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egy társaság biztosítaná az anyagi
feltételeket ahhoz, hogy nb i-es női
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világ minden tájára nevelt vendéglátóst.
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Bajnok a Diósgyőr – jöhet a fiesta!

Hosszabb vonalak

Nyári menetrend, éjszakai járatok próbaüzeme, és még rövidebb villamos, még hosszabb villamospótló – nagyjából ezekkel a mondatokkal
fedhető le a nyár az MVK Zrt. és a szolgáltatásaikat igénybevevő utasok
számára. A változások június 16-án startolnak.
» részletek a 3. oldalon

Problémáktól a tervekig
Zöld Nyíl és munkahelyteremtés, főutca és piac – egyebek között erről is beszélt Kriza Ákos polgármester a Miskolc
Televíziónak adott interjúban, amelyben
a helyzetértékelés mellett szó esett a tervekről is. A Miskolc Televízió Kilátó című
műsorában június 2-án elhangzott beszélgetés rövidített változata olvasható lapunkban. Az interjú ismétlése megtekinthető
június 4-én, szombaton 18.25-től, illetve
elérhető a minap.hu videó-archívumában.
» részletek a 3. oldalon

Kevesebb az előadás
Sok előadást kénytelenek voltak lemondani az operafesztivál szervezői a
márciusi programismertetés óta. Bátor
Tamás fesztiváligazgató a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy még ma
sem tudják biztosan, a fesztivált pontosan milyen összegből finanszírozhatják. A minőségből így sem engednek.
Különleges fesztiválprodukciót, változatos kísérőprogramokat is kínál az
operafesztivál június 9–19. között
» részletek az 5. oldalon
HIrdeTés

főzni csAk
szeretettel

Mezőkövesdi veresége ellenére 37 év után újra bajnoki címet szerzett a DVTK.
A szurkolók szombaton itthon ünnepelhetik meg a
klub második NB II-es bajnoki címét, melyre a vezetés is számos meglepetéssel
készül.
A szurkolók hetek óta készülnek a
győzelmi fiestára, emellett a klub is
azon dolgozik, hogy emlékezetessé
tegye minden résztvevő számára a
bajnokavatási ceremóniát, mely két
részből áll majd. A stadionba már
egy órával a DVTK–Cegléd (kezdés 19.30, játékvezető: Farkas Ádám)
előtt várják a piros-fehérek híveit, akiket a Retro Music Band hangol majd. Mindkét játékrész előtt lesz
kezdőrúgás, az elsőt Szántai Ákos
törzsszurkoló, míg a másodikat egy
szerencsés, a találkozó előtt kisorsolt szurkoló végezheti el. A szünetben táncosok fokozzák majd a

hangulatot, a mérkőzés után pedig
konfettieső, kupaátadás és tűzijáték
koronázza meg az arénában töltött
pillanatokat.
Ezt követően panoráma cabrio
busszal vonul a csapat Miskolcon

át a Városház térre, ahol az erkélyről köszöntik „12. emberüket”. Míg
Kriza Ákos polgármester fogadja a
csapatot, a publikum sem unatkozik: a már említett együttes zenél, a
kivetítőt nézve pedig a tavasz arany-

Évadot zártak

Évadzáró ülését tartotta a Dérynéparkban pénteken a Miskolci Nemzeti Színház társulata. Halasi Imre
igazgató összegzésében elhangzott: az
elmúlt évadban 479 saját előadást játszottak a színház színészei. Túl vannak a 200 ezredik nézőn és az 545.
előadáson is. A következő évad augusztus 23-án veszi kezdetét. Várhatóan többek között a Bohémélet,
Spiró György: Elsötétítés című színműve, a Legenda a lóról és Az ügynök
halála című dráma is színpadra kerül,
de régi, közkedvelt darabokat is újra
megnézhetnek a színházlátogatók.
Hagyományosan ilyenkor adják át
a legjobbaknak megszavazott díjakat.
A társulat szavazatai alapján az évad
legjobb színésze Cservenák Vilmos,

Helyet adnak a
vállalkozásoknak
Nemcsak eltűnik végre Miskolc
egyik „esztétikai hibája”, a halna salakhegye, de a területen három
ütemben több mint hárommilliárd
forintnyi fejlesztés valósulhat meg.

Az Európa Center Miskolc Üzleti és
Logisztikai Park projektköltsége 1,6
milliárd forint, melynek keretében
rendezik a területet, zöld támfalakat
építenek – a földborítás után beültetik
a területet – majd egy 8000 négyzetméteres csarnok épül teljes közművesítéssel és úthálózat-felújítással.
» folytatás a 3. oldalon

pillanatait élheti újra a nagyérdemű. A rövid polgármesteri köszöntő után színpadra lép a DVTK, és
kezdődik a forgatókönyvön kívüli
ünnepség!

» cikkünk a 9. oldalon.

Az összetartozás
ünnepe

a legjobb színésznő pedig Fabók Mariann (képünkön) lett. A nézők választása alapján Ábrahám István-díjat
kapott Vida Péter és Máthé Baba-díjjal tüntették ki Seres Ildikó Jászai-dí-

Könyvünnep

Könyvtérré vált szerdán a Szinva terasz – itt sorakozott fel a 82.
Ünnepi könyvhét és 10. Gyermekkönyvnapok keretében a
könyvbarátokat váró hét sátor. A
rendezvénysorozatot Jókai Anna,
Kossuth-díjas író, költő nyitotta meg. Szombaton bezár ugyan
a Könyvtér, ám a könyvbemutatók több könyvtárban is zajlanak.
Az idei könyvhétre kilenc miskolci
szerző alkotása jelent meg, és négy
kötetet jelentettek meg miskolci kiadók, valamint a városi könyvtár.
(fotó: mocsári L.)

jas színésznőt. A színházba látogatók
szerint a legjobb előadás a Menyaszszonytánc volt az elmúlt évadban.
» A részletekre visszatérünk, illetve a
www.minap.hu címen olvashatók.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából nagyszabású ünnepségsorozatot szerveznek
Miskolcon.
A Jobbik már pénteken, a
Szent István téren rendezett trianoni családi napot, amelyen
a népi iparművészek remekeitől a hagyományőrző lovasokig
sok érdekességgel várták az érdeklődőket.
Miskolc városának hivatalos
ünnepi programját szombaton rendezik a Városház téren.
Ennek részletes programját a
3. oldalon olvashatják.
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a város lapja

krónika

Május 27. | péntek

Játszótér

és

kerékpártároló.

MiNap
várták a kicsiket. Így például a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban, a
Herman Ottó Múzeumban, a Miskolci Csodamalom Bábszínházban,
és a Művészetek Háza előtti téren.
A legtöbb látogatót a városi mesés
gyermeknap vonzotta a diósgyőri várba, illetve a repülőtéri rendezvény, aminek legnagyobb vonzereje
most is a sétarepülés volt.

Miskolc első iskola melletti kerékpártárolójával és egy játszóudvarral
gazdagodott gyermeknap előtt alapítványa jóvoltából a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény.
Május 28. | szoMbat

Lengyel–magyar. A hagyományos,

sok száz éves barátság jegyében lengyel–magyar gyermek sportversenyt
rendeztek a Fazekas-Istvánffy Általános Iskolában. Jelképesen átadták az
uniós stafétabotot is a magyar gyerekek a lengyeleknek. A váltófutás mellett fociztak a gyerekek.
Május 29. | vasárnap

Vona Miskolcon. Vona Gábor, a Job-

bik Magyarországért Mozgalom elnöke és Szegedi Csanád, a párt Európa parlamenti képviselője miskolci
látogatásán először Komoróczy Imrével, a Zöld Nyíl Projektigazgatóság
vezetőjével sétált végig a Széchenyi
utcán, kérdéseket feltéve a projektről. Ezután nyílt fogadóórát tartottak
a Szinva teraszon, majd a pártelnök
dedikálta nemrég megjelent könyvét.

A hősökre emlékeztünk. A hősök
napja alkalmából idén is koszorúzási ünnepséget rendeztek a város több
pontján május 29-én.
Gyereknap.! A nemzetközi gyer-

meknap alkalmából Miskolc több
helyszínén is színes programokkal

Itt kátyúznak
Június 6–10. között a tervek szerint a következő utcákban kátyúz
a Városgazda Kft.: Sajórajáró u.,
Besenyői u., József A. u., Gyimesi u., Feszty Á. u., Dózsa Gy.
u., Árok u., Palóczy u., Patak
u., Kossuth L. u., Régiposta u.,
Dankó P. bérházak közötti szakasz, Farkas A. u., Szalag u., Szabó K. u., Bacsinszky u., Deák F.
u., Tapolca, Zilahy u., Bokros
u., Sirály u., Brassói u., Fecske
u., Páva u., Enyedi u., Fagyöngy
u., Tizeshonvéd u., Bársony J. u.,
Vászonfehérítő u.

Május 30. | hétfő

Bajtársakra emlékeztek. A Her-

man Ottó Gimnázium Diákbizottsága és a Volt Hadifoglyok Bajtársi
Szövetsége Megyei Szervezete megemlékezést szervezett az iskola aulájában. A program során a résztvevők
elhelyezhették koszorúikat, virágaikat a 10-es honvéd szobornál.

Emlékeket gyűjtöttek. Az Európai Unióban is egyedülálló pedagógiai gyakorlat zajlott Miskolcon.
Az Audiovizuális emlékgyűjtés tavaly szeptemberben indult TÁMOPprojektben a Földes Ferenc Gimnázium és a Zrínyi Ilona Gimnázium
tanulói életútinterjúkat készítettek a
megyében különböző korú, élménynyel és életkörülménnyel rendelkező
szépkorúval, akik az 1939–90 közötti
időszakot elevenítették fel.
Május 31. | kedd

Pumpa és plüss. Kétmillió forint ér-

tékben vásárolt infúziós pumpákat
a Daganatos Gyermekekért Alapítvány a B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermek-egészségügyi Központja részére.

A pumpák a gyógyszeradagolást segítik a gyerekek kezelésénél. Ugyanaznap több zsáknyi ajándékkal kedveskedett a Mezőkövesdi KC férfi NB
I-es kézilabdacsapata a Velkey László
Gyermek-egészségügyi Központ kis
betegeinek. Korábbi találkozójukon
„macidobó” akciót szerveztek.
Akció a belvárosban. Összehangolt

akcióba kezdtek a közterület-felügyelők Miskolcon. A Széchenyi utca
szinte valamennyi csatlakozási pontjánál ellenőrizték a belvárosi, védett
övezetbe behajtó autósokat. Az Adyhídtól a Városház térig egyszerre tíz
közterület-felügyelő hajtott végre
koncentrált akciókat, további mozgó
járőrökkel pedig az egyéb tiltott tevékenységet végzőkre, például a szökőkutakban fürdőzőkre csaptak le.

Paneltűz – újabb gyanú. Két
újabb gyanúsítottja van a 2009. augusztus 15-ei, tragikus Középszer utcai paneltűznek. Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivője úgy tájékoztatott: bűnügyi
osztályuk a panelprogram munkálatainak kivitelezésében részt vevő két
személyt hallgatott ki, gyanúsítottként. Velük szemben kettőnél több
személy halálát okozó, foglalkozás
körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt
folytat eljárást a rendőrség.
Akadálymentesítve. Bemutatták a
regionális munkaügyi központ miskolci kirendeltségének akadálymentesített ügyfélfogadó terét. A 23,178
millió forintos, TIOP-projekt keretében a látás-, hallás- és mozgássérültek számára is önállóan használhatóvá vált a tér.
június 1. | szerda

A bombázások áldozataira emlékeztek. A Miskolcot ért, második vi-

lágháborús bombázások áldozataira
emlékeztek szerdán délelőtt, a Búza
téri görög katolikus templomban.
1944. június 2-án, a szövetséges légitámadások következtében több mint
kétszáz polgári lakos és katona vesztette életét Miskolcon. A megemlékezésen a résztvevők és civil szervezetek
képviselői megkoszorúzták a bombázások áldozatainak kopjafáját, amelyet 1994-ben állított a Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltség, a görög
katolikus templom mellett.
június 3. | péntek

Íjaztak a rendőrök. Harmadik alka-

lommal rendezte meg pénteken a megyei rendőr-főkapitányság a Kék Nyíl
Rendőri Íjász Mesterlövő Bajnokságot
a kiképző központban. A versenyen
a főkapitányság és a megyei rendőrkapitányságok állományának tagjai
mérték össze tudásukat. A hölgyek
között Pisák Krisztina (megyei rendőr-főkapitányság), a férfiaknál Szurdoki Dávid (Ózd) győzött.

zajlanak a tavaszi érettségi vizsgák
emelt szintű szóbeli vizsgái. A vizsgákat a megyei kormányhivatal szervezi. Az emelt szintű szóbeliket követően, június 14-étől 28-áig kerül majd
sor a középszintű szóbeli vizsgákra.

tegóriában. A járművek átvizsgálása
díjmentes. A vizsgálatra állító kérelmére, a hatósági vizsgadíj kiegyenlítése után az érvényességi időt meghoszszabbítjuk. Érdeklődni a 46/369-705,
46/505-130, illetve 46/505-134 telefonszámokon lehet.

Újra közlekedésbiztonsági nap.

Növényvédelmi tanácsok. Az idő-

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Miskolc, Futó u. 1. sz. alatti telephelyén június 11-én, szombaton reggel 7 és délután 3 óra között
közlekedésbiztonsági napot szervez
személygépkocsi, utánfutó, 3,5 t alatti tehergépkocsi, motorkerékpár ka-

járás kedvező körülményeket biztosított a szőlőlisztharmat számára, a
megelőzésre kombinációk alkalmazását javasoljuk: triazolok + kén vagy
strobilurinok és analógok (II.) + kén.

Pollenjelentés. A 21. héten Miskolc
légkörének pollenterheltsége tovább-

A bérkompenzáció mind
a MISEK jelenlegi vezetése, mind a városvezetés
számára feszítő probléma,
amelyre közösen próbálnak megoldást találni.
A júniusi közgyűlés elé terjesztik
határozati javaslatként, hogy tárgyalják a MISEK dolgozóinak bérkompenzációját visszamenőleges
hatállyal idén január 1-jétől, jelentette be Simon Gábor, az MSZP
miskolci frakciójának vezetője.
Emlékeztetett: a MISEK Kft. dolgozói ugyan már nem közalkalmazottak, azonban a MISEK megalakulásakor, 2009-ben azt vállalta,
hogy a közalkalmazottakra érvényes bértáblát tartja szem előtt legalább három évig.
Tóth László, a MISEK Kft. ügyvezető igazgatója a jelenlegi álla-

potokat vázolva elmondta: a társaság jelenlegi vezetése az elmúlt
év végén több mint 2,4 milliárd
forint felhalmozott veszteséget és
mintegy 1,3 milliárd lejárt szállítói
követelést örökölt.
– A MISEK jelenlegi pénzügyi
helyzete, a finanszírozás mértéke nem, illetve csak a felhalmozott veszteség árán teszi lehetővé az
adókompenzációt – mondta. – Ez
a lépés fedezet nélküli kötelezettségvállalást jelentene, ami tovább
nehezítené, illetve veszélyeztetné a
betegellátás működőképességének
a fenntartását és ezen át a dolgozók
munkahelyének a megőrzését.
Az igazgató hozzátette: a bérkompenzáció kérdése mind a MISEK jelenlegi vezetése, mind az
önkormányzat, a polgármester
számára feszítő probléma, amelyre folyamatosan, közösen próbálnak megoldást találni. Többek
közt ezt is célozza a jelenleg kidolgozás alatt lévő intézkedési terv.

fogadóóra, fórum ››››››››››››
Lemondott Varga László, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
(NORDA) ügyvezető igazgatója. Június 15-étől Kormány Krisztián, a
szervezet eddigi operatív igazgatója
veszi át a posztját. Minderről Becsó
Zsolt, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke tájékoztatott pénteken, megköszönve
eddigi munkáját Varga Lászlónak,
aki a jövőben az igazgatói kabinet vezetőjeként fog tevékenykedni.
Vezetőcsere.

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››
Szóbeli érettségi. Június 2–8. között

Bérkompenzáció
– intézkedési terv

ra is magas volt. A pázsitfűfélék dominanciája volt a jellemző, nagyon
magas koncentrációval. Az útifű, a lórom és a csalán virágporszemei már
tartósan, de még alacsony mennyiségben vannak jelen.
Fokozott figyelmet! A németországi E. coli járványt valószínűleg élelmi-

szer okozza. Ezért a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága felhívja a figyelmet, hogy
fokozottan tartsuk be az élelmiszerbiztonsági (a beszerzés helyére, az áru
frissességére, tárolására vonatkozó) és
a higiénés szabályokat is.

» Dr. Nánási-Kocsis Norbert | a 10. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart június 14-én, kedden délután 5 és 7 óra között a Fidesz-irodában (Kossuth u. 16. sz.).
» Kovács Józsefné | a 13. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórumot tart június 9-én, csütörtökön délután 5 órától a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. Téma: a 34-es autóbusz megváltozott útvonala. Meghívott vendég: Braun Csaba, az MVK Zrt. marketingvezetője.

KözérdeKű híreK ››››››››››››
Az É-D Vascentrum Kft. (3556 Kisgyőr, Hársasbérc tető 2.) megbízásából a
Titán Csillag Kft. (Miskolc) által készített, Miskolc 23365/17 hrsz-ú területén (Diósgyőri Acélművek) fémhulladék-gyűjtőhely létesítésére vonatkozó
előzetes vizsgálati eljárást, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség lezárta és megállapította, hogy az
előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat nem szükséges. A határozat 15 napig megtekinthető a felügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint a Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz.)
ügyfélfogadási időben (hétfő 13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 óra között).

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››
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; Gyermek háziorvosi
ügyelet (GYEK – Szentpéteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (vonalas telefonról hívható, 24 órás, ingyenes): 80/505-505. Áldozatsegítő vonal (24 órás, ingyenes): 80/225-225. Városőrség: 40/200-893. MIHŐ műszaki ügyelet: 46/379-360.
MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ-hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet):
46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közútkezelő Kht.: 46/560-070.
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 46/506-071.

HIrdETéS

JÚLIUSI CSANYIKI NYÁRI TÁBOR
ELEGENDŐ SZÁMÚ JELENTKEZŐ ESETÉN UTAZTATÁS KISVONATTAL,
INDULÁS NAPONTA 8.00 ÓRAKOR A DOROTTYA ÁLLOMÁSRÓL
A részvételhez az 1. napon leadandó háziorvosi igazolás szükséges!
A díj egy összegben történő befizetése: munkaidőben Miskolc, Deák tér 1. sz.
az igényelt program előtti héten szerdáig!
Információ, jelentkezés: 46/501-515, 516, 517 és Vincze Klára 20/513-09-57
1. hét: 2011. 07. 4–8-ig
Természetismeret, természetjárás, kézművesség
részvételi díj: 15 000 Ft/fő (tízóraival, meleg ebéddel, uzsonnával)

3. hét: 2010. 07. 18–22-ig
Kincskereső tábor (mellette természetismeret, természetjárás, íjászat)
részvételi díj: 15 000 Ft/fő (tízóraival, meleg ebéddel, uzsonnával)

2. hét: 2010. 07. 11–15-ig , 4. hét: 2010. 07. 25–29-ig
Lovas tábor (mellette természetismeret –
madarászat, természetjárás, kézművesség)
részvételi díj: 19 000 Ft/fő
(tízóraival, meleg ebéddel, uzsonnával)

Miskolci Napló
a város lapja
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Megoldandó problémáktól a megvalósítandó tervekig
Zöld Nyíl és munkahelyteremtés, főutca és piac
– egyebek között erről is
beszélt Kriza Ákos polgármester a Miskolc Televíziónak adott interjúban,
amelyben a helyzetértékelés mellett szó esett a tervekről is.
– A napokban tartotta alakuló ülését a Megyei Jogú Városok
Szövetségének Egészségügyi Albizottsága, amely Miskolc polgármesterét választotta elnökévé. Milyen szerepe lehet ennek a
testületnek az egészségügy átalakításában?
– Az alakuló ülésen kiderült, hogy
a Semmelweis Terv keretein belül
sok még a nyitott kérdés, és a megyei
jogú városok joggal tartanak igényt
arra, hogy a részletek kidolgozásában társadalmi-gazdasági súlyukkal
arányosan vehessenek részt. Az albizottság felkért, hogy vegyem fel a
kapcsolatot az egészségügyért felelős államtitkárral, Szócska Miklóssal.
Nálunk már korábban elkezdődött
a megyei és a városi ellátórendszer
összehangolása, aminek tapasztalatait most tágabb összefüggésekben is
hasznosítani tudjuk.
– Nemrégiben érkezett haza a
Távol-Keletről, ahol befektetőkkel tárgyalt.
– A Regionális Fejlesztési Tanács küldöttségének tagjaként ve-

hettem részt Dél-Koreában egy kereskedelmi vásáron. A kelet-európai
régió iránt élénk az érdeklődés, és
számunkra fontos, hogy Magyarországról Miskolc jelent meg elsőként mint potenciális partner, befektetési célpont. A kapcsolatfelvétel
megtörtént, de tudnunk kell, hogy
egy komoly befektető idetelepítése nem egy-két hónap, sokkal inkább egy-két év. Folyamatosan kell
dolgoznunk annak érdekében, hogy
mielőbb megszülessenek a kézzelfogható eredmények.
– Kínában is tárgyalt, egy LEDösszeszerelő cégről szóltak a hírek.
– Már korábban elkezdődtek a
szakértői egyeztetések, ebbe a folyamatba kapcsolódtam bele, amikor
kormányzati
felhatalmazással tárgyaltam egy korszerű
LED-technológiának a Miskolcra telepítéséről. Az együttműködési szándékot írásba is foglaltuk. A nyár folyamán a kínai partnerek érkeznek
hozzánk, és minden reményünk
megvan arra, hogy megfelelő infrastrukturális, szakmai és szellemi
potenciált tudunk bemutatni nekik
ahhoz, hogy mielőbb konkrét megállapodások születhessenek.
– Itthon is utazott: bejárta a Zöld
Nyíl vonalát. Túl sok örömöt nem
okozott a szemle.
– Még tavaly októberben, közvetlenül a választás után áttekintettük a
helyzetet, és bár számos anomáliát
érzékeltünk, komoly változtatásokra nem volt mód. Európai uniós falakba ütköztünk: világosan értésemre adták, hogy a projektet a korábban
aláírt szerződések szerint kell meg-

valósítani. Egyetlen lehetőségünk
maradt: koncentráljunk arra, hogy
legalább az adott kereteken belül minél jobb minőségben, a miskolciak javára, és ne bosszúságára készüljön el a beruházás. Összegyűjtjük
a problémákat, ezek megoldására konkrét munkatervet készítünk,
aminek végrehajtását folyamatosan
figyelemmel kísérjük.
– Megnyílt az őstermelői piac, de
továbbra is bizonytalan a „rendes” piac helyzete.
– Sokszor elmondtuk: nem engedhetjük, hogy a miskolciak fizessék meg egy végletesen elrontott beruházás árát. A piac annak idején az
indokolhatónál messze magasabb
áron épült meg, ennek következménye a magas bérleti díj, a magas árszínvonal, nem utolsósorban a Piac
Zrt. rossz gazdálkodása, amit az egy-

harmados tulajdoni arány miatt a
város nem tud befolyásolni. Tárgyalunk az OTP-vel és a társtulajdonossal annak érdekében, hogy legalább
középtávon elfogadható megoldások
szülessenek. Az biztos: addig a város több pénzt nem tesz a társaságba,
amíg nem látunk tiszta viszonyokat
a működésben. Az őstermelői piaccal elértük, hogy a város lakói most
már hozzájuthatnak a kistermelők
olcsóbb termékeihez, de ez még csak
részmegoldás.
– Számos próbálkozás után
újabb akciót kezdett a város a főutca életre keltése érdekében.
– Amikor áttekintettük a helyzetet, kiderült, hogy a főutcai üzlethelyiségek negyven százaléka üres,
következésképpen az előző városvezetés „főutca pláza projektje” messze
nem hozta az elvárt eredményeket.
A közgyűlésen elfogadott rendelet szerint július elsejétől jelentősen
csökkennek a bérleti díjak, de úgy látom, hogy bár lélegzethez juttatta a
boltosokat, még messze vagyunk a
megoldástól. Folyamatosan tárgyalni kell az érintettekkel, ösztönözni,
segíteni azokat, akik akár egy-egy
vonzó divatmárka odatelepítésében,
akár egy nívós vendéglátóhely működtetésében hajlandóak közreműködni. A főutca a város kirakata, úgy
is kell tekintenünk rá – ebben a város
vezetésének fontos feladatai vannak.

(A Miskolc Televízió Kilátó című műsorában június 2-án elhangzott beszélgetés rövidített változata. Az interjú ismétlése megtekinthető június 4-én, szombaton
18.25-től, illetve elérhető a minap.hu videóarchívumában.)

Helyet adnak a vállalkozásoknak Továbbra is szigorú fellépés
A majd húszhektáros területet
Nemcsak eltűnik végre Mis- üzemeltető Eurofem-Halna Salakfel- az adósokkal szemben
kolc egyik „esztétikai hibája”, a halna salakhegye, de a
területen három ütemben,
több mint hárommilliárd
forintnyi fejlesztés valósulhat meg.

» folytatás az 1. oldalról

Emellett a területen az EF-Invest
Kft. egy inkubátorház megépítésére nyert el támogatást, tudtuk meg
J. Horváth Krisztinától, a cég projektmenedzserétől. A megépülte
után nagyjából tíz kis- és középvállalatot várnak majd, akiknek telephelyet, üzleti tanácsadást, pályázatfigyelést, -készítést, adott esetben
könyvelést, jogi szolgáltatást, piackutatást, marketing szolgáltatást is
biztosítanak majd, megkönnyítve
ezzel a dolgukat.

dolgozó Kft. az ÉMOP rendszeréből
nyert el majd 800 millió forintos támogatást barnamezős, revitalizációs
pályázaton.
Lengyel Attila, az Eurofem-Halna
Salakfeldolgozó Kft. ügyvezető igazgatója szerint ez a fajta üzleti, logisztikai kultúra, ami ezzel a két csarnokkal megvalósul, Miskolcon még nem
jellemző. A terület visszakerül a gazdasági élet vérkeringésébe és egy esztétikai hibát is eltüntetnek Miskolc
közepéből. A jelenlegi tereprendezést
követően júliusban indulhat meg az
építkezés, és a reményeik szerint jövő
nyáron már üzemel majd a két létesítmény. Az üzleti és logisztikai parkba
olyan vállalkozásokat várnak majd,
akiknek megvan az igényük az európai színvonalú üzleti kultúrára, de
nincs hozzá elegendő pénzük, míg
az inkubátorházba kifejezetten kezdő
Horváth I.
vállalkozásokat.

Folytatja a Miskolci Holding
a kintlévőség behajtásra indított intézkedéseket, és kezdeményezik a
végrehajtási törvény módosítását is,
amely az eljárások felgyorsítását, átláthatóságát eredményezné.

Ahogy arról beszámoltunk, a Miskolc
Holding Zrt. átvilágította tagvállalatai
2008–2010. közötti kintlévőség-kezelési helyzetét. A vizsgált időszakban a
kintlévőség 3,6 milliárd forintról 5,4
milliárdra, a 180 napon túli tartozás 1,5 milliárd forintról 2,3 milliárdra nőtt. A határozott fellépés hatására növekedett a fizetési hajlandóság,
a tartozást felhalmozók közül többen
adósságrendezésben, részletfizetésben vesznek részt, tudtuk meg.
A most meghozott intézkedések mellett – a használati melegvízszolgáltatás felfüggesztése, az ivóvíz
mennyiségi korlátozása 50 l/fő/nap

mértékig – a Holding egységesíteni
kívánja a tagvállalatok követeléskezelési rendszerét, amelytől a fizetési hajlandóság további javulását várják. A nem fizetőkkel szemben pedig
fenntartja és további társasházakban
is elrendeli a szolgáltatás-korlátozó
és felfüggesztő intézkedéseket.
A Miskolc Holding jogi kabinetje megvizsgálta a kintlévőség kezelésével kapcsolatos jogi előírásokat is,
kezdeményezve a végrehajtási törvény módosítását, amely az eljárások felgyorsítását, átláthatóságát eredményezné, a jogellenes magatartást
büntethetővé tenné. Ezek elfogadása megoldást adhatna a „Fészekrakóügyként” elhíresült problémakörre is.
Jelenleg e dokumentumok egyeztetése történik az önkormányzat érintett
osztályaival, amely végső formájában,
a javaslatok beillesztésével akár már
ősszel a parlament elé kerülhet.

Megnyitották
Bemutatkoztak
a városuknak

Fiatal művészek mutatták meg
magukat a nagyközönségnek
pénteken az I. Miskolci Korzó
Fesztiválon. A Szinva terasz mellett másik hat helyszínen mutatkoztak be filmjeikkel, képzőművészeti alkotásaikkal és olvasták
fel az érdeklődőknek verseiket. A
Szinva teraszon a zene állt a főszerepben, hiszen középiskolásokból, egyetemistákból álló
zenekarok adtak koncertet, de bemutatták színjátszói tehetségüket
többek között a Pécsi Sándor Guruló Színház és a Musical és Dalszínház társulatának tagjai is.
(fotó: Mocsári L.)

Nem adták át, ám ideiglenesen megnyitották a forgalom előtt a déli tehermentesítő meghosszabbított szakaszát. A teljes befejezésre várni kell:
leghamarabb őszre készül el a Rácz
György – Kiss Ernő közötti útszakasz.
Az autósoknak most újra kell tanulniuk a közlekedési rendet a Nagyváthy utcai kereszteződésben. Ez a
délutáni csúcsforgalomban okoz nagyobb fennakadást, hiszen a városban zajló felújítások és útlezárások
miatt gyakorlatilag csak a déli tehermentesítő felől érhetik el a Vasgyárt és
az azon túli városrészeket.
A Zrínyi Gimnázium felől érkezőknek a jobbra kanyarodást tábla
tiltja. Ők a Gyár úton keresztül juthatnak el a déli tehermentesítőre. Ez is
csak addig lesz így, amíg a Füzes utca
felújításával végeznek a szakemberek.
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Éjszakai buszok,
hosszabb vonalak
Nyári menetrend, éjszakai járatok
próbaüzeme, és még rövidebb
villamos, még hosszabb villamospótló – nagyjából ezekkel a mondatokkal fedhető le a nyár az MVK
Zrt. és a szolgáltatásaikat igénybe
vevő utasok számára. A változások június 16-án startolnak.

A nyári menetrend szerint – az elmúlt évekhez hasonlóan – csökken a fordulószáma a 3A, 6, 7, 16,
22, 31, 32, 35, 67-es autóbuszoknak és az 1-es villamosoknak, a
2-es busz viszont gyakrabban jár
majd. Nem ritkítják viszont idén
az 1-es, 1A-s autóbuszok fordulószámát, mert a villamospótlásban
ezek a járatok továbbra is részt
vesznek. A menetrendek már május vége óta megvásárolhatók, de
a teljes árú kombinált és 30 napos
bérletek mellé ajándékba adnak
egyet júniusban.

Menetrend, vonalhálózat

Mint arról a Miskolci Napló május 21-én már részletesen beszámolt, az MVK alkalmazkodik az
önkormányzat és az utasok igényeihez, és hosszabb vonalakat
kezdett tervezni. A változások első
jeleként a menetrendváltástól öszszekapcsolják a 8-as és a 18-as, valamint a 34-es és 38-as járatokat.
Előbbi újítás a Repülőtér és a Hűtőház, utóbbi a Tampere városrész
és a Bodótető között biztosít majd
átszállás nélküli kapcsolatot.
Változás, hogy a 67-es busz
további három járata érinti a
Komlóstető végállomást, a 21-es
busz napi öt járata pedig 21T jelzéssel – az InterCity vonatokhoz
igazítva – a Tiszai pályaudvarra
jár a Szondi György utca helyett.
Hosszabbodik az üzemideje a 24-

es busznak is, és néhány járat érinti majd a Mechatronikai Ipari Parkot.
Nyártól az utazóközönség is
igénybe veheti a személyzeti és
garázsmenetként közlekedtetett
járatokat. Ez a nulladik üteme a
menetrend szerinti éjszakai buszoknak, amennyiben igény lesz
rá, fokozatosan sűrítik a járatokat.

Ingázó villamos,
egyre több pótló

A nyári menetrendváltással egy
időben kezdik a Tiszai pályaudvar és a Tüzér utca, valamint az
Ifiház előtti kimaradt vágányszakaszok felújítását is. Villamosok
emiatt csak a Selyemrét és a Malomszög között fognak járni, minden egyéb szakaszon buszok szállítják az utasokat. A TSVP a Tiszai
pályaudvar és a Selyemrét, az 1VP
a Malomszög és Diósgyőr, a 2VP
pedig a Malomszög és a Vasgyár
között közlekedik június 16-tól.
Mivel az 1, 1A busz szintén segíti a villamospótlást, ezeket is
beterelik a Malomszöghöz, így
Diósgyőr felé a Dayka Gábor –
Hunyadi utca szakaszon járnak a
tűzoltóságtól, emiatt az északi tehermentesítőn lévő Szent Anna
tér megálló a „ki” irányba kimarad, helyette a Szent István utcán kialakított megállóban állnak
meg. A Thököly utcai Diósgyőr
irányú megállót áthelyezik a Coop
áruház oldalába.
A pályán lévő hibák garanciális
javítására egy hétvégén kerül sor,
melynek időtartamára teljes vágányzárt kért a kivitelező. Ekkor
a teljes szakaszon villamospótlók
fognak közlekedni. További részletek, útvonalak a www.minap.hu
Tajthy Á.
oldalon találhatók.

Városi ünnep a nemzeti
összetartozás napján
A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóját, június 4-ét
az Országgyűlés a nemzeti öszszetartozás napjává nyilvánította. Ez alkalomból Miskolc városa
az ünnep napján a Városház teret
a Nemzeti megemlékezés terévé
alakítja át, délután 1 és este 7 óra
között színes programokat szervez, hogy együtt emlékezhessenek, ünnepelhessenek a miskolci polgárok.

13.00 | Köszöntő. Bodnár Mónika muzeológus előadása Trianonról, és az elcsatolt területekről
13.10–14.30 | Felvidék bemutatkozása.
– Badin Ádám várhosszúréti bábjátékos, mesemondó zenés interaktív bábszínháza
– Búzavirág Néptánc Együttes, Rozsnyó
– MONTÁZS Egyesület szemelvények az elcsatolt területek irodalmából
14.30–15.00 | Népi gyermekjátékok. Közreműködnek: az Avastetői Általános Iskola nép-

tánc tanszakos növendékei. Csoportvezetők:
Madarasiné Kiss Ágnes; Göcz Beáta
15.00–16.00 | Erdély és Kárpátalja. Közreműködik: az Avas Néptáncegyüttes, művészeti vezető, koreográfus: Tóth György. Kalotaszegi táncok, vajdaszentiványi táncok,
nyáradmogyorósi táncok (koreográfus: Tóth
Tibor)
16.00–17.00 | Délvidék. Szlavóniai lánytánc
(koreográfus: Braun Miklós), Somogyi táncok
(koreográfus: Tóth György)
17.00–17.30 | Felső-Őrvidék. Rábaközi táncok (koreográfus: Tóth György)
17.30 | Kriza Ákos polgármester ünnepi beszéde. Közös imát mond a határon túliakért
Szabó Sándor református lelkipásztor
18.00–19.00 | Borókás Együttes népzenei koncertje
Kiegészítő programok: fotókiállítás a
Miskolci Fotóklub anyagából, az
elcsatolt területek népi mesterségei, gasztronómiai jellegzetességei, a Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete bemutatói

2011. június 4. | 22. hét | I. (VIII.) évfolyam 14. (22.) szám

4

hirdetés

a város lapja

MiNap

I. (VIII.) évfolyam 14. (22.) szám | 22. hét | 2011. június 4.

a város lapja

5

a város

MiNap

Kevesebb az előadás, de a minőségből nem engednek Felvidék a fiatalító Fonón
Fesztiválprodukciót, változatos kísérőprogramokat is kínál az operafesztivál
Sok előadást kénytelenek
voltak lemondani az operafesztivál szervezői a márciusi
programismertetés óta. Bátor Tamás fesztiváligazgató a
pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy még ma sem
tudják biztosan, a fesztivált
pontosan milyen összegből
finanszírozhatják.
Miskolc önkormányzatától 68 millió forintot kaptak a tíznapos fesztivál
megrendezésére, viszont azt nem lehet pontosan tudni, hogy a Nemzeti
Kulturális Alaptól mekkora összegre
számíthatnak. Az egyébként is szűkös
költségvetés miatt több előadást le kellett mondani, az ismét Bartók + Verdi
Miskolci Nemzetközi Operafesztivál
programjában mindössze két Verdiopera maradt műsoron.
A minőségből így sem engednek. A
fesztivál nyitóhangversenyén, június
9-én a Budapesti Filharmónia Társaság Zenekara játssza majd Liszt, Dohnányi, Bartók és Verdi műveit. Verdi Rigoletto és Nabucco című operája

mellett a fesztivál egyik kiemelkedő
előadása lesz Liszt: Don Sanche, avagy
a szerelem kastélya című operájának
bemutatója, ez a fesztivál saját előadása Kassa, Eisenstadt és Bayreuth közreműködésével.
Az operafesztivál keretein belül
csatlakozik Miskolc városa ahhoz a
projekthez, melynek keretében kivetítőn számos európai nagyvárosban
egyszerre vetítik Puccini Tosca című
operáját június 13-án este 8 órától.
A hiányzó előadásokat pótolni
ugyan nem tudják, de filmvetíté-

sek keretében megnézheti a közönség Verdi élete mellett több operáját is, többek között a Lombardok
címűt is.

A kísérőrendezvényeket szervező
Seres Ildikó, Jászai-díjas színművész a
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a lehetőségekhez képest sikerült igen izgalmas programot összeállítaniuk.
– A mondás szerint ne azt várjuk,
hogy elmúljon a vihar, hanem tanuljunk meg táncolni az esőben – mondta a színésznő. Hangsúlyozta, hogy
idén is lesz utcabál, koncertek, operamesék a fűzfák alatt. Teret kap a fiatal
generáció is, hiszen fontos, hogy őket
is megérintse ez a miliő.
A szűkös anyagi helyzet miatt azonban nem lesz idén tűzijáték, fesztiválkapu, és nem lesznek programok a
Szinva teraszon és a Hősök terén sem.
– Szeretnénk, ha a programok folyamatosak lehetnének, ezért inkább a
kevesebb helyszín mellett döntöttünk
– hangsúlyozta Seres Ildikó.
Kiss J. | fotó: Mocsári L.

A március 23-án meghirdetett programból elmarad: Verdi: A trubadúr
(június 10.), Verdi: Otello (június 12.), Verdi: Az álarcosbál (június 15.),
Verdi: A kalóz (június 18.), A Zenepalota ifjú zenészeinek és tanárainak
jazz-hangversenye (június 11.) – a Bartók Béla Zeneművészeti egyetem
Zenekara és a Bartók Kórus koncertje (június 19.) A már megvásárolt belépőjegyek a vásárlás helyén visszaválthatók, vagy a fesztivál egy másik előadására értékegyeztetéssel becserélhetők. további információk:
jegy@operafesztival.hu, tel.: 46/504-062.

Tizenötödik GrafiTri,
ötven év, öt tárlat
Öt tárlatot vonultat fel idén
június 11. és szeptember 24.
között a GrafiTri, a XXV. Miskolci Grafikai Triennále.

Várostörténeti döntő. Tíz írásbeli forduló után elérkezett a város-

történeti vetélkedő szóbeli döntőjének ideje. Tíz-tíz általános, illetve középiskolás csapat méri össze tudását a végső versenyen – előbbiek pénteken,
utóbbiak szombaton. A városnak nemcsak a múltját, és nemcsak elméletben kell ismerni, hiszen például interjút kellett készíteni mai közéleti személyiségekkel, és városjáró feladatokat is összeállított a szervező Fodor
Zoltán önkormányzati képviselő és Dobrossy István történész. Az eredményekről a minap.hu-n, illetve következő számunkban írunk. (fotó: Juhász Á.)

A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum által szervezet triennáléra
idén 277 művész nyújtotta be közel 700 alkotását, a zsűri 126 képzőművész 187 munkáját választotta ki
a kiállításra. A GrafiTri törzsanyaga
mellett a mimetikus szerkezetek kiállítására 25 alkotó kapott meghívást.
A XXV. Miskolci Grafikai
Triennálén három kísérő kiállítást te-

„Hivatalosan is az lehetek, aminek mindig
éreztem magam: magyar!”
Gagyi József a székelyudvarhelyi Bányai János Szakközépiskola pedagógusa. A
nemzeti összetartozás napja
alkalmából arról beszélgettünk, mit jelent számára és a
határon túli magyaroknak a
kettős állampolgárság lehetősége.
Gagyi József több mint húsz éve
ápol kapcsolatokat Miskolccal, illetve testvérintézményükkel, a Kós Károly Építőipari Szakközépiskolával.
A rendszeres találkozók mellett diákok utaznak egymáshoz szakmai
gyakorlatra, kirándulásra vagy ünnepelni, például március 15-én.
– Tapasztalatai szerint hogyan
élik, ítélik meg Trianont ma az
erdélyi magyarok?
– Az idősebbek valószínűleg soha
nem tudják elfogadni. Egy igazságtalan, át nem gondolt, ostoba döntésnek tartják, amellyel nem csupán

kisebbségi sorsba juttattak kétmillió
magyart Erdélyben, de összekevertek két különböző kultúrához tartozó, teljesen másként gondolkodó
embercsoportot is. Természetesen a
fiatalok is felvállalják magyarságukat, sőt büszkék is rá, de ők már abba
a korba születtek, amikor a határok
átjárhatók, amikor az ember már
nem büntethető, ha bátran vállalja
véleményét, nemzeti hovatartozását.
– Milyen volt magyarnak lenni
Erdélyben az elmúlt évtizedekben?
Milyen tere, lehetőségei voltak a
magyarságtudat ápolásának?
– Az elmúlt évtizedekben természetesen nehezebb volt magyarnak
lenni, mint most. A nemzeti hovatartozás meghatározta a szakmai előrelépést: ha magyar voltál, nem tekintettek megbízhatónak, nem tölthettél
be vezetői beosztást, csak ha vállaltad
a megalkuvást. De talán éppen ezért,
sokkal erősebben élt a magyarságtudat. „Csakazértsem” hangulat uralkodott, főleg a Székelyföldön.
– Megítélése szerint mennyire erős
ma az erdélyi magyarság körében
az anyaországhoz való kötődés?

– Szerintem ez még ma is nagyon
erős. És ez akkor is így van, ha a fiatalok egy része nem vallja be, vagy az
ellenkezőjét hangoztatja. Most divat
úgymond „európai polgárként” emlegetni magunkat, de elég csak a szemükbe nézni egy nemzeti ünnepen,
vagy egy magyarországi sportcsapat vendégszereplésén. Éppen olyan
csillogó szemmel, fegyelmezetten
éneklik a magyar Himnuszt, mint
akármelyik idősebb magyar ember.
A szerencsétlen december 5-ei népszavazás után is a fiatalok reagáltak

Idén 15. alkalommal rendezik meg
a Várfesztivál keretein belül a több
éve fiatalító Borsodi Fonó Folklórfesztivált. Június 4–5. között megmutatkozik az autentikus népművészet, és azok a műfajok is,
amelyek abból táplálkoznak.

Szinvavölgyi Néptáncműhely egy
gálaműsorral, de koncertezik a
Ghymes, a Csík zenekar, és ismét
eredeti felállásban zenél a Kalyi Jag.

Kiss J.

A kétnapos folklórfesztivál első
napján az autentikus népművészet kerül előtérbe, míg a második,
a City Betyárs’ Day, a fiatalabb korosztályt célozza meg. Idén először
egy központi téma is kiemelt szerepet kap a Fonón, ez alkalommal
a Felvidék népzenéje, népviselete,
népművészete kerül előtérbe.
A Skanzen színpadon és a Felső várszínpadon tánc, mesterség-bemutatók és koncertek várják a Fonóra érkezőket. Fellép a

Önkéntességről Katowicében
Miskolc önkormányzatát is meghívták a lengyel testvérvárosunkban, Katowicében az önkéntesség
éve alkalmából május 26–27. között szervezett konferenciára. Városunkat Kiss Gábor, a humán
főosztály vezetője képviselte. A
program keretében szakmai egyeztetéseket folytattak Katowice város

önkormányzatának társadalompolitikai szakembereivel. Lehetőség nyílt a különböző területeken –
fogyatékkal élők, fiatalok sport- és
kulturális tevékenységének, a civil
szervezetek működésének támogatása, gyermekvédelem – önkéntes munkát végző szervezetek tevékenységének megismerésére is.

városrészi hírek ››››››››››››

kinthetnek majd meg az érdeklődők.
A grafika funkcióváltozásai VI. – Képpé tenni című tárlat a grafika történetéből ad ízelítőt. A másik két kiállítás
témája pedig a triennáléhoz kapcsolódik. Az egyik a kezdetek óta eltelt
fél évszázad nagydíjasainak munkáit mutatja majd be, és külön tárlatot
kapott a tavalyi triennále nagydíjasa,
Rácmolnár Sándor életműve.
A kiállítás-sorozat 1961-ben kezdődött Miskolcon Feledy Gyula grafikusművész szervező tevékenységének köszönhetően. Több jeles
grafikus életének, munkásságának
kapcsolódási helye volt a város, Miskolcot azóta is grafikai fővárosként
Kiss J.
tartják számon.

» A 13. választókörzetben befejeződött május 31-én a Közdomb utcában a hétvégi telkek felé vezető út felújítása. A 2,4 kilométer hosszú szakaszon elvégzett tolólapozás, zúzalékolás,
hengerelés mintegy 1,5 millió forintba került. Kovács Józsefné önkormányzati képviselőtől megtudtuk: ez az út mintegy 20 éve nem volt javítva, szinte járhatatlanná vált már.
» 16. választókörzet képviselője, Gazdusné Pankucsi Katalin mintegy 60-70 önkéntes segítségével kitakarítja a Kabar utcát június 9-én, csütörtökön reggel 8 órától. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat segítségével az ott lakókat is igyekeznek bevonni az akcióba. A képviselő
fejlesztési alapjából Komlóstetőn a napokban építenek újjá két lépcsősort és egy csapadékvíz-elvezetőt, valamint egy közel 200 méteres futópályát építenek az iskola és a lakótelep közé.

Játék belépőjegyekért! – nyertesek
Véget ért a Játék belépőjegyekért! című, a „Bartók + Verdi 2011” Miskolci Nemzetközi Operafesztivállal közösen indított játékunk. Előző heti helyes válasz:
B – Kolozsvári Magyar Opera. A IV., utolsó forduló nyertesei: DARAI DEZSő
(Miskolc), CZICZER ADRIENN LYDIA (Miskolc), SZOLOMÁJER IMRE (Miskolc).
Gratulálunk! A nyereményeket hétfőtől vehetik át a színház jegyirodájában.
HIrdetés

Június 4–5.

PROFIL
a leghevesebben. Tehát az érzelmek
megvannak, és sokkal erősebbek,
mint hinnénk.
– Hogyan ítéli meg a kettős állampolgárság lehetőségét, jelentőségét?
– A magyar állampolgárság megadása szerintem kijárt már nekünk.
Megérdemeltük, ha majdnem 100
év eltelte után is meg tudtunk, meg
akartunk maradni magyarnak. Kellett ez az elismerés, kellett a kiállás értünk, és elvárjuk, hogy a mindenkori
magyar kormány felvállaljon minket. Az erdélyi emberek nagy része
számára ez szimbolikus jelentéssel is
bír. Mi nem akarunk anyagi hasznot
szerezni ebből, és aki akart, eddig is
áttelepült. Viszont sokan itt maradtunk és maradni fogunk ezután is.
Nagyon jellemző erre a fiam megfogalmazása, amit az állampolgári
kérelemhez csatolt: „Nem Magyarországon élek, de magyar nemzetiségű vagyok. Szüleim, nagyszüleim és
az ők felmenői is magyarok voltak,
ezért szeretném megkapni a magyar
állampolgárságot. Nem valószínű,
hogy valaha áttelepülök, de így hivatalosan is az lehetek, aminek mindig
is éreztem magam: magyar!”
Szepesi S.

XV. BORSODI FONÓ
A DIÓSGYŐRI VÁRBAN

Kiemelt programok szombaton:

SZINVAVÖLGYI GÁLA, KALYI JAG, GHYMES
Kiemelt programok vasárnap (CITY BETYÁRS’ DAY):

CZEMENDE, BALKAN FANATIK,
CSÍK ZENEKAR, MASZKURA ÉS A TÜCSÖKRAJ,
KEREKES BAND
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Acél biztonsági ajtó beépítve 56 900 Ft, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási ked
vezménnyel, teljes körű árnyékolástechnikával. Érdeklődni: 30/3365528, www.aluport.hupont.hu. Bemu
tatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet .

parkolóellenőr kollégák
jelentkezését várja!

Keresem hosszú távú kapcsolatra azt a feltűnően szép, ápolt, 3050 év közötti szépséget, aki szívesen
élne New Yorkban is. Bemutatkozó leveleket fényképekkel, önéletrajzzal a szerkesztőségbe várom Kék Ma
dár jeligére. Július elején rövid időre Magyarországra látogatok, ez idő alatt szeretném megtalálni a párom.
Munkatársakat keresünk: fémmegmunkáló gépkezelő, gyártósori összeszerelő, AFIhegesztő, csiszoló,
targoncavezető munkakörökre. Jelentkezés: 70/3769189; miskolc@gwm.hu email címen.

Önéletrajzzal jelentkezni lehet a regiopark@regiopark.hu e-mail címen,
vagy a 3503 Miskolc, Pf.: 107. postacímen.

10 éve működő nyílászáró-forgalmazó cég irodai alkalmazottat keres. Elvárások: minimum középfokú
végzettség, jogosítvány, számítógép felhasználói szintű ismerete. Fényképes önéletrajzot az alábbi címre
kérjük: 3529 Miskolc, Soltész NK. u. 117. Mikratherm Kft, mikra2001@freemail.hu.

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával
– Kedves Blanka,
bizonyára
sokakat
meglep, hogy lehet
lehet
séges ilyen rövid
idô alatt nulláról
felsôfokú nyelvvizsgát
tenni. Talán az is sze
sze
repet játszott ebben,
hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a
sikerhez
siker
hez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra
új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után,
hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli
eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produ
kálta – felsôfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív
Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát tanítot
tam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a min
dennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni.
Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után ren
geteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban
motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe
fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen
szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és
a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerô
nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kér
désekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e mód
szer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl igazán
újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem
találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal,
személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb
nyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill.
akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi
tudásukat.
– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni ta
nulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelv

tanulási metódussal.
Igaz?
– Valóban így történt.
A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek
kidolgozója Gaál Ottó,
aki 27 középfokú álla
mi nyelvvizsgájával a
nyelvtanulás egyéni baj
noka Magyarországon.
– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven
kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag
segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam maga
mat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény,
visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség,
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktató
csomag és a CD minôségû hanganyagok a középfokú
nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd,
norvég, dán, portugál, holland, orosz, és eszperantó
nyelvre készült tananyag, a két oktatócsomag ára hang
anyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra
költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Miskolcon is lesz vásárlással egy
bekötött termékbemutató.
– Igen, június 8án (szerda) és 15én (szerda)
17–19 óráig az ITCszékházban (díszterem) a
tananyagokat bárki megtekintheti.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további
nyelvtanuláshoz!
Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdeklôdôt
akár kérdéseivel, akár problémáival!
Behring Balázs

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
Angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland és eszperantó.

Miért jó a gyógyszer-házhozszállítás?
teljesen ingyenes, és nincs sorban állás
kérhet recept nélküli, homeopátiás készítményeket
u közgyógyigazolvánnyal rendelkezők is igénybe vehetik
u a kiszállítást kérheti munkahelyére is!
u
u

Milyen további előnyöket kínál
a Gyogyófutár?
a kiszállítás nincs összeghatárhoz kötve
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
u
u

Hogyan rendelheti meg
gyógyszerét a Gyogyófutárral?
Miután Ön bejelentette igényét tele
fonon, a gyógyszerfutár kimegy a recep
tekért, és az összeállított csomagot
egyeztetett időpontban kiviszi. Fizetnie
csak ekkor kell, előre soha nem kérünk
pénzt.

Tel.: 46/532-231

Házhoz visszük a gyógyulást!
Diósgyőri Gyógyszertár
www.gyogyofutar.hu
Miskolc, Nagy Lajos király útja 34.
Nyitva tartás: hétköznap 8–19 óráig, szombaton 8–13 óráig

I. (VIII.) évfolyam 14. (22.) szám | 22. hét | 2011. június 4.

a város lapja

programok / rejtvény

MiNap

programajánló ››››››››››››
Június 4. | szombat
egész nap | Budapest Nagycirkusz Miskolcon. Pesti út.
10.00–13.00 | 82. Ünnepi Könyvhét. Szinva terasz
10.00 | Kézműves délelőtt. Herczeg Mária népi játszóház-vezetővel. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
13.00 | Nemzeti összetartozás napja. Városház tér.
15.00 | Tudod-e, hol van Garaboncia? Huzella Péter, Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművész koncertje. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
17.00 | Borsodi Fonó Folklórfesztivál.
Szinvavölgyi Néptánc Gála, Tényleg zenekar,
Ghymes, Kalyi Jag, Moldvai táncház. Diósgyőri vár.
13.00 | Rádióamatőrök nyílt találkozója. Baross G. u. 29.
19.00 | Magyar Jazz Ünnepe. Czakó Péter –
Bundzik István duó (Miskolc), 19.45 Dresch
Quartet. Avasi Gimnzáium, Színházterem.
19.00 | Hollywood-i duettek. Fellép Szinetár Dóra
és Bereczki Zoltán. Művészetek Háza.
Június 5. | VasárnaP
egész nap | Budapest Nagycirkusz Miskolcon. Pesti út.

11.00 | Önkéntesek Napja. Civil Sátortábor, színpadi programok, EU-játszóház, Önkéntes grafitti akció, kreatív kézműves-sarok, regisztrációs pult. Diósgyőri vár előtti védett gesztenyesor.
17.00 | Borsodi Fonó Folklórfesztivál. City
Betyár’s Day: Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes, Kerekes Band, Maszkura és a Tücsökraj,
Csík zenekar, Czemende, Balkan Fanatik.
Diósgyőri vár.
10.00 | Ünnepi istentisztelet. A nemzeti összetartozás napja alkalmából. Kossuth utcai református templom.
17.00 | Ötórai tea a Miskolci Szalonzenekarral.
Művészetek Háza.
Június 6. | Hétfő
16.00 | A szív- és érrendszeri betegségek tünetei és gyógyítása. Szent Ferenc Kórház.
17.00 | Könyvek Edelényből Edelényről. Vendég:
Hadobás Pál könyvtárvezető és Hadobás Sándor
múzeumvezető. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
17.00 | Országh Mihály: Mongúz, a fáraó macskája című regény bemutatása. Szabó Lőrinc
Könyvtár II. emeleti előadóterem.

Harang-hírek. Az avas-déli Ige templomában pünkösdi kilenced kezdődött. Az este 6
órai szentmiséken lesznek lelkigyakorlatos szentbeszédek. Szombaton, 4-én görög katolikus szentmisét mutat be Gulybán Tibor esperes, Orosz Atanáz
püspök prédikál, vasárnap P. Forrai Tamás provinciális mond szentbeszédet. A további program: június 6., hétfő: Szőke Gábor tolcsvai plébános; 7.,
kedd: P. Hess István jezsuita plébános; 8., szerda: Palánki Ferenc püspök miskolci helynök; 9., Szabó József, az egri szeminárium spirituálisa; 10., péntek: P.
Holczinger Ferenc SJ, a jezsuita gimnázium igazgatója; 11., szombat: Katona István egri segédpüspök.
Szombaton, június 4-én délután 4 órakor Lillafüreden, a Limpiászi keresztnél mutat be szentmisét
Magyarországért Kalna Zsolt minorita rendfőnök.

17.00 | MuzsiKaland. II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár.
17.00 | Rosszkor volt rossz helyen? Nem! Mártír! Dobos Marianne – Az idei Szabó Lőrinc-díjas
írónő előadása. Szabó Lőrinc Könyvtár.
19.00 | JazzBeszéd sorozat. Vendég: Illényi Katica
(ének, hegedű). Művészetek Háza.

Dresch Quartet – június 4.
Június 7. | Kedd
09.30 | Barangolás a zene világában – Liszt Ferenc. Bócz Sándor zenetörténész előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.
16.30 | A nagy elszakadás. Utry Attila művészeti oktató könyvének bemutatója. II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár.
Június 8. | szerda
16.00 | Pixel. Tóth Krisztina könyvének bemutatója.
József Attila Könyvtár.
17.00 | Művészeti Szabadegyetem és az ArTTér
közös záróbeszélgetése. Feledy-ház.

Június 9. | CsütörtöK
17.00 | Fecske Csaba: A hús pogány éneke című
költői énregényének bemutatása. Szabó Lőrinc Könyvtár, II. emeleti előadóterem.
Június 10. | PénteK
17.30 | Térzene. A Felsőzsolcai Művészeti Iskola fúvószenekarának előadása. Szinva terasz.
Június 11. | szombat
11.00 | GrafiTri – XXV. Miskolci Grafikai Triennále.
Megnyitó és díjkiosztó gála. Művészetek Háza.
15.00 | Radírmocsok. Vendég: Lackfi János kétszeres Ibby-díjas, József Attila-díjas költő és a
Sajtkukacz zenekar. II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár.

cinema city, miskolc plaza – június 2–8. ››››››››››››
minta: filmcím (felirat/szinkron)
| korhatár | kezdési időpontok
Kung Fu Panda 2 (MB, digitális 3D,
premier) | 12 | 10.00, 12.00 (szombat–vasárnap), 14.00, 16.00, 18.00, 20.00–22.00 (péntek–
szombat)
Kung Fu Panda 2 (MB premier) | 12 |
11.00 (szombat–vasárnap), 13.00, 15.00, 17.00,
19.00 –21.00 (péntek–szombat)
X-Men: Az elsők (premier) | BA | 10.00,
12.30 (szombat–vasárnap), 15.00, 17.30, 20.00
–22.30 (péntek–szombat)

Cinemaestro – Falstaff (KN) 19.00
(csak péntek)
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken (MB digitális 3D) | 12 | 11.00 (szombat), 12.00 (vasárnap), 14.45, 17.30, 20.15 (kivéve péntek–szombat), 13.30, 16.15 (péntek), 13.45,
16.30, 19.15 (szombat), 22.00 (péntek–szombat)
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen
vizeken (MB) | 12 | 10.45 (vasárnap), 12.00
(szombat), 14.45, 17.30, 20.15 (péntek–szombat),
13.30, 16.15, 19.00 (kivéve péntek–szombat)
Halálos iramban: Ötödik sebesség
(MB) | 16 | 13.15, 17.15, 19.45 – 22.15 (péntek–
szombat)

Másnaposok 2. (MB) | 16 | 10.15, 12.15
(szombat–vasárnap), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
–22.30 (péntek–szombat)
Rio (MB) | KN | 11.15 (szombat–vasárnap),
13.15, 15.15, 18.15
Ismeretlen férfi (F) | 16 | 11.15 (szombat–
vasárnap), 15.45, 20.15–22.30 (péntek–szombat)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak péntekre
és szombatra vonatkoznak!

Heti horoszkóp
Kos (03.21–04.20) Ne aggódjon annyit! Gondolja végig, hol tudja meghúzni a nadrágszíjat, nehogy elússzon a költségvetésével. Ám ez nem jelenti azt, hogy örökké szűkölködnie kell az
anyagi javakban. A következő héten minden jobbra fordul majd, kitartás! A munkahelyén felmerülő problémákat kezelje kellő diplomáciával. Az érzelmek terén izgalmas élmények várják.

mérleg (09.23–10.22.) Bátran vágjon bele az olyan feladatokba is, amelyekkel eddig sosem foglalkozott. Sikerülni fog! Egzisztenciálisan stabilizálódhat azzal, hogy ha ismerőseinek számát
gyarapítja, ők ugyanis hírét viszik tehetségének, és végre megjön az ajánlat is. Pesszimizmusát meszsze űzi a napfény, a barátok, és egy kedves társ. Ez akkor is így van, ha a hét elején nyomasztja párja viselkedése.

biKa (04.21–5.20.) Konokságért eddig sem kellett a szomszédba mennie. Kőkeményen
ragaszkodik eredeti elképzeléséhez, azt sem bánja, ha közben magára haragítja a főnökét, aki több
dologban változtatni akar. Biztos a dolgában, és az idő tényleg önt igazolja majd. Házasságában,
szerelmi kapcsolatában egyszerre tapasztalhat csalódást és megújuló boldogságot.

sKorPió (10.23–11.21.) Mindent túlzásba visz – jót is, rosszat is. Türelmetlen, és szeretne már változtatni. Egyelőre inkább a megkezdett dolgoknak járjon a végére, s csak később újítson. Már nincs messze a cél. Egy rövidke kaland borzolja a lelkét. Nehezen tudja titkolni a párja előtt,
de ha nem muszáj, ne mondja meg neki az igazat! Akkor se, ha konkrétumokat sorolna.

iKreK (05.21–06.21.) Sosem jó az, ha tőlünk szivárognak ki a számunkra kellemetlen hírek. Álljon a sarkára és keményen vágjon vissza, még akkor is, ha nem biztos a dolgában. Ha másképp nem megy, blöfföljön: ugrassza ki a nyulat a bokorból. Ha még szingli, vagy épp most szakított, nem kell sokáig várnia az igazira. Ha viszont tartós kapcsolatban él, tegye színessé a napokat.

nyilas (11.22–12.21.) Kedvező változás várható karrierjében. Amennyiben az elmúlt
hónapokban ide-oda kapkodott, akkor most kell rádöbbennie, hogy zsákutcába tévedt. Egy közös
vállalkozásból nem sok haszna lesz. Bár nagyszerűen érti a módját annak, hogyan szerelje le a partnerét, egy, a hét második felében kirobbanó vita hevében minden korábbi stratégiája csődöt mondhat.

ráK (06.22–07.22.) Ne akadályozza az eseményeket addig, amíg nem egyértelmű a kibontakozás. Úgy tűnik, jól imádkozott: végre megszabadulhat a kellemetlenkedő kollégáktól. Önnek is feltűnik, hogy egyik kollégája milyen tüntetően szolgálatkész. A hét végére félreérthetetlen
ajánlattal rukkol elő. Jól gondolja meg, mit válaszol! Szerelmi téren a szélsőségek jellemzik.

baK (12.22–01.19.) Régóta szeretett volna bizonyítani? Most megteheti. Ahogy berobban a nyár, mindenki eltűnik a környezetéből, egyedül kell helytállnia. Ám arra ügyeljen, hogy csak
olyasmit vállaljon át a kollégái feladatai közül, amit biztonságosan el tud végezni. Szerdától több
olyan esemény vagy helyzet adódik, amit szeretne elrejteni a világ elől is. Nem sok sikerrel.

oroszlán (07.23–08.22.) Ha az utóbbi időben új beosztást nézett ki magának,
esetleg szakmát szeretne váltani, akkor most kezdjen akcióba. A bolygók segítik a karrierterveit.
Bokros teendői mellett szánjon időt egyik kollégája ügyének rendezésére. Számít önre! Házasságkötés vagy válás, esetleg egy közös vállalkozás indítása – bármi lehetséges, csak egy nem: hogy unatkozni fog.

Vízöntő (01.20–02.18.) Lehengerlő szövegeléssel próbálja leplezni bizonytalanságát. Bár több dolog történik majd akarata ellenére, a véletlenek mégis a kezére játszanak. Csak a
határidőkre kell odafigyelnie, a késéssel mindent elronthat. Függetlenségi törekvései mögött a kudarctól való félelem húzódik meg. Valaki elhatározza, hogy boldoggá teszi. Engedjen a csábításnak!

szűz (08.23–09.22.) A kiszámíthatatlannak tűnő események miatt folyamatosan
pánikol. Olyasmi miatt is aggodalmaskodik, ami a javát szolgálja. Ne csodálkozzon, ha a negatív
gondolatokkal magához vonzza a problémákat. A hét végén időzavarba kerül, mert a baráti meghívásra is és a főnökei kérésére is igent mond. Partnere zsörtölődik a programváltozás miatt.

HalaK (02.19–03.20.) Bármennyire bízott elgondolásai tökéletességében, a gyakorlatban ezek most sorozatosan csődöt mondanak. De kesergésre semmi ok: utolsókból lesznek az elsők! A bolygók szerdától kedvező fordulatokat jeleznek. Hajlamos rá, hogy mártírnak érezze magát.
Az igazság az, hogy nem is érezné jól magát, ha nem áldozhatna időt és fáradságot a szeretteire.
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art mozi, művészetek háza ››››››››››››
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 Trianon; magyar dokumentumfilm | KN | (Béke-terem) | 17.30 Sorsügynökség; 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).
Június 9–Június 15. | szerdáig | 17.00 Janus; magyar játékfilm | 12 |
(Béke-terem) | 17.30 A következő három nap; feliratos amerikai thriller | 12
| (Uránia-terem) | 19.30 A hallgatás törvénye; feliratos amerikai film | 16 |
(Béke-terem) | 20.00 A mestergyilkos; feliratos amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem).

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Június 6. | Hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főiskolások, egyetemisták magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó,
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Névjegy 19.35 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió
archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat
TV) 21.00 Üldözés a Balkánon, olasz film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.
Június 7. | 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 sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 20.25 DVTK – Cegléd labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 A korrupció hálójában, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.
Június 8. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 5. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A krokodilvadász, ausztrál film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.
Június 9. | CsütörtöK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Biztonsági
zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió
gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja (ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm: Akkor még más volt
minden 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Valaki az ajtó mögött, francia film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.
Június 10. | PénteK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A természet patikája (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Zsarubőrben, holland film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.
Június 11. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science Club
(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 12. | VasárnaP 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin (válogatás a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Mit láthat (hallhat) a fesztiválon?

HIrDetés

ESÔEMBER – ORLAI-PRODUKCIÓ
Fôbb szerepekben:

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

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

JazzBeszéd – sorozat

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

Csepregi Gyula
szaxofonmûvész
„zenélõs talkshow”-ja
a hazai jazzélet
legismertebb
mûvészeivel
Vendég:
Illényi Katica (ének, hegedû)
Június 8., szerda, 19.00 óra. Jegyár: 1600 Ft, Miskolc Kártyával 3100 Ft.

Apróhirdetés

Eladó Miskolc, Kassai utcán első emeleti,

TÁRSAJÁNLÁS – minden korosztálynak – fényképes adatbázisból! ZeNIt tÁrsKeresŐ IrODA Miskolc, Arany J. u. 11–13. l. em. tel.: 46/411710, 30/445-6741.

kívülről szigetelt lakás. saját tulajdonú pin-

nagy erkélyes, kétszobás, gázkonvektoros,
cével és közös babakocsi/bicikli tározóval.
érdeklődni: 30/4566-002.

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.

Négyrészes rejtvényünkben a Bartók + Verdi Nemzetközi Operafesztivál egy-egy fellépőjének, produkciójának nevét, címét rejtjük el.
Most minden rejtvény megfejtését külön várjuk a megjelenést követő hét csütörtökéig, ez esetben június 9-éig! A levelezőlapot a Miskolci 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 színház jegyirodájában
(Miskolc, Déryné u. 1.) vehet át, illetve egy strandtáskát kap a Szerviz
Iroda Utazásszervező Kft.-től (Miskolc, Mártírok u.1.).
A május 28-ai keresztrejtvényünk megfejtése: Verdi – Álarcosbál. Nyertesünk Varga Pannika (Miskolc, Kőporos u.) miskolci olvasónk, nyereményéhez gratulálunk!
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a város lapja

gaszt-rovat / hirdetés

MiNap

„Ételt készíteni csak szeretettel lehet”

a séf ajánlata ››››››››››››

Járcsics Emil, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Miskolc és Környéke Régió elnöke több évtizedes pályafutása alatt a
világ minden tájára nevelt
vendéglátóst.

Domokos Zoltán, a Berze
Kávézó séfje férfiak által is
kedvelt salátát ajánl.

Járcsics Emil mesterszakács immár
harmincadik tanévét tapossa a Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskolában,
s csaknem kilenc éve gyakorlatvezető az intézményben. A szakmát 42
éve kezdte: hosszú pályafutása során
több európai országban képviselte a
magyar szakácsokat – Svájctól kezdve Belgiumon át Skandináviáig –, egy
alkalommal a dán királyi családnak is
főzött Finnországban – magyar ételt.
– Úgy vélem, Magyarországon
magyar ételt kell fogyasztanunk. Jó,
ha befolyásolja más nemzet konyhája a miénket, keverednek a különböző kultúrák kulináris különlegességei, de ezt hazai képre kell formálni.
Aztán ha eljutunk külföldre, ott meg-

kóstolhatjuk az autentikus, helyi ételeket – vallja Járcsics Emil.
A séf szerint nincs nagyobb elismerés, mint ha odaadással végzett
munkáját őszinte reakciók kísérik.
Egy alkalommal angoloknak főzött
angol étket, s a jóhoz szokott britek
megtapsolták, majd lefényképezték
az eléjük tálalt fogást. Mint mondja, nincs is ennél nagyobb dicséret.
Járcsics Emil szerint ételt készíteni
csak szeretettel lehet – ez kell, hogy
áthassa a vendéglátótanoncok mindennapjait is.
– Soha nem volt összetűzésem
a gyerekek miatt pedagógusokkal,
szülőkkel, megoldjuk a nézeteltéréseket egymást közt. Büszkén jelenthetem ki, hogy a vendéglátós iskolák
közül az egyik legképzettebb szakembergárda dolgozik a Berzében,
és ez is motiválja a diákokat. Egykori növendékeimmel szerte az országban, de a világban is találkozhatunk.
Olaszországban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is élnek –
és főznek – a miskolci középiskolában végzett diákok közül szakácsok,
vendéglősök – ez pedig mindenképp
elismerésre méltó.

Hozzávalók 4 fő részére
Saláta mix (lolo rosso, jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom, kaliforniai paprika,
újhagyma, retek)
„Berze-mártás” (majonéz, tejszín, fokhagyma)
40 dkg grillezett csirkemell
10 dkg bacon chips
4 db buggyantott tojás (3 percig főzzük a tojást forró vízben)
5 dkg parmezán
8 db fűszervajas kruton*

Május utolsó hétfőjén, Budapesten tartotta éves közgyűlését a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, ahol a „Magyar Gasztronómiáért” érem és oklevél kitüntetésben részesült a Berzeviczy
Gergely Szakközépiskola a versenyek előkészítésében, lebonyolításában, valamint a több éves gasztronómiában kifejtett tevékenységükért,

tehát a szakma is elismeri tevékenységüket. Ezek a visszajelzések is megerősítik Járcsics Emilt abban, hogy jó
úton járnak.
– Nehéz szakma a miénk, de annak minden akadályával együtt szép
hivatás. Évek munkájával eljutni egy
szintre, majd megtartani, az az igazi
kihívás!
Soós P. | fotó: Juhász Ákos

Zöldfűszerekkel töltött jércerolád angolszalonnában sütve
(4 személyre)
56 dkg jércemell
15 dkg angolszalonna
1 db tojás
1 db zsemle
1/2 csomag metélőhagyma
1/2 csokor zöldpetrezselyem
1 dkg só
1/2 dkg fehérbors
mézes-gyömbéres eperragu
20 dkg földieper
3 evőkanál méz
5 dkg vaj
1 dkg friss gyömbér

1 dl száraz vörösbor
fokhagymás-tejszínes rizses paraj
4 adag párolt rizs
30 dkg leveles paraj
2 dl tejszín
5 dkg vaj
4 cikk fokhagyma
1/2 dkg őrölt feketebors

A jércemellfilét formázzuk, nyitott
szeleteléssel szeleteljük, klopfoljuk.
A formázás során keletkezett apróhúsokból botmixer segítségével
pépet készítünk, hozzáadjuk az áz-

tatott, kicsavart zsemlét, az egész
tojást, valamint a finomra vágott
metélőhagymát és zöldpetrezselymet; sózzuk, borsozzuk. Lazán öszszedolgozzuk, majd a kiterített jércemell közepébe töltjük, hengerré
formázzuk, és a szeletelt angolszalonnával burkoljuk. Ezt követően
olajozott tepsibe tesszük, és mintegy 25 perc alatt, 140-160 oC-on sütőben készre sütjük.
Serpenyőben vajat olvasztunk,
hozzáadjuk a mézet, majd felöntjük
a borral. Beforraljuk, és hozzáadjuk

HIrdetéS
R-01745/98

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
Akciós AjánlAtAink repülővel:
Korfu: 07. 08–22. 15 nap/ 14 éj apartman 79 900 Ft/fő
Bulgária: 06. 26–07. 03. hotel*** reggelivel 59 990 Ft, all inc. 81 990 Ft/fő
Törökország: 06.23–30. hotel**** all inc. 112 900 Ft/fő
Ciprus: 06. 14–21. hotel*** fp. 84 990 Ft/fő
Mallorca: 06. 30–07. 07. hotel*** fp. 113 900 Ft/fő, all inc. 139 900 Ft/fő

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. l Tel./fax.: 46/412-142
www.vilaglatoutazas.hu

Akció!

Nagyszabású akció kezdôdött június 1–11-ig a coop, Maxi-coop, Szupermarket üzleteinkben:

Egységár: 1737 Ft/kg, 1941 Ft/kg

Baba lanolinos habfürdô 750 ml
Egységár: 905 Ft/l

679 Ft

a cikkekre vágott földiepret. Átforrósítjuk, és friss reszelt gyömbérrel
ízesítjük.
Párolt rizst készítünk háromszoros vízmennyiséggel. A leveles parajt forró vajon átforgatjuk, zúzott
fokhagymával, borssal és sóval fűszerezzük, majd a tejszínnel felöntve összeforraljuk. Összekeverjük
a rizzsel és azonnal tálaljuk. Tálaláskor a jércét ujjnyi vastagságúra
szeleteljük, és saját sült zsírjával fényezzük, mellé egyik oldalra a rizst,
a másikra az eperragut tesszük.

Összevágjuk a saláták hozzávalóit, elkészítjük a mártást. Közben serpenyőben
megpirítjuk a grillfűszerrel meghintett csirkemell-csíkokat az apróra vágott
angolszalonna-darabokkal együtt. Az elkészült salátát szépen tányérra rendezzük, meglocsoljuk az öntettel, mellétesszük a buggyantott tojásokat, valamint a fűszervajas krutonokat, és megszórjuk parmezánsajttal.
* Kruton (crouton): különböző formára vágott, héjazott kenyérszelet, melyet a sült
hús, bélszín alá tesznek tálaláskor, hogy felitassa a szaftot.

Kávé a lágyabb ízek kedvelőinek
Az újonnan nyílt belvárosi Berze Kávézóban a Piazza D’ Oro
Intenso és Forza minőségű kávéiból választhatunk. A helyben
őrölt kávéból frissen készített kávékülönlegességek igazi élményt
nyújtanak a kávézás szerelmeseinek. Az Intenso erősebb pörkölésű robusta- és arabica-keverék, a
Forza pedig lágyabb, száz százalékban nemes fajtájú arabica kávé.
Szűk Norbert, a Berze Kávézó
felszolgálója café lattét ajánl: ez te-

MElEG Nyári NApokoN
FriSSítSE MAGát AkcióS üdítôiNkkEl:
cappy ice fruit multivitamin,
249 Ft
alma-körte 1,5 l
Egységár: 166 Ft/l

coop citrom, ôszibarack ízû jeges tea,
citromízû zöld tea 1,5 l
Egységár: 79 Ft/l

olympos sárgarépa-narancs,
mandarinital 1,5 l

Silan Sensation, Fresh sky, Sensitive
Egységár: 133 Ft/l
öbl. konc. 1 l
459 Ft Sió szûrt alma gyümölcsital 12%, 1 l
…és egyéb akciós termékek nagy választékban kaphatók!

Egyes áruféleségek vásárlásánál nyereményjátékban vehetnek részt
értékes nyereményekért. részletek a szórólapokon!

119 Ft
199 Ft
189 Ft

jeskávé tejhabbal, a lágyabb ízek
kedvelőinek.
Hozzávalók: 1 adag espresso kávé, 1-2
dl tej.
először felhabosítjuk, illetve krémesítjük a jéghideg tejet. Az előkészített
pohárba töltjük, majd a frissen főzött
eszpresszót a kiöntőből lassan hozzácsurgatjuk. Az így elkészített ital nemcsak ízében, hanem látványában is
különleges. Cukrot és mézet is kínálhatunk hozzá.

Borajánló
A Dimenzió Borászat Görömbölyön élő tulajdonosa, Kovácsné Drabant Katalin és férje számos, rangos
borversenyen elért sikerrel büszkélkedhet. Tőlük
kérdeztük: milyen borokat
ajánlanak ételeinkhez?

lata érett hársméz, íze karakteres,
finom savak által meghatározott.
Intenzív és férfias.

Hárslevelű a salátához
A salátákhoz száraz fehérbor illik,
a saláta fűszerezettsége határozza meg, hogy savas vagy fűszeres
bort kínálunk. A Berze-salátához
pincészetük hárslevelű száraz borát ajánlják: zöldes-sárga színű, il-

Játékos, jércemell
Ehhez a különleges raguval készült jércéhez egy könnyed, légies,
fiatalos, mégis a szájüreget kitöltő,
illatban és ízben intenzív, citrusos
jegyeket hordozó huncut, játékos bor illik, így félszáraz Bianca
cuvée borukat ajánlják.

HIrdetéS

Akció!

Elôhûtött vagy fagyasztott
egész csirkecomb 1 kg
649 Ft
coop fóliás sonka 1 kg
1249 Ft
Minna, kasemeister trappista sajt 1 kg 1299 Ft
SáGa sajtos füst. ízû pulykapárizsi 1 kg 1499 Ft
Bounty tejcsok. 57 g, Snickers szelet 51 g 99 Ft

Berze-saláta
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sport / hirdetés

MiNap

Bajnok a Diósgyőr – jöhet a fiesta!
Mezőkövesdi veresége ellenére 37 év után újra bajnoki címet szerzett a DVTK.
A szurkolók szombaton itthon ünnepelhetik meg a
klub második NB II-es bajnoki címét, melyre a vezetés is számos meglepetéssel
készül.
Megyei rangadón szakadt meg a pi
rosfehérek 14 meccses győzelmi so
rozata. A Mezőkövesd egy hatalmas
bírói tévedésnek – a felvételeken tisz
tán látszik, hogy Igor Gal a labdát
rúgta el a támadó elől –, a volt diós
győri Vámosi Csaba által értékesített
büntetőnek és a sok kihagyott ven
déghelyzetnek köszönhetően otthon
tartotta a három pontot. A DVTK
nak egy döntetlen is elég lett volna
az aranyéremhez, azonban így sem
bánkódhattak sokáig: amikor meg
érkezett a hír Vácról, hogy fordítot
tak a hazaiak a Nyíregyháza ellen,
18.45 | Retro Music Band-koncert
19.25 | DVTK–Cegléd 1. félidő, bevonulás,
kezdőrúgás
20.15 | Hip-hop funky show
20.30 | Kezdőrúgás, 2. félidő
21.15–21.30 | Mérkőzés vége, 10 perc
után nézők a pályára, kordonok, színpad
felállítása
21.30 | Ünnepélyes kupaátadó,
konfettibomba,„Amíg élek én”
21.45 | Tűzijáték
22.15 | Csapatbusz-indulás
22.45 | Városháza: fogadás, ünnepség,
koncert

hatalmas ünneplés tört ki a matyó
fővárosban. Az utolsó két forduló
tól függetlenül a Diósgyőr megnyer
te az NB II Keleti csoportját, és egy
év után visszatért az élvonalba!
Az 1–0s vereség után egy órával
így azok a szurkolók is visszaindul
tak, akik már talán Miskolc határá
ban jártak, hogy üdvözöljék a baj
nokcsapatot, s levegőbe dobálják
Benczés Miklóst.

– Köszönöm mindenkinek, aki va
lamilyen módon segítette a munkán
kat a szezon során. Amikor megtud
tuk, hogy kikapott a Nyíregyháza,
eufórikus hangulat lett úrrá a csa
paton, a szurkolók pedig csodálatos
ünneplésben részesítettek bennün
ket – mondta a DVTK vezetőedző
je. Benczés Miklós hozzátette, az
aranyérem megszerzése befolyásol
ja a felkészülést is: szerdán Aggtelekre

Díjmentes járatok. este 10 órától a villamosok helyett is autóbu-

szok közlekednek, valamint az Újgyőri főtérről rásegítő járatok indulnak a Bartók térig (Zenepalotáig). Az Újgyőri főtérről (21-es szondi u. irányú megállóhelyéről) rásegítő járatok indulnak – az MVK Zrt. 23 autóbuszt ajánlott fel erre a
célra – a Zenepalotáig. ezek a közbeeső megállóhelyeken nem állnak meg, és
díjmentesen vehetők igénybe. Ingyenes lesz a Városház téri nagyparkoló is..

kirándult az együttes, ahol tovább ko
vácsolódhatott a csapategység.
– Úgy gondolom, egy kicsit ki lehet
most már engedni, hiszen a játéko
sok megdolgoztak a sikerért. Ez nem
azt jelenti, hogy nem fontos nekünk a
Cegléd elleni mérkőzés, csak szakma
ilag másképp kell készülni, fejben is
másként kell feldolgozni a történteket.
Tervezem, hogy olyan játékosoknak
adok lehetőséget a kezdőcsapatban a
Pest megyeiek ellen, akik eddig nem
kaptak lehetőséget – de még nem ha
tároztam el magam e tekintetben.
José Luque góljaival, gólpasszai
val szintén elévülhetetlen érdemeket
szerzett abban, hogy a Diósgyőr egy
év után visszakerült az élvonalba.
– Az ellenfél helyzet nélkül ka
pott egy ajándék tizenegyest a játék
vezetőtől, értékesítették, s ezzel győz
tek – úgy érzem, igazságtalanul. De a
mérkőzés utáni ünneplés szuper volt!
Nagyon elégedett és boldog vagyok,
de ez természetes, hiszen elértük cé
lunkat, a feljutást, amelyet a szurko
lókkal és a klubbal tűztünk ki magunk
elé. Sokat jelent ez mindannyiunknak
– értékelt Luque.
Lippai Ákos egyéni elismerésben
is részesült a héten: a csapatkapitányt
a Hivatásos Labdarúgók Szervezete a
2010/2011es idényben az NB II leg
jobbjának választotta. Soós Péter

Megnyitják a kapukat
Bogyay Ferenc, Miskolc rendőrkapitánya a
Magyar Labdarúgó-szövetséggel arra kéri
a közönséget, várjon 5-10 percet a lefújást követően, míg levonul a pályáról a vendégcsapat és a játékvezetők. Ezután ugyanis
megnyitják a menekülőkapukat, így kerítésmászás nélkül bejuthatnak kedvenceik közé.

9

Az élvonal felé tartanak
a kosarasok is
A DKSK 2011 egyesület
révén összeállt egy olyan
társaság, mely biztosítani tudná az anyagi feltételeket ahhoz, hogy újra NB
I-es női kosárlabdacsapata
legyen Miskolcnak.
A Miskolci Sportiskola együtte
se a harmadik helyen végzett az
NB I Bs női kosárlabdabajnok
ságban, így a Magyar Kosárlabdá
zók Országos Szövetségének dön
tése értelmében a 2011/2012es
pontvadászatban az élvonalban
szerepelhetne.
A klub azonban nem tud
ná vállalni az első osztállyal járó
költségeket – és itt jön a képbe a
DKSK 2011.
– Összeállt egy olyan társaság,
amely biztosítani tudná az NB
Ies szerepléshez szükséges anya
gi forrásokat. Tárgyaltunk a MISI
SC vezetőségével, s megegyeztünk
az együttműködésről. Már csak az
önkormányzat szerepvállalására
van szükség – mondta el érdek
lődésünkre Szabó Tamás, az egye
sület elnöke.

Mint megtudtuk, folyamatosan
egyeztetnek a várossal az élvonal
beli szereplésről.
Zsiga Marcell, Miskolc sportért
is felelős alpolgármestere megke
resésünkre hangsúlyozta, min
denképpen támogatják, hogy a
DKSK hagyományaira építkezve
újra első osztályú női kosárcsapa
ta legyen a városnak.
– Fontos, hogy az önkor
mányzati forrás mellett megfe
lelő szponzori támogatottsága
is legyen a klubnak. Sokirányú
egyeztetést igényel a téma, de a
jövő héten pont kerülhet az ügy
végére – tette hozzá.

sportműsor ›››››››››››››››››
Június 4. | szombat » Labdarúgás: NB II Keleti csoport, Diósgyőri VTK – Cegléd. Diósgyőr, 19.30.
Június 11. | szombat » Labdarúgás: NB II Keleti csoport, Orosháza – Diósgyőri VTK.
Orosháza, 18.00.

HIrdetés

Betegbarát modern inzulin
Tehetséggel – diákkörben
Összességében csaknem kétszáz dolgozattal képviselték a Miskolci Egyetemet karai a
közelmúltban lezajlott XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK).

A fiatalok munkái közül több mint negyven szerezte meg az első három díj valamelyikét. Az OTDK-val
párhuzamosan ezen a tavaszon is az alsóbb évfolyamosok sikerrel vettek részt a különböző tudományos diákköri versenyeken. Ezek a kiváló eredmények objektív mutatói annak a ténynek, hogy a
tehetséges hallgatók előmeneteléhez kiváló lehetőségeket kínál a tudományos diákköri tevékenység.
Két egyetemista tanulói pozíciója között egyetlen lényegi különbséget találhatunk: a hallgatói
karrierutat, ami minden jel szerint a fiatalok későbbi pályafutásában, az életükben is megmutatkozó különbözőséget vetíti előre. Lehetőségek egész
sora, amit az egyetemista státusz kínál – amit mindenkinek kínál.
Az egyetem egyik legfőbb hivatása a tehetséggondozás, s egyik legnemesebb feladata a felsőoktatásba került jók közül a legjobbakat kiemelni,
teret, lehetőséget és eszközt nyújtva, mutatva számukra. A Miskolci Egyetem vezetése és oktatói kiemelten fontos feladatuknak tekintik, s nem csak a
tanórák keretein belül művelik ezt. A célzott tehetséggondozás egyik hagyományos eszköze az egyetemen a Tudományos Diákkör (TDK), aminek új
kiegészítő formája a kutatói aktivitást megalapozó Tudományos Diákköri Verseny (TDV). A karok
több ilyet is kiírtak hallgatóiknak a most zárult tavaszi félévben, egyebek mellett jogesetmegoldó,
elektromobil-készítő vagy tudományos diákköri
feladatmegoldó versenyt.
A TDK és TDV során egyaránt cél a különböző
tudományterületek együttműködésének erősítése.
A Miskolci Egyetem és az itt tanuló diákok ugyanis
abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy csaknem minden tudományterület művelői képviselte-

tik magukat egy intézményben. A tehetséges embereknek általában igényük van arra, hogy különböző
tudományterületeken szerezzenek ismereteket, és
azt hasznosítsák, beépítsék a saját tudományos tevékenységükbe. Ezért ösztönzi az egyetem hallgatóit is a közös, karközi kutatásokban való részvételre.
A diákköri tudományos munka folyamatos lehetőséget teremt erre. Csak az aktualitásokra tekintve,
a közelmúltban zárultak le a Tudományos Diákköri
Versenyek (TDV), miként az OTDK, s a fiatalok már
a TDK őszi, házon belüli megmérettetésére készülnek. Nagy sikerrel zajlott az első egyetemi Tehetségnap, és hamarosan megjelenik a Diáktudomány
című sorozat második kötete, benne az egyes karok növendékeinek legkiemelkedőbb dolgozataival,
kutatásaival. Ez a kiadvány fontos a hallgatók és az
Egyetem számára egyaránt. Diákjaink így bemutathatják gondolataikat a tudományos közéletnek, maradandó emléket teremtenek első tudományos lépéseiknek. Annak ad ritka alkalmat, hogy a tömegessé
váló felsőoktatásban kitűnjenek, és ez a későbbi karrierjük szempontjából nagyon lényeges.
A hallgatók tudományos munkájának megnyilatkozását, így egyebek mellett a TDV-t vagy a tehetséggondozó programok megvalósítását nagyban támogatja „A tudományos utánpótlás-nevelés
és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007)
című projekt. Kötet a hallgatói kutatásokról, kari tehetséggondozó programok, Esélyért-díj – csak néhány példa ez azok közül, ami az uniós finanszírozás
révén vált valóra, és a tehetségekért, a tehetségekről
szól a Miskolci Egyetemen.

A cukorbetegség a XXI. század egyik legjelentősebb népegészségügyi
problémája.
2000-ben 171 millió ember, a
20 éven felüliek 6 százaléka volt
cukorbeteg. 2030-ra ez a szám
várhatóan 366 millióra emelkedik. Hazánkban több mint félmillió ismert cukorbeteg van.
Egyes számítások szerint legalább ennyire tehető azok száma is, akik cukorbetegek, de
nem tudnak betegségükről.
Szerencsére a cukorbetegség
kezelésére nagyon sok hatásos készítmény érhető el a betegek számára – mondta dr. Lukács Miklós, a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
belgyógyász-diabetológus főorvosa.
Az 1-es típusú, autoimmun hátterű beteget kezdettől fogva inzulinnal, míg a betegek nagy részét kitevő 2-es típusú cukorbetegeket általában tablettás
gyógyszerekkel kezeljük, azonban idővel ezen betegek is inzulinterápiára szorulnak. Ma Magyarországon a minden rászoruló számára elérhető hagyományos, úgynevezett humán inzulinok mellett modern
inzulinkészítményeket is kaphatnak a betegek. Vannak ugyanis olyan esetek, amikor a hagyományos
inzulinokkal nem érhető el a kívánt anyagcserehatás. ennek egyik oka lehet például az, hogy a humán

inzulinok fölszívódása és hatástartama eltér attól, mint amire a
szervezetnek szüksége lenne. Így
ezeket a készítményeket étkezések előtt 15-30 perccel hamarabb
kell beadni és a főétkezéseket követő 2-3 óra múlva közti étkezésekre is szükség van. további előnye lehet a modern inzulinoknak,
hogy hatásuk kiszámíthatóbb, a
felszívódásuk üteme és mértéke
kevesebb változékonyságot mutat a hagyományos inzulinokhoz
képest. ez egyenletesebb vércukor-értékeket és kisebb vércukor-ingadozásokat
biztosít, ezáltal csökkenhet a betegek egyik legnagyobb félelme, a hypoglikémia kockázata. ez túl alacsony vércukorszintet jelent, melynek során a beteg
általában hirtelen fáradtságot érez, izzad, szédül, remeg és súlyos esetben akár az eszméletét is elveszíti. ez előfordulhat az éjszakai időszakban is, amikor a
cukorbeteg átalussza a hypoglikémiás rosszullétét,
és reggel a kompenzációs mechanizmusok miatt
kórosan magas vércukor-értékkel ébredhet. további előny lehet, hogy a modern inzulinnal a betegek
sokkal rugalmasabban étkezhetnek és a kisétkezések akár el is hagyhatók. ez nagy segítség lehet akár
a testsúly megtartásában is. A cukorbetegség kezelése azonban csak a diéta megfelelő ismerete és
annak betartása esetén lehet sikeres – tette hozzá
dr. Lukács Miklós.

TÚLNYOMÁSOS OXIGÉNTERÁPIAKÖZPONT
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

kísérőrendezvények – 2011. június 9–19.
JÚNIUS 9. | CSÜTÖRTÖK
18:00 | NYITÓFELVONULÁS
(Hősök tere – Kazinczy u. –Villanyrendőr – Széchenyi u. –Városház tér)

NAGYAVASI PINCÉK
15:00–20:00 | I. Nagyavasi Bortúra
Az Avasi Borút Egyesület szervezésében bortúrák a
Nagyavasi Pincesoron. Manufaktúra Élményműhely kicsiknek és nagyoknak. Zene: Barsi Csaba és az Agyagbanda

17:30 | Szinvavölgyi „Sokadalom” – Szinvavölgyi
Néptáncműhely

JÚNIUS 11. | SZOMBAT
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ bejárata
18:30 | Utcatánc
Mozgásszínházi impressziók, táncetűdök Verdi-dallamokra.
Előadják a Miskolci Nemzeti Színház táncosai;
koreográfus: Kozma Attila.

A hagyományos, látványos nyitóparádén felvonulnak a „Bartók +…” operafesztivál jellegzetes óriásbábjai, az Ifjúsági és Szabadidő Ház mazsorettjei, a VPOP fúvószenekara,
operajelmezes szereplők, a Fresco Bello olasz zászlóforgató csapat, a Vaga Banda gólyalábasok, a Fazekas Általános
Iskola diákjai, miskolci néptáncosok, a István Nádor Borlovagrend, az Európai Borrend és a Miskolczi Pincék Asztaltársaságnak képviselői, valamint a Toyota cég hibrid meghajtású autói.
VÁROSHÁZ TÉR
18:30 | Ünnepélyes fesztiválnyitó
19:00 | Fresco Bello olasz zászlóforgatók
19:15 | VPOP-koncert – Pénzügyőr Zenekar

VÁROSHÁZ TÉR
16:00 | Délutáni (opera)mesék a Fűzfa alatt
17:00 | Százéves a perecesi Bányász Fúvószenekar
A Nívódíjas, Arany Diplomás Koncert Fúvószenekar tevékenységében fontos helyen szerepel a bányászhagyományok ápolása. Karnagy: Kovács Miklós.
18:00 | Népszerű Verdi-áriák
Előadók: Eperjesi Erika, Miksch Adrienn, Cselóczki Tamás,
Kincses Károly; zongorán kísér: Váradi Katalin.
19:00 | Weil: Koldusopera (fesztivál)
Részletek Kurt Weil műveiből. Előadók: Leggiero Énekegyüttes, Jancsó Dóra, Seres Ildikó; zongorán kísér: Regős Zsolt.
19:30 | Miskolci Ütősök koncertje
Az operafesztivállal egyidős, Miskolci Gyémántok és Nívódíjas együttes tagjai: Durda István. Gulyás Kristóf, Oláh Norbert, Somosvári András, Pongrácz Balázs, Gombos-Vajna
Gábor. Művészeti vezető: Dr. Szántóné Sziklai Mária.

Az operaelőadás élő közvetítése Spanyolországból!
Az operaközvetítés szünetében – kb. 21:00 – a Főnix tűzzsonglőrök produkciója.
JÚNIUS 14. | KEDD

JÚNIUS 10. | PÉNTEK
VÁROSHÁZ TÉR
17:00 | Bartók-dallamok
Közreműködik: Theater Brass
17:30 | Operamesék
Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára
18:00 | Liszt-etűdök
Előadja a Miskolci Nemzeti Színház balettegyüttese;
koreográfus: Krámer György. Zongorán közreműködik:
Bódi Tamás.
18:45 | Liszt-dalok
Közreműködik: Eperjesi Erika, Fülep Máté,
zongorán kísér: Tóth Anikó.
19:15 | „Adicto” táncjáték

A 65 éves, Miskolci Múzsa-díjas Szinvavölgyi Néptáncegyüttes
elsődleges célja a magyarországi, a felvidéki és az erdélyi néptáncok hagyományhű ápolása. Műsorukban három korosztály is fellép: a kis szinvavölgyisek, a szinvavölgyi ifik és a felnőtt táncosok. Művészeti vezetők: Kiss Anita és Maródi Attila.
18:30 | Tolcsvay: Mária evangéliuma és Webber: Jesus
Christ Superstar

Részletek a rockoperákból.
Előadják: Tóth Sándor, Seres Ildikó, Molnár Erik, Varga Andrea,
Borbély Richárd, Cselepák Balázs.
19:30 | Ki nyer ma?
Játék és muzsika Regős Zsolttal
20:00 | Miskolc Dixieland Band koncertje
A Miskolci Gyémántok-, Múzsa- és Prima Primissima Díjas
népszerű miskolci együttes tagjai: Balla Miklós (klarinét),
Bundzik István (zongora), Gazdus István (bendzsó, gitár),
Kacsenyák Gábor (dob), Négyesi Dániel (harsona), Szeghő
Zsolt (bőgő), Várkoly Imre (trombita).

MINORITA TEMPLOM
16:30 | In memoriam Liszt Ferenc
A Szt. Ferenc kórus koncertje; vezényel: Regős Zsolt.

NAGYAVASI PINCÉK
15:00–20:00 | I. Nagyavasi Bortúra
Az Avasi Borút Egyesület szervezésében bortúrák a Nagyavasi
Pincesoron. Manó Manufaktúra Élmény Műhely kicsiknek
és nagyoknak. Zene: Barsi Csaba és az Agyagbanda
JÚNIUS 12. | VASÁRNAP

SZINVA TERASZ
17:30 | Térzene
Közreműködik: Felsőzsolcai ÁMK Alapfokú Művészeti
Iskola Fúvószenekara

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ bejárata
17:30 | Utcatánc
Mozgásszínházi impressziók, táncetűdök Verdi-dallamokra.
Előadják a Miskolci Nemzeti Színház táncosai;
koreográfus: Kozma Attila.

AVASI GIMNÁZIUM
19:00 | „Musical + ”
A Miskolci Musical és Dalszínház előadása.
Közreműködik: Jancsó Dóra, Molnár Erik. (Jegyár: 700 Ft)

VÁROSHÁZ TÉR
16:00 | Délutáni (opera)mesék a Fűzfa alatt
17:00 | A Nap és a Hold elrablása
Szárnyas sárkányok gólyalábas produkciója

A MISKOLCI NEMZETKÖZI OPERAFESZTIVÁL TÁMOGATóI

Miskolc
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nemzeti
Kulturális
Alapprogram

Nemzeti
Erőforrás
Minisztériuma

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ bejárata
18:30 | Utcatánc
Mozgásszínházi impressziók, táncetűdök Verdi-dallamokra.
Előadják a Miskolci Nemzeti Színház táncosai,
koreográfus: Kozma Attila.
VÁROSHÁZ TÉR
17:00 | Fazekas Gála
A Fazekas Általános Iskola diákjainak előadása.
PÁTRIA KÖZ
„Ability játékok – próbáld ki!”
Érzékenyítő utcafórum. A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete és a Szimbiózis Alapítvány rendezvénye.
JÚNIUS 15. | SZERDA

ZSONGÓ HÁRS (Széchenyi u. 85.)
18:00 | „Kerek Perec” – Perecesi Portrék
Kiállítás-megnyitó.

Előadja a Miskolci Nemzeti Színház balettegyüttese;
koreográfus: Kozma Attila.

17:00 | A Theater Brass koncertje
Az operafesztivállal egyidős zenekar tagjai: Gál Péter (trombita , piccolo), Veres Tamás (tuba), Kakuk Zoltán (harsona), Horváth Sándor (kürt), Murányi János (trombita, szárnykürt).
18:00 | Gospel koncert
A Fráter kórus koncertje. Vezényel a 2011-ben Nívódíjjal kitüntetett Regős Zsolt karnagy.
18:30 | Apácák – musical-részletek
A Miskolci Nemzeti Színház 2010-ben mutatta be Dan Goggin
fergeteges musical comedy-jét, amelyből Varga Andrea,
Jancsó Dóra, Simonfi Adrienn, Pap Lívia és Seres Ildikó
énekel.
19:00 | St. Giorgio és a sárkány
A Szárnyas sárkányok gólyalábas produkciója.
20:00 | Puccini: Tosca

VÁROSHÁZ TÉR
17:00 | Tánc- és divatbemutató
A Szemere Művészeti Szakközépiskola diákjainak bemutatója.
18:30 | Utcatánc

JÚNIUS 13. | HÉTFŐ
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ bejárata
18:30 | Utcatánc
Mozgásszínházi impressziók, táncetűdök Verdi-dallamokra.
Előadják a Miskolci Nemzeti Színház táncosai;
koreográfus: Kozma Attila.
VÁROSHÁZ TÉR
15:00 | Pünkösdi szabadtéri református istentisztelet
Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. Az
evangélium szerint ugyanis Krisztus mennybemenetele után
az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen
ünnepeltek: Szent Péter prédikációját követően sokan megtértek, belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek.

Mozgásszínházi impressziók, táncetűdök Verdi-dallamokra.
Előadják a Miskolci Nemzeti Színház táncosai,
koreográfus: Kozma Attila.

a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvényei – 2011. június 9–19.
20:00-23:00 | Évadzáró Esztenás Táncház

A „Bartók + bel canto” évében, az operafesztivál felkérésére
alakult énekegyüttes tagjai a Miskolci Nemzeti Színház fiatal művészei: Hagymási Sándor, Molnár Erik és Irlanda Gergely. Művészeti vezető a 2011-ben Nívódíjjal kitűntetett
Regős Zsolt karnagy.
20:30 | Utcatánc
Mozgásszínházi impressziók, táncetűdök Verdi-dallamokra.
Előadják a Miskolci Nemzeti Színház táncosai;
koreográfus: Kozma Attila.
21:00 | Lajkó Félix, a hegedű virtuózának koncertje
Közreműködik: Brasnyó Antal (brácsa).
Lajkó Félix virtuóz hegedűjátékát sokan „zenei orgiának” nevezik. A vajdasági születésű, szilaj zenét játszó zenész improvizációinak lehetetlen ellenállni. Mindenkit magával
ragad, „békét hirdetve a Duna mentén. Mintha egy álommonarchia borulna össze (Palics és Angyalföld, Galambfalvával)” sírva-vigadón, elérzékenyülten, nekivadultan, ujjongva és búba borultan.

PÁTRIA KÖZ
„Ability játékok – próbáld ki!”
Érzékenyítő utcafórum. A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete és a Szimbiózis Alapítvány rendezvénye.
JÚNIUS 16. | CSÜTÖRTÖK
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ bejárata
18:30 | Utcatánc
Mozgásszínházi impressziók, táncetűdök Verdi-dallamokra.
Előadják a Miskolci Nemzeti Színház táncosai;
koreográfus: Kozma Attila.
VÁROSHÁZ TÉR
17:00 | Egressy Kisharang Együttes koncertje
Az együttes vezetője: Lajhó Gyula
17:45 | Egressy Big Band koncertje

A hagyományosan péntekenként, a Nyilas Misi Házban tartott Esztenás táncház évadzáró rendezvénye kiköltözik
a Városház térre. A zenekar tagjai: Tóth Arnold (furulya,
kaval), Fáy Ádám (koboz), Gonda Anita (dob, ütőgardon),
Labant Tamás (nagybőgő, basszusgitár). A táncokat a város legismertebb táncmestere, Barsi Csaba tanítja.

PÁTRIA KÖZ
„Ability játékok – próbáld ki!”
Érzékenyítő utcafórum. A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete és a Szimbiózis Alapítvány rendezvénye.
ERZSÉBET FÜRDŐ
15:00–18:00 | Muzsikáló délután
Az MR3 Bartók Rádió élő adása.

ERZSÉBET FÜRDŐ
15:00–18:00 | Muzsikáló délután
Az MR3 Bartók Rádió élő adása.
NAGYAVASI PINCÉK
15:00–22:00 | II. Nagyavasi Fröccstúra
Az Avasi Borút Egyesület és a Cellarium Hungaricum Közhasznú Egyesület szervezésében avasi fröccstúrák a
Nagyavasi Pincesoron, Móra Ferenc nyomán. A látogatók felkereshetik az avasi pincesor régi borospincéit, ahol
a híres avasi fröccsöt (7 dl bor + 3 dl szódavíz) is megkóstolhatják.
Manó Manufaktúra Élmény Műhely kicsiknek és nagyoknak.
Zene: Barsi Csaba és az Agyagbanda.
JÚNIUS 18. | SZOMBAT

JÚNIUS 17. | PÉNTEK
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ bejárata
18:30 | Utcatánc
Mozgásszínházi impressziók, táncetűdök Verdi-dallamokra.
Előadják a Miskolci Nemzeti Színház táncosai;
koreográfus: Kozma Attila.
VÁROSHÁZ TÉR
17:00 | Rézfúvós koncert
Az elsősorban diákokból álló együttes művészeti vezetője:
Ács Gyula.
18:00 | Népszerű Verdi-operakórusok
Előadják a Cardinal Mindszenty Kórus, a Miskolci Nemzeti
Színház kórusa és a Cantus Agriensis. Vezényel: Gergely
Péter Pál, zongorán kísér: Tóth Anikó.
19:00 | Ciráda zenekar
A folk-popot játszó fiatal együttes tagjai: Juhász Attila (gitár, billentyű), Mészáros Éva (ének, látvány), Regős Ádám
(dob, percussion, megjelenés). Vendégművészek: Lukács
Pál (népi tanácsadó, fúvós hangszerek), Lapis Flóra (fuvola, furulya).

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ bejárata
18:30 | Utcatánc
Mozgásszínházi impressziók, táncetűdök Verdi-dallamokra.
Előadják a Miskolci Nemzeti Színház táncosai;
koreográfus: Kozma Attila.
VÁROSHÁZ TÉR
17:00 | Czemende zenekar koncertje
Etno-rock sztájl egyenesen a Vasgyárból! Újdonság a magyar
zenei élet palettáján. Jópofa, néhol pajzán szövegekkel
tarkított, népi hangszerekkel megspékelt muzsika, csipetnyi iróniával, sokat próbált zenészek társaságában. A „Csillag születik” című tv-műsorban is nagy sikert aratott miskolci együttes tagjai: Szilágyi Tamás (gitár-ének), Ács Gyula
(népi hangszerek), Bányai Gábor (basszusgitár), PálócziHorváth-Csaba (dob).
18:00 | Ki nyer ma?
Játék és muzsika Regős Zsolttal.
18:15 | „Hommage a’ Liszt” – improvizációk két zongorára

HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI ÉPÜLETE
15:00–02:00 | VI. Fröccs Fesztivál
20:00 órától latin dallamok a mediterrán udvaron
DÉRYNÉ-KERT (Fesztiválkocsma)
22:00 | Légyott
A „Bartók+Verdi Légyott” a világ egyetlen ímélart antológia-sorozatának 11. darabja, száz sorszámozott példányban jelenik meg. A Légyott partnere, a Spanyolnátha művészeti folyóirat nyári száma válogatást közöl az antológia
anyagából. Az est házigazdája Vass Tibor, a Spanyolnátha
főszerkesztője. Az írásokból felolvas: Seres Ildikó és Fandl
Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház művészei. Közreműködik: Czakó Péter szaxofonművész. Bővebb információ:
spanyolnatha.hu

Az együttes vezetője: Dobi Imre
19:00 | Egressy Szimfonikus Zenekar koncertje
Vezényel: Gergely Péter Pál.
Az Egressy Béni Zeneiskola ifjúsági zenekarai évek óta nagy
sikerrel lépnek fel az operafesztivál rendezvényein.
A jövő zenész generációját hallhatják ezeken a koncerteken.

JÚNIUS 19. | VASÁRNAP

MISKOLCTAPOLCA, Bástya Wellness Hotel
19:00 | Béres János festőművész kiállításának megnyitója.
A Rotary Club jótékonysági rendezvénye.

VÁROSHÁZ TÉR
17:00 | „Musical +”
A Miskolci Musical és Dalszínház előadása.
18:45 | La Giralda koncert
Az 1995-ben alakult, latin-jazz muzsikát játszó zenekar viszszatérő vendége az operafesztiválnak. Alapító tagok Kiszty
Roland (zeneszerző, gitár), Kis Róbert (gitár). Tagok: Koroknai Attila (dobok), Szabó Sándor (basszusgitár, hegedű), Molnár Tamás, Péter Zoltán és Jobbágy Ádám (trombita). Kisegítők: Fogarasi Tamás (szaxofon), Báthori Lóránt
(dobok).
19:45 | Leggiero Énekegyüttes koncertje

ERZSÉBET FÜRDŐ
15:00–18:00 | Muzsikáló délután
Az MR3 Bartók Rádió élő adása.
HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZPONTI ÉPÜLETE
18:00–24:00 | Múzeumok éjszakája
Kiállítások:
„Hun aranyak” – a nagyszéksósi fejedelmi lelet
„Pannon-tenger Múzeum” épületbemutató
Programok:
„A raktárak mélyén” – látogatás a múzeum képzőművészeti
gyűjteményében
„A történelmi gyűjtemény remekei” – ízelítő a múzeum céhes
és fegyveranyagából
„A Kárpátok ásványai” – ízelítő a készülő állandó ásványkiállításból
„A 60 legértékesebb régészeti lelet”
21:00 | Nyáresti kamarazene
Papp Sándor és Angyal Zsuzsa gitár-vibrafon duó koncertje.
HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI ÉPÜLETE
18:00–24:00 | Múzeumok éjszakája
Kiállítások:
„Hommage ’a Liszt” – Pajor Ildikó festőművész kiállítása
„Ki játszik ilyet?” – Játékhagyomány és játékdivat az egri
Dobó István Vármúzeum vendégkiállítása
Jószay Zsolt képzőművész retrospektív kiállítása
Programok:
„Szellemi kulturális örökség fóruma” – a matyó örökség hagyományai
„Korok, képek, kamerák” – Dömötör Zoltán gyűjtő tárlatvezetése a kiállításban
„Népi kézműves játszóház”
„A holland porcelán múzeum interaktív festőműhelye”

Szakcsi Lakatos Béla és Oláh Sándor dzsessz-zenészek koncertje.
Liszt korának elismerten legnagyobb improvizatőre volt. Legyen az akár egy operaária, akár egy magyaros dallam –
bármikor képes volt a hallgatóságot lenyűgözni egy-egy
virtuóz rögtönzéssel. Ma a dzsessz az improvizáció igazi területe. A műfaj két magyar kiválósága, Szakcsi Lakatos
Béla (Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, zeneszerző)
és Oláh Kálmán (Liszt-díjas zongoraművész, zeneszerző, több nemzetközi zeneszerzői és előadóművészi verseny első helyezettje) mutatják meg, hogy a Liszt-témák a
dzsessz stíluselemeinek tükrében is kimeríthetetlen forrásai az improvizációnak. A Liszt-év kapcsán rövid időn belül
Londonban, Veronában és Rómában is koncerteztek Lisztprodukciójukkal.
19:30 | „Apák napja” a Four Fathers-szel
További információk: www.operafesztival.hu

Állandó programok
DÉRYNÉ-KERT (Fesztiválkocsma)
22:00–02:00 | Weszely Ernő tangóharmonikázik
ERZSÉBET TÉR
„ZENE–BOR-TÉR”
Az idén 10 éves Miskolci Borfesztivál és Kézműves vásár megújulva várja a részvevőket és a látogatókat.
Borászok bemutatkozása, pálinkakóstolás, gasztronómiai különlegességek. Élőzene pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn 20:00-tól, a többi napon
19:00 órától

15:00–02:00 | VI. Fröccs Fesztivál
Cellarium Hungaricum Közhasznú Egyesület
20:00 | Latin dallamok a mediterrán udvaron
21:00 | Jazzinside zenekar szabadtéri koncert
NAGYAVASI PINCÉK
15:00–22:00 | II. Nagyavasi Fröccstúra
Az Avasi Borút Egyesület és a Cellarium Hungaricum Közhasznú Egyesület szervezésében avasi fröccstúrák a
Nagyavasi Pincesoron, Móra Ferenc nyomán. A látogatók felkereshetik az avasi pincesor régi borospincéit, ahol
a híres avasi fröccsöt (7 dl bor + 3 dl szódavíz) is megkóstolhatják.
Manó Manufaktúra Élmény Műhely kicsiknek és nagyoknak.
Zene: Barsi Csaba és az Agyagbanda.

ERZSÉBET FÜRDŐ
„Akadálymentes szerelem” – fotókiállítás
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Magyar Fotóművészek Szövetsége közös fotópályázatának kiállítása
SZÉCHENYI UTCA
Kézműves kirakodóvásár
Toyota hibrid autók felvonulása (június 9–14.)

A

A MISKOLCI NEMZETKöZI OPERAFESZTIVÁL TÁMOGATóI

2+3 Kft.
MÉDIATÁMOGATóK

19:00 | „Így akartuk mind!” – Nagy Nándor szerzői estje
Jótékonysági koncert a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek közreműködésével.
Nagy Nándor a Miskolci Nemzeti Színház énekkarának tagja.
Zeneszerzői, hangszerelői tehetségét a színház évek óta
ismeri és elismeri. Ezzel a koncerttel a miskolci közönség is
részesülhet abból a csodából, amit a közös muzsikálás szeretete nyújt a művészeknek.
Az operafesztivál javára felajánlott koncert fellépői:
Varga Andrea, Jancsó Dóra, Pataki Szilvia, Szirbik Bernadett,
Harsányi Attila, Keresztesi László, Kis Domonkos Márk,
Cselepák Balázs – ének. A zenekar tagjai: Nagy Nándor,
Molnár Róbert, Regős Ádám, Szakács Sára, Székely Balázs.

B

Miskolci Napló
a város lapja
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köztünk élnek ››››››››››››

A könyvek ereje
Ünnepelt a sportovi

Aki egyszer megszeret valami értékeset, az nagy
eséllyel egész életében azzal
marad. Nincs ez másképp
Kázsmér Veronika könyvkereskedő életében sem.
Kázsmér Veronikát már középiskolás korában magával ragadta a
könyvek ereje, és azóta sem engedte el. Olyannyira nem, hogy 1981
óta könyvkereskedőként dolgozik.
– Először könyvkereskedői
szakképzést kaptam, majd később a boltvezetői papírt is megszereztem – mondja a könyves,
aki inkább szerzőt választ, mint
könyvet. – A jó szerző az, akinek
sokadik könyvét is úgy tudom olvasni, mintha épp az első alkotását olvasnám – hangsúlyozza.
Fiatal korukban sokan elidegenednek a könyvektől, így nagy jelentősége van annak, mi kerül a
kezükbe. Kázsmér Veronika első
meghatározó könyvként emlékszik vissza Gabriel Garcia Marquez
Száz év magány című alkotására.

– Bárczy Klára volt gimnáziumban a tanárom, aki nagyon ajánlotta az éppen abban az évben Nobeldíjjal kitüntetett Marquez írásait.
Először majdnem kifogott rajtam
a regény, de végül sikerült elolvasnom és megértenem a mondanivalóját. Azóta is többször kerül le
a könyvespolcomról – mondja.
Kázsmér Veronika szerint az internet térhódítása hatással van ugyan
a nyomtatott olvasmányok életére,
ám az olvasás élményét csak az igazi, a kézzel fogható könyv adhatja
meg, amit kézbe lehet venni, be lehet szívni a könyv, az alkotás illatát.
Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Gálaműsorral ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a
Katowice Úti Sporttagóvoda a
megyei kórház konferencia-központjában kedden. Az ünnepségen az óvodások műsorát tekinthették meg a résztvevők, majd
köszöntötték az egykori és a jelenlegi dolgozókat is. Az eseményen Nánási-Kocsis Norbert, a
terület önkormányzati képviselője bejelentette: képviselői alapjából 400 ezer forinttal egészíti ki az
óvoda alapítványa által az udvar
felújítására összegyűjtött 800 ezer
forintot, és ugyanekkora összeggel támogatja a városrészben működő Kassai Úti Óvodát is.
(fotó: M. L.)

Névadó – Munkácsy Mihály
A Széchenyi István és Arany
János utcát összekötő „megcsonkult” utca, amelynek
egykori hídjától kissé nyugatra, a Szinva medrének
rendezése során előkerültek az úgynevezett Belegrád
malom maradványai. Az utcát az 1970-es évek bontásai
előtt a Szirma utca kötötte
össze a Vörösmarty utcával, napjainkban a területen lakótelep helyezkedik
el. A Miskolcról legutóbb kiadott térképen Munkácsy utca nem szerepel,
pedig 1., 3., 5. házszámok vannak.
A névadó gyerekéveinek egy részét
töltötte Miskolcon. Apja a Zsolcai ka-

pui kincstári sóház felügyelője volt, a szabadságharcban való részvételéért
börtönnel sújtották. Hatéves volt, amikor édesanyja, nyolc, amikor édesapja meghalt. Békéscsabára
került nevelőszülőkhöz.
Testvéröccse és nővére viszont Miskolchoz kötődött. Utolsó látogatásakor 47 éves
volt, s ismert művészként díszes fogadtatásban volt része. (Munkácsy
Mihály 1844–1900 között élt. Szüleinek ő állíttatott ma már védett síremléket, amely a mindszenti római katoD. I.
likus temetőben található.)

filmajánló ›››››››››››
Trianon

Akkor és most... Miskolc második kőszínházát 1857-ben adták át, illetve avatták fel. Többször is felújították, így 1925-ben, 1956–
1959 között, amikor nyugati szomszédépületeit, a Széchenyi u. 21–23.
számú kereskedőházakat lebontották. 1991–1997 között tartott eddigi legnagyobb rekonstrukciója, amely során kialakítottak új szárnyrészeket, az épület mellett pedig a Déryné kertet és az Antall József teret.
2005-ben a külső homlokzatát újították fel. A képeslap – amelynek a
színháztól a Villanyrendőrig terjedő utcaszakaszán az épületek változatlanok – a Széchenyi u. 22. számú épület erkélyéről készült.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Hatvan évvel a II. világháborút követően született meg az első mozifilm, amely Trianonnal, annak következményeivel és máig tartó hatásával
foglalkozik. Koltay Gábor dokumentumfilmjében tudósok, közéleti személyiségek, többek között Csurka István, Nemeskürty István, Tőkés
László, Duray Miklós, Fejtő Ferenc szólal meg,
emellett költők és írók gondolatai is segítik a teljes
kép kialakítását. A megrázó erővel az érzelmekre is ható alkotás szokatlan őszinteséggel, szenvedéllyel hangsúlyozza azt, hogy a trianoni folyamatról minden körülmények között szükséges beszélni.

bestseller ›››››››››››››
Danielle Steel: Örökség

A harmincnyolc éves Brigitte Nicholson új értelmet próbál nyerni életének, ezért családja
múltját kezdi kutatni. A több száz éves feljegyzésfoszlányokkal együtt azonban egy különös
titkot is talál, ami kérdéseket vet fel. Brigitte
őse, Wachiwi, a sziú indián lány vajon hogyan
került az amerikai prériről XVI. Lajos párizsi
udvarába? Hogyan történt, hogy egy előkelő
márki választotta őt hitveséül? Brigitte elhatározza, hogy válaszokat keres a kérdésekre,
ezért követi Wachiwi útját. Először Dél-Dakotába megy, majd Franciaországba utazik. Ahogyan a kirakós darabjai
lassan összeilleszkednek, úgy válik Brigitte régi, unalmas élete egy új fergeteges kalanddá.

Hóc, hóc, katona

A számos kiadást megélt versantalógia csokorba gyűjti az egy-két évesek számára
szóló ritmusjátékok, népi mondókák legjavát. Altatók, mondókák, dajkarímek, ezek
azok a könnyed versek, amik révén a gyerek először találkozik anyanyelvének szépségeivel. Ezen kívül a ringatás közben dúdolt dallamok az anya-gyermek kapcsolat
meghittségét is biztosítják. Sokak számára
ismerősen csengnek a körjátékok, a soroló,
a népköltés a világirodalomból és modern
magyar gyerekversek, hiszen anno mindenki hallotta a kiságyban, velük
játszottak gyermekkorukban. A megszokott ritmusok mellett azonban
akad a könyvben jó pár újdonság is.

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

magyar dokumentumfilm, korhatár nélkül
Művészetek Háza, Béke-terem: június 2–8., 17.00

Gáláznak

jogeset ››››››››››››
Folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi természetű 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 elküldhetik kérdésüket, e-mail címünk: info@mikom.hu. Jogi szakértőink, dr.
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek írásos válaszukkal állnak szíves rendelkezésükre!

Szemere: divat és tánc

A divattervező szak tanulói mutatták
meg tehetségüket, kreativitásukat az
általuk megálmodott és elkészített ruhákkal kedden. A Szemere Bertalan
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulói évente egyszer léptek kreációikkal a nagyközönség elé.
Szerdán pedig a nagy hagyományú
táncgálát és vizsgaműsort tartották a
színházban. Ezen az iskola tánctagozatának összes évfolyama részt vett, és
két másik művészeti szak, a fotográfusok, illetve a divat- és stílustervezők
is bemutatták munkáikat.
A Zrínyi Gimnázium fiatal tehetségei az iskolában rendezett művé-

113

Avasi
rajzok

szeti napok keretében mutatkoznak
be verssel, drámával, énekkel és rajzkiállítással. Az Avastetői Általános Iskola tehetségei is most adtak számot
tudásukról a Művészetek Házában
megrendezett kiállítás és gálaműsor
(fotó: V. L., M. L.)
keretében.

éve, 1898. május 30-án
országos esemény volt Kossuth
Lajos első magyarországi köztéri szobrának leleplezése. Fia,
Kossuth Ferenc (1841–1914) a
Függetlenségi és 48-as párt országos elnöke volt ekkor.

174

éve, 1837. június 2-án
alakult meg a Miskolci Polgár Egylet, az 1833-ban megszerveződött Miskolci Nemzeti Kaszinó ellenzékeként. Tagjai
főként kézműves iparosok voltak. Céljuk „a hazai irodalom
és ipar pártolása, tagjainak kellemes szórakoztatása” volt.

91

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

Hétforduló ›››››››››

zrínyis
kiállítás

éve, 1920. június 4-én országos gyász mellett, a harangok egy órán át tartó zúgása
közben történt meg a franciaországi Versailles-ben lévő KisTrianon nevű palotában az első
világháborút lezáró békediktátum aláírása. A „béke” előkészítésében egyetlen vesztes ország sem vehetett részt.

