a miskolci Vadas-

parkba. A gyerekeket kecske-, 
kisgida- és nyuszisimogató, va-
lamint látványetetés várta, dél-

után pedig az április elején szüle-
tett kis csacsi névadóját tartották 
az állatkertben. A Tanyaház leg-

újabb jövevénye az Áfonya ne-
vet kapta. A látogatók négy le-
hetőség közül választhattak: a 
Kamilla névre összesen 79-en 
gondoltak, a Kökényre 83-an, 

a Málnára 107-en, az Áfonyára 
pedig 143-an voksoltak.  

(fotó: Mocsári L.)

Apacsok
Első filmjének rendezésére készül 
Kishorváth. Forgatókönyvét, ami 
nagyapja történetét meséli el, a ku-
ratórium vizsgálja. A nagyapa ’56 
után a passzív ellenállás egy külö-
nös formáját választotta: társaival 
indián törzset alapítottak, és kivo-
nultak a társadalomból.  A kurató-
rium elégedettséggel fogadja a filmtervet. Van azonban, aki bírálja, hiszen 
családilag szintén érintett a történetben, de egészen másképp ismeri azt.

színes magyar film, korhatár 12 év
Művészetek háza, május 5–május 11. Béke-terem, 19.30

filMajánló ›››››››››››

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

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

Mindenkit érHet jogeset ››››››››››››

Vidra és pióca
A Szinva egykor halban gazdag fo-
lyóvizünk volt. Az 1878-as árvizet 
követően a város vezető testüle-
te folyamatosan lebontatta a vízi-
malmokat, a malomárkokat pedig 
betömette. Így nem volt akadálya 

annak, hogy érdekes hírek, törté-
netek jelenjenek meg a Hámori 
tó és Sajó közötti, tiszta vizű pa-
takról, amely a város természetes 
tengelye is volt. 1898-ban például 
a Forgó-hídnál (mai Szinva terasz, 
illetve Villanyrendőr) vidrát fog-
tak. Az állatot egy helyi szűcsmes-

ter vásárolta meg. 1912-ben pedig 
egy tiszafüredi embert parancsol-
tak ki a mederből, aki azt állította, 
hogy a tisztességes foglalkozása 
piócakereskedő, de a vasúti pá-
lyaudvartól a Forgó-hídig – nagy 
bánatára – egyetlen „nadály” sem 
ragadt a testére.             Dobrossy I.




