
Az egészségturizmusra építik Miskolctapolcát
Rövidesen összeáll a fejlesztési koncepció – jó ötleteket még várnak 

Az egészségturizmus le-
het Miskolctapolca kitörési 
pontja, hangzott el a helyi ci-
vil szervezetekkel tartott fó-
rumon szerda délután. 

Készül Miskolctapolca fejlesztési kon-
cepciója, melybe a civil szervezeteket 
is bevonta a város vezetése. Ahogy 
Lengyel Katalin, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. ügyvezetője fogalma-
zott: nem ők szeretnék megmondani, 
hogy mi legyen, hanem jó ötleteket 
várnak.  

Ezért azt kérték a megjelent tapol-
cai civil szervezetektől, hogy május 
31-éig állítsanak össze egy elképze-
lést arról, milyen attrakciókat, ötlete-
ket lehet beépíteni az egészségturiz-
mus funkcióba. Június elején jelenik 
meg ugyanis az ÉMOP pályázati ki-
írása kiemelt turisztikai attrakciókra, 
innen szeretnének minél nagyobb tá-
mogatást elnyerni (a felső határ most 
kétmilliárd forint). 

Az ügyvezető szerint a város régóta 
adós ezzel a komplex fejlesztéssel, me-
lyet most a Hejő-park elejétől egészen 
a kőbányáig terveznek. Lengyel Ka-

talin azt is kijelentette, hogy szükség 
van fürdőfejlesztésre, ám arról is be-
szélt, hogy a régi strand területe jelen-
leg jelzáloggal terhelt, és per alatt áll, 
a pályázathoz viszont tiszta területre 
van szükség.

Czinkné Sztán Anikó, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. és a Miskolctapolca 
Fejlesztési Kft. ügyvezetője elmond-
ta: dolgoznak azon, hogy a jelzálog-
bejegyzés átkerülhessen egy másik 
ingatlanra. A pert első fokon elvesz-

tették, de egy jó fellebbezés született. 
Ha mégis előállna az a helyzet, hogy 
másodfokon is elveszítik, akkor sincs 
veszve semmi, elkülönítettek 26,5 mil-
lió forintot a terület megvásárlására.

» folytatás a 3. oldalon

A nagy cél előtt a Diósgyőr

A DVTK-stadionban szombaton felhangzó kezdő sípszó után nem 
sokkal akár az is kiderülhet, hogy ha pontot szereznek a piros-fehérek, 
akkor már most bajnoki címet ünnepelhetnek. 

» részletek a 9. oldalon

Hosszabb járatok, éjszaka is
Kis mértékben módosítja a vonal-
hálózatot június 16-ától a Miskolc 

Városi Közlekedési Zrt (MVK). 
Részben összevonják a jelenle-
gi 8-as és 18-as, valamint 34-es 

és 38-as viszonylatokat. Nyártól 
mindenki igénybe veheti a sze-

mélyzeti járatokat, ezzel a lépéssel 
teszteli az MVK, van-e igény Mis-

kolcon éjszakai buszokra. 
» részletek a 3. oldalon

Várfesztivál szeptemberig
A hét végén kezdetét veszi a sze-
zon és egészen szeptember elejé-
ig színes programokkal várja a di-
ósgyőri vár a látogatókat. Most 
szombaton, május 21-én, a rene-
szánsz kavalkáddal veszi kezdetét 
a Diósgyőri Várfesztivál idei prog-
ramja. Szeptemberig lesz többek 
között Mesés Várjátékok, Borsodi 
Fonó, fényünnep, Diósgyőri Vár-
színházi Esték, Edda- és P. Mo-
bil-koncert, Középkori Forgatag és 
Bükki Vadas-boros Nap. 
» részletek a 4. oldalon
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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
KOSÁR-EB: ESÉLY 
a vÁROSnaK
Miskolcon rendezik az U18-as női 
korosztály b-divíziós európa-baj-
nokságát augusztus 4–14. között.  
sport | 9. oldal

tananYag a 
hELYiSmEREt
Miskolcon is be kívánják vezet-
ni a helyismereti órákat az okta-
tási intézményekben.   
a város | 5. oldal

újRa miSKOLci 
PüSPöKSÉg 
a görög katolikus exarcha fel-
adata a lelkiség erősítése és az új 
kormányzóság megszervezése  
a város | 4. oldal

Tapolcának ma is vannak vendégvonzó részei – a fejlesztések célja, hogy egyre több ilyen legyen | fotó: Juhász Ákos

Elkezdték a tavaszi virágosítást
Az elkövetkező három hét-
ben csaknem hetvenezer 
egynyári virágpalántát ültet-
nek ki a közterületekre a Vá-
rosgazda Kft. munkatársai.

A tavaly kiültetett, kétnyári növé-
nyek – krókusz, tulipán, nárcisz – 
már korábban virágba borultak. 
Kovács Anna, a polgármesteri hiva-
tal kertészeti előadója elmondta: az 
egynyári palántákat eddig megál-
lapodás alapján a Debreczeni Már-
ton Szakképző Iskola üvegházában 
nevelték, innen szállítják kiültetés-
re az elkövetkező hetekben. A virá-
gosításra idén mintegy hatmillió fo-
rintot költ a város, a takarékosság 

jegyében ebben az évben nem lesz-
nek virágfák a belvárosban. De a 
miskolciak most is a tavaly megszo-
kott kedvenceikkel találkozhatnak a 

közterületeken. A virágosítás főként 
a belvárost és a tapolcai városrészt 
érinti majd. 

» folytatás a 4. oldalon

Helyreállítják 
az országzászlót
Közadakozásból kívánja hely-
reállítani az egykori miskol-
ci országzászlót a Lévay Jó-
zsef Közművelődési Egyesület, 
a kezdeményezést az önkor-
mányzat is támogatja. 

A trianoni békediktátumot kö-
vetően sok helyen avattak az 
országban ilyen és hasonló, a 
szétszakított magyarság össze-
tartozását szimbolizáló emlék-
műveket. Miskolcon az 1930-as 
évek közepén, a Népkert Gör-
gey utcával határos részén ál-
lították fel a faragott kőtalap-
zaton álló, több méter magas, 
nemzetiszínű szalaggal díszített 
zászlórudat, a félárbocra enge-
dett, nemzetiszínű zászlóval. 

» folytatás a 4. oldalon

Lábakra állítják az utakat
Milyen lépésekre van szükség Miskolc 
és Felsőzsolca határában annak ér-
dekében, hogy megelőzzék a tavaly 
nyárihoz hasonló árvíz előfordulását?

Erről a kérdésről kedden elvi, előze-
tes megállapodás született a Vidék-
fejlesztési Minisztériumban, ahol 
Illés Zoltán államtitkár fogadta a te-
rület országgyűlési képviselőjét, 

Felsőzsolca polgármesterét, alpol-
gármesterét, Miskolc önkormányza-
tának képviselőit, főépítészét, és a te-
rületen álló áruházak képviselőit. Az 
egyeztetés eredményéről szerda dél-
előtt Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő és Rostás László főépítész 
tájékoztatott. 

Az országgyűlési képviselő el-
mondta, összefogást kezdeményeztek 

az áruházakkal. A gátépítés a tervek-
nek megfelelően halad, azonban to-
vábbi lépésekre is szükség van még 
a teljes védelemhez. Miskolc és Fel-
sőzsolca között az utakat „lábra kell 
állítani”, hogy a víz szabad lefolyást 
kapjon, de az autópálya-építéskor fel-
töltött terület egy részét is vissza kell 
kotorni. Csöbör Katalin szerint nagy-
jából hárommilliárd forintos beruhá-
zásról van szó, az előzetes egyezteté-
sek szerint az összeg felét az áruházak, 
a másik felét pedig az állam állná.

Itt még építik, ott már javítják
Múlt hét csütörtök óta a Zöld Nyíl-
tól hangos Miskolc: a Győri kapu és 
Diósgyőr a felújítás miatt, a belvá-
ros pedig a pályaburkolat meghi-
básodásai miatt. A kivitelező ugyan 

garanciális javítást ígér, a miskol-
ciak többsége ennek ellenére is fel 
van háborodva, hogy alig fél évvel 
az átadás után már javítani kell.

» cikkeink a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Egyed Zsolt | országgyűlési képviselő fogadóórát tart május 26-án, csütörtökön 
délelőtt 11–12 óra között a Jobbik-irodában (Széchenyi u. 52.).

» Szegedi Márton és Jakab Péter | önkormányzati képvise-
lők fogadóórát tartanak május 23-án, hétfőn délelőtt 10–11 óra között a 
Jobbik-irodában (Széchenyi u. 52.).

» Miklós Árpád | a megyei önkormányzat Jobbik-frakciójának ve-
zetője fogadóórát tart május 26-án, csütörtökön délután 2–5 óra között a Jobbik-iro-
dában (Széchenyi u. 52.).

fogadóórák ››››››››››››

a város lapja
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Kárenyhítés. A megyét ért fagyhul-
lám komoly károkat okozott a gyü-
mölcs- és szőlőültetvényekben má-
jus 5–7. között. Azok a gazdálkodók, 
akik a nemzeti kárenyhítési rendszer 
tagjai, a 32/2009. (III. 31.) FVM-ren-
delet 2. sz. mellékletén a fagykár be-
következését követő 15 napon belül 
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatóságára pos-
tán, vagy személyesen a 3525 Mis-
kolc, Dóczy József út 6. szám alat-
ti hivatalában tehetnek bejelentést. A 
nyomtatvány a www.mgszh.gov.hu 
honlapról letölthető. A kárbejelen-
tés határideje május 23-án, hétfőn le-
jár, ennek elmulasztása esetén elve-
szítik jogosultságukat a kárenyhítési 
juttatásra. Azon termelők, akik a vár-
ható terméskiesés miatt a termékér-
tékesítési szerződésben vállalt teljesí-
tési kötelezettségüket nem, vagy csak 

részben tudják teljesíteni, „vis major”-
bejelentést is adjanak be a 44/2007. 
(VI. 8.) FVM-rendelet szerint.

Foglalkoztatási program. A Nem-
zetgazdasági Minisztérium a mun-
kaügyi központok részére központi 
programot hirdetett a munkaerő-
piaci válsághelyzetek kezelésének, 
foglalkoztatási szerkezetváltás elő-
segítésének 2011. évi támogatásá-
ra, 500 millió forint összegben. A 
támogatás legalább 50 fő létszám-
leépítés bejelentése, illetve legalább 
50 fő továbbfoglalkoztatásra átvett 
munkavállalók esetében nyújtha-
tó, időtartama legfeljebb 6 hónap. 
További információk megtalálha-
tók a Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának honlapján: http://
emrmk.munka.hu Támogatások/
Munkaadóknak menüpontban.

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

Kínai testvérvárosunk lehet
Testvérvárosi együtt-
működésre írt alá szán-
déknyilatkozatot múlt 
héten Pfliegler Péter 
miskolci alpolgármes-
ter a kínai Baotou veze-
tőivel.

– Kínai részről már régóta ko-
moly igény mutatkozik, hogy 
szorosabbra fűzzék a kapcsola-
tokat az Észak-magyarországi ré-
gióval és Miskolccal – mondta el 
lapunknak Pfliegler Péter. – Feb-
ruárban városunkban járt Gao 
Jian, Kína magyarországi nagy-
követe, azzal a céllal, hogy sze-
mélyesen is elősegítse az együtt-
működést mind gazdasági, mind 
pedig kulturális területen. Ennek 
fontos eszköze a testvérvárosi 
kapcsolatok kialakítása, s a nagy-
követ – aki ismeri településünket, 
ipari múltját, természeti szépsé-
geit és lehetőségeit – felajánlotta 
ebben a közreműködését – emel-
te ki az alpolgármester, hangsú-
lyozva: kormányzati szinten is 
prioritást élvez a magyar–kínai 
kapcsolatok elmélyítése, hiszen 
a világ második legerősebb gaz-
dasági hatalmáról van szó. Fon-
tos célkitűzése a városvezetésnek, 
hogy ennek az együttműködés-
nek Miskolc is részese, jelentős 
szereplője legyen.

Pfliegler Péter múlt héten Kí-
nában járt egy magyar delegáció-
val, és szándéknyilatkozatot írt alá 
Baotou vezetőivel, testvérvárosi 
kapcsolat létrehozására. A mint-
egy 1,7 millió lakosú település 
Belső-Mongólia kínai tartomány-
ban található, fejlett acéliparral, 
vas-, szén- és ércbányászattal. Je-
lentős számban él itt mongol ki-
sebbség is, akik nagyon fontosnak 
tartják a magyar „rokonság” ápo-
lását, és büszkék a történelmi kap-
csolatra a két nép között. 

– Elsősorban az iparfejlesztés, a 
beruházások területén szeretnénk 
együttműködni, minden képpen 
bevonva ebbe a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamarát – hangoztat-
ta Pfliegler Péter, aki szerint erre 
építve lehet aztán majd fejleszte-
ni a kapcsolatokat a kultúra, a tu-
rizmus, valamint az oktatás terü-
letén is: a kínai partnerek jelentős 
érdeklődést mutatnak a Miskolci 
Egyetemen folyó képzés, kutatás 
iránt.                                   Szepesi S.

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; 
Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi 
ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (vonalas telefon-
ról hívható, 24 órás, ingyenes): 80/505-505. Áldozatsegítő vonal (24 órás, ingye-
nes): 80/225-225. Város őrség: 40/200-893. MIHŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. 
MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ-hibabejelentés: 40/282-828. Közte-
rület-felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok beje-
lentése): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közútkezelő Kht.: 46/560-070. 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 46/506-071.

közérdekű telefonszámok ››››››››››››

Csalók gyűjtenek adományokat. 
Szélhámosok próbálnak pénzt gyűj-
teni a Miskolci Családsegítő Szolgálat 
nevében. Földessy Judit igazgató tájé-
koztatása szerint egy beteg gyermek 
támogatására hivatkoznak. Nem ez 
az első eset, ezúttal főként a belvá-
ros területéről jelezték felbukkaná-
sukat. Az igazgató hangsúlyozta: ők 
soha nem gyűjtenek pénzadományo-
kat. Ezért kérik, ha valaki az intézmé-
nyükre hivatkozva kér pénzt, értesít-
sék őket vagy a rendőrséget!

Ruhagyűjtés. A Baloldali Nők ruha-
gyűjtést szerveznek május 23-án, hét-
főn délután fél 2 és fél 6 között, illet-
ve május 24-én, kedden délelőtt 9–12 
óra között az MSZP-székházban 
(Miskolc, Corvin u. 9.) Tavaszi-nyári, 
férfi, női és gyermekruhákat várnak 
főleg óvodás és iskolás korú gyerme-
kek részére, valamint könyveket, játé-
kokat, ágyneműket, takarókat.

A legjobb „járőrpárosok”. Miskolci 
Rendészeti Szakközépiskola két csa-
pata végzett az első két helyen az elő-
ször megrendezett „Legjobb járőrpá-
ros” országos tanulmányi versenyen. 
Május 12–13-án a Miskolci Rendé-
szeti Szakközépiskolában többek kö-
zött szakmai teszt kitöltésével, szitu-
ációs feladatokkal és lőfeladatokkal 
is mérték a fiatal járőrök felkészült-
ségét.

Zenei siker. Tizedszer rendez-
ték meg az Országos Kodály Zoltán 
Szolfézs és Népdaléneklési Versenyt 
május 13. és 15. között. Kategóriá-
jában harmadik lett Németh Márta 
(tanára: Szuhánszkiné Ladócsy Er-
zsébet), az Egressy–Erkel Zeneisko-
la növendéke. Népdaléneklésből kü-
löndíjjal is jutalmazta a zsűri.

Hat új hulladékgyűjtő sziget. 
Lakossági kezdeményezésre, Mis-
kolc város önkormányzati képvise-
lői kérésére új hulladékgyűjtő szi-
geteket helyezett ki az AVE Miskolc 
Hulladékgazdálkodási és Környezet-
védelmi Kft. Az új helyek: Napfür-
dő–Közdomb utca kereszteződése, 
a Szinva utca 25. számmal szembeni 
buszmegálló, Komlóstető utca 19-es 
buszvégállomás előtti terület. 

Zarándokok. Miskolcon is megpi-
hentek a három országot érintő, több 
mint 1400 kilométer hosszú Mária 
út zarándokai. A Fráter György Ka-
tolikus Gimnáziumban a tanulókkal 
imádkoztak, énekeltek, majd az intéz-
mény néhány tanulója és két dolgo-
zója csatlakozott a zarándokokhoz, és 
folytatták tovább útjukat Csíksomlyó-
ra, ahová pünkösdkor érkeznek meg.

május 14. | szombat

Ifjú népzenészek. Második alka-
lommal rendezték meg május 14-én 
az Ifjú népzenészek és néptáncosok 
regionális baráti találkozóját a Her-
man Ottó Általános Iskola és Mun-
kácsy Mihály Alapfokú Művészet-
oktatási Intézményben. Az idén 300 
résztvevő – köztük alapfokú művé-
szeti iskolák népzenész növendékei 
és néptánccsoportjai – lépett fel.

Járták a várost. Harmadik alkalom-
mal rendezték meg május 14-én a Já-
tékos VárosJárást. A népszerű verse-
nyen idén négy kategóriában ötfős 
csapatok részvételével százak vettek 
részt. A „várost járva” kilenc helyszí-
nen kapták meg Miskolchoz kötő-
dő feladataikat. A VárosJárást idén az 
oktatási, kulturális, turisztikai, ifjúsági 
és sportbizottság, valamint az Itthon 
Miskolcon Egyesület szervezte.  

Vágták a fát. Hagyományőrző fa-
vágó versenyt rendeztek Garadnán. 
A látványos megmérettetésen a leg-
jobb fakitermelők vettek részt szer-
te az országból. A nem kis erőpró-
bát igénylő versenyen az amatőrök 
mellett már világversenyt megjárt 
favágók is jelen voltak. A verseny öt-
lete az Ómassán élő, a Magyar Faki-
termelő válogatott tagjától, Horváth 
Lászlótól származik.

május 15. | Vasárnap

Emlékeket gyűjtött. Ereklyéket, em-
lékeket gyűjt a Báthory  Expressz ha-
zánkban. Miskolc előtt már több 

nagyvárosban is megfordultak vele 
a szervezők. A program célja, hogy 
amikor az Európai Unió soros elnök-
ségi posztját átadjuk Lengyelország-
nak, akkor egy kiállítással fejezzük ki 
a két nemzet történelmi barátságát. 

Transzplantációs konferencia. 
Konferenciát szervezett Miskolcon a 
Transzplantációs Alapítvány a Meg-
újított Életekért Egyesület, a szerv-
átültetésre váró betegek és rajtuk se-
gíteni akaró emberek számára. Az 
érdeklődők különböző előadásokat 
hallgathattak meg a transzplantáció-
val járó beavatkozásokkal kapcsolat-
ban, valamint kérdéseket tehettek fel 
a szakembereknek. A program kö-
tetlen beszélgetéssel zárult, ahol élő-
donoros szervátültetésben részt vett 
párokkal ismerkedhettek meg a je-
lenlévők. 

május 17. | kedd

A műszaki értelmiség napja. A 
műszaki értelmiségiek napja alkal-
mából nagyszabású tudományos 
konferenciát rendeztek a miskolci 
MAB-székházban. Az alkalomhoz 
illő volt a téma is: a régió kitörési le-
hetősége – természeti adottságaink 
kihasználása az energetikában és a 
bányászatban.

Félmilliós segítség. Félmillió fo-
rintos adományt nyújtott át kedden 
az Országos Mentőszolgálat miskol-
ci mentőállomásának a Baumit Kft., 
amiből egy vákuum-végtagrögzítő 
készletet vásároltak.

május 18. | szerda

Állt az építkezés. Megállt néhány 
napra az építkezés a Szentgyörgy ut-
cai egészségháznál, mivel a kivitele-
zés megkezdésekor előre nem látha-
tó problémák merültek fel (ilyen volt 
például egy olyan vezeték, ami nem 
szerepelt egyetlen térképen sem). A 
módosított építési engedélyt előre-
láthatóan még a héten megkapja az 

önkormányzat, és így az építkezés is 
folytatódhat tovább az előre megter-
vezett ütemben.

Majális az idősekért. Az idén har-
madik alkalommal rendezték meg 
Miskolc idősellátással foglalkozó 
szervezetei az Iránytű Szociális Szol-
gálattal közösen az idősek majálisát a 
hejőcsabai Gárdonyi Géza Művelő-
dési Házban. Az év legnagyobb, idő-
seket vendégül látó rendezvényén, 
három napon keresztül különböző 
programokon vehettek részt a har-
madik kor képviselői. 

május 19. | csütörtök

Cseh drót. Az évszázados múltra 
visszatekintő miskolci drótgyár, hi-
vatalos nevén a D&D Drótáru Zrt. a 
csehországi Trinecké Zelezárny acél-
mű leányvállalata lett és ezáltal beke-
rült a Moravia Steel cégcsoportba. A 
cseh cégnek merész tervei vannak, 
három év alatt szeretnék megdup-
lázni a miskolci termelést.

Gazdasági kihívások. „Globá-
lis kihívások – európai válaszok” 
címmel rendezett nemzetközi tu-
dományos konferenciát a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Kara 
Lillafüreden a Palotaszállóban. A 
kétnapos eseményre a régióban lévő 
partnervállalkozásokat is meghív-
ták. A rendezvényt Petykó Zoltán, a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnö-
ke nyitott meg, aki beszédében átte-
kintette a hazánk uniós csatlakozása 
óta eltelt időszakot, gazdasági szem-
pontból. A konferencián számos ha-
zai felsőfokú oktatási intézmény kép-
viseltette magát, érkeztek előadók 
Debrecenből, Pécsről, Győrből, és a 
Budapesti Corvinus Egyetemről is. 

Ápolók ünnepe. Az ápolók nem-
zetközi napja alkalmából „Szak-
értelem, partneri viszony a 
mozgó struktúrában” címmel szak-
dolgozói tudományos ülést tartottak 

a MISEK-ben. A hetedik alkalom-
mal megrendezett, hagyományos 
konferencia előadásai különböző 
szakápolói témákat érintettek. 

A tehetségekért. Tavaszi Zsongás 
Tehetségkonferenciát tartottak Mis-
kolcon, a Dózsa György Úti Óvodá-
ban. A szakmai előadások mellett a 
gyerekek is bemutatták az intézmény 
tehetségműhelyeinek eredménye-
it. A konferencián a Magyar Géni-
usz Integrált Tehetségsegítő Progra-
mot is ismertette Rajnai Gábor, a 
Hálózatfejlesztő szakmai munkacso-
port vezetője. Mint mondta, a tehet-
ség felismerése mellett fontos a fiata-
lok útjának egyengetése is. A hálózat 
az óvodás kortól egészen a felsőokta-
tásig terjedően foglalkozik a tehetség 
felismerésével.

május 20. | péntek

Földvári Rudolf 90 éves. Ünnepi 
megemlékezést tartott a Nagy Imre 
Társaság megyei csoportja az 1956-
os forradalom 55. évfordulója alkal-
mából, a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtárban. A rendezvényen, 90. 
születésnapja alkalmából köszöntöt-
ték Földvári Rudolfot (balra), az ’56-
os Megyei Munkástanács egykori el-
nökét, Miskolc díszpolgárát. A neves 
köszöntők és emlékezők szavai után 
Földvári Rudolf történelmi áttekin-
tésében azokról a körülményekről 
szólt, amelyek egyedivé tették Mis-
kolcot és a megyét a forradalom ese-
ményei során. 

A munkahelyteremtésről. Ér-
tetlenségét fejezte ki Káli Sándor, az 
MSZP miskolci elnöke pénteki saj-
tótájékoztatóján a közelmúltban ala-
kult új miskolci drótgyárral kapcso-
latban. Mint elmondta, tudomása 
szerint az új cég ugyanazokat a ter-
mékeket gyártja, mint a jövőre száz- 
éves miskolci üzem, így konkuren-
ciát jelent, és félő, hogy elszívja a 
dolgozókat is. Arról is beszélt, hogy 
az új cég olcsóbban kapta meg a te-
rületet az ipari parkban, mint azt 
korábban másoknak értékesítették. 
Kérte a polgármestert, hogy alakít-
son krízis munkabizottságot a ce-
mentgyár megmentése érdekében.

Autós pálinkatúra. Borsod-Aba-
új-Zemplén varázslatos tájait, törté-
nelmi látnivalóit és a pálinkát mint 
hungarikumot fogták össze egy cso-
korba a péntek reggel elrajtolt, két-
napos II. Rákóczi Autós Pálinka-
túra szervezői. Számos állomással 
tarkított szórakozásról van szó va-
lójában. Kellemes program, amely 
keretében olyan feladatokkal kellett 
megküzdeni, mint Miskolctapolcán 
ki csúszik le a leggyorsabban a nyá-
ri bobpályán. A jezsuita gimnázium 
udvarán pedig a gyógynövényisme-
retükről adhattak számot a verseny-
zők, akik közt jó pár ismert közéle-
ti személyt láthattunk viszont, mint 
például Ríz Gábor országgyűlé-
si képviselőt, vagy Pfliegler Pétert, 
Miskolc alpolgármesterét, Martinek 
János kétszeres olimpiai bajnokot.

TeSzedd 2011: Miskolcot is kitakarítják
Nagyszabású, országos hulladék-
gyűjtő akciót rendeznek szom-
baton. A „TeSzedd 2011 – Önkén-
tesen a tiszta Magyarországért” 
programhoz számos szervezet, 
társaság csatlakozott Miskol-
con is.

A Dóczy József úti lakópark mel-
lett már pénteken elkezdődött a 
munka. A Lévay József Gimnázi-
um diákjai takarítottak, padokat, 
játszóeszközöket festettek, javítot-
tak a közeli parkban, játszótéren. 
Kovács Józsefné, a választókör-

zet képviselője egyéni alapjából fi-
nanszírozta a szükséges kellékeket, 
és paprikás krumplival is megven-
dégelte a gyerekeket. Szabó Sándor 
képviselő ugyancsak péntekre hir-
detett takarítási akciót a Bársony 
János utca környékén. 

A városi „TeSzedd” akció szom-
baton reggel kezdődik. Mintegy 
1500 fővel kezdik el takarítani lé-
nyegében az egész várost, számos 
helyszínen. A polgármesteri hiva-
tal, a Kormányhivatal, országgyű-
lési és önkormányzati képviselők is 
részt vesznek az akcióban.
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MVK: hosszabb járatok, 
éjszakai közlekedés
Kis mértékben módosítja 
a vonalhálózatot, és az éj-
szakai közlekedést is tesz-
teli június 16-ától a Mis-
kolc Városi Közlekedési 
Zrt (MVK).

A nyári menetrend kezdetétől rész-
ben összevonják a jelenlegi 8-as és 
18-as, valamint 34-es és 38-as vi-
szonylatokat. Ezeknek köszönhe-
tően átszállás nélkül lehet majd el-
jutni a repülőtértől a hűtőházig, 
valamint a Bodótetőtől a belváro-
son át a Tamperéig. Fontos, hogy 
az első esetben maradnak olyan já-
ratok, melyek csak a 8-as vonalán, 
és olyanok, melyek csak a 18-as vo-
nalán járnak majd. A második eset-
ben lesznek buszok, melyek nem 
mennek fel a Tamperére, ezek  38B-s 
jelzéssel az Arany János utca és a 
Bodótető között közlekednek majd.

A következő módosításoknál 
a lakossági igényeket is figyelem-
be vették. A 67-es vonalán há-
rom járat (7.03, 15.35, 16.30) a 
Komlóstető végállomásig közle-
kedik június közepétől, a 24-esen 
pedig három plusz fordulónak 
köszönhetően közel egy órával nő 
az üzemidő és kiszolgálja majd a 
járat a Mechatronikai Ipari Parkot 
is. Ismét a Tiszai pályaudvarra jár 
a 21-es néhány járata: a 21T jel-
zésű buszokat reggel a Budapest-
re fél 7-kor és fél 8-kor induló, este 
pedig a fél 7-kor, fél 8-kor és fél 
9-kor érkező IC-khez hangolják.

Nyártól mindenki igénybe ve-
heti a személyzeti járatokat, ezzel 
a lépéssel teszteli az MVK, van-e 
igény Miskolcon éjszakai bu-
szokra. Ez a változás ritka, de fo-
lyamatos éjjeli járatokat jelent, és 
amennyiben igény mutatkozik rá, 
elképzelhető, hogy később sűrítik 
azokat.

Tajthy Á.

A polgármester látja,  
a kivitelező megoldja 
A megújuló, illetve a tavaly 
már átadott villamospá-
lya-szakaszokat is megte-
kintette hétfőn Kriza Ákos 
polgármester a tervezők-
kel, szakemberekkel, illetve 
a sajtó képviselőivel.

A bejáráson három helyszínt ke-
restek fel – a selyemréti minta-
megállót, a Centrum környékét és 
a Győri kaput – mindenhol egy-
egy témakört, problémakört jár-
tak körül. Az új megállókkal kap-
csolatosan az egyik legnagyobb 
problémának azt látta a városve-
zetés, hogy végleges állapotban 
csak egyik oldalról lehet majd 
megközelíteni, ez pedig lassítani 
fogja a villamosközlekedést. Kriza 
Ákos polgármester a munka mi-

nőségét kritizálta, ugyanis a meg-
állók három hónap után beáznak. 
Komoróczy Imre, a Zöld Nyíl 
projektvezetője elmondta: a min-
tamegállókban észlelt hibákat ki-
javítják, és a többi megállóban ha-
sonló hibák már nem lesznek.

A Centrum előtt a sétálóut-
cai kivitelezés során elkövetett hi-
bákat összegezték. Szőke Lász-
ló, a Főépítészi, Városfejlesztési 
és Rendezési Osztály vezetője el-
mondta: gondok vannak jelenleg 
a vízelvezetéssel, mert – mint arról 
beszámoltunk – az új pálya négy 
centiméterrel magasabban talál-
ható, mint a régi, így a folyókasor 
csak részben tudja elvezetni a fő-
utcáról a vizet. Komoróczy Imre 
hozzátette: a sétálóutca felújításá-
ig a kivitelező átmenetileg kijavítja 
a vízelvezetést, és a sokat kritizált 
ideiglenes betoncsíkot is.

A Győri kapuban Rostás László 
főépítész arról beszélt, hogy a vá-
rosrészben a gömbsüvegsor mi-
att jelentősen leszűkül majd az 
útpálya, bővítésre ráadásul csak 
a Diósgyőr felé haladó oldalon 
lesz mód, lefelé a felsővezeték-
tartó-oszlopok túl közel vannak 
az úttesthez. Kriza Ákos szerint a 
problémára megoldást kell találni, 
mert a város közlekedési rendsze-
re nem lehet rosszabb a jövőben, 
mint a projekt kezdete előtt.

A polgármester a bejárás végén 
elmondta: az összes hibát külső 
szakértő fogja összegyűjteni, és a 
város azokat kijavíttatja a kivitele-
zővel, azonban ez nem veszélyez-
tetheti a projekt befejezését.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Az egészségturizmusra építik Miskolctapolcát
Rövidesen összeáll a fejlesztési koncepció – jó ötleteket még várnak 

Az egészségturizmus le-
het Miskolctapolca kitörési 
pontja, hangzott el a helyi ci-
vil szervezetekkel tartott fó-
rumon szerda délután. 

» folytatás az 1. oldalról
A strandfejlesztés kapcsán a meg-
beszélésen felvetődött az is, hogy 
más területet is lehetne találni a ko-
rábbinál, ha mégis a régi helyén va-
lósul meg, akkor támogatandó öt-
letnek találta mindenki a terület 
egybenyitását, és így az Aradi sé-
tány megszüntetését, ami után a sé-
tány és a közlekedés a Fenyő utcára 
helyeződne át. Czinkné Sztán Ani-
kó arról is beszélt, hogy a strandfej-
lesztést a város nem adja ki a kezé-
ből, maga valósítja meg. Szeretnének 
azonban egészségturisztikai funkciót 
is adni neki a könnyebb pályázható-
ság miatt.

Lehet nagyot álmodni
Rostás László arra is javaslatot tett, 
hogy Görömböllyel közösen gon-
dolkozzanak, az ottani civil szerve-
zetek már összeállították a javaslatai-
kat egy anyagban. Miskolc főépítésze 
szerint az egészségturizmus azért is 
jó, mert csendes funkció, de a meg-
beszélésen elhangzott az is, előnye, 
hogy nem szezonhoz kötött, és a fel-
mérések szerint ebben az ágazatban 
költenek a legtöbbet a turisták. Ros-
tás László elmondta, olyan beruhá-
zásokat szeretnének, ami gazdasá-
gos és önfenntartó. Kérte, hogy most 
„álmodjanak akár nagyot is” a tapol-
caiak, mondjanak ötleteket, de csak 
olyan beruházásba szeretnének be-
lefogni, amit be is tudnak fejezni. 
Ugyanakkor egy nagyobb ívű fej-
lesztés úgy is elképzelhető, hogy an-

nak most egy részét készítik el, és az-
tán továbbfolytatják majd.

A fórumon felvetődött a termál-
víz kérdése is, érdeklődtek arról, le-
het-e fúrni Tapolcán, vagy van-e 
lehetőség a mályi geotermikus kút-
ra csatlakozni. A szakemberek sze-
rint nincs megfelelő hőfokú víz Mis-
kolctapolca alatt, esetleges fúrások az 
eredmény szempontjából kérdése-
sek lennének, viszont nagy a költsé-
gük. A mályi fúrásnál még nem ké-
szültek a részletek arról, hogy merre 
és miként haladnak majd a vezeté-
kek, így azt sem lehet tudni, lehet-e 
rá csatlakozni, és milyen formában. 
Elhangzott az is, hogy bár gyógyvíz-
zé nem lehet, de folyamatban van a 
Barlangfürdőt tápláló víz termálvíz-
zé minősítése, ami sokat jelenthet az 
egészségturisztika kapcsán is.

Park, program, apátság
Az egykori gyerekstrand területén 
tavaly megvalósult szabadidőpark 
kapcsán Czinkné Sztán Anikó el-

mondta, a fenntartása költséges volt, 
a korábbi vezetés havi egymillió fo-
rint értékben kötött szerződéseket az 
őrzésére és a parkfenntartásra, a ki-
használtsága viszont alacsony volt. 
Ugyanakkor megvizsgálták a terüle-
tet és kiderült, hogy van olyan része 
is, amit törmelékkel töltöttek fel, így 
még balesetveszélyes is, ezért némi 
tereprendezésre lesz szükség. Annál 
inkább, mert jelentkezett egy szerve-
zet, amely néhány – elsősorban sport 
– programot valósítana meg a nyá-
ron a területen.

Nagy hangsúlyt kapott a megbe-
szélésen a park témája is, melynek 
kapcsán Rostás László kijelentette: 
mindenképpen növelni szeretnék 
a területét, az optimális terv, hogy 
a hatvanas évekbeli állapotot érje el 
újra, mielőtt hozzányúltak volna. A 
főépítész kiemelte, hogy amikor vá-
rosközpontról beszélt korábban, 
akkor parkra gondolt, nem épí-
tett környezetre. Arról, hogy melyik 
irányba, és hogyan lehetne a park te-

rületét növelni, több elképzelés is el-
hangzott, az is, hogy a Hejő-parkkal 
kapjon valahogy összeköttetést.

Szintén szót ejtettek a résztvevők a 
bencés apátság romjairól, melyet be-
fedtek a Barlangfürdő fejlesztésekor. 
Az apátság kibontását és turisztikai 
attrakció, illetve szakrális hely céljá-
ra hasznosítását többen is jó ötlet-
nek tartották. Czinkné Sztán Anikó 
megjegyezte, a fölé épült, mindösz-
sze három hónapos kihasználtsággal 
működő gyerekmedence megszün-
tetését és elbontását is elképzelhető-
nek tartja ennek érdekében. A meg-
beszélés zárásaként az ügyvezető 
hozzátette: van kialakult fejleszté-
si elképzelésük Miskolctapolcán, de 
nem szeretnék ráerőltetni senkire. 
A cél az, hogy a tapolcaiak ötletei-
vel összegyúrva egy olyan koncepció 
jöjjön létre, ami mindenki számára 
vállalható, és hosszú távú fellendü-
lést hoz nemcsak a városrésznek, ha-
nem egész Miskolcnak. 

Horváth Imre  | fotó: Juhász Ákos

Villamos és közbiztonság 
Zöld Nyíl és közbiztonság témakö-
rökben lakossági fórumot tart Ko-
vács László önkormányzati képvi-
selő május 25-én, szerdán délután 
5 órakor az Ady Endre Kulturális 
és Szabadidő Központban.

Résztvevők: Bogyai Ferenc rend-
őrkapitány, Rostás László főépítész, 
Szőke László, a főépítészi, városfej-
lesztési és rendezési osztály veze-

tője, Csiszárné Sajgó Erika, a ható-
sági főosztály vezetője, Komoróczy 
Imre, a Zöld Nyíl projektvezető-
je. Vendégek: Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő, Seresné Hor-
váth Zsuzsanna, Benczés Miklós, 
Bartha György, Kovács László ön-
kormányzati képviselők,  illetve a 
polgármestei hivatal, a holding és a 
kivitelező illetékesei.

Zöld Nyíl: itt még építik, ott már javítják
Hibák a belvárosban, pályaépítés és terelés Diósgyőrben

Múlt hét csütörtök óta a 
Zöld Nyíltól hangos Mis-
kolc: a Győri kapu és Diós-
győr a felújítás miatt, a bel-
város pedig a pályaburkolat 
meghibásodásai miatt. A ki-
vitelező ugyan garanciá-
lis javítást ígér, a miskolci-
ak többsége ennek ellenére 
is fel van háborodva, hogy 
alig fél évvel a munkák vége 
után már javítani kell.

A történet múlt hét csütörtökön 
kezdődött, akkor a Villanyrend-
őr környékén és a Pátria tömbnél is 
felpúposodott a sínek közötti bur-
kolat. A hiba kijavításáig órákon ke-
resztül villamospótló autóbuszok 
szállították az utasokat a Thököly 
utca és a Centrum között. Az érin-
tett helyeken a burkolatot feltör-
ték, majd ideiglenesen kijavították, 
hogy a villamos mielőbb újra elin-
dulhasson.

A váratlan hibát a szakembe-
rek szerint a hirtelen felmelegedés 
okozta annak ellenére, hogy a terv 
szerinti szükséges helyeken, vagyis 
hatméterenként kialakították a tíz-
milliméteres dilatációs (hőtágulási) 
hézagokat, és háromméterenként az 
úgynevezett vakhézagokat. A kivi-
telező akkor garanciális hibajavítást 
ígért a szakértők vizsgálata után.

Kivizsgálás, javítás,  
újabb baki
Hétfőn az MVK és a Zöld Nyíl Pro-
jektigazgatóság emberei bejárták a 
pályát, ezt követően Csontos Ág-
nes PR-menedzser a Miskolci Nap-
lónak elmondta: a púposodás miatt 
felül kell vizsgálni a kiviteli terveket, 
de hogy a hibát mi okozta, arról csak 
a – várhatóan jövő hét elejére – elké-
szülő szakértői anyag után tudnak 
részleteket mondani.

A kivitelező közben megkezd-
te a dilatációs hézagok felülvizsgála-
tát, majd javítását. A munkák során 
a réseket kitisztították és újravágták. 
Ez a munka sem ment azonban zök-
kenőmentesen, most csütörtökön is-
mét leállt a villamosközlekedés, mert 
a sínek közötti burkolatot javító gép 
vágókorongja beszorult a pályába. A 

bakit csak a burkolat újabb megbon-
tásával sikerült elhárítani, jó hír vi-
szont, hogy csütörtök estére a hiba-
javítás véget ért. 

Hogy elkerüljék az újabb púpo-
sodást, a javítás alatt a kivitelező a 
pressbeton-felület hűtését is meg-
rendelte. 

Mindent garanciában
Nem ez az egyetlen kijavításra váró 
hiba az alig féléves pályarészen. Több 
helyen beszakadtak a folyókák, ko-
rábban a Selyemréten síntörések is 
voltak, és az Ady-hídi útátjárót is ja-
vítani kell. 

Ami a folyókákat illeti, a kivitelező 
szerint a megengedettnél nagyobb 
terhelésű jármű mozdíthatta ki azo-
kat, így az nem garanciális hiba. A 
véleménynek ellentmondani látszik, 

hogy több ilyen hibát az elmúlt na-
pokban éjjelenként javítottak ki.

Az Ady-híd átjárójának szintbe 
hozását pénteken kezdték el, azon-
ban a korábbi hírekkel ellentétben a 
villamost a munkák alatt nem állít-
ják le, hanem két héten át, félpályás 
útlezárás mellett alakítják a szakaszt. 
Hétfőtől pedig a Baross Gábor ut-
cán, a Bajcsy-Zsilinszky csomópont-
tól a Tüzér utcáig egy héten át aszfal-
tozzák majd az utat.

Belváros: felújítják  
a kimaradt szakaszokat 
Korábban kimaradt a belvárosban 
két szakasz – a Tüzér utca és a Tiszai 
pályaudvar között, valamint az Ifiház 
előtt –, ezeket is felújítják júniustól. 
Emiatt villamos június 16-ától, meg-
közelítőleg hat-nyolc héten át csak 
a Selyemrét és Malomszög utca kö-
zött, majd pedig a Tiszai pályaudvar 
– Malomszög utca között jár majd. 
A szakaszok felújítása alatt villamos-
pótlók járnak a Tiszai és a Selyem-
rét között is, az 1VP és a 2VP pedig a 
Malomszögtől indul.

Diósgyőr: pályaépítés,  
újabb terelések
Mindeközben gőzerővel dolgoznak 
a pálya Thököly utca és Diósgyőr 
közötti szakaszán, sőt, már a Vas-
gyár eddig kimaradt részein is meg-
kezdték a vágányok cseréjét. A mun-
kák miatt szerda óta a Fürdő utca és 
Gózon Lajos utca kereszteződésé-
ben, csütörtöktől pedig Diósgyőrben 
a meghosszabbítás szakaszán a Köln 
utcától Lillafüred irányába zárták le 
a fél útpályát, utóbbi helyen a forgal-
mat jelzőlámpa irányítja.

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári László
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Helyreállítják a miskolci országzászlót
Közadakozásból kívánja 
helyreállítani az egykori mis-
kolci országzászlót a Lévay 
József Közművelődési Egye-
sület, a kezdeményezést az 
önkormányzat is támogatja. 

» folytatás az 1. oldalról
– Ez emlékhely volt, Trianon és a 
magyar sors mementója, megemlé-
kezések helyszíne, egészen az 1950-
es évekig – nyilatkozta Szabó Sándor 
református lelkész, az egyesület elnö-
ke. – A kommunista hatalomátvétel 
után szerte az országban lebontották 
vagy átépítették az ilyen emlékműve-
ket, ez a sors várt a miskolcira is.

– Helyreállításának gondolata már 
korábban felmerült, mint ahogyan 
Diósgyőrben is helyreállították a régi 
országzászlót a lokálpatrióták 1992-
ben – ezt Rostás László városi főépí-
tész mondta el, aki személyesen fog-
lalkozik az üggyel. Az önkormányzat 
a közelmúltban is sok megkeresést 
kapott – civil szervezetektől, magán-
személyektől –, mind az emlékmű új-
bóli felállítását kezdeményezték. Ezek 
között voltak olyanok is, amelyek ko-
moly forrásértékkel bírtak az eredeti 
emlékmű sajátosságairól.

– Nagyon sok mindent kellett tisz-
tázni a hitelesség érdekében, a régi or-
szágzászló pontos helyétől kezdve. 
Szerencsére részletes szakmai anya-

got találtunk ehhez a megyei levél-
tárban – tájékoztatott Rostás László. 
Nem csupán az eredeti tervrajzok-
ra bukkantak rá, fellelhető az ország-
zászló 1934-es felállításának teljes do-
kumentációja, levelezési anyaga is. 
Ezekből többek között kiderül, hogy 
nem csupán városi, hanem – meg-
nevezése szerint – Felvidéki Ország-
zászló is volt a miskolci, a létrehozását 
fel ügyelő bizottság pedig a negyedik 
legjelentősebb az akkori Magyaror-
szág hasonló egyesülései között.

Azt is sikerült kideríteni, hogy ere-
detileg a Népkert Görgey utcai ol-
dalán állt, a Herman Ottó Múzeum 

Képtárával szemben. Lebontását kö-
vetően, 1969-ben Kerényi Jenő Gé-
niusz című emlékművét telepítették a 
helyére, ez ma is ott található. 

– Ezt a munkásmozgalom hősei-
nek tiszteletére állították fel, de a szo-
bor minden politikai felhangtól füg-
getlenül művészi értéket képvisel, egy 
Kossuth-díjas szobrász alkotása – nyi-
latkozta a miskolci főépítész. – Terve-
ink szerint áthelyezzük a Sportcsar-
nok elé, ahol új jelentéstartalommal 
a sportolók dicsőségét hirdeti majd. 
Ezt követően régi helyére kerülhet 
a miskolci – felvidéki – országzász-
ló, melyet az eredeti tervek szerint re-

konstruálnak, a látványtervek már el 
is készültek. Mint megtudtuk, a kora-
beli országzászló-bizottságok nagyon 
aprólékosan meghatároztak mindent 
az emlékművekkel kapcsolatban – 
a talapzat, a rúd és a zászló anyagát, 
méreteit is –, amit a helyreállítás so-
rán szintén követni szeretnének. 

A mintegy négy méter átmérőjű, 
faragott mészkőtalapzaton álló, hat 
méter magas zászlórúd tetején meg-
mintázzák a Szent Koronát, az emlék-
mű egy járólapokkal, díszkővel kira-
kott kis tér közepén áll majd. Átadását 
augusztus 20-ára, Szent István ünne-
pére tervezik. A kivitelezés – a Géni-
usz-emlékmű áthelyezési költségeivel 
együtt – nagyjából tízmillió forintba 
kerül majd, amit alapvetően közada-
kozásból szeretnének finanszírozni. 
– Bízunk benne, hogy sokan a kezde-
ményezés mellé állnak majd, hiszen 
mindaz, amit az országzászló szimbo-
lizál, ma is nagyon aktuális – emelte ki 
Szabó Sándor lelkész, aki a városi köz-
gyűlés legutóbbi ülésén maga is anya-
gi felajánlást tett a nemes célra, és má-
sokat is adakozásra szólított fel.

Szabó Sándor azt is elmondta: a tri-
anoni békediktátumra emlékezve a 
nemzeti összetartozás napja közeled-
tével, május 31-én, kedden este 6 óra-
kor, az Egyházkerületi Székház nagy-
termében Raffay Ernő történész tart 
előadást Trianon okai és következmé-
nyei címmel. A rendezvényen gyűj-
tést rendeznek az országzászló helyre-
állítására.                                  Szepesi S. 

Elkezdték a tavaszi virágosítást
Elkezdődött Miskolc tavaszi 
virágosítása: az elkövetke-
ző három hétben csaknem 
hetvenezer egynyári virág-
palántát ültetnek ki a közte-
rületekre a Városgazda Kft. 
munkatársai.

» folytatás az 1. oldalról
A villamosprojekt munkálataiban 
érintett területekre nem ültetnek ki 
virágokat, itt ugyanis nehézségek-
be ütközne az ágyások megközelí-

tése, gondozása. Az önkormányzati 
képviselők, saját keretükből körze-
tükben külön is kezdeményezhetnek 
virágosítást, erről jelenleg is folynak 
tárgyalások. 

– Hat parkfenntartási körzet-
ben, 1918 négyzetméter felületen, 
összesen mintegy 69 000 egynyá-
ri virágpalántát ültetnek ki mun-
katársaink, többek között petúniát, 
szalviát, büdöskét, kannát és begó-
niát – tájékoztatott Németh Zita, a 
Miskolci Városgazda Kft. szóvivő-
je. A virágosítási munkák május 18-
án kezdődtek a Bartók téren, illetve 
a virágóránál, és előreláthatólag há-

rom hétig tartanak majd, harminc 
fő részvételével.

A tolvajok, rongálók minden év-
ben komoly károkat okoznak a köz-
területi virágágyásokban is, ezért fo-
kozott együttműködésre kérik a 
polgárőrséget és a rendőrséget a vi-
rágosított területek hatékony ellenőr-
zése érdekében. A korábbi években a 
kihelyezett térfigyelő rendszer, illetve 
lakossági bejelentések segítségével is 
sikerült már tetteseket beazonosíta-
ni. Kovács Anna elmondása szerint a 
Btk. szigorítása óta ezek a cselekmé-
nyek is komolyabb büntetőjogi elbí-
rálás alá esnek.                       Szepesi S. 
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Hét évtized után újra van miskolci püspökség
A görög katolikus exarcha feladata a lelkiség erősítése és az új kormányzóság megszervezése

Május 21-én, szomba-
ton, délelőtt 10 órától tart-
ják a Búza téri görög katoli-
kus templomban a Miskolci 
Apostoli Exarchátus püspö-
kének felszentelését.

Orosz Atanáz jelmondatául a 17. 
zsoltár első szavait választotta: „Sze-
retlek téged, Uram!”. Mint nyilatkoz-
ta, ezt a félmondatot és folytatását 
szokták a Hitvallás előtti csöndben 
elmondani, akkor, amikor megcsó-
kolják az oltárt. Élete legnagyobb 
dilemmájában ez a gondolat és ez a 
zsoltárvers igazította el a megoldás 
felé. Tudomása szerint ennek a vers-
nek a folytatása volt az előző, és ed-
dig egyetlen önálló miskolci görög 
katolikus püspök, Papp Antal érsek 
jelmondata. Így a választott szavak 
is hozzákapcsolják hét évtizeddel ez-
előtti elődje életművéhez.

Céljairól szólva Orosz Atanáz el-
mondta: az Apostoli Szentszék ál-
tal ráhárított fő feladatként a lel-

kiség erősítését és a zsolozsmázás 
előmozdítását jelölték meg. Emel-
lett nagy feladatot jelent majd a he-
lyi kormányzati rendszer kialakítása 
– megfelelő ügyintézéssel és infra-
struktúrával –, hiszen Miskolcon 
közel háromnegyed évszázada nem 
működött görög katolikus püspök-
ség. Közvetlen kapcsolatra törekszik 
az exarchátus lakóival – nem csupán 
a görög katolikus hívekkel, hanem 
lehetőség szerint minden jó szándé-
kú emberrel.

Iskolák és óvodák, különböző szo-
ciális intézmények is tartoznak az 
exarchátushoz, amelyek ugyancsak 
komoly odafigyelést igényelnek. Sze-
retné végiglátogatni a rábízott, csak-
nem 60 parókiát, és a templomokkal 
együtt megismerni az oda járó, vagy 
ott élő híveket is.

Orosz Atanáz 1960. május 11-
én született Nyíregyházán. Édesap-
ja görög katolikus papként szolgált, 
a család nyolc gyermekéből ketten 
választották ezt a hivatást. Filozófiai 
és teológiai tanulmányait a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen végez-
te. Licenciát, majd doktorátust szer-
zett teológiából, 1985-ben szentelték 
pappá, Budapesten. 

Tanulmányokat folytatott Rómá-
ban, a Szent Alfonz Akadémián, a 
Vatikán melletti Augustinianum 
Patrisztikai Intézetben és a Pápai Ke-
leti Intézetben is. 

Római tanulmányai befejeztével, 
1989-ben a nyíregyházi szeminári-
um tanulmányi prefektusa lett. 1991-
től 1993-ig a belga Chevetogne-i 
bencés kolostor novíciusa. 1993 és 
1995 között a nyíregyházi szeminá-

rium rektora, majd 1995-ben vissza-
tért Chevetogne-ba, ahol négy évig 
szerzetesként élt. 

1999-ben, hazatérve, szerzetestár-
sával, Kocsis Fülöppel közösen meg-
alapították Dámócon a Feltámadás-
kolostort, melyben 2008-tól, Kocsis 
Fülöp püspökké szentelésétől egye-
dül élt. 2010-től a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia a Buda-
pesti Központi Papnevelő Intézet 
propedeutikus évének elöljárójává 
választotta. A bizánci teológia szak-
értője, számtalan cikket és könyvet 
publikált, melyek országosan és nem-
zetközileg is elismertek.        Szepesi S. 

Várfesztivál szeptemberig
A hét végén kezdetét veszi a sze-
zon és egészen szeptember elejé-
ig színes programokkal várja a di-
ósgyőri vár a látogatókat. 

A reneszánsz kavalkáddal veszi 
kezdetét a Diósgyőri Várfesztivál 
idei programja most szombaton, 
május 21-én. A szezonnyitón a re-
neszánsz magyarországi virágko-
ra, a diósgyőri udvartartás eleve-
nedik majd meg a látogatók előtt. 
Mátyás királyt a Jászai Mari-díjas 
színművész, Helyey László, Beat-
rix királynét pedig a Miskolci 
Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas 
primadonnája, Seres Ildikó ala-
kítja. Az udvari bolondok, Badár 
Sándor és Szőke András számára 
is nagy nap lesz ez, hiszen Beckó 
udvari tréfamester oltár elé vezeti 
majd szíve választottját.

A gyermeknap alkalmából, má-
jus 27–29. között ismét megren-
dezik a – középkort felelevenítő 
meséhez kapcsolódó – Mesés Vár-
játékokat. Az egész napos progra-
mok mellett látványos harci lovas-
bemutató, íjászkodás, lovaglás is 
várja a gyerekeket és kipróbálhat-
ják a középkori fegyvereket és ki-
egészítőiket is. A kíváncsiskodók 
bepillanthatnak a kor mesterem-

bereinek szokásaiba, hétköznapjai-
ba is a Fügedi Márta Népművésze-
ti Egyesület kalauzolásával, 

Az egyesület a főszereplője a 
gyermek, majd a felnőtt Borso-
di Fonónak. Május 30–június 3. 
között a gyerekek megismerked-
hetnek többek között Északke-
let-Magyarország népművésze-
tével, a diósgyőri vár történetével 
is. A június 4–5. közötti XV. Bor-
sodi Fonó Folklórfesztivál kiemelt 
témája idén a Felvidék népmű-
vészete lesz, képviselteti magát a 
Ghymes zenekar és bemutatkoz-
nak a gömöri Várhosszúrét nép-
művészeti mesterei is – emellett 
számos neves fellépő és kézműves 
szórakoztatja majd a közönséget. 

Ismét lesz magyar fényünnep a 
diósgyőri várban és a várfürdőben 
június 18–21. között, a Diósgyőri 
Várszínházi Esték keretében, júli-
us végén és augusztus elején Wass 
Albert és Márai Sándor egy-egy 
műve éppúgy látható lesz, mint 
zenész színházi show és abszurd 
komédia. Lesz Edda-koncert, 
majd augusztus közepén a XII. 
Középkori Forgatag búcsúztatja a 
nyarat – a szezont pedig szeptem-
berben egy P. Mobil-koncert és a 
Bükki Vadas-boros Nap zárja. 

Az exarchátus (adminisztratúra, kormányzó-
ság) egy egyházmegyénél szerényebb létszá-
mú részegyházat jelent, élén az exarchával 
(kormányzóval), aki többnyire – de nem kö-
telezően – felszentelt püspök, hatalmát pedig 
az őt kinevező hatóság nevében gyakorolja. Az 
exarcha a megyéspüspökkel megegyező jogok-
kal és kötelességekkel rendelkezik. A Miskolci 
Apostoli Exarchátus neve jelzi, hogy az Apos-
toli Szentszék hozta létre, tehát ennek közvetle-
nül alárendelt részegyház, exarchája hatalmát a 
pápa nevében gyakorolja.

Rostás László főépítész a 30-as évekbeli és a mostani tervekkel | fotó: M. L.
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A Patak utca csúszik, a Városháza jól halad
Csúszik a Patak utcára ter-
vezett mélygarázs építé-
se műszaki és közbeszerzé-
si okok miatt. A selyemréti 
strandnál megismételt köz-
beszerzésre van szükség, a 
Kiss Ernő utca folytatásánál 
pedig a zajvédelmi terv mi-
att késik a beruházás.

Ahogy arról már beszámoltunk, az 
egyeztetések lefolytatása után úgy 
döntött az önkormányzat, hogy a 
Szent István tér alá tervezett mélyga-
rázst nem ott, hanem a Patak utcán 
építik meg. Mint Lengyel Katalin, a 
Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyve-
zető igazgatója érdeklődésünkre el-
mondta, az eredeti térképek alapján 
készítették elő a közműkiváltáso-
kat, ám kiderült, hogy olyan helyen 
is vannak vezetékek, amit a térkép 
nem jelölt. Az újabb előkerült köz-
művek kiváltása pedig hosszabb időt 
vesz igénybe, mint amit terveztek. 
Ugyanakkor a munka kezdését hát-
ráltatja az is, hogy a tervezett, hirdet-
mény nélküli közbeszerzési eljárást 
nem engedélyezte a hatóság, így nyílt 
eljárást kell meghirdetni.

Lengyel Katalin hozzátette, kér-
ték a hatóságokat, hogy ne „használ-
ják ki” a rendelkezésre álló harminc 
és hatvan napos határidőket az enge-

délyezéseknél, hogy ezzel gyorsítani 
tudják kicsit a projektet, de a mély-
garázs átadása így is áthúzódik a jövő 
évre, és még azt követi majd a térren-
dezés, ami szintén a projekt része. 

A Selyemréti Strandfürdő fejlesz-
tésénél új közbeszerzési eljárást kell 
kiírni, ugyanis az előző vezetés által 
lefolytatott eljárásban olyan sok sza-
bálytalanságot találtak, hogy nem 
lehet megkötni a szerződést. Az új 
ajánlatkérési dokumentációt elkészí-
tették, jelenleg a Norda engedélyezé-
se alatt áll, de azt követően a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökségnek is rá 
kell bólintania, csak azután jelenhet 
meg, tájékoztatott Lengyel Katalin. 
Így várhatóan szeptemberben kez-

dődhet el a kivitelezés, és figyelem-
be véve a telet, 2012 májusában ké-
szülhet el.

Csúszik az átadása a Kiss Ernő 
utca, vagyis a déli tehermentesítő 
meghosszabbításának is, itt új zaj-
védelmi tervet kellett az építési en-
gedélyhez készíteni. A tervmódo-
sítást most engedélyeztetik, ezt 
követően 15 nap múlva emelked-
het jogerőre. Az ügyvezető igazga-
tó nem véletlenül említette meg a 
fellebbezési határidőt, az elmúlt he-
tekben ugyanis többször akadályoz-
ták meg lakossági beadványok az 
engedélyek megszerzését. Szeren-
csére a beruházásnak vannak olyan 
részei is, amelyekre van jogerős en-

gedély, így tudnak haladni a kivitele-
zéssel, ilyen például a Petőfi utca ele-
jén a ferde híd, amely a héten már az 
aszfaltszőnyeget is megkapta. Azon-
ban nem halad megfelelő ütemben a 
beruházás, a zajvédelem miatt mó-
dosított építési engedély beszerzése 
után pedig külön közbeszerzési eljá-
ráson kell a kivitelezőt kiválasztani a 
tervmódosítás miatt. Persze, emellett 
a zajvédelmi előírások olyan változ-
tatásokat igényelnek, ami jelentősen 
megnöveli a költségeket is.

A belvárosi beruházások kap-
csán Lengyel Katalin elmondta, a 
homlokzatfelújítások elindultak, a 
MIK a szerződés szerint, előrelát-
hatóan szeptember elejére befejezi a 
munkát. Jó ütemben és a terveknek 
megfelelően halad a Városháza fel-
újítása is, itt szeptember 30. a határ-
idő, és jelenleg nem látják akadályát 
annak, hogy ezt tartani tudják.

A második fordulós beadásánál 
tart a Diósgyőr-Lillafüred város-
fejlesztési pályázat, a határidő júni-
us 10. Jelenleg az utolsó simításokat 
végzik rajta, a mellékleteket készí-
tik el, és csatolják hozzá. Kétmilli-
árd forintos fejlesztésről van szó, és 
úgy számítják, három hónapot ve-
het igénybe a döntés, ezt követően 
írhatják alá a támogatási szerződést, 
és kezdődhetnek a közbeszerzések és 
engedélyezések. Így a konkrét mun-
kához várhatóan 2013-ban kezdhet-
nek hozzá, és 24 hónap a megvalósí-
tási idő.         Horváth Imre | fotó: M. L. 

Folytatódik a Kistermelői 
Napok a Búza téren
Folytatódik a Búza téri Kisterme-
lői Napok, a pozitív eredmények-
nek köszönhetően újabb harminc 
napra megrendezik. Közben a 
közgyűlés döntött az őstermelői, 
kistermelői piac létesítéséről is, 
amely az engedélyek beszerzése 
után nyílhat meg.

Miskolc közgyűlése felhatalmaz-
ta a polgármestert és a Miskol-
ci Városgazda Nonprofit Kft.-t az 
állandó piac kialakításához, mű-
ködtetéséhez szükséges intézke-
dések megtételére, a jogszabályi 
előírások szerinti eljárások lefoly-
tatására, a hatósági engedélyek 
megszerzésére, és a szerződések 
aláírására. A piac üzemeltetésével 
a Városgazda Kft.-t bízták meg.

Előzetes igényfelmérésként áp-
rilis 21-étől május 20-áig Búza téri 
Kistermelői Napokat szerveztek a 

területen. Mint Perecsenyi Attilá-
tól, a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatójától 
megtudtuk, május 21–június 21. 
között megrendezik a Búza téri 
Kistermelői Napok II. elnevezésű 
rendezvényt, a héten már zajlott a 
szerződések megkötése. 

Lehetőséget biztosítanak a ma-
gyar termékek árusítására, segít-
ve az őstermelőket, illetve a kis-
termelőket, hogy a kertjükben 
megtermelt felesleget értékesít-
hessék. Az elkövetkező 30 nap 
időtartamra a szükséges enge-
délyeket már a hét elején besze-
rezték, de mint Perecsenyi Attila 
hozzátette, a közgyűlési határozat 
értelmében elkezdték a végleges 
piac kialakításához szükséges do-
kumentumok, engedélyek meg-
szerzését is.

H. I. | fotó: M. L.

Piac Zrt. kontra város
A felhalmozott közüzemi és szol-
gáltatói tartozások miatt felszá-
molási eljárás indult a Miskolc 
Piac Zrt. ellen. A városgazdálko-
dási és üzemeltetési bizottság el-
nöke, Soós Attila úgy nyilatko-
zott a Miskolc Televíziónak, hogy 
a piacot működtető cég vezetői-
vel a jövő hét elején egyeztet a bi-
zottság. Az ülésen arra szeretné-
nek választ kapni, hogy miként 
juthatott idáig a miskolci piac. A 
zrt.-ben 33 százalékos kisebbségi 
tulajdonrésszel rendelkező önkor-
mányzat addig nem tudja meg-
tenni a helyzet kezeléséhez elen-
gedhetetlen lépéseket, ameddig 
nem ismerik teljes egészében az 
ügy hátterét. Információink sze-
rint az is tisztázásra vár, hogy a 
bérlők fizetik-e a bérleti díjakat. 

A városháza szóvivője, Dobos 
Tímea szerkesztőségünkhöz el-
juttatott közleményben azt írta: 
Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere már hónapokkal ezelőtt el-
mondta, és ezt most is megerősíti: 
ha a fizetési nehézségek miatt fel-
számolási eljárás kezdődne a piac 
üzemeltetőjével szemben, a piac 
akkor is piacként kell, hogy to-
vább működjön. A társaság hatal-
mas közüzemi és szolgáltatói tar-
tozásokat halmozott fel.

A polgármester az elmúlt hóna-
pokban többször tárgyalt a vásár-
csarnokban árusító kereskedők-
kel, akiknek már akkor elmondta: 
a nehézségek ellenére sem mond 
le a város a Búza téri piacról. 
Vagyis a kereskedőknek nem kell 
attól tartani, hogy a piac bezár.

Várostörténeti vetélkedő: 
megvannak a döntősök!
Megszületett a várostörténeti 
verseny írásbeli fordulóinak vég-
eredménye, és megvan a dön-
tő időpontja is. A két kategóriá-
ban az első 10-10 csapat jutott a 
döntőbe. 

Ebben az évben immár harma-
dik alkalommal hirdette meg a 
tíz héten át tartó várostörténe-
ti vetélkedőt általános és középis-
kolás diákok számára Fodor Zol-
tán önkormányzati képviselő és a 
MIKOM Nonprofit Kft. A kérdé-
seket az idén is Dobrossy István 
történész állította össze.

Tíz írásbeli forduló után ala-
kult ki a döntősök mezőnye. 

Az általános iskolásoknak júni-
us 3-án, pénteken, a középisko-
lásoknak június 4-én, szomba-
ton délelőtt 9-órakor kezdődik a 
döntő verseny a Városháza dísz-
termében. Nekik a köztes idő-
ben is lesz feladatuk: keresniük 
kell egy Miskolchoz köthető, élő 
közéleti személyt, akivel három-
perces riportot készítenek. Május 
23-án, hétfőn pedig a miskolci pa-
pírgyárba szerveznek üzemláto-
gatást, az ott elhangzottak alapján 
feladatot kell majd megoldani. 

A döntős csapatok névso-
ra, a feladatok részletes leírása, és 
egyéb hasznos információk a mi-
nap.hu-n találhatók.

Polgárőrség: egyre szigorúbb feltételekkel
Az Országos Polgárőr Szövet-
ségben meghökkenést, több 
tagegyesületnél pedig felhá-
borodást keltett egy hetilap 
nemrégiben megjelent újság-
cikke.

A lap szerint a hazai polgárőr-szer-
vezetek jelentős része – Borsod-Aba-
új-Zemplénben például a harmada 
– egyáltalán nem rendelkezik műkö-
dési engedéllyel. 
A hetilap szerint az Országos Pol-
gárőr Szövetség nyilvántartása alap-
ján az országban jelenleg 1821 helyi 
csoport működik törvényesen, míg 
további 316 szervezet tagjai – első-
sorban a bírósági bejegyzés hiánya 
miatt – egyelőre nem igényelhetnek 
polgárőr-igazolványt. Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében, ahol „358 

településen 183 csoport működik”, 
állítólag 59 egyesületnek nincs en-
gedélye. A szerző Miskolc vonatko-
zásában név szerint megemlítette a 
Jókai lakótelepi, a Lyukóvölgyi, vala-
mint a Közbiztonsági Polgárőrséget, 
amelyek tagjai ezen okból nem kap-
tak polgárőr-igazolványt.

Csóra György, a B.-A.-Z. Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke, az Or-
szágos Polgárőr Szövetség alelnöke 
lapunknak elmondta: nagyon sok 
jelzést kaptak az újságcikkel kapcso-
latban, amely az OPSZ egyik koráb-
bi, valószínűleg az internetről szár-
mazó munkaanyagán alapul. 

– Ez a régi irat az igazolványcse-
rékhez szükséges, adminisztratív eljá-
rás során keletkezett. A benne foglalt 
adatok már egyáltalán nem aktuáli-
sak, és eredetileg sem azt jelentették, 
amilyen következtetést az újságíró le-
vont belőlük – hangsúlyozta Csóra 
György. Mint fogalmazott, a megyé-

ben jelenleg 219 polgárőr-egyesület 
működik, s valamennyi megfelel a 
törvényi előírásoknak.

– Ugyanez a helyzet Miskolcon 
is: az a három egyesület, ami a cikk-
ben „törvényen kívüliként” szerepel, 
különböző okokból már évekkel ez-
előtt megszűnt, vagy megszüntette a 
tevékenységét – tudatta Cseh László, 
a Bűnmegelőzési Centrum Kh. Pol-
gárőr Egyesület vezetője. 

Csóra György arról is szólt, hogy 
a napokban jelentősen szigorították 
a polgárőrség működési feltételeit. 
A polgárőrök ezután csak a rendőr-
séggel kötött, külön írásbeli megálla-
podás alapján végezhetik a tevékeny-
ségüket. Ennek során kötelesek 
együttműködni a többi hatósággal is, 
így például az állami és önkormány-
zati szervekkel, a katasztrófavéde-
lemmel, a tűzoltósággal, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatallal. A polgárőrök 
kizárólag helyi polgárőr-szervezet 

tagjaként járhatnak el a saját terüle-
tükön, és ezt igazolniuk is kell. Mű-
ködési területükön kívül csak ak-
kor láthatnak el szolgálatot, ha ezt a 
rendőrséggel, és a többi hatósággal 
kötött együttműködési megállapo-
dásban, írásban rögzítik. 

Amennyiben új polgárőr szervezet 
alakul, és felvételét kéri a megyei pol-
gárőr szövetségbe, csak akkor válhat 
az OPSZ tagjává, ha megfelel a szö-
vetség alapszabályában meghatáro-
zott feltételeknek. A polgárőrök nem 
viselhetnek olyan egyenruhát, amely 
hasonlít rendvédelmi szerv, vagy más 
hatóság tagjainak egyenruhájához, 
és olyan jelzés sem lehet az öltözetü-
kön, amely hatósági jellegre utalhat. 
A törvény lehetőséget biztosít rá, hogy 
szolgálata során a polgárőr – a rend-
őrségtől igényelt – gázspray-vel ren-
delkezzen, és azt a törvényben meg-
határozott esetekben, illetve feltételek 
mellett használja.                     Szepesi S. 

Miskolcon is tananyag lesz a helyismeret
Miskolcon is be kívánják 
vezetni a helyismereti órá-
kat az oktatási intézmények-
ben. Ez erősítheti a lokálpat-
riotizmust, a városhoz való 
kötődést, ugyanakkor jó ha-
tással lehet a turizmusra is. 

– Már több városban is sikerrel mű-
ködik ilyen típusú oktatási projekt, 
például Tatán, Esztergomban, Kecs-
keméten pedig megvalósítás alatt áll 
– mondta el lapunknak Kákóczki 
András, a polgármesteri hivatal kul-
turális osztályának vezetője. Mind a 
felmérések, mind az eddigi tapaszta-
latok – például a várostörténeti ve-
télkedőkön, helyismereti táborok-
ban – azt mutatták, hogy Miskolcon 
is van erre igény, a fiatalok érdeklőd-
nek lakóhelyük múltja, értékei iránt. 

Az elképzelés pontos tematikáján 
még dolgoznak, de nyilvánvalóan 
Miskolcon is az lesz a cél, hogy elő-
segítsék a helyi történelem, az épített 
örökség és a kulturális sajátosságok 
megismerését, megismertetését.

Kákóczki András hangsúlyoz-
ta, nem kívánnak plusz terhet rak-
ni a gyerekekre, tanárokra, és az sem 
biztos, hogy ebből a tárgyból feltét-
lenül szükség lenne osztályozásra, 
számonkérésre. – A helyismeret ok-
tatása történhetne akár osztályfő-
nöki órák keretében is, esetenként 
külső helyszíneken, városjárással 
összekötve – hangoztatta. A hely-
történet ismerete, szeretete megala-
pozhatja a lokálpatriotizmus kiala-
kulását, amelyre nagy szükség van 
olyan településen, ahol ilyen fokú 
az elvándorlás. A lakosság identitás-
tudatának növelése ugyanakkor se-
gítheti az idegenforgalmat is: a jól 
informált, lakóhelyét szerető város-
lakótól ugyanis nem kell jobb „turis-
tacsalogató reklám”.

A helyismereti órákhoz már a 
jövő évi költségvetésben próbálnak 
forrásokat találni.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L. 

Koszorúzási 
felhívás
Május 29-én, vasárnap délelőtt 
9 órakor a Hősök terén Miskolc 
Elesett Hőseinek emlékművé-
nél, 10 órakor a Hősök teme-
tőjében, fél 12-kor a Szemere-
kertben található kopjafánál, fél 
1-kor a Búza téri görög katoli-
kus templom mellett felállított 
kopjafánál koszorúznak a vá-
ros vezetői a Hősök Napja al-
kalmából. 

Kérik azokat a pártokat, pol-
gári és civil egyesületeket, akik 
a megemlékezés virágait sze-
retnék elhelyezni az emlékhe-
lyeknél, az ünnep méltó elő-
készítése érdekében május 
26-áig jelezzék részvételüket 
írásban az alábbi címen: Ifjúsá-
gi és Szabadidő Ház, 3531 Mis-
kolc, Győri kapu 27., e-mail: 
ifjusagihaz@ifihazmiskolc.hu.
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Apróhirdetés
TÁRSAJÁNLÁS – minden korosztálynak – (20-40-ig) kedvez-
ménnyel! ZENIT TÁRSKERESŐ IRODA, Miskolc, Arany Corvin Üz-
letház 1. em. Tel.: 46/411-710, 30/445-6741.

Acél biztonsági ajtó beépítve 56 900 Ft, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, teljes 
körű árnyékolástechnikával. Érdeklődni: 30/336-5528, www.alu-
port.hupont.hu. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet .

Akció! Akció!
Valamennyi coop üzletünkben  

május 19-tôl 30-ig nagyszabású akció kezdôdött!

kínálAtunkból:

„b” minôségû lili rizs, 1 kg  199 Ft
Finomított napraforgó étolaj 1 l  399 Ft
kristálycukor 1 kg  319 Ft
Miskolci finomliszt 1 kg  169 Ft
Flóra csészés margarin 250 g  279 Ft

Egységár: 1116 Ft/kg

coop Vándor natúr dobozos sajt 140 g  199 Ft
Egységár: 1421 Ft/kg

D.E. Paloma vák. kávé 250 g  439 Ft
Egységár: 1756 Ft/kg

Fanta narancs 2 l PEt  249 Ft
Egységár: 124,50 Ft/l

Sió ôszibarack 25% 1 l  219 Ft
Pöttyös túró Rudi natúr 30 g  69 Ft
tomi kristály komp. normál mosópor 2 kg  899 Ft

Egységár: 449,50 Ft/kg

…és még számos akciós termék.

keresse az üzleteinket az akció ideje alatt is!

Nyári cipôvásár
A jól megválasztott cipő a járás öröme

Egyes termékek 2000 Ft-tól

Ha Önnek is fontos  
a kényelem, jÖjjÖn el!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

SzéleS, problémáS,  
Fájós lábAkrA

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

kÖzkívánatra vasárnap!!!
miskolc, technika Háza

május 29., 9–12-ig.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. keres 

gazdasági, pénzügyi,  
humánerőforrás-  

középvezető munkatársakat.
Várjuk jelentkezését:  
3531 Miskolc, Pf.: 57.

Május 27–28–29.  
délelőtt 10 órától 17 óráig

mesés  
várjátékok 

a  diósgyőri várban

Néhányan a fellépők közül:
Diósgyőri  

Aranysarkantyús Lovagrend,
Nagyvázsonyi Kaszkadőr 

Lovasszínház, Borsodi Csepűrágók
Animus Utcaszínházi Kompánia, 

Madzag Gólyalábasok, 
Hollóének Hungarica régizenei 
együttes, Monó Manó Zenekar

és még sokan mások...

Részletes info: www.ifihazmiskolc.hu
A belépő 6 éves kor alatt díjtalan!

Ifjúsági és Szabadidõ Ház 3531 Miskolc, Gyõri kapu 27.
Tel.: 46/411-747, 412-508, e-mail: ifihaz@ifihazmiskolc.hu



„Érezni a természetből áradó erőt…”
Nagyszüleinek kertészete volt. A kertészkedést, bár min-
dig érdekelte, mégsem tőlük, hanem a szomszédaitól tanul-
ta meg Tózsa-Rigó Attila, a Miskolci Egyetem Történettudo-
mányi Intézetének tanársegéde.

– Mivel kínálhatom önöket? Teá-
val, kávéval, esetleg a saját termésből 
készült pálinkával? – fogad minket 
sortban, gumipapucsban. A kávét el-
fogadjuk, a pálinkát csak megszagol-
juk. Tiszta, ütős nedűnek tűnik. 

– A körtefáink terméséből fő-
zettem, ez valahogy rögtön meg-
fogott a kertészkedésben – mond-
ja házigazdánk. – Úgy gondoltam, 
ha egy férfiembernek van kertje és 
gyümölcsfája, akkor legyen pálin-
kája is! Egyébként csak három éve 
kertészkedünk, és szinte mindent 
a szomszédainktól, Miki bácsitól, 
Ilonka nénitől tanultunk meg.

Persze sokat hozzá is olvastak. Be-
vallja, eleinte azt se tudta, mi az a 
„termő”. Mostanra már ezt is megta-
nulta, és azt is, hogy kell a cefrét válo-
gatni, metszeni, vagy szőlőt kötözni. 

– Bár még nem vagyok elég bá-
tor a növényekkel, azért szerintem 
már elég jól metszek. Jó látni, ha egy 
fa szép formásra sikeredett. Annak 

pedig nagyon tudok örülni, amikor 
Miki bácsi megdicsér, és azt mond-
ja: „Na, fiam, most már ez igencsak 
jó!” – mondja, aztán végigvezet min-
ket a kerten.

– Nézzék, az a pár sor ott a kerí-
tésnél spenót, az meg ott hagyma 
– mutatja. Némelyikből már lehet 
„tépni”, s rögtön fordul is egy kosár-
káért, hogy megpakolja. A kertben 
paradicsom, paprika, sárgarépa, pet-
rezselyem, zöldhagyma, saláta, re-
tek, málna, eper és szőlő is található. 
Nem sok, de arra elég, hogy szükség 
esetén ne kelljen piacra, vagy a bolt-
ba rohanni.

Mint mondja, kora tavasszal szereti 
legjobban a kertet. Akkor lehet a leg-
jobban érezni a természetből áradó 
erőt. Most nincs sok látnivaló, mert 
már minden elvirágzott, és még csak 
kevés növény hozott termést.

– Sok teendő van a kertben, és a 
két pici gyerek mellett nagyon be 
kell osztani az időnket. Viszont az is 

igaz, hogy a saját magunk termesz-
tette zöldségnél, gyümölcsnél nincs 
jobb – hangsúlyozza. – Nem elsősor-
ban azért, mert így olcsóbb, hiszen 
ha hozzáadjuk a befektetett munkát, 
látjuk, hogy anyagilag nem igazán 
térül meg, sőt, inkább ráfizetéses a 
kertészkedés. Viszont nagyszerű ki-
kapcsolódás, és a fizikai tevékenység 
nagyon jót tesz a sok szellemi mun-
ka után. Nem beszélve arról, hogy a 

magunk termése összehasonlítha-
tatlanul finomabb annál, mint amit 
egy bevásárlóközpontban sóznának 
ránk. Lekvárnak, befőttnek és pá-
linkának is marad belőle: tavalyelőtt 
például annyi cseresznyénk volt, 
hogy három napon át raktam el be-
lőle a befőttnek valót. Egy-egy befő-
zés vagy lekvárfőzés pedig mindany-
nyiunk számára örök emlék marad.

Balogh Csilla | fotó: Juhász Ákos
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Virágkertészeknek
Ilyenkor májusban egyre több a 
teendő a kertben, de a teraszon 
és az erkélyen is. Ha igazán élvez-
ni szeretnénk munkánk gyümöl-
csét, érdemes néhány tanácsot 
megfogadni – hívja fel a figyelmet 
Alsó Antal Istvánné, az Antalflóra 
Kft. kertészetvezetője.

» Ha szép, színes virágkertet 
szeretnénk, ne csak muskátliban 
és petúniában gondolkodjunk, hi-
szen óriási a választék az egynyári 
és évelő növényekből. 

» Gondoljuk végig, mit hová 
szeretnénk ültetni. A virágokat íz-
lésünknek megfelelően válasszuk 
ki, de feltétlenül vegyük figyelem-
be a talaj adottságait, az éghajla-
ti és az időjárási viszonyokat (nap-
sütés-árnyék, szélvédettség) is. 
Az angol muskátli, a bojtocska, a 
vízi fukszia és a begónia szereti az 
északi, árnyékos helyet, csak ott 
virágoznak szépen.

» A talajt ültetéskor tiszta humusz-
szal vagy tőzeggel javítsuk fel. érde-
mes a talajba tartós műtrágyát ke-
verni, mert lassan bomlik le, és 4-5 

hónapig biztosítja a tápanyagpótlást. 
Ajánlatos a növénynek megfelelő ta-
lajkeveréket választani, de az egyen-
letes fejlődés érdekében ezeket is fo-
lyamatosan tápoldatozni kell.

» A hagymás virágok nagyon 
alkalmasak rá, hogy más növé-
nyekkel kombináljuk őket. A kék-
nefelejcset, kispénzvirágot, az 
árvácskát például szépen lehet 
tulipánokkal vagy nárciszokkal 
keverni. Ültetéskor arra vigyáz-
zunk, hogy a hagymás virágok 
napos helyre kerüljenek, mert ott 
fejlődnek szépen!

» Ne hanyagoljuk el virágaink 
rendszeres öntözését sem, de ke-
rüljük a túlöntözést. ennek egyik 
jele, ha száraz levelek jelennek 
meg a növényen.

» Tápoldatozzuk rendszeresen vi-
rágainkat, ha virágágyásba ültetünk, 
akkor tartsuk azt gyommentesen. 

» A magokat, palántákat, növénye-
ket mindig megbízható helyről vásá-
roljuk. Ápolási tanácsokért pedig for-
duljunk szakértőhöz!                      B. Cs. 

Muskátli, balkon- és egynyári  
növények széles választékával várjuk 

10 000 m2-s kertészetünkben  
hétfő–szombat 7–16 óráig.  
Kiváló minőség, kedvező ár  

közvetlenül a termelőtől!

ANTAl KerTészeT
3433 Nyékládháza, Rozmaring út  

(Öreg tó felé)
Tel.: 30/90-35-016  

email: kerteszet@antalkert.axelero.net



Heti horoszkóp
Kos (3. 21–4. 19.) Eddigi elképzelései letisztulnak. Új ötletek, friss kapcsolatok köszönte-
nek be az életébe, és végre megpihenhet. Kiváló érzéke van ahhoz, hogy miből lehet jól, és hamar 
legálisan pénzt csinálni. Amennyiben a vállalkozó szférában tevékenykedik, érdemes az új ötletei-

nek teret adnia, ugyanis nagyon ígéretesnek bizonyulnak. 

BiKa (4. 20–5. 20.) Úgy érzi, nagyobb szabadságra van szüksége. A héten előfordulhat, 
hogy lemond néhány baráti találkozót, és a határidős munkákra is haladékot kér, mert minden kre-
atív ötletét meg kívánja valósítani. Ne görcsöljön, legyen spontán, ahogy máskor is szokott lenni! 

Az álmait csak úgy tudja valóra váltani, ha Ön is aktívan részt vesz bennük.

iKreK (5. 21–6. 21.) Ambíciói felerősödnek a héten. Most kipróbálhatja magát az élet 
több területén is, amiben az a legjobb, hogy lehetőségei úgy kopogtatnak majd be önhöz, hogy 
nem kell utánajárnia. Szerencsésnek mondhatja magát családi életében is, hiszen a hétvégén is-

mét együtt lehet kedvesével, ami remek lehetőséget nyújt az eddig felmerülő nehézségek feloldására.  

ráK (6. 22–7. 22.) Érzelmi szárnyalásai most elmaradnak, ennek ellenére is sokakat vonz 
kiegyensúlyozott lénye. Ez az időszak legalább alkalmat ad a teremtő csendre, arra, hogy kitisztul-
janak a céljai, és megtalálja az azok megvalósulásához vezető legrövidebb utat. Felismeri, hogy 

megvan a kellő ereje és érzelmi tartalékai a változtatásokhoz.

oroszlán (7. 23–8. 22.) A következő napokban végre olyan feladatok találhatják 
meg, amikkel, ha nem is írja be magát végérvényesen a történelembe, de biztos, hogy a szakmá-
ján belül sokáig emlékezni fognak a nevére. Akaratlan is szövetségeseket gyűjtött az előző hetek-

ben, és most a segítségére sietnek! Ezen a héten hajlamos a kapcsolata gyenge pontját meglátni.

szűz (8. 23–9. 22.) A hét elején az önbizalma nincsen csúcsformában, és meglepő módon 
viselkedik. A hét közepétől – ha állandó kapcsolatban van – készüljön valami kellemes program-
mal, mivel a régi párjával újra szerelmesek lesznek egymásba. A kezdődő románcoknak is kedvez 

ez a hét. A hét második felében oka lesz ünnepelni, mert egy nagyon jó hírt kap.

Mérleg (9. 23–10. 22.) Tipikus hétfő várja, amikor a fű sem nő. Ne aggódjon emiatt, 
ugyanis keddtől már lényegesen kedvezőbb lehetőségek adódnak céljai megvalósításához. Szer-
dától akár magasabb pozíció megpályázására is kedvezően hatnak a csillagok. Péntekre minden 

fontos dolgával érdemes készen lennie, mivel az aznapi bolygóállások könnyen áthúzhatják számításait.

sKorpió (10. 23–11. 21.) Már a hét elején játszva szembe tud nézni az esetleges pro-
vokációkkal és felülkerekedik kihívóin. Mint mindig, most is lépéselőnyben van a kollégáival szem-
ben, nem tudnak újat mondani önnek. A hét közepén várható, hogy megszakítja rutinfeladatait 

egy fontos tárgyalás miatt, amit sikeresen lebonyolít.

nyilas (11. 22–12. 21.) Kapkodó lesz a héten. Olyannyira szabadszellemű, hogy hajla-
mos dolga végezetlenül otthagyni csapot-papot. Pedig a következő napokban egyértelmű jelzést 
kap az élettől, hogy végre ne hagyja abba a cél előtt, hanem dolgozza ki terveit, majd vigye végig. 

Érzelmi élete ezen a héten kedvezően alakul. Még egy kis desszertet is tartogat a sors.

BaK (12. 22–1. 19.) Ezen a héten nagyszerű emberekkel hozza össze a sors. Kollégái vi-
szont a gondjaikkal keresik meg. Elemében van és minden teendőjét fennakadások nélkül végzi el. 
Tudja, a logika és következetesség az ön asztala és fegyvere, ebben verhetetlen. Kellő higgadtság-

gal kezeli a többiek kiszámíthatatlanságát. Szabadidejében kényeztesse magát!

Vízöntő (1. 20–2. 18.) A hétfői napra lényeges teendőt nem érdemes terveznie, mert 
több lesz benne a bosszúság, mint az öröm. Keddtől már be tudja hozni az esetleges lemaradásait. 
Ne lepődjön meg, ha azon kapja magát, hogy a munkakedve nem a régi. Itt az ideje, hogy kivegyen 

egy-két hetet és lazítson valamilyen szép helyen. Esténként egy kellemes séta csodákat tehet. 

HalaK (2. 19–3. 20.) Hosszú, nehéz időszakon van túl érzelmi életét illetően. Ez a hét ki-
váló alkalmakat nyújt szerelmi életének megújítására. A munkahelyén egy kicsit magasabb a fe-
szültség a megszokotthoz képest. Keresse a kommunikáció jobb formáit, hogy oldja a hangulatot. 

Kockázatos döntések meghozatala előtt érdemes konzultálnia egy megbízható szakemberrel.

Mit láthat (hallhat) a fesztiválon?

Négyrészes rejtvényünkben a Bartók + Verdi Nemzetközi Operafesz-
tivál egy-egy fellépőjének, produkciójának nevét, címét rejtjük el. 
Most minden rejtvény megfejtését külön várjuk a megjelenést követő 
hét csütörtökéig, ez esetben május 26-áig! A levelezőlapot a Miskol-
ci Kommunikációs Kft. címére küldjék: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., 
e-mail címünk: megfejtes@mikom.hu. A kisorsolt nyertes két belépőt 
kap az operafesztivál egy előadására, amit a Fesztiválirodában (Mis-
kolc, Széchenyi u. 40.) vehet át, illetve egy strandtáskát kap a Szerviz 
Iroda Utazásszervező Kft.-től (Miskolc, Mártírok u.1.).
Előző játékunkban híres sportolók nevét rejtettük el, a megfejtések: Ba-
lázs András, Baczakó Péter, Magyar Zoltán, Benedek Tibor, Bozsik Jó-
zsef, Németh Miklós. Nyertesünk Varga Gáborné miskolci olvasónk, 
könyvnyereményéhez, amit kiadónknál vehet át, gratulálunk!
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A zenei élet kapujában
Fiatalos, lendületes rockze-
ne jellemzi a Factory zene-
kart – hiszen maguk is kö-
zépiskolások csupán. 

Az együttes ugyan tizenévesekből 
áll, de már most neves, képzett ze-
nészekből tevődik össze, akik ga-
rantálják a jó hangulatot a kon-
certeken.

Fiatalság, bolondság – szokták 
mondani, ami a Factory zenekar-
ra nem teljesen igaz, hiszen a srá-
cok keményen dolgoznak már ti-
zenévesen azon, hogy minőségi 
zenét adjanak ki a kezeik közül, 
valamint, hogy jó hangulatot te-
remtsenek a koncertjeiken.

Az együttes idén november-
ben alakult a miskolci Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközép-
iskola tanulóiból. A dobok mö-
gött az a Zán Tamás ül, aki 9 éve-
sen már az Edda keretein belül is 
dobolt egy-két koncerten. A te-
hetséges fiatal zenész később a 
középiskolások körében is nagy 

sikert aratott. Előbb a Kronos 
együttesben zenélt, most pedig 
nagy elánnal vetette bele magát 
az új zenekar életébe. A banda 
többi tagja is képzett zenész, hi-
szen Spirkó Károly, Simon Patrik 
és Sipos Viktor is már gyermek-
kora óta foglalkozik a könnyű-
zenével. Az együttes hamar be-
lecsapott a munkába, készülőben 
van a demo-CD!

– A felvett anyagokat szeret-
nénk mindenki által elérhető-
vé tenni, így bárki letöltheti majd 
azokat a zenekar weboldaláról – 
mondta Zán Tamás, aki azt is el-
mesélte, hogy a banda neve a ma 
már Factory Arénaként működő 
csarnokról kapta a nevét, hiszen 
a helyiség az évek során az ext-
rém sportok központja és az un-
derground kultúra fellegvára lett 
Miskolcon és a régióban – ők pe-
dig szeretnék ezt az extrémitást és 
kultúrát képviselni a zenéjükkel.

A zenekarral készült bővebb 
beszélgetés a minap.hu-n olvas-
ható.

Vajtó László
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Gyermekdelegált ENSZ-nagykövet
Monti Norbert még csu-
pán 17 éves, mégis határozott 
elképzelése van a jövőjével 
kapcsolatban és élve a lehető-
ségekkel, tudatosan alapoz-
za meg jövőjét. És már most 
ENSZ-nagykövet.

A Herman Ottó Gimnázium spa-
nyol, két tanítási nyelvű tagozatán 
tanul. Még két év választja el az érett-
ségitől, de már gyermekdelegáltként 
tagja az ENSZ magyarországi képvi-
selőinek. Korosztálya, a 15 és 18 év 
közötti generáció idén elsőként kép-
viselteti magát két fiatallal a nagykö-
vetek között.

Norbert egy országos pályázatra 
jelentkezve jutott el a megtisztelő po-
zícióig. Ugyan még külföldön nem 
akadt tennivalójuk, mégis nagyon 
öntudatosan végzi munkáját.

– Eddig az ENSZ fórumain jelen-
tünk meg legfőképp, de kíváncsiak 
voltak már véleményünkre a minősé-

gi oktatással, a szenvedélybetegségek-
kel, a gyermekjogokkal kapcsolatosan 
is – mondja Norbert, aki kiemelte: az 
volt a legnagyobb élménye, mióta be-
tölti a gyermekdelegált pozíciót, hogy 
találkozhatott az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének dél-koreai főtitkárával, 
Ban Ki Munnal.

A fiatal miskolci delegált szerint az 
ENSZ egyik fontos pozitívuma, hogy 
politikailag semleges, hogy az embe-
ri méltóságot, jogokat tartja legfőkép-
pen szem előtt, ezért nem szeretne el-
távolodni a szervtől akkor sem, ha 
letelik az egy évig tartó tisztsége.

– Határozottan el tudnám képzel-
ni az ENSZ-nél a jövőmet – teszi hoz-
zá. – Másik társammal mi vagyunk az 
első gyermekdelegáltak a szervezet-
nél, így elképzelhető, hogy lesz sze-
repem az utódom betanításában, ha 
továbbra is képviselheti valaki a gene-
rációmat – hangsúlyozza. 

Ha azonban mégsem sikerülne 
megvetni lábát az ENSZ kötelékében, 
akkor is nemzetközi miliőben sze-
retne tovább tevékenykedni. A spa-
nyol mellett több más nyelven is tanul, 
mert állítása szerint manapság csak 
így tud igazán érvényesülni a munka-
erőpiacon. A határon túli életet azon-
ban nem csupán a nagybetűs életben 
képzeli el, hanem már a továbbtanulás 
esetében sem tartja kizártnak,.

– Nagyon örülök annak, hogy eb-
ben az évben betölthetem ezt a pozí-
ciót, mert amellett, hogy segíthetek a 
korosztályomat megértetni a nagyvi-
lággal, amellett ez egy olyan tapaszta-
lati, nem formális tanulási lehetőség, 
amiből mindenképpen profitálhatok 
– hangsúlyozza Norbert.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Diák díjazottak.  
A Miskolci Esélynap Fesztivál 2011-
en hirdették ki az „Egy szoknya, egy 

nadrág” című vers- és novellaíró 
pályázat megyei díjazottjait, május 

13-án. A pályázatra a társadalmi, 
nemek közötti esélyegyenlőséggel 
foglalkozó alkotásokat vártak. Kö-

zépiskolás korosztályban vers kate-
góriában Benkő Gábor, novella ka-
tegóriában Tóth Dorottya Flóra és 

Hangácsi Zsuzsa ért el helyezést.  
(fotó: V. L..)

Miskolci film  
a dobogón
Második helyezést ért el 
a miskolci fiatalokból álló 
Sunny Stúdió legújabb kis-
filmjével, a 39. Kelet- és Dél-
Magyarországi Független-
film Szemlén.

A filmstúdió az évek alatt számos vi-
deót elkészített már, forgattak klipet 
helyi zenekaroknak, videókat ren-
dezvényekről és saját játékfilmeket 
is. Legújabb alkotásuk az Anya címet 
kapta, amit Miskolcon forgattak, helyi 
szereplőkkel.

Majoros „Drazsé” Zsolt, a stúdió 
vezetője elmondta: a forgatás nagyon 
jó hangulatban telt, a két színész – 
Heiszmann Ildikó és Homovics Do-
rottya – sokat próbált előtte, igye-
keztek ráhangolódni a szerepükre. A 
felvétel összesen 22 órát vett igény-
be, majd a többórás vágás után meg-
született a film. A produkcióhoz egy 
szlovákiai fiatalember is csatlakozott: 
Stefan Bolyky, aki a zenei hátteret biz-
tosította, valamint a rendezésben is 
közreműködött.

A videót a csapat több magyaror-
szági filmes fesztiválra és egy olaszor-
szági filmszemlére is nevezte. Az első 
eredmény sem váratott magára túl 
sokat, hiszen a 39. Kelet- és Dél-Ma-
gyarországi Függetlenfilm Szemlén 
máris bezsebelték a második díjat.

– Szeretnénk, ha bejutna a 
CineFestre is a film, hiszen miskolci-
ként fontos számunkra, hogy a helyi 
szemléken is részt vegyünk – hangsú-
lyozta Majoros Zsolt.                         V. L.

» A film megnézhető a minap.hu-n!
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Május 21. | szoMbat » 
Labda rúgás: NB II Keleti csoport, Di-
ósgyőri VTK – Hajdúböszörmény. Diósgyőr, 
19.30. » Triatlon: klubcsapat országos 
bajnokság. Tiszaújváros, 13.00.

Május 22. | vasárnap » 
Kosárlabda: Férfi felnőtt megyei 
négyes döntő. Városi sportcsarnok. 9.30 
» Floorball: Férfi OBI AH rájátszás, 
10. forduló. Veszprém Lizards – Miskolci 
SzFSE. Veszprém, 16.00.

Május 26. | csütörtök » 
Futás: X. Drogmentes Magyarorszá-
gért Maraton, iskolások versenye. Miskolc, 
salak motor pálya, 11.00.

Május 29. | vasárnap » 
Labdarúgás: NB II Keleti csoport: 
Mezőkövesd-Zsóry – Diósgyőri VTK. Mező-
kövesd, 18.00. » Amerikaifutball: 
Miskolc Steelers – Veszprém Wildfires. Mis-
kolc, Volán-pálya, 15.00.

sportműsor ›››››

Az asztaliteniszezés kép-
zeletbeli színpadán legör-
dült a függöny, véget ért 
a csapatbajnoki csatáro-
zás. Az izgalmak azonban 
nem értek véget: a Borsod 
Volán minden csapata fel-
jebb léphet, a nagy kérdés, 
hogy vállalják-e az Extra-
ligát.

Az NB I Keleti csoportban a Bor-
sod Volán férfi együttese a bajnok 
Jászkun Volán mögött a második 
helyen végzett, játékosai így a ta-
valyi arany után most ezüstérmet 
vehetnek majd át. Különösebben 
nem forgott veszélyben a második 
hely. A Borsod Volán legénysége 
(Doros Szilárd, Kővári Balázs, Le-
hoczki Gábor, Licsák Levente) 13 
találkozót nyert meg, 1 döntetlen 
és 4 vereség mellett. 27 pontjuk-
kal öt pontot vertek a harmadik 
helyezett Szegedi AC II gárdájá-
ra. Tavaly arany, az idén ezüst, va-
jon mennyire elégedett az együt-
tes teljesítményével? A kérdéssel 
Fukker Bertalant, a szakosztály el-
nökét kerestük meg.

– Teljes mértékben, és nincs 
bennem hiányérzet. A mezőny 
szétszakadt. Tavaly óriási, drá-
mai csatában lettünk elsők, most 
lényegesen több ponttal előztük 
meg korábbi vetélytársainkat. A 
bajnok szolnokiak tavaly estek ki 
az Extraligából, az nem volt reális 
cél, hogy legyőzzük őket. A szep-
temberi rajtnál is úgy ítéltük meg, 
hogy a dobogót célozhatjuk meg. 
Örömteli, hogy az NB II-es csa-
patunk egypontos előnnyel meg-

nyerte a bajnokságot, és a követ-
kező idényben ez a gárda is az 
NB I-ben szerepelhet. Ráadásul 
a megyei bajnokságban első lett 
a harmadik csapatunk, ők az NB 
III-ban vitézkedhetnek szeptem-
bertől.

A nagy menetelés felvete-
ti a kérdést: mindkét gárda az 
NB I-ben játszik majd? Netán 
az első csapat fellép az Extraligá-
ban? A szövetség döntése értel-
mében ugyanis 12 együttes indul-
hat a sportág elitjében, és a Volán 
a helybetöltőn könnyen ki is har-
colhatná a tagságot.

– Pillanatnyilag az a legvaló-
színűbb, hogy mindkét alaku-
lat az NB I-es mezőnyben játszik 
– folytatta Fukker Bertalan. – Az 
extraligás tagság roppant csábí-
tó, de ott szerepelni csak abban az 
esetben szabad, ha kellően meg 
tudjuk erősíteni a csapatot. Ehhez 
egy frontemberre lenne szükség, 
akinek a szerződtetése éves szin-
ten 1,5-2 millió forintos plusz ki-
adást jelentene. Jelenleg tárgya-
lunk, de sok még a nyitott kérdés. 
A három csapat működtetése is 
megnöveli kiadásainkat, át kell 
gondolni, melyik megoldást vá-
lasztjuk.

Azt is megtudtuk, hogy külső 
cégek is segíthetnék az anyaválla-
latot, ebben az esetben tíz év után 
ismét lenne a megyének extrali-
gás együttese. A szakosztály elnö-
ke azon az állásponton van: csak a 
pénzügyi fedezet biztosítása után 
szabad nekivágni a nagy kaland-
nak! Most ezen dolgozik. Az idő 
nem sürget, hiszen a helybetöltő 
mérkőzéseket csak augusztus ele-
jén rendezik meg. Persze, jó lenne 
mielőbb tisztán látni!

D. L.

A nagy cél előtt a Diósgyőr
Amennyiben a Nyíregyhá-
za pontot veszít, már szom-
baton bajnok lehet Benczés 
Miklós csapata!

Éppen a Kazincbarcikától érkezett 
hátvéd, Vadász Viktor bombagóljá-
val nyert a DVTK múlt hétvégén a 
szomszédváros vendégeként a lab-
darúgó NB II Keleti csoportjának 26. 
fordulójában – ezzel sorozatban ti-
zenharmadik győzelmét aratta a pi-
ros-fehér együttes. A mérkőzésen 
Vicente Arze kapufát is lőtt, a diós-
győriek hálóját pedig Tajti Norbert 
védte, aki először lépett kezdőként 
pályára bajnokin a DVTK szerelésé-
ben. A szurkolók a lefújást követően 
már „Bajnokcsapat, bajnokcsapat!” – 
kiáltással üdvözölték kedvenceiket, a 
vezetőedző azonban óvatosságra int.

– Nekem még vannak kételyeim, 
semmi nem biztos addig, amíg nem 
húzzák meg alattunk a vonalat. Ne-
héz mérkőzést vívtunk Kazincbarci-
kán, de nagyon jól játszottunk. Dol-
goznunk kell tovább, és meglesz a 
gyümölcse. Elszántan készülünk 
a következő fordulóra! – mondta 

Benczés Miklós. A különbség ezúttal 
nem nőtt a két éllovas között, mivel 
a Nyíregyháza legyőzte soros ellenfe-
lét, így négy fordulóval a vége előtt to-
vábbra is nyolc pont a differencia.

Mohamadou  Ab dou raman meg-
kapta szezonbeli ötödik sárga lapját, 

így ő biztosan kihagyja a Hajdúbö-
szörmény elleni hazai összecsapást, 
mely akár bajnokavató is lehet. A 
DVTK-stadionban felhangzó kezdő 
sípszó után nem sokkal akár az is ki-
derülhet, hogy ha pontot szereznek 
a piros-fehérek, akkor már most baj-

noki címet ünnepelhetnek. Ugyanis 
a Diósgyőr–Hajdúböszörmény este 
fél 8-kor kezdődik (játékvezető: Ber-
ke Balázs), míg a Nyíregyháza Sparta-
cus–Makó és a Békéscsaba–Mezőkö-
vesd meccs másfél órával korábban. 
Amennyiben ponto(ka)t veszítenek 
a riválisok, Vadászék pedig győznek 
(az eredmények alakulásának függ-
vényében akár egy döntetlen is elég), 
1974 után újra diósgyőri bajnokcsa-
patnak tapsolhat a publikum. Emlé-
keztetőül: a helyszínen gyűjtenek az 
ultrák az utolsó hazai fellépésen be-
mutatandó látványra.

Hét közben jótékonykodásra is volt 
ideje s ereje a gárdának: Salgótarjánban 
a helyi csapatot 4–0-ra legyőzték szer-
dán. A bevétellel Szojka Ferenc – a BTC 
világbajnoki ezüstérmes, válogatott lab-
darúgója – mellszobra  költ ségeihez já-
rulnak hozzá. Granát Balázs az NB 
II-es válogatottba kapott meghívót: a 
magyarok a szerb másodosztály leg-
jobbjaival mérkőztek meg Szegeden, és 
5–1-re győztek – a második találatot a 
diósgyőri támadó szerezte.

Egy kisebb sikert már most el-
könyvelhet a klub: a Hivatásos Lab-
darúgók Szervezete Lippai Ákost, a 
DVTK csapatkapitányát is jelölte a 
legjobb NB II-es játékos címre.

A szombati mérkőzést élőben köz-
vetíti portálunk, a minap.hu!

Soós P. | fotó: Juhász Ákos

Hatalmas lehetőség Miskolcnak a kosár Eb!
Miskolcon rendezik az U18-
as női korosztály B-divíziós 
Európa-bajnokságát augusz-
tus 4–14. között. Zsiga Mar-
cellel, a város sportért is fe-
lelős alpolgármesterével az 
esemény hátteréről, várható 
hatásairól beszélgettünk.

– Múlt év decemberében döntöt-
tek a helyszínről a Münchenben 
megrendezett FIBA Europe el-
nökségi ülésen. Hogyan jutott a 
város a lehetőséghez?
– A honi szövetség kért fel min-

ket, és – szinte habozás nélkül – rá-
bólintottunk. Nagyszerű lehetőség 
ez a városnak, hogy megmutassa, ké-
pes nagyobb volumenű sportesemé-
nyek lebonyolítására, és jó pont le-
het abban a folyamatban is, amelynek 
a célja, hogy Miskolcnak újra legyen 
első osztályú női kosárlabdacsapata, 
a DKSK hagyományaira építkezve. 
De természetesen nem csak a sportot 
érintené a kontinensbajnokság: olyan 
vendégforgalom lenne augusztus első 
két hetében, melyet régóta nem ta-
pasztaltak a városlakók.

– Hogy számolnak, hányan láto-
gathatnak emiatt Miskolcra?

– Garantáltan érkeznek 23 ország-
ból játékosok, a szakmai stáb tagjai, 
játékvezetők, ellenőrök, sőt, akár az 
USA-ból is jöhetnek játékos-meg-
figyelők, menedzserek. Legalább 
négyszáz külföldi vendéget várunk 
Bulgáriától Anglián át Portugáliáig 
– és ők „csak” a résztvevők. Emellett 
– főleg a nyugat-európai államokról 
van szó – várjuk a szurkolókat, hoz-
zátartozókat, akár turistaként is. 

– Melyek a lehetséges helyszínek?
– A Generali Aréna mint köz-

ponti helyszín mellett az egyetemi 
körcsarnok vagy a Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskola mel-
letti új komplexum fogadhatja a ko-
sarasokat. Utóbbinak el kell azonban 
készülnie, míg a campus tornacsar-
nokában felújításra szorulnak az öl-

tözők és a küzdőtér borítása is. Az 
biztos: két helyszíne lesz a viadalnak.

– Számítanak a vállalkozó szelle-
mű iskolások segítségére?
– Mindenképpen! A statisztikák 

vezetésétől kezdve a csapatkísérésen 
át a játékvezetők, ellenőrök vagy akár 
a menedzserek mellé kellenek a lelkes 
önkéntes fiatalok, hogy megismerhes-
sék az ide látogatók a miskolci segítő-
készséget, vendégszeretetet. Várjuk az 
informatikához értő, nyelveket beszé-
lő iskolásokat, akiknek van affinitásuk 
az ilyen jellegű közreműködésre. 

– A miskolciak abban is nagy sze-
repet kaptak, hogy milyen legyen 
az Eb szimbóluma.
– Valóban, elindítottunk egy sza-

vazást a Miskolci Kommunikáci-
ós Kft. honlapján, ahol a FIBA által 

jóváhagyott logókra szavazhatnak a 
minap.hu-ra látogatók május végéig. 
Öt tervet ajánlott a szövetség, ezek 
közül kell kiválasztani, melyik jel-
képezi leginkább a miskolci rendez-
vényt, melyik illik legjobban egy fia-
talos városképhez.

– Motiválhatjuk a patriótákat 
miskolci résztvevővel?
– A magyar keretben van miskolci 

játékos Tóth Tímea révén: reméljük, 
az augusztusi rajton is címeres szere-
lést ölthet a tehetséges kosaras. Azzal 
számolunk, hogy jól szerepel a piros-
fehér-zöld együttes, és a torna máso-
dik felében már telt házas mérkőzé-
seken tapsolhat a publikum.

Az interjú bővebb változata a mi-
nap.hu-n olvasható!

Soós Péter

» Hat aranyéremmel zárta a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület héttagú küldöttsége április vé-
gén a hazai grappling bajnokságot. A Mellik Béla vezette csapat korábban már begyűjtött egy vi-
lágbajnoki bronzérmet, s most újra vb-re készülnek a tervek szerint a 2016-os, Rio de Janeiro-i 
olimpiai játékok programjába kísérleti jelleggel bekerülő grappling borsodi képviselői.

» Remekeltek az MVSC fekvenyomói a Scitec Raw fekvenyomó kupán Pécsett és az érdi 
ruhás országos bajnokságon is. A baranyai viadalon két arany- és egy ezüstérmet szereztek, míg 
Érdről három első és egy harmadik helyet hoztak el Mészáros Lászlóék. A következő Scitec Raw 
fekvenyomó kupát május 21-én, Miskolcon rendezik.

röviden ››››››››››››

Testvérek a motokrossz Top 10-ben
Öt-hat éve egy testvérpár 
kezdte bontogatni szárnya-
it a honi motokrossz vilá-
gában. Egyre jobb eredmé-
nyekkel örvendeztetik meg 
a sportág barátait.

Immáron se szeri, se száma azoknak 
a díjaknak, serlegeknek és érmek-
nek, amelyek megtöltik az ottho-
ni vitrint. Sziklavári István és Pat-
rik egyaránt a Miskolci Motocross 
Racing Sport Egyesület színeiben 
húzza a gázt. Az egyesület első em-
bere Sziklavári Erika, a fiúk édesany-
ja. Először őt kérdeztük.

– A fiúk három ausztriai fellépé-
sen vannak túl. Mennyire elége-
dett az eredményekkel?
– Teljes mértékben! Nekem mint 

anyának, az a legfontosabb, hogy 
baleset nélkül fejezzék be a futamot. 
Az már csak hab a tortán, hogy ered-
ményesek is, hiszen mindketten a 
Top 10-ben tudnak motorozni. Ist-
ván jelenleg egyetlen pont hátrány-
nyal a 3. helyen áll, míg Patrik erősen 
törekszik fölfelé, jelenleg a 10. helyet 
mondhatja magáénak.

– Hogyan tudnak felkészülni a 
versenyekre?
– Szerencsésnek mondhatjuk 

magunkat, hiszen télen egy csapat 
meghívására öt hetet Kaliforniában 
motorozhattak a fiúk, intenzív edző-

táborban tudtak felkészülni, ami 
most meglátszik az eredményeiken.

Természetesen kíváncsiak voltunk 
a testvérek véleményére is.

– Mi Ausztria vonzereje? 
– Nemcsak Ausztria, de Csehor-

szág és Szlovákia is a kihívások közé 
tartozik. Ausztriában sok a verseny-
ző, gyakran limitet kell futni, hogy a 
rajthoz kerülhessünk. Nagyon kicsi 
a másodperckülönbség a pilóták kö-

zött, tehát azonos tudású és korú ver-
senyzőkkel mérjük össze tudásunkat. 
Fontos a gyorsaság, pontosság. Nem 
szabad hibázni, viszont a másik legap-
róbb hibáját azonnal ki kell használni!

– Mi a fő különbség a külföldi és a 
magyar krosszosok között?
– A leglényegesebb épp az, hogy 

sokan vannak, míg itthon kevés a 
versenyző. Igyekszünk minden tu-
dásunkkal helytállni. Jó érzés, mi-
kor egy-egy rendezvényen csak mi-
attunk húzzák föl a magyar zászlót, 
mert számítanak ránk.

– Milyen terveket szövögettek 
erre az évre?
– Az osztrák bajnokságra kon-

centrálunk, szeretnénk a dobogó kö-
zelében végezni. De tervezünk cseh 
és szlovák bajnoki futamokat is.

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

Csábító az Extraliga!

Az utolsó hazai mérkőzésre (június 4.) különleges koreográfia készül
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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?

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 

házhoz szállítjuk!

a fenti árak az áfát tartalmazzák.

20 ÉVES A CARTOUR!
5% KEDVEZMÉNY  

A TENGERPARTI SZÁLLÁSOK ÁRÁBÓL!
BALATONLELLE, HOTEL FRANCOISE*** 05. 21.–06.10. között félpanzióval  3500 Ft/fő/éj
ZALAKAROS, HOTEL TERMÁL PÜNKÖSDKOR! 06. 10–13, 3 éj, reggelivel  11 490 Ft/fő
PÜNKÖSD RÓMÁBAN (06. 11.–06. 14.)  84 900 Ft + 29 900 Ft illeték
TUNÉZIA, 3* ALL INCLUSIVE 05. 27.–06. 03., 7 éj:  29 900 Ft/fő + 35 490 Ft illeték!

További ajánlatok és bővebb információ: www.cartour.hu

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

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

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

Bulgária: autóbusszal 06. 17.–26. hotel**** all inc. 68 900 Ft/fő
Görögország, Stavros: autóbusszal 06. 03–12. apartman 29 900 Ft/2 fő !

Törökország: repülővel 06. 17–24. hotel***  fp. 67 900 Ft/fő, all inc. 77 900 Ft/fő
Mallorca: repülővel  06. 16.–23. hotel*** fp. 99 900 Ft/fő

Római városnézés: autóbusszal  06. 28.–07. 03.  hotel*** fp. 79 900 Ft/fő

R
-01745/98

A Megyei könyvtár vendégei Az Ünnepi könyvhéten:
Május 30., hétfő 17 óra 
grecsó krisztián író

Június 1., szerda 17 óra 
Jókai Anna író, költő

Június 2., csütörtök 17 óra 
gyarmati Béla író és 
Mihályi győző színművész

Június 3., péntek 14 óra 
Lázár zsófia író és 
Faltisz Alexandra illusztrátor

Június 4., szombat 10–13 óra 
herczeg Mária  
népijátszóház-vezető

Június 4., szombat 15 óra 
huzella péter énekes, zeneszerző

Június 6., hétfő 17 óra 
hadobás pál könyvtárvezető és 
hadobás Sándor múzeumvezető

Június 7., kedd 16 óra 30 
Utry Attila író, költő

Kalandosan versenyeztek
Kalandparki megmérettetés zár-
ta a Régiónk – a Kárpát-medence és 
a KörnyÉsz címmel hirdetett orszá-
gos középiskolai vetélkedőt. Földrajz és 
környezetvédelem volt a két fő téma, 
az internet, a középiskolák és a terep 
a kalandparkba vezető út. Kellett még 
mintegy 100, a természet, a környe-
zet iránt érdeklődő középiskolás diák 
és persze a Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Karának felhívása.

A verseny hagyományai több évre tekintenek visz-
sza, az egyes vetélkedők évről évre több fiatalt von-
zottak. A Hidroglóbusz, a Recirkula és az Aranyásók 
előzték meg az idei kiírást, s ezek egyre nagyobb si-
kerrel követték egymást. A kar oktatási területeit 
érintő vetélkedők a vízzel, a hulladék-gazdálkodás-
sal kapcsolatban és földtani ismeretek – ezek voltak 
eddig az évente választott témakörök, melyekből a 
diákoknak készülnie kellett, hogy aztán az izgalmas 
feladatokat tartogató, több fordulón keresztül zajló 
vetélkedőn megállják a helyüket.

Az idén 20 csapat regisztrált a földrajzi és a kör-
nyezetvédelmi vetélkedőre, jelentkeztek az ország 
minden régiójából. Tatától Hajdúböszörményig, 
Berettyóújfalutól Veszprémig, Kiskunhalastól Pol-
gárig. 

Az első forduló az interneten, a második a kö-
zépiskolákban zajlott, a harmadik pedig egy 
telkibányai terepgyakorlaton való részvételt és an-
nak dokumentálását jelentette. A megoldandó fel-
adatok között egyebek mellett tesztek, terepi láto-
gatások, beszámolók, kvízkérdések és ügyességi 
feladatok várták a fiatalokat.

Mindezek mellett pluszfeladatokkal számos 
előnyre tehettek szert a versenyzők. A víz világ-
napja alkalmából például a fotóposzter-pályáza-
ton való részvételért járt a pluszpont – érkezett 
is sok, színvonalas munka a csapatoktól. Ezek a 

Hidrogeológia-Mérnökgeológia Intézeti Tanszék 
honlapján tekinthetők meg (www.hidrotanszek.
hu).

A négy, legtöbb pontot szerzett csapatot végül 
egy izgalmas, kihívásokkal teli helyszínen, a Harsá-
nyi Kalandparkban várta a döntő megmérettetés. 
A helyszín adta lehetőségeket kihasználó – hiszen 
nem véletlenül szervezték ide az utolsó megmé-
rettetést – feladatok várták a 4 csapatot. 

Az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat so-
rán például a lehető leggyorsabban kellett eljutni-
uk a csapatoknak a kötélpálya végére, amely 4 mé-
teres magasságban, a fák lombjai között húzódott 
és egy 20 méteres lesiklópályában végződött. Egy 
másik feladatban adott mennyiségű hulladékot 
kellett szelektíven szétválogatni, természetesen 
időre. A versenyzők evezési tudásukat is kipróbál-
hatták, hiszen volt olyan feladat, amiért át kellett 
csónakázniuk a tó túlpartjára.

Természetesen a jutalom sem maradhat el, hi-
szen a nyertes csapatok értékes külföldi és hazai ta-
nulmányutakon vehetnek részt, illetve tárgyjutal-
makban részesültek. A verseny hivatalos honlapján 
(www.hidrotanszek.hu/vetelkedo) az eredmények 
is megtekinthetők.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Apróhirdetés
Utazó nagycirkusz felvesz sátorépítő-bontó munkásokat betanított munkával.
Jelentkezni: 06-30/367-0822.

Apróhirdetés
Lovas napközi indul Miskolc, Martin-Kertváros, június 20–24-ig és június 27–július 1-ig. 5 nap 
ebéddel 20 000 Ft. Jelentkezési határidő június 5. Telefonszám: 30/219-9514, 30/487-2328.
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Május 23. | Hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmaga-

zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Mindent a szerelemért, amerikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 24. | 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 sportműso-
ra 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 20.25 DVTK – Hajdúböszörmény bajnoki labda-
rúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 A düh utcája, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 25. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 4. rész (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Előadások Miskolcon: „50 éve, 40 éve… A cigányokról a párthatározat és a Kemény István-
féle felmérés évfordulóján” című konferencia, 2. rész 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 A rettegés szövetsége, amerikai–kanadai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 26. | CsütörtöK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Biztonsági 
zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió 
gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Te-
levízió archívumából 19.50 Névjegy, a Miskolc Tv magazinműsora 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Piranha, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 27. | PénteK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós 
magazinműsor (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 A semmi közepén, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 28. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science Club (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin (válogatás a hét riport-
jaiból) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Május 29. | VasárnaP 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
(válogatás a hét riportjaiból) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika 
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Május 19–Május 25. | szerdáig | 17.00 Millenium 3 – A kártyavár ös�-
s�edől; feliratos svéd–dán–német thriller | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Kellék-
feleség; amerikai romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Womb 
– Méh; feliratos német–magyar–francia film | 18 | (Béke-terem) | 20.00 
Csúcshatás; feliratos amerikai akcióthriller | 16 | (Uránia-terem).

Május 26–június 1. | szerdáig | 17.00 Gulliver uta�ásai; amerikai kaland-
film | KN | (Béke-terem)| 17.30 A király bes�éde; feliratos angol film | 12 | (Urá-
nia-terem) | 19.30 Séraphine; feliratos francia–belga életrajzi film | 12 | (Béke-te-
rem) | 20.00 127 óra; feliratos amerikai–angol életrajzi film | 16 | (Uránia-terem).

Május 29. | VasárnaP | 15.00, 16.30 Bogyó és Babóca – 13 új mese; ma-
gyar rajzfilm | KN | (Béke-terem), 15.30 (Uránia-terem) |17.00 Gulliver uta�á-
sai; amerikai kalandfilm | KN | (Béke-terem).

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

Harang-hírek. Május 22-én, va-
sárnap, a fél 9 órai szentmise keretében lesz 
a gyermekek elsőáldozása a mindszenti 
templomban. Ugyanitt a fél 9 és a 10 órai szent-
misék után kerül sor a családok megáldásá-
ra. Délután fél 5-kor pedig mocorgós szent-
misét mondanak a kisgyermekes családoknak 
a plébánia tanácstermében. Szombaton, 21-én 
10 órakor szentelik püspökké a Búza téri gö-
rög katolikus templomban Orosz Atanázt, a Mis-
kolci Exarchátus vezetőjét. A szentelést Cyril Vasil’ 
érsek, Ján Babjak eperjesi érsek-metropolita és 
Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök végzi. 

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

Karib-tenger kaló�ai: Ismeretlen vi-
�eken (MB digitális 3D, premier) | 12 | 
10.45 (szombat), 12.00 (vasárnap), 14.45, 17.30, 
20.15 (kivéve péntek–szombat), 13.30, 16.15, 
19.00, 21.46 (péntek–szombat)
Karib-tenger kaló�ai: Ismeretlen 
vi�eken (MB premier) | 12 | 10.45 (vasár-
nap), 12.00 (szombat), 13.30, 16.15, 19.00 (kivé-
ve péntek–szombat), 14.45, 17.30, 20.15 (péntek–
szombat)

Halálos iramban: Ötödik sebesség 
(MB digitális 3D) | 16 | 10.00, 12.30 (szom-
bat–vasárnap), 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (pén-
tek–szombat)
A lány és a farkas (F) | 16 | 16.30, 18.30, 
20.30 – 22.30 (péntek–szombat)
Thor 3D (MB digitális 3D) | BA | 18.00, 
20.15 – 22.30 (péntek–szombat)
Rio 3D (MB digitális 3D) | KN | 10.00, 12.00 
(szombat–vasárnap), 14.00, 16.00
Rio (MB) | KN |11.00 (szombat–vasárnap), 
13.00, 15.00, 17.00, 19.15

Ismeretlen férfi (F) | 16 | 15.15, 17.15, 19.30 
– 21.45 (péntek–szombat)
Maci Laci (MB) | KN | 10.30, 12.30 (szombat–
vasárnap), 14.30
Kellékfeleség (MB) | 12 | 13.30, 18.15, 20.30
Rango (MB) | 12 | 11.15 (szombat–vasárnap), 13.15
Elhajlási engedély (MB) | 16 | 11.30 (szom-
bat–vasárnap), 15.45 – 21.15 (péntek–szombat)

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 19–május 25. ››››››››››››

progrAmAjánló ››››››››››››
Május 21. | szoMbat
10.00 | Reneszánsz Kavalkád Diósgyőrben, a 

Királynék várában.
10.00 | Várkapunyitás, invitáló programok.
11.00 | Mátyás és Beatrix királyné megnyitó ce-

remóniája. Mátyás király és az udvari bolondok, 
Kóbor Lovagok bemutatója, Pavane zászlóforgatók

12.00 | Mindennapok Diósgyőrben. Mare 
Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány, 
udvari mutatványosok bemutatója

13.00 | Királyi lakoma, korabeli finomságok 
kóstolója. Királyi solymász bemutatója, Sub Rosa 
koncert.

14.00 | Udvaribolond-választás, Diósgyőri 
Aranysarkantyús Lovagok bemutatója, Re-
neszánsz táncház.

15.00 | Beckó esküvője, reneszánsz táncház, 
Pavane zászlóforgatók

16.00 | Apródbemutató, Kóbor Lovagok, Diós-
győri Aranysarkantyús Lovagrend, Minden-
napok Diósgyőrben. Mare Temporis Történelmi 
Hagyományokért Alapítvány, Kutyavásár (örökbe-
fogadással). Állandó programok: reneszánsz foga-
dó, királyi borozó, szerencse háza, reneszánsz ka-
szinó, apródiskola, udvarhölgyképző, reneszánsz 
esküvők a közönség részére, hagyományőrző ját-
szótér, kézműves udvar, Diósgyőri Kutyavásár (kis-
kutyák örökbefogadása) III. Királyi Vadászgörény 
Találkozó.

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

13.00 | BMX Park Contest. Kategóriák: 16 év alatti, 
16 év feletti és profi. Factory Sportaréna.

16.00 | Májusi Randevú. Az Arany Alkony Hang 
Adó Klub batyus bálja. Őszi Napsugár Szociá-
lis Otthon.

17.00 | Bibliaházi zenei esték. J. S. Bach-est, kan-
táták, áriák és korálok. A művekről Reisinger János 
tart ismertetőt. Bibliaház.

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

20.00 | Áll-a-tok? rockzenekar  koncertje. A Semmel-
weis Kórház Általános Sebészeti és Mellkassebészeti 
Osztályának zenekara. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Május 23. | Hétfő
10.00 | Emlékséta. Történelmi séta a városban. In-

dulás a Miskolci Galéria udvaráról.
17.00 | Helytörténeti előadássorozat. A Miskolc-

Tapolcai Bencés Apátság régészeti kutatása. Pusztai 
Tamás régész előadása. Szabó Lőrinc Könyvtár.

Május 24. | Kedd
17.00 | Múzeumi menüett. Társasági kalandtúra 

Krúdy nyomán a gasztronómia és a művészet vilá-
gában. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

19.00 | Hassler Énekegyüttes és barátai. Az 
énekegyüttes vendége Gonda Ferenc nyugalma-
zott filharmónia-igazgató. Európa-ház.

Május 25. | szerda
17.00 | Arttér. Témája: „Ez a kor mintha már csak 

élni akarna, szerep és küldetés nélkül.” (Márai). Mis-
kolci Galéria, Feledy-ház.

Május 26. | CsütörtöK
Egész nap | Budapest Nagycirkusz Miskol-

con. Pesti úton.

14.00 | Criticai Lapok színházi folyóirat bemu-
tatása. A lapot bemutatja Szűcs Katalin főszer-
kesztő. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

14.00 | Civilek a kultúrában. III. CIMBIK Konferen-
cia. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

15.00 | Wass Albert, Erdély krónikása. Tőkéczki 
Ilona irodalmár előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.

Május 27. | PénteK
Egész nap | Budapest Nagycirkusz Miskol-

con. Pesti út.
Egész nap | Mesés várjátékok. Diósgyőri vár.

Május 28. | szoMbat
Egész nap | Budapest Nagycirkusz Miskol-

con. Pesti út.
Egész nap | Mesés várjátékok. Diósgyőri vár.
18.00 | Álmodj, királylány. Családi retro musical 

két részben. Ady Endre Művelődési Ház.

Május 29. | VasárnaP
Egész nap | Budapest Nagycirkusz Miskol-

con. Pesti út.
Egész nap | Mesés várjátékok. Diósgyőri vár.
10.00 | Gyermeknap a múzeumban. Ki játszik 

ilyet? kiállítás, Esztenás gyermektáncház, retro ját-
szóház, népi kézműves foglalkozások, társasjáték 
délután. Herman Ottó Múzeum.

11.00 | Gyereknap. Játszóház, kézműves foglalko-
zások a Művészetek Háza előtti téren.

11.00 | Mesés vasárnap sorozat. Művészetek 
Háza, Kortárs Galéria.

HIrDEtés

HIrDEtés

Újra Verdi a Miskolci Operafesztiválon!
Operafesztivál – „Játék belépőjegyekért”
A „Bartók + Verdi 2011” Miskolci Nem�etkö-
�i Operafes�tivál június 9–19. kö�ött várja a kö-
�önséget. A fes�tiválho� kö�eledve játékra invi-
táljuk a �enebarátokat: május 4-étől négy héten 
át a fes�tiválon s�ínpadra kerülő előadásokho� 
kapcsolódva kérdéseket tes�ünk föl. A helyes 
válas�t beküldők kö�ött 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!

Elő�ő heti helyes válas�: A.
2-2 belépőjegyet nyert: SzALMáSNé DEVECSE-
RI MáRIA (Alsózsolca), TóTH TAMáS (Miskolc), 
NAGyNé PAVLIK OLGA  (szirmabesenyő)

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

III. A tavas�ho�ó kisleány
A Miskolci Operafesztivál nagy hang-
súlyt fektet a legfiatalabb közönség, a 
gyermekek megnyerésére. 2011-ben 
két gyermekopera is várja a közönséget, 
ezek közül az egyik szokolay sándor: A 
tavaszhozó kisleány című darabja lesz, 
amely június 18-án kerül színre a Kama-
raszínházban.

Kérdésünk: Hányadik születésnapját ün-
nepli idén a szerző?

A – 70
B – 75
C – 80

Renes�áns� Kavalkád, diósgyőri vár – május 21., s�ombat

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

NyÁRi tERMÉSzEtjÁRó ÉS KÉzMűVES
NAPKöziS tÁBoRAiNK

Június 27–július 1., július 11–15., július 18–22.,
augusztus 1–5., augusztus 8–12.

Helyszín: Baráthegyi Majorság (3534 Miskolc, Ibolya u. 41.) Részvételi díj: 15 000 Ft
Programajánló: ismerd meg az erdők-mezők élővilágát, elfelejtett háziállatok,

így készül a kecskesajt, legendák nyomában, ősemberkutatás, 2011. év madara a széncinege,
természetismereti játékok, íjászat, lovaglás, különböző kézműves technikák

további információ: 30/45-38-192, Gábor Zsuzsa, 
erdeiiskola@barathegy.com, www.barathegy.com

sajtManufaKtúra
Termékeink: kecsketej: 300 Ft/liter,

Kecskesajt natúr és fűszeres: 3000 Ft/kg,
Kecskegomolya: 3000 Ft/kg

Termékeink megvásárolhatók: Baráthegyi Majorság Sajtműhelyében (Miskolc, Ibolya u. 41.)
Búza téri Tejcsarnokban szerdától szombatig a reggeli órákban

tElEFONOs rENDElésFElVétEl: 06-30/834-75-66 

5000 FT FELETTI RENDELéS ESETéN
INGyENES HázHOz SzáLLíTáS MISKOLC TERüLETéN

áLMODj, KIRáLyLáNy! 2 rés�es családi Retro musical 
2011. május 28-án 18 órától a� Ady Endre Kulturális és S�abadidő Kö�pontban

Jegyek egy órával a kezdés előtt kaphatóak a helyszínen: 2000 Ft-os áron.



a város lapja
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12  mozaik

Színes tárlatajánló
Három iskola közreműködésé-

vel készült el az a három témát fel-
dolgozó kép, amely felváltotta a 

szürke palánkot a Herman Ottó 
Múzeum előtti építkezésen. Az al-

kotások az épülő Pannon-tenger 
Múzeumra hívják fel a járókelők 
figyelmét, és az építkezés befeje-

zése után is a múzeum környékén 
helyezik majd el ezeket.

A S.P.I.C. Művészeti Líceum, a 
Gábor Áron „Művészeti Iskola” 

Szakközépiskola és a Kaffka Mar-
git Általános Iskola diákjai kü-

lönböző témát kaptak – a mocsá-
ri ciprusokat, a Rudapithecust,  az 

ásványtárat –, amelyeket saját ötle-
teik alapján jeleníthettek meg. 

Kiss J. | fotó: M. L.

Fortuna közelében
A szerencse forgandó – 
szokták mondani. Pocsai
né Csík Erika másfél éve 
d olgozik lottózóban, de 
mindig ezzel szeretett vol
na foglalkozni. 

– Egész életemben emberek-
kel foglalkoztam, nagyon szere-
tem ezt a munkát, nem is tudnám 
másképp elképzelni az életem – 
mondja a ma már üzletvezető Po-
csainé Csík Erika. – Szerencsés 
embernek tartom magam. Szá-
momra a szerencse nem csupán 
egy nyeremény értékében nyilvá-
nul meg, sokkal inkább azt jelenti, 
hogy az ember szereti a munkáját, 
a családját – hangsúlyozza. 

Erika rendszeresen kacérkodik 
Fortunával is: a sorsjegyek mellett 
ötös- és hatoslottón is szokott ját-
szani, így a televíziós sorsolások 
sem maradnak ki a programjából.

– Hiszem, hogy a pozitív gon-
dolkodásmód szerencséssé tehet 
bárkit, a nagy nyeremény lehető-
sége pedig sokkal lelkesítőbben 

hat az emberekre, egyszerűen 
többen játszanak olyankor – te-
szi hozzá az üzletvezető, aki állan-
dó számokkal játszik több éve. 
Munkájának egyik legfontosabb 
része, hogy barátsággal szolgál-
ja ki az embereket, biztatva őket, 
hogy higgyenek szerencséjükben, 
hiszen a játék öröm, a szerencse 
pedig mindenkinél bekopogtat-
hat egyszer.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Betyárvilág 
A könyv a XIX. századi betyárvilágot ele-
veníti fel. Hősök, árulók, pökhendi földes-
urak, vágyakozó szerelmesek, nagy bajuszú 
pandúrok szerepelnek benne. Olvashatunk 
arról, hogyan csapta be Sobri Jóska a ret-
tegett csendőrbiztost, hogyan festette hó-
fehérre Savanyú Jóska a csaplár tehenét és 
többek között arról is, mit rejteget Juhász 
Andris az elásott fazékban.
A korszakot megidéző kötet Komjáthy Ist-
ván: Mondák könyve című alkotásának fel 

nem dolgozott gyűjtésén alapszik és Szántó Krisztián rajzaival teszi tel-
jessé a betyárvilág bemutatását.

Leslie L. Lawrence: 
A villogó fények kolostora I–II.
Leslie L. Lawrence nem retten meg. Szoros-
ra húzza övét, fejébe nyomja sárga süvegét, 
felhúzza díszcsizmáját és a gyilkos után ered. 
Lawrence, azaz Blogzang rinpócse, a nepáli 
Ngagpa kolostorba érkezik, hogy tanulmá-
nyozza a régi kéziratokat. Az időjárás furcsa 
idegeneket kerget a kolostorba a talán még 
furcsább már ott lévő mellé.
Sok furcsa ember egy kísértetjárta kolostor-
ban, szinte magától értetődik, hogy elszaba-
dul a pokol. A különös esetek mellett azonban még egy gyilkosság is tör-
ténik, amit követ még egy, még egy, még egy…

190 éve, 1821. május 19-én 
Sándor orosz cár Lajbachból 
(Ljubljana) Szentpétervárra visz-
szatérőben kilenc kocsival átuta-
zóban megállt Miskolcon. Csak 
annyi időt töltött itt, míg lova-
kat váltatott. Közben találkozott 
Klobusiczky József főispánnal és 
Ragályi István alispánnal.  

122 éve, 1889. május 16-
án megnyílt a Lévay József által 
kezdeményezett Népkert. Célját 
szabályzat határozta meg. „Nyá-
ri napokon hűs és árnyékos sé-
tahelyül szolgáljon”, „kertésze-
ti növényekkel kereskedjen”, 
„gyümölcsfák és szőlővesszők 
ésszerű művelését előmozdítsa”. 

101 éve, 1910. május 20-án 
kezdődtek el a módosított víz- és 
csatornázási munkák: a víz fel-
szivattyúzása az avas-tetői me-
dencébe, s a fő gyűjtőcsatorna 
kiépítése. A szennyvíz a Széche-
nyi–Vay úton (ma Zsolcai kapu) 
haladt a tisztítótelepig. Tapolcai 
vezetékes vizet először 1913. má-
jus elején ihattak a miskolciak.

Hétforduló ›››››››››

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

Névadó – Kisfaludy Károly
A Vörösmarty utca foly-
tatása, a vasúti felüljáró 
utáni utca, mely Martin-
Kertváros fő útvonala. 
(Szirmán a Miskolci ut-
cában folytatódik.) 

Miskolc 1895-ös és 
1897-es rendezési térké-
pén még nem szerepel, de 
az 1910. évi címtárban és 
az ekkor kiadott térképen már feltün-
tették. Környezetében ekkor kapta 
nevét a Csokonai, a Balassi, a Gvadá-
nyi és a Gyöngyössy utca.  A névadó 
költő, novella- és drámaíró, a Ma-

gyar Tudományos Akadé-
mia tagja. Első nagy szín-
padi sikere „A tatárok 
Magyarországon” című 
drá májának pesti bemu-
tatója volt 1819-ben. Mis-
kolc első színházában is 
ez volt a nyitó darab 1823. 
augusztus 24-én. 

(1788–1830 között élt, a 
hasonlóan költő, akadémiai tag Kis-
faludy Sándor öccse volt. Halála után 
barátai 1836-ban megalakították a 
Kisfaludy-társaságot, amely 1952-ben 
szűnt meg.)                      D. I.

Gulliver utazásai
Országos gyermeknapi rajzfilmün-
nepet rendeznek május 29-én, Mis-
kolcon a Bogyó és Babóca – 13 új 
mese című színes, magyar rajzfil-
met vetítik. Egész héten látható vi-
szont a Gulliver utazásai!
Lemuel Gulliver egy nagy New York-i újságnál dolgozik a postázóban, 
és a lap utazási rovatának vezetőjébe szerelmes. Egy összeollózott tu-
dósítással felkelti a lány figyelmét, aki elküldi a Bermuda-háromszög-
be, hogy onnan tudósítson. Lemuel hajótörést szenved és egy törpeki-
rályságba kerül. A helyiek háborújában a termetes Gulliver kapóra jön. 
Minden szépen alakul addig, amíg meg nem jelennek az óriások…

színes amerikai film, korhatár nélkül
Művészetek háza, Béke-terem: május 26–június 1., 17.00, május 29., 18.00

filmajánló ›››››››››››

Folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi termé-
szetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, írják azt meg, és 
küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A 
borítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. Elektronikus úton is elküld-
hetik kérdésüket, e-mail címünk: info@mikom.hu. Jogi szakértőink, dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek írásos válaszukkal áll-
nak szíves rendelkezésükre!

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.

Nem volt kicsi a Bors
Az idén első alkalommal rendez-
ték meg a Bors Nemzetség Kupa 

elnevezésű hagyományőrző prog-
ramot Miskolcon. A lovasverseny 

és a kulturális programok mel-
lett az érdeklődők íjászkodhattak, 

lovagolhattak, és még számta-
lan harci és népi játékban vehet-

tek részt. A rendezvény célja volt, 
hogy megemlékezzenek a Bors, és 
az abból kiváló, a város nevét adó 
Miskóc nemzetségről. És termé-

szetesen szerették volna felkelteni 
az érdeklődést a lovas kultúra, il-

letve a néphagyományok iránt. 
(fotó: M. L.)

Akkor és most... Miskolc észak-déli és kelet-nyugati útvonalai-
nak találkozási pontja Forgó híd (a név személyre utal), a XX. század 
elejétől Megay-sarok (már nem létező épület cukrász tulajdonosa), az 
1950-es évektől Villanyrendőr elnevezéssel él a köztudatban. Az első 
forgalomirányító lámpát 1949-től használták, amit fülkés kézi irányítás 
váltott fel. Kormeghatározó a kettősvágányú villamos, amelyen 1952-
től közlekedünk. Az 1878-ban átadott Három Rózsa Hotel 1934-től 
bérház lett, s földszinti kávéházát üzletekké alakították. A gyógyszertár 
és a könyvesbolt több mint hat évtizede van jelenlegi helyén!
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

1950-es évek

„Ki vigyáz a város határaira Tapol-
cán?” – tette fel a kérdést a Tapol-
cai Fürdőújság 1936 nyarán. Mis-
kolc 1908-ban a munkácsi püspöktől 
– víznyerés céljából – megvásárolt 48 
kat. h. területet, s ezt körbe is keríttet-
te. (1937-ben még 20 kat. h. területet 
vásároltak meg.) A park és a kőbánya 
környékéről faragott kövek kerültek 
elő, s Miskolc ezeket használta „ha-

tárjelző” kövekként. Mindegyik kőre 
„MV” monogramot véstek, amely a 
tulajdonos városra utalt. Azért kezd-

ték el keresni a köveket, mert néme-
lyikük kidőlt, másokat elvittek azt kö-
vetően, hogy híre terjedt: a faragott 
kövek a tapolcai bencés apátság épü-
leteiből származnak, s a föld alól ke-
rültek elő. A faragott kőoszlopoknak 
– amelyek származhattak az apátság 
épületéből is – nyoma veszett, erede-
tüket sem sikerült megfejteni.                        

Dobrossy István

100 éve írták
Talán az apátság köveit  
találták meg 75  éve...


