
Valóban csak a dilatáció?

Eltömődtek a dilatációs hézagok, emiatt vált fel a díszburkolat a sétá-
lóutcán két héttel ezelőtt – ezt állapította meg a szakértői anyag, mely 
a napokban készült el a pálya bejárását követően. A kivitelező szerint 
a túlzott autósforgalom okolható ezért – a városházán hangsúlyozzák: 
pontosan tudták, mire kell számítani. 

» részletek az 5. oldalon

A „pogácsákat” nem szeretnék
Hetekkel ezelőtt Diósgyőr-

be is elértek a Zöld Nyíl 
villamosprojekt munkála-

tai, ezért lakossági fórumot 
szerveztek a helyieknek, aki-

ket leginkább a zaj, a meg-
változó környezet, a busz-, 

illetve gépkocsiforgalom és a 
kérdések sorát felvető gömb-

süveg-sor érdekelte.
» részletek a 3. oldalon

Korrigálják a bérleti díjakat

Módosították a májusi közgyűlésen a lakások bérletéről szóló 2006-os 
önkormányzati rendeletet. Az elfogadott előterjesztés szerint egysége-
sítik a magas komfortfokozatú lakások bérleti díjait, vagyis a 2007 előtt 
kiadott ilyen típusú bérlakások díjait igazítják a már költségelvű (2007 
után bérbe adott) lakásokéhoz.

» részletek a 4. oldalon
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Miskolci Napló
Éjjeli őrjárat
a közterület-felügyelők és a 
rendőrök együtt járőröznek a 
„buliidőszakokban”, hogy megőriz-
zék a közrendet a belvárosban.  
a város | 5. oldal

több baleset, 
kevesebb vÉr 
sürgős műtétet nem halasz ta-
nak el vérhiány miatt. a vérellátás 
egyébként is stabil a megyében.   
a város | 5. oldal

ZenÉre jobb 
moZogni
zumba, hot iron, speening, 
pilates. néhány az aerobik válto-
zata, de újra hódít a jóga is.  
életmód | 7. oldal

Bajnokavatásra készülnek
Amennyiben szombaton pontot 
szerez a DVTK Mezőkövesden, 
feljut az első osztályba. A rang-
adóra várhatóan rendkívül nagy-
számú Diósgyőr-szurkoló uta-
zik Mezőkövesdre, ezért Miskolc, 
valamint Mezőkövesd területén a 
rendőrség fokozott ellenőrzéseket 
tart. A Miskolc Tiszai pályaudvar-
ról délután 3 órakor induló vonat-
hoz a MÁV külön kocsikat csatol, 
melyekre csak érvényes menet-
jeggyel lehet felszállni.

» cikkünk a 9. oldalon.

Egy hét könyvvel, 
kézművesekkel
A trianoni békeszerződés aláírásá-
nak évfordulójára emlékezve az Or-
szággyűlés a nemzeti összetartozás 
napjává nyilvánította június 4-ét. Ez 
alkalommal idén Miskolcon, június 
első hetében rendezik meg a Nem-
zeti Összetartozás Hetét, melyben a 
nemzeti emléknap mellett helyet ka-
pott az első Miskolci Korzó Feszti-
vál is és erre a hétre esik a 82. Ünnepi 
Könyvhét és 10. Gyermekkönyvna-
pok és a diósgyőri várban minden 
évben megrendezett Borsodi Fonó 
Folklórfesztivál is.

» cikkünk a 4. oldalon

Az ázsiaiakat 
érdekli Miskolc
LED-lámpa összeszerelő üzem 
Miskolcra telepítéséről írt alá 
a héten szándéknyilatkozatot 
Kínában Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere. Az üzlet értéke 
meghaladhatja majd a 10 mil-
lió eurót. 

Szöulban pedig a Koreai Ke-
reskedelemfejlesztési és Befek-
tetés-ösztönzési Ügynökség 
(KOTRA) nemzetközi befekte-
tési konferencián folytatott re-
ményt keltő tárgyalásokat dél-
koreai cégek képviselőivel. 

» részletek a 3. oldalon

Felmérik a vízbázist, hogy megvédhessék
Több mint 330 millió forint-
ból végezheti el Miskolc a 
karsztos vízbázis védelméhez 
elengedhetetlen diagnosztikai 
vizsgálatot az unió száz száza-
lékos támogatása mellett.

A Bükkben jelenleg fúrják az 
észlelőkutakat, miközben a koráb-
bi adatok összesítését is végzik. 2012. 
május 31-éig a vizsgálatok befeje-
ződnek.

A vízbázisvédelmi projekt 2009-
ben indult, KEOP pályázaton 334 

567 000 forintot nyert el Miskolc vá-
rosa, ami száz százalékos támogatást 
jelent. A diagnosztikai vizsgálat cél-

ja, hogy kijelöljék azt a védőterüle-
tet, amely a karsztos vízbázist jelenti.

» folytatás a 2. oldalon

Kezdődik a szezon
Június 1-jén Miskolcon is elkezdő-
dik a strandszezon, így a Barlang-

fürdő kinti medencéi is folyamato-
san nyitva lesznek. Addig oda még 
időkorlát nélkül, 950 forintért vált-

hatnak belépőjegyet a miskolci-
ak, ezután viszont megszűnik ez 

a kedvezmény. A szezonban 1800 
forintért tudnak a miskolci lako-

sok jegyet váltani, négyórás inter-
vallumra. A főszezonban a Miskolc 
Kártyával rendelkezők 10 százalék-

kal strandolhatnak olcsóbban.
(fotó: J. Á.)

Elektromos buszok járhatnak Miskolcon?
ma már nem sci-fi: napenergiára épül hazánk mintaprojektje

Miskolc városa az  élére 
állt egy olyan program-
nak, amelyet hazánk min-
taprojektként nyújtott be 
az Európai Bizottsághoz. A 
napenergia felhasználásá-
ra épülő rendszer villamos 
árammal látná el a csatlako-
zó településeket.

A HU-NER-TOWN-300 projektja-
vaslat egy olyan intelligens hálózat 
kiépítését tartalmazza, amelynek ré-
sze egy fotovoltaikus erőmű, amely 
elektromos áramot állít elő, és hoz-
zá tartoznak gyorstöltőállomások, 
illetve elektromos meghajtású jár-
művek. Ez pedig ma már nem sci-fi, 
hangsúlyozza Nagy József, a projekt-
gazda Bükk-Mak Leader Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója, aki állítja: 
körülöttünk zajlik a harmadik ipari 
forradalom. 

Az ügyvezető hozzáteszi, a jelen-
leg folyamatban lévő pályázat a háló-
zatot – a villamosenergia-termelést, 

-tárolást, -elosztást és -kereskedel-
met optimalizáló távfelügyeleti és 
távirányítási rendszert – tartalmaz-
za, nem része az erőmű és a jármű-
vek. Azonban nincs kétsége afelől, 
hogy rövid időn belül megvalósul-
hatnak ezek a beruházások, ugyanis 
érdeklődőben, beruházási kedvben 

nincs hiány. De a kristályos szilícium 
alapú modulokból álló fotovoltaikus 
erőmű-kapacitás kiépítését a magyar 
állam vissza nem térítendő támoga-
tásával vagy vissza nem térítendő hi-
tel garantálásával is támogathatja.

A Bükk-Mak Leader dolgozta 
ki a Makrovirka (Magyar Virtuális 

Makrohálózatok Mérlegköri Klasz-
tere) elnevezésű projektet, amely be-
jelentett magyar találmány. A prog-
ramot a magyar állam választotta ki 
mintaprojektjének az Európai Unió 
által meghirdetett NER–300 pályá-
zati rendszerhez. 

» folytatás a 3. oldalon

Az MVK Zrt. a héten tesztelte az elektromos meghajtású autóbuszt – a forgalomba állításra még várni kell | fotó: J. Á.
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Miskolci Napló
a város lapja

» Fodor Zoltán | önkormányzati képviselő fogadóórát tart május 30-án, hétfőn 
délután 5 órától a Széchenyi Általános Iskolában (Hajós u. 5. sz.).

» Kiss János | Miskolc 12. választókerületének önkormányzati képviselője foga-
dóórát tart június 2-án, csütörtökön délután 5 órától a miskolci Fidesz-irodában (Kos-
suth L. u. 16.).

» Horváth József | a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat képviselője minden szerdán délelőtt 10–14 óráig várja a lakosság hívását a 
06/70/428-3438-as telefonon.

fogadóórák ››››››››››››

a város lapja
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Pollenhírek. A 20. héten Miskolc 
légkörének magas pollenkoncentrá-
ciójáért elsősorban a pázsitfűfélék a 
felelősek. Pollenszórásuk meghalad-
ta a nagyon magas szintet. Megjelent 
a nyári gyomok közül az útifű, a ló-
rom és a csalán.

Érettségi után. Rendben – rendkí-
vüli esemény nélkül – befejeződtek 
az írásbeli érettségi vizsgák. A hiva-
talos javítókulcs tantárgyanként az 
Oktatási Hivatal honlapján megta-
lálható. Kijavított vizsgadolgozatai-
kat a maturálók május 31-én tekint-
hetik meg abban az intézményben, 
ahová érettségi jelentkezéseiket le-
adták. A felüljavítás iránti igényt a 
megtekintést követő munkanap dél-
után 4 óráig adhatják le ugyanott. 
Az emelt szintű vizsgadolgozatok-
ra érkező észrevételeket a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-

hivatal Oktatási Főosztálya kezeli. 
Az észrevételezett dolgozatok újra-
javítása június első hetében történik, 
melynek eredményéről a vizsgázók 
saját iskoláikban értesülnek a későb-
biekben. Az emelt szintű szóbeliket 
június 2–8. között tartják.

Kötelező tüdőszűrés. Az utóbbi 3 
évben az új tbc-s megbetegedések 
száma megyénkben is az országos 
átlag többszöröse. Ezért megyénk 
teljes közigazgatási területén állan-
dó jelleggel vagy huzamosabb ideig 
tartózkodó, 30 éves vagy ennél idő-
sebb személyek számára a megbízott 
megyei tiszti főorvos május 16-ától 
kötelező, évenkénti egyszeri tüdő-
szűrést rendelt el, mely ez esetben 
térítésmentes. Ha az érintett nem 
megy el a szűrésre, eljárást indítha-
tó ellene és pénzbírság kiszabására is 
sor kerülhet.

kormányhivatali hírek ›››››››››››››››››››››Gyermeknap és az MVK
A Petneházi Utcai Óvoda 
egy csoportját az Ikarus 
31-es veterán autóbusz-
szal, a Komlóstetői Általá-
nos Iskola diákjait pedig 
a héten tesztelt elektro-
mos járművel kereste fel 
gyermeknap alkalmából 
a Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt. (MVK). az Utazz 
velünk Te is! kampány ré-
szeként. 

A 2007-ben indult kampány cél-
ja, hogy a gyerekek megismer-
jék és megszeressék a közösségi 
közlekedést, ezért szoktak idő-
ről időre ellátogatni kisiskolások-
hoz, vagy vendégül látni óvodás 
csoportokat. Egy-egy ilyen al-
kalom során a közlekedési cég 

munkatársai megismertetik a 
gyermekeket a közösségi közle-
kedés helyes igénybevételével, 
hogyan közlekedjünk okosan, 
illetve bemutatják, hogy miért 
érdemesebb igénybe venni a 
közösségi közlekedést, mint au-
tóval járni.

Idén gyermeknap alkalmá-
ból is ellátogatott a cég ovis és 
iskolás csoportokhoz. Az óvo-
dás gyerekek életébe egy órára 
becsempészték a múltat Ikarus 
31-es veterán autóbuszukkal, 
mely minden kisgyermek és fel-
nőtt arcára egyaránt mosolyt 
csalt. Meglátogattak egy álta-
lános iskolát is, ahol egy – a he-
lyes közösségi közlekedésről 
szóló – előadás után a gyere-
kek megnézhették az MVK Zrt. 
által tesztelt elektromos autó-
buszt. A program során a gye-
rekekről csoportkép is készült, 
és apró ajándékokat is kaptak az 
MVK-tól. 

Hármas fogadóóra
Pártelnöki, EP-képviselői és frak-
cióvezetői fogadóórát tart Miskol-
con, a Szinva teraszon május 29-
én, vasárnap délután 2 óra 20 perc 

és 4 óra között Vona Gábor pártel-
nök, Szegedi Csanád, Európa-par-
lamenti képviselő és Szegedi Már-
ton önkormányzati frakcióvezető.

Játékgyűjtés
Játékgyűjtést hirdet a Keresztény 
Nők Egyesülete a Kosztyu Ádám 
Emlékére a Leukémiás, Daganatos 
és Zemplén Fogyatékos Gyerme-
keiért Alapítvány részére. Az ala-
pítvány júniusban tábort szervez 

a beteg gyerekek és szüleik számá-
ra. A felajánlott játékokat május 30-
án és május 31-én, délután 4 és este 
7 óra között várják a KDNP mis-
kolci székházában (Miskolc, Erzsé-
bet tér 5., földszint). Kérésére sze-
mélyesen is elmennek a felajánlott 
adományokért, tel.: 30/812-3618.

Felmérik és védik a vízbázist
Több mint 330 millió fo-
rintból végezheti el Mis-
kolc a karsztos vízbázis vé-
delméhez elengedhetetlen 
diagnosztikai vizsgálatot 
az unió száz százalékos tá-
mogatása mellett.

» folytatás az 1. oldalról
Pfliegler Péter alpolgármester em-
lékeztetett a 2006-os vízszennye-
zésre, és arra, hogy Miskolcon ettől 
függetlenül kiemelten jó minőségű 
az ivóvíz. Jónak, sikeresnek és hasz-
nosnak nevezte a projektet. Mint 
hozzátette, 291 négyzetkilométeres 
a karsztos vízbázis, így nagy mun-
kát vállalnak, de ezt 170 ezer mis-
kolci lakos érdekében teszik.

A MIVÍZ már kialakított egy 
vízbiztonsági rendszert, több lép-
csőben az egész folyamat bizton-
ságára törekedni kell, onnan, hogy 
a víz lehullik a vízgyűjtő területre 
egészen addig, amíg a csapból ki-
engedi a fogyasztó – jegyezte meg 
Vojtilla László, a cég ügyvezető 
igazgatója. A végleges vízbizton-
sághoz vezető lépés a diagnoszti-
kai vizsgálat, melynek segítségével 
megtudják, hogyan, merre áram-
lik a víz, mivel találkozik közben, 
hol vannak szennyező források – 
ezeket később fel is kell számolni. 
A védőterületek meghatározása és 
az állapotértékelés alapján végül 
elkészül a biztonságba helyezési 
terv, amely részletesen tartalmaz-
za a tennivalókat, annak végrehaj-
tóit, javasolt időütemezését. 

Gondár Károly, a kivitelező 
Smaragd-GSH Kft. ügyvezető-

je elmondta, már több területbe-
járást, mintavételezést tartottak. 
Vizsgálni kell a felszíni és felszín 
alatti vizeket, a talajt és a szennye-
ző forrásokat is. 

A védőterületeken a vízföldta-
nilag fontosabb pontokon tíz új 
észlelőkút készül, de felújítják a tíz 
már meglévőt is. 

A kutak folyamatos észlelé-
se lehetővé teszi az üzemeltető 
MIVÍZ Kft. részére a gyors dönté-
sek meghozatalát. A diagnosztikai 
vizsgálat keretében Bükkszent-
kereszten felállított meteorológi-
ai állomás távadóval továbbítja a 
napi mért hőmérséklet- és csapa-
dékadatokat, amelyek segítségé-
vel a vízmű időben tud reagálni 
a hirtelen lezúduló, nagy meny-
nyiségű csapadék okozta hatá-
sokra. A megfigyelő kutakon kí-
vül, az észlelőhálózat keretében 
három vízhozammérő műtárgy 
épül a Szinván és a Hejő-patakon, 
amivel mérhetővé válnak a Kelet-
Bükk jelentősebb vízfolyásai által 
szállított vízmennyiségek.

Horváth I.

PR-cIKK (X)

HIRdETéS

Folytatódik a vízelzárás
Folytatódik a fizetők védelmében 
az adósokkal szembeni kemé-
nyebb fellépés Miskolcon, a héten 
újabb lépcsőházakban zárták el a 
meleg vizet és korlátozták a vízfo-
gyasztást.

A korlátozásokat, illetve kizárá-
sokat ezen a héten az Áfonyás utca 

9–19. szám alatti társasházak nem 
fizető lakóival szemben érvényesí-
tették, összesen 56 lakásban a 198-
ból. A rendszeresen fizetőket nem 
érheti hátrány, a tartozást felhal-
mozók számára pedig számos le-
hetőséget biztosítanak a tagválla-
latok adósságuk rendezéséhez.

Május 21. | szoMbat 

Felszentelték a püspököt. A 
Búza téri görög katolikus templom-
ban tartották Orosz Atanáz szente-
lési szertartását. A mintegy három-
ezer hívő részvételével megrendezett 
szertartáson részt vettek magyaror-
szági, illetve határon túli görög kato-
likus és római katolikus főpásztorok, 
más felekezetek elöljárói, valamint 
állami, önkormányzati meghívottak 
is. Orosz Atanáz köszönetét fejez-
te ki mindazoknak, akik püspökké 
szentelésén részt vettek, és türelem-
mel viselték a forgalomkorlátozó in-
tézkedéseket a szertartás idején.

Több száz kuruc. Megtelt a gö röm-
bölyi pincesor szombaton a II. Kuruc 
Vigasságokon, több százan látogat-
tak ki a rendezvényre, és tekintet-
ték meg a kulturális programokat. A 
gasztronómiai élvezetekből sem volt 
hiány, hiszen több mint 20 csapat je-
lentkezett a főzőversenyre, amin ku-
ruc ételeket kellett elkészíteni.

Május 23. | hétfő

Együttműködnek. Megállapodást 
írt alá a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság helyet-
tes vezetője az illetékességi területen 
lévő történelmi egyházak képviselői-
vel. Az együttműködési kontraktus 
többek között kiterjed az aláíró felek 

közötti kölcsönös segítségnyújtásra, 
tájékoztatásra és kapcsolattartásra.

Május 25. | szerda

Jogértelmezési vita. A városi 
MSZP-frakció törvénytelennek tartja 
a miskolci iskolaátadásokat – mond-
ta Simon Gábor frakcióvezető sajtótá-
jékoztatóján. A Közbeszerzési Tanács 
elnökének véleményezését kéri arról, 
hogy az oktatási intézmények fenn-
tartói jogának átruházására nem írtak 
ki közbeszerzési eljárást. Kiss János 
Fidesz-frakcióvezető szerint jogér-
telmezési vitáról van szó. Az a hatá-
rozott szakmai véleményük, hogy a 
közbeszerzési törvény nem vonatko-
zik közoktatási intézmények fenntar-
tói jogának átadására.

Május 26. | csütörtök

Helyszíni bejárás. Bejárást tartott vá-
lasztókörzetében Zsiga Marcell alpol-
gármester, aki kétmillió forintot fordít 
virágosításra a körzetében. Ezt azért is 
fontosnak tartja, mert az önkormány-
zat takarékossági intézkedései miatt 
idén a központi költségvetésből virá-
gosításra is kevesebb jut Miskolcon, 
mint a korábbi években. A helyi lako-
sok kérték egyebek mellett egy kör-
nyékbeli játszótér rendezését, járdák, 
utak rendbetételét, jelzőtáblák, fekvő-
rendőr kihelyezését.

Milliárdos fejlesztések. Négy ki-
válósági központot létesít a Miskol-
ci Egyetem kétmilliárd forintos uni-
ós támogatásból. A program konkrét 
célja többek között a műszerek, be-
rendezések és a központok informa-
tikai infrastruktúrájának fejlesztése. 

Sportoltak az ovisok. Mocsarat 
jártak, vizet hordtak, és labdákat ha-

jigáltak a gyerekek a Belvárosi Óvo-
dában a különleges feladatokkal teli 
sportnapon. Az eseményen összesen 
240 gyermek vett részt.

Drogmentes Maraton. Több mint 
ezer közép- és általános iskolás diák 
futott együtt Miskolc  belvárosában a 
Drogmentes Magyarországért Mara-
tonon. Ez hazánk legnagyobb drogelle-
nes mozgalma, amely 42 napig tart, és 
összesen 320 települést érint Magyar-
országon. Miskolcon idén 36 iskola ta-
nulói futottak együtt a belvárosban.

„Megmozdult az Avas”. Az idén 
16. alkalommal megrendezett 
„Moz dul az Avas” elnevezésű prog-
ramsorozat első napján a fogyaték-
kal élő, és hátrányos helyzetű diákok 
mérhették össze felkészültségüket és 
erejüket, különböző sportversenye-
ken csütörtökön. A programsorozat 
pénteken az óvodások és iskolások 
napjával folytatódott, és a kispályás 
labdarúgó-bajnokságot is megren-
dezték. A szombati napon már leg-
inkább a szülőket várják majd az 
avasi sportpálya területére, a hagyo-
mányos főzőversenyre.

Május 27. | péntek

Ellenőrzik a kerékpárosokat. A 
Szabadságharc – Lévay – Görgey 
Artúr utcákon ellenőrizték a me-
gyei rendőr-főkapitányság rendőrei 

a kerékpárral közlekedőket. Az egész 
nyáron tartó sorozat célja, hogy fel-
hívják a bringások figyelmét a biz-
tonságos közlekedésre.

Futottak a gimiért. Emlékfu-
tást rendezett péntek délelőtt a Lé-
vay József Református Gimnázi-
um és Diákotthon a belvárosban. 
A sportesemény része az iskola 450 
éves évfordulójának alkalmából tar-
tott ünnepségsorozatnak. A futáson 
minden városi általános- és közép-
iskola 3-3 fővel képviseltette magát, 
így összességében nagyjából 600-700 
diák futotta le a távot.

Kifestették a kórtermeket. Mici-
mackó, Malacka, és a többi mesehős 
is beköltözött a miskolci Gyermek-
egészségügyi Központ kórtermei-
be az I. Miskolci Rotary Club jóvol-
tából. Gyermeknapi akciójuk során 
ugyanis kifestették a kórtermek és 
játszószobák falait.

A Fidesz a Zöld Nyílról. Zöld Nyíl – 
Hogy kezdődött? címmel tartott saj-
tótájékoztatót Molnár Attila, a Fidesz 
miskolci elnöke május 27-én, a párt 
Kossuth utcai székházában. Elmond-
ta, hogy 2008 májusától Simon Gá-
bor, az MSZP jelenlegi frakcióvezető-
je volt a Zöld Nyíl miniszteri biztosa, 
ám ehhez nincs jogosítványa – és ez 
meg is látszik a Zöld Nyílon. A poli-
tikus szerint a Zöld Nyíl eredeti álla-
potában, úgy, ahogy a jelenlegi veze-
tés átvette, a régi vezetés szimbóluma. 
A kivitelezési hibák mellett a legna-
gyobb hibának azt tartja, hogy nem 
egyeztetett a korábbi városvezetés a 
lakossággal. A jelenlegi vezetés min-
den fejlesztés során meg fogja kérdez-
ni a városlakókat – szögezte le.

Harang-hírek. Május 30-án, hétfőn 18 órakor lesz a hejőcsabai plébániatemplomban valamennyi 
miskolci elsőáldozó gyermek találkozója, imaórája. Háromnapos lelkigyakorlat kezdődik a Kiss Ernő utcai 
karmelita templomban Avilai Nagy Szent Teréz születésének 500. évfordulója alkalmából június 3-án, pénteken 
15.40-kor, egész napos szombati programmal. Befejező szentmise 5-én, vasárnap délelőtt fél 11-kor. Az avas-déli 
Ige templomában pünkösdi kilenced kezdődik június 3-án, pénteken. Az este 6 órai szentmiséken lesznek lelki-
gyakorlatos szentbeszédek; péntek: Lóczi Tamás érseki biztos, szombat: Gulybán Tibor esperes, Orosz Atanáz görög 
katolikus püspök, vasárnap: P. Forrai Tamás provinciális. Szombaton, június 4-én délután 4 órakor Lillafüreden, a 
Limpiászi keresztnél mutat be szentmisét Magyarországért Kalna Zsolt minorita rendfőnök.
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Itt kátyúznak jövő héten
Folyamatosan javítja egész nyá-
ron a városi közutak hibáit a Mis-
kolci Városgazda Nonprofit Kft. 
A Miskolci Napló és a minap.hu 
folyamatosan közli a jövőben a 
kátyúzások tervezett időpontjait, 
ezek azonban az időjárás függvé-
nyében változhatnak. 

Május 30. és június 3. között 
a tervek szerint a Szennyvíztele-
pi utcán, a Somlay Artúr utcán, 

az Erkel Ferenc utcán, a Bogáncs 
utcán, a Farkas Antal utcán, Gö-
römbölyön, a Deák Ferenc ut-
cán, a Kabar utcán, Berekal-
ján a 69-es autóbusz útvonalán, 
a Soltész Nagy Kálmán utcán, 
a Martinovits utcán, a Pont ut-
cán, Perecesen, a Móra Fe-
renc utcán, Közdomb utcán, a 
Bedegvölgyben és a Dóczy József 
utcán kátyúznak.

A kelet-ázsiaiakat 
érdekli Miskolc
LED-lámpa összeszerelő üzem 
Miskolcra telepítéséről írt alá 
szándéknyilatkozatot Kínában 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re, Szöulban pedig a Koreai Keres-
kedelemfejlesztési és Befektetés-
ösztönzési Ügynökség (KOTRA) 
nemzetközi befektetési konferen-
cián folytatott reményt keltő tár-
gyalásokat dél-koreai cégek kép-
viselőivel. 

– A dél-koreai nagykövet meg-
hívására vettünk részt a KOTRA 
által rendezett Overseas In vest-
ment Fair 2011 elnevezésű nem-
zetközi befektetői kiállításon 
Szöulban, a város legnagyobb ke-
reskedelmi és gazdaságfejleszté-
si komplexumában, a Coex Cen-
terben – jelentette be a városházán 
péntek reggel tartott sajtótájékoz-
tatóján Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere.

A rendezvényen 29 ország 33 
résztvevő vállalata és ügynöksé-
ge regisztrált kiállítóként, melyre 
a szervezők több száz érdeklődő, 
befektetni szándékozó cég láto-
gatását várták, elsősorban az au-
tóipar, mechatronika, építőipar, 
gépgyártás, elektronika, összesze-
relés, fogyasztói javak, logisztika 
területéről. A magyar delegációt 
Becsó Zsolttal, az Észak-magyar-
országi Regionális Fejlesztési Ta-
nács elnökével együtt vezették, az 
utat a regionális szervezet finan-
szírozta.

– Számos tárgyalást folytattunk 
helyi nagyvállalatok képviselői-
vel, elsősorban az energetikai és 
high-tech termékeket gyártókkal, 
akiket szeretnénk idecsábítani, il-
letve az exportfinanszírozással 
foglalkozó Eximbank vezetőivel 
– mondta a polgármester. – Eh-
hez fontos tudni, hogy a világban 
egy hely van, ahol a tőke pezseg, 

az pedig Kelet-Ázsia: Kína, Dél-
Korea… A magyar diplomácia is 
azon dolgozik, hogy a megkezdett 
kapcsolatok folytatódjanak. A ha-
zaérkezésünket követően máris 
számos szakmai anyag érkezett – 
számolt be a biztató jelekről Kri-
za Ákos. Hozzátette, hogy a koreai 
látogatást követően a magyar kor-
mány megbízólevelével Sanghaj-
ba és Anhui tartomány központ-
jába, Hefei városába utazott, ahol 
az európai befektetések iránt ér-
deklődő kínai üzletemberekkel 
tárgyalt. Itt már sokkal előrébb 
járnak, mint Dél-Koreában. 

– Szándéknyilatkozatot írtunk 
alá egy LED-lámpa összeszerelő 
üzem Miskolcra telepítéséről. Re-
mélem, hogy az üzlet értéke meg-
haladja majd a 10 millió eurót – 
mondta optimistán Kriza Ákos, 
aki jóra értékelte a két kelet-ázsi-
ai látogatás eredményét. Még jú-
niusban kínai delegáció látogat 
Miskolcra, hogy a helyszínen ta-
nulmányozzák a magyar viszo-
nyokat, illetve a város logisztikai 
adottságait.

Cs. L. | fotó: Mocsári L.

A „pogácsákat” Diósgyőrben sem szeretnék
Hetekkel ezelőtt Diósgyőr-
be is elértek a Zöld Nyíl 
villamosprojekt munkálatai, 
ezért lakossági fórumot szer-
veztek a helyieknek, akiket 
leginkább a zaj, a megválto-
zó környezet, a busz-, illetve 
gépkocsiforgalom és a kér-
dések sorát felvető gömbs-
üveg-sor érdekelte.

Zöld Nyíl és közbiztonság témakör-
ben hirdetett lakossági fórumot szer-
dára a Diósgyőri Ady Endre Kulturá-
lis és Szabadidő Központban Kovács 
László önkormányzati képviselő. 
Mint mondta, most már látható, mi-
ként érintik a villamosprojekt re-
konstrukciós és építési munkái az ott 
lakókat, emellett a már a városrész-
be is elért „fészekrakó-problémáról” 
is tájékoztatták a lakosságot.

A bevezetőt követően Komoróczy 
Imre, a Zöld Nyíl projektvezetője be-
mutatta a projekt egészét. Kiemelte, a 
híresztelésekkel ellentétben a jelenle-
gi végállomás és Alsó-Majláth között 
található két emlékművet nem érin-
tik a munkálatok, az alkotások a he-
lyükön maradnak. 

Változó környezet
A Baráthegyalja utcáról érkezők azt 
kifogásolták, hogy a jelenlegi, LÁEV-
telepre néző ablakuk helyett egy „vil-
lamosos” panorámát kapnak, így 
csökken majd az ingatlanjaik érté-
ke. Komoróczy Imre a felvetésre úgy 
reagált: nem fogja zavarni a nyugal-
mat a legalább 40 méterre elhelyez-
kedő villamossín, a látkép pedig egy 
új, modern csomópontot lesz. A fa-
kivágásokkal kapcsolatban kiemel-
te, 157 lombos növényt távolítanak 
el a munka során, de a növényeket az 
önkormányzati rendelet szerint en-
nek duplájával pótolják.

Az 1-es 1A-s autóbusz a tervek 
szerint nem járna ki Diósgyőrbe, 
hiszen a cél a párhuzamos közleke-
dés megszüntetése. A lakók azon-
ban szeretnék legalább az egyik vi-
szonylat megtartását, ám indokolni 

nem tudták igényüket. Angyal Lász-
ló, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
(MVK) forgalomszervezője meg-
nyugtatta a jelenlévőket, hogy foko-
zatosan, a buszok kihasználtsága és 
az utazási igények folyamatos ellen-
őrzése mellett vonják ki a forgalom-
ból a járatokat a jövő év elejétől, a 
villamosvonal elkészülte után.

A Berekaljára közlekedő 69-es 
busz közlekedését még vizsgálják, de 
azt a körzetet is kiszolgálják majd a 
munka befejezése után.

A legnagyobb vitát, egyben egyet-
értést a nézőtéren a gömbsüvegek le-
fektetése generálta. A leggyakoribb, 
majdani panaszok közt említették a 
tűzoltók, mentők, rendőrautók vo-
nulását: a lakosok szerint nem tud-
nak majd időben eljutni céljukhoz 
ezek a járművek. Angyal László el-
mondta, a gömbsüvegsorral tudják 

biztosítani a projekt követelménye-
ként megjelenő gyorsabb villamos-
közlekedést. A forgalomszervező 
kiemelte, eddig 45 balesetet regiszt-
ráltak a már elkészült szakaszokon, 
ebből 30 történt gömbsüvegsor kö-
zelében, de egyiket sem azok okoz-
ták, hanem a mobiltelefonálás, illetve 
az autósok figyelmetlensége a villa-
mosokkal szemben.

Rostás László, Miskolc főépítésze 
jogosnak ítélte a lakossági észrevéte-
leket a témakörben. 

Rendőrőrs, kamerák
A diósgyőri rendőrőrs helyzetét is 
felvetették a fórumon. Rostás Lász-
ló ezzel kapcsolatban elmondta, a Ba-
golyvárban lelhetnének új otthonra a 
rendőrök. A főépítész szerint azon-
ban ki kell bővíteni az épületet, ez 
mintegy 30 millió forintba kerülne. 
Arra a kérdésre, hogy miért nem sze-
relnek kamerákat a diósgyőri teme-
tőbe, Rostás elmondta, ő nem híve 
a „figyelő szemeknek”, annál inkább 
az emberi összefogásnak, egymás se-
gítésének – de ha ez megnyugtatja a 
lakosokat, támogatja az ötletet. Mol-
nár József őrnagy, a diósgyőri rendőr-
őrs parancsnoka hozzátette: minden 
esetben értesíteni kell a rendőrséget. 
Az őrnagy elmondta még, hogy tíz 
fővel bővülni fog a jövőben az állo-
mányuk; ezzel a plusz létszámmal a 
járőrözés állandósul a Kuruc és Ár-
pád utcákon.                                Soós P.

Önkéntesek a szebb városért
A múlt péntektől vasár-
napig több mint ezeröt-
száz önkéntes takarította ki 
Miskolcot. 

Az Önkéntesség Európai Évéhez 
kapcsolódóan Szeretethíd elneve-
zéssel hirdetett önkéntes napokat a 
Magyarországi Református Egyház, 
május 20. és 21-re. A programhoz 
csatlakoztak miskolci iskolák, gyüle-
kezetek is. Pénteken az Avasi temp-
lomban és környékén takarítottak és 
virágot ültettek, a Herman Ottó Mú-

zeum Kiállítási Épületének kerítését 
pedig felújították.

Több mint ezren vettek részt a 
szombatra meghirdetett TeSzedd! 
országos takarítási akcióban. Mis-
kolc számos része, a Gömöri pálya-
udvartól a Dél-Kiliánig megtisztult 
a különböző intézmény – például 
a Kormányhivatal, a városháza –, 
az országgyűlési és önkormányzati 
képviselők által szervezett csopor-
tok, egyesületek, munkahelyek ön-
kéntesei áldozatos munkájának kö-
szönhetően. Az AVE Miskolc Kft. 
becslése szerint majd 14 tonna sze-
metet szállítottak el az akció után.

Elektromos buszok járhatnak Miskolcon?
Miskolc városa az élére állt 
egy olyan programnak, 
amelyet hazánk mintapro-
jektként nyújtott be az Euró-
pai Bizottsághoz. 

»  folytatás az 1. oldalról
Mint Nagy Józseftől megtudtuk, a 
pályázathoz megyei jogú városokat 
kerestek meg. Miskolc azonnal az 
élére állt a projektnek, rajtunk kívül 
Eger, Salgótarján, Veszprém és Kecs-
kemét csatlakozott. A rendszer elő-
nye, hogy nem helyhez kötött, a há-
lózatban lévő városok földrajzilag 
lehetnek távol is egymástól. 

A dolog lényege, hogy a városok 
termelő és fogyasztó egységeit egyet-
len rendszer méri folyamatosan, 
amely mindig jelentést tud adni ar-
ról, hogy vannak-e, és milyen szabad 
kapacitások, amelyek az áramtőzs-
dén eladhatók. A projekt mobilitási 
részét az elektromos áram meghaj-
tású járművek adják, melyek kap-
csán az ügyvezető szerint robbanás-
szerű lesz az átállás, méghozzá nem 
is olyan sokára. 

Hazánk nagyságából kiindulva 
nem a hidrogén, hanem az elektro-
mos hajtású akkumulátoros jármű-
vek kerülhetnek előtérbe. Ezekről 
Nagy József elmondta, Kínában már 
a tömeggyártásuk folyik, de a keleti 

ország gyártja a legjobb akkumuláto-
rokat is. A járműveket gyorstöltővel 
töltik majd, melyekre már idén lehet 
pályázatot benyújtani a Bükk-Mak 
Leader településeinek – ezek akár 
tíz-húsz perc alatt is képesek feltölte-
ni egy járművet. 

Bencsik János, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium klíma- és energia-
ügyekért felelős államtitkára múlt 

heti miskolci megbeszélése kapcsán 
külön is kiemelte a projektet, amely-
nek mintájára hazánk egy komp-
lex hálózatot építene ki a jövőben az 
egész ország területén. Nagy József 
szerint a jövő útja, hogy a vidék, az 
agglomeráció látja majd el energiá-
val a városokat. A Bükk-Mak Leader 
programja például az „1 falu – 1 
MW”, mely hivatott lehetővé tenni, 

hogy a közösségek kisméretű ener-
giatermelő rendszerei a szigetszerű 
termelés, elosztás, hasznosítás mel-
lett belépjenek az energiakereskede-
lembe, elektromos energiát adjanak 
és vegyenek.

Az ügyvezető szerint Miskolc elő-
relátó volt, amikor csatlakozott a 
programhoz, amely úttörő a meg-
újuló energiaforrások területén. Azt 
pedig, hogy Miskolc komolyan gon-
dolja az elmozdulást ebbe az irányba, 
nemcsak az mutatja, hogy több pro-
jekt kapcsán felmerült már az elekt-
romos meghajtású közlekedés, tö-
megközlekedés gondolata, terve, 
hanem az is, hogy a napokban elekt-
romos buszt tesztel az MVK Zrt.

Horváth Imre

Megfordítják a csatornarácsokat
Kis hibából nagy baj is lehet. Ne-
vezetesen a kerékpárosok jelez-
ték, hogy a csapadékelvezető csa-
tornák rácsát több helyen az úttal 
párhuzamos csíkozással rakták le, 
amibe, ha belecsúszik a bicikli ke-
reke, akkor nagy esés, baleset lehet 
a vége. A szerkesztőségünkhöz el-
jutott információk szerint ilyen 
problémát észleltek a Bajcsy-Zsi-
linszky utcában, a Szemerén, illet-
ve az Avason is. 

Mint megtudtuk, már elkezd-
ték a hiba kijavítását. A városgaz-
da munkatársai kedden bejárást 
tartottak. A Bajcsy-Zsilinszkyn 
lévő rácshiba, mint kiderült, a 
Zöld Nyílhoz tartozik, ők a jel-
zés alapján azonnali intézkedést 
ígértek. A Szemerén található 
hiba viszont nem új, hanem már 

vagy öt-hat éves. Természetesen 
ezt is kijavítják – de a szakembe-
rek nem tudják végigjárni a város 
összes útját és minden csatorna-
rácsot ellenőrizni, ezért kérik, ha 
ilyen problémát észlelnek a lako-
sok, akkor tegyenek róla bejelen-
tést a polgármesteri hivatal város-
üzemeltetési osztályán.

A pályázat
Az előpályázati anyagot január 17-én nyúj-
tották be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
hoz, amely a „Magyarország zéró emissziós 
városi tömegközlekedési H2 és közintézmé-
nyi plug-in infrastruktúrájának fejleszté-
se decentralizált (DG) napenergia (PV, RES) 
és centralizált (CG) atomenergia (AE) hasz-
nosítás intelligens mikro- és makrohálózati 
integrációjával” címet viselte, és mint kide-
rül belőle, a Paksi Atomerőművet is sikerült 
megnyerni hozzá, akik szintén csatlakoznak a 
rendszerhez a saját, egyébként fel nem hasz-
nált áramkapacitásukkal. A kész pályáza-
ti anyagot május 9-én adták le a miniszté-
riumhoz.

Nagy József egy napenergia-hasznosító eszköz előtt – ezzel melegítik majd a 
vizet a cég székhelyén | fotó: H. I.
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Május 28. | szoMbat
9.45–17.30 | Mesés várjátékok. Meseszín-

ház, gyermekműsorok, mutatványosok, gó-
lyalábasok, lovas és lovagi bemutatók, ap-
ródiskola, középkori játszótér, népművészeti 
bemutatók. Diósgyőri vár.

Május 29. | vasárnap
Egész nap | Röfögős gyermeknap az állat-

kertben. Miskolc ZOO.
 14.00 | Közönségtalálkozó Kiss Józseffel, 

a Röfi regénye című könyv írójával.
 16.00 | Rendhagyó vaddisznó-etetés.
9.45–17.30 | Mesés várjátékok. Meseszínház, 

gyermekműsorok, mutatványosok, gólyalába-
sok, lovas és lovagi, népművészeti bemutatók, 
apródiskola, középkori játszótér. Diósgyőri vár.

10.00 | Gyereknap. 10–18 óra között színpadi 
műsorok: tánc-, harcművészeti, kutyás, kerék-
páros bemutatók, koncertek. Egész nap sétare-
pülés. Miskolci repülőtér.

10.00–17.00 | Gyermeknap a múze-
umban. Ki játszik ilyet? kiállítás, Esztenás 
gyermektáncház, retro játszóház, népi kéz-
műves foglalkozások, társasjáték délután. 
Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete 
(Papszer 1.).

10.30 | Gyermeknap a bábszínházban. Az 
Egybeöltögetett mesék című előadás után la-
koma, játékok, vándorfotográfus és tánc a 
Számadó zenekarral. Csodamalom Bábszínház.

11.00 | Gyereknap. Játszóház, kézműves foglal-
kozások. Művészetek Háza előtti tér.

GYERMEKNAPI PROGRAMOK ››››››››››››

82. üNNEPI KÖNYVHÉT ››››››››››››

KORZÓ FESZTIVÁL, júNIuS 3. ››››››››››››

HIrdEtés

Szinva terasz
14.00–22.00 | Zenés színpad. Szt. Bene-

dek Gimnázium, T-Dance Tánc Centrum (fél-fél 
óra), Agria zenekar, Holló meg a többi madár, 
Kisbót, Deviszont, Kisavas, Mockba, Musical 
Műhely Miskolc – Zéta-válogatás (1-1 óra)

Club Miskolc
17.00–17.30 | Montázs Egyesület: Kísérle-

ti módszerek
17.30–19.00 | Hallgass ránk. Észak-magyar-

országi régiói Versmondó Egyesület
20.00–21.00 | Sunny Studio: Anya! című 

film és egyéb alkotások bemutatója

Déryné utca
14.30–17.30 | Zene. Rock Suli, Baross Gábor 

Szakközépiskola, Montázs Egyesület, Egressy 
fúvószenekar, Musical Műhely Miskolc

17.30–18.00 | Pécsi Sándor Guruló Szín-
ház: Az ördög

18.00–19.00 | Green Beatz

Erzsébet tér
14.30–15.00 | Port de bras – a test és a lé-

lek tánca
15.00–20.00 | Miskolci zenekarok kon-

certje. Karambol, Sakálok, Mother Ticket, 
Hellómivan!?,  Vain Parrots (1-1 óra)

Grizzly Music Pub
14.30–18.30 | Zenés színház. Musical és Dal-

színház,  Pécsi Sándor Guruló Színház, Roma-
no Teatro

Ifjúsági és Szabadidő Ház
20.00–21.00 | Sinkovits Imre drámakör: 

Vénusz a csatornából

Corner Stage
22.00 | Deviszont koncert
23.00 | Retro Rock Disco

Korrigálja a bérleti díjakat a MIK
Módosították a májusi köz-
gyűlésen a lakások bérletéről 
szóló 2006-os önkormány-
zati rendeletet.

Az elfogadott előterjesztés szerint 
egységesítik a magas komfortfokoza-
tú lakások bérleti díjait, vagyis a 2007 
előtt kiadott ilyen típusú bérlaká-
sok díjait igazítják a már költségelvű 
(2007 után bérbe adott) lakásokéhoz.

– Az alapvető cél az, hogy az azo-
nos típusú lakásokért azonos bérleti 
díjat fizessenek a bérlőink – mondta 
el a Miskolci Naplónak Balog Hen-
riett, a MIK Zrt. helyiség- és lakás-
gazdálkodási irodájának főmunka-
társa. A lakásállomány fenntartását 
évek óta forráshiány nehezíti, ennek 
a csökkentésének egyik eszköze ez a 
mostani bérkorrekció.

Balog Henriett hozzátette: a ma-
gas komfortfokozatú lakásokra vo-

natkozó díjak újragondolása 2006-
ban indult el. A MIK 2009-től már 
minden ilyen lakást költségelven ad 
bérbe, azonban a korábban kiadott 
lakásokra még a korábbi szabályozás 
vonatkozott.

– A mostani döntéssel tehát csak 
annyi történt, hogy egységesítették 
a magas komfortfokozatú lakások 

bérleti díjait, így július 1-jétől már 
azonos övezetben lévő, azonos épí-
tési módú és azonos állapotú épü-
letben azonos díjat fizetnek majd 
bérlőink.

– A korrekciónak az egységes 
költségelvű bérletidíjrendszer be-
vezetése volt a célja – mondta Ba-
log Henriett. A főmunkatárs hang-
súlyozta azt is, a MIK Zrt. januárban 
nem emelt árakat, és a mostani kor-
rekció sem hoz mindenkinek drágu-
lást. Az alacsony komfortfokozatú, 
valamint a 2007. január 1. után ki-
adott lakásokban élők július 1. után 
is az eddigieknek megfelelő alap bér-
leti díjakat fogják fizetni.

A miskolci önkormányzat tulaj-
donában jelenleg 5215 lakás van. 
Ezek 63,27 százaléka összkomfortos, 
16,43 százaléka komfortos, 4,25 szá-
zaléka félkomfortos, 14,55 százaléka 
komfort nélküli, 1,47 százaléka pedig 
szükséglakás. 

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Feldarabolás: 
a rektor cáfol
Patkó Gyula, a Miskolci Egye-
tem rektora megkeresésünkre 
határozottan cáfolta azt a fel-
röppent hírt, amely szerint a 
felsőoktatás átszervezésének 
keretében a Miskolci Egyetem 
bölcsész- és jogi karait áthe-
lyeznék Egerbe. 

– Nincs semmilyen valóságalap-
ja – kommentálta a hírt megke-
resésünkre Patkó Gyula, a Mis-
kolci Egyetem rektora, majd 
hozzátette: ezzel kapcsolatban 
megkerestük a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium oktatásért fe-
lelős államtitkárságát, ahol kide-
rült, hogy nem tudnak róla. Aki 
ilyet leír, az tájékozatlan. Egyéb-
ként a mi bölcsészettudományi 
karunk az egyik legjobb az or-
szágban. A jogi kar elvitele azért 
is teljesen irreális lenne, mert so-
sem volt ilyen Egerben. A sá-
rospataki főiskola Egerbe vitelét 
pedig egyenesen bűnnek tarta-
nám, mivel 480 éves hagyomá-
nya van a felsőoktatásnak a vá-
rosban. Az értékeket meg kell 
tartani – jelentette ki határozot-
tan a rektor. 

– Nemcsak minket döbben-
tett meg a hír, hanem más egye-
temeket is. Azt kérjük a rektori 
konferenciától, hogy reagáljon 
rá, ne pedig egyesével tiltakoz-
zunk – szögezte le határozottan 
Patkó Gyula.                          Cs. L.

Könyvtárak
Május 26. | csütörtök
15.30 | Versvilágok világlása. Bemutatkozik 

Cseh Károly költő. Tompa Mihály Könyvtár

június 2. | csütörtök
14.00 | Versében él… Mózes Huba köszönté-

se 70. születésnapján című kötet bemutatója. 
Szabó Lőrinc Könyvtár, II. emeleti előadóterem.

16.00 | Dömötör Zoltán: Korok, Képek, Ka-
merák című könyv bemutatója. Herman 
Ottó Múzeum, Papszeri épület.

17.00 | Gyenes Klára: Valami szép című ver-
seskötetének bemutatója. Művészetek 
Háza, Kávézó.

18.00 | Papp Lajos: Halálmenet c. könyv be-
mutatója. Szabó Lőrinc Könyvtár.

június 3. | péntek
16.00 | Kühne Katalin: Fénnyel teli téli sö-

tét című könyvének bemutatója. Szabó 
Lőrinc Könyvtár.

június 6. | hétfő
17.00 | Országh Mihály: Mongúz, a fáraó 

macskája című regény bemutatása. Sza-
bó Lőrinc Könyvtár.

június 8. | szerda
17.00 | Rosszkor volt rossz helyen? Nem! 

Mártír!. Dobos Marianne  Szabó Lőrinc-díjas 
írónő előadása. Szabó Lőrinc Könyvtár.

június 9 | csütörtök
17.00 | Fecske Csaba: A hús pogány éneke 

című költői énregényének bemutatása. 
Szabó Lőrinc Könyvtár.

Szinva terasz
június 1. | szerda
15.00 | Megnyitó. Vendég: Jókai Annai, Kos-

suth-díjas író- és költőnő.
16.30–17.30 | Fráter György Katolikus 

Gimnázium tanulóinak irodalmi műsora.
17.30–18.15 | Vérpezsdítő ritmusok. 

Tombácz Anikó és a Ködmön TSE bemutatója.

június 2. | csütörtök
10.00–18.00 | Kézműves foglalkozások.
10.00–15.00 | Iskolások műsora. A Mun-

kácsy, a Bem József,  a Görög Katolikus, a Sza-
bó Lőrinc  Általános Iskola tanulóinak fél-fél 
órás műsora.

16.00–16.45 | Pál utcai fiúk . Musicalrész-
letek.

17.00–18.00 | Görömbölyi Színjátszók.
dedikálás:
15.00–15.30 | Dömötör Zoltán dedikálja 

Korok, Képek, Kamerák című könyvét.
16.00–16.30 | Gyenes Klára dedikálja Va-

lami szép című verseskötetét.
17.00–17.30 | Papp Lajos költő dedikálja 

Halálmenet című kötetét.

június 3. | péntek
dedikálás: Kühne Katalin dedikálja Fény-

nyel teli téli sötét című könyvét.

június 4. | szoMbat
10.00–11.00 | A Könyves Kálmán Általá-

nos Iskola irodalmi műsora.
11.00–12.30 | „Gömörország” Regionális 

Kulturális Egyesület tagjainak műsora.
11.00–11.30 | Kiss József újságíró dedikál-

ja Röfi regénye című könyvét.

HIrdEtés

Egy hét könyvvel, kézművesekkel
A Nemzeti Összetartozás Hetének része a könyvünnep és a fonó is

A trianoni békeszerződés 
aláírására emlékezve júni-
us 4-e a nemzeti összetarto-
zás napja. E köré szerveződ-
ve idén Miskolcon, június 
első hetében rendezik meg a 
Nemzeti Összetartozás Hetét.

A nemzeti összetartozás napján, júni-
us 4-én a Széchenyi-szobor előtt hat 
pavilont látogathatnak meg a meg-
emlékezők. A pavilonok az elcsatolt 
területeket (Erdély, Partium, Felvidék, 
Kárpátalja, Vajdaság, Felső-Őrvidék) 
jelképezik, és bemutatják az adott te-
rület kultúráját és gasztronómiai jel-
legzetességeit is.

A népművészet jegyében
A nemzeti összetartozás napján el-
kezdődik a Borsodi Fonó Folklór-
fesztivál is, amelynek hagyományo-
san a diósgyőri vár ad otthont. A 
fesztivál kiemelt témája idén a Felvi-
dék népművészete. Emellett termé-
szetesen számos hazai hagyomány-

őrző együttes és népszerű zenekar is 
fellép – várhatóan a nézők örömére. 

Teret kapnak a miskolciak
A 82. Ünnepi Könyvhét és 10. Gyer-
mekkönyvnapok idei miskolci prog-
ramjában a helyi szerzőkre, irodal-
márokra helyezték a hangsúlyt a 
szervezők. A könyvhét fontos kul-
turális rendezvény a város életében, 
hiszen az ötlet nyolc és fél évtized-
del ezelőtt Supka Géza fejében fo-
galmazódott meg, Lillafüreden. Idén 
június 1–4. között több miskolci 
könyvtárban és a Szinva teraszon, az 
ünnepi könyvtéren várják az olvasás 

szerelmeseit. Az ünnepi könyvhetet 
Jókai Anna Kossuth-díjas író, költő 
nyitja majd meg. 

A könyvhét harmadik napján Mis-
kolc középiskolás és egyetemista mű-
vészei veszik birtokukba a Szinva te-
raszt és több más helyszínt a Városház 
térig: június 3-án, az első Miskolci 
Korzó Fesztiválon a helyi civil szerve-
zetek mutatják meg magukat a nagy-
közönségnek. Kora délutántól késő es-
tig a fiataloké lesz a terep – közel 100 
fellépő szórakoztatja majd a Széchenyi 
utcára látogatókat zenével, színházzal, 
irodalommal, kiállításokkal, filmek-
kel…                       Kiss J. | fotó: Juhász Á.

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

SÉTÁLÓUTCAI ÉS EGYÉB TERÜLETEN LÉVŐ 
HELYISÉGEK, GARÁZSOK BÉRBEADÁSA

KEDVEZŐ FELTÉTELEK, ÚJ BÉRLETI DÍJAK!
A pályázat részletes anyaga, a helyiségek adatai, 

valamint a pályázati feltételek megtekinthetők a MIK Zrt. 
és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin, 

valamint a MIK Zrt. honlapján: www.mikrt.hu

A pályázatok postai feladásának határideje:
2011. június 4.

Postai feladás címe: 3501 Miskolc, pf. 78.

További információ: MIK Zrt. 
Helyiséghasznosítási Irodájánál 

(Miskolc, Széchenyi u. 60. Tel.: 46/516-287, 516-295 
e-mail:ertekesites@mikrt.hu)

Forgalmirend-változás!
A Miskolci Városfejlesztési Kft. tájékoztatja a tisztelt 

miskolci lakosokat a 2011. május 31-én érvénybe lépő 
alábbi forgalmirend-változásról: 

Kiss E. – Damjanich utcánál a befelé, illetve 
a Geró – Nagyváthy utcánál a kifelé menő forgalomat 

ideiglenesen az új, négysávos útra tereljük át.

A változás a tömegközlekedési megállóhelyeket nem érinti. 

Megértésüket köszönjük.

A program központi helyszíne a 
Városház téri színpad lesz, ahol az 
elcsatolt területek néptáncának, 
népviseleteinek és népzenéjének 
bemutatása mellett szerepet kap 
a határon túli vidékek irodalma is.  
Részletes program: minap.hu.

Trianonra 
emlékeznek
Kettős keresztet állított a Vá-
rosház téren a Jobbik miskol-
ci alapszervezete, itt tartanak 
megemlékezést június 3-án.

– A helyszínen délelőtt 11-
től egész napos, hagyományőr-
ző családi programokkal vár-
juk az érdeklődőket – mondta el 
Szegedi Márton miskolci párt-
elnök. Lesz jurtaállítás, ősi ma-
gyar harcművészeti bemutató, 
íjászat, lándzsadobás, kézmű-
ves-foglalkozás és vásár. 

A téren a látogatók megtekint-
hetik az országos hírű Tria non-
vándorkiállítás darabjait is. Dél-
után 5 órakor kezdődik a Jobbik 
hagyományos trianoni megem-
lékezése, melyen mások mellett 
beszédet mond Balczó Zoltán, az 
Országgyűlés alelnöke is. 
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Felmérik az Avas  
talajviszonyait
A napokban munkacso-
portot hoznak létre a vá-
rosházán, és szakértők be-
vonásával felmérik az 
Avas talajviszonyait, hogy 
pontos terveket készít-
hessenek a megelőzésre, a 
problémák kezelésére.

Az Avas egyes területein szin-
te folyamatos veszélyt jelentenek 
a partfalcsúszások, talajmozgá-
sok, az önkormányzatnak egy-
re komolyabb összegeket kell a 
kárelhárításra fordítania. Hét ele-
jén szakmai megbeszélést tartot-
tak ezzel kapcsolatban a városhá-
zán, ahol jelen volt Latrán Béla, a 
Geokomplex Kft. ügyvezető igaz-
gatója is. A speciális fúrásokra 
szakosodott cég felajánlotta, hogy 
egymillió forint értékű kutatá-
si munkával segíti az Avas réteg-

viszonyainak feltérképezését. Így 
el lehet kezdeni a legsürgetőbb 
problémák földtani körülményei-
nek feltárását.

Pfliegler Péter elmondta: a je-
len helyzet kialakulásának több 
oka is van. Az egyik legfőbb, 
hogy annak idején, a több száz 
avasi pince kialakításakor a ki-
termelt földet, kőzetet nem szál-
lították el, hanem szétterítet-
ték a környéken. Az erre épült 
utak nyilván nem annyira stabi-
lak, időközben pedig, a technikai 
fejlődés következtében, jelentő-
sen megnövekedett az igénybe-
vételük is. Ugyanakkor a csapa-
dékvíz-elvezetés sem megoldott 
a környéken, és az elmúlt idő-
szak időjárása nagyban közreját-
szott, hogy több területen szinte 
folyamatos veszélyhelyzettel kell 
szembesülniük az ott élőknek.

– Ezen a helyzeten a lakosság 
biztonsága, közérzete, valamint 
az Avasra tervezett fejlesztések 
érdekében is javítani kell – emel-
te ki az alpolgármester. A károk 
helyreállítása súlyos tízmilliókba 
kerül az önkormányzatnak a vis 
maior pályázatok sikere esetén 
is, hiszen ezek csak utófinanszí-
rozással fedezik a költségek egy 
részét.

A helyzet felmérésére, a megol-
dási tervek kidolgozására szakér-
tői munkacsoportot hoznak létre, 
melynek tevékenységébe a geoló-
gusok, önkormányzati szakem-
berek mellett, be kívánják vonni 
a területen érintett civil szerve-
zetek – például az avasi pincetu-
lajdonosok – képviselőit is. Mint 
az alpolgármester fogalmazott, a 
Geokomplex felajánlása önmagá-
ban nyilván nem lesz elégséges a 
szükséges vizsgálatok elvégzésé-
hez, de komoly lökést adhat ah-
hoz, hogy elkezdhessék a kutatá-
si munkákat.

Sz. S. 

Itt a negyedik járműtender
Negyedszer is kiírta a Zöld Nyíl 
miskolci villamosprojekthez kap-
csolódó járműbeszerzési tendert 
Miskolc városa és az MVK Zrt. A 
pályázati felhívás május 25-én je-
lent meg, és továbbra is 31 darab 
új, alacsonypadlós villamos be-
szerzéséről, valamint az üzemelte-

tésükhöz szükséges egyéb eszkö-
zök szállításáról szól. Ha az eljárás 
ezúttal sikeres lesz, a nyertes aján-
lattevővel legkorábban augusz-
tus végén köthetik meg a szerző-
dést az új villamosok gyártására és 
leszállítására. Részletek a minap.
hu-n olvashatók.

Cirkuszbelépővel segítettünk
Száz-száz belépőjegyet kap gyer-
meknap alkalmából az Éltes Má-
tyás Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény és a Gyermek-
város a Budapesti Nagycirkusz 
május 29-ei, miskolci előadására. 
A jótékonysági akció megszervezé-
sében a Miskolci Kommunikációs 

Nonprofit Kft. (MIKOM) is köz-
reműködik. Az Éltes Mátyás Óvo-
da, Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Intézmény száz 
tanulója és tizenkét kísérő vasár-
nap délután 3 órakor, a Gyermek-
város lakói pedig nyolc kísérőjük-
kel este hat órától vehetnek részt a 
Budapesti Nagycirkusz előadásán.

Púposodás: valóban a dilatáció okozta?
Eltömődtek a dilatációs hé-
zagok, emiatt vált fel a dísz-
burkolat a sétálóutcán két 
héttel ezelőtt – ezt állapította 
meg a szakértői anyag, mely 
a napokban készült el a pá-
lya bejárását követően. 

Mint arról múlt héten beszámol-
tunk, a garanciális javításokat már 
elvégezték, a dilatációs hézagokat ki-
tisztították és újravágták.

– Az eredeti tervek szerint hatmé-
terenként 10 milliméteres hézagok 
voltak, most ezeket 15 milliméteresre 
szélesítették, és a kivitelező hamarosan 
elkészíti az új tömítéseket is – mondta 
Csontos Ágnes PR-menedzser.

A tömítések egyébként kulcs-
fontosságúak, ugyanis a szakértői 
anyag – mely az MVK, a projekt-
igazgatóság, a kivitelező és a szak-
kivitelező részvételével készült el 
– kimondta, a pályaburkolat púpo-
sodását az okozta, hogy a tömítések 
kijöttek a dilatációkból, és oda por, 
homok került. 

– Mindezek miatt a dilatációk 
nem tudták ellátni feladatukat, emi-
att púposodott fel a pressbeton – tet-
te hozzá Csontos Ágnes. 

A főmérnök szerint mindezt úgy 
lehet teljes biztonsággal elkerülni 
a jövőben, hogy az önkormányzat 
felülvizsgálja a behajtási engedélye-
ket, a koszt, a port ugyanis szerin-

tük az autók hozzák be a sétálóut-
cára.

Dobos Tímea, a miskolci polgár-
mesteri hivatal szóvivője ezzel kap-
csolatban elmondta: a Széchenyi 
utca bár sétálóutca, ez mégsem azt 
jelenti, hogy az autóforgalmat telje-
sen ki lehetne zárni, hiszen üzletek 
vannak, az áruszállítást meg kell ol-

dani. Másrészt az utca tűzoltósági 
felvonulási terület, tehát a tűzoltónak 
és a mentőnek rá kell tudnia hajtani. 

– A kivitelező úgy kapta meg az en-
gedélyt, hogy jól tudta, ennek az utcá-
nak bizonyos esetekben akár több ton-
nányi terhelést is el kell bírnia – tette 
hozzá Dobos Tímea.                

Tajthy Á.

Éjszakai közös (belvárosi) őrjárat
Itt a jó idő, a hétvégi estékre megtelnek a belvárosi köz- 
területek szórakozó fiatalokkal. De vannak, akik átlépik  
a kulturált szórakozás határait. A közterület-felügyelők és 
a rendőrök is jelen vannak, hogy megőrizzék a közrendet, 
megelőzzék a rongálásokat. A lehetőségeik behatároltak.

Az alkohol (a kábítószerekről nem is 
szólva) rossz tanácsadó. Aki járt éj-
szaka a miskolci belvárosban, az bi-
zony sok mindent láthatott már, ami 
nem oda való lenne. Ennek megelő-
zésére, vagy ha már megtörtént, ak-
kor az intézkedés miatt, éjszakai jár-
őrök járják a belvárost a buliéjjeleken, 
azaz pénteken és szombaton.

– Folyamatban lévő akcióról van 
szó, nem most kezdődik. A múlt hé-
ten is volt, és most is lesz – tudtuk 
meg Kovács László Csabától, a mis-
kolci közterület-felügyelet vezetőjé-
től. – Előzményként tudni kell, hogy 
pályázati támogatással az elmúlt év-
ben több ilyen akció volt, novem-
ber és február közt pedig rendszeres 

volt a járőrözés a belvárosi tereken. 
Mikor letelt a pályázati idő, áttekin-
tettük, kiértékeltük. A városi rend-
őrkapitányságnak jeleztük is, hogy 
szerintünk eredményes volt a kö-
zös járőrözés. Péntek és szombat es-
ténként most is folyamatosan megy 
a belvárosban. Elsődleges céljuk a 
megelőzés, az ellenőrzés – tudtuk 
meg Kovács László Csabától, a mis-
kolci közterület-felügyelet vezető-
jétől, aki példaként a rongálásokat, 
szemetelést említette. 

Az említett éjszakákon legalább 
két vegyes páros járőrözik a miskol-
ci éjszakában gyalog, vagy gépkocsi-
val. Amennyiben riasztást kapnak, 
akkor gyorsan tudnak intézkedni. 

A belvárost se tekintik szűken, ut-
cára pontosan lehatároltan. – A napi 
szolgálatellátás keretei közt műkö-
dik az éjszakai őrjárat nálunk és a 
rendőrök esetében is, tehát nincs rá 
plusz létszám. Amennyiben úgy lát-
juk, hogy szükséges, akkor tudunk 
éjszakára átcsoportosítani közterü-
let-felügyelőket. Viszont a létszá-
munk behatárolt, tehát csak a nap-
pali szolgálatellátás terhére – utalt 
az összefüggésekre Kovács László 
Csaba, amikor arról érdeklődtünk, 
sok-e vagy kevés a két járőrpáros. 
Egyébként információnk szerint je-
lenleg 34 közterület-felügyelő, vala-
mint 8 mezőőr tevékenykedik Mis-
kolcon. Nekik kellene Szirmától 
Lyukóbányáig, hétfőtől vasárnapig 
ügyelni a város rendjére.              

Cs. L.

Nyáron több a baleset, kevesebb a vér 
Nyáron a szabadságolások, 
üdülések, iskolai szünetek 
miatt kisebb a véradói akti-
vitás, mint az év többi idő-
szakában. Pedig műtétek 
ilyenkor is vannak, és a jó 
idő beköszöntével jelentő-
sen megnövekszik a közúti 
balesetek száma is.

A B.-A.-Z. Megyei Kórházban na-
ponta átlag 20-25 műtétet végeznek 
el, mintegy huszonöt liter vérigénnyel 
– tájékoztatott Ökrös Ilona, a kórház 
Központi Aneszteziológiai és Inten-
zívterápiás Osztályának (KAITO) ve-
zető főorvosa. Sürgős műtétet nem 
halasztanak el vérhiány miatt, ez 
egyébként sem jellemző: a vérellátás 
stabilnak mondható a megyében és 
országosan is. 

Borsodi vér
A Vérellátó Szolgálat nagyon gyor-
san tud intézkedni szükséges ese-
tekben – naprakész adatbázissal ren-
delkeznek, és ha kell, más régiókból 
vagy akár a nemzeti véralapból pó-
tolják a szükséges mennyiséget, ha 
a helybeli „vérdepóban” ez nem áll 
rendelkezésre.

A kórházban is tárolnak átlago-
san öt-tíz liter vért az azonnali, sür-

gős beavatkozásokra. A vérkészít-
mé nyek viszonylag rövid ideig 
tá rolhatók – átlagban harmincöt na-
pig – ezért nem lehet hosszú távra 
tartalékokat képezni. A legnagyobb 
vérigénnyel járó műtét a májátülte-
tés, ahol akár negyven egységre (kb. 
húsz liter) is szükség lehet. A máj-
műtétek mindig sok vért igényelnek, 
ugyanígy a daganatos beavatkozások 
és a protézis-beültetések is.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
fontos véradóhelynek számít, csupán 
Budapest előzi meg a leadott meny-
nyiség tekintetében. Farkas Tünde, a 
megyei Vöröskereszt véradószervező 
koordinátora elmondta: erre az évre  

30 500 véradó donort vállaltak, ami-
ből 11 660 jut Miskolcra.

Mindig számolnak azzal, hogy a 
jelentkezők 15-20 százaléka egész-
ségügyi szempontból alkalmatlan a 
véradásra. Sokan nem tudják, de eb-
ben akár egy tetoválás, piercing-be-
ültetés vagy fogászati beavatkozás is 
közrejátszhat. Egyszerre egy egység-
nyi (450 milliliter) vért vesznek le, 
két véradás között legalább 56 nap-
nak kell eltelnie.

Családi hagyomány
A vérellátás szakmai régiókban zaj-
lik, megyénk a debreceni régióhoz 
tartozik. Itt osztják el a beérkező 

vérmennyiséget, melynek döntő ré-
sze helyben marad. A véradók kö-
zött ma is vannak rendszeres, vissza-
térő „kuncsaftok”, akiknél ez szinte 
már családi hagyománynak számít. 
Gond viszont, hogy a rendszeres 
véradók többsége 50 év körüli, így 
fontos lenne a donorbázis fiatalítása. 
Farkas Tünde szerint nincs szó ar-
ról, hogy drasztikusan kevesebb len-
ne a véradó, viszont helyben, a lakos-
ság csökkenése és a gazdasági helyzet 
romlása mindenképpen érezteti a 
hatását.

– Az anyagi problémák növeke-
désével csökken az emberek ada-
kozókedve – a véradás területén is 
– ezért, illetve ennek ellensúlyozá-
sára szervezünk felvilágosító kam-
pányokat, különféle véradórendez-
vényeket, akciókat – mondta el a 
koordinátor.

Köztudomású persze, hogy ré-
gebben könnyebb volt véradásokat 
szervezni: a honvédségnél, a nagy-
üzemekben, bányákban erre külön 
mozgalmak léteztek. Aztán kicsit 
„kiment a divatból” a társadalmi fe-
lelősségvállalásnak ez a formája, ma 
már szinte külön-külön kell megszó-
lítani mindenkit. 

– Nagyon fontos lenne tudatosíta-
ni a társadalomban, hogy a vér nem 
magától van, hanem egy másik em-
bertől származik – emelte ki Ökrös 
Ilona. – Tehát, ha mi elvárjuk, hogy 
adott esetben segítsenek rajtunk 
vagy a hozzátartozóinkon, akkor mi 
is menjünk el vért adni, ha alkalom 
adódik!                                  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.
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Válaszd az evangélikus általános iskolát! 
Az önkormányzat májusi dönté-
se értelmében szeptembertől a 
Magyarországi Evangélikus Egy-
ház veszi át és működteti az Evan-
gélikus Kossuth Lajos Gimnázium 
és Pedagógiai Szakközépiskola 
szomszédságában lévő Istvánffy 
Gyula Általános Iskolát. 

Az átvétel úgy történik majd, 
hogy egyházunk használatra 
meg kapja az épületet, és egyházi 
oktatási intézményként működ-
teti az iskolát. A diákok és a pe-
dagógusok pedig maradhatnak, 
abban az esetben, ha vállalják a 
tanulást, illetve a munkát az egy-
házi fenntartású intézményben. Egyházunk az átvé-
tellel vállalta, hogy az iskola közoktatási funkcióját 
megtartja, a létesítményt fejleszti, felújítja, és a dol-
gozókat tovább foglalkoztatja – erősítette meg Fel-
legvári Zoltán, a Evangélikus Kossuth Gimnázium és 
Pedagógiai Szakközépiskola igazgatója. 

Az igazgató elmondta: a keresztség, a felekezet-
hez tartozás nem feltétele a diákok átvételének és 
felvételének. Az iskola mindenki számára biztosíta-
ni fogja, hogy a választott felekezet szerint tanul-
jon hittant a gyermek. Fellegvári Zoltán szerint a 
két intézmény összevonásával a tanulóknak egy-
szerűbb lesz az átjárás az általános iskolából a kö-
zépiskolába, ami a szülőknek is nagy könnyebbsé-
get jelent majd.

Iskoláinkban mind a nevelés, mind pedig az okta-
tás terén többet tudunk nyújtani a diákoknak, mint 
egy önkormányzati iskola. Felvállaljuk a diszlexiás 
gyermekek oktatását is. Az evangélikus egyház in-
tézményeiben a keresztyén értékrend alapján zajlik 
az oktatás, s ezzel lehetőséget biztosítunk azoknak, 
akik ezeket az értékeket fontosnak tartják – beszélt 
a tervekről az igazgató. A szülői és a gyermeki igé-
nyeknek megfelelően színesíteni szeretnénk az ok-
tatási palettát. Kiemelten kezeljük az idegen nyelvek 
oktatását, de fontosnak tartjuk a közösségépítést is. 
A tanórákon kívül is igyekszünk minél több időt töl-

teni a diákokkal. Szakkörökkel, változatos, gazdag 
programkínálattal, táborokkal fejlesztjük a gyerme-
kek személyiségét. A sport, az egészséges életmód 
szintén kiemelt szerepet tölt be a mindennapjaink-
ban. Természetesen a keresztyén ünnepek különö-
sen nagy hangsúlyt kapnak, s ilyenkor még több le-
hetőség adódik a közösség megerősítésére. 

Fellegvári Zoltán az eredményekről büszkén 
mondta, hogy az intézményükben végző diákok 
nagy számban tesznek emelt szintű érettségi vizs-
gát, míg sokan előrehozott érettségivel készülnek 
tudatosan a továbbtanulásra. A szakmai munkát ta-
nulóik országos versenyeken elért sikerei is bizonyít-
ják. Tanulóik 80 százaléka már az érettségi évében 
felvételt nyer valamelyik felsőoktatási intézménybe.

Az evangélikus iskolák különleges erőssége az, 
hogy minden tanulót saját egyéni teljesítőképes-
sége alapján értékel. Legnagyobb értékünk a gyer-
mekközpontú nevelés és oktatás, a pedagógiai és 
pszichológiai szempontok érvényesítése. A teljesít-
mények értékelésénél nem csak a tudásszintet, ha-
nem a hozzávezető utat is értékeljük. A kölcsönös 
tisztelet, a közös érdekek felismerése, egymás mun-
kájának megbecsülése mindennapi feladatunk. 

Szeretettel várjuk mindazokat a diákokat, akik 
egyházi nevelésben és oktatásban szeretnének 
részt venni. 

Apróhirdetés
Acél biztonsági ajtó beépítve 
56 900 Ft, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cse-
réje óriási kedvezménnyel, tel-
jes körű árnyékolástechnikával. 
Érdeklődni: 30/336-5528, www.
aluport.hupont.hu. Bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet .

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?

GeoGebra – új dimenziók a tanulásban
Segíti a fogalomrealizálást, fejleszti a prob-
lémamegoldó képességet és alkotókész-
séget, az összefüggésekben való gondol-
kodást – részben ezek miatt örvend egyre 
nagyobb népszerűségnek a GeoGebra az 
oktatásban, diákok és tanárok között egy-
aránt.  A program felhasználói a múlt hé-
ten foglalták össze tapasztalataikat, ered-
ményeiket Miskolcon, a Nemzetközi 
GeoGebra Konferencián, melynek házi-
gazdája a Miskolci Egyetem GeoGebra 
Módszertani Kutatócsoportja volt.

Nagy hagyománya van már a Miskolci Egyetemen a 
számítógéppel segített oktatásnak, több karon és tan-
széken alkalmaznak különböző matematikai, más ok-
tatási és kutatási célra kifejlesztett szoftvercsomagot. 
Köztük egyre népszerűbb a GeoGebra. Ez a korsze-
rű, dinamikus matematikai oktatóprogram témájában 
kapcsolódik a geometriához, algebrához és számítási 
feladatokhoz, s új dimenziókat nyit meg a hagyomá-
nyos oktatással szemben, könnyen kezelhető, intui-
tív, elegáns és modern, alkalmazása egyszerűen elsajá-
títható. A programot világszerte ismerik és több mint 
110 országban használják, a felhasználók köre havonta 
több százezerrel növekszik. 

Nagy előnye, hogy teljesen hivatalosan és ingye-
nesen elérhető bármelyik egyetemi hallgató, közép-
iskolai diák, vagy az oktatók részére, és otthon, az 
egyetemen, az iskolában vagy akár egy internet-ká-
vézóban is használható. Más szoftverekkel szemben 
van még egy előnye, a benne fellelhető ismeretek-
nek akár a 60-80 százalékát közvetlenül felhasznál-
hatja az egyetemi hallgató vagy a középiskolai diák, 
hiszen a tanulás során ezek az ismeretek minden-
nap előfordulnak.  

Alkalmazása a Miskolci Egyetemen is hódít. Itt mű-
ködik a Nemzetközi GeoGebra Intézet helyi szerve-
zete (első magyarországi partnerként), a közeljövő-

ben megalakuló magyar GeoGebra intézet elő futára, 
a Miskolci GeoGebra Módszertani Kutatócsoport 
(http://www.uni-miskolc.hu/evml/geogebra). A ku-
tatócsoport tagjai „A tudományos utánpótlás-neve-
lés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségé-
nek növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival 
összhangban” című, TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 
számú projekt támogatásával szervezték a május végi 
nemzetközi GeoGebra-konferenciát.

− A szakmai fórum a hazai és határainkon túli 
GeoGebra-közösségeket hivatott összehozni. Érdek-
lődők, felhasználók, oktatók és diákok, fiatal kutatók 
számoltak be eredményeikről, az alkalmazás előnyei-
ről, gyakorlatáról és a kapcsolódó módszertani kuta-
tásról, oktatási anyagokról – ismertette a programot a 
kutatócsoport vezetője, az egyetem Analízis Tanszéké-
nek vezetőhelyettese, dr. Körtesi Péter

A konferencia lehetőséget teremtett egyebek mellett 
a gyakorlati bemutatóra – a szoftver mindennapi élet-
ben való alkalmazásának, a középiskolai matematika- 
és fizikaoktatásban való felhasználásának bemutatá-
sára is. A GeoGebra workshop pedig műhelymunka 
során ismertette meg a jelenlévőket – köztük középis-
kolai és főiskolai tanárokat, oktatókat, kezdőket és ha-
ladókat – a szoftver alkalmazásaik fortélyaival.

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

Lezárult „Az Észak-magyarországi  
KKV Innovációs Szolgáltató Klaszter  

szolgáltatásainak fejlesztése” című projekt
Az Észak-magyarországi KKV Innovációs Szolgáltató Klaszter 2007-ben alakult 18 taggal. A klasz-

ter 2008-ban támogatást nyert a „Regionális jelentőségű klaszterek szolgáltatásainak kialakítása és 
fejlesztése” ÉMOP-1.2.1-2008 intézkedés keretében. A projekt 2009. májusban indult, így a pályázat-
ban vállalt 2 éves futamidő a végéhez ért.

A klaszteren belül a közös pont az innováció és kutatás-fejlesztés. A klaszter erős innováci-
ós orientációját mutatja, hogy a klasztermenedzsment-feladatokat a régió innovációs ügynöksége, a 
NORRIA látja el. 

A klaszteren belül két erőteljesebb kompetencia-központ található, az egyik a mechatronikai, gép-
ipari, gépgyártási terület, míg a másik a műanyagfeldolgozás. A tudáscentrumok tagsága a régióban 
az egyik legerősebb innovációs háttér megteremtését tették lehetővé, így a súlyponti terü-
let a K+F+I együttműködések lett, melyben a projektidőszak alatt komoly eredmények születtek: 
hét kétoldalú, két háromoldalú és egy négyoldalú K+F+I együttműködés jött létre, de a projektidő-
szak lezárása után is várhatók újabb együttműködések. További eredmény, hogy elkészült a klaszter 
stratégiája, és a közös erőforrás-gazdálkodás megteremtéséhez megtörtént a technológiai felmérés a 
tagoknál. A NORRIA számos innovációt és technológiafejlesztést eredményező projekt generálásá-
ban, pályázatok elkészítésében és menedzselésében segítette a tagvállalatokat, emellett biztosította 
az információáramlást folyamatos kommunikáció és rendszeres közös rendezvények által.

TagoK:
NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft. (klasztermenedzsment szervezet), Andrássy Gyula Műszaki 

Szakközépiskola, Bay Zoltán Közalapítvány, Betatherm Kft., BOKIK, Elastico Kft., Fiber Composite 
Kft., Fireplace Kft., FUX Zrt., INNOCENTER Innovációs Központ Kft., Intern Kft., Micro Europe 
Kft., MIFER Kft., Miskolci Egyetem, MILL-SZER Kft., Sajó-Hús Kft., Star*Plus Kft., SZATEV Zrt., 
Technoplast McD Kft., TS Hungária Kft.

Bővebb információ: www.norsmei.hu



a város lapja

MiNap

I. (VIII.) évfolyam 13. (21.) szám | 21. hét | 2011. május 28.

életmód / hirdetés  7

HIrdetés

A zenés mozgásformák hódítanak
Zumba, hot iron, speening, 
pilates – idegen, mégis isme-
rős szavak. Mindegyikük va-
lamilyen divatos mozgásfor-
mát jelent. Közülük néhány 
az aerobik továbbfejlesz-
tett változata, de újra hódít a 
jóga is. Összeállításunkban 
a kortól és a nemtől függet-
lenül végezhető, az edzőter-
mekben hódító mozgásfor-
mákat tekintjük át.

Mádi Tamás trainer szerint manap-
ság a zenés mozgásformák a népsze-
rűek. A zene ugyanis felszabadulttá, 
boldoggá teszi az embert. A zumba 
a forró latin ritmusával hamar vált 
sokak kedvencévé, hiszen nem csak 
alakot formál, hanem szórakoztat, 
jókedvre is derít, és könnyen végre-
hajtható koreográfiából áll – sorolja 
az előnyeit az edző. További előnye, 
hogy hatására nagy mennyiségű en-
dorfin szabadul fel a szervezetben, 
fejleszti az állóképességet, és egy óra 
alatt 600 kalóriát lehet vele eléget-
ni. Az edzettebbek számára viszont 
nem jelent különösebb megerőlte-
tést – tette hozzá.

A hot iron egy súlyzóval és saját 
testsúllyal végzett aerobikfajta. Azért 
tartják jónak, mert az „utó-zsír-
égető hatás” 24 órán keresztül is el-
tart. Ebben az időszakban szerveze-
tünk anyagcseréje megemelkedik, és 
a zsírraktárakból biztosítja magának 
az energiát. Ezért látványos testzsír-
csökkentés érhető el ezzel a mód-
szerrel. A spinning olyan, edzőte-

remben végzett, magas intenzitású, 
zenés, kerék nélküli kerékpáros ae-
robik óra, amely egyszerre fejlesz-
ti a testet és a lelket, a mentális ké-
pességeket és az állóképességet. A 
spinninggel akár 800-900 kalóriát is 
elégethetünk egy óra alatt. A kerék-
párt különböző terepviszonyok sze-
rint állíthatjuk be, így tekerhetünk 
országúton, terepen, meredek he-
gyeken, és akár versenyen is részt ve-
hetünk. 

A jóga a lélek tornája, de edzi a 
testet is. Olyan izmokat mozgat meg, 
amiről eddig nem is tudtunk, hogy 
létezik. És ezt tényleg megtapasztal-
ja az ember. Élettel tölti meg a testet, 
megnyugtatja az idegrendszert, hely-
rerakja a csontokat, fiatalít, amit nem 
csak a mozgásban, hanem a bőrön, a 
viselkedésben és a gondolkodásban 
is észreveszünk. Fontos, hogy rá-
szoktat a helyes légzésre, ami jótéko-
nyan hat egész szervezetünkre.  

Aki a jógát szereti, az kedvelni 
fogja a pilatest is. A pilates segít kar-
csúságunk megőrzésében és izomza-
tunk feszessé tételében, törzsizomza-
tunk stabilizálásában. Hatékonyan 
alkalmazható derékfájás, csípő-, 
térd- és más mozgásszervi betegsé-
gek esetén is ízületkímélő hatása mi-
att. A pilates technika egykor a holly-
woodi sztárok titkos edzésmódszere 
volt. Ma is számos híresség e mód-
szer segítségével őrzi meg fiatalos 
erőnlétét és alakját. 

A szakember azt javasolja, hogy 
egy-egy edzés nyolcvan százalékban 
dinamikus, húsz százalékban pedig 
állóképességi legyen. Mint elmond-
ta, egy átlagember esetében az ala-
csony, illetve közepes intenzitású, leg-
alább harminc percig tartó, a legtöbb 
izomcsoportot érintő mozgás a leg-
eredményesebb. Fontos, hogy öröm-
mel végezzük a mozgást, és jó, ha vál-
togatjuk azokat.               Balogh Csilla

A teázás életstílus
A tea fogyasztása nem 
csupán hasznos folyadék-
pótlási lehetőség, sokkal 
inkább az egészséges élet-
mód fontos része – és egy 
külön világ. 

A tea a köztudatban mint téli ital 
él, ha nyáron fogyasztja valaki, 
akkor jellemzően a jeges teát vá-
lasztja. Attól azonban nem lesz 
frissebb az ember, ha hideg italt 
fogyaszt, a keleti népek példá-
ul nyáron is a meleg teát részesí-
tik előnyben. Márpedig a teának 
fontos jellemzője, hogy frissít, sőt, 
a különböző betegségek egysze-
rűen, a rendszeres teázással akár 
meg is előzhetők.

– Ha valaki változtatni sze-
retne az életén, akkor annak leg-

egyszerűbb módja, hogy elkezd 
teázni – mondja Csomós Angé-
la fitoterapeuta. A gyógynövény-
terápiában pedig a tealevélnek is 
nagy szerepe van.

– Fontos tudni, hogy az igazi 
tea zöld. Ezt fermentálás segítsé-
gével dolgozzák fel és ennek kö-
szönhetően ma már fogyasztható 
többek között zöld, sárga, fekete, 
oulong és puerh tea formájában 
is – sorolja. – A tea ízének, össze-
állításának csupán az emberi kép-
zelőerő szab határt, így mindenki 
megtalálhatja az ízlésének megfe-
lelő teaitalt.

Ha valaki el szeretne merülni 
a teázás élményében, nem célsze-
rű zöld teával kezdeni az ismerke-
dést, hiszen annak keserű íze el-
rettentheti a teázót, pedig a keserű 
íz jót tesz például a májnak.

– A felnőtt szervezet 70 szá-
zaléka víz, így a folyadék-után-
pótlás nagyon fontos. A teale-
velektől azon túl, hogy ízletessé 
válik a víz, olyan tápanyagokhoz 
is jut a szervezet, amelyek elen-
gedhetetlenek az egészséges élet-
hez – mondja a fitoterapeuta, aki 
szerint a teázás olyan szertar-
tás, amely a testnek és a léleknek 
is jót tesz, bár hazánkban nem 
annyira elterjedt a teafogyasz-
tás kultúrája. Magyarországra 
az oroszok hozták be a teát, így 
az ő teázási kultúrájuk terjedt 
el hazánkban azzal a kivétellel, 
hogy ők nem csavarják a citro-
mot a meleg folyadékba, hanem 
citromkarikát tesznek bele, így 
nem vész el a C-vitamin. 

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Ne szenvedjünk 
a szépségért!
A lábfejet 26 kis csont és szám-
talan kis izom és ín alkotja, 
ezek szállítanak bennünket 
mindenhová. Statikai bravúr, 
ahogy teszik ezt egy életen át.

Az a cipő jó a lábnak, amelynek 
belső része, esetleg a talpbetéte 
követi a talpunk formáját, ezáltal 
megfelelő alátámasztást biztosít 
és egyensúlyban tartja a testet. 
2011-ben indult a Hamupipőke 
kampány. Az országos program 
keretében feltérképezik, milyen 
lábon élnek a magyarok, illetve 
melyek a visszaköszönő problé-
mák. A kampány Miskolcra is 
ellátogatott, ahol a felmérés mel-
lett jó tanácsokkal is ellátták az 
odalátogatókat.

Ezek közé tartozik, hogy na-
ponta néhány órát viseljünk 
olyan fapapucsot vagy fa klum-
pát, melynek belső kiképzése 
követi a talp formáját. Ez tor-
náztatja és erősíti a lábat. Ha 
magas sarkú cipőt kell visel-
nünk, feltétlenül tegyünk bele 
jól kiképzett talpbetétet. Ha 
keskeny a lábunk vagy picit na-
gyobb a cipőnk, a talpbetét alá 
néhány milliméteres, talpfor-
mára kivágott kartonlapot te-
hetünk, amivel a bőséget azon-
nal csökkentjük.

A nem egészséges láb meg-
változtatja a test statikáját, a 
folyamat rossz közérzetbe, 
később egészségügyi problé-
mákba torkollhat, megfájdul a 
lábunk, a hátunk, eltorzulnak 
a lábujjaink, és akár testünk tel-
jes vázrendszere is (csontok, 
ízületek, izmok), mindez ál-
landó fejfájást eredményezhet, 
továbbá a testben izomblok-
kok kialakulásához vezethet. 
A tünetek folyamatos jelenléte 
meghatározza életminőségün-
ket, napközben levertté vál-
hatunk, feszültnek érezhetjük 
magunkat, hosszú távon rom-
lik a keringésünk, ami kihatás-
sal van létfontosságú szerveink 
működésére is!

HIrdetés

TÚLNYOMÁSOS  OXIGÉNTERÁPIA-
KÖZPONT
Diabéteszes láb, nehezen gyógyuló sebek gyógykezelésére javasoljuk, 
ajánljuk a Hyperbár terápiakamrát Kassán.
E külföldi orvosi kezelés igénybevételét ugyanolyan feltételekkel veheti 
igénybe, mintha a szlovák államban lenne kötve a betegsegélyező bizto-
sítása, mivel ezt a magyar egészségbiztosító fogja fedezni.  
Kapcsolatok: e-mail: svehlik@dodo.sk
Mobil: 00421 905 611 758.  Telefon :  00421 55 67 700 32, www : hyperbarickecentrum.sk 

NYÁRI MŰKORCSOLYA-TÁBOR,
kortól és korcsolyatudástól  

függetlenül,
2011. augusztus 1–11. között.

A nyári napközis edzőtábor helyszíne
a Miskolci Jégcsarnok  

és Népkert.
szervező: a Havasszépe  

sportegyesület és Jégszínház.
Jelentkezni lehet 

2011. június 30-ig, illetve  
a maximált létszám beteltéig

Abaházy-Lukács Péter elnöknél,  
tel.: 06-20/399-3121,

Bikfalvi tünde vezetőedzőnél,   
tel.: 06-20/9680-626

Bővebb információ:  
www.havasszepe.hu 

Botosné Nenicska Nóra 
18 éve végez cellulit- és alakformáló 
kezeléseket a High-Care-ben.

Megkérdeztük, MIt tArt Az IdeI éV 
LegeredMéNyeseBB, 
LegkeresetteBB kezeLéséNek.

A cellulitprobléma, a laza, narancsszerű bőr, a makacs zsírpárnák je-
lentik a legnagyobb problémát vendégeimnek. Bármennyire diétázunk, 
sportolunk, szükség van ezekre a speciális kozmetikai kúrákra.

Az idei szezon legkeresettebb eljárása az oxigén ion-terápia, mely 
során helyreállítjuk a szervezet sav-bázis egyensúlyát. A vendége-
im imádják ezt a kezelést, amely egyszerre szabadít meg a mé-
reganyagoktól, feszesíti a bőrt és kellemesen relaxál.

A másik, nagyon keresett eljárás az ultrahangos zsírbontás. 
Mi ezt a High-Care-ben egyedülálló módon alkalmazzuk. Az ult-
rahang hatását még „felturbózzuk” az elektrolipolízissel, melynek 
eredményeként szabályszerűen olvadnak a zsírpárnák a kívánt te-
rületen. 

Hogy vendégeim elérjék a kívánt célt, számítógépes állapotfel-
mérés előzi meg a kezeléseket. Ennek nagy jelentőséget tulajdo-
nítok, hogy minden téren a legjobb ajánlást kapják vendégeim, 
így mindketten biztosak lehetünk a jó eredményben.

„FORMABONTÓ” 
AJÁNLAT

Június 3. – HigH-Care szalonok éJszakáJa
l meghosszabbított nyitva tartás 24.00 óráig l a bejelentkezők ajándék oxigénkezelésben részesülnek 

l tanácsadás l kedvezményes termékvásárlás l csak ezen a napon és estén 17–24 óráig 30 % kedvezmény a bérletekre

Bejelentkezés telefonon: 46/431-745 
 High-Care Center – Fitness’M Wellness Club, Miskolc, Futó u. 70.

www.highcare.hu l www.fitnessmiskolc.hu

A HIGH-CARE-BEN



Heti horoszkóp
Kos (03.21–04.20) Gondolkodjon tisztábban! A héten többször is előfordulhat, hogy az 
élet szembesíti azzal a szomorú ténnyel, hogy mostanában bezárkózott gondolataiba, és már nincs 
mondanivalója az embereknek. Szervezze újra társadalmi életét, járjon el otthonról, vagyis ápolja 

emberi kapcsolatait! Partnerével legyen türelmes, nézze őt más szemmel, mint eddig.

BiKa (04.21–05.21) A gondolatai a pénz körül forognak. Ezen a héten a kitartás valóban 
meghozza a gyümölcsét, és a jövőre nézve is kulcsfontosságú lehet a karrierje szempontjából. Még 
nem érzékeli, de már sokan felfigyeltek tehetségére és szorgalmára. A hétvégén alkalma adódik 

egy családi kirándulásra, ne hagyja ki! Magánéletében próbálja meg uralni zaklatott érzelmeit.

iKreK (05.22–06.21) Élvezze a változást! Ezen a héten még „mozgásban” van az élete, és 
ezután sem feltétlenül a lecsendesedés időszaka jön majd. Új feladatok és kapcsolatok várnak önre, 
és közben hajlamos lesz elfeledkezni a régiekről. Pedig ez olyan hiba, amit senkinek sem szabadna 

elkövetnie. A héten karizmatikus találkozásban lehet része, új ismerősében felfedezheti a lélektársát.

ráK (06.22–07.22) Álljon meg egy pillanatra! Élete dübörögve száguld a feladatok út-
vesztőjében, és közben semmi másra nem jut ideje. Lassítson le, és pihenésképp tervezze meg nya-
ralását már most. Az újabb célkitűzés hatására feltöltődhet energiával és tettvággyal, mert a pozi-

tív cél mindig erőt ad. Párja megbízik önben. Adja át magát a jó érzésnek!

oroszlán (07.23–08.23) Lássa be, pihennie kell! A héten többször is érezni fogja, 
milyen fáradt, és most még csak eszébe se jusson az aktív pihenés, helyette maradjon a fenekén: 
aludjon, olvasson, tévézzen. Valószínűleg a környezete már aggódik önért, hisz szembetűnő a fá-

radtsága. Itt az idő, hogy örökre kidobja szívéből azokat a dolgokat, melyek a múltban a szívébe martak.

szűz (08.24–09.23) Sikere kulcsa ismét kapcsolati tőkéje lesz. Ehhez azonban ki kell 
mozdulnia irodájából, és többet kell találkoznia személyesen partnereivel. Amíg mindenki más a 
nyári szabadságolását tervezi, és elmerül a legújabb fürdőruhadivatban, addig ön csak azon töri a 

fejét, miként tudná előmozdítani karrierjét. Párkapcsolatára a nyíltság lesz jellemző.

Mérleg (09.24–10.23) Ismét szeretne világot látni! Teljes mértékben megérdemli a pi-
henést, és a héten minden adott az ön számára, hogy akár egy hosszabb, egzotikus utat megszer-
vezzen. Írja meg élményeit, ossza meg másokkal tapasztalatait. A világ vevő az ön humorára, és él-

vezettel habzsolják majd történeteit! A héten lehetőség adódik, hogy megújuljon a szerelemben.

sKorpió (10.24–11.22) Elemében érzi magát a héten. Egyszerűen akkor érzi jól ma-
gát, amikor lehetősége nyílik az önkifejezésre, és hallgatósága elismeri adottságait. A napokban 
minden esélye meglesz erre. Aki igazán szereti, az a hibáival együtt szereti. Párkapcsolatában kide-

rülhet, hogy senki és semmi sem lehet teljesen tökéletes. Karrierje kedvező fordulatot vesz.

nyilas (11.23–12.21) Kockáztasson szerelmi életében! A héten túlságosan is elővigyá-
zatos lesz, amikor egy kedves ismerőse – nem csak barátként – közeledni próbál. Legyen hozzá 
kedves, és adjon neki egy esélyt! Hányszor fordul elő önnel, hogy valakivel ennyire egy hullámhosz-

szon vannak? Munkahelyén rájön, hogy egyszerűbben és hatékonyabban is elvégezheti a feladatait. 

BaK (12.22–01.20) Kezdjen el sportolni! Végre igazán jó idő van, vagy legalábbis alkalmas 
arra, hogy a szabadban mozogjon. Ráadásul nagy szüksége lehet immunrendszerének a megerő-
sítésére, amihez nem elég a sok vitamin, de a friss levegő és a testmozgás is elengedhetetlen. Ezen 

a héten a csillagok csodálatos élményeket ígérnek érzelmi téren. Szép időszak köszönt be életébe.

Vízöntő (01.21–02.19) Elindul a megújulás útján. A héten szinte belső kényszert érez 
a változásra, ami lehetséges, hogy nemcsak ruhatárát, hanem hajszínét is érinti. Külső megjelené-
se visszatükrözi kreativitását, végezetül pedig megerősíti önbecsülését. Lehet, hogy ezen a nyáron 

teljesen új ember válik önből? Párja imádja kényeztetni. Hagyja kibontakozni! Használják ki az estéket!

HalaK (02.20–03.20) Fontos szerződéseknek, tárgyalásoknak nagyon kedvező ez az 
időszak. Otthona viszont legyen a „béke szigete”! A következő napokban úgy érzi, majd megőrül 
egy kis nyugalomért. Nemcsak térre, hanem csendre is áhítozik, amit leginkább otthonában érhet 

el. Családja türelemmel figyeli ténykedéseit, és mindent megtenne önért, csak hogy végre kipihenhesse magát. 

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 köve-
tő hét csütörtökéig, ez esetben június 2-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.).
A  május 21-ei keresztrejtvényünk megfejtése: MozArt Group. Nyerte-
sünk Csanálosi Júlia (Miskolc, Leszih A. u.) miskolci olvasónk, nyeremé-
nyéhez gratulálunk!
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Műszaki vizsga-akció Személygépkocsi 19 990 Ft
Minden további megrendelésre

15% munkadíj-, 10% alkatrész-kedvezmény
46/509-994, 30/968-8715

3526 Miskolc, Blaskovics út 11–13. www.postaauto.com
Az akció időtartama: 2011. 05. 16–2011. 06. 30.

Gyermeknapi kirándulás
Május utolsó vasárnapja gyermeknap. Ebből az alkalomból egy kis lillafüredi kirándulásra 
hívjuk mindazokat, akik szeretnek játszani, és szívesen kalandoznak a Bükkben. (Egyébként 
Anna, Peti és Gergő is járt már itt, és nagyon jól érezték magukat! Aki nem hiszi, olvassa el 
Bartos Erika: Süss fel, nap! című kötetét.)

Virágos jelkép. Ha megérkeztünk Lillafüredre, itt már a Bükki Nemzeti Park területén járunk. Sok helyen – tájékoztató táblákon, tanösvé-
nyek állomásain, barlangok bejáratánál – láthatjuk a nemzeti park jelképét, közepén egy stilizált virággal. Nézd meg a mellékelt képeket, írd meg 
nekünk, melyik micsoda, és azt is, melyik került ezek közül a Bükki Nemzeti Park emblémájába?

1 2

3

4 5

6

előző számunk rejtvényének szerencsés nyertese MaKSa HédIKe, (Miskolc, 
Kőporos utca), aki kiadónk, a MIKOM könyvajándékát kapja. Gratulálunk! Nye-
reményed munkaidőben szerkesztőségünk titkárságán veheted át.
e heti rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: június 7. Küldd el a Vi-
rágos jelkép és a Menetrendváltozás megfejtését szerkesztőségünk címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írd rá: Mi-csoda – gyereksarok. e-mail 
címünk: gyereksarok@mikom.hu. Küldd el a címedet és az életkorodat is!

Vonatos 
mondókák 
Megy a vonat kereke
Felfele meg lefele 
Zörög is meg nyekereg 
Örülnek a gyerekek. 
*
Mesevonat, mesevonat, 
játékokkal hova tolat?
Sihu, sihu, tudja csoda, 
majd csak eljut valahova. Nem?
*
Fut a vonat,
megy a vonat,
zakatol, zakatol,
takataka, takataka,
zakatol, zakatol

Ziki-zaka zakatol, 
ez a vonat valahol. 
Én vagyok a vasutas, 
Te meg legyél az utas!

Menetrendváltozás
Egy kis hiba csúszott a lillafüredi kis-
vasút menetrendjébe. Milyen sorrend-
ben követik egymást a kisvasút meg-
állói a Dorottya utcai végállomástól 
Lillafüredig? Ha helyes sorrendbe ra-
kod a megállókat, és a nevek előtti be-
tűjelzést összeolvasod, megtudod: me-
lyik templomnál volt régen a kisvasút 
miskolci végállomása?

SZ – Miskolc , Dorottya utca 
N – Mártabánya 
E – Diósgyőr mh. 
N – Papírgyár 
A – Diósgyőr – Majláth mh. 
T – Majláth forgalmi telep 
N – Puskaporos 
A – Lillafüred 

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

Hivatásunk: a gyermekek életének megóvása

Pr-CIKK (X)

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

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

mire figyeljünk oda gyermek-
ülés vásárlásakor.

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

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

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

FÖLDSZINT – TBSZ EURO Kft. 
Nyitva tartás: hétfőtől  

szombatig 10–18 óráig.
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Május 28. | szoMbat » Futás: 
I. Miskolci Söratlon futóverseny. Miskolc, 
Egyetemváros, 14.00. » Kerékpár: 
Olimpiai ötpróba. Szirmabesenyő, 9.00. 
Amatőr MTB verseny. Miskolc, Avastetői Ál-
talános Iskola, 14.00. » Labdarúgás: 
NB II Keleti csoport, Mezőkövesd-Zsóry – 
Diósgyőri VTK. Mezőkövesd, 17.00.

Május 29. | vasárnap » 
Amerikaifutball: Miskolc Steelers 
– Veszprém Wildfires. Miskolc, népkerti Vo-
lán-pálya, 15.00. » Rally: Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rallysprint Bajnokság. 
Vasgyár, 9.00.

Május 30. | HÉtFŐ » Futsal: NB 
I-II osztályozó. Újszegedi TC–Borsod Volán 
Szabadidőközpont. Szeged, Csonka János 
Szakközépiskola, 19.00.

június 4. | szoMbat » Labda
rúgás: NB II Keleti csoport: Diósgyőri 
VTK – Cegléd. Diósgyőr, 19.30.

sportműsor ›››››

HIrdetés

Bajnokavatásra és az élvonalra készülnek
Amennyiben szombaton 
pontot szerez a DVTK Me-
zőkövesden, feljut az első osz-
tályba. Szentes Lázár szakmai 
igazgató ennek megfelelően a 
keret megerősítésén dolgozik.

Nem okozott gondot a diósgyő-
ri labdarúgóknak a Hajdúböször-
mény múlt hétvégén, a piros-fehérek 
Granát Balázs és José Luque duplájá-
val legyőzték a kiesés ellen küzdő el-
lenfelüket. Utóbbi pár perccel a lefújás 
előtt olyan bombagólt lőtt harminc 
méterről a jobb felső sarokba, hogy 
arra minden szurkoló emlékezni fog 
egy jó darabig. Ráadásul ezúttal nem 
begyakorolt figura, hanem a közép-
pályások kreativitása és helyzetfelis-
merő képessége eredményezte a nem 
mindennapi találatot.

– Számítottam rá, hogy nekem is 
passzolhatja a szögletet Lippai Ákos 
– nála ugyanis sosem lehet tudni, ki 
elé teszi a játékszert –, mesélte el a gól 
történetét a spanyol.

A keddi sűrű nap volt a DVTK éle-
tében: megkezdődött a jegyárusítás a 
hétvégi rangadóra, elkészült az idei 
csapatkép – melyet a minap.hu-ról 
letölthetnek –, edzőmeccset játszott a 
csapat a DVSC vegyessel (1–1), és az 

országos sporttelevízió közbenjárásá-
val áttették a Mezőkövesd – DVTK 
mérkőzés időpontját vasárnap-
ról szombat délután 5 órára, miu-
tán ebbe a két klub is beleegyezett. A 
megyei és dobogós derbin, ha pon-
tot szereznek a piros-fehérek, a to-
vábbi két fordulótól függetlenül baj-
nokok, és feljutnak az első osztályba. 
Az összecsapást Andó-Szabó Sándor 
vezeti.

A hétközi felkészülési találkozót 
a próbajátékosok tesztelésére kötöt-
ték le, ám mint Szentes Lázár szak-
mai igazgatótól megtudtuk, négy já-
tékosból – különböző okok miatt 

– egy sem érkezett meg. A szakem-
ber hetek óta gőzerővel dolgozik az 
átigazolásokon, hiszen június 22-én 
kezdik a felkészülést, míg az NB II 
küzdelmei 11-én zárulnak.

– Alapvető cél, hogy egyben tart-
suk a keretet, senkitől sem szeret-
nénk megválni. Azon dolgozunk, 
hogy érkezzenek Luque-szintű, vagy 
nála is jobb játékosok, s bízom ben-
ne, hogy stabilizáljuk majd a helyün-
ket az első osztályban. Szép a győ-
zelmi sorozatunk, de ne felejtsük el, 
hogy még Magyarországon is nagy 
különbség van az első és második 
vonal között, új megmérettetés vár 
ránk. Ráadásul NB III-as csapatot is 
indítanunk kell, így mennyiségileg is 
meg kell felelnünk a követelmények-
nek – mondta Szentes Lázár.

A szakmai igazgató kiemelte, a 
magyar piac drága és zárt, a honi 
klubokból való igazolást nem enged-
hetik meg maguknak.

– Tudnék mondani az NB I-ből 
most kiesett MTK játékosai közül 
5-6 olyan futballistát, akiket azon-

nal elfogadna bármelyik szurkoló, 
de anyagilag nem férnének bele a mi 
játékospolitikánkba. Másrészt, mivel 
a nemzetközi átigazolási szezon au-
gusztus végéig tart, sok játékos kivár, 
hogy minél jobb szerződést tudjon 
magáénak, így nem könnyű a hely-
zetünk, nem tudunk ráígérni más 
klubok ajánlataira. Egy-két minősé-
gi játékos érkezik a többségi tulajdo-
nosnak köszönhetően. Ha a kisebb-
ségi tulajdonos önkormányzat vagy 
befektetők is hozzátennének még, 
akkor 3-4 olyan kvalitású labdarúgó 
érkezne, akik valóban erősítést jelen-
tenének – magyarázza.

Elsősorban a támadó szekciót erő-
sítené meg a szakmai stáb: csatár biz-
tosan érkezik, s a szélekre is jöhet új 
labdarúgó.                                  Soós Péter

Nyert Kiss 
Pál Tamás!
Élete negyedik GP3 futamán 
rajt-cél győzelmet aratott a mis-
kolci autóversenyző, Kiss Pál 
Tamás, megszerezve így csa-
patának, a Tech 1 Racingnek a 
szezon első diadalát.

A vasárnapi futamon pole 
pozícióból indulhatott a Circuit 
de Catalunya-n, és végül 1,2 
másodperc előnnyel magabiz-
tosan autózott el a kockás zász-
ló alatt.

– Fantasztikus volt számom-
ra ez a verseny, kirázott a hi-
deg a célba érés pillanatában – 
mondta Kiss Pál Tamás. Június 
elején a Hungaro ringen teszt-
napok keretében autózik majd 
hazánkban Tamás.

Elment Matej Ferjan
A hír döbbenetes volt: 
Matej Ferjan elhunyt. 
A 34 esztendős szlo
vén–magyar ket tős ál
lampolgárságú verseny
zőre lengyelországi, 
gorzówi lakásának ga
rázsában, az autójában 
talált rá magyar szere
lője vasárnap reggel fél kilenckor. 
A különböző internetes oldalak 
arról számoltak be, hogy a salak
motorversenyzőn nem találtak 
külsérelmi nyomokat, így a tiszta 
képre csak a boncolást követően le
het számítani.

Kár lenne tagadni, nagy és betöl
tetlen űrt hagy maga után. Hiszen 
Miskolcon is sokszor meg lehetett 
csodálni felkészültségét, tudását, 
magabiztos motorozását. Ő volt az 
a sportoló, aki a nagy hazai gene
ráció (Sziráczki István, Szőke Já
nos, Mészáros László, Jakab János, 
Adorján Zoltán, Hajdú Zoltán) 
után ismét magasra emelte a sport
ág képzeletbeli zászlóját. Ő volt az, 
aki képes volt kitörni a szürkeség
ből, aki a legjobbaknak is méltó 
ellenfele tudott lenni, és a rangos 
nemzetközi viadalokon sem tarto
zott a „futottak még” kategóriába.

Ferjan szülőhazá
jában, Szlovéniában, 
zsinórban öt egyéni 
bajnoki címet szerzett 
1997 és 2001 között, 
majd 2003tól Ma
gyarországon halmo
zott sikert sikerre: öt 
egyéni bajnoki arany 

került a nyakába. Legnagyobb dia
dalát 2000ben aratta, amikor ki
harcolta a Grand Prixbe jutást, 
s így 2001ben és 2002ben a vi
lág legjobbjai között versenyzett. 
A rendkívül népszerű salakmoto
ros 2007ben megkapta a magyar 
állampolgárságot és elévülhetetlen 
érdemeket szerzett abban, hogy a 
válogatott 2008ban bejutott a vi
lágkupába. Többek között maga 
mögé tudta utasítani a többszörös 
világbajnok Jason Crumpot is.

Erre az esztendőre szerződést 
kötött a Speedway Miskolc együt
tesével. A sportág hazai fanatiku
sai már előre dörzsölték a tenye
rüket, joggal számíthattak arra, 
hogy izgalmas és élvezetes verse
nyeken húzza majd a gázt a bor
sodi megyeszékhelyen. Immár nél
küle egészen mások lesznek ezek a 
futamok is...              D. L. | fotó: MtI

Rally a gyárban!
Egy éven belül harmadik 
alkalommal rendeznek 
autóversenyt az egyko-
ri kohászat területén va-
sárnap.

Az októberi és decemberi sprint 
után ismét benépesítik az egykori 
LKM területét a négykerekűek és 
a rallyrajongók. Május 29-én, va-
sárnap, gyereknapon rendezik a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rallysprint Bajnokság harmadik 

futamát. Öt, egyenként 6,5 kilo-
méter hosszú futamot izgulhat-
nak végig a szurkolók, az első jár-
mű várhatóan délután 2 órakor 
érkezik célba. Közel ötven autót – 
a Suzukitól a BMW-n át a Ladáig 
– láthat majd a nagyérdemű, köz-
tük egy Toyota Corolla WRC-t – 
tudtuk meg Üveges Gábor főszer-
vezőtől.

Reggel 6-tól fél 9-ig lesz a ver-
senyzők számára a beléptetés, át-
vétel és pályabejárás, míg a nézők 8 
órától léphetnek be a verseny terü-
letére a 11-es teherporta kapuján.

S. P.

Beszédes dupla
A szombaton két gólt szerző, ezzel három találatnál járó José Luquenak különös megtiszteltetés 
és feladat jutott a DVTK – Hajdúböszörmény előtt. Általában Benczés Miklós vagy a csapatkapi-
tány, Lippai Ákos tart beszédet a mérkőzést megelőzően, de ezúttal a spanyol labdarúgót kérte 
fel a vezetőedző az együttes feltüzelésére.
– Noha nem sok ment át a csapatnak beszédemből, azt a bizonyos, néhány spanyol szót tökélete-
sen megértették. De nem ezért nyertünk, nagyon sokat dolgozunk a sikerért. Sorozatban 14 mér-
kőzést nyerni bármelyik bajnokság bármely csapatának a dicsőségére válna. Nekünk ez eddig sike-
rült, a munka meghozza a gyümölcsét – avatott be a részletekbe Luque.

Beeveztek a válogatottba
A Diósgyőri Kajak Sport Club egyér
telműen a minőségi sport fejleszté
sére helyezi a fő hangsúlyt. Munká
juk gyümölcse kezd beérni.

Jelenleg 102 igazolt versenyzőjük 
van, ebből 58 kajakos, 46 pedig ke-
nus. A sportolókkal négy edző foglal-
kozik: Rajnai Sándor és Kovács Zol-
tán a kajakosokkal, míg Belányi Zsolt 
és Slisz Béla a kenusokkal dolgozik. 
A hajópark minősítése kiérdemli a 
„jó” jelzőt: valamennyi típussal ren-
delkeznek, amelyek a versenyzéshez 
szükségesek. Viszont a Csorba tavi 
vízitelep immár felújításra szorul: a 
stégre ráférne a vas cseréje és a desz-
kázás is.

– Négy éve elindítottunk egy 
utánpótlás-programot – mondta 
Slisz Béla elnök. – A klub létszáma 
jól mutatja ennek eredményességét. 

A klub életében az igazi sikert a ta-
valyi esztendő hozta meg, összesen ti-
zenkét magyar bajnoki címet szerez-
tek, és kiváló eredményekkel tértek 

haza versenyzőik a nemzetközi ver-
senyekről is! 

A DKSC a gyerekeket toborzás út-
ján vonja be a sportágba, ami egy-
re nehezebb feladatot jelent – ennek 
fontos eleme a nyári vízi napközi, ezt 
most június 20-án indítják.

– Az elmúlt hét végén megren-
dezett ifjúsági tájékoztató és válo-
gató versenyen is kitettek magukért 
a sportolóink – mondta Slisz Béla. 
– Bodonyi András C-1 1000 méte-
ren második lett. C-2 1000 méte-
ren győzött a Bodonyi András, Viola 
Viktor egység, C-2 200 méteren pe-
dig másodikok lettek. C-1 500, illetve 
200 méteren Viola Viktornak a má-
sodik hely jutott, míg Szakmáry Oli-
vér mindkét számban harmadik lett. 

Doros László
» bővebb változat a minap.hu-n

Slisz Béla (középen) Viola Viktorral 
(balra) és Bodonyi Andrással

A mérkőzésről internetes élő köz
ve títést olvashatnak a minap.hun, 
vasárnap délután 3 órától a Miskolc 
Televízióban felvételről megtekint
hetik a találkozót. 

rÖFÖGŐs GYErMEKnap
a MisKoLCi áLLatKErtbEn

Május 29én, a hónap utolsó vasárnapján,
gyermeknapon a Miskolci Állatkert

a Kiss József: Röfi regénye című könyve által híressé vált 
miskolci vaddisznó tiszteletére Röfinapot tart.

A vaddisznóra vagy vadmalacra utaló módon érkező 
gyerekek mindössze 50 Ft-ért kereshetik fel az állatkertet!

Néhány ötlet a gyerekeknek: lehet röfögni, „uí-uí”-t hallatni, csíkos ruhában érkezni, 
malacjelmezt vagy -orrot felvenni,  kunkori malacfarkat ragasztani, egy marék makkot 

gyűjteni és hozni a vaddisznóknak, de bármilyen új ötletre is nyitottak vagyunk!
14.00 órától Kiss József is várja az érdeklődőket, szívesen válaszol kérdésekre, 
lehet könyvet vásárolni vagy akár dedikáltatni is.  
16.00 órától a szerző közreműködésével rendhagyó vaddisznóetetést tartunk, 
melyre várjuk látogatóinkat a vadaspark hazai fajokat bemutató részén, 
a vaddisznók kifutójánál. 

A gyerekek a nap folyamán vadmalac-totót tölthetnek ki, és arcfestő 
segítségével vadmalaccá vagy bátor vadkanná is átváltozhatnak!

JúniuS 1-JéTőL A BARLAngFüRDő****
 KüLSő MeDenCéi iS FoLyAMAToSAn nyiTVA TARTAnAK!

A nyári szezonban – június 1-jétől augusztus 31-ig – a Barlangfürdő**** 
valamennyi külső medencéjével várjuk a feltöltődni vágyókat!

2011ben a belépéshez tartozó alapidőt is meghosszabbítottuk,
a 2010-es 3 óráról 4 órára! A nyitva tartási időt is 

egy órával megnöveltük: a szezonban 9–20 óráig tartunk nyitva!

A miskolciakat továbbra is kedvezményes áron várjuk!

Barlangfürdő****   46/560-030
info@barlangfurdo.hu
www.barlangfurdo.hu 
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Az Overál  
munkaruházati bolt  

elköltözött!
Új hely, új név, kibővült óriási áruválaszték.

SAjó cipő,  
divAtáru éS  

munkAruházAt 
Miskolc, Széchenyi u. 115., a Centrum Áruház mellett.

Telefon: 46/346-617

Szent Benedek Gimnázium és Szakképző  
iskola miskolci tagintézménye

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

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

induLó SzAkképzéSEk  
nAppALi éS ESti munkArEndBEn

nEm érEttSéGirE épÜLő képzéSEink
• Számítógép-szerelő,- karbantartó (4 félév)
• Irodai asszisztens (4 félév)
• Ruházati eladó (4 félév)
• Élelmiszer-vegyiáru eladó (4 félév)
• Élelmiszer-vegyiáru eladó (4 félév)
• Szociális gondozó és ápoló új! (4 félév)

érEttSéGirE épÜLő képzéSEink
(angol nyelvből emelt óraszám!)

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

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 17–28. 12 nap/9 éj 78 900 Ft/fő helyett 69 900 Ft/fő

Paralia: 06. 13–22. 10 nap/7 éj autóbusszal, apartman 34 900 Ft/fő
Sarti: 06. 17–26. 10 nap/7 éj autóbusszal,  apartman 39 900 Ft/fő 

Korfu: 06. 08–21. 14 nap/ 11 éj autóbusszal, apartman 39 990 Ft/fő
Jordánia: 07. 01–08. repülővel, hotel****  fp. 98 900 Ft/fő

Tenerife, Gran Canaria:  06. 17–24. repülővel, hotel*** fp. 124 900 Ft/fő

R
-01745/98

Akció 2011. 05. 30-tól 2011. 06. 04-ig

Biopon mosópor 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Biopon mosópor 4 kg, 339 Ft/kg 1359 Ft
Brise légfrissítő 300 ml+gél  799 Ft
Air Wick Freshmatic Max légfrissítő készülék 1299 Ft
Rexona Teens deo 100 ml, 2990 Ft/l 299 Ft
Fa tusfürdő 250 ml, 1396 Ft/l 349 Ft
Vanish folteltávolító 1 l  599 Ft
Perwoll folyékony mosószer 1 l  739 Ft
Tomi Kristály mosópor 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Konyharuha, kockás  65 Ft
Konyharuha, rojtos 129 Ft

Apróhirdetés
tárSAjánLáS – minden korosztálynak – fényképes adatbázisból! ZE-
NIT TÁRSKERESŐ IRODA Miskolc, Arany J. u. 11–13.  l. em. Tel.: 46/411-
710, 30/445-6741.



Május 28. | szoMbat
Egész nap | Budapest Nagycirkusz. Pesti út.
09.00 | Mozdul az Avas. Főzőverseny. Avasi sport-

pálya.
09.45–13.00 | Magyar–lengyel barátságos 

diák labdarúgó-mérkőzés és stafétaátadás. 
Fazekas úti általános iskola.

10.00–17.00 | Sportos-családi és gyermeknap. 
Auchan-parkoló.

18.00 | Álmodj, királylány. Családi retro musical 
két részben. Ady Endre Kulturális Központ.

Május 29. | vasárnap
Egész nap | Budapest Nagycirkusz. Pesti út.
Egész nap | Gyermeknap. (részletek a 4. o.)
09.00 | Hősök Napja. Koszorúzás, megemlékezés. 

Hősök tere. 10.00 | Hősök temetője. 11.30 | Szeme-
re-kerti kopjafa. 12.30 | Búza téri görög katolikus 
templom melletti kopjafa.

Május 30. | hétfő
Egész nap | Budapest Nagycirkusz. Pesti út.
10.00 | Gyermek Borsodi Fonó. Diósgyőri vár.
15.00 | 10. Honvéd Nap. Herman Ottó Gim-

názium.
16.00 | Sokszínűek. Az Alternatíva Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakképző Iskola kiállításának meg-
nyitója. A tárlat június 30-áig látogatható. József 
Attila Könyvtár.

Május 31. | kedd
Egész nap | Budapest Nagycirkusz. Pesti út.
10.00 | Gyermek Borsodi Fonó. Diósgyőri vár.

18.00 | Trianon sebeinek gyógyítása. Raffay Ernő 
történész előadása. Református Egyházkerületi 
Székház, nagyterem.

18.00 | Irodalmi rádió a kortárs költészetért. 
Művészetek Háza.

június 1. | szerda
Egész nap | Budapest Nagycirkusz. Pesti út.
10.00 | Megemlékezés a II. világháborús bombázá-

sok áldozatairól. Búza téri görög katolikus templom.
10.00 | Gyermek Borsodi Fonó. Diósgyőri vár.
15.00 | 82. Ünnepi Könyvhét megnyitója. Vendég 

Jókai Anna. Szinva terasz. 

június 2. | csütörtök
Egész nap | Budapest Nagycirkusz. Pesti út.
10.00 | 82. Ünnepi Könyvhét. Dedikálások, szín-

padi és kézműves bemutatók. Szinva terasz.

10.00 | Gyermek Borsodi Fonó. Diósgyőri vár.
15.00 | A trianoni békediktátum. Kunt Gergely 

történész előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.

június 3. | péntek
Egész nap | Budapest Nagycirkusz. Pesti út.
10.00 | Gyermek Borsodi Fonó. Diósgyőri vár.
14.00 | Miskolci Korzó Fesztivál. Belváros.
19.00 | Zenés kávéházi esték. Summer night. Mű-

vészetek Háza.

június 4. | szoMbat
Egész nap | Budapest Nagycirkusz. Pesti út.
10.00 | 82. Ünnepi Könyvhét. Dedikálások, irodal-

mi műsor. Szinva terasz.
17.00 | Borsodi Fonó Folklórfesztivál. Nép-

táncbemutatók, koncertek, táncházak. Diós-
győri vár.

13.00 | Teremtsünk hagyományt – prágai min-
tára! Rádióamatőrök nyílt találkozója. Ba-
ross G. u. 29.

19.00 | Hollywood-i duettek. Fellép Szinetár Dóra 
és Bereczki Zoltán. Művészetek Háza.

június 5. | vasárnap
Egész nap | Budapest Nagycirkusz. Pesti út.
17.00 | Borsodi Fonó Folklórfesztivál. City 

Betyár’s Day. Néptáncbemutatók, koncertek, tánc-
házak. Diósgyőri vár.

10.00 | Ünnepi istentisztelet a nemzeti össze-
tartozás napja alkalmából. Kossuth utcai refor-
mátus templom.

17.00 | Ötórai tea a Miskolci Szalonzenekarral. 
Művészetek Háza.

» Részletes programok  
a minap.hu-n!
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Május 30. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Az év praxisa a Kárpát-me-

dencében (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archí-
vumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
A fekete kalóz, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 31. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Életmód 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sport-
műsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Névjegy, a Miskolc Tv magazinműsora 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 20.25 Mezőkövesd – DVTK labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 
Anyám hazugságai, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

június 1. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A polgármester, port-
réfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A Kilimandzsáró hava, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

június 2. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Patikus maga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Előadások Miskolcon: „50 éve, 40 éve… 
A cigányokról a párthatározat és a Kemény István-féle felmérés évfordulóján” című konferencia, 4. rész 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, komolyzenei magazin a Miskolci Szimfonikusokkal (ism.) 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV.) 21.00 Fekete tűz, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

június 3. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix (Há-
lózat 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 Rejtett 
áramlat, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

június 4. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép – köz-
életi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
(válogatás a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.)  20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 
Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

június 5. | 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 maga-
zin (válogatás a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális maga-
zin (ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 
23.00–07.00 Képújság.

Május 26–június 1. | szerdáig | 17.00 Gulliver utazásai; amerikai kaland-
film | KN | (Béke-terem)| 17.30 A király beszéde; 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).

június 2–június 8. | szerdáig | 15.30 Bogyó és Babóca – 13 új mese; 
magyar rajzfilm | KN | (Béke-terem) | 16.00 | Földünk, a műanyag bolygó; 
feliratos, osztrák–német dokumentumfilm | 16 | (Uránia-terem) | 17.00 Tri-
anon; magyar dokumentumfilm | KN | (Béke-terem) | 17.30 Sorsügynök-
ség; amerikai thriller | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 A sasvadász fia; feliratos, 
német–svéd–dán filmdráma | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Forráskód; feliratos, 
amerikai–francia akcióthriller | 12 | (Uránia-terem).

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

HIrdEtés

HIrdEtés

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

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

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

Előző heti helyes válasz: C.
2-2 belépőjegyet nyert: KOVáCS ANiKó (Miskolc), 
Bárdi BENjáMiN BENCE (Miskolc), SáNdOr 
GyörGy (Miskolc)

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

iV. Verdi: Az álarcosbál
Verdi egyik legnépszerűbb operája, Az ál-
arcosbál 1857-ben készült el. A művet ere-
detileg a nápolyi operában kellett volna 
bemutatni, az előadást azonban az utolsó 
pillanatban betiltották a darab politikai üze-
nete miatt. Miután a szövegkönyvet Verdi 
nem volt hajlandó átdolgoztatni, a bemuta-
tóra rómában került sor. Az álarcosbált jú-
nius 15-én tűzi műsorára a „Bartók + Verdi 
2011” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál. 

Kérdésünk: Melyik társulat előadásában 
láthatja a közönség a darabot?

A – Prágai Nemzeti Opera
B – Kolozsvári Magyar Opera
C – Horvát Nemzeti színház

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

A Miskolci Nemzeti Színház  
június-júliusi műsora
június 1. | szerda | N | 18.00 

sZEMErE GÁLA | K | 19.00 POr-
tUGÁL / Bérletszünet | j |  
17.00 sZÁrNYPrÓBA, Papp Esz-
ter és Fábián János musical kon-
certje

június 2. | csütörtök | N | 
19.00 HOtEL MENtHOL / Bér-
letszünet | j | 19.00 tANGÓ / Bér-
letszünet

június 3. | péntek | N | 19.00 
MENYAssZONYtÁNC / Bérlet-
szünet

június 23. | csütörtök | Ny | 
17.00 PrOMENÁd KONCErt,  
a Miskolci szimfonikus Zenekar 
hangversenye | 19.00 PrOME-
NÁd KONCErt, a Miskolci  

szimfonikus Zenekar hangver-
senye

június 24. | péntek | Ny | 20.30 
EGY BOLONd sZÁZAt CsINÁL / 
Bérletszünet

június 25. | szoMbat | Ny | 
20.30 EGY BOLONd sZÁZAt CsI-
NÁL / Bérletszünet

július 1. | péntek | Ny | 20.30 
EGY BOLONd sZÁZAt CsINÁL / 
Bérletszünet

július 2. | szoMbat | Ny | 20.30 
EGY BOLONd sZÁZAt CsINÁL / 
Bérletszünet

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

XV. BORSODI FONÓ – 
FOLKLÓRFESZTIVÁL  
A DIÓSGYŐRI VÁRBAN
június 4-5.
Világzenei és népzenei koncertek, fergeteges néptáncok, hagyományőrző 
csoportok fellépései és magyar népi gasztronómiai különlegességek szere-
pelnek a fesztivál kínálatában. 

réSzlETES prOGrAM:
Szombat:
16.00 –  Kapunyitás, Magyar Népművészeti  

skanzen
18.00 – szinvavölgyi Gála
19.00 – Magyar táncház a tényleg zenekarral
21.00 – Ghymes koncert
22.30 –  moldvai–csángó táncház  

Barsi Csabával és az Agyagbandával
23.00 – Kalyi Jag-koncert

Vasárnap – City Betyars’ day
16.00 –  Kapunyitás, Magyar  Népművészeti  

skanzen
19.00 – Kerekes Band-koncert
20.00 – Maszkura- és a tücsökraj-koncert
21.00 – Csík zenekar-koncert
22.00 – Czemende-koncert
23.00 – Balkan Fanatik-koncert

BérlET-AKCió: 
A kétnapos bérlet elővételben 3200 Ft, az első fesztiválnapon 3600 Ft!
Napijegy elővételben 2200, a helyszínen 2600 Ft.

jegyek, bérletek kaphatók: a diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabad-
idő Központban, a diósgyőri várban, az Antikváriumban és a Fehér Fotó 
üzletben.

részletes program, információ: www.diosgyorivar.hu. Tel.: 46/533-355

Borsodi Fonó – június 4–5., diósgyőri vár

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Másnaposok 2 (MB premier) | BA | 
10.30, 12.30 (szombat–vasárnap), 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30 – 22.30 (péntek–szombat)
Kung Fu panda 2 (MB, digitális 3d, 
premier előtt) | BA | 12.00, 16.00 (szombat–
vasárnap)
Karib-tenger kalózai: ismeretlen 
vizeken (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, 21.45 (péntek–szombat)
Karib-tenger kalózai: ismeretlen 
vizeken (MB premier) | 12 | 10.45 (va-
sárnap), 12.00 (szombat), 13.30, 16.15, 19.00 (ki-
véve péntek–szombat), 14.45, 17.30, 20.15 (pén-
tek–szombat)
Halálos iramban: ötödik sebesség 
(MB) | 16 | 10.00, 12.30 (szombat–vasárnap), 
15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (péntek–szombat)

A lány és a farkas (F) | 16 | 16.00, 20.30 – 
22.30 (péntek–szombat)
Thor 3d (MB, digitális 3d) | BA | 20.00 – 
22.15 (péntek–szombat)
rio 3d (MB, digitális 3d) | KN | 10.00 
(szombat–vasárnap), 14.00 – 16.00 (kivéve szom-
bat–vasárnap), 18.00 
rio (MB) | KN | 11.00 (szombat–vasárnap), 
13.00, 15.00, 17.00, 19.15
ismeretlen férfi (F) | 16 | 17.15, 19.30 – 
21.45 (péntek–szombat)
Kellékfeleség (MB) | 12 | 13.45, 18.15
rango (MB) | 12 | 11.30 (szombat–vasárnap)
Elhajlási engedély (MB) | 16 | 11.15 
(szombat–vasárnap), 13.15, 15.15

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári beso-
rolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak 
szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak 
péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA  – május 26–június 1. ››››››
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Jubiláló óvodák
Színpadi show-t mutattak be a 

Százszorszép Óvoda gyermekei az 
ITC-ben az intézmény 40. évfor-
dulója alkalmából, a születésna-

pi programsorozat nyitórendezvé-
nyeként. Az óvodába jelenleg 240 
gyermek jár, és szinte mindegyi-
kük kivette a részét a műsorból. 
Jubileumot ül a József Úti Óvo-
da is – ők a 35. születésnapjukat 

ünnepelték pénteken. Az óvodá-
ban megrendezett jubileumi gálán 
szintén a kicsik mutatták meg tu-

dásukat, képességeiket a vendégek-
nek. (Képgalériák a minap.hu-n)

(fotó: M. L.)

Élmény az úszás!
A jó idő egyre többeket 
csal a vízpartra. Laszák 
László már nyolcadik 
éve oktatja a fiatalokat az 
úszásra Miskolcon.

– Ha valaki elsajátítja az úszás kü-
lönböző elemeit, és ismeri a saját 
korlátait, akkor a víz kellemes él-
ményt jelenthet – mondta Laszák 
László úszóedző, aki már a főisko-
lás évei alatt is úszásoktatással fog-
lalkozott. Ám azt is hangsúlyozta: 
ha valaki nem tartja be az előírt sza-
bályokat, és nem figyel a biztonság-
ra, könnyen veszélybe kerülhet! 

– Pályafutásom alatt több mint 
1500 diákot oktattam, de büsz-
kén mondhatom, hogy nem hal-
lottam még közülük olyanról, akit 
bármilyen baleset ért volna a víz-
ben – folytatta. – Az úszás mellett 
azt is meg kell tanítani a srácok-
kal, hogy a víz veszélyes is lehet, és 
nem szabad felelőtlenül lebecsülni 
a veszélyhelyzeteket. Fontos, hogy 
folyamatosan edzésben tartsuk 
magunkat, és hogy az úszás már 

rutinná váljon, így a legveszélye-
sebb helyzetekben is könnyebben 
reagál az ember.

Laszák László egyébként nem-
csak úszni tanítja a diákokat, ha-
nem versenyekre is felkészíti őket, 
hiszen értek már el a tanulói városi, 
megyei és országos megméretteté-
seken is szép eredményeket. 

– Remélem, egyre több lehető-
ségünk lesz a városban az oktatás-
ra, hiszen az itteni fiatalok között 
számos tehetség van, akiből ké-
sőbb akár nagy sportoló is válhat – 
tette hozzá az úszóedző.

Vajtó László | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Rácz Zsuzsa: 
Ismeritek Terézanyut?
Rácz Zsuzsa könyve most sokkal inkább 
önéletrajzi jellegű lett, mint a két előző Te-
rézanyu-regény, ezért a kérdésfelvetés a 
címben: ismeritek-e? Bár ez a kötet nem re-
gény, de akik már olvasták, állítják, hogy a 
végére a mozaikokból összeáll a kép…
A válogatott írások zöme azokról a nők-
ről szól, akik Rácz Zsuzsával együtt vagy 
„benne” élnek: barátnőkről, és négy női 
generációról, a nagymamától a lányáig.

Az írónő hálával ajánlja ezt a könyvet mindazoknak, akik olvasóként 
vagy kollégaként két évtizede kísérték és támogatták pályáján.

Életre hangolva – A felnőtté válás 
útvesztői
Milyen elképzelései vannak a fiataloknak 
majdani munkalehetőségeikről? Mit te-
het a család, az iskola, a közvetlen környe-
zet annak érdekében, hogy a tinédzserek 
olyan értékrendet és szokásokat alakít-
sanak ki, melyek hasznosak lehetnek fel-
nőttkori boldogulásuk szempontjából? Mi 
a serdülők véleménye az iskolai és az isko-
lán kívüli életről, s tapasztalataik vajon se-
gítik-e beilleszkedésüket a felnőttek vilá-
gába?
Az Életre hangolva sok régi, jól bevált elképzelésünkre rácáfol, ugyanak-
kor útmutatót is ad arra vonatkozóan, hogyan lehet tinédzsereket ráve-
zetni egy sikeres jövő felé vezető útra.

152 éve, 1859. május 24-én 
nyílt meg a „Tiszavidéki vas-
út”. A Szolnok–Debrecen vo-
nal meghosszabbítása Debre-
cen–Miskolc között 136 km 
volt. Miskolcról ekkor 12 óra 
alatt lehetett eljutni Budapestre.

142 éve, 1869. május 25-én 
nyílt meg Miskolcon az első 
„Kiházasító egylet”. A tagok 
10–50 krajcárt fizettek, majd a 
piramisjátékok elve alapján ju-
tottak hozományhoz a meny-
asszonyok. Minden konti-
nensen volt ügynökségük, az 
1873-as összeomláskor a bot-
rány világraszóló volt. 

90 éve, 1921. május 26-án 
megalakult az Országos Gyógy-
szerész Egyesület Miskolci 
Csoportja. Céljuk a gyógysze-
rész kamara létrehozása volt. 
Miskolcon ekkor tizenhárom 
gyógyszertár és szakszemélyze-
te dolgozott, a város egy-egy te-
rületét lefedve.

Hétforduló ›››››››››

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

Forráskód
Egy száguldó vonaton tér magához 
Colter Stevens százados. Fogalma 
sincs, hogyan került oda, de a jelek 
szerint a vele szemben ülő isme-
retlen nő, Christina ismeri őt. Za-
varában a mosdóba menekül, ahol 
a tükörbe nézve egy másik ember 
pillant vissza. Személyi igazolványa szerint Sean Fentressnek hívják, a 
foglalkozása pedig tanár. A felismerést követő pillanatban egy robbanás 
rázza meg a vonatot…

feliratos amerikai–francia akcióthriller, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem: június 2–8., 20.00

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.

Akkor és most... Az egykori izraelita polgári fiú- és leányisko-
la kétemeletes épületének alapkövét – a lerombolt régi iskola helyén – 
1899-ben rakták le. Az átadásra és a tanévkezdésre 1901-ben került 
sor. Az ország akkor legmodernebb oktatási intézményében 18 tante-
rem, s 800 személy befogadására alkalmas díszterem is volt. Az iskola 
telkét kettészeli az 1970-es évek közepén kialakított Uitz Béla u. nyom-
vonala. A XX. század első évtizedében készült képeslapon még látha-
tó az iskola mellett két földszintes épület. Az új utca kialakításakor és a 
volt iskolaépület kibővítésekor ezeket lebontották.  
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

A 20 század elején

Idén is Mátyás király kora elevene-
dett meg Diósgyőrben, a várfesz-
tivál nyitórendezvényén. A Rene-
szánsz Kavalkád keretében Mátyás 
király és Beatrix királyné (Helyei 
László és Seres Ildikó színművész) 
látványos megnyitó ceremóniáját 
követően élettel telt meg a királyi 
palota, kezdetét vette az egész na-
pos, szórakoztató program.

Ezen a hétvégén pedig a gyermek-
nap alkalmából Mesés Várjátékokat 
rendeznek. Gyermeknapi program-
ajánlónk a 4. oldalon!  (fotó: Mocsári L.)

Reneszánsz vigasság után mesés várjátékok

Martin-Kertváros „fő-
utcájából”, a Kisfalu-
dy Károly utcából nyí-
ló, kelet-nyugat irányú 
utca, amelyet kele-
ten a Radnóti Miklós 
utca zár le. Az utcanév 
az 1950-es évek elején 
„született”, szobrot pe-
dig 1958-ban avattak 
emlékére. (A volt vas-
gyári vendégház előtt látható szobrot 
a miskolci születésű, Munkácsy-díjas 
Várady Sándor készítette.)

A névadó miskolci iskolai évei 
alatt ismerkedett meg a színházi élet-
tel. 18 éves korában Pelsőcön, majd 
Rozsnyón lépett színpadra. Pesten 
a német színházban a korszak ki-

emelkedő színészei-
vel játszott együtt. A 
Nemzeti Színháznak 
alapító tagja. A sza-
badságharc után Tö-
rökországba emig-
rált, ahol naplót írt. 
(Ez nyomtatásban is 
megjelent). Miskol-
con részt vett az 1857. 
évi színházi megnyi-

tón. 1866-ban egy színdarabban Ár-
pád nevű fiával együtt játszott, ami-
kor rosszul lett, s a színpadon halt 
meg. (1808–1866 között élt, öccse 
volt Béni, eredeti nevén Egresi Ga-
lambos Benjámin, a Szózat megze-
nésítője, aki 1814–1851 között élt.)
 D. I.

Névadó – Egressy Gábor


