
Nagy lépés az NB I felé

Nyolc pontra nőtt a kazincbarcikai mérkőzés előtt az NB II 25. fordulója 
után a DVTK előnye, miután 1–0-ra legyőzte az MTK II-t, a rivális pe-
dig újabb vereséget szenvedett. Először jelentette ki a tavasz során Ben-
czés Miklós, hogy nagy lépést tettek a feljutás felé. 

» részletek a 9. oldalon

A városért és a közösségért
Egy a város annyit ad a 

benne élőknek, amennyit 
mi teszünk érte. Különö-

sen igaz ez azokra, akik 
tetteikkel, életükkel és al-
kotásaikkal mindannyi-

unk előtt járva szolgálják 
a közösség javát. Május 
11-én kitüntették a cse-
lekvő és tettre kész mis-

kolci polgárokat.
» részletek a 4. oldalon

Újabb csapokat zárnak el
Folytatja, és erősíteni sze-
retné a Miskolc Holding 
Zrt. a kintlévőségek behaj-
tását. A Szilvás utca 2.-höz 
hasonlóan más társashá-
zakban is korlátozzák, il-
letve kikapcsolják a szol-
gáltatást, a cél azonban 
elsősorban a fizetési hajlan-
dóság erősítése, és nem a 
korlátozás vagy kilakoltatás.
» részletek a 3. oldalon
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Miskolci Napló
bérlakásokból 
kilakoltatnak
a bankok kivárnak, ugyanakkor a 
Miskolc Holding 168 bérlakás ese-
tén kezdeményezte a kilakoltatást.  
a város | 3. oldal

nem élhet 
sport nélkül
Húsz-egynéhány éve dolgozik a 
sport világában. Most rangos ki-
tüntetéssel ismerték el daragó 
lászlónét. sport | 9. oldal

egyedi zene, 
egyedi autó
kalló gyula dj-ként is az egyedi 
stílust képviseli, autóját is maga 
tervezi és építgeti.  
négy keréken | 7. oldal

HIrdeTés

„Ha közösen akarjuk, nagy távlatok nyílhatnak meg”
A sport, a környezetvédelem és a szórakoztatás volt a programok középpontjában

Színes programokkal ünne-
pelték Miskolc Város Napját 
május 11-én a belváros több 
pontján. A hagyományok-
hoz híven, ünnepi közgyű-
lés keretében ekkor adták át 
a város kitüntetéseit is. 

Az idén is a Miskolci Nemzeti Szín-
házban tartotta ünnepi közgyűlését 
Miskolc városa május 11-én, ahol a 
város napja alkalmából átadták az el-
ismeréseket azoknak, akik jeles ered-
ményeket értek el a tudomány, a 
kultúra, a művészet vagy a sport te-
rületén, öregbítették Miskolc jó hír-
nevét. Idén a két díszpolgár Biros Pé-
ter olimpiai bajnok vízilabdázó és 
Bodonyi Csaba építész lett. A kitün-
tetettekről a 4. oldalon írunk.

Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re ünnepi beszédében emlékeztetett: 
május 11. annak tiszteletére lett Mis-
kolc ünnepe, hogy 1909-ben ezen a 
napon adott a városnak címeres ki-
váltságlevelet Ferenc József. A pol-
gármester azonban kiemelte, nem az 

uralkodói kegyre emlékezünk ezen 
a napon, hanem a polgárságra, akik 
kivették részüket a város építéséből. 
Miskolc díjazottjai alázatukkal, tet-

teikkel tartják életben a várost. Kri-
za Ákos megemlékezett Miskolc ala-
pítóiról is, a Miskóc nemzetségről, 
akiknek köszönhetően, Vörösmarty 

Mihály sorait idézve „oly sok viszály 
után, megfogyva bár, de törve nem” 
él ez a város.

» folytatás a 3. oldalon

Felpúposodott

Két helyen – a Villanyrendőr 
környékén és a Pátria tömbnél 
– is felpúposodott a sínek kö-
zötti burkolat csütörtökön. 

Az MVK Zrt. szakembe-
rei szerint a tavaly november-
ben átadott pályaszakasz meg-
hibásodását a hirtelen jött meleg 
okozta, annak ellenére, hogy a 
terv szerinti szükséges helyeken 
a dilatációs (hőtágulási) hézago-
kat a kivitelező kialakította. A 
hibát ideiglenesen kijavították. 

A kivitelezőt utasították, hogy 
vizsgálja ki, mi történt ponto-
san. Az alvállalkozó várható-
an hétfőn érkezik Miskolcra, és 
ezt követően megkezdi a kivite-
li tervek és a pályaszakasz vizs-
gálatát is. A szakértői vélemé-
nyek elkészülte után várhatóan 
garanciálisan állítja majd helyre 
az érintett területeket. A témára 
visszatérünk.           T. Á. | fotó: J. Á.

Döntöttek: átadják az egyházaknak az iskolákat
Sürgősségi előterjesztés-
ként tárgyalták csütörtökön 
a képviselők az áprilisi köz-
gyűlés napirendi pontjai kö-
zül lekerült témát: az oktatá-
si intézmények átadását az 
egyházak számára, melyet az 
ülés végén meg is szavaztak. 

Pénteken reggel sajtótájékoztatón ér-
tékelte Kriza Ákos polgármester a 
döntést, amely „hosszú egyeztetés 
végére tett pontot”. Számos körül-

ményt kellett megvizsgálni, egyez-
tetni az érintettekkel és a jogszabá-
lyokat is figyelembe kellett venni. 
Senkit nem szeretnének semmilyen 
világnézetre kényszeríteni, csupán 
a választás lehetőségét adják meg, 
hangsúlyozta.

Ahogy arról korábban lapunk el-
sőként beszámolt, az első elképzelést 
átdolgozva, végül 25 éves haszná-
latba adás került bele a közoktatási 
megállapodásokba a tervezett épü-
leteladások helyett. A grémium az 
eredeti terveknek megfelelően dön-
tött a Weöres Sándor Óvoda és a Vö-
rösmarty Mihály Általános Iskola 
átadásáról a római katolikus egyház-

nak, a 4. Sz. Istvánffy Gyula Általá-
nos Iskola átadásáról az evangélikus 
egyháznak, a Fazola Henrik Általá-
nos Iskola átadásáról a baptista egy-
háznak és a Fáy András Közgazda-
sági Szakközépiskola átadásáról a 
görög katolikus egyháznak. Ugyan-
akkor a megállapodások mellett há-
rom általános iskola alapító okira-
tának módosításáról is szavaztak, 
hiszen ezek a korábbi integráció mi-
att közösen működtek egy-egy má-
sik intézménnyel, melyek ezentúl 
önálló intézményként működnek 
tovább.

» folytatás az 5. oldalon, ahol 
egyéb közgyűlési témákról is írunk!

Ősbemutató. Karol Ho-
rák Rozsdás eső című darab-
jának ősbemutatóját tartották 
szerdán a Miskolci Nemzeti 
Színház Csarnokában a Mis-
kolci Nemzeti Színház és a 
Kassai Állami Színház hatá-
ron átnyúló együttműködése 
keretében. (fotó: m. L.)

A nagy miskolci földrengés
Minden eddiginél nagyobb földren-
gés rázta meg péntek reggel Miskol-
cot – szerencsére csak elméletben. 

A megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság viszont úgy tett, mintha tény-
leg megtörtént volna, és három-
helyszínes kárelhárítási szimulációs 
gyakorlatot rendeztek. A tűzoltóság 
telephelyén romokból, égő házból 
mentést és ellátást gyakoroltak, a hű-
tőháznál az ammónia-gázömlés el-
hárítását, a diósgyőri stadion szom-
szédságában, a Szinva-parton pedig a 
megsérült védművek helyreállítását. A 
kitelepítés szimulálásához a közútke-
zelő „biztosította” az útakadályokat…

Cs. L. | fotó. Juhász Á.



Május 6. | péntek

Gráciák bálja. Negyedik alkalom-
mal rendeztek idén Tavaszköszöntő 
bált a Miskolci Gráciák. A társasági 
esemény bevételét minden évben jó-
tékonysági célokra ajánlják fel – idén 
az Operafesztivál programjait támo-
gatják. Az idei Tavaszköszöntő bál 
fővédnöke Kopp Mária professzor, 
magatartáskutató volt, a Miskolci 
Gráciák tevékenységét, elképzeléseit 
Pelczné Gáll Ildikó egyesületi elnök 
ismertette, s nem maradt el a tradi-
cionális magyar tánc, a palotás sem. 

Május 7. | szoMbat

Világnap. Miskolcon is megünne-
pelték a hazánkban 1881 óta műkö-
dő Vöröskereszt világnapját. Csiger 
Lajos, a B.-A.-Z. Megyei Közgyű-
lés alelnöke az ünnepségen kiemelte 
a szervezet árvízi katasztrófák idején 
végzett tevékenységét. A programon 
lehetőség volt ingyenes szűrővizsgá-
latokra, véradásra, és elsősegélynyúj-
tó bemutatót is megtekinthettek az 
érdeklődők. 

A konvergenciaprogram hatá-
sai. Több réteget is érzékenyen érin-
tenek a konvergenciaprogram hatá-
sai és azok a törvények, amelyeket 
hamarosan elfogad a parlament, je-
lentette ki Kiss Péter, az MSZP Bal-
oldali Tömörülés Platformjának el-
nöke miskolci sajtótájékoztatóján. 
A politikus szerint jelentős anya-
gi hátrányba kerülhetnek az idősek, 
a betegek és a munkanélküliek, de a 
bérből, fizetésből élők is komoly el-
vonásra számíthatnak. Káli Sándor, a 
szocialisták városi elnöke úgy nyilat-
kozott, Miskolcon megálltak a nagy-
projektek, a holding pedig a csőd 
szélére került. Miskolc az elmúlt 
nyolc évben visszaküzdötte magát 
azon városok közé, amelyekre oda 
kell figyelni, mára azonban „gyorsan 
elszállt ez az álom”. 

Május 8. | vasárnap

Hatvan éve Isten szolgálatában. 
Pappá szentelésének 60. évforduló-
ján hálaadó szentmisét mutatott be 
vasárnap Miskolcon, a mindszen-
ti templomban Czakó István pápai 
prelátus, apát, kanonok, főesperes, 
nyu galmazott plébános. Miskol-
ci gyémántmiséjének elején – mely-
re Egerből is sokan elzarándokoltak 
– gyermekek és az egyházközségi kép-
viselő-testület elnöke köszöntötték, 
kiemelve aktív szellemi munkásságát.

Országos kémia. Több mint két-
száz középiskolás vett részt az Iri-
nyi János Országos Középiskolai 
Kémiaverseny döntőjén, a Miskol-

ci Egyetemen. A nagy múltú meg-
mérettetést harmadik alkalommal 
rendezte meg a campus Kémiai In-
tézete Miskolcon, ahová az ország 
számos pontjáról és a határon túl-
ról is érkeztek diákok. A megméret-
tetés célja egyrészt a kémia népsze-
rűsítése, másrészt pedig jó alkalom 
arra is, hogy az ország középisko-
láiból és a határon túlról érkező 
diákok ismerkedjenek a Miskolci 
Egyetem Kémiai Intézetével is. 

Május 9. | Hétfő

Fészekrakó-tárgyalás. A vádlot-
tak meghallgatásával megkezdő-
dött a Miskolci Városi Bíróságon az 
egyik büntetőper az úgynevezett Fé-
szekrakó-ügyben; ennek a pernek 
42 vádlottja van. A Miskolci Városi 
Ügyészség eddig 17 ügyben mintegy 
150 ember ellen nyújtott be vádira-
tot. A mostani büntetőper elsőren-
dű vádlottja egy ügyvéd, mellette hi-
telközvetítők, előadók, vevők és az 
ügyintézésben közreműködők sze-
repelnek a vádlottak között.

Önkéntességre ösztönöznek. Az 
önkéntesség jegyében tartottak Eu-
rópa-napot hétfőn a Hősök terén. 
Az Önkéntesség Európai Évéhez 
kapcsolódva a főváros mellett több 
nagyvárosban megrendezték az Eu-
rópa-napot. Az Európai Unió egy 
évig tartó kampányának célja, hogy 
minél többen végezzenek önkéntes 
munkát. E cél elérésének érdekében 
törekszik arra, hogy megfelelő tájé-
koztatással segítse az önkéntessé vá-
lást, javítsa a munka színvonalát és 
megjutalmazza az önkéntesek mun-
káját többek között azzal is, hogy a 
munka során elsajátított készségeket 
hivatalosan is elismerné.

Május 10. | kedd

Előre készülnek. A tavalyi árvizek-
nél többször is előfordultak szerve-
zési problémák a védekezés során, 
ráadásul a városüzemeltetést bizto-
sító cégek vezetői körében is jelen-
tős csere történt azóta. A hibák ki-
küszöbölésének érdekében tartottak 
továbbképzést a válsághelyzetben 
érintett állománynak Miskolcon a 
polgármesteri hivatalban. Hiszen 
pillanatok alatt kialakulhatnak olyan 
események, amelyek meghatároz-
hatják az emberek életét, például egy 
középmagas épület esetén kitörő tűz, 
vagy a partfal megcsúszása utcákat 
vághat el, lehet szélvihar, árvíz… 

Testvérvárosi látogatók. A város 
ünnepe alkalmából Miskolcra érkez-
tek testvérvárosainak vezetői, képvi-
selői, akik részt vettek azon az ün-
nepi koncerten, amit Magyarország 

európai uniós soros elnöksége tiszte-
letére adott a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar. A hangverseny igazi zenei 
csemegéket is tartogatott a zenesze-
rető közönségnek, hiszen az est szó-
listája Balog József zongoraművész 
volt. Idén Piotr Uszok, Katowice pol-
gármestere is elfogadta a meghívást, 
de itt volt Aschaffenburg és Kassa al-
polgármester is.

Ápolók hete. Első alkalommal 
szervezték meg az Ápolók hete ren-
dezvénysorozatot a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház és Egye-
temi Oktató Kórházban az ápolók 
nemzetközi napja alkalmából, mely-
nek célja a társadalom figyelmének 
felhívása az egészségügyi szakdolgo-
zók nélkülözhetetlen szerepére az el-
látás minden szintjén. 

Május 11. | szerda

Új görög katolikus püspök. XVI. 
Benedek pápa nemrégiben Orosz 
Atanáz dámóci szerzetest, a Közpon-
ti Papnevelő Intézet propedeutikus 
elöljáróját nevezte ki a Miskolci Apos-
toli Exarchátus püspök exarchájává. 
A kinevezett püspök szentelése má-
jus 21-én, szombaton, délelőtt10 órá-
tól lesz Miskolcon, a Búza téri görög 
katolikus templomban. 

Berze Kávézó. A diákok által készí-
tett ételekkel és italokkal várja a bel-
városban élőket és dolgozókat a Berze 
Kávézó, amit a Gálffy TISZK kere-
tei között alakítottak ki a Berzeviczy 
Gergely Szakközépiskola és Szakkép-
ző Központban. A vendéglátóhely 
három középiskola tanulói számára 
nyújt gyakorlati képzést, ezzel egye-
dülálló módon hozzájárulva a diákok 
szakmai tapasztalatszerzéséhez.

80 éves a Miskolci Rotary Club. 
Idén ünnepli fennállásának 80. év-
fordulóját az I. Miskolci Rotary Club, 
melyet 1931. május 11-én, Miskolc 
Város Napján alapítottak meg a Lil-
lafüredi Kastélyszállóban. A szerve-
zet emlékszalagot helyezett el meg-
alakulásának helyszínén.

Május 12. | csütörtök

Lisztről vetélkedtek. Liszt Ferenc 
zeneszerző születésének bicentená-
riuma alkalmából országos Liszt Fe-
renc műveltségi versenyt hirdettek, 
amelynek miskolci, második fordu-
lóját a diósgyőri Erkel Ferenc Zene-
iskola épületében rendezték meg. 
A versenyt a Fazekas–Istvánffy „C” 
csapata nyerte, és ezzel együtt a lehe-
tőséget, hogy az országos döntőben 
Miskolcot képviselje.

Önkéntesek az állatmenhelyen. 
Kutyát sétáltattak, takarítottak, ételt 
készítettek, és segítettek, amiben 
csak tudtak a Miskolci Állatsegí-
tő Alapítvány menhelyén a Mentor 
Gimnázium és Szakképző Iskola di-
ákjai egy önkéntes program keretein 
belül csütörtökön délelőtt. A tanulók 
a 2011-es Önkéntesség évéhez sze-
rettek volna csatlakozni az akcióval.

Díjaztak az egészség napján. Átad-
ták az egészség világnapja alkalmá-
ból meghirdetett internetes vetélke-
dő és rajzpályázat díjait csütörtökön a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szervében. Az Egészség 
Kupa elnevezésű versenyen a gyer-
mekotthonban élő fiatalokat értékelték.

Május 13. | péntek

Esélyegyenlőségi nap. Az egész 
országban megrendezték az Esély-
egyenlőségi nap elnevezésű rendez-
vényt, melyhez Miskolc is csatlako-
zott. A Hősök terén az érdeklődők az 
esélyegyenlőséggel foglalkozó szer-
vezetek életébe pillanthattak bele, és 
különböző előadásokat nézhettek 
meg a hátrányos helyzetű csoportok-
tól, előadóktól, különböző szórakoz-
tató programok kíséretében.
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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).

» Cseh László | a B.-A.-Z. Megyei Polgárőrszövetség alelnöke, a Miskolci Polgár-
őr Szövetség vezetője fogadóórát tart május 17-én, kedden délután 4–6 óra között a 
Nagyváthy J. u. 38. sz. alatti rendőrpihenőben.

fogadóórák ››››››››››››

a város lapja
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Pályázat idegenforgalmi alapra. 
Az önkormányzat Oktatási, Kulturá-
lis, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bi-
zottsága turisztikai célú pályázatot 
hirdet. Az Idegenforgalmi Alapon 
rendelkezésre álló keret 2 millió fo-
rint. A támogatás odaítélésének fel-
tételeit a pályázati kiírás és az adatlap 
együttesen tartalmazza, ezek letölt-
hetők a www.miskolc.hu honlapról. 
Pályázati díj pályázatonként 3000 fo-
rint. További információ telefonon: 
46/503-020, 46/350-425, e-mailen: 
kultur@miskolcph.hu.

Elköltözött. Új helyre költözik má-
jus 16-ától a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala. Új címe: Miskolc, 
Dóczy József u. 6., tel.: 46/515-710. 
Postacímük és elektronikus elérhe-
tőségük változatlan maradt: 3525 
Miskolc, Városház tér 1. , e-mail: 
gyamugy@borsod.emrkh.hu.

Tovább nyitva. Meghosszabbított 
nyitva tartással készül a személyi jö-
vedelemadó-bevallások feladási ha-
táridejére a Magyar Posta. Május 20-
án, pénteken a Miskolc 1-es posta 
este 8 óráig várja az ügyfeleket.

Miskolcra jön a Báthory Exp-
ressz. A 15 városon átutazó kiste-
herautó nyílt városi akciók keretében 
emlékképeket és történeteket gyűjt a 
helyi lakosságtól. Miskolci helyszí-
nek: május 14., Miskolci Egyetem, 
május 15. Városház tér.

Különdíjazott biogáz-beruhá-
zás. Példamutató beruházásáért 
különdíjat kapott a Biomassza Baj-
nokságban a miskolci biomassza be-
ruházás. A közel 200 induló közül az 
500 kW-os, depóniagázt hasznosító, 
hő- és áramtermelésre egyaránt al-
kalmas erőművel lett bajnok a város. 

TeSzedd! program. Az önkén-
tesség európai évének alkalmából 
nagyszabású hulladékgyűjtő akciót 
szerveznek május 21-én, szombaton. 
Május 18-áig lehet még regisztrálni a 
teszedd.hu weboldalon.

Elismert rendőrök. A belügyminisz-
ter Év rendőre miniszteri díjat ado-
mányozott bűnügyi kategóriában 
Bárdos István rendőr századosnak, 
a Miskolci Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztály Gépjármű Alosztály al-
osztályvezető-helyettesének. Bátorság 
érdemrendet kapott életmentésért 
Szurkos József rendőr zászlós és Illés 
Tibor rendőr zászlós, akik a főkapi-
tányság Rendészeti Igazgatóság Beve-
tési Szolgálat Bevetési Osztály állomá-
nyában teljesítenek szolgálatot.

Egyeztetés a biztonságról. Rend-
őri és minisztériumi vezetőkkel 
egyeztetett Miskolc, Diósgyőr bűn-
ügyi helyzetéről, a közbiztonság ja-
vításának lehetőségeiről Sebestyén 
László országgyűlési képviselő. Tá-
jékoztatása szerint átbeszélték a la-
kosság létszámának, összetételének 
alakulását a Lyukóvölgyben, a szá-
mozott utcákban. Mint megtudtuk, 
a Belügyminisztérium a korábban 
Miskolcra vezényelt készenléti szá-
zad megerősítését fontolgatja. 

Koncert amerikaiakkal. Utazás Itá-
liától Latin-Amerikáig címmel tart 
koncertet a Reményi Ede Kamaraze-
nekar május 20-án este 7 órától a Ze-
nepalotában. A rendezvény része az 
Amerikai Szimfonikus Zenekar idén 
már húszéves nyári fesztiváljának, 
mely minden év májusában, Euró-
pában kezdődik, s melyre másodszor 
kapott meghívást a Reményi. 

hírhasáb ››››››››››››

HIrdETéS

HIrdETéS

Területfejlesztéssel, projektmenedzseléssel 
foglalkozó kisvállalkozás keres minimum középfo-
kú végzettségű titkárságvezetőt (elvárás: pénzügyi, 
gazdasági, ügyviteli ismeretek; felsőfokú végzettség 
előnyt jelent!) és projekt-menedzser asszisztenst (el-
várás: pénzügyi, gazdasági, ügyviteli ismeretek; fel-
sőfokú végzettség szükséges). Jelentkezni május 20-
ig, fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen 
lehet: irodavezetoallas2011@gmail.com .

Közbeszerzéssel foglalkozó iroda felsőfokú jogi 
végzettséggel rendelkező munkatársat keres. Jelent-
kezni május 20-ig, fényképes önéletrajzzal az alábbi 
e-mail-címen lehet: szinvakozkft@gmail.com.

Lomtalanítás
Május 16. | Hétfő: Bajcsy-Zs. 6–26., 

Bem, Bihari, Bocskai, Bors vezér, Gizella, Ha-
dirokkantak, Katalin, Kinizsi P. 1–27. és 6–36., 
Király páratlan oldal, Kont, Kóris, Lenke, Marti-
novics, Melinda, Sarolta, Soltész N. K. 9–153. 
és 16–126., Vörösmarty utca 35-től és 66-tól.

Május 17. | kedd: Alsószinva, Ballagi, 
Bolyai, Felsőszinva, Fürdő, Glazer, Gózon, 
Hamerák, Irma, Jászay M., Jedlik, Kabar, 
Kerpely, Kristály, Lónyai, Magyar, Mányoki, 
Mester, Ó, Örös, Pléh, Puskin, Sándor, Técsey, 
Topiczer, Vasgyári.

Május 19. | csütörtök: Arany 
J., Corvin, Dankó, Erzsébet tér, Görgey A., Ka-
zinczy F., Király utca páros oldal, Mártírok, 
Munkácsy, Széchenyi, Szemere, Uitz, Város-
ház tér, Vörösmarty 1–33., 26–62. Attila, 
Bruckner 1–93., 2–94., Feszty utca magán-
házak, Nagy F., Szent László, Tinódi, Toldi.

Május 20. | péntek: Aba, Bársony, 
Bokréta, Gálffy, Géza, Győri kapu 21–101., 
Herman O., Thököly I., Vászonfehérítő, Virág.

Működik a segédeszköz-átalakító 
műhely Miskolcon
A Mozgássérült Emberek Rehabilitáci-
ós Központja (MEREK) által létrehozott 
adaptáló műhelyekben személyre 
szabottan alakítják át a sokszor ké-
nyelmetlen, sorozatgyártott kerekes 
székeket és speciális sporteszközöket, kisebb javításokat végeznek, valamint eszkö-
zök kölcsönözhetők. A szolgáltatások nemcsak megkönnyítik a rászorulók életét, de 
munkájukat és elhelyezkedésüket is könnyebbé teszik. 

„Képzelje el, hogy Önnek olyan cipője van, ami szorít, rossz, én pedig azt monda-
nám, hogy nem veheti le. Ha ebben kellene járnia napokon keresztül, biztos vagyok 
benne, hogy ez az egész hangulatát és életminőségét befolyásolná” – magyarázza 
Kogon Mihály, a MErEK igazgatója az új műhelyhálózat jelentőségét. Az ország több 
pontján, így a miskolci műhelyben is szakemberek segítségével adaptálhatóak a kere-
kes székek, járókeretek és sporteszközök. Az átalakításhoz szükséges felmérésekben 
ortopéd és rehabilitációs szakorvosok, gyógytornászok, mozgásterapeuták vesznek 
részt és a Magyarországon bevezetésre kerülő FNO (Funkcióképesség, Fogyatékosság 
és Egészség Nemzetközi Osztályozása) módszert alkalmazzák. A mozgássérült em-
bereknek így már nem kell beérniük a sokszor kényelmetlen, sorozatgyártott eszkö-
zökkel. Az adaptáló műhelyek nagy segítséget jelenthetnek, hiszen ha van megfelelő 
segédeszköz, könnyebben közlekedhetnek a mozgássérült emberek, és elérhetővé 
válnak számukra a különböző szabadidős tevékenységek is.

Az egyéni igényeknek megfelelő segédeszköz nemcsak a mindennapi élet, hanem 
a munkavállalás alapvető feltétele is. Jelenleg Magyarországon a fogyatékkal élő em-
berek megközelítőleg 12%-a foglalkoztatott, míg európai viszonylatban ez az arány 
35%. Habár az Európai Unióban is alulreprezentált a fogyatékkal élő emberek munka-
erő-piaci részvétele, a magyarországi adatok rendkívül alacsonynak számítanak. 

A műhelyek szolgáltatásainak kialakításakor azokra is gondoltak a szakemberek, 
akiknek életkörülményei átmeneti időre változnak meg egy baleset, vagy műtét 
következtében. A különböző segéd- és életvitelt segítő eszközök (kerekes székek, 
támbotok, fürdetőszékek, stb.) kölcsönzése számukra kínál megoldást.

Bár Magyarországon újdonságnak számít ez a kezdeményezés, külföldön már 
régóta működnek hasonló szolgáltatást nyújtó műhelyek. A „Guruló” európai uniós 
projekt keretén belül 2010 decembere óta országos hálózat teszi lehetővé, hogy min-
denki lakóhelyéhez közel vehesse igénybe a szolgáltatásokat. Az észak-magyarorszá-
gi régió műhelye Miskolcon a Szentpéteri kapu 80. szám alatt működik.

Energetikai egyeztetés – mintaprojekt Miskolcon
Miskolcra látogatott Bencsik Já-
nos, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium energiaügyekért 
felelős államtitkára, hogy a vá-
ros energetikai elképzeléseiről 
egyeztessen.

Közös sajtótájékoztatójukon Kriza 
Ákos polgármester elmondta, a je-
lenlegi energiafüggőséget csökken-
teni kell, olyan energetikai koncep-
cióra van szükség, ami a megújuló 
energiaforrásokra koncentrál. A pa-
nelprogram kapcsán hangsúlyoz-
ta: az önkormányzat a maga részét 
adja a beruházásokhoz.

Az államtitkár bejelentette: elké-
szült az új energiastratégia, mely-

nek társadalmi egyeztetését éppen 
pénteken hirdette meg Fellegi Ta-
más miniszter. Az energiafüggőség 
kapcsán struktúraváltás indult el, 
melyben a leggyorsabb eredményt 
a távhő területén lehet elérni. 

Mintaprogramok is elindul-
tak, Bencsik János megemlítette a 
BÜKK-MAK Leader által benyúj-
tott napenergia-projektjét, amely-
nek Miskolc a gesztora, és amely, 
bíznak benne, megkapja az uniós 
támogatást. Hozzátette, a KEOP-
pályázatokon a geotermikus fúrás 
kapott támogatást, a Szent Ferenc 
Kórház 70 millió forintot nyert el 
energetikai korszerűsítésre, míg a 
Miskolci Egyetem félmilliárdot, és 

támogatják a kiliáni biomassza-erő-
művet is. Az államtitkár azt is meg-
említette, hogy Miskolc 70 millió 
forintot kap a zajtérkép és a közle-
kedési stratégia elkészítéséhez.



Színes programokkal ünne-
pelték Miskolc város napját 
május 11-én a belváros több 
pontján. A hagyományok-
hoz híven, ünnepi közgyű-
lés keretében ekkor adták át 
a város kitüntetéseit is. 

» folytatás az 1. oldalról
A polgármester szerint fejlődé-
sek és megtorpanások, illetve pár-
toskodás kísérte Miskolc fejlődését, 
de ez rendben van így, ha minden-
ki jót akar. A torzsalkodás azonban 
nem vezet sehová, csak munkával, 
becsülettel lehet haladni. „Ha közö-
sen akarjuk, nagy távlatok nyílhat-
nak meg előttünk, a kérdés csak az, 
elfogadjuk-e a baráti jobbot?” – tet-
te fel a kérdést a város első embere. 

Hozzátette, Miskolc megújulásra ké-
szül, ami óriási feladat és munka, de 
bízik benne, hogy hamarosan a gyü-
mölcsét élvezheti minden miskolci, 
amihez kérte a támogatást.

Miskolc polgárait egész nap színes 
programokkal várták. A Szinva tera-
szon több miskolci iskola diákjai is be-
mutatkoztak, őket helyi zenekarok kö-
vették a színpadon. A korábbi évekhez 
képest nagyobb hangsúlyt kapott az 
idén a környezetvédelem és az ener-
giahatékonyság is – utóbbiak fontos-
ságára a Zöld Kapcsolat Egyesület 
Energia Hét című és az Ökológiai In-
tézet Alapítvány Napos Napok nevet 
viselő programsorozatain hívták fel a 
figyelmet. A Városház téren a zenéé 
volt a főszerep, műsort adott többek 
között az Egressy Béni – Erkel Ferenc 

Zeneiskola is. Az egyik legnagyobb tö-
meget vonzó esemény kétségtelenül a 
Miskolci Majorettek felvonulása volt a 
Szinva terasz és a Városház tér között. 

A hagyományos sportprogramok 
az iskolák floorball-bajnokságával 
kezdődtek, volt utcai tömegfutás és 
váltófutás is. A Generali Aréna előt-
ti téren a bűnmegelőzésnek is szere-
pet szántak, többek között bűnmeg-
előzési versenyt is rendeztek, melynek 
elsődleges célja az volt, hogy megelőz-
zék, hogy áldozatokká vagy bűnelkö-
vetőkké váljanak a gyerekek. 

Délután az együttműködés jegyé-
ben ökumenikus misét tartottak a 
minorita templomban. A programo-
kat a Kormorán koncertje zárta a Vá-
rosháza előtti színpadon.  

H. I., T. Á. | fotó: J. Á., M. L.
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Javítják a főutakat
Napok óta dugók alakul-
nak ki csúcsforgalomban 
a Zsolcai kapuban, mi-
vel több helyen felmar-
ták a burkolatot. Hason-
ló útjavítással Miskolcon 
és környékén több helyen 
is találkozhatunk, a közút-
kezelő ígérete szerint má-
jus végére készülhetnek el 
a felújításokkal.

– Jelenleg a megyében összesen 
közel 130 ezer négyzetméteren vé-
geznek úgynevezett nagyfelületű 
útburkolatjavást, melynek lénye-
ge, hogy a legfelső aszfaltréteget 
lemarják, és helyette 6 centiméter 
vastag új szőnyeget terítenek le – 
mondta el a minap.hu-nak Peiker 
Tamás, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Igazgatóságának osztályve-
zetője. A megyei utakra ezen fel-
újítás keretein belül összesen több 
mint 732 millió forintot költenek, 
ez az összeg tartalmazza a szüksé-
ges forgalomkorlátozások költsé-
geit is.

A munkák keretén belül Mis-
kolc belterületén is dolgoznak, a 
3-as és a 26-os főút legrosszabb ál-
lapotban lévő szakaszait újítják fel. 
A felújítást a hónap elején kezdték, 
és várhatóan május 16-ára készül-
hetnek el vele, ám néhány napos 
csúszás elképzelhető. Addig du-
gókra kell számítani, amelyek mi-
att a Magyar Közút megyei igaz-
gatósága az autósok türelmét kéri.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Kilakoltatások – egyelőre 
a bérlakásoknál lépnek
Nem mindenkire vonat-
kozik a július 1-jéig meg-
hosszabbított kilakoltatási 
moratórium, ennek elle-
nére még nem indultak el 
nagy számban az eljárá-
sok. A bankok kivárnak, 
ugyanakkor a Miskolc 
Holding például 168 bér-
lakás esetén kezdemé-
nyezte a kilakoltatást.

Jelenleg inkább csak bérlakások 
esetén zajlanak kilakoltatások, 
mondta el érdeklődésünkre Kiss-
Kondás Gusztáv önálló bírósági 
végrehajtó, a Bírósági Végrehajtók 
Kamarájának megyei vezetője. A 
saját tulajdonú lakásoknál várha-
tóan ősszel kezdődhetnek meg 
nagyobb számban a kilakoltatá-
sok, amikor a moratórium után 
a megfelelő szakba jutnak az eljá-
rások. Igaz ugyan, hogy április 15. 
után azok is kilakoltathatók, akik-
nek a rezsitartozása meghaladja a 
150 ezer forintot, azonban a szol-
gáltatók kezdeményezésére indu-
ló eljárások általában elakadnak. 
Ha ugyanis hitel is terheli az in-
gatlant, akkor a bankot is be kell 
vonni az eljárásba, a pénzintéze-
tek azonban a szakember szerint 
érezhetően kivárnak, és július 1. 
előtt nem akarnak lépni. 

A hírekben mégis hallható ki-
lakoltatásokat Kiss-Kondás Gusz-
táv szerint összemossák a hivata-
los eljárással. Ugyanis a bírósági 
végrehajtók csak a bíróság által ki-
mondott esetekben lakoltatnak ki 
úgy, hogy az eljárás alatt a hitele-
ző, a bíróság és maguk a végrehaj-
tók is számtalan lehetőséget kínál-
nak fel az adósnak, hogy rendezni 
próbálja a tartozását. A kilakolta-
tás sem váratlanul történik, a hí-
rekben feltűnő, utcára tett em-
bereket a kamarai vezető szerint 

nem ők, hanem behajtással foglal-
kozó cégek lakoltatják ki. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy a 
végrehajtások felgyorsítása is cél-
szerűnek tűnik, melyet például 
Nagy Kálmán miskolci országgyű-
lési képviselő, a Fidesz – KDNP 
népjóléti kabinetjének vezetője is 
szorgalmazott. Várhatóan ősszel 
módosul a végrehajtási törvény, 
amelynek eredményeképpen rövi-
dülhetnek a végrehajtási határidők 
– mondta el múlt pénteki sajtótájé-
koztatóján.

Jelenleg a bírósági szakasz alatt 
nagyon sok jogorvoslati lehetőség 
van, amit az adósok általában ki is 
használnak, mondja Kiss-Kondás 
Gusztáv. Ennek ellenére azt szor-
galmazzák, és tartanák jó ötletnek, 
ha minden végrehajtás a bíróság 
elé kerülne, itt ugyanis a körülmé-
nyeket is vizsgálják, nem fordulhat 
elő, hogy egyik napról a másikra 
utcára kerül egy család. A miskolci 
önkormányzat például külön kérte 
a kamarát, hogy a végrehajtásoknál 
vegyék fel a kapcsolatot az önkor-
mányzat gyámügyi osztályával is, 
ha gyerek is van a családban. Per-
sze, figyelembe kell venni a ban-
kok és a szolgáltatók érdekeit is, ha 
valaki tartozik, azt valamilyen mó-
don előbb-utóbb ki kell fizetnie. 

Mint Schweickhardt Gyulá-
tól, a Miskolc Holding Zrt. pro-
jektvezetőjétől megtudtuk, az ön-
kormányzat bérlakás-állománya 
mintegy 5209 lakást jelent, melyet 
a MIK Zrt. kezel. Jelenleg 3023 la-
kásban rendelkeznek 10 ezer forin-
tot meghaladó hátralékkal. A fenn-
álló követelésállomány több mint 
645 millió forint, amely szinte tel-
jes egészében lejárt. 680 lakás eseté-
ben indítottak eljárást, ebből 168 áll 
végrehajtás előtt, ezekből még idén 
kilakoltatják a bérlőket. A projekt-
vezető hozzátette, évek óta húzódó 
milliós nagyságrendű kintlévősé-
gekről van szó, melyeknél az eljárás 
olyan stádiumba került, hogy lehe-
tővé vált a kilakoltatás.                    H. I.

Újabb öt társasházban zárják el a csapokat
Folytatja, és erősíteni szeret-
né a Miskolc Holding Zrt. a 
kintlévőségek behajtását. A 
Szilvás utca 2.-höz hason-
lóan más társasházakban is 
korlátozzák, illetve kikap-
csolják a szolgáltatást, a cél 
azonban elsősorban a fize-
tési hajlandóság erősítése, és 
nem a korlátozás vagy kila-
koltatás.

– Többféle megoldás is létezik arra, 
hogy a nehéz helyzetbe került mis-
kolciak rendezni tudják tartozásu-
kat, a szolgáltató cégek partnerek 
ebben. Nem az a céljuk, hogy kor-
látozzák vagy kikapcsolják a szol-
gáltatásból a fogyasztókat, és vég-
képp nem az, hogy kilakoltassák 
őket – hangsúlyozta Vécsi György, 
a Miskolc Holding Zrt. elnök-vezér-
igazgatója. A cégek kintlévősége 

azon ban meghaladja a 7 milliárd fo-
rintot, amelyet a holding tovább már 
nem bír el, tette hozzá. 2008 és 2010 
között 3,6 milliárdról 5,4-re nőtt a 
kintlévőség, a 180 napon túli tarto-
zás pedig 1,5-ről 2,3 milliárdra, ami 
jelenleg eléri a cégek konszolidált ár-
bevételének tíz százalékát. 

– Aki nehéz helyzetbe került, ne 
szégyelljen elmenni a holding ügy-
félszolgálati irodájába, és segítséget 
kérni – hangsúlyozta Schweickhardt 
Gyula, a Miskolc Holding Zrt. pro-
jektvezetője. A cégek ugyanis rész-
letfizetési lehetőséggel segítenek, és 
az adósságkezelési programban is 

részt lehet venni, a korlátozás és szol-
gáltatásból kizárás a végső intézke-
dés. A probléma megoldására hosszú 
távú stratégia készült, melyet jelenleg 
egyeztetnek az önkormányzattal, ha 
elfogadták, akkor novembertől léphet 
életbe az új követeléskezelési rendszer. 
Rövid távú lépéseket is tettek, szigo-
rú és folyamatos adatkérést léptettek 
életbe a cégeknél, megpróbálják gyor-
sítani és „keményebbé tenni” a behaj-
tási gyakorlatot. A kö zel múltban 10-
15 ezer felszólító levelet küldtek ki 
a MIHŐ Kft. és a MIVÍZ Kft. tarto-
zással rendelkező fogyasztóinak, ami-
re kevesen jelentkeztek, pedig előb-
binél 15, utóbbinál 17 ezer fölött van 
azon fogyasztók száma, akik tartoz-
nak. Schweickhardt Gyula néhány ki-
ugró tartozásról is beszámolt, Miskol-
con jelenleg a legmagasabb lakossági 
lakbértartozás majd 1,5 millió, víz-
szolgáltatásnál 1,9, hőszolgáltatásnál 
2,7 millió forint. 

Mint a sajtótájékoztatón elhang-
zott, a Szilvás utca 2. szám után más 
társasházakban is folytatódik a szol-

gáltatás felfüggesztése, illetve kor-
látozása. Első körben öt társasházat 
jelöltek ki, amelyekben nagyszámú 
a 90 napon túli tartozással rendel-
kező fogyasztó. A folyamat nem áll 
meg ezzel az öt társasházzal, hanem 
a jövőben beépül az egységes eljárá-
si rendbe. A korlátozás természete-
sen nem érinti azokat a lakókat, akik 
rendben fizetik a közüzemi számlá-
jukat.                               Horváth Imre

Az öt társasház 
Áfonyás u. 9–19.: 20,8 millió fo-
rintos tartozás 50 MIHŐ-, 33 
MIVÍZ-fogyasztónál. 
Áfonyás u. 1–7.: 27 millió fo-
rintos tartozás 49 MIHŐ-, 34 
MIVÍZ-fogyasztónál.
Felsőruzsin krt. 4.: 13,6 millió 
forintos tartozás 26 MIHŐ-, 15 
MIVÍZ-fogyasztónál. 
Kuruc u. 25–35.: 22,5 millió fo-
rintos tartozás 43 MIHŐ-, 
25-MIVÍZ fogyasztónál.
Szilvás u. 15–21.: 15,8 millió fo-
rintos tartozás 23 MIHŐ-, 28 
MIVÍZ-fogyasztónál.

„Ha közösen akarjuk, nagy távlatok nyílhatnak meg”
A sport, a környezetvédelem és a szórakoztatás volt a programok középpontjában

Segítenek a bűncselekmények áldozatain!
Azonnali segítséget nyújt a 
bűncselekmények áldozata-
inak a nap 24 órájában hív-
ható ingyenes áldozatsegí-
tő vonal.

Bár ez a lehetőség már február 22. 
óta létezik, még nem ismerik elegen.

– Az általános tapasztalat az, hogy 
a magyarok nem ismerik az Áldozat-

segítő Szolgálatok által nyújtott lehe-
tőségeket, ezért kiemelt figyelmet for-
dítunk a tájékoztatásra – mondta el 
Szatmáry-Antal Tamás áldozatsegí-
tő alprojekt-koordinátor. Pedig az Ál-
dozatsegítő Szolgálat mindig azonna-
li segítséget tud nyújtani.

– Ha például valakinek ellopják a 
pénztárcáját, és hívja az áldozatsegítő 
vonalat, ott egyrészt – amennyiben 
igényli – azonnali pénzügyi segélyt 
kaphat, másrészt biztosítunk számá-
ra egy olyan igazolást, melynek segít-

ségével ingyenesen pótolhatja elvesz-
tett iratait. De természetesen ez csak 
egy példa a sokfajta segítség közül – 
tette hozzá az alprojekt-koordinátor.

A segélyvonal az áldozatokat és az 
elítéltek társadalomba visszailleszke-
dését segítő TEtt-program egyik leg-
fontosabb eleme. A program maga 
három elemből áll. Az egyik, a 24 órás 
telefonos diszpécserszolgálat mű-
ködtetése Észak-Magyarországon, az 
Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon. 
A második elem egy önkéntes há-

lózat kialakítása szintén ebben a há-
rom régióban. Ennek keretén belül 
helybeli, kiképzett önkéntesek segíte-
nek az áldozatoknak: tájékoztatják a 
különböző lehetőségekről, jogaikról, 
segítséget nyújtanak az ügyintézés-
ben, egészségügyi ellátás igénybevé-
telében, ezen túlmenően feladatuk az 
alapvető lelki segítségnyújtás és erköl-
csi, érzelmi támasz biztosítása.

A harmadik elem a pszichológiai 
segítségnyújtás, ami jelenleg csak a mi 
régiónkban, Miskolcon működik. Az 
ITC-ben elérhető pszichológus szak-
szerű segítséget tud nyújtani az áldo-
zatoknak.                                   Tajthy Á.
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Miskolc város kitüntetettjei 2011
Díszpolgár
Biros Péter olimpiai bajnok sportoló

Kiemelkedő eredményei, példaértékű 
sportteljesítménye elismeréseként.

BoDonyi CsaBa építész
A város meghatározó egyénisége, a Miskol-
ci Építész Műhely (kollektív ház) alapítója, 
szellemi mestere egy építészgenerációnak, 
akik közül több jelentős egyéniség ma is itt 
él városunkban. 

Pro Urbe
CsiBa GáBor orvos-igazgató

A megyei kórház vezetője, a régió megha-
tározó egészségügyi szakembere, aki ok-
tat és jelentős szakmaközéleti szerepet 
vállal. Szakmai és vezetői munkája elisme-
rése a díj.

GonDa FerenC, a Filharmónia Kelet-
Magyarország Kft. nyugalmazott igazgatója

Egész életében a város kulturális életének 
fontos szereplője volt, mindig szem előtt 
tartva annak fejlődését, a zenei értékek szé-
les közönségréteghez való eljuttatását.

Pásztor alBert rendőrezredes, 
nyugalmazott kapitányságvezető

Miskolc város közbiztonsága érdekében 
több éven keresztül kifejtett kiemelkedő te-
vékenysége, valamint szakmai elismeréséül.

serFőző simon író
A miskolci irodalmi élet emblematikus alak-
ja, alkotói életútja, irodalomszervező, kiadói 
munkássága a város művészeti, kulturá-
lis életében jelentős és meghatározó erővel 
volt és van ma is jelen. 

szabó lőrinc irodalmi Díj
KaBDeBó lórántné DoBos 
marianne író

Írói tevékenysége elismeréseként, amelynek 
fontos része, hogy munkásságának utóbbi 
éveiben Miskolc számára alapvetően fontos, 
kiemelkedő munkát végez.

miskolc Város sportjáért Díj
sUtKó mihály, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kerékpáros Szövetség elnöke

Az elmúlt évtizedek munkájával mint edző, 
sportvezető elérte, hogy Miskolc a magyar 
kerékpársport egyik fellegvárává váljon, fo-
kozva ezzel városunk jó hírnevét, nemzetkö-
zi elismertségét.

Gálffy ignác-életműdíj
PaPP lászló képzőművész

Személyében olyan alkotó kaphatja meg 
a díjat, aki életében sokaknak volt taní-
tója, akinek sorsa és cselekedetei több 
 generációnak jelentett példaképet.

Kondor Béla 
Képzőművészeti Díj
Kishonthy zsolt művészettörténész

Művészetszervező, kutatói, kiadói tevékeny-
sége alapján kiemelten méltó a díjra.

szemere Bertalan 
Közéleti Díj
FeleDy Péter, a Cserkészszövetség 
miskolci csoportjának alapítója

A cserkészmozgalomban végzett munkája 
elismeréséül méltó a kitüntetésre.

nívódíj
a 100 éVes Bányász 
FúVószeneKar 

A város kulturális életében betöltött szere-
péért az évforduló alkalmából.

4 DanCe ClUB tánCstúDió  
iFjúsáGi eGyesület

Magas színvonalon végzett szakmai mun-
kájukért, valamint a közösségre, gyere-
kekre, fiatalokra gyakorolt kedvező szem-
léletmód és mozgáskultúra kialakításáért 
végzett tevékenységükért.

BereCzKi zoltán építész
„Miskolc-Vasgyári gyarmat” épületállomá-
nyát feldolgozó munkájának világraszóló si-
kere jogán, amit a Dairy center for the Arts 
meghívása jelent.

harDonyi anDrás 
osztályvezető főorvos

Magas színvonalú szakmai munkájáért, 
hosszú időn át végzett áldozatos közéleti te-
vékenységéért.

KmeCzKó GyUláné iskolaigazgató
Példamutató emberi és szakmai kvalitásai, ve-
zetői-pedagógusi életpályája elismeréseként.

litwin józseF iparművész
Művészi és társadalmi munkálkodásáért.

reGős zsolt karnagy, pedagógus
Sokrétű, magas színvonalú zenei tevékeny-
ségéért.

soós leVente oboaművész
Szakmai színvonala, folyamatosan aktív szólis-
ta- és zenekari tevékenysége elismeréseként. 

az év Civil szervezete Díj
nyilas misi alaPítVány

A közösségi élet szervezésében és a hátrá-
nyos helyzetű fiatalok segítése érdekében 
nyújtott odaadó munkájáért.

a Civilek támogatásáért Díj
észaKerDő  
erDőGazDasáGi zrt.

Az erdőgazdálkodás mellett szolgálja az 
embereknek a természet iránt támasz-
tott igényeit, a természet megismertetését, 
megszerettetését is céljának tekinti.

Pedagógiai Díj
Gaál józseF iskolaigazgató, 
testnevelés szakos tanár (posztumusz)

Generációkat nevelt fel és tanított, rengete-
get tett Miskolc sportéletéért és oktatásáért.

Kormány attila pedagógus
Emberségét, pedagógiai képességét ki-
emelkedő módon bizonyítja a speciális kö-
rülmények között is kitartóan végzett kórus-
vezetői és oktató-nevelő tevékenysége.

széKely anDrás pedagógus, 
nyugalmazott iskolaigazgató

Életpályája során végzett oktató-nevelő 
munkája, a város oktatási rendszerében be-
töltött szerepéért.

Benkő sámuel-díj
BiKszáDi ilona gyermekgyógyász

Élete a gyógyításról szól mind a mai napig, 
képviselve a kifogástalan, etikusan végzett 
szakmai munkát.

Csizmár anita részlegvezető főnővér, 
otthonápolást végző szakember

Szakmai alázattal végzett, fáradtságot nem 
ismerő, a beteg ember gyógyítását minde-
nek elé helyező munkájáért.

Déryné színházi Díj
tUliPán GáBor, a Miskolci Csodamalom 
Bábszínház igazgatója (posztumusz)

Bábszínészi, rendezői, művészeti veze-
tői tevékenysége előtt tiszteleg a város ez-
zel a díjjal.

reményi ede zenei Díj
BonCsér GáBor népzenész

Magas szakmai színvonalon végzett mun-
kájáért, folyamatosan aktív zenekari és pe-
dagógusi tevékenységéért.

herman ottó 
tudományos Díj
horVáth Benő ökológus, fotós, festő, 
író (posztumusz)

A munkába, az ökológia szemléletének át-
adásába, a magyarság szellemi felemelésé-
be vetett hittel végzett munkájáért. 

miskolc Város  
építészeti alkotói Díja
réVai tamás építész

Több jelentős miskolci középület tervezé-
sében vett részt, és munkái a jövő szem-
pontjából is biztató építészeti értékeket 
mutatnak.

Bizony ákos  
Kitüntető jogi Díj
PUtnoKi-naGy Pál egyéni ügyvéd

Szaktudása, élettapasztalata, embersége alap-
ján, az ügyvédi tevékenységgel összefüggő 
problémák magas szintű megoldásáért.

szentpáli istván Kamarai Díj
tóth GyörGy, a Star-Plus 
Műanyagipari Kft. ügyvezetője

A céget felvették a „Europe’s 500” , Európa 
leggyorsabban fejlődő társaságait tömörítő 
szövetségbe. Ezzel a városnak, a megyének 
egyaránt nemzetközi elismerést szereztek.

Az olimpikon, aki szeret játszani és nyerni
Biros Pétert szükségtelen be-
mutatni. A Miskolcról induló 
sportember igen nagy magas-
ságokba jutott: háromszoros 
olimpiai bajnok, világ- és Eu-
rópa-bajnok, de természetesen 
a magyar bajnoki aranyérem 
sem hiányzik a vitrinjéből. A 
kiváló pólós immáron újabb 
címmel gazdagodott: Miskolc 
város díszpolgárának mond-
hatja magát.

Az olimpiai bajnoki címvédő magyar 
férfi vízilabda-válogatott május vé-
gén kezdi meg a felkészülését a nyá-
ri, sanghaji világbajnokságra. Az op-
timális keret kialakításában sokat 
segíthetnek a kapitánynak a különbö-
ző tornák. Ilyen volt például február-
ban a Miskolcon megrendezett Vol-
vo-kupa is. Talán még emlékeznek rá 
olvasóink, hogy a magyar válogatott 
fölényes biztonsággal verte mindhá-
rom ellenfelét, és végzett az első he-
lyen. A tornát megelőző héten Biros 
Péter is felbukkant a borsodi megye-
székhelyen. A méltán népszerű, kivá-
ló játékos szurkolókat igyekezett tobo-
rozni. Persze, erre nem volt túlzottan 
nagy szükség, hiszen a magyar vízi-
labda-válogatottat mindenhol megsü-
vegelik az országban, bármerre is jár-
nak játékosai.

A ZF-Eger OB I-es együttesének 
kapitánya egyébként nem túl régen, 
április 5-én ünnepelte születésnapját, 
immáron a harmincötödiket. Először 
a válogatottnál ejtették meg a köszön-

tést, ennek azonban volt egy másik 
apropója is: társa, Hárai Balázs ugyan-
ezen a napon született, így a keret tag-
jai egy füst alatt két játékost köszönt-
hettek fel. Otthonában, Egerben azért 
egy kicsivel nagyobb felhajtás fogadta, 
ott például asztalra került az elmarad-
hatatlan torta is.

Nem érdektelen a kérdés: Biros Pé-
tert, a válogatott szintén háromszoros 
ötkarikás aranyérmes csapatkapitá-
nyát vajon mi motiválja még a foly-
tatásra? Hiszen mindent megnyert, 
amit csak lehet a sportágban, mi az, 
ami űzi és hajtja tovább az úton?

– A játék szeretete a legfontosabb. 
Az, hogy győzni sokkal jobb, mint 
veszteni. Nagyon nehezen viselem a 
vereséget, és ha beugrom a medencé-
be, akkor előttem csak a siker, a győ-
zelem lebeg. Nincs mese, hajtani, oly-
kor szenvedni is kell, de megéri. Miért 
folytatom? Nos, rendkívül fontos 
szempont, hogy hasonlóképpen si-
keres társaimmal esélyt látunk a ki-
magasló londoni szereplésre. Azt sze-
retnénk, hogy Londonban, a 2012-es 

nyári játékokon is meglegyen az újabb 
magyar olimpiai aranyérem. Ez párját 
ritkító sorozat lenne, kevés sportágban 
van rá példa, hogy egymás után négy 
olimpián is ugyanaz a csapat vagy 
egyéni sportoló szerezze meg az első 
helyet! Mi nekiveselkedtünk a feladat-
nak, és bő egy év múlva kiderül, hogy 
jól számoltunk-e.

Biros Péter éppen a válogatott 
szentendrei összetartásáról utazott ha-
zafelé, amikor értesült a miskolci elis-
merésről. Mit jelent neki az újabb ki-
tüntető cím? – tettük fel a kérdést az 
olimpiai bajnok sportolónak.

– Az elismerés, egy-egy díj mindig 
jólesik az embernek. A napi rohanás-
ban sem jön rosszul a pillanatnyi szü-
net, amikor megállunk, és visszatekin-
tünk a megtett útra. Sok lemondással 
jár együtt az élsportoló élete, de a si-
kerek mindenért kárpótolnak. És az is 
fontos, hogy nagyszerű érzés mosolyt 
varázsolni az emberek arcára, becsem-
pészni egy kis derűt az életük minden-
napjaiba. Való igaz, meglehetősen ré-
gen elkerültem már Miskolcról, mégis 

nagyszerű érzés, hogy a borsodi me-
gyeszékhelyen mindig nagy szeretet-
tel fogadnak. Miskolcinak tartanak, 
mint ahogyan én is annak tartom ma-
gamat. Az élet másfelé sodort, de min-
dig szívesen jövök haza a rokonokhoz, 
a barátokhoz és az ismerősökhöz.

Biros Péter napjai meglehetősen 
mozgalmasan telnek. Éppen a bajnoki 
rájátszás kellős közepében van csapa-
tával. Jó rajtot vettek, hiszen a ZF-Eger 
hazai környezetben, nagy csatában 
4–3 arányú győzelmet aratott a Hon-
véd ellen, és ezzel lépéselőnybe került 
vetélytársaival szemben. Egy hónap 
alatt hat találkozó vár rá és társaira. Az 
igazi nagy feladatot azonban az idei, 
sanghaji világbajnokság jelenti, amely-
re május végén kezdi meg a közvetlen 
felkészülést a válogatott.

– A sorsolásnál kegyesebb lehetett 
volna hozzánk Fortuna, de aki nyerni 
akar, annak úgyis le kell győznie vala-
mennyi ellenfelét. Az „A” csoportban 
Spanyolország, Montenegró és Ka-
zahsztán lesz velünk. Ha itt jól szere-
pelünk, akkor az pluszlökést adhat a 
társaságnak, és akkor nagyon messzi-
re juthatunk. A játékminőség szem-
pontjából sem mindegy, kikkel játsz-
hatunk, mert egy gyengébb csapattal 
szemben, nagy különbségű győze-
lemnél nem jönnek ki a javításra váró 
hibák. Számunkra a csoportgyőze-
lem a cél, ami azért fontos, mert akkor 
több idő juthat a pihenésre, feltöltő-
désre. Ráadásul az sem elhanyagolha-
tó szempont, hogy a csapat kisebb erő-
feszítéssel juthat az elődöntőbe, illetve 
a fináléba. De ne szaladjunk ennyire 
előre, hiszen addig még sok feladat vár 
rám – összegezte véleményét a mis-
kolci díszpolgár.

Doros László

„Az építész teret teremt, benne zajló életet nem”
Kettős természetű a Mis-
kolchoz való viszonya, vallja 
Bodonyi Csaba építész, aki 
már 55 éve él itt. Az egyik a 
lakóé, aki szeret itt élni, csa-
ládot alapított, és örömére 
itt született öt gyermeke. A 
másik az építészé, aki kriti-
kusabban, szigorú szeretet-
tel látja a várost, aki nem le-
het úgy lokálpatrióta, hogy 
az építészeti hiányokat és hi-
bákat ne vegye észre.

Nyíregyházán született 1943-ban, és – 
ahogy ő fogalmaz – „másfél évig élte 
a jó reményű polgári csecsemő életét”, 
hogy aztán a háború, ahogy máso-
két, az ő életüket is felforgassa. Tizen-
három éves volt, amikor Miskolcra 
költöztek. A Földesben Csótai János 
osztályfőnök és Imreh Zsigmond áb-
rázoló geometria tanár és festőmű-
vész ébresztette rá, hogy jól megfér-
nek egymás mellett a művészetek és 
a reáltudományok. Így lett építész. 
És ide, Miskolcra tért vissza, hogy az 
Északtervnél dolgozó Plesz Antal első 
mesteriskolás tanítványa legyen.

– Nem tudtam én annyit tenni eb-
ben a városban, amennyit az energi-
áim, a képességeim vagy az időm en-
gedett volna. Vagy ami a szándékaim 
szerint megtörténhetett volna – ösz-
szegzi az eltelt évtizedek eredményét. 
– 45 évnyi munkásságom talán ha öt-
ven százaléka, ami Miskolchoz köt, a 
másik ötven inkább a megyéhez, leg-
inkább Tokajhoz, ahol 24 éve főépí-
tész vagyok, és Borsod megyéhez, 
kisebb részben az ország más vidé-

keihez. Építészként vannak hiány-
érzeteim, látom azokat a problémá-
kat, amelyek megoldásában szívesen 
részt is vennék, részt is vettem vol-
na. Sajnálom, hogy pályakezdőként 
lényegében ugyanazt a főtér lehető-
séget láttam az avasi templom alatt, 
amit most láthatunk. Negyvenöt év 
alatt sem jött létre az a közmegegye-
zés, az a koncepció, ami ezt egy be-
fejezett együttessé, valódi városi fő-
térré fejlesztette volna. És a másik 
szívügyem: nagyon szeretném, hogy 
végre rendeződjön a miskolctapolcai 
strand, és lényegében egész Miskolc-
tapolca sorsa.

A városi létnek nem csupán az épí-
tészeti, esztétikai léte a hiányos, ha-
nem a vitalitásával is gond van, még 
azokba a közterekbe is csak részben 
költözött élet, amelyek egyébként 
sok pénzből megvalósultak, mond-
ja Bodonyi Csaba. És hangsúlyozza: 
az építész csak a „hardver részt” tud-
ja megcsinálni, a „szoftvert”, a prog-
ramot, a benne zajló életet nem.

– Sok múlik az építészen, hiszen 
vagy tud meghitt vagy inspiráló kö-
zösségi helyeket teremteni, vagy nem. 

De a másik oldalon feltételeznünk 
kell, hogy igény van emberi kapcsola-
tokra. Márpedig én úgy látom, az em-
berek kevésbé keresik egymás társa-
ságát. Nem tudom, ennek mi az oka. 
Ha visszagondolok, az én fiatalko-
romban sorba kellett állni a Kossuth 
kerthelyiség előterében, hogy egyál-
talán bejussunk. El sem hiszem, hogy 
mára elhagyatottá vált. Valameny-
nyien őrizzük a Déryné utcai Mű-
vészklub emlékét, ami a miskolci ér-
telmiség valóságos vitafóruma volt. 
Újságírók, színészek, építészek, böl-
csészek és mások találkoztak itt rend-
szeresen. Miután a színház-rekonst-
rukció miatt bezárt, többé semmi 
nem tudta átvenni azt a szerepet.

A színház-rekonstrukció – ez az 
egyik legjelentősebb miskolci mun-
kája Bodonyi Csabának. De ő ter-
vezte többek között a Tudomány és 
Technika Házát, a Barlangfürdő bő-
vítését, a fiatal építészek lakóházát – 
utóbbi esetében az épületnél is jelen-
tősebb a szellem, amit az itt kialakult 
műhely képviselt.

Elkerülhetetlen, hogy a város új-
rapozícionálja magát, mondja az épí-

tész. Hiszen Miskolc még nem talál-
ta meg a saját identitását, nincs még 
meg az a határozott arca, ami a ne-
hézipari karaktert elvesztve kialakul-
hatott volna. Még nem tiszta a régió-
ban betöltött szerepe, és nem tiszta az 
az irány sem, amely felé a városnak és 
a lakosságnak mennie kellene.

Bodonyi Csaba Ybl Miklós- és Szé-
chenyi-díjas. Elnyerte Tokaj és Mis-
kolc Pro Urbe díját, Miskolc Város 
Alkotói díjasa, 2003-ban Az Év Főépí-
tésze. A megye Alkotói Díjával 2000-
ben, Építőipari Nívódíjjal 2002-ben, 
Pro Architektúra Díjjal 2004-ben, 
Príma-díjjal 2006-ban jutalmazták. 
Tagja a Magyar Művészeti Akadé-
miának és elnöke a Széchenyi Irodal-
mi és Művészeti Akadémia Miskolci 
Csoportjának. Most mégis azt mond-
ja, nagyon megtisztelő számára ez az 
elismerés, de kissé zavarba hozza.

– Megtisztelő, hogy mások így ítél-
nek meg, s egy előkelő névsorba dele-
gáltak. Ráadásul első építészként, ami 
hivatásomat is megtiszteli. Ugyanak-
kor feszélyez, hogy elsőként Szeghal-
mi Bálintot, Miskolc város volt főépí-
tészét, a Deszkatemplom tervezőjét 
illette volna ez az elismerés. Az Épí-
tész Kamara többször fel is terjesztet-
te, azután közölték, az elismerés visz-
szamenőleg nem adható. A magam 
részéről mindig azt vallottam a ki-
tüntetésekről, amit Németh László 
mondott: a jó munkát munkatérrel 
kell jutalmazni. Így aztán remélem, 
lesz még annyi lehetőségem, időm és 
energiám, hogy meg tudom szolgál-
ni ezt a kitüntető címet. Szüleim az 
én szakmai elismeréseimre nem ad-
tak túl sokat, de erre – úgy érzem, – 
ha élnének, büszkék lennének. Ezért a 
megtisztelő címmel Miskolc városon 
kívül Szeghalmi Bálint építész és szü-
leim emléke előtt tisztelgek.         M. N.
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Bérleti díjak, kulturális központ
Ülést tartott csütörtökön 
Miskolc képviselő-testülete. 
Egyebek között döntöttek  
az önkormányzati bérlaká-
sok lakbérmódosításáról,  
a főutcai helyiségbérletek fel-
tételeinek változásáról, vala-
mint kulturális intézmények 
összevonásáról is.

Az önkormányzati lakásállomány 
fenntartását folyamatosan forrás-
hiány nehezíti, amit csökkente-
ni kívánnak. Ennek egyik eszköze 
a magas komfortfokozatú lakások 
lakbérkorrekciója, egységes, költ-
ségelvű bérleti díj bevezetése július 
1-jétől. A már jelenleg is költségel-
ven bérbe adott lakások, valamint az 
alacsony komfortfokozatú lakások 
bérleti díja nem emelkedik. Simon 
Gábor (MSZP) képviselő szerint a 
módosítás tízmilliókkal károsítja 
meg a legrászorultabbakat, a Fidesz–
KDNP képviselői viszont – mások 
mellett Kovács László – azon véle-
ményüknek adtak hangot, hogy ép-
pen a szociálisan rászorulók érdekeit 
tartja szem előtt az előterjesztés, hi-
szen nem az alacsony, hanem a ma-
gas komfortfokozatú lakások bérleti 
díja emelkedik.

Belvárosi bérlet
A helyiségek bérletéről szóló új ön-
kormányzati rendelet megalkotásá-

ról is tárgyalt a testület. Ennek legje-
lentősebb eleme, hogy a belvárosban 
(I–II. övezet), és az egyéb területeken 
(III–V. övezet) július 1-jétől 30 száza-
lékkal csökkentik a díjakat azon új tí-
pusú bérleti szerződéssel rendelkező 
bérlők esetében, akiknek nincs hát-
ralékuk. Kivételt képeznek ez alól 
egyes speciális, például pénzintézeti 
tevékenységet végző bérlők. Új elem 
a rendeletben a jelenlegi bérlők eset-
leges terjeszkedési igényeinek támo-
gatása is – előbérleti joggal –, 2012. 
január 1-jétől pedig egységes infláci-
ós emelést vezetnek be, az évenkénti 
10 százalékos díjemelés helyett. 

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető köszönetet mondott Kri-
za Ákos polgármesternek és a MIK 
Zrt. vezérigazgatójának is, hogy az 
előterjesztés elkészült és tárgyal-

hatják. A bérleti díjak csökkentése, 
a kijelölt irányok nagyban hozzájá-
rulhatnak, hogy a belvárosba végre 
visszatérjen az a nyüzsgés, ami ko-
rábban jellemezte.

Simon Gábor (MSZP) frakcióve-
zető felújításokat, belvárosi beruhá-
zásokat említett, amelyekre az elő-
ző, szocialista városvezetés idején 
került sor. Mint mondta, ők koráb-
ban, a Zöld Nyíl projekt miatti for-
galomkiesés kompenzációjaként, 40 
százalékos bérletidíj-kedvezményt 
ad tak a kereskedőknek. Mokrai Mi-
hály (MSZP) szerint ők elindították 
a fejlesztéseket, ezeket kell most to-
vább vinni.

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő szerint az előző évek átgondo-
latlan és áttekinthetetlen belvárosi 
fejlesztései igazából sehová nem ve-

zettek, a felújított portálok sok eset-
ben „középkori állapotú” kapualja-
kat takarnak a belvárosban. Zsiga 
Marcell alpolgármester úgy fogal-
mazott, a szemetes kapualjak, a bel-
városi állapotok önmagukért be-
szélnek, az elmúlt években eltűntek 
a vásárlók a főutcáról. 

– Vissza fogjuk adni a miskolciak-
nak a belvárost, a sétálóutcát, szabad-
idős programok szervezésével, méltó, 
élhető környezet megteremtésével is 
– hangoztatta az alpolgármester. 

Kulturális központ 
A Miskolci Kulturális Központ lét-
rehozásáról, a Diósgyőri Ady Endre 
Kulturális és Szabadidő Központ, va-
lamint az Ifjúsági és Szabadidő Ház 
összevonásáról is döntöttek a kép-
viselők. Ennek értelmében közös 
költségvetési szerv jön létre, ami két 
telephelyen, a jelenlegi intézmények-
ben működik majd.

Fedor Vilmos (MSZP) szerint így 
is eltűntek a városból azok az intéz-
mények, amelyek régen befogadták, 
támogatták a művészeti közössége-
ket, s most a maradék kettőt is össze 
akarják vonni. Ezáltal szűkülhetnek 
a pályázati lehetőségek, források is. 

Molnár Péter (KDNP) szerint az 
összevont intézmény gazdaságosab-
ban, és szakmailag is hatékonyabban 
tudja biztosítani a kulturális felada-
tok ellátását. Kiss János (Fidesz) sze-
rint nagyobb léptékben is lehet, illetve 
kell pályázni, az összevont intézmény 
egyáltalán nem jelenti ezen lehetősé-
gek beszűkülését.                   Szepesi S. 

Frakcióvezetők véleménye a közbiztonságról 
Kiss János 
(Fidesz) 
Miskolc ve-
zetése tisz-
tában van a 
város köz-
biztonsá-
gi helyzeté-
vel, az ezzel 
kapcsolatos 
jogos lakossági elvárásokkal. Leg-
fontosabb célkitűzésünk, hogy ja-
vuljon a miskolciak szubjektív biz-
tonságérzete. Ehhez számtalan 
dologra szükség van: a megfelelő 
emberi, tárgyi feltételek biztosítása 
mellett összehangolt munkára, át-
gondolt, kidolgozott koncepciókra 
is. Elkötelezettek vagyunk abban, 
hogy megteremtsük mindennek 
a szükséges kereteit. Támogatjuk 
a bűnmegelőzési stratégia célkitű-
zéseit, a rendőrség munkáját, össz-
hangban a kormány közbiztonság 
megerősítésére irányuló törekvé-
seivel. 

Simon 
Gábor 
(MSZP)
A bűnözés 
struktúrája 
nem, vagy 
csak igen kis 
mértékben 
változott 
Miskolcon a 
korábbi időszakokhoz képest. Ten-
denciáiban, nagyságrendjében 
sem tapasztalható jelentős eltérés, 
bár mindannyian annak örülnénk, 
ha érezhető csökkenés következne 
be. A rendőrség munkájával alap-
vetően elégedettek lehetünk, egy-
re nehezedő gazdasági és egyéb 
feltételek, életüket, közérzetüket 
befolyásoló országos események 
közepette kell végezniük a munká-
jukat. Ugyanakkor a helyzet meg-
oldását nem lehet csupán tőlük 
várni, hiszen a közbiztonság hely-
zetének, romlásának társadalmi 
okai is vannak. 

Mol-
nár Péter 
(KDNP)
A közbiz-
tonsági sta-
tisztika min-
dig jobb volt 
Miskolcon, 
mint az ál-
lampolgárok 
szubjektív biztonságérzete. A város 
új rendőrkapitánya reményeink sze-
rint arra is törekedni fog, hogy ezek 
összhangban legyenek. 
Az önkormányzat ehhez maximá-
lisan partner. A miskolciak több te-
rületen is olyan határozott fellépést 
tapasztalhattak a hatóságok részé-
ről, amire az elmúlt nyolc évben 
nem volt példa. Gondolok itt az in-
dokolt kiköltöztetésekre, víz elzá-
rására, a folyamatos ellenőrzések-
re. Nagyon fontos a bűnmegelőzés 
is, a fiatalok, iskolások ez irányú fel-
világosítása.

Szege-
di Márton 
(Jobbik)
2010-ben to-
vább nőtt 
Miskolcon a 
bűncselek-
mények szá-
ma, ami a 
gyenge tör-
vényi háttér, valamint a fokozódó 
eszköz- és létszámproblémák miatt 
megjósolható volt. A rendőri egyen-
ruha tekintélye drasztikusan csök-
kent, ami jelzi, hogy a kormány vá-
rosunkban sem képes biztosítani az 
általa monopolizált, de végre nem 
hajtott rendfenntartást. A közbiz-
tonság javulására addig nincs esély, 
amíg a bűnt nem követi példás bün-
tetés. A Jobbik kiáll a városi csendőr-
ség, az önfenntartó börtön és a köz-
rendvédelmi telep szükségessége 
mellett, követeljük, hogy az állam 
biztosítson törvényi hátteret a lakos-
ság fegyveres önvédelméhez.

» Elfogadta a közgyűlés az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos átszervezés-
re tett javaslatot.

» A város nehéz anyagi helyzetére tekintettel, a közgyűlés nem támogatta, hogy a MISEK 
Nonprofit Kft. szerződést kössön a Kórházszolgálat Műszaki Szolgáltató Kft.-vel, a korábbi közbe-
szerzési eljárás nyertesével. Az önkormányzatnak a szerződés 10 éves időtartamára kötelezett-
séget kellett volna vállalnia évi 127 millió forint támogatás biztosítására, a MISEK Kft. számára.

» Zöld utat adott a képviselő-testület a Búza téri őstermelői, kistermelői piac létesítésének.

» Elfogadták a beszámolót a Miskolci Rendőrkapitányság és a Miskolci Hivatásos Tűz-
oltóság munkájáról, a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátá-
sáról, a TISZK-ek helyzetéről, jövőjéről, a kisebbségi önkormányzatok működéséről.

» Meghallgatták a beszámolót a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában fog-
lalt feladatok 2009–2010. évi teljesítéséről, és elfogadták a stratégia 2011–2012. évi cselekvé-
si programját. 

» Teljes konszenzusban döntöttek a képviselők három partfalszakadás, útleszaka-
dás miatti vis maior-pályázat benyújtásáról, és ahhoz önrész biztosításáról. Ezek a Nagy-Avas Fel-
sősori úti, Nagyszentbenedi úti, és Teleki sori suvadások.

» Részletes beszámolónk a minap.hu olvasható!

EzEkről is döntöttEk ›››››››››››››

Döntöttek: átadják az egyházaknak az iskolákat
Sürgősségi előterjesztés-
ként tárgyalták csütörtökön 
a képviselők az áprilisi köz-
gyűlés napirendi pontjai kö-
zül lekerült témát: az oktatá-
si intézmények átadását az 
egyházak számára, melyet az 
ülés végén meg is szavaztak. 

» folytatás az 1. oldalról 
A pénteki sajtótájékoztatón Zsiga 
Marcell alpolgármester hangsúlyoz-
ta, a közoktatási megállapodásokat a 
lehető legteljesebb szabatossággal ír-
ták meg. A közgyűlési vitában is fel-
merülő kérdéseket érintve elmond-

ta, a Fáy esetén a görög katolikusok 
vállalták, hogy a TISZK rendsze-
rében működtetik tovább az intéz-
ményt. Minden iskolában biztosítják 
a dolgozók továbbfoglalkoztatását, 
ugyanakkor az épületek felújításra 
szorulnak, amelyet pályázatok segít-
ségével szintén megtesznek az egy-
házak. Az alpolgármester kérdésre 
válaszolva elmondta, a 25 éves fel-
adatátadás egy iskolában hárommil-
liárd forintnyi megtakarítást jelent az 
önkormányzat számára. 

A sajtótájékoztatón elhangzot-
tak mellett a közgyűlésen felvető-
dött az ellenzék részéről, hogy nem 
volt megfelelő egyeztetés a megálla-
podások mögött, a képviselők előző 
este kapták kézhez az előterjesztése-

ket, és hogy nincs hatástanulmány 
arra nézve, hogy indokolt-e az in-
tézmények átadása. Többen javasol-
ták, hogy ne döntsön most a grémi-
um az ügyről, hanem alaposabban 
tárgyalják át. Az MSZP soraiból Fe-
dor Vilmos a Fáy speciális képzései, 
míg Simon Gábor a Vörösmarty is-
kola „jeges osztálya” (a jégkorcsolya 
és a jégkorong utánpótlását nevelik 
itt) kapcsán érdeklődött, hogy ezek-
nek mi lesz a sorsa.

A Fidesz – KDNP-frakció részé-
ről az átadás nevelési és gazdasá-
gi előnyei kapcsán is született hoz-
zászólás, illetve arra is felhívták a 
figyelmet, hogy a szükséges egyez-
tető fórumokat a szülőkkel megtar-
tották. Elhangzott, hogy az egyhá-

zak oktatás-nevelési szerepvállalása 
nem újkeletű, maximális biztosíté-
kot jelent az eddigi munkájuk Mis-
kolcon. Molnár Péter (KDNP) arra 
is kitért, hogy az egyházak a körze-
tekkel együtt veszik át az iskolákat.

Kiss Gábor, a Humán Főosztály 
vezetője a közgyűlési vitában felme-
rült kérdések kapcsán elmondta: vé-
leménye szerint ilyen körültekintő és 
megalapozott megállapodás az or-
szágban még nem történt. A „jeges 
osztály” kapcsán elmondta, nem lett 
volna jó eldönteni, hogy marad vagy 
sem. Meg kell hagyni a szülőnek, a 
diákoknak a választás lehetőségét. A 
Vörösmartyban, vagy másik iskolá-
ban biztosítják a lehetőséget.

Horváth I.

Napirend előtt
Az iskolatejről,  az elmúlt 
hónapok eredményeiről, 
az ellenzék munkájáról és 
a közelgő trianoni évfor-
dulóról is esett szó.

Pfliegler Péter alpolgármester be-
számolt a közgyűlésnek, hogy 
testvérvárosi megállapodást írt 
alá egy kínai település vezetői-
vel, ami remélhetőleg gyümölcsö-
ző együttműködést eredményez 
majd számos területen. 

Kovács László (KDNP) ügy-
rendi javaslatában indítványoz-
ta, kerüljön ki a napirendek közül 
Tompa Sándor (MSZP) sürgős-
ségi indítványa az iskolatej-ellá-
táshoz szükséges önrész bizto-
sításáról a városi óvodákban, a 
probléma ugyanis megoldódott. 
Kiss Gábor humán főosztályve-
zető elmondta, az erre fordítha-
tó városi keretösszeg kötött, de 
elindították a szükséges szerző-
désmódosítást a támogatóval. Az 
óvodások ennek értelmében min-
denképpen megkapják majd a jö-
vőben az iskolatejet, az általános 
iskolákban pedig a valós igények-
hez igazítják az ellátást.

Kovács Józsefné (Fidesz) a má-
jus 1-jei csanyiki majális hangu-
latát, szervezettségét méltatta, 
majd felszólította Bar tha György 
MSZP-s képviselőt, kérjen bo-
csánatot Zsiga Marcell alpolgár-
mestertől, akit alaptalanul meg-
rágalmazott. Bar tha György 
(MSZP) reagálásában elmondta, 
nincs miért bocsánatot kérnie, az 
eset megtörtént. Zsiga Marcell al-
polgármester ugyancsak felszólí-
totta a szocialista képviselőt, ne 
rágalmazza, és visszautasítot-
ta az elhangzottakat. Mint fogal-
mazott, ha történt volna bármifé-
le atrocitás részéről a majálison, 
nyomban reagálhattak volna, a 
szocialisták azonban „négy napig 
gondolkodtak, mit találjanak ki”. 

Katona Ferenc (Fidesz) az el-
lenzék tevékenységét, módszereit 
bírálta, amellyel el akarja lehetet-
leníteni a városvezetés munkáját. 
Szegedi Márton (Jobbik) frakció-

vezető emlékeztetett rá, hogy leg-
utóbb frakciójuk tiltakozásul ki-
vonult, mert úgy érzik, hogy „a 
megszűnés szélén álló MSZP 
miskolci képviselői, megalázva a 
miskolciakat, folyamatosan cir-
kuszt próbálnak csinálni a köz-
gyűlésből”, hogy ellehetetlenítsék 
a munkát. A képviselő ismételten 
kérte, hogy számoltassák el végre 
az elmúlt nyolc év korrupt „poli-
tikus bűnözőit”. Szegedi Márton 
konkrét, visszaélésgyanús-ügye-
ket is említett a MIK korábbi tevé-
kenységével kapcsolatban, és in-
dítványozta, hogy vizsgálják ki az 
előző képviselő-testület felelőssé-
gét mindebben.

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, nem véletlenül tettek 
több mint 70 feljelentést. Rend-
kívül fontos, hogy felelős, átlátha-
tó módon gazdálkodjanak a köz-
pénzekkel.

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető felszólalásában arról szólt, 
hogy munkacsoportot kívánnak 
felállítani annak vizsgálatára, van-
nak-e még olyan közterületi elne-
vezések, amelyek a szocializmus 
évtizedeire utalnak. 

Zsiga Marcell alpolgármes-
ter felszólalásában az elmúlt idő-
szak eredményeiről szólva, egye-
bek mellett utalt a panelprogram 
folytatására Miskolcon, egy né-
met beruházó helyi, munka-
helyteremtő beruházására, az 
új alkotmány elfogadására. Ko-
vács László (KDNP) úgy fogal-
mazott, azt a feladatot kapták, 
hogy tegyék rendbe a város dol-
gait, a problémák megoldása ér-
dekében máris sok lépést tettek – 
például a „fészekrakós” családok 
folyamatos ellenőrzésével, indo-
kolt szankcionálásával. Miskolc 
az első megyei jogú város, ahol 
a Jobbik javaslatára bevezették, 
hogy csak az kaphat bérpótló jut-
tatást, aki rendben tartja a lakó-
környezetét. 

Pakusza Zoltán (Jobbik) ar-
ról szólt, hogy a pedagógusok 
kötelező óraszámának emelé-
se tovább növelheti Miskolcon 
a munkanélküliséget, s kérte a 
Fidesz képviselőit, vessék latba 
lobbierejüket, hogy erre ne ke-
rüljön sor. A képviselő arról is 
szólt, hogy május végén a Job-
bik kettős keresztet állít a Város-
ház téren a trianoni diktátum év-
fordulójára. 

Szabó Sándor (KDNP) a mél-
tó megemlékezésre hívta fel a fi-
gyelmet a trianoni szerződés kö-
zelgő évfordulója kapcsán, majd 
anyagi felajánlást tett a miskol-
ci országzászló helyreállításának 
befejezésére, és adakozásra szó-
lított fel mindenkit, a nemes ügy 
érdekében.                          Szepesi S. 
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Szent Benedek Gimnázium és Szakképző  
Iskola Miskolci Tagintézménye

Miskolc, Kiss Ernő u. 17
Tel.:  46/530-340,  30/398-9827

titkarsag.mcb@gmail.com  • http://sztbenedekiskola.hu

INDULÓ SZAKKÉPZÉSEK  
NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN

NEM ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK
• Számítógép-szerelő,- karbantartó (4 félév)
• Irodai asszisztens (4 félév)
• Ruházati eladó (4 félév)
• Élelmiszer-vegyiáru eladó (4 félév)
• Élelmiszer-vegyiáru eladó (4 félév)
• Szociális gondozó és ápoló új! (4 félév)

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK
(angol nyelvből emelt óraszám!)

• Idegen nyelvi titkár  (4 félév)
• Ügyintéző titkár (4 félév)
• Számítógéprendszer-karbantartó (4 félév)
• Gazdasági informatikus (4 félév)
• Logisztikai ügyintéző (4 félév)
• Gyógypedagógiai asszisztens (4 félév)
• Szociális asszisztens új! (4 félév)
• Szociális gondozó, szervező új! (4 félév)
• Marketing- és reklámügyintéző (2 félév)

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

Idős, beteg ápolását vállalom hétköznap, ünnepnap, éjjel, nappal. Házi betegápo-
lónő. Telefonszám: 06-30/325-71-72.

Svájci pénzügyi rt. miskolci kirendeltsége komplett értékesítési csapatot keres ban-
ki arany értékesítésére kiemelt jutalékkal + fix fizetéssel.  Telefonszám: 20/222-2232.

TÁRSAjÁNLÁS – minden korosztálynak – (20-40-ig) kedvezménnyel! ZENIT 
TÁRSKERESŐ IRODA, Miskolc, Arany Corvin Üzletház 1. em. Tel.: 46/411-710, 
30/445-6741.

újra Verdi, újra operafesztivál!  2011. június 9–19.

„Bartók + Verdi 2011” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál
Operatörténeti jelentőségű év volt 
Magyarországon 2001, a „Bartók+…” 
Miskolci Nemzetközi Operafesztivál 
indulásának éve. Az elmúlt tíz év gaz-
dag programja méltán invitálja 2011-
ben is közös emlékezésre a fesztivál 
közönségét, hiszen Bartók Béla művei 
mellett ismét a leghíresebb itáliai ze-
neszerző, Giuseppe Verdi operáit tűzi 
műsorra a kiváló minősítésű művésze-
ti fesztivál.

Belépőjegyeket az előadásokra a Mis-
kolci Nemzeti Színház jegyirodájában 
és a miskolci Művészetek Háza jegy-
pénztárában válthatnak. Online jegy-
értékesítés a fesztivál honlapján: www.
operafesztival.hu

NÉPSZERŰ VERDI-MŰVEK
2011. június 10. – A trubadúr (A Miskolci 

Operafesztivál és Debrecen előadása)
2011. június 13. – Rigoletto (A moszkvai Ga-

lina Vishnevskaya Opera Center előadása)
2011. június 14. – Nabucco (A moszkvai Heli-

kon Opera előadása)
2011. június 15. – Az álarcosbál  (A Kolozsvá-

ri Magyar Opera előadása)
Magyarországi bemutató!

2011. június 18. – Verdi: A kalóz (A Nemzeti 
Filharmonikusok és a Miskolci Operafeszti-
vál közös produkciója)

BARTÓK-PROGRAM
2011. június 12. – Bartók: A kékszakál-

lú herceg vára; Thomas Mann–Vajda 
jános: Mario és a varázsló (A Miskol-
ci Operafesztivál, a Budapesti Operett-
színház  és a Pécsi Nemzeti Színház közös 
produkciója)

LISZT-PROGRAM
2011. június 11. – Liszt Ferenc: Don Sanche 

(Operabemutató a Miskolci Operafesztivál, 

Bayreuth, Eisenstadt és Kassa közreműkö-
désével)

2011. június 11. – Liszt: Via Crucis  
(A Stuttgarti Hochschule és a Stuttgarti  
Filharmóniai kórus produkciója.

2011. június 18. – Liszt-művek az Avasi 
templomban (A Collegium Musicum  
orgonaestek sorozat nyitóhang-
versenye)

KONCERTEK
2011. június 17. – Tokody Ilona dal-  

és áriaestje
2011. június 10. – A Kelemen Kvartett  

koncertje

2011. június 12. – Farkas Gábor  
zongoraestje

2011. június 16. – Három tenor koncert
2011. június 19. – Verdi gálakoncert

BARTÓK + NÉPZENE
2011. június 14. – A Muzsikás együttes  

és jandó jenő közös koncertje

GYERMEKOPERÁK
2011. június 18. – Szokolay Sándor:  

A tavaszhozó kisleány (A miskolci Egressy 
Béni – Erkel Ferenc Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény produkciója)

2011. június 18. – Szőnyi Erzsébet: Arany-
szárnyú méhecske (A miskolci Fazekas–
Istvánffy Általános Iskola előadása)

2011. június 10. – Kerek Gábor:  
Szelídecske terve (A kazincbarcikai  
Kodály Zoltán Alapfokú Művészet oktatási 
Intézmény)

PROGRAMON KÍVÜLI  
KIEMELT ELŐADÁS
2011. június 17. – A MozArt Group (Lengyel-

ország uniós elnökségének utazó kulturális 
követe – www.mozartgroup.org )

Gálahangversenyek, kamarakoncertek, 
kiállítások, filmvetítések, elméleti elő-
adások.

RÉSZLETES PROGRAM ÉS jEGYINFORMÁCIÓ: www.OPERAFESZTIVAL.HU

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Szerkesztőségünk az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék E-mail: info@mikom.hu

Tisztelt Olvasóink!
A Miskolci Naplóban gyászjelentések közzétételét vállaljuk.

Hirdetésüket feladhatják személyesen szerkesztő  ségünkben minden 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között.

MIKOM Nonprofit Kft. 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék E-mail: info@mikom.hu



» Az ADAC-tól kitűnő értékelést kapott 
a Nissan Qashquai. A népszerű crossover autó a 
legjobb, „nagyon megbízható” besorolást kapta 
a tekintélyes német autóklub, az ADAC ország-
úti segélyszolgálatától. A szegmensében vezető 

japán modellt, a Qashquait csak a német prémi-
um-márkák utasították maguk mögé, és így ka-
tegóriájában 22-ből a hatodik helyen végzett. A 
Qashquai számára nem új az ADAC-nál elért si-
ker. Az idei év elején a harmadik helyezést érte 
el a szervezet éves Sárga Angyal díjkiosztóján, 
amelyen a megbízhatóságot és a vevőelége-
dettséget ismerték el. 
 » Az AUDI AG folytatja értékesítése in-
tenzív bővítését, a vállalat áprilisban világszer-
te mintegy 109 400 autót értékesített, ami 13,2 
százalékkal múlja felül az előző év azonos hó-
napjának volumenét. Az idei év első négy hó-
napja során a kiszállítások nagyjából 422 ezer 
darabbal 17,0 százalékkal alakultak magasab-
ban 2010 ugyanezen időszakáénál.
» A német kormány milliárdos támo-
gatással pörgetné föl a villanyautók gyártását, 

hogy 2020-ban már legalább 1 millió elektro-
mos jármű közlekedjen az ország útjain − jelen-
tette a Bild. Emellett a lap Reuters által idézett 
értesülései szerint a német kormány több ezer, 
elektromos meghajtású autó beszerzését is ter-
vezi. Annak érdekében, hogy a szükséges villa-
mos energiát az atomerőművek romló megíté-
lése mellett is elő tudják teremteni, a kabinet a 
megújuló forrásból előállított áram átvételi tari-
fáinak emelésére készül. 
» A Toyota lett a legértékesebb autó-
márka, ezzel letaszította a trónról a tavalyi első 
BMW-t, amelynek értéke háromszázalékos nö-
vekedés után 22,425 milliárd dollárra nőtt. Har-
madik helyen a Mercedes-Benz áll 15,344 mil-
liárd dollárral. Negyedik a Honda, ötödik a 
Porsche, a hatodik Nissan, majd a Ford, Audi és 
Lexus a további sorrend az első tízben.
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Egyedi zene, egyedi autó
Kalló Gyula dj-ként is az 
egyedi stílust képviseli, ami 
autójáról is elmondható, hi-
szen saját maga tervezi és 
építgeti Fiatját immár har-
madik éve.

– Már harmadik éve az enyém az 
autó, és azóta folyamatosan építge-
tem, csinosítgatom, ami nem egy-
szerű, hiszen mindig akad egy újabb 
ötlet, amit meg szeretnék valósíta-
ni – mondja autójáról Kalló Gyu-
la dj., az egyik miskolci könnyűze-
nei rádió zenei vezetője. A következő 
újítás például kifejezetten nagy fa-
latnak számít: jelesül motorcseré-
re készül. Eldöntötte ugyanis, hogy 
HGT 2000-resre cseréli az autó gyá-

ri 1.4-es motorját, ehhez természete-
sen futóműcsere is szükséges. Kalló 
Gyula azt is hozzátette, egészen ext-
rém dolgokon is töri a fejét, hiszen 
felfelé nyíló ajtókat szeretne majd 
szerelni a Fiatra. 

– A tuningolás és építgetés mellett 
figyelnem kell természetesen arra is, 
hogy megbízható legyen a kocsi, óva-
tosan kell hozzányúlni, hiszen elég 
sokat utazom, így nem lenne jó, ha 
valahol megállna alattam. 

Azt is hozzátette, hogy lassan már 
annyit költött az átalakításra, mint 
amennyi a jármű eredeti értéke. 

– Azt érdemes megemlíteni, hogy 
a festést is saját magam terveztem, így 
hazánkban ilyen autóból csak ez az 
egy van, viszont ennek természetesen 
megvannak a hátrányai is. Könnyen 
megjegyezhető az autó, így ha esetleg 
valakire rádudálok, később nem okoz 

neki nehézséget megtalálni a jármű-
vet, és abban esetleg kárt tenni, ezért 
megpróbálok mindig rendkívül kö-
rültekintően, higgadtan vezetni. Sze-
retem ezt a kocsit, mert tükrözi a saját 
lelkivilágomat. Én egy különleges ze-
nei irányzatot, a trance-t képviselem a 
zenémmel, és szeretném ehhez alakí-
tani az autómat is, ami így látványos, 
hangulatos, fiatalos lett. 

A lemezlovas azt is elmondta, hogy 
csak a Fiatokra esküszik, így ha eset-
leg lecserélné egyedi tervezésű jár-
művét, csak hasonló márkát venne, 
és természetesen azt is maga építené 
meg, és formálná a saját képére.

Kalló Gyula autója: Fiat Bravo, 5 
ajtós. Benne: 1.4, benzines, 12V. 1370 
köbcenti, 59 kW, 85 LE.

Vajtó László

Motorosok kontra (?) autósok
Ha mindenki jobban figyelne, elkerülhető lenne a baleset

A közlekedés egyik legna-
gyobb ellentéte az autó-
sok és a motorosok között 
áll fenn. A jó idő beálltával 
a két keréken utazók ellepik 
az utakat, és sok baleset tör-
ténik. A tapasztalatok sze-
rint ezeknél mindkét fél hi-
bája egyformán előfordul.

A rendőrség jótanácsa szerint az 
első nagyobb motorozás előtt sose 
felejtsük el mind a motorkerékpárt, 
mind magunkat újra felkészíteni a 
robogásra. Nagy felelőtlenség jár-
művünk műszaki átnézése, vala-
mint magunk gyakorlati felkészü-
lése nélkül az első nagyobb túrának 
nekikezdeni. 

Tavaszi bemotorozás
Fontos feladat az úgynevezett „ta-
vaszi bemotorozás”, mind a motor-
kerékpár, mind a motoros számára. 
Akik új motorkerékpárt vásároltak, 
vagy most tettek sikeres vizsgát, na-
gyon fontos a gyakorlás és az óvatos-
odafigyelő motorozás. A legtöbb, 
motorosok által okozott közleke-
dési balesetről elmondható, hogy 
nagyteljesítményű motorkerékpá-
rokkal történik. A védőfelszerelések 
szakszerű viselése sok esetben életet 

ment! (Ezekről előző mellékletünk-
ben írtunk!) 

Stefán János főhadnagy, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának kiemelt közlekedési fő-
vizsgálója elmondta, az elmúlt idő-
szakban Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye útjain is több súlyos, vala-
mint halálos kimenetelű közlekedési 
baleset történt, melynek résztvevője 
motorkerékpár-, vagy segédmotor-
kerékpár-vezető volt. 

Gyakori hibák
Az autósok számára is javasolt a na-
gyobb figyelem, ha megjelennek a 
motorosok az utakon, fokozottan 

figyelni kell, mert már a buszsáv 
felől is érkezhet a sávunkba moto-
ros. A városi forgalomnál lényege-
sebben gyorsabban haladnak még 
akkor is, ha amúgy nem lépik át a 
megengedett sebességet – ez a du-
góban, melegben „lelassult gon-
dolkodású” autósok által elkövetett 
egyik leggyakoribb hiba. Gyakori 
koccanási ok, hogy az autós hirtelen 
meglát egy szabad helyet a másik 
sávban, és azonnal odakapja a kor-
mányt. Ha ott éppen jön egy moto-
ros, és nem néz a tükörbe, akkor be 
is löki egy másik autó alá. A városi, 
komoly sérüléseket vagy halált oko-
zó motorbalesetek leginkább nem a 
nagy sebességből adódnak, hanem 
abból, hogy a motoros egy kisebb 
lökés után is beesik egy autó, vagy 
busz alá. 

Magyarországon az elmúlt tíz év-
ben csaknem megduplázódott a 
személyi sérüléssel is járó motor-
kerékpáros balesetek száma. Míg 
2000-ben valamivel több, mint öt-
száz ilyen esetet regisztráltak, az év-
tized végére már jóval ezer felett volt 
az ilyen ügyek száma. A halálos bal-
esetek száma az évtizedben átlago-
san 80 eset körül mozgott évente. 

A közúti közlekedés során szük-
séges az autósok, valamint a moto-
rosok részéről egyaránt a kölcsönös 
figyelem, kulturált közlekedési ma-
gatartás, közlekedési szabályok be-
tartása. 

Végre csökkent a benzinár
A Mol Nyrt. bruttó 6 forinttal csök-
kentette a 95-ös benzin és 10 fo-
rinttal a gázolaj literenkénti nagy-
kereskedelmi árát szerdán.

A 95-ös benzin ára átlagosan 382-
383 forintra csökkent literenként, 
míg a gázolajé 362 forintra esett. 

A csökkenést az olaj világpiaci árá-
nak esése generálta. A Mol egy 
héttel korábban 4 forinttal emelte 
a benzin literenkénti nagykereske-
delmi árát, miközben a gázolajét 3 
forinttal csökkentette. Az autósok 
akár 20-25 forintos árkülönbséget 
is tapasztalhatnak a kutaknál.

az én autóm ››››››››››››››››››››

fényszóró ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

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 ››››››››››››

műszaki vizsgáztatás mindennap.
ingyenes átvizsgálás 

műszaki vizsga+környezetvédelmi mérés: 
l személygépkocsi: bruttó 20 000 Ft, 
l haszongépjármű: bruttó 22 000 Ft-tól, 

l utánfutó: bruttó 14 200 Ft

Az APeH által elismert havi üzemanyagárak változása

FIGYELEM
Nyári akció  

a RUTIN  
Autósiskolánál
Aki 2011. július 30-ig jelentkezik 

moped – motorkerékpár – személy-
gépkocsi-vezetői tanfolyamra,  

a járműkezelési vizsgadíját  
a rUtIN Autósiskola fizeti.

Mi megtanítjuk Önt  
autót vezetni!!!

„C” – „d” vezetői engedéllyel  
rendelkezők részére szervezünk 

GKI árufuvarozói, valamint személy-
szállítói tanfolyamokat és vizsgát.

TovábbI INfoRmácIó: 
miskolc, Kinizsi Pál u. 15.

Telefon: 46/340-069
20/771-76-08

Nytsz: 05-0146-04



Heti horoszkóp
Kos (3. 21–4. 19.) Harciassága egyre fokozódik. Pedig most jobb volna visszavonulva kivár-
nia, amíg a körülmények változnak. Pár nap múlva hadakozás nélkül is elérheti a célját. Anyagilag 
is kedvező fordulat érlelődik. Forduljon a párjához segítségért, tőle választ kap még az olyan kérdé-

sekre is, amiket talán önmagának sem mer megfogalmazni.

BiKa (4. 20–5. 20.) Eljött a cselekvés ideje! Egészen természetes, magától értetődő maga-
biztosság jellemzi ezt a hetet. A bolygók igazán jó hátteret adnak, hogy a terveit valóra tudja válta-
ni. Biztos abban, hogy tud mit kezdeni a problémáival. Fogadja el a segítségére sietőket. Az embe-

rek többsége jó szándékkal közeledik Önhöz. Engedjen több teret az érzelmeinek!

iKreK (5. 21–6. 21.) Most hajlamosabb a gyors és meggondolatlan lépésekre. Akkor jár 
jól, ha nem vállal hosszú távra elkötelezettséget. Amit a héten megígér, arra néhány nap múlva 
már nem is emlékszik, annyira elsodorják az események. Kínos helyzetbe kerül azoknál, akik szá-

mon fogják kérni adott szavát. Ráadásul a következő napok nem kedveznek hódítási terveinek.

ráK (6. 22–7. 22.) Lehet, hogy megirigyli egyik barátja sikereit, és maga is megpróbálko-
zik egy kockázatos lépéssel. Kecsegtetően nagy a haszon, de félő, hogy túlbecsüli az erejét, és hiá-
ba vannak jó ötletei, a megvalósításban idő előtt kifullad. Várjon inkább néhány hetet. A boldogság 

egy új szerelem képében kopogtat ajtaján. Ne ijedjen meg a változástól!

oroszlán (7. 23–8. 22.) Olyan hírt kap, vagy egy véletlen folyosói beszélgetés révén 
olyan információhoz jut, ami új megoldást rejt egy régóta húzódó, rendkívül bonyolult munkahe-
lyi problémájára. Várjon a döntő lépéssel, mert túl feszült a helyzet. Úgy érzi: nehezebben tud szót 

érteni a párjával, szeretteivel, mint máskor. Nemcsak önben van a hiba. 

szűz (8. 23–9. 22.) Pénzügyi kötelezettségei egyre nyomasztóbban hatnak a hangulatá-
ra. Nem tudja a kiadásait szabályozni, és a várt bevételek valahol elakadnak. Legyen rugalmasabb, 
ne próbálja akaratát ráerőszakolni a többiekre. A héten nem annyira a körülményektől, inkább a sa-

ját higgadtságától függ, sikerül-e kibékíteni a párját, akit önfejűségével bántott meg.

Mérleg (9. 23–10. 22.) Nem várt pénz áll a házhoz, ami csak részben tudható be 
ügyességének, igazából most azoknak kedvez Fortuna, akikkel együtt dolgozik, és az ő rámenőssé-
gük segíti nem remélt előnyhöz. A szerelemben elvárja, hogy kényeztessék. Akár egyszerre többen 

is! Lehet, hogy egyik partnere döntést sürget, de aligha fogja rászánni magát. 

sKorpió (10. 23–11. 21.) Egy régóta tervezett találkozás végre sikerül, ami nyomán rá 
kell jönnie, hogy csak saját magára számíthat, tehát teljesen át kell szerveznie a jövőt megalapozó 
terveit. Ez a hét kedvező arra, hogy meggyőzzön másokat. Népszerűsége egyre fokozódik. Párjával 

viszont türelmetlen. Mérgében kiejtett szavaival fájó sebeket üthet.

nyilas (11. 22–12. 21.) A napirendjét sok esetben nem ön állítja össze, hanem a körül-
mények. Az élete tele van meglepetésekkel. Egy nagyon kedvező ajánlat is bejöhet, ami még önt is 
meghökkenti. Ha nem dönt azonnal, mások csaphatnak le a lehetőségre! Állandó kedvese és titkos 

kapcsolata között nehezen tud egyensúlyt tartani. Végre színt kell vallania.

BaK (12. 22–1. 19.) Egyre jobban alakulnak a dolgai. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a ma-
ximumot hozza ki magából. Ne hagyja, hogy a hízelgő szavak elvakítsák, mert könnyen elveszthe-
ti realitásérzékét, és túlvállalja magát. A kedvese valami olyat kér, amit korábban talán nem tett 

volna meg, most viszont örül, hogy teljesítheti a kívánságát. 

Vízöntő (1. 20–2. 18.) Ezen a héten inkább a munkában leli örömét. Kerüli a társasá-
got, mert az emberi kapcsolatai elég kuszák. Karrierterveit nem a riválisai húzhatják át, hanem sa-
ját makacssága. Elismerésre vágyik, de ezt nem lehet kierőszakolni! Egyre jobban belegabalyodik 

abba a hazugságspirálba, amit a saját lelki békéje miatt talált ki.

HalaK (2. 19–3. 20.) Nem fűlik a foga a munkához. Lehet, hogy tényleg sok a rutin, és 
jobb volna valami „hasznosabbat” csinálni, de amíg a lemaradását nem hozza be, jobb, ha nem 
kezd új feladatba. A hét eleji feszültség lassan oldódik fel. Párkapcsolatában talán el tudja tépni a 

múlthoz kötő, de már nagyon laza érzelmi szálakat!

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.

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

Hivatásunk: a gyermekek életének megóvása

PR-cIKK (X)

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

Nem minden gyermekülés 
egyforma: öt, kevéssé ismert 
szempont, amelyet tudnod kell 
a biztonsági gyermekülésekről. 
Ke  resd a gyermekülés specia-
listáit: Varga Lászlót és Soltész 
Norbertet, és személyesen fel-
fedik az öt szempontot, hogy 

mire figyeljünk oda gyermek-
ülés vásárlásakor.

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

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

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

FÖLDSZINT – TBSZ EURO Kft. 
Nyitva tartás: hétfőtől  

szombatig 10–18 óráig.

Nálatok laknak-e állatok?
„Várnak-e rátok / régi barátok, / kutyák, csalafinta macskák / szimatolva a lábatok,/ hogy 
merre jártatok?” – Ugye, ismerős a vers?! És a válasz mi lehetne más: igen! Nálunk laknak ál-
latok. Mert ha se kutyánk, se macskánk, de még egy kalitkába zárt papagájunk sincs, a sarok-
ban itt szövi hálóját a pók, és időnként betéved egy-egy lepke, hogy a legyekről és hangyák-
ról most ne is beszéljünk. De kimehetünk a csanyiki állatkertbe is: várnak a majmok, makik, 
gerezák, farkasok és rókák, valamint hiúzok, mókusok, sülök, sünök, továbbá botsáskák, 
varánuszok – és még hosszan sorolhatnánk. Barátkozzunk és játsszunk most az állatokkal!

Lábról lábra. Hány lába van a százlábúnak? Ezt úgy általában senki sem tudja pontosan, mert a lá-
bak száma fajonként is változik, de a lényeg, hogy nagyon sok: 15 és 101 pár között akármennyi is lehet. 
Ha felismerted a képen látható állatokat, utána könnyedén felsorolhatod őket a lábuk száma szerint – kezdd a 
kétlábúval és zárja a sort a százlábú! A helyes megfejtést – az állatok nevét és a lábuk számát – írd meg szerkesz-
tőségünknek. A beküldők közül a legszerencsésebb jutalmat kap. 

Állati ábécé
Móra Ferenc Zengő ábécéjé-
ben több állat is szerepel. Egé-
szítsd ki a sorokat! Mit csinál-
nak kedvenceink a versben?

Aranyalma ághegyen,
Bari ... a zöld gyepen,
Cirmos cica ...
Csengős csikó ...
Dongó darázs ...
Esik eső, fúj a szél.
Füsti fecske ...
Gerle galamb ...
Gyom között gyors gyík ...

Látványetetések
A Miskolci Állatkert és Kultúrpark – 
a nyári nyitva tartás szerint – délelőtt 
9-től este 6-ig várja látogatóit. Dél-
előtt 10 órakor a rhesus-majmokat, 
11-kor a tigriseket vagy a mocsári 
macskákat, délután 1-kor a sülöket, 
3-kor a leopárdokat, 4-kor a mosó-
medvéket etetik – „látványosan”. 
Tudod-e, melyik állat mit eszik?  Pá-
rosítsd őket kedvenc csemegéjükkel! 
 kutya  széna
 nyúl búza
 macska mogyoró
 tyúk répa
 mókus tej
 szamár csont

Állati abszurdok
– Hogyan lehet megkülönböztet-
ni a zsiráfot a lótól?
– Állítsd őket egymás mellé, és 
amelyik a ló mellett van, az lesz 
a zsiráf.

– Miért van olyan hosszú nyaka a 
hattyúnak?
– Hogy árvíz idején meg ne ful-
ladjon.

– Miért van a mókusnak hátul a 
farka?
– Mert elöl a mókus van.

Elősző számunk rejtvényének sze-
rencsés nyertese GrecMájer 
MáTé, Miskolc, Középszer utca 
12. 4/3. (14 éves), aki kiadónk, a 
MIKOM könyvajándékát kapja. Gra-
tulálunk! Nyereményed munkaidő-
ben szerkesztőségünk titkárságán 
veheted át.
E heti rejtvényünk megfejtésének 
beküldési határideje: május 10. 
Küldd el a Lábról lábra helyes listá-
ját szerkesztőségünk címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írd rá: Mi-csoda – gyereksa-
rok. E-mail címünk: gyereksarok@
mikom.hu. Küldd el a címedet és az 
életkorodat is!



Nagy lépés az NB I felé: nőtt a DVTK előnye
Nyolc pontra nőtt a kazinc-
barcikai mérkőzés előtt az 
NB II 25. fordulója után a 
DVTK előnye, miután 1–0-
ra legyőzte az MTK II-t, a ri-
vális pedig újabb vereséget 
szenvedett.

Először jelentette ki a tavasz során 
Benczés Miklós, hogy nagy lépést tet-
tek a feljutás felé. Pedig az MTK II le-
győzése utáni pillanatokban még nem 
tudhatta, hogy a Keleti csoport első 
helyéért vívott harcban újra bukik a 
legnagyobb ellenfél, a Nyíregyháza 
Spartacus. A DVTK idei menetelése 
eddigi legnehezebb mérkőzésén 1–0-
ra győzte le az MTK tartalékgárdáját, 
a remekül védő Federico Groppioni 
hálóját a mérkőzés legjobbjának vá-
lasztott Mohamadou Abdouraman a 
88. percben vette be egy fejessel Bogá-
ti beadását követően. A piros-fehérek 
vezetőedzője is úgy véli, ez volt a leg-
keményebb erőpróba a tavasz során.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, 
melyen két hasonló stílusú csapat ját-
szott. Úgy gondolom, a semleges néző 
számára is tetszetős találkozót játszot-
tunk. Szerencsére a rutin diadalmas-
kodott a fiatalok lendülete felett. Nagy 

lépést tettünk az igazi célunk felé, ez 
volt az eddigi legnehezebb mérkőzé-
sünk – értékelt Benczés Miklós.

Vasárnap újabb öröm érte a diós-
győri drukkereket, s a klubhoz tarto-
zókat: a Nyíregyháza 1–0-ra kikapott 
Debrecenben, így tíz forduló alatt a 
hétpontos hátrányból nyolcegységnyi 
előny lett a DVTK szemszögéből, te-
hát magabiztosan vezetnek öt fordu-
lóval az NB II zárása előtt.

A következő mérkőzés Kazincbar-
cikán vár a Diósgyőrre; októberben 

Roszel Róbert góljával győztek itt-
hon a piros-fehérek. A borsodi ellen-
félnek nem megy a téli szünet óta, és 
a Békéscsabán elszenvedett vereséget 
(0–4) követően Orlóczki Tibor veze-
tőedző közös megegyezéssel szerző-
dést bontott a csapattal, helyét Szabó 
János vette át. A találkozót Berger Jó-
zsef vezeti.

A szombati mérkőzésre természe-
tesen készülnek a drukkerek is, in-
formációink szerint akár háromezer 
szurkoló is elzarándokolhat a szom-

széd városba. A délután fél 6-kor 
kezdődő Kazincbarcika – DVTK 
bajnoki mérkőzésre kétezer jegyet 
küldött a rendező klub, a vendég-
drukkerek a buszpályaudvar felőli 
oldalon léphetnek be a stadionba. A 
diósgyőri ultrák már távolabbra is te-
kintenek, a hétvégi, valamint a rá kö-
vetkező hazai, Hajdúböszörmény el-
leni találkozón gyűjtést szerveznek, 
hogy a Cegléd elleni, utolsó itthoni 
fellépésen méltóképpen koronázzák 
meg a tavaszi szezont.                  Soós P. 

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

Május 15. | vasárnap » Floorball: Férfi OB I AH Rájátszás, 9. forduló.  Neumann FSE – 
Miskolci SZFSE.  Érd, Treff Sportcentrum, 17.00. » Atlétika: MISI-kupa. Diósgyőri stadion, 11.00.

Május 16. | hétfő » Atlétika: Megyei diákolimpiai döntő, III. és IV. korcsoportba tartozók-
nak. Diósgyőr, DIAC-pálya, 10.00.

Május 19. | csütörtök » Labdarúgás: Megyei diákolimpiai döntő a III. korcsoportos 
csapatok részére. Kazincbarcika, Sportközpont, 9.00.

Május 21. | szoMbat » Labdarúgás: NB II Keleti csoport, Diósgyőri VTK – Hajdúböször-
mény. Diósgyőr, 19.30.

sportműsor ››››››››››

„Az élet elképzelhetetlen mozgás nélkül!”
A Magyar Sportért Díj II. fo-
kozatát vehette át a napokban 
Daragó Lászlóné, a megyei 
Pedagógiai Szakmai, Szak-
szolgálati, Közművelődési és 
Sportintézet egységvezetője, 
a Magyar Diáksport Szövet-
ség szakmai alelnöke.

A miniszteri elismerést számos spor-
toló és sportszakember vehette át a 
magyar sport napján rendezett ün-
nepségen Réthelyi Miklós nemzeti 
erőforrás minisztertől.

– Gondolom, az utóbbi napokban 
sok minden lepergett ön előtt éle-
te filmkockáiból. Mit gondol, mi-
ért kapta az elismerést?
– Húsz-egynéhány éve dolgozom a 

sport világában, és nagyon sok terüle-
tet látok át. A legnagyobb szelet a di-
áksport, és felhalmozott tapasztala-
taim alapján talán van kevés szavam 
abban, hogy milyen irányban halad-

jon a versenyrendszer, milyen legyen 
a jövőképe.

– Ha jól veszem ki szavaiból, a di-
ákok sportolása foglal helyet a szí-
ve csücskében?
– Igen, ez áll hozzám a legközelebb. 

Évekig gyerekekkel foglalkoztam, ké-
sőbb sportfelügyelőként az egyesületi 
sport is munkám fontos részét jelen-
tette. A sportirányításban az utóbbi 
tíz évben sportigazgatóként dolgoz-

tam, talán mindez együtt vezetett a 
kitüntetéshez.

– Mi maradt meg önben legin-
kább az elmúlt tíz évből?
– A megyei sportirányítás életben 

tartása szerintem rendkívül fontos fel-
adatot rótt ránk, és ezt a küldetést si-
kerrel teljesítettük munkatársaimmal. 
Megítélésem szerint ez az egyik leg-
nagyobb érdem és vívmány. Borsod-
ban jól működött a sportszövetségek 

rendszere, amelyhez kellett a megyei 
önkormányzat segítsége és támoga-
tása is, ez ugyanis biztos hátteret ho-
zott magával. A nagy rendezvények 
közül a junior kézilabda-világbajnok-
ság emelhető ki, amelynek összes rez-
dülése nálam jelentkezett, lévén ver-
senyigazgatóként dolgoztam. Példás 
társadalmi összefogás nyilvánult meg, 
a sport nagy érdeme, hogy sokan ön-
kéntesen munkálkodtak a rendezvény 
sikere érdekében.

– Egységvezetőként milyen fontos 
feladatok várnak Önre?
– Kiemeltnek számít, hogy június 

15–18. között Miskolc ad otthont a di-
ákolimpia III. korcsoportos labdajáté-
kok összevont országos döntőjének. 
Kézilabdában, kosárlabdában, röplab-
dában és labdarúgásban dőlnek majd 
el a bajnoki címek a borsodi megye-
székhelyen. Hatvannyolc csapat ezer 
sportolója randevúzik Miskolcon, és 
ez mindenkinek sokat hoz a konyhá-
ra. Szeretném, ha a lakosság mind na-
gyobb tömegei döbbennének rá arra, 
hogy az élet elképzelhetetlen mozgás 
nélkül!                                 Doros László

Vb-ezüstöt hoztak Miskolcra
Múlt héten rendez-
ték az U19-es floorball-
világbajnokságot Né-
metországban, melyen 
Magyarország a 2. helyen 
végzett a B-divízió küz-
delmeiben. Az ezüstérem 
 me gszerzésének két miskol-
ci játékos is részese volt.

Fennállása során először adott 
utánpótlás-válogatottba játékoso-
kat  Igné czi Balázs és Hudák Milán 
révén a Miskolci Szabadidőközpont 
FSE. A németországi Weissenfelsben 
rendezett VI. fiú U19-es világbaj-
nokságon a magyar csapat a döntő-
ig menetelt. Az elődöntőben drámai 
csatában, hosszabbítás után búcsúz-
tatták a házigazdákat – akiket két-
ezer szimpatizáns buzdított –, a fi-
náléban azonban Dánia (akiktől a 
csoportmérkőzések során is veresé-
get szenvedtek) megállította őket. 

A két borsodi játékos abban 
egyetért, hogy minden játékosnak 
a címeres mez a vágya, és mindent 
megtesznek majd a jövőben is azért, 
hogy újra a magyar válogatottban 
szerepelhessenek – Hudák Milán-
nak még két év múlva is lesz lehe-
tősége az U19-es együttesben sze-
repelni, hiszen még csak 17 éves. A 
finálébeli vereséget azonban más-
hogy látják.

– A világbajnokság előtt, ha azt 
mondják, ezüstéremmel távozunk 
Németországból, aláírtuk volna, az 
ott mutatott játékunk alapján azon-
ban a végső győzelem sem lett volna 
meglepetés, de nem lehetünk elége-

detlenek. A dánok technikásabbak, 
és kegyetlenül kihasználták egyé-
ni hibáinkat – mondta el a Miskolci 
Naplónak Hudák Milán, az U19-es 
gárda első számú kapusa, aki mind 
az öt mérkőzésen játszott, 60-szor 
védett, és 74 százalékos mutatóval 
zárt. Személy szerint a csoportmecs-
csek alatt nekem jól ment a játék, de 
a helyosztókon nyújtott teljesítmé-
nyemmel sem lehetek elégedetlen. 
Remélem, két év múlva is én őrizhe-
tem a magyar kaput! – összegzett a 
fiatal hálóőr.

Ignéczi Balázs szintén pályára lé-
pett a magyarok mérkőzésein, ám 
szerinte az északiak a szerencsének 
köszönhetik győzelmüket.

– Ha Fortuna mellénk áll, meg 
is nyerhettük volna a vb-t, de a ki-
tűzött célt, a négy közé jutást így is 
elértük. Valamennyiünknek élet-
re szóló élmény volt ez a viadal, 
nagyon jól esett, hogy több tu-
cat szurkoló támogatott a helyszí-
nen. Minden tőlem telhetőt meg-
tettem a mérkőzéseken, és ezután 
is azon leszek, hogy szerepelhessek 
a válogatottban, hiszen ez minden 
floorballos álma – értékelt.         S. P.

» Dobogón Karakas. Bronzérmet szerzett a miskolci Karakas Hedvig a Bakuban megren-
dezett judo Grand Prix viadalon. A Miskolci VSC 57 kilós judósa három kiélezett csatát is megnyert, 
majd a negyeddöntőben aranyponttal diadalmaskodott. Az elődöntőben a későbbi győztes Kifajat 
Gaszimovától kikapott, így a dobogó harmadik fokára állhatott. 

» Tovább küzdhetnek. A futsal NB I alsóházi rájátszásának negyedik mérkőzésén, hosz-
szabbítás után 6–5-re legyőzte a Borsod Volán-Szabadidőközpont az Ózd együttesét, 3–1-re meg-
nyerve ezzel a párharcot. A miskolciak így a 9–10. helyért játszhatnak a Csömör–Újpest győztesé-
vel, majd osztályozón vívhatják ki az első osztályban maradást az NB II 3. vagy 4. helyezettje ellen.

» Erősít a Volán? Szombaton befejeződik az idei NB I asztalitenisz-csapatbajnokság. A Bor-
sod Volán már biztosította második helyét, ami az új szabályzat szerint az Extraligába jutást is 
jelentheti. Értesüléseink szerint Fukker Bertalan már a csapat megerősítésén munkálkodik. A 
szakosztály elnöke felvette a kapcsolatot egy miskolci, de jelenleg máshol szereplő játékossal (in-
formációnk szerint Szűcs Józsefről van szó). Döntés a közeli napokban várható.

röviden ››››››››››››

Jövőre lesz 50 éve, hogy 
Mályiban, a kristálytiszta 
kavicsbányató vizén megjelen-
tek a vitorlások. Az idei évad-
nyitó már megvolt – az orszá-
gos szövetség naptárában hét 
megyei verseny szerepel.

Az induláskor kilenc egyesület ala-
kult meg, napjainkban már csak ket-
tő működik közülük. Április köze-
pén tartották meg az idei évadnyitó 
viadalt, amelynek kapcsán Kolesz-
ár Lajost, a megyei vitorlás szövetség 
elnökét faggattuk a sportág aktuális 
kérdéseiről.

– Milyen tapasztalatokat hozott 
az idény első versenye?
– Az évadnyitó versenyen Hlavnyai 

Lászlóra emlékeztünk. Megkoszorúz-
tuk a sportág nagy alakjának emlék-
tábláját. A vetélkedésre 4 hajóosztály-
ban 26 hajó nevezett, és 5 futamot 

bonyolítottunk le. Idény eleji forma és 
a gyakran forgolódó közepes szél jel-
lemezte a verseny élvezetes futama-
it, amelyet a Miskolc-Mályi Vitorlás 
Club rendezett.

– Az országos szövetség naptárá-
ban hét borsodi verseny nevét le-
het olvasni. Megfelelő ez a szám?
– A Magyar Vitorlás Szövetség 

versenyrendszerében az elmúlt 20 
évben évi 8-10 versenyt rendeztek a 
Borsod megyei egyesületek. Mályi-
ban és Hejőkeresztúrban az idén is 
lesznek rangos események. Az utób-
bi években jelentős előrelépést ered-
ményezett a Hejőkeresztúrban ki-
alakított komfortos vitorlástelep. Itt 
a Velencei-tóval azonos vízfelüle-
ten az elmúlt években is kiemelkedő, 
az MVSZ által is elfogadott ranglis-
taversenyeket rendezhettünk a ka-
lóz hajóosztályban, és népes mezőny 
jött el az olimpiáról ismert finn-

dinghy hajóosztályban is. Az év leg-
rangosabb regattáját is itt rendezzük 
meg majd (Daruker-kupa) augusz-
tusban. Ugyancsak itt bonyolítjuk 
le a megyei bajnokság küzdelmeit: 
a legkisebbek számára optimist ha-
jókkal, ifjúságiaknak sikló 4.7-ben 
és sikló (7 m2) hajóosztályban, vala-
mint finn és a 2 személyes kalóz ha-

jókban. A tavon már megjelentek a 
nagyobb hajók, a 470-esek, túravi-
torlások is.

– A tavalyi egyesületi rangsorban 
nem találtam miskolci klubot. Mi 
ennek az oka?
– Képtelenség felvenni a versenyt 

a balatoni kiemelt egyesületekkel a 
kis tavi vitorlázóknak. (A Fertő-tó-
nál és Orfűn létezik még Borso-
don kívül ilyen kis tavon vitorlázás). 
Ezért is jelent kiemelkedő sikert a 
Mályi-tavi vitorlázás történetében, 
hogy ez évben négy hajónk is ott le-
het majd az Eurosaf Kalóz Európa-
bajnokságon az elmúlt évi válogató-
versenyek eredményeként. 

– Jövőre jubileumhoz érkeznek, hi-
szen ötvenéves lesz a borsodi vitor-
lássport. Hogyan készülnek rá?
– Méltó módon szeretnénk meg-

ünnepelni Mályiban és Hejőke-
resztúrban az évfordulót. Rangos 
versenyeinkre az ígéretek szerint ellá-
togatnak az itt meghonosodott hajó-
osztályok legjobbjai is.                     D. L.

Ezúttal Abdouraman volt a nyerőember, győztes gólt fejelt | fotó: Juhász Ákos

Szavazás Eb-logókról!
Miskolcon rendezik augusztus 4. 
és 14. között a női B-divíziós, U18-
as kosárlabda Európa-bajnoksá-
got. A Nemzetközi Kosárlabda 
Szövetség (FIBA) által jóváhagyott 
logótervekre portálunkon, a www.

minap.hu-n lehet majd szavazni, 
így a közönség döntheti el, melyik 
legyen a borsodi megyeszékhelyen 
megrendezendő viadal hivatalos 
szimbóluma. A jövő héttől várjuk 
szavazataikat!

Jubileum előtt a vitorlások
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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 tele-
fonon, 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?

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

GÖRÖGORSZÁG REPÜLŐVEL 
Rodosz: 06. 17–24.,  apartman 54 900 Ft/fő, hotel*** all inc. 99 900 Ft/fő

Zakynthos: 06. 17–24., apartman 53 900 Ft/fő, hotel*** all inc. 104 900 Ft/fő
Kréta: 06. 16–23., apartman 59 900 Ft/fő, hotel*** all inc. 104 900 Ft/fő
Korfu: 06. 17–24., apartman 44 900 Ft/fő, hotel *** all inc. 106 900 Ft/fő
Kos: 06. 13–20., apartman 59 990 Ft/fő, hotel*** all inc.  102 990 Ft/fő
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V.P.V. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nyitva tartás: h–p: 08.00–17.00, sz: 08.00–12.00

Tel.:  46/508-559. Fax:  46/504-801
Miskolc, Martinovics u. 8. 

ÓRIÁSI KIÁRUSÍTÁS ÉS VÁSÁR
Több mInT 100 fÉle bURKolÓlap  

30-70% ÁRengedmÉnnyel KaphaTÓK!
Ízelítô akciós választékunkból: 

Csempe 20 x 25 I. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 ft/m2 ártól
Csempe 25 x 33 I. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1490 ft/m2 ártól
Kültéri 50 x 50 padlólap I. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1690 ft/m2 ártól
mázas greslap 30 x 30 I. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1690 ft/m2 ártól          
fagyálló imp. padlólap 31 x 31 I. o.. . . . . . . . . . . . . . . . 1390 ft/m2 áron
exkluzív imp. csempe 20 x 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1690 ft/m2 áron

Udvarias, szakszerû kiszolgálás!
mapei szakkereskedés, henkel, Thomsit partner

Üzletünkben több mint 500-féle csempe, padlólap és ezek 
dekorkiegészítôi vásárolhatók azonnal, raktári készletrôl.

Ajánlatunk a készlet erejéig, 2011. május 31-ig érvényes! 
150 000 Ft vásárlás esetén Miskolcon és vonzáskörzetében ingyenesen 

házhozszállítjuk!

a fenti árak az áfát tartalmazzák.

Akció 2011. 05. 16-tól 2011. 05. 21-ig

Biopon mosópor 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Biopon mosópor 4 kg, 339 Ft/kg 1359 Ft
Bonux mosópor 2 kg, 429 Ft/kg 859 Ft
Lenor öblítő Summer, Jungle 1 l 459 Ft
Brise légfrissítô 300 ml+gél  799 Ft
Air Wick Freshmatic Max légfrissítô készülék 1299 Ft
Rexona Teens deo 100 ml, 2990 Ft/l 299 Ft
Fa tusfürdő 250 ml, 1396 Ft/l 349 Ft
Gillette ffi. deo 150 ml, 3326 Ft/l 499 Ft
Viaszosvászon asztalterítő 140 cm széles  599 Ft/m
Bevásárlókocsi  3499 Ft

Sajtóközlemény
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése” című pá-
lyázat megvalósítására

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Miskolci Kirendeltség és Szolgál-
tató központjának komplex akadálymentesítése valósul meg a következő jellemzőkkel: 

 Ingatlan helye Pályázat címe Pályázat száma Támogatás (Ft)
 Miskolc, Zombori u. 2. Miskolc- Nyitott „Kapuk” TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0045 23 178 100

A projekt időtartama: 2010. 06. 02.–2011. 05. 31.

A projekt célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése. Az épületekbe való bejutás, a 
belső közlekedés akadálymentes kialakítása, valamint info-kommunikációs eszközök beszerzése, együttesen az intézmény komp-
lex akadály-mentesítésének megvalósulása hozzájárul a fogyatékkal élő emberek életminőségének javításához, és ezzel egyidejű-
leg az 1998. évi XXVI. Tv-ben előírt állami kötelezettség teljesítéséhez.

Miskolc, 2011. május

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

itthon vagyunk, értéket teremtünk

SZEMÉLYI KÖLCSÖN  
AKCIÓ!

500 000 Ft kölcsön 5 évre már 13 700 Ft 
havi törlesztéssel!

Akciós referencia THM: 31%*

Központ: 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 28.
tel: 46/584-140; fax: 46/584-141
Kirendeltségeink: 
Miskolcon: Bató-ház, Széchenyi út 70.; testvérvárosok 
u. 14.; Szentgyörgy u. 42–44.
Továbbá: Alsózsolca, Bőcs, Hernádnémeti, Kesznyéten, 
Szirmabesenyő, Onga

Honlapunk: www.felsozsolcatakarek.hu
Ingyenes parkolás!

Kirendeltségeinken ügyfélbarát nyitvatartás!
Felsőzsolca kirendeltségünk szombaton is nyitva!

* A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jog-
szabályok figyelembevételével történt, és nem tükrözi a hitel kamat- és ár-
folyamkockázatát, 500 000 Ft összegű és 3 éves futamidejű kölcsönre vo-
natkozik. 
A Takarékszövetkezet a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek 
ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló „Magatartási kó-
dex”-nek alávetette magát.

l arra fordítja, amire szüksége van
l egyszerű, gyors hitelbírálat
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Május 16. | Hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, házépítők ma-

gazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Mindent a szerelemért, 
amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 17. | Kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Életmód ma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 20.25 Kazincbarcika – DVTK labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Gúzs-
ba kötve, német film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 18. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A polgármester, portré-
film (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Névjegy, a Miskolc TV magazinműsora 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Dupla vagy minden, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 19. | CsütörtöK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, köz-
életi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Előadások Miskolcon: „50 éve, 40 
éve… A cigányokról a párthatározat és a Kemény István-féle felmérés évfordulóján” című konferencia, 3. rész 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, komolyzenei magazin a Miskolci Szimfonikusokkal 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Drogvadászok, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 20. | PénteK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak, építészeti 
magazin (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 Pillangó, 
amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 21. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép, közéle-
ti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó (válogatás a hét riportjaiból) 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Há-
zibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Május 22. | VasárnaP 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin (váloga-
tás a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Kró-
nika (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság. 

Május 12–Május 18. | szerdáig | 16.00 Team Building; magyar–német 
játékfilm | 16 | (Uránia-terem) | 17.00 A torinói ló; magyar–francia–német–sváj-
ci film | 16 | (Béke-terem) | 17.30 A Föld inváziója – Csata: Los Angeles; ameri-
kai akciófilm | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 Ketten a hullámban; feliratos, francia 
dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Ébredj velünk; amerikai romanti-
kus vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

Május 19–Május 25. | szerdáig | 17.00 Millenium 3 – A kártyavár össze-
dől; feliratos, svéd–dán–német thriller | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Kellékfeleség; 
amerikai romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Womb – Méh; felira-
tos, német–magyar–francia film | 18 | (Béke-terem) | 20.00 Csúcshatás; feliratos, 
amerikai akcióthriller | 16 | (Uránia-terem).

Art mozi, művészetek házA ››››››››››››

Harang-hírek. Május 6-án, pén-
teken, életének 92. évében elhunyt Koncz 
Lajos pápai protonotárius, teológiai tanár. 
Temetése hétfőn, 16-án, 11 órakor Bánré-
vén lesz. Koncz atya 2005 óta a hejőcsabai 
Szent Erzsébet Szeretetotthon lakója volt. 

Kedden, május 16-án a Máltai Szeretetszol-
gálat Köln utcai, róla elnevezett központjá-
nak udvarán délután 4 órakor avatják fel 
Csilla von Boeselager szobrát.

Jövő szombaton, 21-én 10 órakor szente-
lik püspökké a Búza téri görög katolikus 
templomban Orosz Atanázt, a Miskolci 
Exarchátus vezetőjét.

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Maci Laci 3D (MB digitális 3D) | 12 | 11.00 
(csak péntek–szombat), 15.00 – 16.00 (csak kedd)
Karib-tenger kalózai 4 3D (MB digi-
tális 3D) | BA | 14.30, 17.15, 20.00 – 19.00, 00.01 
(csak szerda)
Thor 3D (MB digitális 3D) | 16 | 13.15, 15.30, 
16.00 (kivéve szerda), 17.45, 18.00, 19.00 (csak szer-
da), 20.15 – 22. 30 (csak péntek–vasárnap)
Rio 3D (MB digitális 3D) | KN | 10.00, 12.00 
(csak péntek-szombat), 13.00, 14.00, 15.00 (kivéve 
kedd), 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 – 22.30 (csak 
péntek–vasárnap)

A lány és a farkas (F) | 16 | 12.15 (csak pén-
tek–szombat), 16.15, 18.15, 20.30 – 22.30 (csak pén-
tek–vasárnap)
Sorsügynökség (MB) | 12 | 10.15 (csak pén-
tek–szombat), 14.15
Az ismeretlen férfi (F) | 16 | 15.15, 17.30, 
19.45 – 22.00 (csak péntek–vasárnap)
Rango (MB) | 12 | 11.15 (csak péntek–vasár-
nap), 13.15
Halálos iramban 5 (MB) | 16 | 10.00, 12.30 
(csak péntek–szombat), 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 
(csak péntek–vasárnap)
Maci Laci (MB) | 12 | 10.30, 12.30 (csak péntek–
szombat), 14.30, 16.30

Elhajlási engedély (MB) | 16 | 18.30, 20.30 
– 22.30 (csak péntek–vasárnap)
Rio (MB) | KN | 11.00 (csak péntek–szombat), 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Forráskód (F) | 12 | 12.45 (csak péntek–szom-
bat), 17.15 – 21.00 (csak péntek–vasárnap)
Kellékfeleség (MB) | 12 | 10.30 (csak pén-
tek–szombat), 14.45, 19.30 – 21.45 (csak péntek–
vasárnap)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besoro-
lás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak szom-
batra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak péntekre 
és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, miskolc plAzA – május 12–május 18. ››››››››››››

progrAmAjánló ››››››››››››
Május 14. | szoMbat
08.00 | Játékos Városjárás.  Szórakoztató, akadály-

szerű városi csapatvetélkedő. Művészetek Háza 
előtti tér.

08.00 | I. Bors Nemzetség Kupa. Lovasver-
seny. Miskolc, déli kapu, Sárga Csikó hotel körü-
li területen.

 09.00 | Lovas íjászat
 10.00 | Süvegszerzés
 11.00 | Szalagtépés
 12.00 | Koszorúszúrás
 14.30 | Felsőzsolcai Rozmaring Népdalkör. 

Felsőzsolcai Férfikórus és citerások műsora
 15.30 | Hordókerülés, Buszkasi
 16.30 | Alsózsolcai Rozmaring Népdalkör 

műsora
 17.00 | Lovas ügyességi verseny
 18.00 | Sajóládi Dalkör műsora
 18.30 | Vacsora
 19.00 | Táncház
09.00 | Fuss az Avasért! Családi futóverseny. 

Rajt az Avas-tetői sportpályáról.
09.30 | 2012 és a jelenkor változásai. Országos 

spirituális konferencia. Földes Ferenc Gimnázium.
10.00 | Diósgyőri Kutyamustra. Diósgyőri vár.
16.00 | Párizsban szép a nyár. Operettrészletek a 

perecesi szabadtéri színpadon.
17.00 | Nosztalgiaslágerek. Perecesi szabadté-

ri színpad.
18.00 | Zéta. Rockmusical két felvonásban a Musical 

Műhely előadásában. Művészetek Háza.
19.30 | Miskolci Egyetemi Napok. Egyetemváros.

Május 15. | VasárnaP
08.00 | I. Bors Nemzetség Kupa. Miskolc, déli 

kapu, Sárga Csikó hotel körüli területen.
 09.00 | Lovas íjászat
 09.30 | Süvegszerzés
 10.00 | Talpas íjászverseny, Barantaverseny
 12.00 | Koszorúszúrás
 12.30 | Görömbölyi Népdalkör műsora
 14.30 | Kökörcsin Táncegyüttes, huszár tánco-

sok, Tarsoly Együttes és a Kisgyőri Népdalkör

 15.30 | Hordókerülés, Buszkasi
 16.00 | Bokréta Táncegyüttes műsora
 16.30 | Eredményhirdetés
 17.00 | Ötórai tea a miskolci szalonzenekar-

ral. Művészetek Háza.

Május 16. | Hétfő
10.00 | Emlékséta. Történelmi séta a belvárosban. 

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
17.00 | Árvíz – 2010. Pusztai László és barátai fo-

tókiállításának megnyitója. Ifjúsági és Szabad-
idő Ház.

Május 17. | Kedd
14.00 | Radioaktív sugárzás hatásai és kezelé-

se. Előadást tart Molnár Katalin sugárterápiás főor-
vos. VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

17.00 | Vendégségben a Múzsák kertjében. 
Vendég: Fügeczkiné Balogh Mária, nyugalmazott 
tánctanár. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

Május 18. | szerda
08.30 | III. Szépkorúak majálisa. Gárdonyi Géza 

Művelődési Ház.

17.00 | Művészeti Szabadegyetem – Műhely-
beszélgetések 5. Ilyés Zoltán kulturális antro-
pológus előadásának témája: Nemzeti eszmé-
nyek antropológiai nézetben. Miskolci Galéria, 
Feledy-ház.

Május 19. | CsütörtöK
09.00 | III. Szépkorúak majálisa. Gárdonyi Géza 

Művelődési Ház.
17.00 | Beszélgetés a középfokú művészeti ok-

tatásról. Az eM huszonhárom – A Gábor Áronból 
indultak című kiállítás kísérőrendezvénye. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

19.00 | A Dumaszínház bemutatja Felméri Pé-
ter és Szöllősy-Csák Gergely műsorát. Művé-
szetek Háza.

20.00 | Miskolc Dixieland Band. Dixie- és jazzklub. 
Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Május 20. | PénteK
09.00 | III. Szépkorúak majálisa. Kiegészítő prog-

ramok. Gárdonyi Géza Művelődési Ház.
19.00 | Utazás Itáliától Latin-Amerikáig, a Re-

ményi Ede Kamarazenekar koncertje. A fel-

lépésen az Amerikai Szimfonikus Zenekar művé-
szeti vezetője, James Brooks-Bruzzese vezényel. 
Zenepalota.

Május 21. | szoMbat
10–17 | Reneszánsz Kavalkád. Diósgyőri vár.
10.00 | Királyi görénytalálkozó. Diósgyőri vár.
10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-

lalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
16.00 | Májusi Randevú. Az Arany Alkony Hang Adó 

Klub batyus bálja. Őszi Napsugár Szociális Otthon.
17.00 | Bibliaházi zenei esték. J. S. Bach-est, kan-

táták, áriák és korálok. A művekről Reisinger János 
tart ismertetőt. Bibliaház.

17.00 | Táncgála. A Showtime táncstúdió évadzáró-
ja. Művészetek Háza.

20.00 | Bányai Unplugged Band / Áll-a-tok? 
Koncert. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Kiállítás
» Rákóczi életútja képeslapokon és bélyegeken. 

Május 19-éig. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
» Válogatás. Csontó Lajos képzőművész kiállítása. 

Május 16-áig. Művészetek Háza.

» Budapest Nagycirkusz miskolci előadásai má-
jus 26–június 5. között a Pesti úton. Jegyek a hely-
színen válthatók.

HIrDetés

HIrDetés

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

A DUMASZÍNHÁZ  
BEMUTATJA:

Felméri Péter  
és Szöllôsy-Csák Gergely  

mûsorát
Május 19. csütörtök, 19.00 óra

Jegyár: 1600 Ft,  
Miskolc Kártyával 1300 Ft.

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

A KAUKÁZUSI  
GRÚZ NEMZETI 
TÁNCEGYÜTTES 

bemutatja: 
A Grúz Vihar  

címû elôadását

Június 24., péntek, 19.00 óra
Jegyár: 3900 Ft,  

Miskolc Kártyával 3100 Ft.

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

ESÔEMBER – ORLAI-PRODUKCIÓ
Fôbb szerepekben: 

Kulka János, Nagy Ervin, 
Garas Dezsô, Kézdy György, 

Cseh Judit,  
Urbanovits Krisztina,  

Simicz Sándor

Június 26., vasárnap, 20.00 óra
Jegyár: 3900 Ft, Miskolc Kártyával 3100 Ft

Reneszánsz Kavalkád
Diósgyőrben, a királynék várában 
A diósgyőri várat a virágzó kö-
zépkorban „királynék jegyru-
hája”-ként emlegették, mivel 
gyakran szolgált az ifjú király-
né fényűző jegyajándéka-
ként. Május 21-én, szombaton 
délelőtt 11 órakor kezdődik az 
egész napos Reneszánsz Ka-
valkád Mátyás király és Ara-
góniai Beatrix látványos meg-
nyitó ceremóniájával. 

Az uralkodót korunk „Mátyás ki-
rálya”, Helyey László, Beatrix ki-
rálynét Seres Ildikó jeleníti meg. 
Mátyás kedvenc udvari bolond-
jait a két rettentő tréfamester, 

Szőke András és Badár Sándor 
alakítja. Lovagi bemutatók, ud-
vari zenészek, zászlóforgatók 
gondoskodnak a kitűnő han-
gulatról. Az aprónépeket kéz-
műves utca, vadászgörény-si-
mogató, középkori játékok és 
„fegyvertapogató” várja. Udvari 
ínyencségek, hűs borok és hab-
zó seritalok csábítják kóstolóra 
az udvar népét. Kedvünkre vá-
logathatunk a különféle közép-
kori vásárfiákból is! A késő dél-
utánig zajló program az egész 
családnak nagyszerű szórako-
zást, tartalmas szombati kirán-
dulást ígér.

CSALÁDI AKCIÓ:  10 ÉVEN ALULI GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
Info: www.diosgyorivar.hu 

Újra Verdi a Miskolci Operafesztiválon!
Operafesztivál – „Játék belépőjegyekért”
A „Bartók + Verdi 2011” Miskolci Nemzetkö-
zi Operafesztivál június 9–19. között várja a kö-
zönséget. A fesztiválhoz közeledve játékra invi-
táljuk a zenebarátokat: május 4-étől négy héten 
át a fesztiválon színpadra kerülő előadásokhoz 
kapcsolódva kérdéseket teszünk föl. A helyes 
választ beküldők között fordulónként 2-2 be-
lépőjegyet sorsolunk ki a „Bartók + Verdi 2011” 
előadásaira.

A megfejtéseket a megjelenést követő hét szerdájá-
ig dobhatják be a Miskolci Nemzeti színház jegyiro-
dájában elhelyezett dobozba, de elküldhetik elekt-
ronikus levélben a jatek@operafesztival.hu címre, 
vagy levélben a Fesztiválirodába (3501 Miskolc, szé-
chenyi u. 40.). Kérjük, az elektronikus levél „tárgy” 

mezőjébe, illetve a borítékra írják rá: „Játék belépő-
jegyekért”, valamint az aktuális forduló sorszámát. 
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét a kérdés 
megjelenését követő héten tesszük közzé. Kérjük, 
a megfejtés mellett ne feledje el feltüntetni elérhe-
tőségét.
Játsszon velünk! A Miskolci Operafesztivállal csak 
nyerhet!

Előző heti helyes válasz: B.
2-2 belépőjegyet nyert: POGÁNY TÍMEA (Varbó), 
BALIKÓ MÁRTA (Miskolc), SzEMES zSUzSANNA 
(Miskolc) 

A belépőjegyeket hétfőtől a Miskolci Nemzeti szín-
ház jegyirodájában vehetik át.

II. Mario és a varázsló
Vajda János: sinfonia, ma non troppo 
(szimfónia, de nem nagyon) című zene-
kari művének ősbemutatóját a „Bartók 
+ európa 2010” fesztivál nyitókoncert-
jén hallhatta a közönség. A kortárs ma-
gyar zeneszerzőtől a „Bartók + Verdi 2011” 
egyik korábbi operáját, a Mario és a va-
rázslót mutatja be június 12-én.

Kérdésünk: Melyik világhírű író kisregényé-
ből született az opera szövegkönyve?

A – thomas Mann
B – Paulo Coelho
C – Franz Kafka

Játékos Városjárás – május 14., szombat. A játékosok aznap ingyen utazhatnak

Diósgyőri kutyamustra – május 14.
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Zenedömping.  
Hagyományőrző programok-

kal és zenével múlatták az időt a 
(többségében) fiatalok a Miskol-
ci Egyetemi Napokon május 11–
14. között. A könnyűzenei fesz-

tiválon idén nyolc helyszínen 
várták a közönséget. A MEN-en 
a hagyományokhoz híven meg-
választották a Miskolci Egyetem 

diákrektorát, emellett a négy 
nap alatt több mint 40 együt-

tes és közel 20 lemezlovas szóra-
koztatta a kilátogatókat. Az idén 
egyébként a fesztivál honlapján 
szavazással ki lehetett választa-

ni azt a három zenekart, amelyi-
ket a közönség feltétlenül hallani 

szeretett volna. 
(fotó: M. L.)

Néptáncműhelyből  
az ünnepi közgyűlésre
Miskolc Város Napján az 
ünnepi közgyűlésen adták 
át a város kitüntetéseit. So-
kan dolgoztak a háttérben, 
hogy igazán ünnepélyes le-
gyen az esemény. 

Telihay Kitti, a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely tagja, az elmúlt 
évhez hasonlóan, idén is részt vett 
az ünnepségen.

– Óvodás koromban kezdődött 
a néptánc iránti szeretetem, a leg-
jobb barátnőm néptáncolt és egy-
szer elhívott engem is. Nagyon 
megszerettem, és azóta már tizen-
két éve táncolok – mondja Kitti, 
akinek kezdetben nem sok önbi-
zalma volt, de a közösség, a tánc 
iránti elkötelezettség és tanárai so-
kat segítettek. Ma már oszlopos 
tagja a műhelynek. Olyannyira, 
hogy idén is részt vett a Miskolc 
Város Napja alkalmából tartott 
ünnepi közgyűlésen, ahol a kitün-
tetések átadásában segített.

– Furcsa érzés, de egyben nagy 
megtiszteltetés, hogy részt vehe-
tünk a város kitüntetéseinek át-

adásakor – mondja Kitti, hiszen 
más miliőben töltik mindennap-
jaikat. Az ország legtöbb részén 
felléptek már, emellett külföldön 
is bemutatkoztak a közönségnek. 

– A határon túl mindenhol 
nagy örömmel fogadnak bennün-
ket, hiszen a műsorainkkal nem 
csupán egy-egy táncot ismerhet-
nek meg, hanem a magyar nép-
hagyományt és a népviseleteket is 
– emeli ki Kitti. – Az ünnepi köz-
gyűlésen kalocsai népviseletben 
adtuk át a kitüntetéseket, mert ez 
az a ruha, amin a legtöbb díszítő 
elem van, így ez a látványosabb 
népviselet.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Vavyan Fable: Habospite
Fertő Cityben menyegző készül. A harcmű-
vész Dalia és a sok kínpadot látott exrendőr, 
Marcel-Lobo kézfogója a város leghíresebb 
kastélyában lenne. Az élet azonban nem 
habospite, a pár rémálmai válnak valóra. 
Denisa és Cyd, a két koszorúslány is csat-
lakozik az üldözőkhöz annak érdekében, 
hogy a frigy nehogy meghiúsuljon. Az ül-
dözés földön-vízen-levegőben zajlik, a té-
boly során nincs elég idő átöltözni, a Vis 
Major és a bolydult násznép pedig összeta-

lálkozik. Vavyan Fable könyvében a Halkirálynő és a Vis Major-történe-
tek hősei találkoznak egymással. 

Kertészkedés kezdőknek
A mai világban nincs túl sok idő arra, 
hogy a természetben gyönyörköd-
jön az ember. Mégis van rá lehető-
ség, hiszen a saját kert ott van az em-
ber mindennapjaiban. Ahhoz, hogy 
igazán nagy élményt nyújtson, elen-
gedhetetlen, hogy saját maga tervezze 
meg mindenki a kertjét. Ebben segít a 
Kertészkedés kezdőknek című könyv. 
A kézikönyv utat mutat, hogy a saját 
földterületből sikerrel váljék igazi kert, 
ahonnan a legfrissebb gyümölcsöt, fű-
szert és zöldséget lehet leszedni. 

230 éve, 1781. május 8-án 
szabadkőműves páholy alakult 
Miskolcon az erkölcsi törvé-
nyek megtartására, a vallás, po-
litika, hit és szellem szabadságá-
nak hirdetésére. Alapítója gróf 
szendrői Török Lajos, aki a bé-
csi rózsakeresztes műhely isme-
retében „Az erényes kozmopo-
litához” nevet adta a páholynak. 

222 éve, 1789. május 9-én 
ünnepélyes körülmények kö-
zött helyezték el az evangélikus 
templom alapkövét. A terv két 
évvel korábbtól, 1878-tól ren-
delkezésre állt, készítőjét nem 
ismerjük. 1797 őszére befejezték 
az építkezést, de a templomnak 
tornya még nem volt.

140 éve, 1871. május 14–
21-e között rendezték meg a 
Borsodmegyei Gazdasági Egye-
sület kiállítását a megyeházán. 
A kézműipar mellett gyáripari 
termékeket is bemutattak, eze-
ket a látogatók megvásárolhat-
ták. Különlegesség volt az 1818-
as évjáratú tokaji szamorodni.

Folyamatosan működik ingye-
nes jogsegélyszolgálatunk. Ha 
jogi természetű problémájuk 
vagy kérdésük van olvasóink-
nak, írják azt meg, és küldjék el 
szerkesztőségünk címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A bo-
rítékra írják rá:  „Mindenkit ér-
het jogeset”. Elektronikus úton is 
elküldhetik kérdésüket, e-mail 
címünk: info@mikom.hu. Jogi 
szakértőink, dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
védek írásos válaszukkal állnak 
szíves rendelkezésükre!

Hétforduló ›››››››››

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

Névadó – Vörösmarty Mihály
Az egykor a Csabai ka-
puból északkeleti irány-
ban elhajló, a Szinva 
medrével párhuzamos 
utca a Tiszai pályaudvar 
felé az Újvilág utcába tor-
kollott. A mindszenti te-
metők felé 19 mesterutca 
nyílt a Vörösmarty utcá-
ból, ez volt Miskolc Gor-
don nevű városrésze.

1974–1982 között házgyári ele-
mekből 2287 db, különböző alapte-
rületű „panellakás” épült különbö-

ző formájú tömbökben. 
A lakótelepet átszelő új 
utca keleti irányban a 
vasúti átjáróig tart, nyu-
gati irányban az Uitz 
Béla utcával folytatódik. 
Az utca egyben névadó-
ja a lakótelepnek is. 

Vörösmarty Mihály, a 
reformkor költészetének 

egyik kiemelkedő alakja 1800–1855 
között élt, Miskolcon egyszer, 1845-
ben járt Deák Ferenccel, Szemere 
Bertalan volt a meghívójuk.          D. I.

Kellékfeleség
Danny megrögzött agglegény, aki jegy-
gyűrűt visel. Az elszalasztott esküvő pe-
csétje továbbra is az ujján marad, ezzel 
óvva viselőjét a tartós kapcsolatoktól, és 
nem utolsósorban mindig biztosít le-
hetőséget arra, hogy a férfi egy hihető 
ürüggyel le akarjon lépni aktuális kap-
csolatából. Egy nap azonban megérkezik az igazi szerelem. Danny megta-
lálja álmai nőjét és úgy dönt, lezárja eddigi füllentéssorozatát. A tökéletes 
családi széthullás bizonyításához segítségül hívja titkárnőjét és annak gye-
rekeit. Egyik hazugságot követi a másik és egy közös kiránduláson találják 
magukat Hawaiin. A nyaraláson mindenki igyekszik tartani magát a kita-
lált történethez, ám végül már senki nem tudja, mi igaz és mi nem.

színes, amerikai romantikus vígjáték, korhatár 12 év
Művészetek Háza, uránia-terem: május 19–25., 17.30

filmajánló ›››››››››››

jogeset ››››››››››››
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.

Madarak, fák, gyerekek. 
A Miskolci Állatkert és Kultúrparkban 
tartották a madarak és fák napja alkal-

mából szervezett megyei verseny döntő-
jét. A négy állomásán a természettel kap-

csolatos kérdőívet kellett a gyerekeknek 
kitölteniük. Az első helyen a Fazekas–
Istvánffy iskola Katicái végeztek. Holt-

versenyben második lett a Freszdet (Frá-
ter) és a Pocakos pockok (Diósgyőri). 

HIrdeTéS

Akkor és most... A Hősök terét északon az 1729–1743 között 
épült minorita templom (és rendház), valamint az 1911-ben átadott 
(ma Földes Ferenc) gimnázium szegélyezi. A teret az 1930-as években 
alakították ki. Itt kívánták felállítani a város I. világháborús emlékmű-
vét, de az új háború miatt ez elmaradt. 1945–1976 között állt a tér nyu-
gati oldalán a szovjet hősi emlékmű. 1976-ban Somogyi József (1916–
1991) Miskolcot szimbolizáló alkotása került a tér északkeleti részébe. 
(Ezt 1999-ben a Vörösmarty lakótelepen állították fel.) 2003-ban avat-
ták fel Szanyi Péter „Miskolc város elesett hősei” emlékművét. 2005–
2006 között Puskás Péter tervei alapján nyerte el a tér mai megjelenését. 
(Gyurkó Péter képeslapja, dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

1960-as évek


