
A város, a városlakók ünnepe 

A hivatalos ünnepség mellett kézműves-vásárral, színpadi programok-
kal, sportrendezvényekkel is készülnek a város több helyszínén május 
11-ére, Miskolc Város Napjára.

» részletek a 3. oldalon, program a 11. oldalon

Megállíthatatlan a Diósgyőr!
Megőrizte ötpontos előnyét a Ke-
leti csoport élén a DVTK, hiszen 

2–0-ra nyert Vácon, a követke-
ző, e hétvégi feladat az MTK fakó 

legyőzése. Itthon esélyesebbek a 
szurkolóik által is támogatott bor-

sodiak, akik sorozatban 12. győ-
zelmükkel nagyon fontos három 

ponthoz juthatnak a feljutásért ví-
vott harcban. A találkozó az előző 
hazai fellépéshez képest fél órával 

később, este fél 8-kor kezdődik. 
» részletek a 9. oldalon

Pont a történet végére?
Áttételesen ugyan, de a má-
jusi közgyűlés elé kerül a 
MISEK Nonprofit Kft. gaz-
dasági helyzete. Egészen 
pontosan arról kell dönte-
nie a képviselő-testületnek, 
hogy a másfél éve húzódó 
szolgáltatási közbeszerzés 
végére hogyan tesz pontot. 
A grémium elé ugyanis két 
verzió kerül.
» részletek az 5. oldalon
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Miskolci Napló
EgyEnlő Esély 
a minőségrE
a kormányhivatalok megalakulá
sával idén az érettségi vizsgák lebo
nyolításának háttere is változott.  
a város | 4. oldal

Tanuld mEg a 
rock ’n’ rollT!
az alapötletet egy film adta,  
ma pedig már közel hatvan fia
talt oktatnak.  
IFIrovaT | 8. oldal

gyorsan, 
EgészségEsET
csontos ágnesnek nincs sok ide
je a konyhában, így a prakti
kumot részesíti előnyben.  
GasZT-rovaT | 7. oldal

Megértek. Hétfőn a ma-
gyar írásbelikkel vette kezde-

tét a 2010/2011-es tanév tavaszi 
érettségi vizsgaidőszaka. Miskol-

con 4526 diák vágott neki idén 
a megmérettetésnek: 1762-en 

gimnáziumban, 2764-en pedig 
szakiskolákban, szakközépisko-
lákban tesznek érettségi vizsgát. 
Az utóbbi évekhez képest ismét 
többen választották – leginkább 
a továbbtanulás szempontjait fi-
gyelembe véve – matematikából 

az emelt szintű vizsgát. 
fotó: Juhász Á.

HIrdeTés

Az étel jó, a konyhák felújításra szorulnak
Átszervezik, hány intézményt látnak el az egyes  főzőkonyhák

Miskolcon intézményi ét-
keztetést naponta 17 406 
gyermek, illetve tanuló vesz 
igénybe. Az óvodai és isko-
lai főző- és tálalókonyhák 
minőségi vizsgálaton es-
tek át, melynek eredményét 
is megismerhetik az adatok 
mellett a májusi közgyűlé-
sen a képviselők, akik elé ja-
vaslat kerül az intézményi 
étkeztetés átszervezéséről.

A közgyűlés oktatási, kulturális, tu-
risztikai, ifjúsági és sportbizottsága 
2010. november 4-ei ülésén hozott 
határozatot arról, hogy a tanulók, 
gyermekek étkezése minőségének 
javítása érdekében meg kell vizsgálni 
az óvodai, iskolai melegítőkonyhák 
főzőkonyhákká átalakításának lehe-
tőségeit, ennek technikai és pénz-
ügyi vonzatát, illetve fel kell mér-
ni a konyhák állapotát, eszközeit. A 
májusi közgyűlés elő kerülő anyag a 
vizsgálat eredményeire támaszkodva 
ad javaslatot az átszervezésre.

Kiss Gábor, az önkormányzat hu-
mán főosztályának vezetője meg-

keresésünkre elmondta, Miskolc 
önkormányzata kiemelten fontos 
kérdésként kezeli a gyermekek egész-
séges életmódra nevelését és ennek 
érdekében, a lehetőségekhez mérten, 
mindent megtesz. A konyhák felül-
vizsgálata során kiderült, az intéz-
mények nagy többsége elégedett az 

ételek minőségével, mennyiségével. 
A főzőkonyhák többsége az életko-
ri sajátosságokat figyelembe véve kü-
lön étlapot dolgozott ki az egyes kor-
osztályok számára.

Az intézményi étkeztetést napon-
ta több mint 17 ezer gyermek, illet-
ve tanuló veszi igénybe. Ez az önkor-

mányzat számára éves szinten 620 
millió forint kiadást jelent. Jelenleg 
az óvodákban 40 forint, az iskolák-
ban 45 a tízórai nyersanyagköltsége. 
Az ebéd 150–195 forintba kerül. A 
középiskolai ebéd nyersanyagköltsé-
ge 205 forint – áfa nélkül.

» folytatás az 5. oldalon

Megújul a vár és a függőkertek 
A diósgyőri vár és környéke, illetve 
a lillafüredi függőkertek felújítása, 
vagyis a Diósgyőr-Lillafüred komp-
lex kulturális és ökoturisztikai fej-
lesztése címet viselő projekt volt a fő 
témája annak a lakossági fórumnak, 
amelyet kedd este tartottak a Diós-
győri Ady Endre Kulturális és Sza-
badidőközpontban.

Mint arról korábban már beszámol-
tunk, egy 2,4 milliárd forint össz-
költségű uniós programnak köszön-
hetően a diósgyőri vár és a lillafüredi 

függőkert is megújul. A pályázatot a 
nyár elején adja be a város a második 
fordulóra. Az építési munkák várha-
tóan jövő év elején indulhatnak.

Rostás László, Miskolc főépítésze 
hangsúlyozta, a későbbiekben sze-
retnék a vár komplex fejlesztésének 
több elemét – többek közt az egy-
kori malmot, a malomárkot, sőt a 
vizesárkot is – helyreállítani, ahogy 
az a 2004-es, Rudolf Mihály és csa-
pata által készített terveken is sze-
repelt.

» folytatás a 3. oldalon

Új arcot kapnak
Az Ady Endre utcai 5. szám alat-
ti épület állványozásával megindult 
a belvárosi homlokzatok felújításá-
nak újabb szakasza. A nyolc épületet 
érintő munkát a kivitelező még idén 
befejezi, a fejlesztés az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia (IVS) belvá-
rosi fejlesztései első ütemének része-
ként valósul meg. 

A projekt során portálcserék is 
várhatók, és megújul az Ady End-
re utca 5., 18., 20. szám alatti épüle-
tek utcafrontja, a Weidlich-palota két 
homlokzata. Kívül-belül felújítják a 
Széchenyi u. 61. szám alatti épületet. 

Zöld város lehet
Miskolc is Green City szeretne 
lenni. A zöld városoknak nem-
csak ökológiai előnyük van, de 
gazdasági szempontok és a la-
kosok egészségi állapota miatt 
is érdemes a zöld utat válasz-
tani. A csatlakozásnak a ko-
moly elszántság mellett néhány 
kulcspontja is van. Akkreditá-
ciós szempontrendszernek kell 
a városi fejlesztéseknek megfe-
lelni, ami a megkezdett folya-
matokra nem vonatkozik.

» írásunk a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Eperjesi Erika | önkormányzati képviselő fogadóórát tart május 16-án, hétfőn 
délután 5 órától a Szilágyi Dezső Általános Iskolában (Szilágyi D. u. 53.).

» Horváth József | a B.-A.-Z. Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képvi-
selője minden szerdán 10–14 óra között telefonos fogadóórát tart a 70/428-3438-as 
telefonszámon.

» Hronszky Regina | az Egyenlő Bánásmód Hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei referen-
se fogadóórát tart május 18-án, szerdán 13–17 óra között a városi Cigány Kisebbségi Önkormányza-
ta irodájában (Baross u. 13–15. szám alatt).

fogadóórák ››››››››››››

a város lapja
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2  krónika 

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 ››››››››››››

HPV-védőoltás. Idén is lehetősé-
ge van a miskolci szülőknek az ön-
kormányzat támogatásával beoltatni 
12–14 év közötti leánygyermeküket 
a méhnyakrák és nemi szervi sze-
mölcsök ellen. Ha igénylik, a HPV 
elleni, három oltásból álló védőol-
tás-sorozat költségének egy részét 
az önkormányzat átvállalja. A szü-
lőt terhelő költség 26 460 forint. Az 
oltási programról érdeklődni, illet-
ve jelentkezni személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Humán Főosztály 
Egészségügyi és Szociális Osztály 
(Miskolc, Petőfi S. u. 39.) ügyfélfoga-
dási idejében az Egészségügyi és In-
tézményi Csoportnál, vagy a 46/512-
869; 46/512-868 és 46/512-865-ös 
telefonon lehet május 18-áig.

Idegenforgalmi pályázat. Az ön-
kormányzat Oktatási, Kulturális, Tu-
risztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
turisztikai célú pályázatot hirdet. Az 
Idegenforgalmi Alapon rendelkezés-
re álló keret 2 millió forint. A támo-
gatás odaítélésének feltételeit a pályá-
zati kiírás és az adatlap tartalmazza, 
ezek letölthetők a www.miskolc.hu 
honlapról. Pályázati díj pályázaton-
ként 3000 forint. További információ 
telefonon: 46/503-020, 46/350-425, 
e-mailen: kultur@miskolcph.hu

Véradás. A Magyar Vöröskereszt  
B.-A.-Z. Megyei Szervezete a Mis-
kolci Területi Vérellátó közreműkö-
désével véradónapot tart május 7-én, 
szombaton a miskolci Könyves Kál-
mán Általános Iskola aulájában dél-
előtt 10-től délután 2 óráig, vala-
mint a Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 2–4. szám alatt található bevásár-
lóközpont legfelső emeletén déli 12-
től este 6 óráig. Véradáshoz arcképes 
személyazonosítóra, lakcímkártyára 
és taj-kártyára van szükség.

Ruhagyűjtés. A Miskolctapolcá-
ért Egyesület használtruha-gyűjtést 
szervez a miskolctapolcai Közössé-
gi Házban (Győri u. 13.) május 7-én, 
szombaton délelőtt 10 és este 6 óra 
között. A begyűjtött ruhákat a Mál-
tai Szeretetszolgálatnak adják át.

Hasznos ››››››››››››

TERMÉSZET – MŰVÉSZET  
– MOZGÁS

Alkotó nyári táborok a Hámori Waldorf Iskolában
június 20 és július 29. között heti váltásban

14 érdekes program közül választhat:
l kirándulás a Bükkben
l fejlesztő és csapatjátékok
l kommunikáció központú angol nyelvtanulás
l kézműves tevékenységek: nemezelés, bábkészítés, fafaragás

Részvételi díj: 18 000 Ft/fő/hét
Csoportos kedvezménnyel (legalább 3 fő esetén): 15 000 Ft/fő/hét
Az ár tartalmazza az étkezést, a foglalkozások és a felhasznált anya-
gok díját.
Utazás minden nap a Búza térről buszkísérővel.

HIRDETéS

Lomtalanítás
Május 9. | hétfő: Martin-Kertváros, 

Miskolctapolca egyes utcái, Pingyom, MÁV-te-
lep Váltó, Sorompó utca

Május 10. | kedd: Üveggyár környé-
ke és avasi pincesor: Arnóti sor, Csabai sor, Csá-
ti sor, Danyi völgy, Domb, Földes F., Hideg sor, 
Mélyvölgy, Muszkás oldal, Muszkás telep, Nagy 
Csermőke dűlő, Teleki sor, Tóth sor

Május 11. | szerda, Avasi pincesor: 
Csonka, Kisavas második sor, Kisavas Latabár, 
Nagyavas alsó, középső, felső, Petőfi sor

Május 12. | csütörtök: Győri kapu 
északi oldal

Május 13. | péntek: Selyemrét, Zsolcai 
kapu: Ady, Állomás, Augusztus 20., Bajcsy-Zs. 
páratlan, Bajcsy-Zs. 28-tól, Baross, Bethlen, Bo-
lyai, Éder, Eperjesi, Gömöri tér, Hatvanötösök, 
Kőrösi Cs., Latabár E., Selyemrét u., Soltész 1-2-
3., Szendrei, Zamenhof, Zielinsky, Zsolcai kapu. 
József Attila utca és környéke: Buzogány, Har-
mat, Hernád, József A., Kartács, Kruspér, Pá-
zsit, Sajó, Sajószigeti, Szekerész, Szinva, Szondy, 
Tüzér, Vásárhelyi, Vásártéri, Víkend telep, Zsig-
mondy. Zsarnai: Besenyő, Gyimesi, Halász, Re-
pülőtéri, Tölgyesi, Tömöri, Vereckei és Hoboday- 
telep: Kassai magánházak, Kolozsvári, Latkóczi, 
Pozsonyi magánházak, Temesvári.

Bővebb információ a 46/500-
310/236 melléken, az AVE Mis-
kolc honlapján, vagy a közös 
képviselőknél.

Parlagfű-mentesítés. A megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvé-
delmi Igazgatósága ajánlati felhívást 
tesz közzé az ez évi parlagfű-men-
tesítés kapcsán elrendelt közérdekű 
védekezési feladatok ellátására a me-
gye területén. Az ajánlatok elbírálá-
sának szempontja az összességében 
a legalacsonyabb bruttó ajánlati ár, 
az alábbiak szerint: kézi kaszálás mo-
toros kaszával (Ft/ha), gépi kaszálás 
(Ft/ha), szárzúzás (Ft/ha), kiszállás 
(Ft/km). Részekre nem lehet ajánla-
tot tenni. Az írásos ajánlathoz csatol-
ni kell a védekezés során használni 
kívánt erő- és munkagépek felso-
rolását, főbb műszaki adatait (típus, 
teljesítmény, darabszám). A pályá-
zatban való részvétel feltétele hely-
meghatározó készülék (GPS) meglé-
te és ennek készségszintű használata. 
Az ajánlattétel határideje és helye: 
május 24., 12 óra, B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatósága, 3526 Miskolc, 
Blaskovics u. 24. szám, 107. iroda.

Új FEOR-számok. Új FEOR-számokat 
kell használniuk a munkáltatóknak ja-

nuár első napjától. A FEOR-szám a 
Központi Statisztikai Hivatal által ki-
adott Foglalkozások Egységes Osztá-
lyozási Rendszerében, az adott mun-
kakörre megadott kódot jelenti. 
Minden, a munkáltató vagy kifizető 
által foglalkoztatott biztosítottak ada-
tairól szóló bejelentésben – visszame-
nőleges jogviszony kezdete esetén is 
– a bejelentés időpontjában hatályos 
kódot kell használni. A FEOR-számok 
elérhetőek a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal honlapján (www.nav.gov.hu).

Egészséges eredményhirdetés. 
Egészség Kupa 2011. címmel in-
ternetes vetélkedőt és rajzpályáza-
tot hirdetett gyermekotthonokban 
élő fiatalok számára a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve és a Magyar Rákellenes Liga 
Miskolci Alapszervezete az egész-
ség világnapja alkalmából. A prog-
ram eredményhirdetését és díjátadó-
ját május 12-én, csütörtökön délelőtt 
10 órakor tartják a Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv székházában 
(Miskolc, Meggyesalja u. 12.)

április 30. | szoMbat

Nem áll le a védekezés. Nyilat-
kozatot adott ki a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Országos Szakszervezet, 
melyben arról írnak, hogy a költ-
ségfedezetek nagymértékű csökke-
nése miatt miniszteri jóváhagyással 
leállítják az árvízi, belvízi és vízmi-
nőségi védekezéseket. A minisztéri-
um lapunknak adott válasza szerint 
a folyamatban lévő árvízi védekezé-
sek nem állnak le.

Május 1. | vasárnap

Új rendészeti igazgató. Az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság vezetője 
május 1-jei hatállyal kinevezte a me-
gyei rendőr-főkapitányság állományá-
ba rendészeti igazgatónak (főkapitá-
nyi helyettesnek) Kovács Béla rendőr 
alezredest.

Május 2. | hétfő

Burkolják a medret. Megkezdték a 
Szinva-meder megerősítését és bur-
kolását Diósgyőrben, a Köln utcánál, 
ott, ahol néhány hete fákat vágtak ki. 
Erre azért van szükség, mert a 2505-
ös közút jelenlegi helyén épül meg az 
új villamospálya, így az új út letoló-
dik a Szinva-patak mellé, aminek a 
medre viszont már nem bírná a na-
gyobb terhelést. A kivitelező a terü-
leten előreláthatólag félpályás útlezá-
rás mellett dolgozik majd.

Nyár a múzeumokban. Régésze-
ti kalandozás, játékkiállítás, Pajor 
Ildikó festőművész kiállítása Liszt 
Ferenc emlékére. Több kiállítással 

is készül a nyárra a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Múzeumi Igazga-
tóság. Bemutatják többek között a 
nagyszéksósi fejedelmi leleteket, az 
épülő Pannon-tenger Múzeum ki-
állítási anyagát és az UNESCO Vi-
lágemlékezeti Listájának magyar 
dokumentumait is. De készülnek 
a Múzeumok éjszakájára, Miskolc 
napjára, a múzeumi világnapra is.

Május 3. | kedd

Lángok a kohászatnál. Hatal-
mas robajra és lángnyelvre lehettek 
figyelmesek délelőtt a miskolciak a 
kohászat környékén. A MOL egyik 
leányvállalata végzett vezetéktisztí-
tást az egykori LKM-mel szomszé-
dos telephelyén. 

Egy nap, ami a tűzoltóké. A Mis-
kolci Hivatásos Önkormányzati Tűz-
oltóság megtartotta hagyományos, 
Szent Flórián-napi ünnepségét. A 
ceremónia koszorúzással indult, 
majd átadták az elismeréseket, és a 
szokásos gyermekrajzpályázat leg-
jobbjait is díjazták. A 2010-es időjá-
rás eddig nem tapasztalt kihívások 
elé állították a tűzoltókat, azonban ez 
is csak megerősítette az állományt, 
hangzott el az ünnepen.

Sportoltak a gyerekek. Miskolc 
nyolc óvodájának részvételével 
sportnapot tartott a Lorántffy Zsu-
zsanna Tagóvoda a Herman Ottó 
Gimnázium tornatermében. Össze-
sen 400 óvodás vett részt a megmé-
rettetésen.

Május 4. | szerda

Tájékoztató civileknek. A ci-
vil szervezetek támogatási rendsze-
rének változásairól, a Nemzeti Civil 
Alapprogram jövőjéről tájékoztatták 
az érintetteket azon a fórumon, amit 
szerda délelőtt tartottak a városhá-
zán. Latorcai Csaba helyettes állam-
titkár tájékoztatta a szervezeteket a 
változtatási tervről, amely egy egy-
csatornás támogatási rendszer: a ci-
vil szervezetek ahhoz mérten kap-
nak kiegészítő anyagi támogatást, 
hogy mekkora összegű adományhoz 
sikerült hozzájutniuk. 

Elpusztult Gabi maci. A minden-
ki által ismert vadasparki Gabi maci 
egészsége megromlott. Az állatkert 
vezetősége, állatorvosaival való kon-
zultáció után úgy döntött, hogy nem 
szabad szenvedését tovább nyújtani, 
mivel állapotán gyógyszerekkel sem 
lehet segíteni. Így Gabi macit az ál-
latkert állatorvosai elaltatták.

Szent Flórián-nap. Nyílt napot tar-
tottak a miskolci tűzoltóság két lak-
tanyájában védőszentjük, Szent Fló-
rián napja alkalmából. A nyitott 
kapuk elnevezésű rendezvényre nap-

közben várták az érdeklődőket, hogy 
megmutassák életkörülményeiket, 
felszerelésüket, járműveiket.

Május 5. | csütörtök

Bringaverseny iskolásoknak. A 
Kerékpáros Iskola Kupa Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei vetélkedőjét 
a miskolci KRESZ-parkban rendez-
ték általános iskolák felső tagozatos 
diákjainak. A közel ötven versenyző 
elméleti, szabályossági és ügyességi 
próbában mérte össze erejét. 

Célkeresztben a napenergia. 
Látványos játékokkal, bemutatók-
kal vette kezdetét a Napos Napok 
elnevezésű programsorozat a Szin-
va teraszon. A járókelők még a Fá-
ból napkarika társasjátékot is kipró-
bálhatták a helyszínen – és számos 
hasznos tanácsot, érdekességet hall-
hattak a kiállítóktól, hiszen a nap-
energia alkalmazása a rezsiköltsé-
gekből is lefaraghat. 

Gráciák a több gyermekért. 
Hogy megszülessenek a harmadik 
gyermekek is a családban, mozga-
lom indult Három királyfi és három 
királylány címmel. A mozgalmat és 
a hozzá kapcsolódó programot an-
nak elindítója, Kopp Mária népsze-
rűsítette a Miskolci Egyetemen csü-
törtökön. Az előadást a Miskolci 
Gráciák Egyesülete szervezte, az ese-
ményen az egyesület elnöke, Pelczné 
Gáll Ildikó köszöntötte a szép szám-
mal megjelent hallgatóságot. Kopp 
Mária előadására pedig nemcsak az 
egyetemista lányok, hanem a fiúk is 
kíváncsiak voltak. 

Ötéves a Szépkorúak Háza. Ju-
bileumi műsorral ünnepelték a 
Szépkorúak Házának ötéves fennál-
lását. Futó Kálmán ügyvezető igaz-
gató köszöntőjében elmondta: az in-
tézmény hiánypótló szerepet tölt be 
Miskolc szociális életében. Beszé-
dében kiemelte, hogy költségveté-
sük jelentős csökkenése ellenére, si-
került fenntartani az ellátás korábbi 
színvonalát. Az ünnepi programon 
a társintézmények képviselői mellett 
az otthon lakói, családtagok és kép-
viselők vettek részt. Az eseményen a 
szépkorúak kórusa is fellépett.

Május 6. | péntek

Évszázados. Otthonában köszön-
tötte a 100 éves Solymosi Jenő diós-
győri lakost Zsiga Marcell, Miskolc 

alpolgármestere és Sebestyén Lász-
ló, Miskolc-Diósgyőr országgyűlési 
képviselője. A köszöntés keretében 
ajándékcsomagot és Orbán Viktor 
miniszterelnök által aláírt oklevelet 
adtak át az idős férfinak.

Országos verseny. Tizenharma-
dik alkalommal rendezték meg az 
Országos Környezetismeret-környe-
zetvédelem csapatversenyt, melynek 
döntőjét a Bem József Általános Is-
kolában tartották. A versenyre több 
mint 100 iskola összesen 717 általá-
nos iskolás tanulója nevezett. A leg-
jobb 52 csapat 2., 3. és 4. évfolyam 
kategóriában, három fordulóban 
mérte össze tudását. 

Pereltek. A VII. Miskolci EU Ván-
dorkupa döntőjét rendezték meg a 
Miskolci Egyetem mintatárgyalójá-
ban csütörtökön és pénteken. A ván-
dorkupa első fordulójában egy fel-
lebbezést és egy választ kellett írniuk 
a háromfős csapatoknak, ezek ér-
tékelését követően a perbeszédver-
seny szóbeli döntőjére tíz egyetem 
csapata jutott be. A joghallgatókból 
álló csapatok a tárgyalóban sorsolás 
útján kerültek szembe egymással és 
al-, illetve felperesként csaptak össze 
a törvények világában.

Élmény, tehetség. Tehetségnapot 
rendeztek a közép- és általános isko-
lások számára a Miskolci Egyetemen. 
A rendezvény kiegészült különböző 
élményműhelyekkel, melyeken a fi-
atalok könnyed foglalkozások segít-
ségével kerülhettek közelebb többek 
között a poliuniverzumhoz is. Az 
eseményen bemutatkoztak az egye-
tem karai, a középiskolák és a kilá-
togatók megismerkedhettek a tehet-
séggondozó programokkal is.

Alkotmányünnep.  
Magyarország új alaptörvényét ünnep-

li a megye címmel nagyszabású ünnepsé-
get tartottak szerdán Miskolcon, a Városház 

téren. Több száz érdeklődő tekintette meg 
a kazincbarcikai művészeti iskolások nép-

táncbemutatóját. Mengyi Roland, a megyei 
közgyűlés elnöke, illetve Demeter Ervin 

megyei kormánymegbízott köszöntője után 
Palánki Ferenc, az Egri Főegyházmegye se-
gédpüspöke, Sándor Frigyes, a Borsod-He-

vesi Egyházmegye evangélikus esperese, 
Orosz Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchá-

tus kinevezett püspöke, valamint Csomós 
József, a Tiszáninneni Református Egyház-

kerület püspöke kért áldást a nemzetre. 
(fotó: Juhász Á.)
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Megállóátadás: csak kedden 
Várhatóan május 10-én helyezik 
vissza eredeti helyére a villany-
rendőri buszmegállót. 

A területen az elmúlt hetekben a 
megsüllyedt térburkolatot javítot-
ták ki. A javítási munkák április 
2-án kezdődtek, a forgalmas átszál-

lópontot ez időre a Szemere utca – 
Uitz Béla utca sarkára helyezték 
át. A kivitelezés idejét akkor négy 
hétre becsülték, azonban a mun-
kák elhúzódtak, így a javítást végző 
cégtől kapott információk szerint 
jövő kedden üzemkezdettől állnak 
meg újra a régi helyen a buszok.

Kivirágzik a Szent István tér  
Az idén kevesebb köztéri 
virág lesz a városban, de a 
Szent István teret már a vá-
ros napjára beültetik. Az-
után jöhet a többi terület.

Az ez évi költségvetés összeállítá-
sánál a fő szempont a város mű-
ködőképességének megtartása és 
az eladósodási folyamat megállí-
tása volt. Elsősorban azokon a te-
rületeken csökkentették a kiadá-
sokat, amelyek a működést nem 
veszélyeztetik, így kevesebb jut 
idén parkfenntartásra, hangsú-
lyozta kérdésünkre Dobos Tímea, 
a városháza szóvivője. 

Az erre a célra előirányzott 
mintegy 241 millió forint keret-
összeg a város hat gondozási kör-
zetében és az intenzív kategóri-
ába sorolt területeken négyszeri 
fűnyírásra és az összegyűjtött 
kaszálék elszállítására, a zöldfe-
lületek gereblyézésére, az őszi-
tavaszi lomb összegyűjtésére, el-
szállítására, az edényes növények 
gondozására, virágbeszerzése és 
a cserjék gondozására nyújt fe-
dezetet. 

A szűkebb költségvetés miatt 
kevesebb egynyári virágot ültet-
nek ki, és nem lesznek virágfák, 
mert a költségvetésbe ezek már 
nem fértek bele. Azt is figyelembe 
kell venni, hogy a Zöld Nyíl pro-
jekt villamospálya-építési mun-
kái miatt sok területen nem le-
het virágosítani – ilyen például 
az Újgyőri főtér és környéke. De 
már a város napjára virágba borul 
a Szent István-szobor környéke, a 
többi közterületen csak a hónap 
végén kezdenek el dolgozni, mert 
féltik a májusi fagyoktól a növé-
nyeket.                          Vajtó László

Takarítják a patakmedreket
Átadták a munkaterüle-
tet, és április 26-án elkez-
dődtek a mederszabályo-
zás előkészületi munkái 
a Szinva Papír úti meder-
szakaszán. 

A miskolci önkormányzat 2008 
márciusában nyújtott be pályáza-
tot a Szinva-patak árvízzel fenye-
getett szakaszainak rendezésé-
re. A szabályozás a Márton bíró, 
Pálma, Papír és Csóka utak kö-
zötti mederszakaszt érinti. Több-
ször bebizonyosodott, hogy ezen 
a területen a patak mederszelvé-
nye nem alkalmas az esetenként 
megjelenő árhullámok biztonsá-
gos elvezetésére. – Sikerült elnyer-
nünk a pályázati támogatást, a tá-
mogatási szerződést tavaly július 
19-én kötötte meg a város a fej-
lesztési ügynökséggel. A projekt 
összköltsége bruttó 320 millió fo-
rint – mondta el Balogh Gábor, a 
polgármesteri hivatal városüze-

meltetési osztályának vízügyi re-
ferense. 

Medertisztítási, takarítási mun-
kákat végeztek az elmúlt hetekben a 
Pece-pataknál is, a Bábonyibércen 
és környékén. Kovács Józsefné ön-
kormányzati képviselő elmondá-
sa szerint a szemetes, hordalékos 
patakmeder állapota több ponton 
folyamatos árvízzel, kiöntéssel fe-
nyegette a helyi lakosságot esőzé-
sek idején. 

Nemrégiben helyszíni bejárást 
tartottak Kriza Ákos polgármes-
terrel, aki ugyancsak indokoltnak 
látta a munkák beindítását. Városi 
költségvetésből mintegy 300 köb-
méter iszapot, hordalékot szál-
líttattak el, és a Városgazda Kft. 
munkatársai a környéket is meg-
tisztították a fáktól, hulladéktól, 
aljnövényzettől. 

Kovács Józsefné elmondta: 
egyelőre mintegy 200-250 méte-
res szakaszon sikerült rendbe ten-
ni a patakmedret és környékét, a 
munkák előreláthatóan folytatód-
nak majd. 

Szepesi S.

Megújul a vár, funkciót kapnak a függőkertek 
Lakossági fórumon ismertették a jövőre induló diósgyőri, lillafüredi fejlesztéseket

A diósgyőri vár és környé-
ke, illetve a lillafüredi függő-
kertek felújítása, vagyis a Di-
ósgyőr-Lillafüred komplex 
kulturális és ökoturisztikai 
fejlesztése címet viselő pro-
jekt volt a fő témája annak a 
lakossági fórumnak, amelyet 
kedd este tartottak a Diós-
győri Ady Endre Kulturális 
és Szabadidőközpontban.

» folytatás az 1. oldalról
Cséfalvay Gyula, a diósgyőri vár 
megújítási terveit készítő építész el-
mondta: a projekt során a palota-
szárnyakat – a nyugati kivételével – 
beépítenék két szint magasságáig, a 
csonka torony pedig jelenlegi állapo-
tában maradna. Történelmileg hite-
lesen újjáépítenék a lovagtermet, va-
lamint az egykori kápolnát is. Voltak 
elképzelések arra is, hogy a vár tor-
nyaira visszaépítsék az eredeti tetőt, 
ám ehhez az örökségvédelem nem 
járult hozzá.

Rudolf Mihály építész a lovagi tor-
nák teréről elmondta: a 2004-es ter-
veken alapul a következő években 
felépülő létesítmény, ám azt több he-
lyen is újragondolták. Hozzátette: 
örömére szolgál, hogy a tér visszake-
rült a projektbe, hiszen az ezt meg-

előző tervek szerint ez csak később 
valósult volna meg.

Czinkné Sztán Anikó, a Miskolci 
Turisztikai Kft. vezetője arról szólt, 
hogy a várban a rekonstrukciót kö-
vetően – többek között – lesz kö-
zépkori borozó látványkonyhával, 
terasz, helyi emléktárgyakat árusí-
tó kisbolt, de kiállítások is, melyek a 
középkori életet, és általában Diós-
győrt és a várat is bemutatják majd. 
A jelenlegi programokat megtartják, 
azok szervezésében továbbra is szá-
mítanak az Ady Endre Kulturális és 
Szabadidő Központ munkatársaira 
is, de lesznek új fesztiválok is.

Függőkertek: megújulnak  
és funkciót kapnak
A lillafüredi függőkertek felújítá-
sát Petrik Zoltán építész-tervező és 
Berkes Csilla tájépítész ismertet-
te. A tervek szerint a Palotaszállótól 
lefelé haladva a következő teraszok 
jönnének létre: a zene, a költészet, 
az ifjúság, a találkozások, a virá-
gok, valamint a szobrászat terasza. 
Az újraértelmezett tereknek – mint 
arról néhány hete a Miskolci Napló 
is beszámolt – nevüknek megfelelő 
funkciókat is szánnak. A fejleszté-
sek során a növényzetet is felfrissí-
tik, az utak felújításánál pedig figye-
lembe veszik azt is, hogy jelenleg 
hogyan használják a függőkertet a 
látogatók. Megújul a terület közvi-
lágítása és a biztonságról is gondos-

kodnak, akár úgy is, hogy éjjelre be-
zárnák a függőkertet.

Ismét a parkolás volt  
a fő téma
A fórum résztvevői elmondták, na-
gyon örülnek, ha végre megvalósul-
hatnak a fejlesztések. A felmerülő 
kérdések legsarkalatosabb pontja – 
a selyemréti fórumhoz hasonlatosan 
– ezúttal is a parkolóhelyek hiánya 
volt. Rostás László Diósgyőrrel kap-
csolatban megjegyezte, hogy a távlati 
tervekben szerepel új parkoló kiala-
kítása, ez azonban csak részben old-
hatja meg a problémákat, a helyzet 
javulásához a látogatók belátására is 
szükség lesz: ha nincs parkolóhely el-
érhető közelségben, akkor távolabb 
kell letenni az autót. Lillafüred par-

kolási gondjait a Zalka laktanya he-
lyén létesülő szabadidőközpont új 
parkolója enyhítheti hamarosan.

Bár nem kapcsolódik a projekt-
hez, de többen kifogásolták a várfür-
dő állapotát, vizének hőmérsékletét 
is. Czinkné Sztán Anikó elmond-
ta, terveket készítenek arra, hogy a 
fürdőt ellátó Szent György-forrás 
vizéből hogyan lehetne a belefolyó 
hidegvizet kiszűrni, így ugyanis 36-
38 fokos vizet tudnának biztosíta-
ni. Rostás László pedig arról beszélt, 
hogy tervek készülnek az egykori 
szauna újjáépítésére, hamarosan pe-
dig a felújítás is megkezdődhet.

A lakossági fórumról készült ösz-
szeállítást hétfőn 18.25-től láthatják a 
Miskolc Televízió Kilátó című műso-
rában.          Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Zöld város lehet Miskolc
Miskolc is Green City sze-
retne lenni. A zöld városok-
nak nemcsak ökológiai 
előnyük van, de gazdasá-
gi szempontok, és a lakosok 
egészségi állapota miatt is 
érdemes ezt választani.

Másodszor jártak Miskolcon csü-
törtökön és pénteken a Green City 
mozgalmat koordináló hazai szerve-
zet képviselői, hogy egyeztessenek, és 
felmérjék, hogyan lehetne Miskolc is 
zöld város. Somorjai Tamás Zsolt, a 
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, és a Kertépítő Szövet-
ség alelnöke azt mondja, Európá-
ban nagyon sok város, település felis-
merte már, hogy a települési zöldítés 
fontos feladat az életükben, ugyan-
akkor a sok kísérlet és elköltött pénz 
ellenére is csökkennek a zöldfelüle-
tek. A Green Citynek az a feladata, 
hogy tudományos, precíz mérések-

kel és eredményekkel mutassa ki az 
ökoszisztematikusan megtervezett 
város zöldfelületeinek pozitív hatása-
it, melyeket egy városi döntéshozatal 
esetén pénzszerűsíteni is lehet. 

Ma már köztudott a zöldfelületek 
egészségre gyakorolt hatása, kórházi 
kísérletek mutatják, hogy magasabb 
a felgyógyulási ráta ott, ahol zöldfe-
lületet lát a beteg. De nagyban befo-
lyásolja egy település versenyképes-
ségét is, jó példa erre Milánó, ami 
Green City. Miközben a válság miatt 
az építőipar mindenhol megtorpant, 
a város mégis vonzotta a befektető-
ket, méghozzá fenntartható, zöldbe-
ruházások történtek. 

Nagy az érdeklődés hazánkban 
a Green City mozgalom iránt, mint 
Gulya Szilvia, a Zöldebb Városokért 
Nonprofit Kft. tájépítésze mondja, 
minden város belátja, hogy ez az ő 
érdeke. Miskolcon azt látják, hogy el-
kötelezett a város és vezetése ebben.

A delegációt Lengyel Katalin, a 
Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyve-
zető igazgatója kalauzolta, aki érdek-
lődésünkre elmondta, azt szeretnék, 

ha egyre több zöldfelület lenne Mis-
kolcon. Ez az ügyvezető szerint első-
sorban nem is pénz, hanem szem-
lélet kérdése. Példaként említette az 
Erzsébet teret, ahol mindenki sok-
kal több zöldet is el tudna képzelni, 
és egy zöldterület kialakítása sem ke-
rül többe, mint a burkolása.

A csatlakozásnak a komoly el-
szántság mellett néhány kulcspontja 
is van. Akkreditációs szempontrend-
szernek kell a városi fejlesztéseknek 
megfelelni, ami a megkezdett folya-
matokra nem vonatkozik.

Magyarország hatodik ország-
ként csatlakozott tavaly a 2003-ban 
Hollandiából kiindult európai moz-
galomhoz, amelynek célja, hogy a 
funkcionális, gazdasági és természe-
ti szempontokat kiegyensúlyozot-
tan számszerűsítse a parkok és más 
városi zöldfelületek tervezésekor. 
A mozgalom tagja Hollandia, Né-
metország, Franciaország, Anglia és 
Olaszország; idén várhatóan csatla-
kozik Svájc, és Portugáliával is foly-
nak a tárgyalások.

Horváth Imre

A város és a városlakók ünnepe 
A hivatalos ünnepség mel-
lett kézművesvásárral, 
színpadi programokkal, 
sportrendezvényekkel is ké-
szülnek a város több helyszí-
nén május 11-ére, Miskolc 
Város Napjára.

A város ünnepe legyen a miskolci-
aké, a felnövekvő nemzedék pedig 
ápolja és vigye tovább ezt a hagyo-
mányt – így fogalmazták meg az idei 
ünnepségek üzenetét a témában tar-
tott városházi sajtótájékoztatón.

– Azt szeretnénk elérni, hogy ezt 
az ünnepet a miskolciak magukénak 

érezzék – mondta Kákóczki András, 
a kulturális osztály vezetője. – Ez na-
gyon fontos! Hiszen nemcsak a gaz-
daság van mélyponton, hanem, úgy 
gondolom, az emberek közössé-
gi élete is. Egy ilyen ünnep, az azon 

való megjelenés, az együttlét, az 
együttgondolkodás egy sport- vagy 
kulturális eseményen sokat jelenthet 
a városlakók szempontjából.

A csaknem két évtizedes hagyo-
mánynak megfelelően ezúttal is tar-
tanak majd megemlékezést Miskolc 
elhunyt polgármestereinek nyughe-
lyeinél, a színházban pedig ünnepi 
közgyűlésen adják át Miskolc kitün-
tető címeit és díjait. Délután ökume-
nikus istentiszteletet tartanak a mi-
norita templomban. A miskolciakat 
azonban már napközben is számta-
lan program várja majd a város több 
pontján.

– Úgy gondolom, hogy a hagyo-
mányosan a Szinva teraszon felállí-
tott nagyszínpadunk lesz a leginkább 

vonzó, hiszen ott reggel 10 órától 
egészen este 6 óráig folyamatosan 
miskolci óvodák, iskolák, általános 
és középiskolák, amatőr színjátszók, 
civil szervezetek mutatkozhatnak be 
– mondta erről Tánczos Tamás, az If-
júsági és Szabadidő Ház igazgatója.

A Szinva terasz, a Városház tér és a 
Kandia köz mellett a Városi Szabad-
idő Központban is várják az érdeklő-
dőket. A kulturális események mel-
lett a sport is fontos szerepet tölt be a 
város napján.

Az ünnepre Miskolc testvérvá-
rosainak vezetői is eljönnek. Kato-
wice polgármestere most először fo-
gadta el a meghívást, itt lesz Kassa és 
Aschaffenburg alpolgármestere is. 
A vendégek és Miskolc polgárainak 
tiszteletére a színházban május 10-
én este díszhangversenyt adnak.

» részletes program: 11. oldal
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Fakivágás, újabb terelés
Összesen 68 fát vágnak ki rö
videsen a Zöld Nyíl villamos
projekthez kapcsolódóan. A 
növények egy részét az új villa
mosmegállók és tartóoszlopok 
építése miatt távolítják el, a fák 
majdnem felét viszont a szakem
berek szerint azért kell kivágni, 
mert elöregedtek, és balesetve
szélyessé váltak. 

A növények kivágására a polgár-
mesteri hivatal Építési és Környe-
zetvédelmi Hatósági Osztálya adja 
ki az engedélyt a napokban úgy, 
hogy minden fa helyére két újat 
(tehát összesen 136 fát) ültetnek 
még idén. Az új növények a kivi-
telező ígérete szerint illeszkednek 
a megmaradó fákhoz, az utca pa-
ramétereihez és a forgalmi adott-
ságokhoz is. A fákat a kertészeti 

kiviteli terv alapján pótolják, amit 
egyeztettek az Ökológiai Intézet 
Alapítvány szakembereivel is.

A Zöld Nyíl keretében a kivite-
lező május 9-én, hétfőn megkez-
di a Thököly utcai útátjáró felújítá-
sát, két ütemben. Az első ütemben 
a kereszteződés nyugati oldalát 
(Diósgyőr felé eső rész) zárják le a 
munkák miatt, így kismértékű sáv-
elhúzásra kell számítani a kereszte-
ződésben áthaladóknak.

A Vasgyári gyógyszertári villa-
mosmegálló átépítése miatt má-
jus 5-én lezárták a Lónyai M. utcát 
teljes szélességében, a Ballagi utcá-
tól az Ógyár térig. Így a 29-es, 19-
es buszok az Újgyőri főtér irányá-
ban ideiglenesen a 21-es járatok 
belváros irányú Vasgyár megálló-
helyén állnak meg. A Kerpely utcát 
kétirányúsítják ez idő alatt.

Újabb ősbemutatóra készül a Mu
sical Műhely Miskolc. Elkészült 
Zéta című darabjuk, amely Gárdo
nyi: A láthatatlan ember című re
génye nyomán íródott, de nem 
Attilát állítja a középpontba, ha
nem a Zéta nevű görög rabszolga 
életének történetét.

A Musical Műhely Miskolc nem 
első alkalommal alkotott már va-
lami egészen újat, hiszen tavaly 
április 9-én mutatták be első sa-
ját darabjukat a Művészetek Há-
zában: Noé bárkája, avagy az 
özönvíz legendája címmel. En-
nek koreográfiáját és dalait is sa-
ját maguk írták. A darab nagy si-
kernek örvendett, számos helyen 
felléptek vele az év folyamán. Ta-
valy szeptember óta viszont egy 
teljesen új előadáson dolgoznak: 
színre viszik Gárdonyi Géza: A 
láthatatlan ember című regényé-
ből ismert görög rabszolga, Zéta 
életét. 

Bár nem a hun Attila áll a musi-
cal történetének középpontjában, 
Zéta mégis csak az ő „udvará-
ban” forgolódott, így a feldolgo-
zás kiváló lehetőséget nyújt arra 
is, hogy a nézők jobban belelát-
hassanak a hunok életébe. Még-
hozzá könnyen emészthető for-
mában, így kedvcsináló lehet az 
irodalmi értéket képviselő mű el-
olvasásához is. 

A fiatalok körében egyre nép-
szerűbb társulat az ősbemutatót 
most is Miskolcra, a Művészetek 
Házába tervezte, így a közönség 
május 14-én este már bepillanthat 
a főhős, Zéta hányattatott életébe. 

– Szeretnénk a későbbiekben is 
saját darabokat a színpadra állíta-
ni – mondta Albert Tamás, a mű-
hely elnöke –, hiszen egy rendkí-
vül kreatív, tehetséges, fiatalokból 
álló társulat jött össze, akikkel ér-
demben tudunk dolgozni az új 
projekteken.

Vajtó László

Zéta – ősbemutató a MűHában

A Kormányhivatalok megalaku-
lásával idén az érettségi vizsgák 
lebonyolításának háttere is vál-
tozott. Erről, valamint pályafu-
tásáról és a közoktatás helyzeté-
ről beszélgettünk Társy Józseffel, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztá-
lyának vezetőjével. 

Társy József korán elkötelezte magát az ok-
tatás, illetve a köztisztviselői munka mellett. 
Első – tanári – diplomáját az Egri Tanárképző 
Főiskolán szerezte 1978-ban, majd bölcsész-
ként végzett az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen. Folyamatosan tovább képez-
te magát a szervezetfejlesztés és menedzselés, 
a közigazgatás területén is. Dolgozott tanár-
ként, főiskolai adjunktusként, főelőadóként, 
minisztériumi főosztályvezető-helyettesként, 
volt az Országos Közoktatási Értékelési és 

Vizsgaközpont Észak-magyarországi Regio-
nális Irodájának vezetője és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra oktatási, szakképzési igazgatója is.

Eddigi szakmai pályafutása egyaránt kö-
tődött Egerhez és Miskolchoz, így regioná-
lis kitekintésre is lehetősége nyílt az oktatás, 
szakképzés területén. Mint mondta, Észak-
Magyarországon is jellemző az az arányelto-
lódás, ami országosan érzékelhető: a fiatalok 
nagy többsége felsőfokú végzettséget próbál 
szerezni, kevesen választanak szakmát, ezek 
is főként a gyengébb képességű tanulók kö-
zül kerülnek ki. A túljelentkezéses „divatsza-
kok” ugyanakkor sok esetben egyáltalán nem 
piacképesek. 

– Elsősorban a társadalmi szemléletnek kell 
megváltoznia – emelte ki Társy József. – Meg 
kell értetni a szülőkkel, hogy egy-egy magas 
szinten művelt, értékes szakma esetenként 
jobb megélhetést, társadalmi státuszt tud te-
remteni a gyermekeik számára, mint néme-

lyik diploma. Ugyanakkor a szakképzés rend-
szere is átalakításra szorul: csökkenteni kell a 
lemorzsolódást, s a gyakorlatorientált képzés-
re helyezni a hangsúlyt, olyan szakmákban, 
amelyek iránt valós igény mutatkozik a mun-
kaadók részéről. 

Az érettségizők számában mind regionáli-
san, mind helyi szinten kisebb emelkedés ta-
pasztalható az utóbbi években. Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében 2008-ban 8950-en 
jelentkeztek középszintű vizsgára, 2011-ben 
pedig 9330-an. Társy József szerint az érettsé-
ginek önmagában ma igen alacsony a társa-
dalmi presztízse. Az általános tájékozottság, 
műveltség szempontjából persze fontos sze-
repe van, igazi értelmet azonban akkor nyer, 
ha valaki belépőnek tudja használni a felső-
fokú képzésbe.

– Fontos, hogy a tanuló tisztában legyen a 
saját képességeivel. Ha úgy érzi, hogy nem tud 
majd helytállni a felsőfokú képzésben, akkor 
talán célszerűbb számára, ha egy piacképes 

szakmai képesítés megszerzésére törekszik az 
érettségi helyett – mondta el a főosztályvezető.

A készülő, új közoktatási törvénnyel kap-
csolatban Társy József úgy nyilatkozott, hogy 
ez még valószínűleg nem nyerte el végső for-
máját. Annyi azonban bizonyosnak látszik, 
hogy mind a finanszírozásban, mind a Nem-
zeti Alaptanterv és a kerettanterveket illetően 
változások lesznek, emellett létrejön az oktatá-
si intézmények értékelésének külső rendszere. 
A pedagógusok az elképzelések szerint álla-
mi közalkalmazotti státuszba kerülnek, tehát 
nem a helyi önkormányzat, hanem az állam 
biztosítja majd a béreiket és az egyéb juttatá-
saikat. Ez pedig nagy könnyebbséget jelenthet 
a településeknek, amelyek az oktatási intéz-
mények fenntartási költségeinek több mint 50 
százalékát saját forrásból finanszírozzák.

– Az iskolák nem csupán oktatási, hanem 
nevelési intézmények is! – emelte ki Társy Jó-
zsef. – Talán nem kell külön hangsúlyozni en-
nek a jelentőségét, hiszen generációk nőttek 

fel úgy, hogy a valóságshow-k, és más hason-
ló műsorok jelentették számukra a viselkedés-
mintákat. Az iskoláknak erkölcsi értékrendet 
is kell közvetíteniük – újra meg kell ismertet-
niük a gyerekekkel a szép, a jó, az igaz fogal-
mát. Egyenlő esélyt kell biztosítaniuk a mi-
nőségi képzésre a nagyvárosokban és a kis 
falvakban egyaránt, példát kell adniuk a kö-
zösségi életre, a közösségi cselekvésre. 

Szepesi Sándor

Ügyfélkvíz a Kormányhivatalban
Bárki bepillanthatott a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal működésé-
be szerdán, hiszen nyílt na-
pot tartottak az intézmény-
ben. Az érdeklődőknek 
Demeter Ervin kormány-
megbízott még az irodáját is 
megmutatta.

Főként egyetemisták és középiskolá-
sok érkeztek a nyílt napra, de egy ál-
talános iskolás csoport is ellátogatott 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal épületébe szerdán 
reggel. Az érdeklődőknek először 
Demeter Ervin kormánymegbízott 
tartott előadást a hivatal működésé-
ről, hasznosságáról, valamint jövő-
beli feladatairól. Bemutatta az épület 
eddigi funkcióit, valamint prezen-
tációjában kiemelte a járásközpon-
tok felállításának fontosságát is, amit 
2013-ra szeretnének megvalósítani.

Az előadás után a jelenlévők há-
rom helyszínnel ismerkedhettek meg: 
elsőként a kormánymegbízott saját 

dolgozószobájába, a „kulisszák mögé” 
kalauzolta a jelenlévőket. Az irodában 
pedig kötetlen beszélgetés keretein 
belül tudhattak meg érdekességeket 
a hivatal jelenlegi és jövőbeli munká-
járól, terveiről. A második helyszín a 
sajtótájékoztatók számára kialakított 
terem volt, ahol egy „Közig”-kvízt is 
kitöltöttek az érdeklődők, amelyből 
kiderült, hogy mennyire ismerik a 

hivatal működését, képet kaphatnak 
közigazgatás-tudásukról.

A harmadik rész pedig a kor-
mányablak ügyfélszolgálata volt, ahol 
Péter Adél főosztályvezető adott tá-
jékoztatást a kormányablak műkö-
déséről, felépítéséről, az ott dolgozók 
oktatásáról, és a hivatal fontosságá-
ról. Az érdeklődők tehát különböző, 
interaktív előadásokat hallgathattak 

meg a közigazgatás megújításáról, 
továbbá a kormány kiemelt projekt-
jeiről, közvetlen körülmények kö-
zött, így a hivatalt is egy kicsit köze-
lebb érezhették magukhoz. A nyílt 
nap alatt tanultakat sokan a saját hét-
köznapi életükben is alkalmazhatják 
majd, hiszen így könnyebben megy 
majd az ügyintézés számos területen.

Vajtó László | fotó: Mocsári L.

Indul a Miskolci Kulturális Központ
Egy intézményként működhet júliustól az Ifiház és az Ady

Miskolci Kulturális Köz-
pont néven, közös irányítás-
sal működhet július 1-jétől a 
Diósgyőri Ady Endre Kultu-
rális és Szabadidő Központ, 
valamint a miskolci Ifjúsá-
gi és Szabadidő Ház. Az er-
ről szóló javaslatot jövő heti 
ülésén tárgyalhatja a városi 
közgyűlés.

Mind az Ady, mind pedig az Ifiház 
a hatvanas években kezdte működé-
sét, az azóta eltelt időben pedig ge-
nerációk nőttek fel foglalkozásaikon, 
kulturális és szórakoztató program-
jaikon.

– Ezek közművelődési intézmé-
nyek, általános és területi feladato-
kat is ellátnak, ami nem változik a 
jövőben sem, sőt, a házak a nevü-
ket is megtartják – mondta el ér-
deklődésünkre Kákóczki András, a 
kulturális osztály vezetője. A szak-
ember mindezt egy egyszerű példá-
val szemléltette: az Ifiházat például 

a jövőben Miskolci Kulturális Köz-
pont Ifjúsági és Szabadidő Házának 
hívják majd.

A két intézmény integrálásának 
– mondja Kákóczki András – több 
oka is van. Miskolc jelenleg két in-
tézményt is fenntart a közművelődé-
si feladatok ellátására, ám a törvény 
értelmében csak egy ilyen szükséges, 
az összevonás pedig további szem-
pontokból is előnyös lehet.

– Egyrészről gazdaságosabban 
tud működni az új intézmény kere-
tei között, másrészt pedig a szakmai 
munka is hatékonyabb lehet, hiszen 
a párhuzamosságokat felszámoljuk 
– hangsúlyozta Kákóczki András. 
Mindezek mellett pedig új feladato-
kat is ellát majd az intézmény.

Az osztályvezető kiemelte: mind-
két intézményben kiváló felkészült-
ségű munkatársak dolgoznak, akik 

az elmúlt években is szerveztek kö-
zösen programokat, így az összevo-
nás várhatóan az ő szakmai mun-
kájukat is erősíti majd. A Miskolci 
Kulturális Központ létrehozása egy 
igazgatói és egy gazdaságvezetői ki-
nevezés visszavonásával és a státu-
szok megszüntetésével jár. Ez az év 
második felében körülbelül négy-
millió forint megtakarítással jár, te-
hát már idén is gazdaságosabban 
működhetnek.

– A közép- és hosszú távú meg-
takarítás még konkrétan nem kal-
kulálható, de a közös munka a meg-
takarítás alapja – tette hozzá az 
osztályvezető.

Mindebből a látogatók nem sokat 
vesznek majd észre a táblacserén túl, 
hiszen az összevonást követően is a 
megszokott programokkal, és főként 
a megszokott munkatársakkal talál-
kozhatnak majd az intézményekben. 
Arra persze lehet példa, hogy ami 
sikeres az egyik intézményben, az 
megjelenik majd a másikban is. 

A Miskolci Kulturális Központ – 
amennyiben a javaslatot a közgyűlés 
támogatja – július 1-jétől működhet. 
Ezt követően egy év áll rendelkezésre 
az igazgatói pályázat kiírására, addig 
az intézményt egy megbízott vezető 
fogja irányítani, melynek személyé-
ről szintén a grémium dönt.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Egyenlő esély a minőségi képzésre… PROFIL

Az Ifiházban lesz az új intézmény központja
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Biztosítják a létszámot az ellenőrzésekhez
Hat ember vizsgálja majd, 
rendezettek-e a porták.

Mint arról már hírt adtunk, a miskol-
ci önkormányzat júniustól a rendezett 
lakókörnyezethez köti a bérpótló jut-
tatást. Az előírt feltételek teljesítését a 
polgármesteri hivatal szakhatóságai 
vizsgálják majd, ami munkaerő-át-
csoportosításokat igényel.

Mindehhez módosítani kell a hi-
vatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát – az egyes szervezeti egy-
ségeinek engedélyezett létszámáról 
– erről is döntenek majd a miskolci 
közgyűlés májusi ülésén. 

Az önkormányzat, az aktív korú-
ak ellátása keretében a bérpótló jut-
tatásra való jogosultság feltételeként 
előírta a rendezett lakókörnyezet fo-
lyamatos biztosítását. A rendelet-
ben pontosan meghatározták azo-

kat a szempontokat, amelyek alapján 
megállapítható és ellenőrizhető a la-
kókörnyezet rendezettsége. A fel-
tételek teljesülését a hivatal humán 
főosztályának egészségügyi és szoci-
ális osztálya helyszíni ellenőrzés so-
rán vizsgálja, amiben szükség szerint 
közreműködnek a közterület-fel-
ügyeleti és rendészeti osztály mun-
katársai is.

Az egészségügyi és szociális osz-
tályon jelenleg nem áll rendelke-

zésre az ellenőrzések lebonyolításá-
hoz szükséges humán erőforrás, a 
hat személyt hivatalon belüli átcso-
portosítással kívánják biztosítani. 
Az előterjesztés szerint három köz-
célú foglalkoztatottat átirányítanak 
a hatósági főosztályról, egy köztiszt-
viselőt a Jegyzői Kabinet Kistérségi 
Munkaszervezetéből, egyet a hatósá-
gi főosztályról, egyet pedig a humán 
főosztályon belül helyeznek át a fel-
adat elvégzésére.                            Sz. S. 

Pont kerülhet a másfél éves történet végére
Áttételesen ugyan, de a má-
jusi közgyűlés elé kerül a 
MISEK Nonprofit Kft. gaz-
dasági helyzete. Egészen 
pontosan arról kell dönte-
nie a képviselő-testületnek, 
hogy a másfél éve húzódó 
szolgáltatási közbeszerzés 
végére hogyan tesz pontot.

Ahogy arról annak idején már be-
számoltunk, a MISEK jogelődje, 
a Miskolci Egészségügyi Központ 
megszűnésével a műszaki karban-
tartási, kertészeti, portaszolgálati 
munkákat végzők munkaviszonya 
csoportos létszámleépítéssel meg-
szűnt. A feladatot az őrzés-védelem-
mel együtt külső szolgáltató látta el. 
2009-ben közbeszerzési pályázatot 
írtak ki a feladat ellátására 2010. ja-
nuári kezdéssel, tízéves időtartamra. 
Három cég indult a tenderen, közü-
lük a Kórházszolgálat Műszaki Szol-
gáltató Kft. pályázatát értékelték a 
legjobbnak, így ők nyerték el a mun-
kát. A dolog azonban itt nem jutott 
nyugvópontra.

A három pályázó közül az egyik 
cég, a Goldmann & Siegel Kft. előbb 
a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz 
fordult jogorvoslatért, majd miután 
itt nem találták megalapozottnak a 

kérelmüket, bírósághoz fordultak. A 
Fővárosi Bíróság elutasította a Gold-
mann & Siegel keresetét, a Közbe-
szerzési Döntőbizottság döntését pe-
dig helyben hagyta. 

Lépéskényszer
Ennek folyományaként nem csak 
hogy nincs akadálya a szerződés alá-
írásának, de az tovább nem is ha-
lasztható. Ugyanis a bírósági eljá-
rás miatt eddig a tízéves szerződést 
a MISEK nem írta alá a Kórházszol-
gálat Műszaki Szolgáltató Kft.-vel, a 
cég a korábbi feltételek és határozat-
lan idejű megállapodás alapján vég-
zi a feladatokat. Azonban a MISEK 
jelenleg, ha akarná, sem tudná meg-
kötni a szerződést. Ugyanis az évi 
233 milliós megállapodás tízéves 
költsége egészen pontosan 2 334 976 
440 forint. Ez az összeg azonban 
meghaladja a MISEK Kft. saját tőké-
jének tíz százalékát, így olyan köte-
lezettségvállalást jelent, amiről csak 
a tulajdonos, vagyis Miskolc város 
közgyűlése dönthet. 

A grémium elé két verzió kerül. 
Az „A” javaslat szerint a közgyűlés 
hozzájárul ahhoz, hogy a MISEK 
megkösse a szerződést, a közbeszer-
zési eljárás eredményhirdetésében 
rögzített feltételekkel. A „B” javas-
lat szerint viszont nem járul hoz-
zá a képviselő-testület a szerződés 
aláírásához. Az indoklás szerint az 
OEP-finanszírozás olyan jelentősen 

csökkent, amely a MISEK Kft. gaz-
dálkodási helyzetében lényeges rom-
lást idézett elő. A szerződéskötéstől 
való elállást a Közbeszerzési Törvény 
lehetővé teszi abban az esetben, ha 
az eredményhirdetést követően – az 
ajánlatkérő által előre nem látható és 
elháríthatatlan ok következtében – 
beállott lényeges körülmény miatt a 
közbeszerzési szerződés megkötésé-
re vagy teljesítésére nem képes. 

„A helyzet nem rózsás”
A MISEK Kft. számára az utób-
bi verzió lenne gazdasági szem-
pontból a szerencsésebb, mondta el 
megkeresésünkre Tóth László ügy-
vezető igazgató. De bármelyik ja-

vaslatot támogatja a közgyűlés, ők 
azt elfogadják, és aszerint cseleksze-
nek, tette hozzá. A MISEK helyze-
te ugyanis cseppet sem rózsás, igaz, 
nem is különbözik nagyban más 
honi intézménytől. Ami mégis elté-
rő az igazgató szerint, hogy a hason-
ló nagyságrendű kórházakhoz ké-
pest nagyobb adósságállománnyal 
küzd – ami a forráshiány és a kft.-
szerkezet velejárója. Tóth László 1,5 
milliárdos adóssággal vette át a kór-
ház vezetését, melynek a nagy része 
kilencven napon túli volt, ugyanak-
kor két felszámolási eljárást is kez-
deményeztek a kft. ellen. A közpon-
ti pluszfinanszírozásból ötszáz millió 
forintot kaptak, ami abban tudott se-
gítséget nyújtani, hogy a kilencven 
napon túli tartozások egy részét ren-
dezni tudták, és pontot tettek a két 
felszámolás végére. A polgármes-
tertől és a város vezetésétől minden 
segítséget megkapnak, amit nagy 
könnyebbségnek értékel az igazgató.

Az ügyvezető szerint a gazdasági 
nehézségeket az OEP-finanszírozás 
okozza, amelyet elégtelennek tart. A 
dolgot nehezíti, hogy két telephelyük 
van, és pavilonos rendszerű a kór-
ház, ami jelentősen növeli a műkö-
dési költségeket. A kereteiken belül 
megtesznek, amit lehet, így például a 
szerződéseket átnézik, ahol lehet, új-
ratárgyalják, de igazi változást csak a 
finanszírozás változása hozhat. 

Horváth Imre

Az étel jó, a konyhák felújításra szorulnak
Átszervezik, hány intézményt látnak el az egyes  főzőkonyhák

Miskolcon intézményi ét-
keztetést naponta 17 406 
gyermek, illetve tanuló vesz 
igénybe. Az óvodai és isko-
lai főző- és tálalókonyhák 
minőségi vizsgálaton es-
tek át, melynek eredményét 
is megismerhetik az adatok 
mellett a májusi közgyűlé-
sen a képviselők, akik elé ja-
vaslat kerül az intézményi 
étkeztetés átszervezéséről.

» folytatás az 1. oldalról
A felmérésből az is kiderül, hogy az 
intézményi főzőkonyhák – egy kivé-
telével – évtizedekkel ezelőtt létesül-
tek, többségük felújításra szorul. Az 
utóbbi években mindössze néhány 
esett át teljes műszaki rekonstrukci-
ón. Ugyanakkor a gyermekétkeztetés 
minőségének javítását önmagában az 
sem oldaná meg, ha a tálalókonyhá-
kat főzőkonyhává alakítanák vissza – 
azonban aránytalanul nagy pénzügyi 
terhet jelentene az önkormányzatnak. 
Tekintettel arra, hogy a legtöbb kony-
ha műszaki állapota közepes vagy an-
nál gyengébb minősítésű, a most ér-

vényben lévő élelmiszerbiztonsági és 
közegészségügyi szabályoknak nem 
tudnának megfelelni, áll a közgyűlés 
elé kerülő előterjesztésben.

A főzőkonyhák kapacitását vizs-
gálva arra jutottak, racionalizálni kell 
a teljesítményeket, ezért ezután né-
hány intézmény másik konyháról 
kapja majd az ételt. Az átszervezés 
másik indoka, hogy néhány intéz-

mény esetében fenntartóváltás tör-
ténik. Az érintett helyeken jelenleg 
főzőkonyhák működnek, amelyek 
öt tagintézmény étkeztetését látják 
el. Ez a kapacitás kiesik, feladatukat 
több főzőkonyha között osztják szét.

Az ez évi költségvetésben nincs 
fedezet arra, hogy tálalókonyhá-
kat főzőkonyhává minősítsenek át: 
egy-egy főzőkonyha kialakítása – 

nagyságrendtől függően – több mil-
liós forrást igényel. A jövő évre vi-
szont a konyhai edényzet pótlására, 
cseréjére 20-25 millió forint tervezé-
sét szorgalmazza az anyag.

Kiss Gábortól érdeklődtünk a 
szeptemberben elindult menzare-
formról, mely két iskolában, a Vörös-
marty Mihály Általános Iskolában és 
a 4. Sz. Istvánffy Gyula Általános Is-
kolában indult el. A főosztályvezető 
érdeklődésünkre elmondta, az ön-
kormányzat keresi a pénzügyi lehe-
tőségeket a program folytatására.

Miskolc város önkormányza-
ta 2009-ben az oktatási intézmények 
élelmiszer-alapanyag szállítási rend-
szerének racionalizálására hivatkozva 
úgy döntött, hogy egységesíti az alap-
anyagok beszerzését. Addig az intéz-
ményi konyhák különböző helyek-
ről szerezték be az alapanyagokat, és 
a beszerzési árak nagymértékű elté-
réseket mutattak. Ezt a döntést akkor 
az ellenzék vitatta, mondván, az egy-
ségesített beszerzés mégsem éri meg 
annyira, mint azt remélték tőle. Kiss 
Gábortól megtudtuk, a központosí-
tott élelmiszer-közbeszerzési szerző-
dések 5 évre szólnak. Amennyiben 
az intézmények minőségi romlást ta-
pasztalnak, azonnal értesítik a szállí-
tókat és a fenntartót is.

Horváth Imre

Ülést tart a miskolci közgyűlés
Soron következő ülését 
tartja május 12-én, csütör-
tökön a miskolci önkor-
mányzat képviselő-testü-
lete.

A közgyűlésen beszámoló kerül 
a képviselők elé a város Közbiz-
tonsági és Bűnmegelőzési Stra-
tégiájának teljesített feladatairól, 
célkitűzéseiről, a városi rendőr-
kapitányság, valamint az önkor-
mányzati tűzoltóság munkájáról, 
a gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatok ellátásáról, a miskolci 
TISZK-ek helyzetéről, jövőjéről, a 
város kisebbségi önkormányzatai-
nak működéséről.

Napirenden szerepel majd a 
Városi Pedagógiai Intézet be-
olvasztása a Miskolci Nevelé-
si, Logopédiai és Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézetbe, a gyermek-
étkeztetés átszervezése, a Búza téri 
őstermelői, kistermelői piac létesí-
tése, valamint a MISEK Kft. köte-
lezettség-vállalásával kapcsolatos 
előterjesztés is.

Dönt a közgyűlés a város ne-
velési-oktatási intézményeiben 
fizetendő térítési- és tandíj ösz-
szegének megállapításáról, fize-
tésének szabályairól, a Diósgyőri 
Ady Endre Kulturális és Szabad-
idő Központ, valamint az Ifjúsá-
gi és Szabadidő Ház átalakításáról, 
a Miskolci Kulturális Központ lét-
rehozásáról, alapító okiratának jó-
váhagyásáról.

Önálló képviselői indítvány ke-
rül a grémium elé az önkormány-
zati óvodákba járó gyermekek isko-
latej-ellátásához szükséges önrész 
biztosításáról, javaslat a polgármes-
teri hivatal alapító okiratának, vala-
mint Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosításáról.

Zárt ülésen tárgyalják a Diós-
győri Ady Endre Kulturális és Sza-
badidő Központ és az Ifjúsági és 
Szabadidő Ház vezetője magasabb 
vezetői megbízásának visszavoná-
sára irányuló javaslatot, a fellebbe-
zések elbírálását, egyedi szociális, 
valamint közterület-használat en-
gedélyezési ügyekben. 

(A fontosabb témákról bővebben 
külön cikkeinkben olvashatnak.)

Sz. S.

Közbiztonság, bűnmegelőzés
Az önkormányzat Közbiz-
tonsági és Bűnmegelőzési 
Stratégiájáról is tárgyalnak 
a képviselők a testület má-
jusi ülésén. 

A miskolci közgyűlés 2004-ben 
fogadta el a helyi közbiztonsá-
gi és bűnmegelőzési stratégiát, a 
törvényi szabályozással összhang-
ban. Majkutné Csermely Lujza 
(képünkön) bűnmegelőzési refe-
rens elmondása szerint az elmúlt 
években számos, jelentős ered-
ményt sikerült elérni. Ezek közül 
is kiemelkedik a Bűnmegelőzé-
si Centrum létrehozása, a polgár-
őrség megerősítése. Jelenleg nyolc 
polgárőr-egyesület és tizenegy 
önálló polgárőr-csoport működik 
Miskolcon, közel 300 aktív taggal. 
Beindult a mezőőri szolgálat, köz-
biztonsági pontokat alakítottak ki 
a város veszélyeztetett részein, 40 
helyszínre összesen 53 közterületi 
kamerát helyeztek ki. Megkezdte 
működését a rendészeti központ 
a Papszeren, anyagi támogatást 
nyújtottak a rendőrség technikai 
felszereléséhez, bűnmegelőzési 
programjaihoz.

– Sajnos, az erőfeszítések ered-
ményei nem mindig jelentkez-
nek az emberek napi biztonság-
érzetében. A bűncselekmények 
sok esetben szociális problémák-
ban, illetve az ebből adódó társa-
dalmi feszültségekben gyökerez-
nek, s ezeket nem lehet egyszerű 

rendvédelmi, büntetőjogi eszkö-
zökkel kezelni – mondta el a refe-
rens. Szoros kapcsolat kialakítását 
kezdeményezik a polgármesteri 
hivatal különböző referensei kö-
zött annak érdekében, hogy mi-
nél több városi programban he-
lyet kapjon a bűnmegelőzési, a 
drogok elleni tevékenység, illetve 
az egészségfejlesztés.

A Bűnmegelőzési Centrum a 
továbbiakban a polgármesteri hi-
vatal szervezeti egységeként mű-
ködik majd.

– Ahol szükséges, az egyé-
ni körzetekben dolgozó önkor-
mányzati képviselők aktív be-
vonásával tovább kell folytatni 
az új polgárőr-egyesületek, cso-
portok létrehozását a város köz-
igazgatási területén. Biztosítani 
kell a meglévő szervezetek er-
kölcsi és anyagi támogatását, elő 
kell segíteni az Országos Polgár-
őr Szövetség által kötelezően elő-
írt alap- és továbbképzéseket. Ösz-
sze kell hangolni a polgárőrök és 
a közterület-felügyelők munká-
ját, célszerű egy ütemezett, kö-
zös szolgálatteljesítés kimunkálá-
sa a közterületi jelenlét fokozására 
– sorolta Majkutné Csermely Luj-
za a közeljövő legfontosabb célki-
tűzéseit. – Fokozott figyelmet kell 
fordítani az idősek, a szociálisan 
leszakadók, nehéz helyzetbe jutók 
körülményeire. A szakmai és ci-
vil szervezetek aktív bevonásával 
meg kell előzni, hogy bűncselek-
mények elkövetőivé vagy sértett-
jeivé váljanak.

Szepesi S. 
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6  hirdetés

Akció! Akció!
coop, Maxi coop, Szupermarket üzleteink 

ajánlata május 4-tôl 16-ig!
Elôhûtött csirkemellfilé 1 kg  1299 Ft
Sertés alapú párizsi 1 kg  459 Ft
Pick Rákóczi szalámi, midi 1 kg  2839 Ft
Univer Erôs Pista 200 g  359 Ft

Egységár: 1795 Ft/kg

coop kacsa-, libamájas ínyenc májpástétom 105 g  119 Ft
Egységár: 1133 Ft/kg

coop darált hús 400 g  185 Ft
Egységár: 463 Ft/kg

Jacobs Merido Aroma vák. kávé 250 g  449 Ft
Egységár: 1796 Ft/kg

Gyôri Édes Jó reggelt! keksz, kakaós, erdei gyüm. 50 g  89 Ft
Bonux komp. color mosópor 2 kg, Hydrop. color gél 1,5 l  899 Ft

Egységár: 449,50 Ft/kg; 599 Ft/l

Pur mosogató 2+1, 3 x 500 ml  599 Ft
Egységár: 399 Ft/l

(csak Maxi-, Szupermarketekben)

ÚJdonSáG A SütôBôl:
Maggi csirkemell sajtos bundában alap,
Sertésérmék fokhagym. bundában alap 80 g  249 Ft

Egységár: 3113 Ft/kg

…és még egyéb akciós termékek.
Vásároljon hétfôtôl vasárnapig coop áruházainkban,  

mert megéri!

8. osztályosok, figyelem!
A Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközép-
iskola pótfelvételit hirdet az alábbi szakmacsoportokban:

l német nyelvi előkészítő osztály (5 évfolyam) – 02
l közlekedés (gépész) szakmacsoport – 11
l közlekedés (üzemvitel) szakmacsoport – 12

A pótfelvételi ideje: 2011. május 9., 8.00

Helye: Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54–56.

Érdeklődni: 46/531-517

A BLÁTHY OTTÓ VILLAMOSIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA

rendkívüli felvételi eljárást hirdet 8. osztályos  
tanulóknak az alábbi tanulmányi területeken:

• elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos képzés,
•  informatika szakmacsoportos képzés  

nyelvi előkészítő évfolyammal.

A felvételi eljárásról érdeklődhetnek személyesen az iskola  
titkárságán, vagy a 46/505-290-es telefonszámon. A képzés részletes 

tartalma honlapunkon (www.blathy.hu) megtekinthető.

NYILAS MISI 
FOGLALKOZTATÓ HÁZ

Ha az Ön gyermeke 2–14 éves
és nem tud folyamatos felügyeletet biztosítani 

 a hétköznapokra, akkor vegye igénybe 

a NYILAS MISI HÁZ
(Miskolc, Kossuth L. u. 15.) szolgáltatásait!

Foglalkoztatónk hétfőtől péntekig 8.00 és 16.30 között várja gyermekét.

Célunk az, hogy az elfoglalt és sokat dolgozó szülőknek segítsünk.
Ha nincs hova vigye a gyermekét, sokat dolgozik, nincs nagyszülő, vagy 

egyedül neveli gyermekét, a főnöke nem engedi szabadságra, 
minket mindig megtalál és velünk lehet egyeztetni bármikor!

Amit kínálunk:
1. gyermekfelügyelet, játszóház
2. családi napközi, babamegőrző
3. korrepetálás igény szerint,
4. angol/francia/német nyelvoktatás,
5. kézműves-foglalkozások,
6. kisebbeknek vizuális nevelés, énektanítás, mesélés, vetítés
7. fejlesztő foglalkozás
8. saját udvar és játszótér

SZERETETTEL VÁRJUK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, AUTISTA GYERMEKEKET IS, 
AKIKKEL SZAKKÉPZETT GYÓGYPEDAGÓGUS FOGLALKOZIK.

A foglalkoztató díja: 
1500 Ft/nap, mely az étkezést nem tartalmazza, de igény szerint biztosítjuk (600 Ft/napi étkezés).

Amennyiben az Ön munkaideje meghaladja nyitvatartásunkat, úgy igény szerint plusz felügyeletet biztosítunk. 
(megegyezés szerint)

A Nyilas Misi foglalkoztató 2011.  július 1-jétől várja az érdeklődőket!

Jelentkezni lehet, illetve további felvilágosítás kérhető a 06-46/508-724-es, 
az 504-230-as telefonszámon hétfőtől péntekig  9.00–17.00 óra között.

www.nyilasmisi.hu
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Gyorsan, egészségeset, friss alapanyagból
Csontos Ágnessel naponta 
találkozhatnak a híradáso-
kat figyelők, hiszen ő a Zöld 
Nyíl villamosprojekt arca. 
Nincs is sok ideje a kony-
hában tevékenykedni, így a 
praktikumot részesíti előny-
ben a főzés során.

A Miskolci Napló szombati ven-
dége ezúttal – közvetve – szó sze-
rint a mindennapjainkból érkezik. 
Csontos Ágnes ugyanis a Zöld Nyíl 
villamosprojekt pr-menedzsere. A 
pályafelújítási munkákat pedig bi-
zonyára senkinek nem kell bemu-
tatni, hiszen nap mint nap érintenek 
bennünket, ha autóval, ha tömeg-
közlekedéssel utazunk – alkalmi 
szakácsunk pedig a legújabb változá-
sokról, építési szakaszokról, „kapa-
vágásokról” tájékoztatja a lakosokat 
a televízión, újságokon és internetes 
portálokon keresztül.

Nem is marad így sok ideje a 
konyhára, amikor azonban estefe-
le odakerül, akkor a gyorsaságot, és 
természetesen az egészséget részesí-
ti előnyben.

– Szeretjük a gyorsan elkészíthe-
tő, modern ételeket, de fontos szem-
pont az is, hogy legyen benne friss 

zöldség. Emellett odavagyunk a ten-
ger gyümölcseiért, és a halat is imád-
juk. Ezek tudatában nem csoda, 
hogy az olasz konyha a kedvencünk.

Mint mondja, nagy segítséget je-
lentenek a nagyik, akik hétvégén 

ellátják a családot magyaros étkek-
kel, s ezek rendszerint kitartanak 
egész héten. Este viszont előfor-
dul, hogy maguk állítják elő a va-
csorát, ebben a család valamennyi 
tagja jártas.

– A férjem is szeret főzni, és Milán 
fiam is segít, ahol tud. Van kedvenc fő-
zőcsatornánk, onnan szoktunk elles-
ni recepteket, szeretjük a nemzetközi 
konyhát. Ha étterembe megyünk, ak-
kor is ebből a szekcióból választunk.

A menü zöldséges garnélarák 
tortillába tekerve – szintén medi-
terrán finomság. S hogy miért oly’ 
kedvelt Csontoséknál a déli konyha? 
Egyszerű a válasz, mint az étel.

– Az első vágástól számítva alig 
több mint fél óra alatt kész az étel, 
és 4-5 friss alapanyagnál több nem 
is kell hozzá. Egyszerűen, gyorsan 
elkészíthető, így belefér még a na-
pomba – meséli Ágnes, akinek mi-
nőségi segítsége is van. Milán – aki-
nek egyik favoritja a garnélarák – két 
„dínózás” között bármikor segít, 
ő keverte ki ezúttal is a szószt. Így 
büszkén válaszolhatja édesanyjának, 
amikor szól neki:

– Gyere, öntsük bele a szószt a ser-
penyőbe!

– Azt, amit én csináltam?
Soós Péter | fotó: Juhász Ákos

Borajánló
A Dimenzió Borászat ran-
gos borversenyeken elért 
sikerekkel büszkélkedő tu-
lajdonosát, Kovácsné Dra-
bant Katalint kérdeztük, 
milyen borok illenek aján-
lott ételeinkhez?

Gyümölcsös aromák
A füstölt tarjával és juhtúróval pá-
rosított sertésbordához kékfran-
kost ajánlanak. A bor rubint színű, 

illata aszalt meggyre emlékeztet, 
ugyanakkor fűszeres aromák is fel-
lelhetők benne. Ízében piros, bo-
gyós gyümölcsök aromái – kökény 
és meggy – keverednek. Izgalmas, 
telt, közepesen testes és közepesen 
hosszú, kökényre emlékeztető utó-
ízzel. 14 oC-on fogyasztjuk.

Frisset a friss zöldséghez
A tenger gyümölcséhez kiváló mi-
nőségű Bűbáj kékfrankos rozéjuk 
illik. Intenzív, rózsaszínű, finom, 
tiszta nedű, melyben leginkább az 
epres-málnás illat dominál. Friss, 
élénk savak, szamócás telt ízvilág 
jellemzi. Gyümölcsös szomjoltó. 
10 oC-on fogyasztjuk.

Borda, tarja, juhtúró
Kőrössy Kálmán, a Hunguest 
Hotel Palota konyhafőnö-
ke, Venesz-díjas mestersza-
kács több mint négy évtize-
de dolgozik a vendéglátásban. 
Számos hazai és nemzetkö-
zi versenyen vett részt, olimpi-
ai, világ- és Európa-bajnoki ér-
mek büszke tulajdonosa. 

A palotaszálló séfje könnyen elkészíthető ételt ajánl ebédre vagy vacso-
rára, kora tavaszi, vitaminban gazdag salátával.

Sertésborda füstölt tarjával, juhtúróval töltve, bundában sütve, kerti sa-
látával, fokhagymás öntettel 

Hozzávalók 4 fő részére
60 dkg sertéskaraj csont nélkül
20 dkg füstölt, főtt sertéstarja
20 dkg juhtúró
a bundához 2 db tojás, 15 dkg 
liszt, 20 dkg zsemlemorzsa
0,5 dl étolaj
1 db fejes saláta
1/2 db jégsaláta
1 db madársaláta *
az öntethez 4 dl tejföl, ízlés szerint fokhagyma, só, bors, olívaolaj, balzsamecet

A sertéskarajból nyitott szeleteket vágunk, lazítjuk, sózzuk. A főtt, füstölt tar-
jából szeleteket vágunk, a hússzeletre helyezzük, és ráhalmozzuk a juhtúrót. 
A hússzeleteket összezárjuk, majd liszttel, tojással és zsemlemorzsával bun-
dázzuk. Bő zsiradékban sütjük. A friss kerti salátákat (fejes-, jég-, madársalá-
ta) tányérra halmozzuk, tetszés szerint ízesítve, akár olívaolajjal, balzsamecet-
tel vagy egyéb öntetekkel. Mellé helyezzük a kettévágott hússzeletet és külön 
fokhagymás öntetet adunk hozzá. természetesen más körettel is felszolgál-
hatjuk, finom a kora tavaszi zöldségfélékkel is, tetszés szerint párolva, grillezve.

* Madársaláta: a madársaláta levelei aprók, kerekded végűek és nagyon lédúsak. 
Íze kissé édeskés. Önmagában is nagyon ízletes, de sokszor használják más salá-
tákkal keverve is.

a séf ajánlata ››››››››››››

Zöldséges garnéla tortillában
(4 személyre)
25 dkg főtt, tisztított garnélarák
1,5 dl tejszín
1 csokor kapor
1 csokor petrezselyem
2 dkg vaj
12 dkg ömlesztett sajt
só, őrölt bors
paradicsom
cukkini
koktélparadicsom a díszítéshez
4 tortilla lap

Mossuk meg a zöldfűszert, rázzuk ki belőle a vizet, és vágjuk 
apróra. Hevítsük fel a vajat egy lábosban, és pároljuk ben-
ne a zöldfűszert, az apróra vágott paradicsomot és a cuk-
kinit. Öntsünk hozzá kis olívaolajat, ízesítsük sóval, borssal, 
majd keverjük hozzá a tejszínt. Olvasszuk fel a sajtot, és ke-

verjük el benne a garnélarákot. A fűszeres tejszínnel közvet-
lenül tálalás előtt keverjük össze. Mossuk meg a koktélpara-
dicsomot. töltsük meg a tortillalapokat a rákmártással és a 
koktélparadicsommal. Ízlés szerint zöldfűszerrel, ruccolával, 
az egyre népszerűbb levélzöldséggel díszítve tálaljuk.

HIrdetés

Folyékony fűszerek 
A legtöbb kiskertben, sőt balkonon 
találunk nyáron egy-két cserép fű-
szernövényt. Érdemes ezekkel fű-
szeres olajat, ecetet is készíteni!

Bazsalikomecet
3 dl almaecet
0,5 dl balzsamecet

1 citrom
1 csokor (5-6 dkg) bazsalikom
1 ek. zöld bors
2 db babérlevél
Alaposan mossuk meg a bazsa-
likomot, csipkedjük le a leveleit, 
és a többi hozzávalóval együtt te-
gyük zárható üvegbe. daraboljuk 

fel a citromot, tegyük a többihez, 
és öntsük fel a kétféle ecettel. A jól 
lezárt üvegben egy hétig érleljük.
salátákhoz, grillpácokhoz kiváló.

Rozmaringolaj
7 dl napraforgóolaj
3-4 rozmaring ágacska
A rozmaringágakat üvegbe rakjuk, 
ráöntjük az olajat, lezárjuk, és sötét, 

hűvös helyen legalább 2 hétig érlel-
jük. sült húsokhoz, grillezett zöld-
ségkörethez ajánlott, de a zöldsa-
láta öntetében is jó néhány csepp. 

Currys olaj
egyszerű recept: pár teáskanál-
nyi curryport keverjünk az olajba, 
majd várjunk vele pár hetet. tészta 
és zöldségételek ízesítésére kiváló.

Ismét nyit a lillafüredi 
Palota Terasz!

Júniustól egész nyáron minden szombaton és vasárnap ízletes és változatos  
ételekkel, specialitásokkal várjuk kedves vendégeinket. Fogyasszon el egy  

fenséges ebédet a Hunguest Hotel Palota teraszán és gyönyörködjön  
a Hámori-tó látványában élőzene kíséretében.

Nyitva tartás: szombaton és vasárnap 12–17 óráig

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 1.
Tel: 46/331-411, 400-126, hotelpalota@hunguesthotels.hu

Élje át a La Contessa  
Kastélyhotel**** varázsát!

A Bükk lábánál fekvő kastély felejthetetlen élményt nyújtó helyszín 
a pihenni, kikapcsolódni vágyók részére. Az elegáns à la carte étterme 
ötvözi a modern reformkonyha, a környékre jellemző és a magyaros 
ízek világát, vasárnaponként 11 és 15 óra között pedig Happy Hours 
ajánlattal várja kedves Vendégeit! A Happy Hours kedvezmény mel-
lé wellness részlegünk 8 és 20 óra között 2000 Ft/fő/alkalom áron ve-
hető igénybe.

3348 Szilvásvárad, park u. 6.
Tel.:+36 (36) 564-064
Fax: +36 (36) 564-065

e-mail: info@lacontessa.hu
www.lacontessa.hu

több, mint kastély...



Heti horoszkóp
Kos (3. 2–4. 20.) Lassabban reagál mindenre, a munkája sem lesz olyan gördülékeny, mint 
ahogyan szeretné. Előfordulhat, hogy nehezére esik együttműködnie a munkatársaival, nem tud-
ja felvenni a tempójukat. Magánéletében örömteli időszak várható, és hajlandó rá, hogy több érde-

kes programot is megosszon a családtagjaival. Lepje meg kedvesét egy gyertyafényes vacsorával.

BiKa (4. 21–5. 20.) A munkahelyén szeretné elmondani a véleményét. Szokásához képest 
ezt nem a legszebb formában teszi meg, amiből aztán jó néhány vita származhat. Sajnos, a konf-
liktushelyzeteket nem sikerül megoldani, puszta veszekedések maradnak. Érthető, hogy a magán-

életében nem vágyik már túl nagy nyüzsgésre. A legszívesebben visszahúzódik a saját csigaházába. 

iKreK (5. 21–6. 21.) Sokat gondolkozik a pénzügyein, talán eszébe jut, hogy túlságosan 
keveset keres a jelenlegi munkahelyén. Ha változtatni szeretne, akkor várjon még egy kicsit, enged-
je kiforrni a lehetőségeket. A magánéletében több vitába keveredhet. A nézeteltérések a hétközna-

pi apróságok miatt robbannak ki. Kezelje higgadtan a feszültségeket, és ne vesszen össze senkivel.

ráK (6. 22–7. 22.) Kellemetlenül érintik a munkahelyi történések. Előfordulhat, hogy csípős 
mondatokkal illetik, vagy nyíltan megkritizálják a munkáját. Valójában nincs semmi baj a teljesítmé-
nyével, ám mégsem örvend népszerűségnek. Ne hagyja, hogy bűnbakot csináljanak önből, tisztázza a 

helyzetet azonnal! A magánéletében most vigasztalást találhat kedvesénél. Szervezzenek közös programokat.

oroszlán (6. 22–7. 22.) Hallgatag és távolságtartó, miközben forr önben a feszült-
ség. Még a legegyszerűbb egyeztetnivalókat sem hajlandó megbeszélni a munkatársaival. Lehet, 
hogy ennek a fáradtság az oka, így érdemes odafigyelnie teste jelzéseire, s pihenjen, ha szüksége 

van rá. A magánéletében már kedvesebb hangulatban van, remek programokat szervezhet családtagjaival.

szűz (8. 24–9. 23.) Szorosabbra szeretné fűzni a kapcsolatait, ezért rendkívül kedvesen vi-
selkedik a munkatársaival. Segítőkészsége miatt plusz feladatokat vállal magára, ám nem biztos, 
hogy hálásak ezért, sőt, mintha észre sem vennék. Magánéletében egy kicsit hallgatagabb lehet. 

Mire végre hazakerül, nagyon elfárad. Kérje meg családtagjait, hogy segítsenek önnek!

Mérleg (9. 24–10. 23.) Érdeklődő hangulatban van, szívesen „pletykálkodik” a munka-
helyén. Kicsit nehezebben oldja meg a feladatokat, mint máskor. Inkább kikapcsolódásra vágyik. Itt 
az ideje, hogy néhány napot pihenjen, hiszen úgysem tud száz százalékos teljesítményt nyújtani. 

Magánéletében legyen engedékeny. Nem kell folyton a rossz szokásaira emlékeztetnie a kedvesét!

sKorpió (10. 24–11. 22.) Indulatosabb, akaratosabb hangulatban van a napokban, 
és minden eszközzel megpróbálja féken tartani magát. Különösen a munkahelyén lehet feszül-
tebb, de lehet, hogy csak magában zsörtölődik. Nem lenne bölcs dolog a főnökével összeveszni! A 

magánéletében arra vágyik, hogy kedvesével lehessen, és minél több színes programot szervezhessen.

nyilas (11. 23–12. 21.) Kapcsolataira összpontosít, de sajnos, munkatársai kimondot-
tan veszekedős hangulatban vannak. Még azok a kollégák is tehetnek néhány bántó megjegyzést, 
akik általában kedvesen viselkednek. A feszültség pedig folyamatosan benne lehet a levegőben. 

Magánéletében vitás napokra számíthat a családtagjaival. Talán ezt is a munkahelyi stressz okozza. 

BaK (12. 22–1. 20.) Önfeledt, kedves hangulata vidámságot hoz a mindennapjaiba. Ha a 
munkahelyén beosztottai vannak, akkor ügyeljen, hogy megmaradjon a tekintélye, hiszen csak így 
teljesítik az utasításait. Ha egész nap szórakoztatja a kollégákat, akkor nem halad majd a munka! A 

magánéletében néhány építő beszélgetésre lesz szükség. Legyen figyelmesebb.

Vízöntő (1. 21–2. 20.) Lehangoltabb és változékony hangulatban lesz a napokban. Le-
het, hogy a munkahelyi ügyeihez is érzelmi alapon közelit. Próbálja meg a munkával kapcsolatos 
teendőket racionálisabban kezelni, azokkal a kollégákkal is együtt kell dolgoznia, akiket nem ked-

vel annyira. Magánéletében előtérbe kerülnek a feszültségek. Kössenek kompromisszumokat.

HalaK (2. 21–3. 20.) Több megbeszélése is lehet a főnökével, csak éppen azt sem tudja, 
hogy mit is szeretne. Érdemes tudatosan áttekintenie a céljait. Ha ezekkel tisztában van, akkor sok-
kal könnyebben tárgyal majd. Figyeljen, hogy a mondandója legyen világos, és mindig derüljön ki, 

hogy elkötelezett tagja a munkahelyi közösségnek. Magánéletében örömteli napok következnek.

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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Nyolcévesek a „szexi rockerek”
A Mockba zenekar im-
már nyolcadik éve szóra-
koztatja a hazai közönsé-
get zenéjével, és látja el a 
fiatalokat jó hangulattal a 
koncerteken. A születés-
napi bulira egy közös dal 
erejéig még Miskolci El-
vist is meghívták.

A Mockba tősgyökeres miskol-
ci zenekar, amit középiskolás 
fia talok alakítottak nyolc évvel 
ezelőtt. A banda az évek alatt ala-
posan kinőtte magát, énekelhető 
számaikkal, hangulatos előadá-
saikkal és közvetlen hozzáállá-
sukkal szinte az egész országban 
megszerettették magukat. Ma 
már nem csak Miskolcon zenél-
nek, hanem az ország minden te-
rületén láthatja, hallhatja őket a 
közönség. 

– Kezdetben csak szórakozás-
nak szántuk a dolgot, mert sze-
retjük a zenét, és együtt akartunk 

muzsikálni – mesélte Répás „Süti” 
Tamás, a Mockba énekese.

A név egy hideg téli éjszakán 
született, amikor a zenekar szánkó-
val húzta a fellépés helyszínére az 
erősítőket. Azzal viccelődtek, hogy 
„olyan hideg van, mint Moszkvá-
ban”. Ezek után már csak a cirill be-
tűket kellett beilleszteni…

A stílus is egyedi, hiszen a ra-
jongók jó tudják már, hogy a ban-
da a saját maga által kitalált „szexi 
rock” stílust képviseli, és terjesz-
ti azt széles körben. Az öt miskol-
ci zenész május 7-én, szombaton 
a zenekar nyolcadik születésnap-
ját ünnepli az egyik belvárosi 
könnyűzenei klubban, ahova még 
Miskolci Elvist is meghívták egy 
egész estés, közös koncertre.

– Várjuk mindazokat, akik sze-
retik a Mockba zenéjét, hangula-
tát, vagy csak meg akarnak vele is-
merkedni – mondta Váradi Máté 
gitáros, aki azt is megemlítette, 
hogy a nyáron még számos helyen 
láthatja majd őket a közönség. 

A zenekarral készült bővebb be-
szélgetés a minap.hu-n olvasható.

V. L.

Rock ’n’ Roll iskolai keretek között
Az alapötletet egy film adta 
a miskolci Rock Suli Zeneis-
kolához, ma pedig már kö-
zel hatvan fiatalt oktatnak a 
Kertész József által vezetett 
intézményben.

A Rocksuli (The school of Rock) 
című filmet nyolc évvel ezelőtt vetí-
tették a hazai mozik. A történet sze-
rint Dewey Finn (Jack Black), aki 
rockistenként definiálja magát, he-
lyettesítő tanárként vállal állást ba-
rátja, Ned helyett. Munkája során 
pedig jó kisfiúkból igazi „pokolra 
való” rockereket farag. A film nagy 
durranás volt akkoriban, ma pedig 
már Miskolcon is üzemel egy hason-
ló „Rocksuli”. 

– Amikor a filmet láttam, tudtam, 
hogy ezt itt nekem meg kell csinál-
nom, hiszen a téma adta magát, a 
rock fővárosában – mondja Kertész 
József, a nem mindennapi iskola ve-
zetője, aki azt is elmeséli, hogy elein-
te sokat küszködtek a jó hely meg-

találásával, de mára már otthonos 
„rockbarlangot” hoztak létre a fiata-
lok érdekében.

A belvárosban, az Ady – Bajcsy-
Zsilinszky utca kereszteződésében 
lévő toronyház alagsorában műkö-

dő iskolában ugyanúgy tanulhatnak 
a diákok, mint más oktatási intéz-
ményekben, csak itt számtan és iro-
dalom helyett gitár- és dobleckéket 
oktatnak a tanórákon. Tanulmányai-
kat olyanok is megkezdhetik, akik-
nek még nincs hangszerük, hiszen 
az iskola szinte minden eszközt biz-
tosít a tanuláshoz.

– Közel 60 diák tagja jelenleg az is-
kolának, ahol nem csak tanulhatnak, 
hanem egy zenei közösségbe is be-
kerülhetnek, hiszen a klubhelyiség-
ben egész nap koncerteket, videó-
kat lehet megtekinteni, így a diákok 
a nagyoktól is elleshetnek titkokat – 
teszi hozzá Kertész József. Az épü-
letben hét próbateremben oktatnak 
a tanárok, akik maguk is gyakorlott, 
aktív zenészek. Most alakítanak ki 
egy hangstúdiót, így komplex szol-
gáltatásokat kapnak majd a fiatalok, 
akiknek próbatermet már eddig is 
biztosítottak az iskolában. A veze-
tők nemcsak oktatnak, hanem a suli 
formációinak fellépéseket is szervez-
nek, így azok a nagyközönség előtt is 
megmutathatják, mit is tanultak.

Vajtó László | fotó: M. L.

Ismét eljött a MEN ideje
Hat helyszínen, több mint negy-
ven együttes és közel húsz lemez-
lovas gondoskodik a jó hangulatról 
az Egyetemvárosban május 11–14. 
között, hiszen újra eljött a tavaszi 
fesztivál, a MEN ideje.

A Miskolci Egyetemi Napok alap-
ja az egyetemen ma is élő selmeci 
hagyományok ápolása, ám ma már 
a zene a buli legfőbb kohéziós eleme 

– mégis több, mint egy könnyűze-
nei fesztivál. Hiszen idén is verseng-
nek egymással a karok, és a fesztivál 
végére eldől, hogy ki veheti át az in-
tézmény kulcsát, és lehet diákrektor. 
A műveltségi vetélkedő, a lépcsőfu-
tás és a krampampulifőzés mellett 
azonban nagy szerepe van a zené-
nek, a sikeres magyar és a feltörek-
vő amatőr zenekaroknak.

Ismét miskolci színpadon szóra-
koztatja a tömeget az Irie Maffia, fel-
lép a 30y, a Punnany Massif, Zagar, a 
The Carbonfools és nem hiányozhat 
a Bëlga sem. Sok újdonságra is szá-
míthat a közönség, hiszen a MEN-
en először áll színpadra Szabó Balázs 
bandája, a Maszkura és a Tücsökraj, 
de ezen kívül bemutatja új lemezét a 
Neo, és megismerheti a miskolci kö-
zönség a megújult Kowalsky meg a 
Vegát is.                                         Kiss J.
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Május 7. | szoMbat » Labdarúgás: NB II Keleti csoport: Diósgyőri VTK – MTK tartalék. 
Diósgyőr, 19.30. » Duatlon: I. Zsóry Országos Duatlon Bajnokság. Mezőkövesd, 9.00.

Május 9. | hétfő » Atlétika: Több próba-diákolimpia, megyei döntő. Diósgyőri stadion, 10.00.

Május 11. | szerda » Labdarúgás: Magyar Kupa, selejtezők, Bükkszentkereszt – Sajó-
szentpéter. Bükkszentkereszt, 17.30. Varbó – Ózdi FC. Varbó, 17.30.

Május 14. | szoMbat » Labdarúgás: NB II Keleti csoport, Kazincbarcikai SC – Diósgyő-
ri VTK. Kazincbarcika, 17.30.

sportműsor ››››››››››

Utoljára lépett ringbe vasár-
nap Kunkli Tivadar: a mis-
kolci thai-boksz legenda bú-
csúmérkőzésén kiütötte a 
K1-es Szörnyet, Bob Sappet.

Utolsó fellépésén nem egészen két 
perc alatt végleg padlóra küldte a tőle 
száz kilogrammal súlyosabb Bob 
Sappet a borsodi harcos, Kunkli Ti-
vadar vasárnap a Papp László Buda-
pest Sportarénában rendezett K–1-

gálán. A végső összecsapás előtt az 
észak-amerikai óriás azt ígérte, gu-
lyást csinál a magyar thai-bokszos-
ból, de végül ő került többször is 
padlóra. Pedig Kunkli nagy ová-
ció közepette szerényen, Sapp annál 
magabiztosabban vonult a ring felé. 
A színészi babérokra is törő egyko-
ri amerikaifutballista egy alkalom-
mal kiborította a ringből ellenfe-
lét, ám a hazai legendát nem lehetett 
ilyen könnyen kizökkenteni, talp-
ra állt, és egy könyökössel eldöntöt-
te a csatát. Sapp nem tudta folytatni, 
Kunkli KO-val győzött, majd a mér-

kőzés után bejelentette végleges visz-
szavonulását.

– A meccs elején többször fel 
akartam ugrani, lekönyökölni, de 
készült rá Sapp, és hamar odaért. 
Amikor aztán lefelé ment, s lent vol-
tak a kezei is, már csak azt a pillana-
tot vártam, hogy könyökkel megüs-
sem. Szűken, de befért a balos oda, 
ahova kellett. Tudtam, hogy ha elju-
tok eddig, nincs tovább – mesélte el 
a kiütés történetét a mérkőzés után.

A magyar harcos 391 mérkőzésé-
ből csupán egyet veszített el, ezután 
pedig már a pihenésre – motorozás-

ra, quadozásra – helyezi a hangsúlyt, 
hiszen megfogadta, befejezi pályafu-
tását.

Bob Sapp nem tűnt túl csalódott-
nak a mérkőzés után: a mosoly-
gó óriás elmondta, a „nagy ember” 
büszkeségének és egójának sosem 
tesz jót a vereség, de nem szégyen 
egy legendától kikapni, sőt, megtisz-
teltetésnek érzi, hogy őt választották 
Kunkli ellenfeléül a búcsúmeccsé-
re. Sapp éhes maradt, de a közönség, 
az ország és természetesen a szép lá-
nyok is elnyerték tetszését – árulta el 
a párharcot követően.                    S. P.

Megállíthatatlan a Diósgyőr!
Megőrizte ötpontos elő-
nyét a Keleti csoport élén 
a DVTK, hiszen 2–0-ra 
nyert Vácon, a következő, 
e hétvégi feladat az MTK 
fakó legyőzése.

Magabiztosan, fél órát tíz ember-
rel játszva győzött az élbolyhoz 
tartozó Dunakanyar-Vác ellen 
Pál és Granát góljával múlt szom-
baton a DVTK, így zsinórban ti-
zenegyedszer kerekedtek felül el-
lenfelükön. A Luque–Dobos duót 
nélkülöző piros-fehérek a ne-
gyedik helyezettnek sem adtak 
esélyt, így továbbra is vezetik az 
NB II Keleti csoportjának tabel-
láját. Benczés Miklós újoncot ava-
tott az általa is nehéznek ítélt mér-
kőzésen: a korosztályos válogatott 
rendszeres kerettagja, Eperjesi 
Gábor először léphetett pályára a 
felnőttek közt a DVTK szerelésé-
ben. Mint a vezetőedző elmond-
ta, gyors hátvédre volt szüksége 
a csapatnak Vadász Viktor piros 
lapja után – akit először állítot-
tak ki pályafutása során –, a fiatal 
védő megállta a helyét. A hosszas 
győzelmi sorozatról pedig a csa-
pat első embere elmondta, nem 
foglalkoznak a számmisztikával.

– Az ellenfelek ellen kell készül-
nünk, úgy a Vác, mint az MTK II 

ellen – ez talán könnyebb is, mint 
a számháborúzás – jegyezte meg 
a tréner.

A Nyíregyháza Spartacus két-
gólos hátrányból fordított az egy 
órán át tíz emberrel küzdő Bőcs 
ellen, így maradt a két éllovas kö-
zött az öt pont különbség a tabel-
lán. A diósgyőriek következő el-
lenfele, a Pest megyeiek botlását 
kihasználva, a negyedik helyre fel-
lépő MTK tartalék gárdája lesz. 
Érdekesség, hogy a kék-fehérek 
honlapján még saját játékosuk-
ként tüntetik fel Pál Szabolcsot, a 
hétvégén viszont már a fővárosiak 
kapuját fogja rohamozni a sérülé-
se után 2/2-es gól/meccs mutató-
val visszatérő támadó. Idegenben 
0–0-t játszottak a felek október-
ben, itthon azonban esélyeseb-
bek a szurkolóik által is támoga-
tott borsodiak, akik sorozatban 
12. győzelmükkel nagyon fontos 
három ponthoz juthatnak a fel-
jutásért vívott harcban. A közvet-
len riválisok közül a Nyíregyhá-
za a DVSC-DEAC-hoz látogat, 
míg a mezőkövesdiek Orosházán 
vendégszerepelnek. A találkozó az 
előző hazai fellépéshez képest fél 
órával később, este fél 8-kor kezdő-
dik. A DVTK–MTK mérkőzés já-
tékvezetője Alvaro Garcia Miquel 
lesz. A chilei sípmester eddig egy 
találkozót vezetett Lippaiéknak – 
éppen a mostani ellenfelük ellenit, 
ősszel.                                              Soós P.

Bronzéremmel zártak a juniorok
A Miskolci Sportiskola együt-
tese a harmadik helyért játsz-
hatott helyosztót a Tatabánya 
ellen, és a két találkozó össze-
sítése alapján a bronzérmet 
szerezték meg az NB I B-s női 
kosárlabda-bajnokságban.

Áron Balázsné edző két éve vette át a 
gárda szakmai munkájának irányítá-
sát. Volt egy jól működő junior ala-
kulat, ebből szerettek volna egy sta-
bil NB I B-s csapatot kialakítani. A 
sportiskolában két évre szóló terve-
ket valósítanak meg, azután újabb 
korosztályok kerülnek előtérbe. Ko-
rábbi diósgyőri játékosok is jelent-
keztek, de nem maradtak tartósan. A 
bajnokság félidejében veszélyes lett a 
csapat helyzete, ekkor érkezett Amb-
rus, Csávás és Ocsenás. 

– Hiányzott nekik a mozgás, kez-
detben csak az edzésekre jöttek, ké-
sőbb merült fel az ötlet, hogy akár be 
is szállhatnának – idézte fel a történ-
teket Áron Balázsné. 

Ma már kijelenthető, nagy szük-
ség volt Ambrusékra! Az őszi idény 
felénél ugyanis a miskolciak még a 

táblázat sereghajtójaként várták a 
folytatást, de láss csodát, megkezdő-
dött a nagy menetelés! A gárda zsi-
nórban tizenegy mérkőzést nyert 
meg, és az élbolyba küzdötte fel ma-
gát. Elszállt az önbizalomhiány is, a 
győzelmek erősítették a bizakodást.

– Teljes mértékben amatőr együt-
tesről van szó – folytatta Áron Balázs-
né. – A sportiskolánál foglalkoztatott 
fiatalok számára perdöntő, hogy a 
továbbiakban is kapjanak lehetősé-
get a megfelelő szintű versenyezte-
tésre. Az idősebbek dolgoznak, má-

sok egyetemre járnak, de akadnak 
egészen fiatalok is. A sportiskola ve-
zetése nem tűzött ki elénk elérendő 
célt, mi magunk között, az öltöző-
ben azonban elhatároztuk, hogy elő-
rébb araszolunk a múlt évi kilence-
dik helynél. A visszatérők profizmusa 
és győzni akarása azonban átragadt a 
teljes keretre, ennek lett következmé-
nye a nagy menetelés. A csapatban 
mindenki miskolci, és sokat köszön-
hettünk a MISI vezetésének, amely 
támogatta a bajnoki szereplésünket. 

A csapatnak többek között az is 
köszönhető, hogy Miskolcon életben 
tartja a sportágat.

– Nem tudom megjósolni, mit hoz 
a jövő – mondta az edző. – Az tény, 
hogy az NB I-re ez a gárda a jelenle-
gi összetételében még nem érett. A 
sportiskolai koncepció értelmében 
legközelebb a kadett korosztály in-
dulhat ebben az osztályban. Változik 
a keret, és cserélődik a szakvezető sze-
mélye is. Az elképzelés szerint Balogh 
Gabriella csapata kerülhet előtérbe. 
Május van, hamarosan dönteni kell. 
Nekem a sportiskolai rendszerben 
van egy 11 éves korosztályom, min-
den bizonnyal őket viszem tovább.

A teljes interjú a minap.hu-n ol-
vasható.                            Doros László

Harmadik a Vénusz – jövőre még javítanának
Harmadik helyen zárt a 
Miskolci Szabadidőköz-
pont-Vénusz csapata a női 
futsal NB I rájátszásában; a 
következő szezonban a még 
fényesebb érem elérése a cél.

Az alapszakaszban megszerzett má-
sodik hely után a döntőért vívott csa-
tában elvérzett Sárréti Géza csapata, 
azonban a bronzmeccsen a Miskol-
ci Vénusz lányai 6–0-ra kiütötték a 
Ferencváros gárdáját, így magabiz-
tosan lettek harmadikok a futsal első 
osztályában. A klub elnökét, Juhász 
Viktort kérdeztük, elégedettek-e a 
dobogó harmadik fokával?

– Az év elején aláírtuk volna, hi-
szen a szezon előtt sokan távoztak 
tőlünk, és érkeztek is a keretbe, vala-
mint több fiatal is felkerült az után-

pótlásból az első csapathoz. Úgy 
láttuk, egy évre lehet szükség, míg 
összeérik a csapat, így a rájátszásba 
kerülést fogalmaztuk meg célul. Az-
tán az alapszakaszban megszerzett 
második hely vérmesebb reménye-
ket ígért, de a döntőért vívott harc-

ban nem volt szerencsénk. Végül is 
elégedettek vagyunk a bronzérem-
mel, nem lehetünk csalódottak.

– Kell-e erősítés a következő sze-
zonra ahhoz, hogy feljebb lépje-
nek a dobogón? Nagy lesz a nyá-
ron is a játékosmozgás?

– Nagyjából együtt marad a keret, 
1-2 újoncot hozunk fel az első csa-
patba. Az a feladat, hogy még jobban 
beilleszkedjenek a télen érkezett játé-
kosok, igazán összeálljon a gárda. Jö-
vőre még jobbak leszünk!

– Nem ritka vendégek a 
vénuszosok a válogatottban, ez-
úttal azonban „csak” ketten utaz-
nak a moszkvai négyes tornára. 
Egy NB I-es bronzérmes gárdá-
ból pedig bőven lenne merítési le-
hetőség…
– Valóban így van. Elvégre ná-

lunk csak a futsallal foglalkoznak a 
sportolók, nem nagypályáznak, s ez 
is szempont lehet. Ezúttal Csepre-
gi Gabriella és Garadnai Erika ka-
pott meghívót a május 5–10. között 
rendezendő viadalra, de én is úgy lá-
tom, teljesítményük alapján több já-
tékosunk is beférne a nemzeti válo-
gatottba.

Soós Péter

Óriásveréssel búcsúzott a legenda

Miskolcról a 
válogatottba
A héten rendezik 
az U19-es floorball-
világbajnokságot Né-
metországban, ahova 
két miskolci játékos is a 
magyar kerettel tartott.

A Miskolci Szabadidőközpont 
FSE fennállása során először 
ad utánpótlás-válogatottba já-
tékosokat. Május első hetében 
a németországi Weissenfelsben 
rendezik a VI. fiú U19-es világ-
bajnokságot, a magyar keretnek 
tagja a hátvéd Ignéczi Balázs és a 
kapus Hudák Milán is. A Nem-
zetközi Floorball-szövetség be-
harangozójában külön kiemel-
te a piros-fehér-zöld együttesből 
a „kiváló reflexszel rendelkező” 
miskolci hálóőrt, aki magabiz-
tosan irányítja csapatát. A mie-
ink a B divízió C jelű kvartettjé-
nek a második helyén végeztek 
Dánia mögött, a helyosztókat 
szombaton rendezik.

Elégedettek a rally után
Kijelenthetjük, sikeres volt a 
18. Hell Miskolc Rally. 

Jacsó Tibor, a verseny főszervezője 
elmondta, egy-két kicsúszástól elte-
kintve balesetmentesen zajlott le az 
esemény.

– A nézők is partnerek voltak, úgy 
érzem, jól sikerült a verseny – hang-
súlyozta a Miskolc Rally „atyja”.

A bajnoki címvédő Aschen-
brenner György nyert, a Mitsubishi 
Lancerrel versenyző Aschenbrenner 
mögött Herczig Norbert lett a má-
sodik, Kakuszi Zsolt pedig a harma-
dik. A legjobb miskolci egység a Ha-
dik András–Juhász István páros lett, 
akik az összetett ötödik helyen zár-
ták az országos bajnokság második 
futamát.

– Az elején követtünk el hibákat, 
de végül is a kategóriát megnyertük, 
ennek tükrében pedig elégedettek le-

hetünk teljesítményünkkel – értékelt 
Hadik, aki nagy harcban volt a pozí-
cióért a másik jól teljesítő miskolci, 
Kazár Miklós–Percze Nándor duóval.

A népkerti salakmotor-arénában 
megrendezett hagyományos proló-
got Kazár Miklós nyerte. Az ob har-
madik versenyét, a Bükfürdő-ralit 
június 3. és 5. között rendezik.

S. P.  | fotó: J. Á.

Arze a Makó ellen gólt lőtt és Vácon is remekelt, gólpasszt adott | fotó: M. L.
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   Miért jó a gyógyszer-házhozszállítás?
u teljesen ingyenes, és nincs sorban állás
u kérhet recept nélküli, homeopátiás készítményeket
u közgyógyigazolvánnyal rendelkezők is igénybe vehetik
u a kiszállítást kérheti munkahelyére is!

Hogyan rendelheti meg gyógyszerét  
a Gyogyófutárral?

Diósgyőri Gyógyszertár www.gyogyofutar.hu
Miskolc, Nagy Lajos király útja 34.
Nyitva tartás: hétköznap 8–19 óráig, szombaton 8-13 óráig

Házhoz visszük a gyógyulást!

u a kiszállítás nincs összeghatárhoz kötve
u az egész városra kiterjedő kiszállítás az 
   országban egyedülálló módon
u a kiszállítás időpontját előre egyeztetjük
u gyógyszerészünk telefonon is rendelkezésére áll
u nemcsak készpénzes, hanem egészség  - 
    pénztári és bankkártyás fizetést is kínálunk

Miután Ön bejelentette igényét telefonon, 
a gyógyszerfutár kimegy a recep   tekért, 
és az összeállított csomagot egyez tetett 
időpontban kiviszi. Fizetnie csak ekkor kell, 
előre soha nem kérünk pénzt.

Tel.: 46/532-231 

Milyen további előnyöket kínál  
a Gyogyófutár?

Apróhirdetés
Svájci pénzügyi szolgáltató rt. munkatársakat keres. Érdeklődni: 20/266-0486.

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

Vagyonőröket alkalmazotti jogviszonyba, áruház és telephely őrzésére felveszünk. Tel.: 06-
20/3550-334.

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

Eladó Miskolc, Kassai utcán első emeleti, nagy erkélyes kétszobás, gázkonvektoros, kívül-
ről szigetelt lakás. Saját tulajdonú pincével és közös babakocsi/bicikli tározóval. Érdeklőd-
ni: 30/4566-002.

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

GÖRÖGORSZÁGI NYARALÁS 
Paralia, Olympic Beach, Nei Pori: 05. 23–06. 01. autóbusszal  

apartmanban 39 900 Ft/2 fő

Korfu, Zakynthos, Sarti, Nei Pori 
10-11 éjszakás nyaralás autóbusszal egész nyáron 

1 vagy 2 gyermek részére ingyenes a szállás és a közlekedés
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Nyári cipôvásár
A jól megválasztott cipő a járás öröme

Egyes termékek 2000 Ft-tól

Ha Önnek is fontos  
a kényelem, jÖjjÖn el!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

SzéleS, pRoblémáS,  
Fájós lábAkrA

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

miskolc, technika Háza
május 11., szerda 

9–12-ig.

Lezárult a Miskolci Autista Alapítvány HU0137 sz. 
projektje – új lakóotthon kerül átadásra
A Miskolci Autista Alapítvány fenntartásában működő 
Autisták Családi Otthona az EGT és Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmus 76 805 000 forintos támogatásával 
új, 10 fő autista sérült elhelyezésére alkalmas lakóott-
honnal bővült a 0137/NA/2008-3/ÖP-6 sz. projekt ke-
retében (projektidőszak: 2009. 04. 30–2011. 04. 30.).

A 2009-ben indult pályázati projekt révén a már működő, 
fogyatékosokat ápoló, gondozó otthon bővítésére nyílt le-
hetőség.  A  közbeszerzési eljárásban az ORSZAK-BORSOD 
Szak ipari és Építőipari Kivitelező Kft. került kiválasztásra. 

A vállalkozó, a szerződéskötést követően, 2011. január 
24-én kezdte meg a kivitelezést, az új épületet magas mi-

nőségben, a leendő lakók egyéni igényeit is figyelembe 
véve alakította ki.

Az elkészült Lakóotthon ünnepélyes átadása és egyben a 
projekt záró rendezvénye 2011. május 14-én 10 órai kezdet-
tel kerül lebonyolításra.
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programajánló ››››››››››››

Harang-hírek. Gyémántmisé-
jét tartja május 8-án, vasárnap délután 4 
órakor a mindszenti templomban Czakó 
István pápai prelátus, ny. plébános, pap-
pá szentelése 60. évfordulója alkalmából. A 
KÉSZ miskolci csoportja Egyháztanítók című 
sorozatának következő előadását Sivadó 
István teológiai tanár tartja Nagy Szent 
Bazilról a Szent Anna Kolping-házban má-
jus 12-én, csütörtökön, este fél 6-tól. Jövő 
szombaton, 14-én, zarándoklatot szervez 
a minorita plébánia Nyírbátorba. Minden ér-
deklődő jelentkezését elfogadják a plébá-
niairodán. Indulás 7 órakor, az út ára 2500 
forint. A karizmatikus közösségek regio-
nális találkozóját május 15-én, vasárnap a 
minorita templomban rendezik délután 3 és 
negyed 6 között.

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Május 9. | Hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus – Életmód maga-

zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Tele-
vízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az idegen, amerikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 10. | Kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Életmód 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sport-
műsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Lengyel tájakon, kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló 
(Hálózat TV) 20.25 DVTK – MTK II. labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 A nagy esés, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 11. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 3. rész (Há-
lózat TV) 15.00 Ünnepi közgyűlés Miskolc város ünnepén, a díjkiosztó ünnepség közvetítése felvétel-
ről 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Ünnepi közgyűlés Miskolc város ünnepén, a díjkiosztó ünnepség 
közvetítése felvételről 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az idegen tekintete, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Május 12. | CsütörtöK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 13.00 Miskolc Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése, közvetítés felvételről 17.00 Biztonsági zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, közvetítés felvételről 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, közvetítés felvételről 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Válás olasz módra, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 13. | PénteK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A természet patiká-
ja (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 Az 
évszázad bűnesete, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 14. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science Club (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin (válogatás a hét témái-
ból) 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 15. | VasárnaP 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
(válogatás a hét témáiból) 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.

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

Május 12–Május 18. | szerdáig | 16.00 Team Building; magyar–német 
játékfilm | 16 | (Uránia-terem) | 17.00 A torinói ló; magyar–francia–német–
svájci film | 16 | (Béke-terem) | 17.30 A Föld inváziója – Csata: Los Ange-
les; amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 Ketten a hullámban; fel-
iratos, francia dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Ébredj velünk; 
amerikai romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem)

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

Cinemaestro – Manon (balett) | KN | 
15.00 (csak szombat)

Halálos iramban: Ötödik sebesség 
(MB, premier) | 16 | 10.00, 12.30 (csak szom-
bat–vasárnap), 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (csak 
péntek–szombat)

A lány és a farkas (F) | 16 | 12.15 (csak 
szombat–vasárnap), 16.15, 20.30

Thor 3D (MB digitális 3D) | BA | 13.15, 
15.30, 17.45, 20.00 – 22.30 (csak péntek–szombat)

Rio 3D (MB digitális 3D) | KN | 11.30 (csak 
szombaton), 10.00, 12.00 (csak vasárnap), 14.00, 
16.00 (kivéve szombat), 18.00, 20.00 – 22.00 (csak 
péntek–szombat)

Forráskód (F) | BA | 10.30 (csak szombat–
vasárnap), 14.15, 18.15 – 22.30 (csak péntek-
szombat)

Rio (MB) | KN | 10.00 (csak szombat), 11.00 
(csak vasárnap), 13.00 (kivéve szombat), 15.00, 
17.00, 19.00

Ismeretlen férfi (F) | 16 | 13.00, 15.15, 
17.30, 19.45 – 22.00 (csak péntek–szombat)

Maci Laci 3D (MB digitális 3D) | KN | 
11.00

Maci Laci (MB) | KN | 10.30 (csak szombat–va-
sárnap), 12.30, 14.30, 16.30

Sorsügynökség (MB) | 12 | 12.45 (csak va-
sárnap), 17.15 – 22.30 (csak péntek–szombat)

Kellékfeleség (MB) | 12 | 10.30 (csak szom-
bat), 14.45, 19.30 – 21.45 (csak péntek–szombat)

Rango (MB) | 12 | 11.15 (csak szombat)

Elhajlási engedély (MB) | 16 | 18.30, 
20.30

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 – május 5–május 11. ››››››››››››

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) 

Diósgyőri Kutyamustra
2011. május 14-én a Diósgyőri várban

A Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ és
a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének közös szervezésében.

10 órától fajtabemutatókkal, majd
fegyelmező, őrző-védő, agility bemutatókkal várjuk a kutyabarátokat.

 

Felvonulnak társasági kutyák, őrző-védők, 
vadászkutyák és

természetesen magyar fajták.

a mustrára reggel 8 órától
öt Kategóriában lehet nevezni.

Kiválasztásra kerül a „legkeverékebb kutya”
a „legpedigrésebb kutya”, és a „legkutyásabb

gazda – leggazdásabb kutya” páros, 
a legkutyásabb család, és díjat kap mustrán

a legügyesebb, 14 év alatti felvezető.
 

10 órától folyamatosan szórakoztató feladatokkal, értékes
és édes nyereményekkel várjuk a gyermekeket.

a mustrára belépni
csaK érvényes oltási Könyvvel lehet!

bővebb információ: www.adymuvhaz.hu

ÖTÓRAI TEA A MISKOLCI
SZALONZENEKARRAL

Május 15.,
vasárnap,
17.00 óra

hangversenyterem
Jegyár: 600 Ft

LEGYEN VENDÉGÜNK EGY CSÉSZE TEÁRA!

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

HIrDetés

Miskolc Város Ünnepe
2011. május 11.
11.00 Ünnepi közgyűlés. Miskolci 

Nemzeti színház
17.00 Ökumenikus istentisztelet a vá-

rosért. Minorita templom

Színpadi programok a Szinva tera-
szon

10.00 A Görög Katolikus Általános Isko-
la gyermekaerobic-bemutatója

10.30 A Miskolci Autista Alapítvány 
műsora

11.00 tüskevár Óvoda és Általános Is-
kola tanulóinak zenés műsora

11.40 A Bársony János Általános Iskola 
táncosainak műsora

12.05 etka-jóga bemutató
12.30 A 10. sz. Petőfi sándor és a ró-

nai Ferenc Általános és Magyar–An-
gol Két tanítási Nyelvű Iskola tanu-
lóinak előadása

13.10 Önálló Másság életminőség Fej-
lesztő Alapítvány előadása

13.30 A Zrínyi Ilona Gimnázium drá-
matagozatos tanulóinak zenés 
műsora

14.05 A Ferenczy sándor egészségügyi 
szakközépiskola tanulóinak táncos 
előadása

14.25 „Mindenem a tánc!” – a Ködmön 
Formációs táncegyüttes bemutatói

15.00–18.00 Miskolci zenekarok kon-
certje

18.30 A Miskolci Majorettek felvonulása 
a szinva terasztól a Városház térig

Állandó programok a Szinva tera-
szon és a Kandia közben:
Zöld Kapcsolat egyesület „energia Hét” 
című programja, az Ökológiai Intézet 
„Napos Napok” elnevezésű akciója, Hon-
védségi toborzósátor. Az Önálló Másság 
életminőség Fejlesztő Alapítvány és a 
Miskolci Autista Alapítvány pavilonjai, a 
Holdam egyesület Baba-mama sátra.
Bemutatkozik a Factory Aréna, a De-
mokratikus Ifjúságért Alapítvány, a Cél-
pont Ifjúsági Iroda. Kézműves vásár 
és népművészeti bemutató a Fügedi 
Márta Népművészeti egyesület mes-
tereivel. 

Városház tér
16.00 A Miskolci egressy Béni – erkel 

Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény műsora.

19.00 Kormorán élő koncert

Generali Aréna
8–17 Floorball – Miskolc Város Bajnoksá-

ga. résztvevők: Miskolc város általános 
és középiskolai tanulói a Miskolc Vá-
rosi Diáksport szövetség és a Miskolci 
Floorball egyesület szervezésében.

Generali Aréna előtti tér
10.00 „A sport legyen a szenvedé-

lyed!” elnevezésű utcai futás rajt-
ja általános és középiskolák rész-
vételével

10.25 A sportrendezvény eredmény-
hirdetése 

10.35 Bűnmegelőzési verseny kezdete
13.00 A verseny eredményhirdetése 

és zárása

Kiállítók:
– A Pártfogó Felügyelet bűnmegelőzé-
si háttérintézménye, a Zöld Ház Közös-
ségi Foglalkoztató és a KIMIsZ közössé-
gi foglalkoztató munkatársai
– B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Igaz-
ságügyi szolgálata
– Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium Igazságügyi szolgálata
– Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium Áldozatsegítő szolgálata
– Drogambulancia Alapítvány 
– Célpont Ifjúsági és tanácsadó Iro-
da (ötletfal – „ilyen Miskolcot szeret-
nénk”)

– ÁNtsZ Borsod Megyei szervezete 
(vérnyomás- és vércukorszint-mérés)

A Polgármesteri Hivatal Bűnmegelőzési 
Centrum, a Miskolci rendőrkapitányság 
Ifjúságvédelmi Alosztálya, a Diósgyő-
ri Gimnázium és Városi Pedagógiai Inté-
zet, valamint a tabula rasa Pedagógia 
Közhasznú Alapítvány szervezésében.

Kegyeleti megemlékezés 
Miskolc város volt polgármesterei és ki-
emelkedő személyiségei sírjánál reg-
gel 8 órától
Deszkatemető: Gálffy Imre, szentpáli 
István
Mindszenti temető: Halmay Béla, Honti 
Béla, tóth Dezső, Csoba tamás
Avasi református temető: Horváth La-
jos, soltész Nagy Kálmán, Marjalaki 
Kiss Lajos

Újra Verdi a Miskolci Operafesztiválon!
Operafesztivál – „Játék belépőjegyekért”
A „Bartók + Verdi 2011” Miskolci Nemzetkö-
zi Operafesztivál június 9–19. között várja a 
közönséget. A fesztiválhoz közeledve játékra 
invitáljuk a zenebarátokat: május 4-étől négy 
héten át a fesztiválon színpadra kerülő elő-
adásokhoz kapcsolódva kérdéseket teszünk 
föl. A helyes választ beküldők között fordu-
lónként 2-2 belépőjegyet sorsolunk ki a „Bar-
tók + Verdi 2011” előadásaira.

A megfejtéseket a megjelenést követő hét 
szerdájáig dobhatják be a Miskolci Nemzeti 

Színház jegyirodájában elhelyezett dobozba, 
de elküldhetik elektronikus levélben a jatek@
operafesztival.hu címre, vagy levélben a Fesz-
tiválirodába (3501 Miskolc, Széchenyi u. 40.). 
Kérjük, az elektronikus levél „Tárgy” mezőjé-
be, illetve a borítékra írják rá: „Játék belépő-
jegyekért”, valamint az aktuális forduló sor-
számát. 

A helyes megfejtést és a nyertesek nevét a kér-
dés megjelenését követő héten tesszük közzé. A 
belépőjegyek átvételének módjáról a Fesztivál-
iroda jegyértékesítő munkatársa ad tájékozta-

tást, ezért kérjük, a megfejtés mellett ne feledje 
el feltüntetni elérhetőségét.

Játsszon velünk! A Miskolci Operafesztivállal 
csak nyerhet!

I. Don Sanche
A 2011-es Liszt-évhez a Miskolci Nemzetközi 
Operafesztivál is csatlakozott. A fesztivál Liszt-
programjának egyik legkiemelkedőbb állomá-
sa a zeneszerző Don Sanche című operájának a 
bemutatója 2011. június 11-én, amely Miskolc, 
Bayreuth és Eisenstadt közös produkciója lesz.

Kérdésünk: Hány éves korában komponálta 
Liszt Ferenc a Don Sanchet, egyetlen operáját?

A – 10
B – 13
C – 15

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 min-
tára. Rádióamatőr-találkozó. Talléros Lottózó.

17.00 | Májusi zsongás. A Mosoly Országa Kultu-
rális Egyesület bálja. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Ház.

Május 8. | VasárnaP
17.00 | Ötórai tea a Miskolci Szalonzenekarral. 

Művészetek Háza.

Május 10. | Kedd
09.30 | Barangolás a zene világában – Bolon-

dos dallamok. Bócz Sándor zenetörténész elő-
adása. Petőfi Sándor Könyvtár.

17.00 | Egy komoly ember. Filmvetítés. Miskolci 
Galéria. Rákóczi-ház.

Május 11. | szerda
10.00 | Madarak és fák napja. Versenydöntő.  

Miskolci Állatkert és Kultúrpark.
17.00 | Magyar design a világban. Miskolci Galé-

ria, Rákóczi-ház.
17.00 | ArTTér – Álom, álom… / Éjszakai pár-

beszéd lelkiismeretünkkel. Feledy-ház.
19.00 | JazzBeszéd. A zenélős talkshow vendége 

Emilio. Művészetek Háza.

Május 12. | CsütörtöK
17.00 | Liszt Ferenc és az opera. Zenetörténeti so-

rozat 3. rész. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | A Pál utcai fiúk. Zenés játék két részletben. 
Miskolci Musical- és Dalszínház. Művészetek Háza.

Május 13. | PénteK
11.00 | Örökségünk. Középiskolai vetélkedő döntő-

je. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
16.00 | Élőzenés mulatság. A Miskolc-Diósgyő-

ri Cukorbetegek Egyesületének szervezésében. Vas-
gyári Közösségi Ház.

Május 14. | szoMbat
08.00 | Játékos Városjárás.
09.00 | Fuss az Avasért! Családi futóverseny. 

Rajt az Avas-tetői sportpályáról.
18.00 | Zéta. Rockmusical két felvonásban a Musical 

Műhely előadásában. Művészetek Háza.

Madarak és fák napja – Miskolci Ál-
latkert és Kultúrpark, május 11.

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
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A csillogás napjai. 
Az ország legjelentősebb ásvány-
kiállítása a Miskolci Nemzetkö-

zi Ásványfesztivál. Emiatt a múlt 
szombaton és vasárnap a Mis-

kolci Egyetem campusán a szo-
kottnál is nagyobb volt a nyüzs-

gés. A huszonhatodik fesztivál 
megszokott, gazdag kínálatában 

kuriózum volt az ásványok és 
lepkék kiállítása, miként a négy 
földrész termésarany-leleteiből 
összeállított válogatás, vagy Tu-
nézia néhány, nemzetközi szin-

ten is számon tartott ásványá-
nak válogatott példányai. És 

természetesen volt aranymosás, 
ásványmeghatározás, sőt, geo-

lógiai eszközökkel is megismer-
kedhettek a látogatók.

(fotó: Mocsári L.)

Kényelmünkért dolgoznak
A jó idő beköszöntével a 
vendéglátó egységek elő-
szedték a székeket, aszta-
lokat, és kiköltöztek a nap-
sütésbe. A terasz, a friss 
levegő kellemes miliő egy-
egy baráti beszélgetés-
hez, a jó vendéglátós pedig 
mindig minden helyzet-
hez képes alkalmazkodni.

Tvergyak Imre a Berzeviczy Ger-
gely Kereskedelmi és Vendég-
látó-ipari Szakközépiskolában 
végzett vendéglátó szakon és űzi 
azóta is a vendéglátói szakmát. 
Sokan ismerik, hiszen a pultos 
személye – tudat alatt talán –, 
de befolyásolja a vendégkör ösz-
szetételét. Tvergyak Imre azon-
ban mindenféle embert kiszol-
gált már.

– Olyan emberekkel találko-
zom, akikkel sosem hozna ösz-
sze a sors, ha más szakmában dol-
goznék. A széles vendégkör ilyen 
szépségeket is rejt. Ráadásul sok 
kérdést könnyebben átláthatunk, 
mert minden réteg véleményét is-
merjük – hangsúlyozza.

Véleménye szerint a jó vendég-
látós legfontosabb tulajdonsága a 
tolerancia.

– Sokat változtam a szakmában 
töltött évek során, másképp keze-
lek egy helyzetet, egy-egy problé-
más vendéget, mint évekkel ez-
előtt – mondja Imre, aki kiemelte, 
hogy a jó pultos kicsit pszicholó-
gus is egyben. Fontos az érdeklő-
dés, a nyitottság a vendégek felé.

– Az emberi kapcsolatok na-
gyon fontosak. Ha valaki olyan 
szakmában dolgozik, mint én, az 
kikerülhetetlenül is nagyon sok 
emberrel köt ismeretséget. Ezek a 
viszonyok sokat változnak az évek 
során, vannak haverok és vannak 
igazi barátok is, akiket a mun-
kámnak köszönhetően ismertem 
meg – hangsúlyozza.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Hahner Péter: 
Újabb 100 történelmi tévhit…
… avagy amit biztosan tudsz a történe-
lemről – és mind rosszul tudod…
Ebben a kötetben az író, Hahner Péter 
olyan tényekre és értelmezésekre hívja 
fel az olvasó figyelmét, amelyeket a tör-
ténettudomány már régen megcáfolt, 
de ezek a cáfolatok mégsem terjedtek 
el szélesebb körben. Akadnak itt téves 
adatok, felületes megállapítások, elavult 
kutatási eredmények, elsietett értelme-
zések, rosszindulatú híresztelések, meg-

szépítő vagy befeketítő történelmi legendák, sőt, egyszerű pletykák is.

Diákszakácskönyv – 
Egyszerűen, olcsón és gyorsan
Nincs kedvem, nincs pénzem, nincs 
időm! Mostantól vége a rossz kifogá-
soknak: ezek a változatos ételek nem-
csak olcsók, de az elkészítésük is egy-
szerű és pillanatok alatt az asztalra 
kerülhetnek. Hawaii toast, sonkás, to-
jásos melegszendvics, fasírt, tészta- és 
pizzareceptek, héjában sült krump-
li, császármorzsa – itt mindenki ta-
lál kedvére valót. A ravaszoknak való 
spórolási tippekkel és az élelmiszerkészlet összeállítására vonatkozó ta-
nácsokkal pedig már semmi sem sülhet el rosszul.

118 éve, 1893. május 1. nap-
ján ünnepelték először Miskol-
con a munkásság nemzetközi 
ünnepét. A Korona Szálló nagy-
termében a nyolcórás munka-
időről, munkásvédő törvények-
ről és az általános választójogról 
beszéltek a szónokok. 

92 éve, 1919. május 2-án volt 
Miskolc cseh megszállása. A 
Szentpéteri kapuban Szentpáli 
István és Hodobay Sándor tár-
gyalt a város átadásáról a be-
vonulásra váró cseh-szlovák 
tüzérezred két tisztjével. A jegy-
zőkönyv aláírása után egy olasz 
ezredes parancsnoksága alatt 
vonultak be a megszállók. 

82 éve, 1929. május 5-én nyílt 
meg Miskolc első világháborús 
„házi” ezrede, a 10-es honvédek 
hadimúzeuma. A gyűjtemény 
alapját rajzok, festmények, em-
léktárgyak képezték. Több köl-
tözés, menekülés után egy 
emlékszobányi tárgy a Hadtör-
téneti Múzeumból került vissza 
a Herman Ottó Gimnáziumba.

Hétforduló ›››››››››

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

Névadó – Jókai Mór
A Fazekas utca folytatásában 
a Tárkányi Béla u. és a Pe-
tőfi (korábban: Tetemvár) 
tér közötti, mindkét ol-
dalon egykor földszintes 
és egyemeletes házakkal 
beépített útszakasz. (Az 
utca északi oldalán ma 
bérházak, déli oldalán köz-
intézmények találhatóak.) 
Miskolc város Aranykönyvében dr. 
Jókai Mór a város harmadik díszpol-
gára. Jókait színésznő felesége (La-
borfalvi Róza), személyes kapcsolatai 
(Vadnay Károly, Vadnay Tibor, Sol-
tész Nagy Kálmán) és a szabadság-
harc utáni bujdosásai is kötötték vá-

rosunkhoz. 1893-ban kapott 
elismerése azonban írói 

működése fél évszáza-
dos ünneplésének szólt. 
Jókai emlékét 1883-
tól utcanév, 1983-tól a 
népkerti szoborparkban 

mellszobra őrizte. 1994-
ben a 44. számú iskola is 

felvette nevét. Nejével közös 
emléktáblája a Tárkányi – Fazekas 
utca sarkán álló épület falán olvasha-
tó. (Jókai Mór 1825–1904 között élt. 
Élő emberről először neveztek el ut-
cát Miskolcon, halálakor a város új-
ságjai gyászkeretben jelentek meg.)

D. I.

A Föld inváziója –  
Csata: Los Angeles
Ismeretlen küldetéssel vezényelnek 
egy tengerészgyalogos-egységet 
Los Angelesbe. A Nantz őrmester 
által vezetett katonáknak különös 
ellenséggel kell szembenézniük: az 
űrből érkezik, a tenger felől közelít, 
és válogatás nélkül öl. A szakasz az 
utolsó túlélőket menekíti ki, s közben egy totális háborúba keveredik. A 
Földnek valószínűleg vége, a katonák azonban kitartanak a végsőkig…

színes, amerikai akciófilm, korhatár 16 év
Művészetek Háza, uránia-terem május 12–18., 17.30.

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 ››››››››››››

Tavaszköszöntő majális, a hagyományok jegyében
A csanyiki majálison is a bátraké 
volt a szerencse vasárnap: az időjá-
rás végül kegyeibe fogadta a rendez-
vényeket, s a kisebb-nagyobb borult 
időszakok, pesszimista jóslatok elle-
nére sem maradtak el programok. 
Tavaszköszöntő magyar népi hagyo-
mányokkal, étellel, itallal, zenés, tán-
cos szórakozással, sport- és harci be-
mutatókkal fogadták a kilátogató 
vendégeket. A szervezők külön idő-
töltésekről gondoskodtak a gyerme-
kek számára, és nem feledkeztek el 
az édesanyák köszöntéséről sem.

(fotó: Mocsári L.)

HIrdeTéS

100 éve írták
1936 nyarán a Felsőmagyarországi 
Reggeli Hírlapban jelent meg a kü-
lönleges hír: „keddtől nincs borra-
való”. A hírnek miniszteri rende-
let állt a hátterében. Ez ugyanis a 
borravaló helyett bevezette a szá-
zalékos rendszert. Az éttermekben, 
vendéglőkben, kávéházakban attól 
a vendégtől, aki 1 pengőnél többet 

fogyasztott, 15%-os „felárat” lehe-
tett kérni, illetve a számlájára felírni. 
Ez a százalék határozta meg a pin-
cérek fizetését. Napjaink tanúsá-
ga szerint azonban sem akkor, sem 
később nem szűnt meg a borrava-
ló. (Valószínű, a Gömbös-kormány 
Bornemissza Géza nevű kereske-
delemügyi miniszterének rendele-
tét azóta sem vonták vissza!)

Dobrossy István


