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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
GömörorszáG 
déli kapuja
több mint hétszáz éves gömör 
déli kapuja, putnok. a látnivalók 
mellé programot is kínál.  
úti tippek | 7. oldal

TuriszTikai 
Tervek
a tavalyi eredmények és az ez 
évre szóló turisztikai és mar ke ting 
feladatterv is napirendre kerül.  
a város | 4. oldal

időközi 
válaszTás
bemutatkoznak a 2. számú önkor-
mányzati választókörzet képviselő-
jelöltjei.  
időközi választás | 5. oldal

DVTK-Vénusz: jöhet a döntő
Idegenben is legyőzte a Ferenc-
várost az elődöntőben, így ket-
tős győzelemmel jutott a női 
futsal NB I fináléjába a DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont 
– fennállása során először. A 
lehetséges ellenfelek közül a ve-
zetőedző jobban örülne a Tol-
na-Mözsnek, de ha az Univer-
zumot kapják, akkor „őket kell 
legyőzni”.
» részletek a 9. oldalon

Panelházak a belvárosban
A 9. számú választókörzet ma 
Miskolc belvárosának legna-

gyobb panelházas övezete, 
körülbelül 7 és fél ezer lakos-
sal. Gyakorlatilag az úgyne-

vezett Vörösmarty városrészt 
öleli fel. A körzetet átszeli a 
Király utca, de a városrész 

névadó utcája, a Vörösmarty 
is hatalmas átmenő forgalmat 

kell, hogy elviseljen. 
» részletek a 8. oldalon

Újabb intézmények egyházi kezelésben
Az áprilisi közgyűlés újabb 
oktatási intézmények eseté-
ben tesz javaslatot arra, hogy 
egyházi fenntartásba kerül-
jenek.

Az utóbbi években városunkban 
az egyházak szerepvállalása erő-
södött az oktatás területén, nőtt az 
ezzel kapcsolatos társadalmi igény 
is – fogalmaz a közgyűlési előter-
jesztés. A város vezetése fontosnak 
tartja olyan iskolaszerkezet kialakí-
tását, amelyben az állami, önkor-
mányzati és egyházi intézmények 
egyaránt megtalálják helyüket, sze-
repüket a nevelésben, oktatásban.

A törvény értelmében az önkor-
mányzatnak a közoktatás terén fel-
adat-ellátási kötelezettsége van. 
Miskolc önkormányzata a további-
akban is eleget tesz ennek.

» folytatás a 4. oldalon

Tavaszi szél – takarít a város
Miskolc polgármesteri hivatala és a 
Miskolc Holding idén április 18-án, 
szerdán rendezi meg a Tavaszi Szél 
szemétszedési akciót. A résztvevők 

reggel a Szent István téren találkoz-
nak, majd a Kisavason, a Latabár 
soron, a lépcsősoron, a Hideg sor 
irányába, a közút kezdetéig takarít-
ják fel a hegyoldalt.

„Tavaszi szél – takarít a város” ak-
ció keretében tavaly az Avas és az 
egyetem között lévő domboldalt ta-
karították ki a hivatal és a holding 
munkatársai. Ennek nyomán Mis-
kolcon mozgalom bontakozott ki, 
melynek eredményeként tisztább, 
rendezettebb lehet a környezetünk. 

» folytatás a 3. oldalon

Opera mindenkinek 
Nyitottabb operafesztivált ígérnek a szer-
vezők. A június 8–17. közötti Bartók + 
Puccini 2012 Miskolci Operafesztiválon 
a központi helyszín, a Miskolci Nemzeti 
Színház mellett az utcán is lesznek progra-
mok. Kesselyák Gergely fesztiváligazgató 
a szerdai budapesti programismertető saj-
tótájékoztatón kiemelte, nem külső és bel-
ső helyszíneket különböztethet meg majd 
a közönség, hanem jegyáras és ingyenes 
produkciókat. » folytatás a 3. oldalon

„A vers visszavonhatatlan és örök”
Hagyományainkhoz híven Lil-
lafüreden, a József Attila-em-
léktáblánál és -szobornál ünne-
pelték az irodalom szerelmesei 
a magyar költészet napját ápri-
lis 11-én. Baranyi Ferenc, Kos-
suth- és József Attila-díjas köl-
tő, író, műfordító köszöntőjében 
természetesen megidézte a költő 
Lillafüreden született remekmű-
vét, az Ódát, hangsúlyozva: bár 
a fiatal költő itt fellobbant szerel-
me viszonzatlan maradt, a vers 
visszavonhatatlan és örök.

» folytatás a 3. oldalon

HIrdeTés

HIrdeTés

Még marad a fűtés
Bár április 15-ével véget ér a fűtési 
szezon, a meteorológiai előrejelzés 
adatait is figyelembe véve úgy tűnik, 
még nem fog leállni teljesen a fűtés 
Miskolcon. Ugyanis hűvös marad 
az idő, így várhatóan a szakaszos fű-
tési módra térnek át, tehát éjszaka 
lesz fűtés, nappal nem. Természete-
sen azok a díjfizetők, akik ettől elté-
rő szolgáltatást szeretnének, a fűtési 
megbízottakon keresztül a szokott 
módon rendelkezhetnek erről. 

» cikkünk a 3. oldalon

Javítják az Európa teret
Megkezdődött az Európa téri 
mélygarázs, illetve a közterület 
garanciális javítása. Első körben 
az összetört térburkolat cseréje 
történik meg, ezt követően egy 
speciális technológiával szün-
tethetik meg a parkolóhelyek fo-
lyamatos beázását.

Mivel garanciális javításokról 
van szó, a munkák térítésmen-
tesek lesznek, azonban azt nem 
lehet pontosan tudni, meddig is 
tartanak, ugyanis a javítás haté-

konysága csak egy kiadósabb 
eső után látszik majd meg.
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Miskolci Napló
a város lapja

» Molnár Péter (KDNP) | a 9. számú választókörzet önkormányzati képviselő-
je, frakcióvezető lakossági fogadóórát tart április 17-én, kedden délután öt órától a Sza-
bó Lőrinc Általános Iskolában (Miskolc, Vörösmarty M. u. 76). A képviselő javaslatokat is 
fogad a választókörzet idei fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatban.

fogadóóra ››››››››››››››››››››››

» Az MSZP által támogatott képviselőjelölt, Ruskó Zoltán egészségügyi szűrő-
napot szervez április 14-én, szombaton reggel 9 és délután 3 óra között a martin-kertvárosi isko-
lában (Csele u. 14.).

kampányhírek ››››››››››››››››

» Élelmiszerlánc-felügyeleti díj. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szó-
ló törvény alapján, januártól élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük az élelmiszerágazat 
szereplőinek. A felügyeleti díjat bevallani május 31-éig, első részletét befizetni július 31-éig kell. 
Mentesül a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól az a mezőgazdasági kistermelő, akinek 
személyi jövedelemadó-köteles éves jövedelme nem haladja meg a 8 millió forintot. A felügyeleti 
díj nem adó, és nem a központi költségvetés bevétele lesz, a befolyó összeg az élelmiszerellenőr-
zés költségeit hivatott fedezni. Az élelmiszerlánc szereplőinek teljes körű regisztrációs rendszeré-
nek kiépítése új eszköz lehet a feketegazdaság elleni küzdelemben. További információk a http://
elelmiszerlanc.kormany.hu honlapon olvashatók.

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

Fogadónap. Bogyay Ferenc rendőr 
alezredes, Miskolc rendőrkapitánya 
fogadónapot tart április 18-án, szer-
dán délelőtt 9–12 óra között a Mis-
kolci Rendőrkapitányságon (Fábián 
kapu 4.). Előzetesen bejelentkezni a 
46/514-511/27-29-es telefonon lehet 
április 17-én, kedden reggel 9 óráig.

Vágányzár. Április 14–15-én, szom-
baton és vasárnap ismét vágányzár 
lesz a teljes villamosvonalon a Tiszai 
pu. és Felső-Majláth között, ezért vil-
lamospótló autóbuszok közlekednek.

Háznál, szelektíven. A családi 
házas övezetekben kísérleti jelleg-
gel bevezeti a házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtést az AVE Miskolc 
Kft. Így a lakosság a háztartásban ke-
letkező, szelektíven gyűjtött hulladé-
kokat a vállalat által biztosított gyűj-
tőzsákokban helyezheti el. 

hírhasáb ››››››››››››

Választási felkészítés, eskütétel
Esküt tettek csütörtökön délelőtt 
az április 22-ei, miskolci időkö-
zi választás szavazatszámláló bi-
zottságainak delegált tagjai.

A bizottság delegált tagjait Csi-
szár Miklós jegyző és Adámyné 
Soltész Ildikó, a polgármeste-
ri hivatal jogi és önkormányza-
ti osztályának vezetője tájékoz-
tatta a választási tudnivalókról.

Mint elhangzott, az április 22-
ei, időközi önkormányzati kép-
viselőválasztás három épületben 
és kilenc szavazókörben zaj-
lik majd. Szavazókörök lesznek 
az Arany János Iskolában (Cse-
le utca 14.), a Martin-kertvárosi 
Egyesületnél (Kisfaludy utca 
39–41.), valamint a Bem József 
Általános Iskola Miskolci utcai 
épületében.

A szavazatszámláló bizottsá-
goknak egyenként három köz-
gyűlés által választott, és négy, a 
jelölteket állító pártok által dele-
gált tagja lesz. A jelölteket állító 
pártok közül a Jólét és Szabad-
ság Demokrata Közösség, a Job-

bik Magyarországért Mozga-
lom, a Magyar Szocialista Párt, 
a Fidesz és a Kereszténydemok-
rata Néppárt delegált tagokat 
– összesen 35 főt – a szavazat-
számláló bizottságokba.

A választási felkészítés után 
Kriza Ákos polgármester szólt 
a választás jelentőségéről, an-
nak a munkának a fontosságá-
ról, amelyet a szavazatszámláló 
bizottságok tagjai végeznek. 

– Miskolc számít az önök 
munkájára – emelte ki Kri-
za Ákos, aki felhívta a figyel-
met, hogy Miskolcnak egy di-
namikusan fejlődő körzetéről, 
városrészéről van szó. Fontos a 
választás kimenetele, s a polgár-
mester kérte, minél több, válasz-
tásra jogosult lakos éljen alkot-
mányos jogával, vegyen részt a 
szavazásban, fejezze ki vélemé-
nyét, akaratát.

Ezt követően a szavazatszám-
láló bizottságok tagjai esküt tet-
tek, majd megválasztották a bi-
zottsági elnököket, alelnököket.

Szepesi S.

Martin-kertvárosban és  
Szirmán indult az idei kátyúzás
A martin-kertvárosi és a szirmai 
utcák kátyúzásával kezdődött 
meg idén a város útjainak kátyú-
zása Miskolcon. A munka kedden 
kezdődött, és mintegy két héten 
át tart az említett városrészek-
ben, azt követően pedig a belvá-
ros, majd a többi városrész felé 
folytatódik.

Durda Péter, a polgármeste-
ri hivatal beruházási és vá-
rosüzemeltetési osztályának 
főtanácsosa elmondta, Mar-
tin-kertvárosban körülbelül 20, 
Szirmán pedig megközelítőleg 

100 utca kátyúzását végzik el a 
következő két hétben.

– Ezen túl Martin-kertváros-
ban a Fövényszer utcai járda is 
megújul és a Visó utca eleje tel-
jesen új aszfaltburkolatot kap, ez 
nagyon régi lakossági igény, vi-
szont a költségvetés csak ebben 
az évben tudott fedezetet bizto-
sítani rá – mondta Durda Péter. 
A kátyúzás bruttó 9,5 millió fo-
rintba kerül, a járdafelújítások 
és a Visó utca elejének felújítá-
sa pedig körülbelül 10 millió fo-
rint. 

Tajthy Á.

Antall József szobránál koszorúztak
Koszorút helyezett el kedden a Jólét és 
Szabadság Demokrata Közösség (JESZ) 
miskolci szervezete Antall József szob-
ránál, a néhai miniszterelnök születésé-
nek 80. évfordulója alkalmából.

Az ünnepségen jelen volt Makay 
Zsolt, a JESZ országos elnöke, va-
lamint Csanálossi Béla is, aki a párt 
jelöltjeként indul az április 22-ei, 
időközi önkormányzati képviselő-
választáson Miskolc 2. számú vá-
lasztókörzetében.

Makay Zsolt egyebek mellett el-
mondta: idén áprilisban kettős év-

fordulóra emlékezik a Jólét és Sza-
badság Demokrata Közösség. Egy 
éve annak, hogy a Magyar Demok-
rata Fórum jogutódjaként ezen a 
néven működnek, és nyolcvan év-
vel ezelőtt, 1932. április 8-án szü-
letett Antall József. Április 29-én 
nagy, központi emlékünnepséget 
tartanak ebből az alkalomból Bu-
dapesten, ahol – hagyományte-
remtő szándékkal – az Antall József 
Alapítvánnyal közösen szoborpá-
lyázatot írnak majd ki. Az a céljuk, 
hogy minden évben odaajándékoz-
nak egy magyarországi település-

nek egy-egy Antall József-szobrot 
vagy -emléktáblát, ilyen módon is 
ápolva a néhai miniszterelnök szel-
lemiségét. Makay Zsolt elmondta, 
hogy ma már a magyar társadalom 
85-90 százaléka elismeri Antall Jó-
zsef államférfiúi erényeit, tevékeny-
ségének jelentőségét. 

– 1990-ben, az első szabadon vá-
lasztott magyar Országgyűlés kor-
mánya, Antall József kormánya a 
diktatúra évtizedei után a szabadság 
kormánya volt. Szociális piacgazda-
ságot, jóléti államot hirdetett, ennek 
megvalósításán dolgozott. Erről a 

célkitűzésről neveztük el a Jólét és 
Szabadság Demokrata Közösséget 
is, ezért dolgozunk, hiszen igazi sza-
badság nem képzelhető el az embe-
rek jóléte nélkül – hangsúlyozta az 
elnök.

Április 8. | vasÁrnap

A roma kultúra napjai. A Kul-
túra összeköt címmel rendezvény-
sorozatot indított a Romano Teatro 
Kulturális Egyesület a roma kultú-
ra világnapján. Egy héten át a roma 
kultúra szépségeire és sokszínűségé-
re kívánták felhívni a figyelmet mű-
vészeti, irodalmi programjaikkal.

Április 10. | kedd

Aszfaltoznak. Megkezdődött a 
Csóka utcai körforgalom környéké-
nek aszfaltozása, a várhatóan két hé-
tig tartó munkavégzés alatt a Csóka 
utcai körforgalom felé közlekedők-
nek félpályás útlezárásra és jelzőlám-
pás irányításra kell készülni. 

Még a kutyákat is ellenőrizték. 
Martin-kertvárosban mintegy tucat-
nyi közterület-felügyelő, két rend-
őrjárőr és a gyámügy, valamint az 
ÁNTSZ képviselőinek a részvételével 

indítottak közös ellenőrzést. Most el-
sősorban a kutyák tartásának a kö-
rülményeire, a szemétszállításra és a 
rágcsálók irtására voltak kíváncsiak.

Április 11. | szerda

Felújítják. Felújítják az elöregedett 
ivóvízhálózat egy részét a Bajcsy-Zsi-
linszky Endre utcán. A munkák csü-
törtökön kezdődtek, és várhatóan 
egy hónapig tartanak.

Tükörben. „Tükörben a világ” cím-
mel nyílt kiállítás az ITC-ben. A tár-
lat – mely május 6-áig tekinthető meg 
díjmentesen – interaktív eszközökkel 
hívja fel a figyelmet arra, hogyan le-
het boldogan élni úgy, hogy a termé-
szettel is harmóniában vagyunk.

Április 12. | csütörtök

Új eszközök. Két darab, csecsemő-
ágyra szerelhető, felfekvést megelőző 
matraccal gazdagodott a megyei kór-

ház Gyermek-aneszteziológiai és In-
tenzív Osztálya. A közel 1 millió 600 
ezer forint értékű beszerzésre az ING 
Gyermekegészségügyért Alapítvány-
nál nyertek el támogatást, a mintegy 
800 ezer forintos önerőt a Gyermek-
intenzív Osztály Betegeinek Gyógyu-
lásáért Alapítvány vállalta.

Április 13. | péntek

Modern kori vár épül. Interaktív di-
ósgyőri játszóvár alapköveit rakták le 
a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi 
Majorságában. A középkori diósgyőri 
várra hajazó, a tervek szerint másfél év 
múlva elkészülő játszóvár kulturális, 
közösségi színtér is lesz, hiszen nyá-
ri színházi előadásokat és szabadtéri 
kézműves-foglalkozásokat is tartanak 
majd a falai között. A Fogyatékos Sze-
mélyek Esélyegyenlőségéért Közala-
pítvány és a megyei Kormányhivatal 
támogatásával, több mint 9 millió fo-
rintból valósul meg a játszóvár.

időközi választás 2012 ››››››››››››››››››››››››››››››

Változnak az iskolai körzethatárok? 
A Jobbik információi szerint a mar-
tin-kertvárosi iskola – több más in-
tézménnyel együtt – új körzetha-
tárokat fog kapni. Az új határokat 
pedig csak májusban kívánják nyil-
vánosságra hozni, miközben az isko-
lai beiratkozások áprilisban vannak.

Erről Körmöci Attila, a Jobbik ön-
kormányzati képviselőjelöltje, és 
Pakusza Zoltán, a párt oktatá-
si szakpolitikusa sajtótájékoztatón 
beszélt péntek délután. 

Körmöci Attila egyebek mellett 
elmondta: Martin-kertvárosban az 
utóbbi időszakban a figyelem kö-

zéppontjába került az oktatás kér-
dése. Emlékeztetett, hogy két héttel 
ezelőtt a Jobbik hívta fel a figyelmet 

a martin-kertvárosi és a Szabó Lő-
rinc Általános Iskola tervezett ösz-
szevonására, melynek megakadá-
lyozására – így a választások előtt 
– két hét is elegendőnek bizonyult. 

Körmöci Attila szerint azonban 
a szülők még nem lélegezhetnek fel, 
a Jobbik ugyanis olyan információk 
birtokába jutott, hogy az önálló isko-
la több más intézménnyel egyetem-
ben új körzethatárokat fog kapni. 

– Ráadásul az új határokat csak 
májusban kívánják nyilvánosság-
ra hozni, miközben a beiratkozások 
áprilisban vannak. Vagyis a szülők 
úgy kénytelenek beíratni gyerme-

küket például a martin-kertvárosi 
iskolába, hogy pontosan nem tud-
hatják, mely városrészekben élők-
kel kell egy iskolába járnia gyerme-
küknek. Ez nem más, mint a szülők 
megvezetése – fogalmazott a Jobbik 
jelöltje, aki felszólította a város ve-
zetését, hozza nyilvánosságra: fog-
nak-e változni a martin-kertvárosi 
iskola körzethatárai, s ha igen, akkor 
még a beiratkozás előtt tegyék közzé 
az új beiskolázási határokat. 

– Ha az iskola-összevonás meg-
akadályozására elég volt két hét, a 
körzethatárok tisztázására elegen-
dő kell, hogy legyen a választáso-
kig hátra levő egy hét – hangsú-
lyozta Körmöci Attila.

Erősíteni szeretné a kertvárosi jelleget
A Martin-kertváros és Szirma közöt-
ti, ipari besorolású terület jövőjé-
ről tartott sajtótájékoztatót csütör-
tökön délelőtt Ruskó Zoltán, aki az 
MSZP önkormányzati képviselője-
löltjeként indul az április 22-ei, idő-
közi választáson.

Ruskó Zoltán egyebek mellett el-
mondta, tapasztalatai szerint a 
körzet kertvárosi jellegének erősí-
tése iránt van a legnagyobb igény. 
Ide tartozik a közbiztonság, közle-
kedésbiztonság további erősítése, 
az autós, gyalogos, kerékpáros for-
galom megfelelő összehangolása és 
az idősek biztonságának erősítése. 
A képviselőjelölt megemlítette a 
martin-kertvárosi és a szirmai ré-
szek közötti, beépítetlen területet 
is. Mint mondta, megtudta, hogy 
ez ipari övezetnek lett kijelölve, s 
noha egyelőre nincsenek erre uta-
ló, konkrét jelek, sok helyi lakos 
tart tőle, hogy valamikor esetleg 

ipari létesítmény költözhet ide. Ez 
pedig környezetszennyezéssel, zaj-
hatással, az ingatlanok elértéktele-
nedésével járhat.
– Tisztában vagyok vele, mennyi-
re fontosak a városnak, az itt élő 
embereknek az új munkahelyek, 
a munkahelyteremtő beruházá-
sok. Úgy gondolom azonban, van-
nak erre, tehát az ipari, gazdasági 
célra sokkal alkalmasabb terüle-
tek is – fogalmazott Ruskó Zoltán, 
elmondva: képviselővé választá-
sa esetén mindent el fog követni, 
hogy a terület kikerüljön az ipari 
besorolásból, zöldövezeti státuszt 
kapjon, s olyan természeti beruhá-
zások valósuljanak meg itt – példá-
ul turisztikai park, csónakázó- és 
horgásztó – amelyekre már a ’80-
as években születtek tervek.
A rendezvényen több miskolci 
MSZP-s képviselő is jelen volt. Fe-
dor Vilmos elmondta, helyi lakos-
ként is szeretné, ha a terület vissza-

nyerné azt a természetes szépségét, 
ami az ő gyermekkorában is jelle-
mezte. A képviselő szerint egy csó-
nakázó- és horgásztó – a hatályos 
építési szabályzatban is szerepel 
ennek terve – arra is alkalmas len-
ne, hogy lecsapolja, összegyűjtse a 
területen igen magasan álló talajvi-
zet, amely miatt sok helyen pincé-
ket sem lehet építeni.

„A miskolci szocialisták  
elfelejtették az igazságot”
A képviselőjelölt sajtótájékoz-
tatójára közleményben rea-
gált Sebestyén László, a Fidesz 
városi elnöke azt hangsúlyoz-
va, „nem volt még olyan rég, 
hogy a miskolciak ne emlé-
keznének rá: Káli polgármes-
ter és csapata, egészen pon-
tosan 2004 nyarán, minden 
különösebb lakossági kérde-
zősködés nélkül, egyik napról 
a másikra, a Szirma és Mar-
tin-kertváros közötti telepü-
lésrészt ipari területté nyil-
vánította”. Így az elnök nem 
érti, vajon miért és hogy ter-
vezhetnek most oda a szo-
cialisták „kiskerekerdőt és 
horgásztavat”, hiszen két vá-
lasztási cikluson keresztül 
ebben a konkrét esetben is 
homlokegyenest mást csinál-
tak, ahhoz képest, amit ma 
mondanak.
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Tavaszi szél – takarít a város
Miskolc polgármesteri hivatala és 
a Miskolc Holding idén április 18-
án, szerdán rendezi meg a Tavaszi 
Szél szemétszedési akciót.

» folytatás az 1. oldalról
A tavaly útjára indított akció ál-
tal inspirálva diákok, szülők, ta-
nárok, civil szervezetek, egye-
sületek összefogva mozdultak 
és mozdulnak meg azért, hogy 
Miskolc tiszta és zöld város le-
gyen. Szinte minden hétre jut 
egy-egy takarítási akció.

– A Tavaszi szélhez csatlako-
zott a Miskolci Egyetem. Meg-
hívjuk a pincetulajdonosokat, 
az Avasi Pincék Asztaltársasá-
gát, az Avasi Arborétumot, Bor-
múzeumot, Bortanyát is és ter-
mészetesen minden miskolcit, 
aki szeretne tenni városunk tisz-
taságáért. Tegyünk együtt Mis-
kolc tisztaságáért! A takarítás 
9-től 12 óráig tart – ismertette 
Dobos Tímea, a polgármesteri 
hivatal szóvivője.

Az Avast a város vezetése szív-
ügyének tekinti. A Kisavas leg-

alsó során találjuk a legősibb 
pincéket, ezek és a borházak a 
miskolci ember életében fontos 
szerepet töltöttek be az 1930-as 
években. A Kisavasnak ezt a va-
rázsát szeretné Miskolc vezeté-
se visszahozni. Tavaly májusban 
megalakult az Avasi Munkacso-
port, a sajátos talajviszonyok mi-
att a Kisavason ugyanis szinte 
folyamatos veszélyt és gondot je-
lentenek az omlások, partfalcsú-
szások, mozgások.

A munkacsoport pontos terve-
ket készített a problémák kezelé-
sére és a megelőzésre. A Kisavas 
rendbetételére 90 millió forint lett 
elkülönítve a 2012-es költségve-
tésben. A szakemberek által ki-
jelölt elkorhadt, elöregedett, táj-
idegen fákat a múlt hónapban 
kivágták. Április 18-án Miskolc 
polgármestere, az alpolgármeste-
rek, a Miskolc Holding tagvállala-
tainak vezetői és munkatársai ta-
karítanak a Kisavason, hogy újra 
visszahozzák a 80 évvel ezelőtti 
varázsát ennek a méltánytalanul 
elfeledett városrésznek is.

Új projektigazgató
Ez év áprilisától Vigh Attila pro-
jektigazgató irányítja a Zöld Nyíl 
projektet. Grieger Ernő forgalmi 
igazgató munkakörének ellátása 
mellett március 31-éig kapott 
megbízást a Zöld Nyíl projekt-
igazgatói feladatainak ellátására.

Vigh Attila projektigazga-
tó Kazincbarcikán született, a 
Budapesti Műszaki Egyetemen 
szerzett diplomát közlekedés-
mérnöki karon, évek óta a köz-
lekedésfejlesztés a fő szakterü-
lete. Grieger Ernő továbbra is 

az MVK Zrt. forgalmi igazga-
tójaként látja el feladatait.

Szemetet szedtek, a felelős  
ebtartásra hívták fel a figyelmet
A tavaszi takarítás szellemé-
ben a MÁV-telepen szemétgyűj-
tést, a Kuruc utcai parkban pedig 
kutyagumigyűjtést tartottak csü-
törtökön.

A Tavaszi szélhez csatlakozva a 
MÁV-telepen szervezett szemét-
gyűjtést csütörtökre Katona Fe-
renc, a választókerület önkor-
mányzati képviselője, aki a Kós 
Károly Szakközépiskola diákja-
it hívta segítségül az akcióhoz. 
A délután során mintegy százöt-
ven zsáknyi szemetet szedett ösz-
sze a környezetvédelmi osztályba 
járó negyven diák. A zsákokat az 
AVE Miskolc Kft. biztosította, és 
ők is szállították el a szemetet.

– A városnak évente 15-20 
millió forintjába kerül az illegá-
lis szemétlerakó-helyek felszá-
molása. A MÁV-telepen lakók 

idősek, így nagy segítséget je-
lent nekik is a diákok akciója – 
mondta Katona Ferenc.

A Kuruc utcai parkban 
Seresné Horváth Zsuzsanna, a 
térség önkormányzati képvise-
lője elmondta, folyamatosak a 
megkeresések azzal kapcsolat-
ban, hogy a körzetében lévő par-
kokban problémát okoz a kutya-
gumi. Mint mondta, a csütörtöki 
akció célja a felelős kutyatartás 
szabályaira való figyelemfelhívás 
volt, az akció tehát nem a szabá-
lyokat betartó kutyatulajdonosok 
ellen irányult.

Kovács László Csaba, a köz-
terület-felügyeleti és rendészeti 
osztály vezetője elmondta, ezen 
rendelkezések betartatására a 
közterület-felügyelők kiemelten 
figyelnek, a helyszíni bírság érté-
ke 3 és 20 ezer forint között lehet. 

S. P., T. Á. | fotó: J. Á.

Bartók + Puccini: opera mindenkinek 
Nyitottabb, szabadabb, válto-
zatosabb operafesztivált ígér-
nek a szervezők június 8–17. 
között. A színház mellett 
több külső helyszínen lesz az 
operáé a főszerep, hogy min-
denki élvezhesse a műfajt.

» folytatás az 1. oldalról
Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere hangsúlyozta, az idén 12 éves 
operafesztivál sok változáson ment 
át. Meghallgatták a jó és negatív 
véleményeket, s ezúttal nyitottabb 
operafesztiválra invitálják a mis-
kolciakat és minden érdeklődőt.

– Szeretnénk, ha a program ki-
elégítené az operaértő közönség 
igényeit, s igazodna a miskolciak 
fesztiváligényéhez is. A kőfalak kö-
zül kilépve a lakótelepeken, a vá-
ros utcáin is színvonalas előadá-
sok lesznek – mondta Kriza Ákos. 
A rendelkezésre álló pénz kapcsán 
a polgármester hangsúlyozta, idén 
több pénzt tudnak áldozni, így 
Miskolc 80 millió forinttal támo-
gatja az operafesztivált. A Nemze-
ti Kulturális Alap is segíti a rendez-
vényt, a pontos összegről még nem 
döntöttek, és a mecénásokra is szá-
mítanak.

Kesselyák Gergely szeretné, ha a 
fesztivál nemcsak túlélné a nehéz-

ségeket, hanem eredeti produkci-
ókkal szórakoztatná a közönséget, 
s új értékeket mutatna. Azért, hogy 
az opera legyen mindenkié. A fesz-
tivált asztalnak nevezte, mely idén 
erős négy lábon áll majd. Az első a 
3Bartók elnevezésű.

– Nem fordult még elő, hogy 
Bartók három színpadi darab-
ja egy napon, egy produkcióban 
szólaljon meg – mondta Kesselyák 
Gergely. Román Sándor, a 3Bar-
tók rendező-koreográfusa kiemel-
te, az előadással új réteget tudnak 
megszólítani. Az Experidance Tár-
sulat, a világon először, néptánc 
alapú technikával adja elő A fából 
faragott királyfi, a Kékszakállú her-
ceg vára és A csodálatos manda-

rin című Bartók-műveket, Lukács 
Györgyi pedig itt debütál Judit sze-
repében.

Az operaasztal második tartó-
pillére a Kerényi Miklós Gábor ál-
tal rendezett opera-musical, a Bo-
hém Casting, melynek alapja a 
Bohémélet.

– Izgalmas előadás lesz. Négy fi-
atal filmet forgat, ám közben a va-
lóságot kezdik el rögzíteni – me-
sélte Kerényi Miklós Gábor. Az 
előadáson Kovács László, a mis-
kolci szimfonikusok művészeti ve-
zetője tartja majd kezében a kar-
mesteri pálcát.

A nyitott fesztivál nem üres frá-
zis, „harmadik lábként” a város ut-
cáin is szembejön majd az opera. 

Nevezetesen Puccini Tosca című 
alkotása. Kesselyák Gergely ki-
emelte, nem lehet kifogás a jegyár, 
hiszen az avasi kilátónál az egész 
darabot, a Szent István téren több 
nap alatt, felvonásokban láthatja 
majd a közönség Puccini remekét, 
Vidnyánszky Attila rendezésében.

A negyedik összetevő, a Híd a 
jövőbe elnevezésű gálahangver-
seny egyben a jövő fesztiválok elő-
zetese is. Teret adnak a kortárs 
népoperának, s operaíró-versenyt 
hirdetnek majd gálán.

– Nem csak az operaszerető kö-
zönség, hanem a műfaj is meg-
szűnhet, ha a döntéshozók, a bá-
zis elpártol. Bartók és Puccini is írt 
népoperát, a fesztiváltól nem állhat 
távol ez az irány – mondta a jövő-
vel kapcsolatban a fesztiváligazgató, 
aki bejelentette, Alekszej Ribnyikov 
elfogadta a felkérést, így ő lesz a 
zárógála díszvendége.

Az „asztal négy lába” mellett lesz 
többek között kicsik operagálá-
ja, Miklósa Erika jazz-opera kon-
certje, Tokody Ilona a belvárosi 
református templomban ad dal-
estet, vetítések Puccini operáiból, 
koncertszerű Pillangókisasszony, 
előadások, koncertek, nyilvános 
próbák, opera flashmobok, ári-
ák, utcatánc. Az asztal tehát június 
8–17. között bőségesen terítve lesz, 
jegyeket pedig már lehet váltani.

Kiss J.

Ha szakaszosan is, de egyelőre marad a fűtés
Bár április 15-ével véget ér a 
fűtési szezon, a meteorológi-
ai előrejelzés adatait is figye-
lembe véve úgy tűnik, még 
nem fog leállni teljesen a fű-
tés Miskolcon. Vélhetően 
szakaszos fűtési módban fog 
távhőszolgáltatást biztosíta-
ni a MIHŐ.

A fűtési szezon tapasztalatairól, 
az elmúlt időszak változásairól tá-
jékoztatott csütörtökön a MIHŐ 
Kft. vezetése: Nyíri László ügyveze-
tő igazgató, Móricz József stratégi-
ai és Tanka Sándor műszaki igazga-
tó. Nyíri László azzal kezdte, hogy 

tavaly április 15-től a távhőszolgál-
tatás díjtételeit a nemzeti fejlesztési 
miniszter határozza meg, melyhez 
a Magyar Energia Hivatal küldi 
meg a javaslatát. Figyelembe veszik 
a MIHŐ Kft. esetén a megvalósult 
energetikai beruházások költség-
csökkentő hatását az árjavaslat ki-
dolgozásakor. 

A MIHŐ nagy erőkkel dolgo-
zik a megújuló, zöld energiaforrá-
sok felhasználása érdekében is, tet-
te hozzá az ügyvezető igazgató. A 
Futó utcai biogáz után az év elején 
elindult a biomassza-kazán is Ken-
derföldön, melyet az ország min-
den részéből jönnek a szakembe-
rek megtekinteni. Folyamatos a 
munka a geotermikus energia be-
vonása kapcsán is, amely október-
ben elindulhat. 

A lassan mögöttünk hagyott fű-
tési idényről elhangzott: az elmúlt 
évek leghidegebb szezonja volt, kö-
szönhetően elsősorban a rekord hi-
degeket is produkáló februárnak. 
A megelőző karbantartásnak és a 
szakszerű üzemeltetésnek köszön-
hetően a csúcsteljesítményt is tar-
tósan és fennakadás nélkül tudta a 
rendszer teljesíteni. Sőt, a miskolci 
távhőszolgáltatásban 2007-től nem 
volt olyan nagyságrendű üzemza-
var, amely nagy lakásszámú szolgál-
tatás-kiesést okozott volna. 

Április 15-ével még nem áll le 
a távhőszolgáltatás a városban, a 
meteorológiai előrejelzések sze-
rint ugyanis hűvös lesz még az idő. 
Várhatóan a szakaszos fűtési mód-
ra térnek majd át, tehát éjszaka lesz 
fűtés, nappal viszont nem. A jövő 

hét végétől várható melegedés, 
így ezt követően állhat le teljesen 
a rendszer. Természetesen azok a 
díjfizetők, akik ettől eltérő szolgál-
tatást szeretnének, a fűtési megbí-
zottakon keresztül a szokott mó-
don rendelkezhetnek erről. 

Az ügyvezető igazgató elmond-
ta, a fűtés leállásával nem áll meg 
a munka, elkezdik a karbantartá-
sokat, felújításokat, fejlesztéseket 
annak érdekében, hogy a követ-
kező idényben is minden rendben 
legyen. A nyári teljes karbantartá-
si leállást is szeretnék még inkább 
megrövidíteni, a terv, hogy idén ez 
csak két nap legyen. Jövőre, ha már 
a geotermikus rendszer is szolgá-
latba áll, az is elképzelhető, hogy 
nem lesz üzemszünet nyáron sem.

H. I.

„A vers visszavonhatatlan és örök”
A magyar költészet napját 
József Attila születésnapjára 
emlékezve 1964 óta minden 
évben április 11-én ünne-
peljük országszerte. Miskol-
con hagyományosan lilla-
füredi szobra a fő ünnepi 
helyszín, de számos progra-
mot rendeztek városszerte.

» folytatás az 1. oldalról
– Úgy gondolom, a legméltóbb na-
pot választották a magyar költészet 
ünnepének – mondta a lillafüredi 
megemlékezésen ünnepi köszön-
tőjében Baranyi Ferenc, Kossuth-
díjas költő, kiemelve, az egyetemes 
irodalom egyik legszebb szerel-
mes verse – az Óda – született meg 
1933-ban Lillafüreden. József Atti-
la költészetét méltatva hangsúlyoz-
ta: nemcsak átélte, de meg is élte a 
verseiben helyenként „mélységes fi-
lozófiával” megfogalmazott érzése-

ket. Hozzátette ugyanakkor, hogy 
kora nem ismerte el tehetségét, Ma-
gyarországon „számkivetett” volt. 
Ma már azonban egész Európa leg-
nagyobb költői közé sorolja. 

A miskolciaknak különösen 
kedves a költészet napja, mondta 
Tircsné Propper Valéria, a megem-
lékezést szervező Miskolci Városi 
Könyvtár ügyvezető igazgatója, hi-
szen a város több szállal kötődik Jó-
zsef Attilához.

Az ünnepi köszöntők után el-
hangzott a 107 éve született költő 
Ódája, majd a polgármesteri hiva-
tal, a szervezők, valamint kulturá-
lis szervezetek és intézmények he-
lyezték el koszorúikat.

Mint a megemlékezésen koszo-
rúzó Váradi Lilla és Szabó Lili, a 
Móra Ferenc Általános Iskola 5. 
osztályos tanulói is bizonyították, 
a fiatalok körében is kedvelt József 
Attila költészete, de ismerik többek 

között Szabó Lőrinc műveit is. El-
mondásuk szerint otthon, szüleik-
kel gyakran olvasnak verseket, de a 
regényeket is kedvelik.

Sok más rendezvény is zajlott a 
költészet napján, illetve az ünnep al-
kalmából. Így például kihirdették az 
óvodások, és az általános iskolák el-
sős és másodikos tanulói számára 
meghirdetett, Volt egyszer egy Me-
sebolt című versillusztrációs pályá-
zat eredményét. A megyei könyv-
tár gyermekkönyvtára idén Gazdag 
Erzsi egy szabadon választott versé-
nek illusztrálását kérte a gyerekek-
től. A több mint ötszáz pályaműből 
kiválasztott munkákból rendezett 
kiállítás április végéig tekinthető 
meg a könyvtár első emeletén.

Ugyancsak a megyei könyvtár-
ban tartott programot a Romano 
Teatro. A romáknak kettős ünnep 
április 11-e, mivel Lakatos Meny-
hért, cigány származású író, költő 
egy napon született József Attilával. 
Fecske Csaba, József Attila-díjas 
költő, Szegedi Dezső színművész 
és Horváth Gyula költő mellett a 
rendezvény vendége volt a Roma-
no Teatro cigányzenekara is. 

K. I. | fotó: M. L.
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Turisztikai tervek
A város 2011. évi Idegenforgal-
mi Feladattervének teljesítése és a 
2012. évi Turizmus–Marketing Fel-
adatterv is napirendre kerül a jövő 
csütörtöki közgyűlésen.

A 2011. évi Idegenforgalmi Fel-
adatterv teljesítéséről szóló be-
számolóban szó esik többek kö-
zött a turisztikai kiadványokról, 
nyereményjátékokról, kiállítá-
sokról, study tourokról, pályáza-
tokról, Kassa Európa Kulturális 
Fővárosa 2013 címéhez kapcso-
lódó lehetőségekről, a Tourin-
form iroda tevékenységéről. 

A Központi Statisztikai Hiva-
tal adatai alapján kiderül, Mis-
kolcon tavaly a kereskedelmi 
szálláshelyet igénybe vevő kül-
földi vendégek száma 4,5%-kal 
csökkent, viszont az általuk el-
töltött vendégéjszakák száma 
több mint 10%-kal nőtt az elő-
ző évhez viszonyítva. A belföl-
di vendégek száma közel 6%-kal, 
a belföldi vendégéjszakáké pe-
dig több mint 3%-kal mérsék-
lődött. Összességében a vendé-
gek száma 5,7%-kal csökkent, a 
vendégéjszakák száma viszont 
csak 0,2%-kal maradt alul a 2010. 
évi adatokhoz képest. 2011 so-
rán a kereskedelmi szálláshelye-
ken 90 ezer 335 vendég összesen 
202 ezer 163 vendégéjszakát töl-
tött el, az átlagos tartózkodási idő 
2,2 nap volt.

Az ez évi Turizmus-Marketing 
Feladattervben megfogalmazot-
tak szerint a költségvetés arra 
késztet, hogy a marketing-kom-
munikációs eszközökben olyan 
megoldásokat találjanak, melyek 
költséghatékonyak, és inkább 
szokatlan vagy innovatív voltuk 
miatt lesznek figyelemfelkeltők. 
Kiemelten szeretnék ebben ki-
használni a város megújult hon-
lapját, a közösségi portálok lehe-
tőségeit, de bevetnék a blog és a 
hírlevél kategóriákat is.

A tervek között szerepel, hogy 
2012-ben új helyszínre költözik a 

Tourinform Miskolc iroda, ahol 
egy helyen alakítanák ki a he-
lyi élelmiszereket, kézműves tár-
gyakat, szuveníreket, utazással 
kapcsolatos termékeket árusító 
Miskolc Boltot és a MiskolcPont 
Kártya ügyfélszolgálatát. A hár-
mas funkció egymás tevékenysé-
gét erősíti, és költséghatékonyabb 
fenntartást tesz lehetővé. Az új 
iroda a Villanyrendőr és a Város-
ház tér közötti szakaszon lesz.

A feladatterv külön részt szen-
tel a német gyógyturizmusnak. 
A Miskolci Turisztikai Kft. köz-
reműködő munkáját segítve, az 
önkormányzat kulturális, ide-
genforgalmi és városmarketing 
osztálya is támogatja azt az új 
kezdeményezést, amely egy né-
met vállalkozás részéről indult 
2011-ben, és az idén bontako-
zik ki. Az elsősorban német, sváj-
ci és osztrák vendégeket tobor-
zó projekt célja, hogy minél több, 
gyógyulni vágyó turista érkezzen 
Miskolctapolcára és vegye igény-
be a Barlangfürdő és aquaterápia 
szolgáltatásait. 

Több, már bejáratott együtt-
működés mellett újszerű kezde-
ményezésekről is szó esik az elő-
terjesztésben. Ilyen a DVTK-val 
való együttműködés kialakítása, 
a „Szurkolj MiskolcON!” akció 
keretében a vendégéjszakák szá-
mának növelését kívánják elérni.

H. I.

Vis maior-pályázatok
Vis maior-pályázatok benyújtásáról, 
és a szükséges önrész biztosításáról 
is tárgyal a közgyűlés, út- és hídle-
szakadások helyreállítására, partfal-
veszély elhárítására.

Az elmúlt években komoly ká-
rokat okoztak Miskolcon a téli 
hóolvadások, tavaszi-nyári eső-
zések. Sok helyen történtek part-
falomlások, pincebeszakadások, 
az önkormányzat több alkalom-
mal sikeresen pályázott a hely-
reállításokra, a munkák egy ré-
sze már el is készült. Ezúttal, az 
előterjesztések szerint, a Kodály 
Zoltán utcát és a Nagyavas, Kö-
zépső sor 628–629. számú in-
gatlan közötti hidat érintő kár-
események helyreállítására kíván 
pályázatot benyújtani az önkor-
mányzat a Belügyminisztérium 
által kiírt vis maior-támogatásra.

Perecesen, a Kodály Zoltán ut-
cát mintegy 50 méter hosszan 
károsították a leszakadások. To-
vábbi esőzés vagy egy nagy zápor 
esetén az út teljesen megsemmi-
sülhet, elzárva az utca végében 
lakó 35-40 család egyetlen köz-
lekedési útját, ivóvíz- és elekt-
romosenergia-szolgáltatását. A 
költségbecslés szerint a kiépíten-
dő műszaki védelem az útlesza-
kadás és partfalveszély-elhárítás 

esetében mintegy 40 millió fo-
rint, az önkormányzatnak a vis 
maior pályázat kedvező elbírá-
lása esetén 12 millió forint saját 
forrást kell biztosítania.

A Nagyavas, Középső sor 628–
629. számú ingatlan közötti köz-
úti híd a felette lévő domboldal 
víztelenítésére szolgál. A híd le-
szakadását az okozhatta, hogy az 
egy elöregedett, szárazon rakott 
terméskő burkolatú létesítmény, 
amely az elmúlt években leesett 
csapadékmennyiség miatt nagy 
mértékben károsodott.

A meredek lejtős területről le-
folyó vizek az elő- és utóburkola-
tot megrongálták, a híd egy ré-
sze emiatt leszakadt, a közlekedés 
élet- és balesetveszélyessé vált.

Az utat az önkormányzat 
lezáratta, a Középső sor pince-
tulajdonosai jelenleg nagy kerü-
lővel érhetik el ingatlanjaikat. A 
helyreállítás során a teljes híd el-
bontása, új elő- és utóburkolat 
építése és új útpálya kialakítása 
szükséges. A költségbecslés sze-
rint, a kiépítendő műszaki véde-
lem a híd- és útleszakadás ese-
tében mintegy 30 millió forint, 
az önkormányzatnak a pályázat 
kedvező elbírálása esetén 9 millió 
forintos saját forrást kell biztosí-
tani.                                                    Sz. S.

Újabb intézmények egyházi kezelésben
Az áprilisi közgyűlés újabb 
intézmények esetében tesz 
javaslatot arra, hogy egyházi 
fenntartásba kerüljenek.

» folytatás az 1. oldalról
Az Egri Főegyházmegye nevében 
Ternyák Csaba egri érsek szándék-
nyilatkozatot nyújtott be, hogy a je-
lenleg önkormányzati fenntartású, 
tagiskolaként működő Móra Fe-
renc Általános Iskola, a Gárdonyi 
Géza Általános és Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola, illetve a 
Mész úti Tagóvoda fenntartását és 
működtetését augusztus 31-étől az 
Egri Főegyházmegye átvenné.

A katolikus egyház szellemisé-
géből, értékrendjéből következő-
en küldetésének tekinti a közokta-
tás, nevelés területén való tevékeny 
és felelős szerepvállalást. Ezt az ér-
tékközvetítő tevékenységet vállal-
ták fel akkor is, amikor 2011-ben 
átvették a Vörösmarty Mihály Tag-
iskolát és a Weöres Sándor Tag-
óvodát. A tevékenység folytatását 
jelenti a katolikus egyház részéről 
az intézmények működtetésére vo-
natkozó újabb igény bejelentése.

Komplex romaprogram
Nem csak a katolikus egyház jelez-
te azonban intézmény-átvételi szán-
dékát. Februárban Bódis Sámuel, a 
Magyarországi Baptista Egyház 
Észak-Missziós Kerület titkára, a 
Diósgyőri Baptista Gyülekezet lel-
késze, a Baptista Szeretetszolgálat 
régiós vezetője szándéknyilatkoza-
tot nyújtott be az önkormányzat-
hoz, hogy a jelenleg önkormány-

zati fenntartásban álló Vasgyári 
Tagóvoda fenntartását, működteté-
sét augusztus 31-ével átvenné.

A Nyitott Ajtó Baptista Gyüleke-
zet nehéz, de rendkívül fontos fel-
adatellátásban kíván szerepet vál-
lalni. Terveik között nemcsak az 
óvoda fenntartásának vállalása sze-
repel, hanem emellett egy komplex 
romaprogram megvalósításával kí-
vánják segíteni településünk nehéz 
helyzetben élő lakossági rétegének 
felemelkedését. Tevékenységük-
ben a prevencióra helyezik a hang-
súlyt. A gyermekeken keresztül a 
szülőkre is nagyobb hatással lehet-
nek a közösségi jellegű programok. 
A Vasgyár térségében élő, hátrá-
nyos helyzetű emberek életvitelük-
höz hatékony segítséget kaphatnak. 
A tanulással, művelődéssel kapcso-
latos lehetőségekkel életterük kibő-
vül, együttélési normáik javulnak.

Az egyházak mindegyik esetben 
vállalják a meglévő feladatok ellá-
tásához a pedagógusok és az egyéb 
dolgozók továbbfoglalkoztatását. 
A feladatellátáshoz az önkormány-

zat az ingatlan és az ingóságok 
használatát térítésmentesen átadja 
az egyház részére, azzal a megkö-
téssel, hogy az ingatlanban a köz-
oktatási feladatellátást a használat 
jogcímének fennállásáig az egyház 
végzi, illetve fenntartja.

Megfelelő arányra törekszenek
Jelenleg városunkban önkormány-
zati fenntartásban 16 központi és 
13 tagiskola, 11 központi és 28 tag-
óvoda működik. Az általános isko-
lás tanulók száma 9453, az óvodás 
gyermekeké 5253. A tagiskolák és 
tagóvoda más fenntartásba adása 
esetén a feladatellátás továbbra is 
biztosított. Az egyház az intézmé-
nyek körzetét átveszi.

A legtöbb egyház pedagógiai, 
módszertani, intézmény-fenntartói 
tapasztalata elvitathatatlan, ezért a 
városnak szakmailag is érdeke a ve-
lük való együttműködés – mondta el 
megkeresésünkre Papp Zsolt, az ön-
kormányzat humán főosztályának 
vezetője. Mivel konkrét társadalmi 
igény mutatkozott a jelen előterjesz-

tésekben szereplő átadásokkal kap-
csolatban, nem is zárkózhattak el a 
tárgyalások megindításától.

– Minden ilyen esetben köz-
oktatási megállapodást kötünk az 
új fenntartókkal, amivel biztosíta-
ni tudjuk a működés zavartalansá-
gát, a szakmai színvonal sértetlensé-
gét. Ha ehhez még egyéb pluszokat 
tudnak az egyházak adni, akkor a 
gyermekek csak jól járhatnak – teszi 
hozzá az osztályvezető. Kérdésünk-
re, hogy nyitott-e az önkormányzat 
további megkeresésekre, Papp Zsolt 
azt válaszolta, az önkormányzati és 
az egyéb fenntartású iskolák arányá-
nak van egy optimuma. A város-
ban ez jelenleg a különböző oktatási 
szinteken eltérő, a vatikáni szerződés 
újratárgyalása, az oktatási rendszer 
átalakulása azonban megfontolásra 
kell, hogy késztessen mindenkit. A 
város nyitott az oktatási intézmény-
hálózat sokszínűségének biztosítá-
sára, de többek között az előbb em-
lített okok miatt igen megfontoltan 
kell eljárni a jövőben. 

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Szabálysértés helyett közösségellenes magatartás
A helyi képviselő-testületek 
meghatározhatnak tiltott, ki-
rívóan közösségellenes ma-
gatartásokat, s ezek elköve-
tőjével szemben pénzbírság 
kiszabását rendelhetik el. 

A miskolci önkormányzat szabály-
sértéssel kapcsolatos rendelkezé-
sének felülvizsgálatáról, és az egyes 
tiltott, kirívóan közösségellenes ma-
gatartásokról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról is tárgyal a 
miskolci közgyűlés jövő heti ülésén.

Az előterjesztés szerint, az Or-
szággyűlés új törvényt alkotott a 
szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről, amely április 15-
én lép hatályba. Ez alapján a jövő-
ben kizárólag törvény által büntetni 
rendelt, a társadalomra veszélyes te-
vékenység vagy mulasztás minő-

sülhet szabálysértésnek. A koráb-
bi kormányrendelet hatályát veszti, 
így május 31-éig az önkormányza-
tok is kötelesek hatályon kívül he-
lyezni eddigi, az önkormányzati 
rendeletekben meghatározott sza-
bálysértési rendelkezéseiket.

A helyi képviselő-testületek vi-
szont önkormányzati rendeletben 
meghatározhatnak tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokat, s 
a magatartás elkövetőjével szemben 
ötvenezer forintig terjedő pénzbír-
ság (igazgatási bírság) kiszabását 
rendelhetik el. A közgyűlés elé ke-
rülő rendelettervezetben a tiltott, 
közrend, közbiztonság fenntartá-
sa, javítása szempontjából kirívóan 
közösségellenes magatartások meg-
határozására és felelősségre vonásá-
ra vonatkozó szabályok megalkotá-
sára kerül sor.

Az előterjesztés javaslatot tesz az 
igazgatási bírságok jogszabályi hát-
terének megalkotására, azzal, hogy 
az új rendelet nem alkalmazható 

olyan magatartások esetében, ame-
lyeket a magasabb szintű jogszabály 
bűncselekménnyé vagy szabálysér-
téssé minősít, vagy szankcionál.

Április 15-étől a szabálysér-
tési ügyintézés elválik az önkor-
mányzattól, a kormányhivatalok 

lesznek az általános szabálysérté-
si hatóságok. Az önkormányzati 
rendeletben foglalt, tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokkal 
kapcsolatos eljárások lefolytatása a 
polgármesteri hivatal szervezetén 
belül valósul meg.                 Szepesi S. 

Felszámolják a Szinva szennyező forrásait
Beszámolót tárgyal a közgyűlés a Szin-
va-patakot, illetve mellékvízfolyása-
it érintő, szennyező források fokozatos 
felszámolására készült intézkedési terv 
múlt évi végrehajtásáról is. 

A képviselő-testület 2009-ben fogadott el intéz-
kedési tervet a patak mellékvízfolyásainak meg-
tisztítására. A program folytatására múlt évi 
költségvetésében húszmillió forintot biztosított 
az önkormányzat.

Az összeg felhasználásával 2011-ben a Szin-
va-meder egy szakaszának kotrását, a vízfo-

lyások medréből a növényzet többszöri eltá-
volítását és a környezetszennyező hulladékok 
elszállítását végeztették el.

A Miskolci Városgazda Kft. munkatársai ta-
valy csaknem 436 ezer négyzetméter zöldfelü-
let rendszeres karbantartását végezték el. Össze-
sen mintegy 56 tonna zöldhulladékot szállítottak 
el. A Szinva mellékvízfolyásain tevékenykedő pa-
takőrök rendszeresen tisztították a Pece-patak 
négy ágát is, különösen az uszadékfogó rácsok 
térségében. Éves munkájuk során 324 köbmé-
ter háztartási hulladékot és 43 köbméter, nem 
bezsákolható, környezetszennyező hulladékot 
– kidobott bútorokat, háztartási gépeket, stb. – 
távolítottak el. Egy-egy fordulóval mintegy 7,3 
köbméter „rakomány” került a Hejőpapiban ta-

lálható, illetve a Hernád utcai tárolóhelyekre. A 
patakőrök folyamatosan végezték és végeztették 
a balesetveszélyes, fedlap nélküli közüzemi ak-
nák lefedését, az elhullott háziállatok sürgős el-
szállíttatását, a patak medrébe vagy partoldalai-
ra dőlt fák eltávolítását is. 

Tiltott, kirívóan közösségellenes  
magatartást követ el többek között: 
–  aki megszegi a közösségi együttélés szabá-

lyairól, a lakóépületek házirendjéről, illetve 
a város címeréről és zászlójáról szóló rende-
letekben foglalt előírásokat; 

–  aki a kötelezően igénybe veendő kémény-
seprő-ipari közszolgáltatást nem veszi 
igénybe, vagy a munkavégzés feltételeit 
nem biztosítja;

–  aki halottat temet el olyan temetőben vagy 
temetőrészben, melynek használata meg-
szűnt; 

–  aki az út árkába vagy átereszébe olyan anya-
got juttat, amely a lefolyást akadályozza, 
vagy az árkot szennyezi;

– aki a természeti, védett természeti terüle-
ten, az engedélyezett közlekedési útról letér; 

– aki az utat vagy az út műtárgyát gondatla-
nul megrongálja; 

– aki gondozott zöldterületre járművel ráhajt, 
vagy azon parkol; 

–  aki közterületen lévő virágot, dísznövényt 
szed, károsít vagy élő növény részeit enge-
dély nélkül begyűjti; 

–  az az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant 
más címen használó, aki belterületi ingatlaná-
nak rendben tartásáról, tisztántartásáról nem 
gondoskodik, ingatlanán hulladékot raktároz, 
amellyel a rovarok, rágcsálók elszaporodását 
elősegíti; az állattartás helyi szabályairól szóló 
rendeletben foglalt előírásokat megszegi.
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Időközi választás 2012 – Martin-kertváros, Szirma
Lapunk szeretné a 2. számú önkormányzati választókörzetben április 22-ére kiírt időközi választás kapcsán is minél inkább szolgálni a helyi lakosság tájékozódását. Ezért arra kértük a 
képviselőjelölteket, foglalják össze programjukat. Az alábbiakban közzé tesszük bemutatkozásukat. A sorrendet a jelöltek nevének betűrendje határozza meg. A képviselőjelöltek a Miskolc 
Televízióban is bemutatkoztak április 13-án, az ismétlést április 20-án, pénteken este, a 6 órás híradó után láthatják.

Csanálossi Béla (JESZ)

Csanálossi Béla pedagógus vagyok. Pályám 
egy részét a szirmai Bem József Általános 
Iskolában töltöttem, majd a Lévay Refor-
mátus Gimnáziumban szolgáltam. Martin-
kertvárosban élek 23 éve. Két lányom csa-
ládjával szintén itt él.

Szolgálatot említettem az imént. Igen, 
szolgálat minden olyan tevékenység, amely 
közvetlen emberi kapcsolatokon alapul. A 
szolgálat a politikai pályára is érvényes.

Hazánk súlyos morális válságban van. 
Napi életünk túlzottan átpolitizált. Hatal-
mas energiák vesznek el a hatalom meg-
szerzése, ill. megtartása érdekében. 

Magyarországról azt mondják, hogy egy 
következmények nélküli ország. Ezt mie-
lőbb meg kell változtatni.

Egymástól távol eső rétegekre tagolódott 
a társadalom, s egy igen elvékonyodott kö-
zéprétegre. A középosztály a polgári társa-
dalom alapja, s igen jelentős szerepe kellene 
lennie. S ez az alap ma igen gyenge. 

Hadd idézzem Cicerót, a római biroda-
lom leghíresebb szónokát, akinek máig ér-
vényes megállapítása: „A jólét a legfőbb tör-
vény”. Ma a tisztességes megélhetést értjük 
ez alatt. A szabadság közel sem ér sokat, ha 
nincs megfelelő jólét, ha máról holnapra él 
az ország fele, ha túl sok a munkanélküli. 
Nem lehet a Himnuszt üres hassal énekelni. 

Hazánkban hivatalosan 460 000 munka-
nélkülit jegyeznek. A valóságban ennek a 
duplája az igaz, hiszen már százezrek kerül-
tek ki a rendszerből. 

Miskolc gazdasági teljesítménye az utób-
bi 20 évben hatalmasat esett. Elmaradt a 
térség felzárkóztatása. Ennek természetes 
következménye a képzett munkaerők el-
költözése, keresete után máshol fog adóz-
ni, gyermekeik nem itt fognak tanulni, s to-
vább romolhat a város szociális helyzete. 

Önök joggal kíváncsiak, milyen progra-
mot gondolok e két városrésznek. Terveim 
között szerepel a Martin-kertváros és Szir-
ma közötti kerékpárút megépítése, a Ba-
laton utcai gyalogátkelő mellé jelzőlámpát 
kell telepíteni, amit a közeli iskola is indo-
kol. Mondhatnám Szirmán a járdák állapo-
tának javítását is. Ha lehetőség adódik, az 
iskola és az óvoda támogatása, hogy a már 
elért színvonalon végezhessék munkájukat. 

Miskolc igen nehéz gazdasági helyzet-
ben van. A magas adóssága tovább tetézi 
ezt a helyzetet. A várostól csak a legszüksé-
gesebb dolgok biztosítására számíthatunk. 
Lehetőségeink csak akkor javulhatnak, ha 
nagyságunkhoz mérten kapunk a fejlesz-
téseinkhez pénzt. Bízom a városatyák böl-
csességében, s akkor máris kedvezőbb lehe-
tőségeink lesznek. 

A Jólét és Szabadság Demokrata Közös-
ség jobboldali, demokratikus, keresztény, 
keresztyén értékeket képvisel. Valljuk, csak 
a demokrácia gyakorlása hozhatja a jólétet. 
A képviselőnek a körzetén túl az egész város 
ügyeiről is kell dönteni, s ez a nagyobb kihí-
vás. Tudja-e a várost szolgálni, vagy csupán 
a pártérdekek mentén mer dolgozni.

Remélem, a Tisztelt Választópolgárok 
csupán a saját tapasztalataik alapján válasz-
tanak képviselőt, mert csak akkor lehet a lel-
kiismeretünk tiszta és őszinte. 

Emődi Zoltán (LMP)

1974-ben születtem Miskolcon. Egy rö-
vid időszakot kivéve az egész élete-
met itt éltem. Szeretem ezt a várost, és 
soha nem fordult meg a fejemben, hogy 
itthagyjam. Szinte az egész gyermekko-
romat az akkori Martin-telepen töltöt-
tem. Jókat kerékpároztunk a barátokkal, 
és nagyokat fociztunk az MVSC zöld-fe-
hér mezében. A Gábor Áron technikum-
ban végeztem számítástechnikusként. 
Azóta is a szakmámban dolgozom. Je-
lenleg egy alsózsolcai cégnél vagyok in-
formatikus. 

Feleségemet is a Martin-kertvárosban 
ismertem meg, akivel 2000-ben házasod-
tunk össze. Gyermekünk, Erik hatéves. 
Jelenleg nem élek a 2. számú választókör-
zetben, de mivel a rokonság és a felesé-
gem családja itt él, mindennapi kapcso-
latban állok a területtel. Úgy gondolom, 
hogy egy kicsit kívülről szemlélve tárgyi-
lagosabban lehet kezelni a problémákat, 
és ez segít abban is, hogy Martin-kertvá-
rost és Szirmát azonos odaadással képvi-
seljem. 

A politikával pár éve kerültem komo-
lyabb kapcsolatba, amikor eljutottam arra 
az elhatározásra, hogy vagy próbálok ten-
ni valamit, vagy elszenvedem, hogy a fe-
jem fölött döntsenek a sorsomról. Mindig 
azt hallgattam, hogy majd a gyermeke-
inknek jobb lesz, de jelenleg erre nem lá-
tok túl sok esélyt addig, amíg nem kö-
vetkezik be gyökeres változás a politikai 
életben. 

Képviselőként az itt élő átlagemberek 
érdekeit szeretném képviselni. Bár emi-
att sok támadás ért már, én továbbra is 
úgy gondolom, hogy amíg nem kérdez-
zük meg a választókat a problémáikról, 
addig nem érezhetik azt, hogy a politika 
értük akar tenni! Ezért is kezdeményez-
tük a népszavazást, ahol olyan kérdéseket 
tettünk fel, melyek egyértelműen azt tük-
rözték, hogy nem a párttagok elvárásai-
nak és a támogatóknak, hanem a válasz-
tóknak szeretnénk megfelelni. Talán több 
ilyen kellene, és az emberek bízni kezde-
nének újra a politikusokban! 

A jelöltek programját olvasva nagyon 
sok az összecsengés, és ez jól is van így. 
Úgy tűnik, hogy mindenki tudja, hogy 
mi lenne a legjobb az itt élőknek. Én úgy 
gondolom, hogy a legfontosabb az, ami 
az itt élők életminőségét javítani tud-
ja, már rövid távon is. Ha már nyugodt 
és szép környezetben tudnak itt lak-
ni az emberek, akkor jogos az elvárá-
suk, hogy a gyermekeikkel el tudjanak 
menni egy játszótérre, vagy biztonságo-
san tudjanak kerékpározni. Az időseb-
bek ne érezzék magukat elfelejtve! A te-
rület utcái ne legyenek versenypályák, 
és a közlekedőkkel be legyenek tartatva 
a szabályok! 

Ha ezeket sikerül megvalósítani, ak-
kor a 2. sz. választókerület egy olyan la-
kókörnyezet lesz, amely valóban megfelel 
a kertvárosi élet elvárásainak, és az itt élők 
úgy érezhetik, hogy a képviselőjük értük 
dolgozik. Kedves választók! Higgyék el: 
Lehet Más a Politika!

Körmöci Attila (Jobbik)

Köszöntöm a Miskolci Napló olvasóit! 
Körmöci Attila vagyok, nős, háromgyer-

mekes kohómérnök, jelenleg saját vállalko-
zásomban egy autósiskolát vezetek.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
miskolci alapszervezete kért fel, hogy képvi-
seljem a Martin-kertváros és Szirma város-
részben élők érdekeit. A feladat nagy.

Miskolc szocialista városvezetése 32 mil-
liárdos adósságállomány felhalmozásával a 
szakadék szélére sodorta városunkat. Más-
fél éve azonban nem ők vannak hatalmon. 
A Fidesz – KDNP megkapta a lehetőséget, 
a kényelmes többséget ahhoz, hogy meg-
valósítsa ígéreteit. Nem tette. Nem lett több 
munkahely, az emberek biztonságérzete 
egyre rosszabb, ráadásul tovább folytatódik 
a hitelfelvételre és a megszorításokra épülő 
politika. Elszámoltatás helyett marad a hi-
tegetés. Miskolc mára egy következmények 
nélküli város lett, ahol a politikusoknak sza-
bad a rablás. Ebből elég volt! 

Elég volt azokból a mamelukokból, akik 
a választók helyett csak a pártjukat képvise-
lik. Elég volt azokból, akik havonta egyszer 
a képviselői tiszteletdíjért cserébe nem tesz-
nek mást, mint beülnek a közgyűlésbe és 
pártutasításra nyomogatják a gombokat. Itt 
az ideje, hogy a nemzet és városunk érdeke-
it végre a pártpolitika elé helyezzük. Martin-
kertváros és Szirma lakóinak 22 év után ígé-
retek helyett végre valódi érdekképviseletre 
van szüksége. Olyan képviselőre, aki képes 
kiharcolni azt, ami ezen városrészeknek jo-
gosan jár.

Martin-kertváros és Szirma lakói átla-
gon felül járulnak hozzá Miskolc bevéte-
leihez, a városvezetés mégis mostohagye-
rekként kezeli őket. Lyukót a Fidesz 150 
millióból akarja fejleszteni. Martin-kert-
városra és Szirmára mikor költött ennyit a 
városvezetés? Ha önök április 22-én a Job-
bik jelöltjére szavaznak, nem tesznek mást, 
mint bejelentik igényüket azokra a pénzfor-
rásokra, amik létszámarányosan az itt élők-
nek járnak. 

Hogy végre ezekben a városrészekben is 
legyenek korszerű játszóterek, hogy végre 
a közbiztonság megerősítését ne csak PR-
ellenőrzések jelentsék, hogy megépüljön 
végre az a bizonyos kerékpárút. Elenged-
hetetlen a balesetveszélyes buszmegállók 
átépítése, autóbuszöblök kialakítása, a jár-
daépítési program folytatása, a tömegközle-
kedés fejlesztése, a vízelvezetés biztosítása és 
legfőképp az iskolák önállóságának a meg-
őrzése akkor is, amikor nincs kampányidő-
szak.

Kérem Önöket, hogy városrészünk ha-
tékonyabb képviseletének érdekében meg-
tisztelő szavazataikkal támogassanak ápri-
lis 22-én.

További ötleteiket, javaslataikat pedig or-
szággyűlési képviselőinkkel és frakcióve-
zetőnkkel együtt tisztelettel várom ápri-
lis 20-án, pénteken 15.00 órakor Szirmán a 
Radnóti Közösségi Házban az Erkel Ferenc 
u. 47. alatt, a posta épületében, majd ugyan-
csak 20-án, de 17.00 órakor Martin-kertvá-
rosban az általános iskolában lakossági fó-
rumomon.

Szebb Jövőt!

Ruskó Zoltán (MSZP)

Ruskó Zoltán, 38 éves, martin-kertvárosi 
lakos vagyok. Születésem óta itt élek. Szü-
leim is tősgyökeres martin-kertvárosiak, 
nagyszüleim a szirmai temetőben nyug-
szanak. Barátaim, rokonaim szinte kivé-
tel nélkül ebben a két városrészben laknak. 

Feleségemmel, Évával közösen neveljük 
három csodálatos gyermekünket. 

Óvodába és általános iskolába termé-
szetesen Martin-kertvárosban jártam. Már 
a gyermekkorom is munkával telt, hatodi-
kos koromtól nyaranta az Augusztus 20. 
strandon voltam medenceőr, később épít-
kezéseken bontottam, lapátoltam. Érettsé-
gi után újságot hordtam, kutyás vagyon-
őr voltam, elvállaltam minden munkát. 
A sorkatonaság után egy presszóban vol-
tam pultos, közben sorba adogattam be a 
pályázataimat a különböző munkahelyek-
re. Végül sikerült bekerülnöm az egyik 
sörgyár értékesítő csapatába, ahol terüle-
ti képviselő voltam három éven keresztül, 
majd két másik nagy italgyártónál töltöt-
tem el nyolc évet. Ez idő alatt szereztem 
meg a diplomámat a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki Karán, munka mellett, 
levelező tagozaton. Az életemben a nagy 
váltás 2005-ben következett be: az egyik jó 
nevű pénzügyi szolgáltatónál lettem pénz-
ügyi közvetítő. Azóta is ott dolgozom.

A Martin-kertvárosban és Szirmán élők 
közül nagyon sokan vélik úgy, hogy kom-
fortosabbá, élhetőbbé kellene tenni mind 
Martin-kertvárost, mind Szirmát. Túl 
azon, hogy ezzel házunk, telkünk értéke is 
emelkedik, hiszen egyre többen akarnak 
majd itt építkezni, házat vásárolni, gyer-
mekeinknek, unokáinknak is lehetőséget 
teremtünk arra, hogy helyben keressék a 
boldogulást, s ne akarják mindenáron el-
hagyni a városrészt, a várost.

Éppen ezért olyan zöld lakókörnyeze-
tet kell teremtenünk, ahol biztonságban 
tudhatjuk értékeinket, tisztaság uralkodik, 
könnyen lehet szolgáltatásokat igénybe 
venni, közlekedni. Fejleszteni kell a tömeg-
sportot, meg kell őrizni az oktatási intéz-
ményeinket. Éppen ezért nagyon örülök, 
hogy a szülők a martin-kertvárosi isko-
la érdekében képesek voltak összefogni, 
noha utólag bebizonyosodott, a városveze-
tés terve nem volt komoly, s az integráció-
ról szóló hír csupán kampányfogásnak bi-
zonyult.

Az elmúlt hetekben nagyon sok javaslat-
tal, észrevétellel kerestek meg az emberek: 
sokan említették a két kertvárost összekö-
tő kerékpárút megépítésének szükségessé-
gét, a buszközlekedés fejlesztését, a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer továbbépítését, új 
játszóterek létrehozását. Figyelni kell a ne-
héz helyzetű nyugdíjasainkra, hogy minél 
könnyebben igénybe tudják venni a ne-
kik járó szociális szolgáltatásokat. Bővíte-
ni kell a térfigyelő kamerarendszert is, hi-
szen a közbiztonság fejlesztése, a bűnözők 
elriasztása minden, itt élő ember érdeke. 
Meggyőződésem, hogy az új képviselőnek 
ezeken a területeken kell szorgalmaznia az 
előrelépést, ha szükséges, meg is kell har-
colnia a kertvárosiakért. Én, ha megválasz-
tanak, ezt teszem majd. 

Takács Gábor (Fidesz – KDNP)

Takács Gábor vagyok, 31 esztendős, nős 
közgazdász, családi vállalkozó.

Engem ért a megtiszteltetés, hogy a Fi-
desz – KDNP politikai közössége a saj-
nálatosan korán elhunyt, mindenki által 
szeretett Giákné Bobály Judit választókör-
zetében, képviselőnek jelölt.

Családom több generáció óta itt él. Én 
is itt nőttem fel, a helyi iskolába jártam, 
de ide köt vállalkozásunk is, ami a két te-
lepülésrész között található. Nyugodtan 
mondhatom, jól ismerem a helyi közös-
séget Szirmán és Martin-kertvárosban. Is-
merem a múltat, ismerem a ma gondjait. 
Tudom, hogy ez a választókörzet Miskol-
con nemcsak a legnagyobb, de a legfiata-
labb is. Éppen ezért azt gondolom: ennek 
a városrésznek az eddiginél nagyobb fi-
gyelem jár, ha kell, nagyobb költségveté-
si támogatás!

Talán szerénytelenség nélkül mondha-
tom, hogy az eltökéltség, a szakszerűség és 
a lobbierő eredményeképpen már most, 
a választási kampányban sikerült hosszú 
távra szólóan rendeznünk a szülőkkel, az 
önkormányzattal a szirmai Bem József és 
a Martin-kertvárosi Arany János Általá-
nos Iskola sorsát.

Tisztelt választópolgárok, szirmaiak és 
kertvárosiak!

A két településrészen jó néhány utcá-
nak sajnos még mindig nincs szilárd út-
burkolata. Örömmel jelenthetem, hogy 
valamennyi utcára elkészültek az enge-
délyezési tervek! A munka indulhat! Sze-
retném, ha két éven belül sem Szirmán, 
sem Martin-kertvárosban nem maradna 
szilárd burkolat nélkül egyetlen egy utca 
sem!

Ez a választási ciklus nem érhet úgy vé-
get, hogy a városi tisztségviselők és az én 
közreműködésemmel ne készüljön el vég-
re a két településrészt összekötő kerékpár-
út! A tervek már elkészültek, a pályázati 
pénzeket felkutatjuk, az építés elkezdésé-
hez szükséges koordinációs munkákat el-
végezzük!

Ahhoz, hogy igazán itthon érezzük ma-
gunkat, fontos, hogy ne csak az itt élők há-
zai legyenek szépek, hanem az itt találha-
tó közterek is! Ezért kidolgozzuk az átfogó 
közterület-fejlesztési programot! Felújít-
juk játszótereinket, hogy szebbek, bizton-
ságosabbak legyenek, hogy a városrészben 
élő gyerekeknek legyen hol játszaniuk. A 
köztérprogramunk kiemelt része lesz egy-
egy közösségi tér kialakítása is.

Hiszem, hogy az előttünk álló kihíváso-
kat összefogással, közös gondolkodással, 
együtt képesek leszünk megoldani!

Tisztelt martin-kertvárosiak és szir-
maiak!

A közösség építőkockái mi magunk va-
gyunk, csak rajtunk múlik, hogy mit épí-
tünk fel: házat vagy otthont.

Kérem Önöket, hogy április 22-én sza-
vazatukkal biztosítsanak lehetőséget arra, 
hogy szeretett városom, Miskolc, és lakó-
környezetem, Szirma és Martin-kertváros 
felemelkedésén dolgozhassam, hogy tisz-
tességgel és felelősséggel képviselhessem 
az Önök érdekeit!
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6  hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
ked vezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

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

Tavaszi cipővásár!
SzéleS, problémáS, fájóS lábakra

Egyes termékek 2900 Ft-tól

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!

bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

miskolc, technika Háza
április 19-én, (csütörtök) 9–12 óráig

l női alkalmi félcipők
l női utcai félcipők
l női papucsok, szandálok
l gyógybetétes gyógyszandálok  

Akció 2012. 04. 14-tôl 2012. 04. 20-ig
Coccolino öblítő 1 l, minden illat 499 Ft
Perlux folyékony mosószer 1,5 l, 366 Ft/l 549 Ft
Bonux folyékony mosószer 1,5 l, 666 Ft/l 999 Ft
Domestos fertőtlenítő 750 ml, 625 Ft/l 469 Ft
Jar mosogató 1 l  499 Ft
Cif mosogató ut. 500 ml, 498 Ft/l 249 Ft
Vanish folteltávolító 1 l  799 Ft
Bref Duo-aktív WC-gél 60 ml komplett 439 Ft
Bref Duo-aktív WC-gél 2 x 60 ml utántöltő 399 Ft
Tide mosópor 2 kg, 599 Ft/kg 1199 Ft
Baba tusfürdő 400 ml, minden illat 1248 Ft/l 499 Ft

Műa. virágcserép, virágláda, virágföld, virágtáp kapható.

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton-
sági ajtók beépítve már 59 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (mű-
anyag, fa, alumínium) cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Érdeklődni: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu. Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház, I. emelet. Nyit-
va: h–p: 11–15 óráig, szo: 9–12 
óráig.

Alsózsolcai megbízónkhoz csi-
szoló, operátor, fémmegmunká-
ló gépkezelő, AFI-hegesztő (érv. 
tűzv.) és targoncavezető mun-
kakörben tapasztalt munkaválla-
lókat keresünk önéletrajzzal, bi-
zonyítványmásolattal Get Work 
Magyarország Kft. Miskolc, Szent-
péteri kapu 80, miskolc@gwm.hu
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HIrdetés

Hegyközi Szárnyas, Tököstojás- 
és Töltelék Fesztivál
Május 12-én rendezik Mikóházán, 
a történelmi pincesoron a Hegykö-
zi Szárnyas, Tököstojás- és Töltelék 
Fesztivált.

A jó levegőn garantáltan meg-
éhezik az ember, így igazán indo-
kolt, hogy a Zempléni-hegység 
völgyében megbúvó Mikóházán 
gasztronómiai fesztivált tartsa-
nak. Ezúttal szárnyasokra han-
golva. A baromfiudvarban be-
mutatják a kétlábúakat, sőt, még 
szárnyasszépségversenyt, illetve 
börzét is rendeznek.

A 10 órakor kezdődő rendez-
vény fő attrakciója azonban a 
különböző kategóriákban meg-
hirdetett főzőverseny, a helyben 
készített szárnyasételek kóstoló-
ja, és megrendezik újra a Helyi 
Termékek Vásárát is. Az italok 

szolgálatában áll a rendezvényen 
átadott interaktív Pálinkaház, va-
lamint a bor- és pálinkakóstoló a 
helyi pincékben.

Amíg fő az étel, a kézműves 
udvarban különböző mestersé-
gek megismerése, kipróbálása, 
a gyermekudvarban versenyek, 
foglalkozások várják az érdeklő-
dőket. A színpadon pedig a gyer-
mekműsorok után a Zempléni 
Néptáncegyüttes és a Mikóházi 
Palacka Gyermek Néptánccso-
port is fellép. Ebéd után, dél-
után 1 órától rendezik a csapat-
versenyeket a baromfiudvarban 
a Polyán Egyesület közreműkö-
désével. Két órától eredmény-
hirdetés, majd tombolasorsolás 
helyi termékekből álló nyeremé-
nyekért. Este 7 órától pedig fellép 
a Motíva zenekar.

Túrák látnivalókkal

Bár az igazi fanatikusok télen sem 
tartottak szünetet, igazából ezek-
ben a hetekben indulnak be a tú-
rázók. Három olyan túralehe-
tőséget ajánlunk a megyében, 
amelyeknél nem csak a sport ke-
rül előtérbe.

Április 27–28-án rendezi meg 
harmadik alkalommal a Zemp-
lén Ökotúra Futamot az Aba-
új-Zemplén Értékeiért Közhasz-
nú Egyesület Pácin mellett, a 
Mosonnai-erdőben. Április 27-
én ráhangolódás, előzetes egyez-
tetés alapján séta a településen, 
érdeklődés szerinti természetis-
mereti témájú vetítéses előadás.

Április 28-án reggel 8-tól lehet 
regisztráció, majd indítás folya-
matosan a Gólyafészek Gyermek-
tábortól. Visszaérkezést kö  vetően 
minden résztvevő számára bizto-
sítanak egytálételes ebédet, mely-
nek árát a regisztrációs díj tartal-
mazza. Az ebéd elfogyasztása és 
az eredményhirdetés közötti idő-
szakban diavetítéses előadáson 
vehetnek részt a futam résztve-
vői. Délután 5 órakor eredmény-
hirdetés.

A szervezők által javasolt út-
vonalat bejárva, az előre meg-
adott 20-30 állat-, növény- és 
gombafajt tartalmazó lista alap-
ján az adott fajokat meg kell ta-
lálni, és ezt fotóval igazolni is kell. 
Egyéb, listában nem szereplő, 
pontosan meghatározott fajok-
kal plusz pontokat lehet elérni. 
Az értékelést az Aggteleki Nem-
zeti Park Igazgatóság szakembe-
rei és az egyesület biológusai vég-
zik. 3-5 fős csapatok nevezését 
várják gyermek (alsó, felső tago-

zat 1 fő nem biológia szakos pe-
dagógus vagy szülő kíséretével), 
középiskolás (15–18 éves, diák-
igazolvány alapján, 13. évfolyam-
ra járók is ide számítanak), család 
és felnőtt kategóriában.

Május 1-jén rendezik az Agy-
erős Nagymenés 2012. című 
gyalogtúrát a Bükkben. Mottó: 
a tested mozgasd, ne a motort! 
A versenyközpont Bükkszent-
kereszten a Liget Vendégházban 
lesz. A feladat a kijelölt turisztikai 
objektumok felkeresése a meg-
adott sorrendben, tetszőleges út-
vonalon. Szükséges felszerelés: 
Bükk-térkép, tájoló, mérőszalag, 
toll. Két távon lehet indulni, 30 
km (szintemelkedés 800 méter, 
ellenőrző pontok száma 6, szint-
idő 9 óra), és 15 km (szintemel-
kedés 400 méter, ellenőrző pon-
tok száma 3, szintidő 6 óra).

A hosszabb táv beszámít a 
„Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
Teljesítménytúrázója” sorozatba. 
Indítás 7 és 10 óra között.

Május 12–13-án rendezi a Be-
nedek Endre Barlangkutató és 
Természetvédelmi Egyesület 
Közhasznú Szervezet az Aggtelek 
Maratont, ami lehetőséget teremt 
arra is, hogy a túrázók betekint-
senek a barlangokba sétálós vagy 
overallos barlangtúrák alkalmá-
val. Május 12-én a Rákóczi-bar-
lang megtekintése (kiépített), és 
a Béke-barlang (overallos túra a 
Kötélhágcsós-szifonig), illetve a 
Kossuth-barlang bejárása (ove-
rallos, patakos szakasz) szerepel a 
programban, míg másnap a Ba-
radla-barlang hosszú túráját kí-
nálják, plusz overallos túrát a Re-
tek-ágban.

Áprilisi kirándulás Gömörország kapujában
Több mint hétszáz éves 
Gömör vármegye déli ka-
puja, Putnok. Bár látnivalók-
ban egyébként sincs hiány, 
és bármikor érdemes ellá-
togatni a városba, áprilisban 
ajánlható a kirándulóknak a 
Gömör Expo és kísérőren-
dezvényei is.

Putnok város a történelmi Gömör, 
majd Gömör-Kishont vármegyé-
ben, 1950-től Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében fekszik. Hosszú időn 
át mezővárosi rangot viselt, majd 
1881-től nagyközség, 1950 után ön-
álló tanácsú község. 1989. március 
1-jétől pedig újra város.

A Serényieknek köszönnek 
mindent
Putnok igazán ki volt téve a törté-
nelem hányattatásának, számtalan 
kézben volt a település, és egyik ura 
sem tett érte túl sokat, a legtöbben 
csak kifosztották. Ez megváltozott, 
amikor a szatmári béke után Or-
lay Borbála, Serényi András fele-
ségeként visszaperelte a putnoki 
uradalmat, így lettek 1717-től a 
Serényi grófok a város hűbérurai. 
A XIX. század gazdasági, társa-
dalmi és kulturális szempontból is 
Putnok fejlődésének fénykorát je-
lentette. A közéleti fejlődés szelle-
mi szervezője 20 éven át a fárad-
hatatlan Serényi László, a liberális 
gondolkodású főúr volt. Önzetlen 
lokálpatriotizmusa követendő pél-
da lett fia, Béla gróf számára is. A 
város lakói szerint: „Amit a legna-
gyobb magyar, gróf Széchenyi Ist-
ván megtett az egész országért, azt 
gróf Serényi László és Béla megtet-
te Putnokért.”

Ezt érdemes megnézni!
Ha már a Serényieket említjük, 
akkor Putnokon a látnivalók kö-
zül elsőként a Serényi-kastélyt és 
parkját ajánlhatjuk, amely klasszi-
cista stílusban épült 1834-ben. A 

Serényi téren találhatjuk Serényi 
Béla mellett Szent István és Petőfi 
Sándor szobrát, illetve a világhábo-
rús emlékművet. A Serényieknek 
nemcsak a kastélya tekinthető meg 
a városban, hanem a síremléke is 
a köztemetőben. Megtekintésre 
érdemes még a barokk stílusban 
épült katolikus templom, Nepo-
muki Szent János szobra, a kisne-
mesi kúria, a városháza épülete, a 
református templom. 

1987-ben nyitotta meg kapuit 
a Gömöri Múzeum Putnok egyik 
legrégebbi épületében. „Társada-
lom – Természet” címmel tekint-
hető meg állandó kiállítása, ami a 
térség történetét, valamint a ma-
gyarországi Gömör természeti ké-
peit mutatja be. 1994-ben nyitott 
meg a Holló László Galéria, mely-
nek kiállításai a képző- és iparmű-
vészet emlékeit, jelenkori alkotása-
it mutatják be. 

A táji értékek között meg kell 
említeni a közeli keleméri Mohos-
tavakat. A mintegy öt hektár kiter-
jedésű, országos jelentőségű védett 
terület két lápszemből áll. Mindket-
tő suvadással keletkezett, lefolyásta-
lan medencében jött létre, s az ide 
összefolyó vizek alacsony sótartal-
ma a speciális mikroklimatikus vi-
szonyokkal együtt biztosította a sa-
játos lápi élővilág kialakulásának 
és fennmaradásának feltételeit. De 
említhető a környéken a Kányás-te-
tő és az Ősbükkös Természetvédel-
mi Terület, a Hegyes-tető panorá-
mája, és még számtalan természeti 
szépség, érték. 

Expo és fesztivál
Április 27–29. között XIV. alka-
lommal rendezik meg Putnokon 
a Gömör Expo Magyar–Szlovák 
Kiállítás és Vásárt. Az expo első-
sorban a Sajó–Rima Eurorégió pi-
acfejlesztését szolgálja, és a térség 
mindenkori aktuális „gazdasági 
kirakatát” mutatja meg, azonban 
az évek során sokszínű fesztivállá 
nőtte ki magát. Az expo keretében 
rendeznek vállalkozói fórumot, 
Inter-Gömör Kulturális Fesztivált, 
vadászati kiállítást, Serényi Agrár-
napokat, a Sajó–Rima Eurorégió 

Horgász, Lovas és Vadász Tago-
zatának kiállítását és bemutatóját, 
sportrendezvényeket.

Pénteken délután 2 órától kerék-
pártúrát is terveznek Gömörsző-
lősre, lesz európai borlovag-avatás 
és koncertek. Szombaton számta-
lan programmal kedveskednek a 
gyerekeknek, vasárnap pedig lesz 
majális – gasztronómiai kavalkád, 
expofutás, kézműves foglalkozá-
sok, veterán járműbemutató és fel-
vonulás is.

Merre, mivel? 
A település a Bükk hegység északi 
nyúlványai, valamint a Sajó folyó 
között, Miskolctól 40 kilométerre, 
a 26-os számú, nemzetközi forgal-
mat is lebonyolító főútvonalon, a 
szlovák határ mentén található.

Az útvonaltervező 38 kilométe-
resre és 41 percesre taksálja az utat, 
melyet a legegyszerűbben a 26-
os úton, a Sajószentpéter, Kazinc-
barcika, Vadna, Dubicsány útvo-
nalon tehetünk meg. Az útba eső 
településeken most is számtalan 
látnivalót tudunk ajánlani, melyek 
megtekintésre érdemesek, ha meg-
pihenünk útközben. Sajószentpé-
teren például sok minden kötődik 
Lévay József költő, műfordító, bor-
sodi alispánhoz, így ajánlani tud-
juk az emlékházát, mely a népi épí-
tészet szép példája, illetve a szobrát 

és emléktábláját. Megtekintésre ér-
demes többek közt az egykori ko-
vácsműhely, a Gedeon-kúria, a 
római katolikus templom copf stí-
lusban épült épülete, a gótikus stí-
lusú református templom. Vad-
nán a cseh gótikus mintára épült 
református templomot ajánlhat-
juk, illetve kirándulók, horgászok 
kedvelt célpontja a tó. Dubicsány 
legfőbb nevezetessége a kastély, 
melyet a Vay család építtetett a 
XVIII. század derekán. Itt megte-
kintésre érdemes még a reformá-
tus templom, illetve a pincesor is.

Ha autó helyett inkább közös-
ségi közlekedést választanánk, ak-
kor nincs nehéz dolgunk, autóbusz 
ugyanazon az útvonalon közle-
kedve reggel 4.55-től este 20.25-ig, 
nagyjából félóránként jár ebbe az 
irányba, de egy átszállással újabb 
járatok is kínálkoznak a közleke-
déshez, az út 55 perces. A vissza-
úton nagyjából ugyanilyen közle-
kedéssel számolhatunk.

Vonattal az első járatot 5.40-kor 
csíphetjük el, majd hajszálponto-
san óránként indulnak újabb vona-
tok a Tiszairól egészen 21.40-ig. A 
menetidő mindössze 48 perc, így 
igazán kényelmesnek mondható 
ez a fajta utazás. Visszafelé az első 
vonat 4.27-kor startol, és nagyjából 
óránként indul egészen 22.59-ig.

H. I.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  A kapcsolatépítésről, a karrierteremtésről szólhat az élete. Nagyot 
léphet előre fejlődése útján, ehhez pedig közvetlen környezete is hozzájárul. Bármit is gondol, ne 
feledje, hogy amit mutat magáról, olyannak vélik a munkatársai és a főnöke. Váratlan baráti láto-

gatásra számíthat. Ez felborítja a hétvégéjét, de végül is örülni fog, hogy így történt.

BiKa (04. 21–05. 21.) Nagyon sok kedvező, váratlan és érdekes, sőt szerencsés lehetősé-
ge is adódik a most következő napokban, különösen tanulás és anyagiak terén. Mégis előfordulhat, 
hogy türelmetlensége miatt nem tud minden alkalmat kihasználni, hogy építse a jövőjét. Most 

hajlamos lehet érzelmi, indulati alapon dönteni – ne tegye, csakis szerelmi kérdésekben!

iKreK (05. 22–06. 21.) Végre jó híreket kaphat a főnökeitől. Eloszlanak a sötét fellegek, 
melyek a jövője egén tornyosulni látszottak. A hét elején elfogulatlanabbul és tisztábban látja sze-
relmi életének kérdéseit. Ragadja meg az alkalmat arra, hogy a párjával is nyíltabban beszél. Igénye 

lesz a változtatásra, ám a szombatját töltse pihenéssel, tartalékolja az energiáit.

ráK (06. 22–07. 22.) Úgy érzi, ez a hét valahogy nem az öné. Mintha semmi nem akarna 
összejönni, amit eltervezett. Az anyagi gondok is a szokottnál jobban nyomasztják. Egy jó munka-
helyi hír azonban kizökkentheti a búslakodásból. Váratlan események boríthatják fel nyugalmát. 

Legyen nyitott, és próbálja meglátni a jót abban is, amit rossznak képzel.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Szerdától mindenkit elbűvölhet, hiszen most a legelő-
nyösebb arcát tudja mutatni. Elsősorban a munkahelyén hasznosíthatja ezt. Viharos éjszakákra 
számíthat: hogy szerelem, párnacsata, házastársi vita zajlik majd, vagy csak nyugtalan álmok gyöt-

rik, az attól is függ, hogy mennyire friss, avagy harmonikus a kapcsolata. De nem lesz kipihent.

szűz (08. 24–09. 23.) Változtatni szeretne a munkájában, és ebben támogatják is az égi-
ek. Ne szorítsa magát tudatosan a háttérbe másokkal szemben, a felkínált lehetőségeket ragadja 
meg, és ne adja át a többieknek! A hét alkalmas lehet a nagyobb döntések meghozatalára. Szerel-

mi téren viharfelhők gyülekeznek a feje fölött, szüksége lehet arra, hogy kicsit kimozduljon.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Egyszerűen nem lehet visszafogni, annyira szárnyal most a 
fantáziája. Lehet, hogy elképzeléseinek csak a tíz százaléka valósítható meg a gyakorlatban, de ami 
késik, nem múlik. Tele van energiával, és ezt most sokszorosan a saját hasznára tudja fordítani. Fon-

tossá válik az is, hogy megváltoztassa azok véleményét, akik félreismerték.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Munkával teli hét várja, de ne aggódjon, mert péntekre si-
kerül mindent elintéznie, sőt, többet is, mint amit remélt. Talán megerőltető, ami várja, de most 
nem kerülheti el az erőfeszítéseket. Változások zajlanak az otthonában is. Minél jobban ellenáll a 

sorsnak, annál több lesz a váratlan gondja. A hétvégén ne dolgozzon, legyen családjával!

nyilas (11. 23–12. 21.) Nagyon nehéz befolyásolni a munkájában, de mégis van vala-
ki, akinek sikerül. Látszólag persze neki is ellenáll, de ez csak a látszat… Jól teszi, ha hallgat az ille-
tőre. Valami fontos dolog történhet önnel a közeljövőben, talán a szerelmi életében jöhet valami-

lyen változás. Nem kell persze feltétlenül rosszra gondolnia, hiszen az pozitív is lehet.

BaK (12. 22–01. 20.) Ezen a héten gyökerestől megváltozhatnak mindennapjai, és borul-
hat fel látszólagos nyugalma. Változtatnia kell, ha nem akar befásulni. Megfordulhat a fejében, 
hogy felmond, munkahelyet vált, elköltözik, vagy hasznavehetetlennek tűnő emberi kapcsolato-

kat zár le. Jól teszi, ha lehetőségeit kihasználja, és saját javára fordítja.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nehezen indul a hét, de aztán lehengerlővé és meggyőző-
vé válik. Energiatartalékai megfelelő felhasználása leginkább karrierje terén nyithat meg új kapu-
kat, sőt, új kapcsolatokat is építhet, melyek a jövőben komoly hasznára válhatnak. Magányosnak 

érezheti magát. A szerettei távol vannak, lélekben mindenképp. Döntse le a falakat!

HalaK (02. 20–03. 20.) Türelem és nyugalom – e két szó legyen az éltető ereje a követ-
kező napokban! Ha így tesz, végre megkaphatja azt az elismerést, amire már oly régóta vágyott. A 
főnökei támogatják, és talán némi anyagi előnyre is szert tehet. Csak ne mondja ki mindig, ami a 

lelkét nyomja, mert az nem vezet jóra. Szerelmi kapcsolatában fordulópontot hozhat a hét. 
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Ismeri Ön  
Dayka Gábor verseit?

Tisztelt Olvasó! Ezer szállal kötődik Miskolchoz Dayka Gábor. De vajon is-
meri Ön a verseit? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-játé-
kunkban egy-egy versének címét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, egy 
levelezőlapon legkésőbb 2012. május 10-e éjfélig juttassák el a Miskol-
ci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., 
vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szer-
viz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában majolika tálakat sorso-
lunk ki. Előző játékunk helyes megfejtései: 1. Levelek a zárdából, 2. Színek 
és évek, 3. Szent Ildefonso bálja, 4. Képzelet-királyfiak. Könyvet nyert: Sze-
mán Angéla, Miskolc, Katowice u., strandtáskát nyert: Mágori Józsefné, 
Miskolc, Könyves Kálmán u. Nyereményüket a felajánlónál vehetik át!

A belváros legnagyobb panelházas övezete
A 9. sz. választókörzet ma Miskolc 
belvárosának legnagyobb panelhá-
zas övezete, körülbelül 7 és fél ezer 
lakossal. Gyakorlatilag az úgyneve-
zett Vörösmarty városrészt öleli fel. 

Keleten a Bocskai, nyugaton a Corvin utca, 
északon a Hadirokkantak útja és az Arany 
János utca, délen pedig a Bihari – Vörös-
marty utca határolja. A körzetet átszeli a 
Király utca, ami a 3-as fő közlekedési út 
miskolci bevezető szakasza. De a város-
rész névadó utcája, a Vörösmarty is hatal-
mas átmenő forgalmat kell, hogy elvisel-
jen. Molnár Péter önkormányzati képviselő 
elmondása szerint régi, a ’70-es évek előt-
ti fényképeken még családi házak láthatók 
a területen – itt állt például Szabó Lőrinc 
szülőháza is. Aztán megépültek a ma is lát-
ható, döntően tízemeletes panellakások, a 
választókörzetben ma már csak a Bocskai 

utca páratlan oldalán, illetve a Vörösmarty 
utca legvégén van még pár családi ház.

– Az utóbbi időben több épület is panel-
programos felújításon esett át, ami nemcsak 
városképi, hanem energiamegtakarítási 
szempontból is fontos. Jelenleg is zajlik – a 
kormányzat által támogatott – panelprog-
ramos felújítás a körzetben – emelte ki a 
képviselő.

Rend és tisztaság
Mint mondta, ő maga is a Vörösmarty la-
kótelepen lakik, egy tízemeletes bérházban, 
így közelről érzékeli a problémákat, a javí-
tandó, fejlesztendő területeket.

– A választási kampány során célul tűz-
tem ki, hogy rend legyen a körzetben. A 
Corvin, illetve a Király utcai nagy kereszte-
ződésben elhelyezett forgatható térfigyelő-
kamerák, valamint a közterület-felügyelők 
gyakori jelenléte hozzájárul a közbiztonság 
növeléséhez – nyilatkozta Molnár Péter. – 
De az is célom volt és célom ma is, hogy tisz-
ták, rendezettek legyenek közterületeink. 

Tavaly választókerületi fejlesztési alapom 
terhére több helyen végeztek kátyúzásokat, 
járda- és lépcsőépítéseket, helyreállításokat 
a körzetben. Elszáradt fák gallyazására, illet-
ve kivágására is sor került ott, ahol ez indo-
kolt volt – tette hozzá a képviselő, elmond-
va, hogy a játszóterek megújítását is célként 
jelölte meg. A múlt év őszére két régi, ve-
szélyessé vált játszótér helyére sikerült új, 
modern, biztonságos játszóeszközöket be-
állítani, amiket azóta is nagy örömmel hasz-
nálnak a gyerekek. Ugyancsak ősszel köz-
téri padokat és szemeteseket is kihelyeztek, 
több területen. A játszóterek fejlesztését, a 
közterületek rendezését Molnár Péter idén 
is szeretné folytatni, mint mondta, bőven 
vannak még olyan helyek a körzetben, aho-
vá padokat, szemeteseket kellene kihelyez-
ni, a járdát, vagy az utat helyreállítani, par-
kolót építeni. Több ilyen beruházás is tervbe 
van véve.

A képviselő arról is szólt, hogy megvá-
lasztása óta kiemelt figyelmet fordít a kör-
zet intézményeire. Itt található a Dobó 
Katica Bölcsőde, a Vörösmarty Mihály Ka-
tolikus Óvoda, a Belvárosi Óvoda, a Szinva 
– Népkerti Óvoda és a Szent Miklós Óvo-
da, a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola, valamint a Vörös-
marty Mihály Katolikus Általános Iskola. 
Itt működik az Arany János utcán a Mis-
kolci Családsegítő Központ is, benne a De-
rűs Alkony Szolgáltatási Központtal, illetve 
a szépkorúak nyugdíjas klubjával.

A körzet határán, a Soltész Nagy Kálmán 
utcán is található két iskola: a Görög Kato-
likus Általános Iskola és az Andrássy Gyula 
Szakközépiskola.

Felnövekvők és szépkorúak
– Mint gyakorló pedagógus, de mint kis-
gyerekes családapa és önkormányzati kép-
viselő is nagyon fontosnak érzem, hogy a 
felnövekvő generációk megfelelő körül-
mények között végezhessék tanulmányai-

kat. Eddig – többek között – támogattam 
szavalóversenyt, sportnapot, játékok vá-
sárlását, családi és egyéb közösségi napok 
megszervezését, egy óvodai, egészségügyi 
sószoba kialakítását, veszélyes fák gallya-
zását, a játszóudvar gumírozását, óvodá-
sok utazását a Mikulásvonaton – sorolta 
Molnár Péter. 

A Szabó Lőrinc Általános és Német 
Két Tanítási Nyelvű Iskolában a képviselő 
majdnem egymillió forinttal járult hozzá a 
tantermek felújításához, belső átalakítások-
hoz, új orvosi szoba, könyvtár létrehozá-
sához. Mint mondta, a fejlesztésekre azért 
is szükség volt, mert 2012 szeptemberétől 
német nyelvű osztályok indulhatnak itt, a 
Boschsal kötött megállapodásnak köszön-
hetően, ami igen jelentős lépés. Ugyancsak 
sikeres volt a Vörösmarty iskola átadása a 
katolikus egyház részére. 2011 szeptembe-
rétől mind az intézményt, mind az óvodát 
közmegelégedésre működteti a katolikus 
egyház – hangoztatta a képviselő.  

Mint megtudtuk, a körzet óvodái ha-
gyományosan magas szakmai színvona-

lon működnek és idén mindegyik jubilál-
ni fog. Pályázati források felhasználásával 
mind a Belvárosi Óvodában, mind a Dobó 
Katica Bölcsődében jelentős, több milliós 
fejlesztésekre került sor a tavalyi évben, s 
idén is kiemelt figyelmet kapnak az intéz-
mények. 

A közgyűlés felhatalmazásával a város 
pályázatot adott be az Arany János utcai 
Családsegítő Központ felújítására, fejleszté-
sére is. Molnár Péter kiemelte, hogy eddig 
is figyelemmel kísérte az intézetet, támo-
gatta a szépkorúak klubját. Fontos lenne a 
régi Mese cukrászda mögötti tér megújítá-
sa is, ahol tavaly burkolati javításokat sike-
rült elvégeztetni.

Tavaly ősszel sokak tetszését elnyerte, 
hogy a Városgazda munkatársainak segít-
ségével fákat ültettek a Vörösmarty utca vé-
gén, illetve a Belegrád közben. A képviselő 
elmondta, a faültetést idén tavasszal, majd 
ősszel is folytatni szeretné, több szempont-
ból is fontosnak, hasznosnak érzi a termé-
szetes zöldfelület növelését, a fásítást.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

A Szabó Lőrinc Iskola új könyvtárában

Több helyen is ültettek fákat a körzetben, ez idén is folytatódik
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Április 14. | szombat  » Amerikaifutball: Divízió II. East Renegades – Újpest 
Bulldogs, Miskolc, Sütő János utcai sporttelep, 15.00 » Salakmotor: Csapatkupa, 2. forduló, Tigri-
sek – Farkasok. Népkerti sporttelep, 16.00 » Kosárlabda: Női NB I A csoport, rájátszás a 9. helyért, 
DKSK-MISI – BSE-FCSM. Generali Aréna, 18.00 » Szabadidősport: Bosch-Szarvasűzők Egyete-
mi Főiskolai Váltófutás, Eger – Miskolc. Eger, Dobó tér, 10.30 » Vívás: Diákolimpia, párbajtőr országos 
egyéni és csapatdöntő, V. korcsoport. Avasi Gimnázium tornacsarnoka, 10.00.

Április 15. | vasÁrnap » Röplabda: Albrecht húsvéti torna három együttes részvételé-
vel. Csokonai utcai csarnok, 10.00 » Vívás: Diákolimpia, párbajtőr országos egyéni és csapatdöntő, VI. 
korcsoport. Avasi Gimnázium tornacsarnoka, 9.00.

Április 21. | szombat » Kosárlabda: Női NB I A csoport, rájátszás a 9. helyért, DKSK-
MISI – BSE-FCSM. Generali Aréna, 18.00

Április 22. | vasÁrnap » Labdarúgás: NB I, Győri ETO FC – DVTK. Győr, ETO Park 16.45.

sportműsor ››››››››››››››››››››››››››››››

A 9. helyért folytatja a DKSK

Hazai környezetben legyőzte a 
9–12. helyért vívott párharc har-
madik mérkőzésén a DKSK-MISI 
a BEAC-ot a női kosárlabda NB 
I-ben, így a 9. pozícióért játszhat 
tovább a BSE ellen.

A Generali Arénában vasárnap 
este csaknem félezer néző előtt, 
nagy küzdelemben sikerült meg-
szerezniük a győzelmet a mis-
kolci lányoknak az ELTE-BEAC 
Újbuda ellen. A női kosárlab-
da NB I A csoportjának rájátszá-
sában, a 9–12. helyért két nyert 
meccset kellett hozniuk a csapa-
toknak: az első összecsapáson a 
fővárosiak győztek Budapesten, 
április 1-jén pedig a DKSK vágott 
vissza, így 1–1-re állt a párharc. A 
döntő találkozót 76–70-re nyer-
ték Milen Vukicevic tanítványai.

– Megéreztük Brankica 
Hadzovic hiányát, aki a mezőny 

legeredményesebb játékosa. Bi-
zonytalanok voltunk az utolsó 
összecsapáson, ezt pedig ellen-
felünk kihasználta – mondta a 
DKSK vezetőedzője. – Tudtuk, 
hogy nem lesz könnyű dolgunk, 
s ez be is bizonyosodott. A ne-
gyedik negyedben felülkereked-
tünk ellenfelünkön, és nem ron-
tottuk el egész éves munkánkat. 
Köszönjük a biztatást szurko-
lóinknak, nagy szükség lesz rá-
juk a következő mérkőzéseken 
is. Eddig hullámzó teljesítményt 
nyújtottunk, de sokat dolgoztak 
játékosaim, fejlődtek a szezon 
során. Szívvel-lélekkel megyünk 
neki a BSE elleni párharcnak is!

Hadzovic szereplése egyelőre 
kérdőjeles a 9. helyért vívott mér-
kőzéseken. Az irányító kereszt-
szalagja nyúlt meg az első BEAC 
elleni, hazai mérkőzésen, s a hé-
ten rehabilitáción vett részt.  S. P.

Keresik az edzőt, építik a pályákat
A DVTK vezetése továbbra is kere-
si a megfelelő szakembert a csapat 
kispadjára, miközben folytatódik 
az élőfüves pályák építése.

Szentes Lázár megbízott veze-
tőedzőként vereséggel debütált 
a Diósgyőr kispadján: a Paks a 
nagy hazai hajrá ellenére 2–1-
re nyert Miskolcon. A szakmai 
igazgató alaposan felforgatta a 
csapatot: öt védőt és két véde-
kező középpályást is a kezdő ti-
zenegybe jelölt, Seydi csereként, 
bal középpályást játszva szer-
zett gólt, míg a gyengén teljesítő 
Fernandót a szünetben lecserélte.

A DVTK szakvezetője el-
mondta, keményen dolgoznak 
az új tréner megtalálásán, de 
nem egyszerű a dolguk. Egy biz-
tos, szeretnék már a tavasz során 
megtalálni a megfelelő külföldi 
vezetőedzőt, hogy a szakember 
időben megismerhesse a labda-

rúgókat, felmérje a játékosállo-
mányt, s később az ő igényeihez 
alakítsák az igazolásokat.

A napokban – az elmúlt hét-
hez hasonlóan – többször Ti-
szaújvárosban edzett a csapat 
a diósgyőri pályagondok mi-
att. Nagy segítséget jelenthet te-
hát az új füves pályák elkészülte, 
melyeknek az építése újraindult. 
Amennyiben az időjárás kedve-
ző lesz, akkor alig több mint egy 
hónap múlva már birtokba ve-
hetik a két új élőfüves edzőpá-
lyát a piros-fehérek.

A keret már csütörtökön útra 
kelt Kaposvárra, ahol még az-
nap edzett egyet a pénteki mér-
kőzés előtt – mely lapzártánk 
után ért véget. A forgatókönyv 
hasonló lesz a jövő héten is, ami-
kor vasárnap Győrben szerepel 
a DVTK: ekkor Budapesten fog 
tréningezni az együttes a talál-
kozót megelőző napon.            S. P.

Budaival a vb-re
A Miskolci Jegesmedvék kapu-
sa, Budai Krisztián is tagja a ma-
gyar jégkorong-válogatott kere-
tének, mely a vasárnaptól jövő 
szombatig tartó ljubljanai divízió 
1-es világbajnokságon vesz részt. 

Kapusposzton egyébként a tor-
na alatt is lehet új játékost nevez-
ni, így nem biztos, hogy a Szlo-
véniába pénteken elinduló keret 
játssza végig a vébét. A magyarok 
a japánok, az ukránok, a szlové-
nek, az osztrákok, majd a britek 
ellen játszanak a feljutásért.

DVTK-Vénusz: most már jöhet a döntő!
Idegenben is legyőzte a Fe-
rencvárost az elődön-
tőben, így kettős győze-
lemmel jutott a női futsal 
NB I fináléjába a DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont 
– fennállása során először.

Negyedik elődöntőjét sikeresen vív-
ta meg a Vénusz női futsalcsapata, 
mely ezzel máris fennállása legered-
ményesebb szereplését jegyezheti. 
Az első találkozón 4–1-re nyertek 
Sárréti Géza lányai, majd az idegen-
beli visszavágón kétszer is kétgó-
los hátrányba kerültek, végül 4–3-
ra fordítottak a Ferencváros ellen. 
Ellenfelük a döntőben – melynek 
első felvonását várhatóan április 30-
án rendezik – a Tolna-Mözs – Uni-
verzum-Aramis kettős közül kerül 
ki – ők harmadik, döntő találkozót 
vívnak jövő héten. A tolnaiakat két-
szer megverték az alapszakasz so-
rán Újvári Krisztináék, viszont az 
Univerzum az a gárda, mely elvette 
veretlenségüket, és a kupából is bú-
csúztatta a DVTK-Vénuszt. Sárréti 
Géza vezetőedző azonban minden-
képp végső sikert ünnepelne.

– Nehezen, de felülkerekedtek a 
zöld-fehérek otthonában.
– Nálunk jelentkezett teherként, 

hogy elérhető közelségbe került 
a hőn áhított döntő. Pontatlanul 
játszottunk, nem figyeltünk kel-
lőképpen oda, türelmetlenül fut-
balloztunk, villámgyorsan akarták 

végigvinni a lányok a támadásokat. 
Nagy volt a riadalom a csapatkapi-
tány, Csepregi Gabriella meccs eleji 
sérülésénél is, de szerencsére rövi-
desen vissza tudott térni a pályára.

– Kétszer kerültek kétgólos hát-
rányba, a végén mégis örülhet-
tek, de akkor nagyon.
– A csapat mentális erejét mu-

tatja, hogy 1–3 után felálltak, míg 
a Fradi nem tudta növelni előnyét. 
Bernáth Csilla és Csepregi Gabriel-
la jóvoltából majdnem az összes tá-
madásunk góllal kecsegtetett, szin-
te minden második labdaszerzés 
után helyzet alakult ki. A hazaiak 
a végén lehozták kapusukat, így öt 
a négy ellen támadtak – ha jobban 
odafigyelünk, az üres kapura beta-
lálhattunk volna.

– A korábban megsérült Kovács 
Alizon kívül egészségesek a játé-
kosok?
– Mint a küzdősportokban, 

vagy bármely más sportágban, 
melyben testi kontaktus van, az el-
lenfél oda-odaszúr, ha látja, a rivá-
lis valamely testrésze nem teljesen 
egészséges. Csepreginek fájt a tér-
de, kapott is egyet oda a ferencvá-
rosiaktól, akik egyébként is agresz-
szíven játszottak – ezt jelzi három 
sárga lapjuk is. Szerencsére vissza-
térhetett a pályára, és itt emelném 
ki a teljesítményét is. Mentálisan is 
vezére volt az együttesnek, s góljai 
mellett védekezésben is kiemelke-
dőt nyújtott.

– Több mint két hetük van a fi-
náléig, döntőbeli ellenfelükre vi-

szont még egy nagyon kemény 
találkozó vár.
– A kezdő négyes pihenőt ka-

pott erre a hétre, hogy aztán újult 
erővel vághassunk neki az edzé-
seknek, felkészüljünk ellenfelünk-
ből, mert mindenképpen győzni 
szeretnénk.

– Melyik csapatnak örülne job-
ban?
– A Tolna-Mözsnek… Az Uni-

verzum sok borsot tört az orrunk 
alá évekre visszamenőleg is, de a 
Magyar Kupából is ők búcsúztat-
tak minket idén. Több rutinos, 
nagy csatát megélt játékosuk van, 
akik a döntő szituációkban jól kon-
centrálnak, de ha ők jönnek, őket 
kell legyőzni.

Soós P.

Ismét harapnak a Népkertben a Tigrisek?
A  bemutatkozó versenyen a Tigri-
sek 53–31 arányú győzelmet arattak 
a Bikák ellen a  salakmotoros csapat-
kupa-sorozaton.  Szombaton dél-
után fél 5-től ismét feldübörögnek a 
motorok a Népkertben. 

Az idehaza újdonságnak számító 
kupasorozatban három csapat vesz 
részt. Egy-egy versenyen mindig 
két alakulat ütközik meg. 

– A szisztéma nekünk, a ben-
ne résztvevő versenyzőknek és a 
nézőknek is új, és időre van szük-
ség ahhoz, hogy kiforrjon – nyilat-
kozta Jacsó Tibor, a viadal fő szer-
vezője. Utalt ezzel arra is, hogy a 
nyitányon sokan reklamálták a 
versenyidőt jelentősen meghosz-
szabbító, kétfutamonkénti pálya-
karbantartást, ám azt a sportolók 
biztonsága érdekében, és kifejezett 

kérésükre rendelte el a verseny-
igazgató. 

A sorozat első fordulója a Senyei 
György vezette Debrecen Autó-
ház Speedway Team, vagyis a Tig-
risek diadalával zárult, akik 53–31-
re győzték le a Bikákat, az Adorján 
Zoltán vezetésével harcba szál-
ló MPA System Speedway Teamet. 
A külföldiek közül a két húzónév, 
Monberg és Zetterström hozta a 

profikhoz méltó teljesítményt, és a 
lengyel légiósokra sem lehetett pa-
nasz, hiszen Miesiac és Kuciapa is 
értékes pontokhoz juttatta csapatát.

Szombaton a Tigrisek a Tiha-
nyi Sándor által dirigált Farka-
sok ellen csatáznak. Utóbbiaknál 
sokat nyomhat a latban Lee Ri-
chardson, Kenni Larsen, Christian 
Hefenbrock és Matej Kus színre-
lépése, de a hazai drukkerek felet-
tébb kíváncsiak Szatmári Lászlóra 
is! Senyei György aligha változtat 
jól rajtoló csapatán.                Doros L.

Csepregi és Bernáth (balról) teljesítményét kiemelte Sárréti Géza

Bajnokok, ranglistavezetők a miskolci uszodákban
Az egyik legtöbb gyermeket 
megmozgató sportággal, az 
úszással foglalkozunk a Mis-
kolc Városi Sportiskola szak-
osztályait bemutató soroza-
tunk második részében.

Közel 350 gyermek jár a Kemény 
Dénes Városi Sportuszodába és a 
Diósgyőri Tanuszodába úszóedzé-
sekre – közülük 50 igazolt sporto-
ló rendelkezik versenyengedéllyel is 
–, ami a Miskolc Városi Sportiskola 
1350-es sportolói összlétszámát te-
kintve figyelemre méltó szám. Eh-
hez jön még százötven vízilabdás, 
ami biztosítja az uszodák délutáni 
telítettségét. Ez a sportág azonban 
szorosan összefügg az úszással, hi-
szen stabil úszástudásra épül. 

– Magasan képzett edzők kezei 
alatt tanulnak úszni és versenyez-
ni a gyermekek. Itt ugyanis nem-
csak a versenyzésről van szó, ha-
nem a kötelező iskolai és az egyéni 
úszásoktatásról is. Nagy mérföldkő 
volt a Kemény Dénes Városi Sport-
uszoda átadása, melyet a sportis-
kola üzemeltet, tehát helyben van 
minden – mondta Szabó Brigitta, 
a Miskolc Városi Sportiskola Non-
profit Kft. ügyvezetője.

Az évek során aztán kibontako-
zik, ki tehetséges, illetve ki az, aki a 
versenysport mellett kötelezi el ma-
gát, vagy úgy dönt, hobbiszinten jár 
majd le az uszodába.

– Három edző foglalkozik a ver-
senysporttal, míg az utánpótlás-ne-
veléssel és szabadidősporttal öten. 
Hat oktató végzi az iskolai és hét 
az egyéni úszásoktatást. A gyere-
kek nagy része tízéves koráig szí-
vesen úszik, utána sokan váltanak. 
Ez nem baj, hiszen az úszás jó alap 
a többi vizes sportágnak, a lényeg, 
hogy sportoljanak – sorolja Fridrich 
László szakosztályvezető.

A Kemény Dénes uszoda száz-
százalékos kihasználtsággal üzemel 
nap mint nap, s megépülése óta szá-
mos eseménynek adott otthont.  Az 
itt rendezett megmérettetések köz-
ben persze nem maradnak el a fiatal 

sportolók eredményei sem. A múlt 
szezonban egy korosztályos magyar 
bajnoki címet, valamint több ezüst- 
és bronzérmet szereztek az MVSI 
úszói Miskolcnak.

Lavotha Oszkár 100 méteres 
gyorsúszásban országos diákolim-
piai bajnok lett, és ő a ranglistaveze-
tő is a számban. Ez utóbbi azt jelen-
ti, hogy a versenyző évjáratában egy 
adott számban övé a legjobb idő. 
Oszkár egyébként több mint tízsze-
res korosztályos országos bajnok. 
Fridrich László pedig így jellemez-
te: tehetségét korán mutatta, hogy 
villámgyorsan tanult és jól reagált a 
terhelésekre.

Mellúszásban is van száz méte-
ren országos diákolimpiai bajno-
kunk Urszin Csanád személyében, 
aki szintén a fenti képességei miatt 
emelkedik ki a mezőnyből.

– Az óvodásúszás alatt tetszett 
meg a sportág, „ittragadtam” az 
uszodában. Sok az edzés, de nincs 
gond a tanulással, mert így rá va-
gyok kényszerítve, hogy amikor 
van időm, nekiülök a könyveknek. 
Szeretnék magyar válogatott lenni, 
akár az olimpiára eljutni, a példaké-
pem Gyurta Dániel, hiszen neki is a 
mellúszás a fő száma – mondta az 
ifjú tehetség.

Szintén a fent említett úszó a ked-
vence Soltész Leventének – az in-
doklás is azonos.

– Jól esik, amikor sikerélmények-
kel gazdagodom az uszodában, so-
káig szeretnék ezzel foglalkozni – 
mondta a ranglistamásodik, aki 
kitartó munkájának köszönheti az 
eredményeket.

Az ifjak sorát erősíti a tízéves 
Arnóczki Zsófi is, aki Szikszóról 
került Miskolcra, és szintén rang-
listavezető fő úszásnemében.

Tehetségekben tehát nincs hi-
ány, sok a jó képességű fiatal. A 
munka mellett azonban türelem-
re és nagy kitartásra van szükség, 
hogy 3-4 év múlva a felnőttek me-
zőnyében is sikeresek legyenek az 
MVSI úszói. A 2012/2013-as tan-
évben sportosztály indítását terve-
zi az intézmény, ez könnyebbséget 
jelentene a gyerekeknek és szüle-
iknek – s az úszókra ez különösen 
igaz.

Soós Péter | fotó: Juhász Ákos
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Akció! Akció!
Valamennyi üzletünkben a coop márka-
termékeink nagy választékban kaphatók!
coop rizs 4 x 125 g  249 Ft/csom.
coop liszt 1 kg  129 Ft
coop fagyasztott zöldborsó 1 kg  399 Ft
coop citromízesítô 40%-os, 1 l  199 Ft
coop tészták 4 toj. 500 g  209 Ft

Egységár: 418 Ft/kg

coop kakaós, vaníliás ízû omlós keksz 250 g  159 Ft
Egységár: 636 Ft/kg

coop Aquarius ásványvizek 1,5 l  59 Ft
Egységár: 39,33 Ft/l

Minden nap mosogató 1 l  199 Ft
Április 30-ig keresse egyéb akciós termékeinket is:

Liga csészés margarin 500 g  199 Ft
Egységár: 398 Ft/kg

Oké félzsíros túró 500 g  399 Ft
Egységár: 798 Ft/kg

krajcáros papírzsebkendô 2 rét., 100 db  89 Ft
Egységár: 0,89 Ft/db

Balaton szelet 30 g, étbevonóba mártott ostya  69 Ft
...és még számos akciós termék.

Vásároljon március 28. és május 25. között legalább 
4000 Ft-ért, és a pénztárblokkot lássa el pontos  

névvel és címmel. Dobja be az üzletekben kihelyezett 
szerencsedobozba és megnyerheti fôdíjunkat,  

vagy értékes nyereményeink egyikét!  
Vásároljon, hogy nyerhessen

Új értéket teremt, mert épít a hagyományra

Hámori Waldorf iskola
szabadon és függetlenül, óvodától az érettségiig

A Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány ösztöndíj-  
pályázatot hirdet a Hámori Waldorf Iskola 1–13. évfolyamára.

Jelentkezési határidő: 2012. április 20.

Részletek a www.hamoriwaldorf.hu oldalon,  

érdeklődni lehet: (30) 6298-885

HÁMORI WALDORF
20 éve a tehetség szolgálatában
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››

Április 16. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, házépítők 
műsora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc 
Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Válik a férfi, válik a nő, 
1. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 17. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, élet-
módmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sport-
közvetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Válik a férfi, válik a nő, 2. rész, amerikai film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 18. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum: Inno-
váció az egészséges táplálkozás szolgálatában (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Különös őrangyal, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 19. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Aki-
nek sebeivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Amikor a sasok lecsapnak, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 20. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A gyanú, belga–amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 21. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Léptünk kop-
pan ódon köveken, a Deák téri evangélikus templom (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 
22.30 Édes otthon, magyar film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Április 22. | 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 18.25 Promenád, kulturális maga-
zin (ism.) 19.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Gyomok között, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 
Képújság.

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Elveszett (F) | 16 | 10.00, 12.00 
(szo–v), 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – 
22.00 (p–szo)
Az igazság nyomában (F) | 16 | 
10.15, 12.30 (szo–v), 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Csatahajó (MB) | 16 | 18.00, 20.30 
(sze)
Amerikai pite: A találkozó (MB) |18 
| 11.15 (szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Titanic (MB digitális 3D) | 12 | 13.00, 
16.30, 20.00
A bosszú jogán (F) | 16 | 13.00, 17.30, 
19.30 – 21.30 (p–szo)
Nyócker 8D (MB digitális 3D) | 16 
| 13.15 – 17.45, 19.45 (kivéve sze), 
18.45 (sze), 21.45 (p–szo)
A titánok haragja (MB digitális 3D) | 
16 | 12.15 – 16.15 (kivéve p), 18.15 (ki-

véve p, sze), 18.30, 20.30, 22.30 (p), 
20.15, 22.15 (szo)
A fekete ruhás nő (F) | 16 | 14.00 (p), 
14.15 (kivéve p)
Tükröm, tükröm (MB) | 12 | 10.00 
(szo–v), 14.45
Projekt X – A buli elszabadul (F) | 18 
| 11.00 (szo–v), 22.30 (p–szo)
Az éhezők viadala (F) | 16 | 12.00 
(szo–v), 17.00, 19.45
Fehér pokol (F) | 16 | 15.00
Az igazi kaland (MB) | 12 | 10.30 
(szo–v)
Utazás a rejtélyes szigetre (MB di-
gitális 3D) | 12 | 10.00 (szo–v)
John Carter (MB digitális 3D) | 12 | 
10.45 (szo–v), 15.15

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinemA city, PlAzA – április 12–április 18. ››››››

HIrDetés

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

Az ExperiDance tánckara bemutatja  
Román Sándor koreográfiáját:   

LILIOMFI
MIskOLcI pReMIeR!!!

2012. május 16., szerda, 19.00 óra 
Jegyár: 4500 Ft

Április 12–18. | 17.00 Martha Marcy May Marlene; feliratos amerikai thriller | 16 
| (Béke-terem) | 17.15 Hadak útján; feliratos amerikai–indiai háborús filmdráma | 
12 | (Uránia-terem) | 19.30 Az ajtó; magyar–német filmdráma | 12 | (Béke-terem) | 
20.00 Sherlock Holmes 2.; amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem).

Április 19–25. | 17.00 Csernobil öröksége: a Zóna; magyar dokumentumfilm 
| KN | (Béke-terem) | 17.30 Csempészek; feliratos, amerikai filmdráma | 16 | (Urá-
nia-terem) | 19.30 Van pápánk; feliratos, olasz–francia vígjáték | BA | (Béke-terem) | 
20.00 Utódok; feliratos, amerikai filmdráma | 16 | (Uránia-terem).

Április 20. | 15.30 Lengyel filmdélután; válogatás a Jelenia Gora-i International 
Film Festival Zoom Zblizenia 2012 filmjeiből | (Uránia-terem).

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

Április 14. | szombat
10.00 | Tehetségkutató verseny. Népzene, népdal, 

néptánc, népmese kategóriákban. Ifjúsági Ház.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Játékos képzőművészeti 

gyermekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
11.00 | Faültetés. A nemzet színészei új fákat ültetnek. 

Bogács, Színészliget.
19.00 | Zséda@Zongora&Te. Jótékonysági kon-

cert a vakok és gyengénlátók megsegítésére. Művé-
szetek Háza.

19.30 | Irie Maffia-koncert. Ady Művelődési Ház.

Április 15. | vasÁrnap
10.30 | (Műsorváltozás!) Fülenagy, a kíváncsi kis-

elefánt. Bemutató előadás. Miskolci Csodamalom 
Bábszínház.

17.00 | Ötórai tea a Miskolci Szalonzenekarral. Mű-
vészetek Háza.

Április 16. | hétfő
13.00 | Kereskedelem és vendéglátás története. 

Kiállítás-megnyitó. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola 
és Szakképző Központ.

14.00 | Az emberi jogok az arab világban. Siska Ka-
talin könyvének bemutatója. Móra Ferenc Könyvtár.

16.00 | A kultúra összeköt. Roma színészek világnap-
ja. Csemer Géza-emléknap. Szinva terasz.

17.00 | Litwin József iparművész tárlatának 
zárórendezvénye. A művésszel Némethi Lajos költő 
beszélget. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

19.00 | Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncert-
je. Szezonbérlet. Kocsis Zoltán vezényletével. Művé-
szetek Háza.

Április 17. | kedd
14.30 | Drámajáték foglalkozás. Avasi Gimnázium.
16.00 | Gombaismereti tanácsadás. Szűcs Béla gom-

ba-szakellenőr vezetésével. Petőfi Sándor Könyvtár.
16.00 | Nádas mint író. Szimpozion Nádas Péter művé-

szetéről. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
17.00 | Egy kontinens a XXI. század elején. A tár-

latot Pápay Balázs építészmérnök nyitja meg. If-
júsági Ház.

Április 18. | szerda
10.00 | Mondjunk József Attilát. Versmondás. József 

Attila Könyvtár.
13.00 | Négyek találkozója. Csehország, Lengyelor-

szág, Franciaország, Horvátország a fiatalok szemével. 
Az országok képviselői bemutatják hazájukat, az ide-
genforgalom jegyében beszélgetéseket, előadásokat 

tartanak. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szak-
képző Központ.

14.00 | Trükkök és trükkös lopások a múltban és 
jelenben, Miskolc városban. Dudás Péter rend-
őr alezredes előadása. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Ház.

17.00 | Miskolc köztéri szobrai. Művészeti Szabad-
egyetem, Kákóczki András művészettörténész előadá-
sa. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

18.00 | Előadások a hitről, vallásról, életről. Mis-
kolc-Diósgyőri Református Egyházközség.

Április 19. | csütörtök
15.00 | Kossuth, Görgey és a szabadságharc nagy 

csatái. Bona Gábor tanszékvezető egyetemi tanár elő-
adása. Petőfi Sándor Könyvtár.

17.00 | A képzelt beteg. Filmvetítés. Miskolci Galéria.
17.00 | Kiss Manyi ismeretlen arcai. A tárlatot Szebe-

ni Zsuzsa, az Országos Színháztörténeti Múzeum és In-
tézet munkatársa nyitja meg. A kiállítás június 9-éig 
tekinthető meg. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

19.00 | Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje. 
Mesterbérletes előadás. Művészetek Háza.

Április 20. | péntek
12.00 | Mobil Weekend. Egyetemváros, díszaula.
14.30 | Az idő vasfogával szemben. Egészségmegőr-

ző előadás. Megyei Kórház, kultúrterem.
15.30 | Lengyel filmdélután. Művészetek Háza, Urá-

nia-terem.
16.00 | 90. születésnapi köszöntés és kiállítás. Koncz 

József festőművészt tárlatával köszöntik. Köszöntőt 
mond: Némethi Lajos költő. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

16.00 | Verdi: Álarcosbál. Operaklub Bócz Sándorral. 
Csodamalom Bábszínház.

20.00 | Kávészünet-lemezbemutató. Előzenekar a 
Holló meg a többi madár. Ifjúsági Ház.

Április 21. | szombat
15.00 | Kézműves játszóház. Avasi Gimnázium.
19.00 | Irish Dance Tornado. Irish Dance Experience 

előadása. Művészetek Háza.
19.00 | A három testőr és a jeti, vagy mi  

a pék. Abszurd színházi est a L’art pour l’art  
Társulat előadása. Ady Endre Kulturális  
Központ.

Április 22. | vasÁrnap
10.00| Játékos tudomány a Föld napján. A Pannon-

tenger Múzeum logópályázatának eredményhirdeté-
se, víz-kvíz, ásványok, kőzetek, kísérletek, vadállatok 
testközelben, kemencés finomságok. Lillafüred, Pele-
ház (Herman-emlékház).

10.30 | Rigócsőr király. Bemutató előadás. Csodama-
lom Bábszínház.

11.00 | Bőröndmese. A Gergely Theater előadása. Mű-
vészetek Háza.

12.00 | Critical Mass. Miskolc.

ProgrAmAjánló ›››››››››››››››››››
Záróbeszélgetés. Több 

mint egy hónap után leakasztják 
Litwin József tusrajzait a Miskol-

ci Galéria Feledy-házának faláról. 
A tárlat bezár hétfőn, ám még egy-
szer a helyszínre látogat az iparmű-

vész. Hétfőn délután 5 órakor rende-
zik meg Litwin József kiállításának 

zárórendezvényét, ahol Némethi La-
jos költő beszélget a művésszel, a 

tárlat helyszínén, a Feledy-házban. 
(fotó: Mocsári L.)

» Szombaton, április 14-én 11 órától megáldják a Miskolci Görög Katolikus Exarchátus 
új, Szeles utcai püspöki székházát.

» A Mindszenti és a Minorita plébánián is vasárnap, 15-én délután 4 órától ren-
deznek mocorgós szentmiséket a kisgyermekes családok számára. A Mindszenten a Millenniumi-
teremben, a minoritáknál pedig az ebédlőben.

» Április 15-e az Isteni Irgalmasság vasárnapja. A minorita templomban délután 3 órától 
szentórát, 4 órától szentmisét mutatnak be ebből az alkalomból.

hArAng-hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››

Lomtalanítás
Az AVE Miskolc Kft. idén tavasz-
szal is lomtalanítást tart, melynek 
keretében térítésmentesen elszál-
lítja a háztartásokban felgyülem-
lett lomokat. Fontos, hogy csak 
a háztartásban képződő lomokat 
helyezzék a meghirdetett üríté-
si napon (reggel 6 óráig) a hulla-
dékgyűjtő edények mellé, ugyan-
is a lomtalanítás nem tartalmazza 
a veszélyes hulladékok, építési tör-
melék, kommunális hulladékok, 
gumiabroncsok vagy zöldhulla-
dékok elszállítását. 

A következő héten így alakul a 
lomtalanítás rendje:

Április 16. | hétfő 
AVAs: Áfonyás, Gesztenyés, Ifjúság, Kö-

zépszer, Nyíri D., szentgyörgy u. pá-
ratlan o., testvérvárosok.

Április 17. | kedd
GÖrÖMBÖLY-HeJŐCsABA: Ács, Aszta-

los, Bacsinszky A., Bádogos, Beniczky 
L., Bizony Á., Bognár, Borbély, Cse-
resznyés, Csermák A., Cukrász, Dapsy 
L., Deák F., Déli, Dohány, egyetér-
tés, erzsébet kir., eszperantó, eszter-
gályos, Farkas A., Görgős, Harsányi, 
Kaffka M., Kárpitos, Kovács, Kozma 
A., Kőműves, Lakatos, Lavotta, Pesti, 
Pöltenberg e., rózsavölgyi, simándy 
P., szabó e., szabó Z., szolártsik tér, 
szűcs s., tégla, Vízirózsa.

Április 19. | csütörtök 
tAPOLCA: Aradi, Baghy Gy., Bakonyi, 

Bencések, Beregi, Bokros, Branyiszkó, 
Brassói, Csabai, Fenyő, Görömbölyi, 
Győri, Iglói, Isaszeg, Károlyi M., Kato-
na J., Kiss J., Léva, Lőcsei, Máriássy s., 
Mátra, Miskolctapolcai, Nyitrai, Platán, 
sellő dűlő, szathmáry K. P., szebeni, 
szent Benedek köz, szentbenedek-
hegyi, thaly K., tornai, Újjáépítés, 
Ungvári, Váradi, Verne Gy., Viola, 
Zempléni, Zilahi, Zólyomi, Zsóri.

GÖrÖMBÖLY: Ághegy, Apátsági, Cse-
rép, Felhő, Fuvola, Ginzery s., Hordó, 
Lehár F, Madár, Meredek köz, szabó 
K., szőlő, tapolcai, tárogató, temető-
alja, templomhegyi, tücsök utca és a 
Május 1. telep

Április 20. | péntek
HeJŐCsABA, ALMÁsKert: Áchim A., 

Balassi B., Bárczay, Boglárka, Cement, 
Csaba vezér, Dália, egres, egri, Foga-
rasi, Futó, Garbai s., Gárdonyi G., Gát-
őr, Gránátalma, Hejő, Hock J., Igaz-
ság, Izsó M., Kalocsai K., Kázmér, 
Kertész, Koboz, Kő, Málnás, Malom, 
Mécses, Mész, Mésztelep, Nádas, 
Nagyszalonta, Nagyszebeni, Nagy-
váradi, Nándorfehérvári, Negyven-
nyolcas, Pusztaszeri, rodostó, roz-
maring, segesvári, sütő J., szalag, 
szamóca köz, szeretet, szirmai, szó-
zat, tallér, templom, töltés, Világ.

tAPOLCA: Aranyeső u., Homonnai, 
Imreh Zs., Kiskőkötő, Nagykőkötő, 
rézműves, szűrcsapó, tímár.

A L’art pour l’art Társulat bemutatja

a hÁrom testőr  
és a Jeti vaGY mi a pék
az mkk – adY endre mŰvelődési hÁzban

2012. április 21-én, szombaton, 19 órakor

Bővebb info: www.adymuvhaz.hu

Jegyek  
válthatók:  

Ady,  
Ifiház,  

Fehér Fotó,  
Művészetek 

Háza  
jegypénztár

Miskolci Operafesztivál 2012 – 
jegyáras programok 
Június 8. | péntek
21.00 | 3Bartók. A csodálatos mandarin, A kék-

szakállú herceg vára, A fából faragott király-
fi. Az Experidance Társulat előadása a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar közreműködésével, ve-
zényel: Hamar Zsolt, szólisták: Lukács Gyöngyi, 
Alexandru Agache, rendező-koreográfus: Ro-
mán Sándor. Nyári színház.

Június 9. | szombat
19.00 | Bohém Casting. Puccini + Rock. A Mis-

kolci Nemzeti Színház zenekarának közremű-
ködésével, vezényel: Kovács László, rendező: 
Kerényi Miklós Gábor. Nagyszínház.

Június 10. | vasÁrnap
21.00 | Bartók + Universitas. Puccini: Messa di 

Gloria, Csemiczky: Carmina Universitatis. A Mis-
kolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Inté-
zet zenekarának és kórusának hangversenye. 
Nyári színház.

Június 11. | hétfő
21.00 | 3Bartók. A csodálatos mandarin, A kék-

szakállú herceg vára, A fából faragott király-
fi. Az Experidance Társulat előadása a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar közreműködésével, ve-
zényel: Hamar Zsolt, szólisták: Lukács Gyöngyi, 
Alexandru Agache, rendező-koreográfus: Ro-
mán Sándor. Nyári színház.

Június 12. | kedd
19.00 | Bohém Casting. Puccini + Rock.  

A Miskolci Nemzeti Színház zenekarának 
közreműködésével, vezényel: Kovács Lász-
ló, rendező: Kerényi Miklós Gábor. Nagy-
színház.

Június 13. | szerda
18.00 | Puccini: Turandot. Koncertszerű elő-

adás a Miskolci Szimfonikus Zenekar közremű-
ködésével. Nagyszínház.

Június 14. | csütörtök
18.00 | Erika – Másképp. Miklósa Erika jazz-ope-

ra koncertjén közreműködik Fekete Kovács Kornél 
és a Modern Art Orchestra, vendégként érkezik 
László Boldizsár és Kökény Attila. Nagyszínház.

21.00 | Puccini: Triptichon. A köpeny, Angeli-
ka nővér, Gianni Schicchi. A Kolozsvári Magyar 
Opera vendégjátéka. Nyári színház.

Június 15. | péntek
16.00 | Tokody Ilona dalestje.  A Collegium 

Musicum orgonaestek sorozat nyitóhangverse-
nye Heinz Dannenbauer orgonaművész közre-
működésével. Belvárosi református templom.

18.00 | NÉPszerű Bartók. Bartók zenéjétől a 
közös táncházig. A Reményi Ede Kamarazene-
kar közreműködésével és a Fokla Zenekar és 
táncosaival. Nagyszínház.

Június 16. | szombat
16.00 | Puccini: Lidércek. Koncertszerű előadás 

az Egri Szimfonikus Zenekar és a Magyar Álla-
mi Operaház Énekkarának közreműködésével. 
Szólisták: Bazsinka Zsuzsanna, Kálmándy Mi-
hály, Fekete Attila, Fehér István, rendező és kar-
mester: Szabó Sipos Máté. Kamaraszínház.

18.00 | Legyetek jók, ha tudtok. Kicsik ope-
ragálája, a Miskolci Ifjúsági Zenekar és Kórus 
hangversenye. A miskolci Egressy Béni – Erkel 
Ferenc Zeneiskola és a Fazekas Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény diákjainak közreműkö-
désével. Nagyszínház.

Június 17. | vasÁrnap
15.00 | Puccini: Pillangókisasszony. Koncert-

szerű előadás a Miskolci Nemzeti Színház Zene-
karának közreműködésével. Nagyszínház.

21.00 | Híd a jövőbe. Gálahangverseny a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar, Miskolci Nemzeti 
Színház Kórusának közreműködésével. Szólis-
ták: Fekete Attila, Nyári Zoltán, Horváth Ádám, 
karigazgató: Regős Zsolt, vezényel: Kesselyák 
Gergely, rendező: Kozma Attila. Nyári színház.
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Kutya volt  
a húsvéti nyúl 

Idén Miskolcon az ember leg-
jobb barátja, a kutya is beállt a 

húsvéti állatok sorába – köszön-
hetően a Magyar Ebtenyésztők 

Miskolci Önálló Jogú Szervezeté-
nek. Húsvét szombatján és vasár-
napján rendezték meg a Miskolc 

Marathon Dogshow-t. Azok a te-
nyésztők is bemutatták kedven-
ceiket, akik az elmúlt hónapok-
ban hazánkat képviselték a világ 
legnagyobb kutyakiállításain. A 

vadászebektől a lakásban tartha-
tó házi kedvencekig 440 fajtából 
több mint 3000 kutya bírálatára 
került sor a két kiállítási napon. 

(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Uwe Albrecht: Igen vagy Nem? 
– Egyértelmű döntések minden 
élethelyzetben
Minden percben döntenünk kell vala-
miről életünk során. Egyszer sorsfordí-
tó, máskor jelentéktelennek tűnő ügyek-
ben kell határoznunk. A helyes utat nehéz 
megtalálni, Uwe Albrecht azonban segít-
séget nyújt ebben. Egy sajátos módszer 
ismertetésével, példákkal, fényképekkel 
mutatja meg, hogyan segíthetünk ma-

gunknak abban, hogy megtaláljuk a helyes utat, s azt, hogyan kell a 
döntéshelyzeteket uralni. Nem csupán magunknak, hanem idővel ba-
rátainknak, családtagjainknak is segíthetünk ezáltal.

Bear Grylls: Istenek aranya
A túlélő cserkész kalandregényében is 
hozza a tőle megszokott formát. Az iste-
nek aranya is a természet erőivel és cso-
dáival való szembenézésről szól, ezúttal 
is az életben maradáshoz szükséges ta-
lálékonyságé és a túlélési technikáé a fő-
szerep. Beck Granger nagybátyjával, a 
híres antropológussal Kolumbiába ér-
kezik, hogy részt vegyen El Dorado, az 
elveszett város felkutatására induló ex-
pedíción. Mielőtt útnak indulnának, ál-
arcos támadók rabolják el Beck bácsiká-
ját. Ám Beck rábukkan egy régi térképre, amely elvezetheti őket úti 
céljukhoz, és a helyi rendőrfőnököt rászedve, végül az éj leple alatt 
egy tengeri tutajon vágnak neki a nagy utazásnak.

GéNIUsz KöNyvárUház
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Utódok
Hawaii a boldogság és a szerelem 
szigete. A turistáknak. Az ott élők 
ugyanúgy keserűség és öröm kö-
zött töltik napjaikat, mint bárki 
más a világon. Matt King eddigi 
békés hétköznapjait például ala-
posan összezavarja a sors. Felesé-
ge csónakbalesete után magára marad két lányával, és néhány olyan 
meghökkentő információval, amit addig nem is sejtett élete társáról.

feliratos amerikai filmdráma, korhatár 16 év
Művészetek háza, Uránia-terem; április 19–25., 20.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… 1806-ban kérték a város nyugati határán élő 
„Tizenhárom város” utca lakói, hogy a diósgyőri kincstár támogatásá-
val a „dombon” katolikus templomot építhessenek. Az alapkövet egy 
évtized múlva helyezték el, de két év alatt felépült a templom, ame-
lyet tornyával és tetőzetével 1823-ra fejeztek be. Három harangja kö-
zül a hagyomány szerint az egyik a pozsonyi vártemplomban szolgált 
és 1698-ban Bécsben öntötték. 1924-ben más lett a torony kiképzése 
és keresztje, a templomgombban pedig dokumentumokat helyeztek 
el. A keletre eső sarki épület az 1827-ben épült parókia. A képeslapon 
látható épület már a XX. század első évtizedének állapotát mutatja. 
A régi parókiát ugyanis lebontották, s Korrach Miksa tervei alapján 
1901-ben építették meg a ma is látható földszintes épületet.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

328 éve, 1684. április 8-án 
a szendrői vár császári magyar 
lovassága Miskolcon megtá-
madta „Felsőmagyarország 
ura”, Thököly Imre félezernyi 
felkelőjét, akiknek nagyobb 
részét levágták, a többi átpár-
tolt Lipót császárhoz (1657–
1705).

310 éve, 1702. április 12-
én először váltotta meg Mis-
kolc lakossága pénzen föl-
desúri (királyi) terheit. A 
40 ezer magyar forint össze-
get a szepesi kamarának fi-
zették, s a megváltás 25 évre 
szólt. (Ez fontos korszak-
határa városunk történeté-
nek.)

137 éve, 1875. április 13-
án halt meg Kun Miklós, vá-
rosunk 1841–1844 közöt-
ti főbírója. „Miskolc múltja, 
jelene, tekintettel jövőjé-
re” című várostörténeti mo-
nográfiája 1842-ben jelent 
meg. 200 éve született, sír-
emléke az avasi temetőben 
védett.

Hétforduló ›››››

Névadó – József Attila
A Zsolcai kapunak a Sajó 
folyótól a Besenyői útig 
terjedő szakasza, a vá-
rosba vezető kelet–
nyugati irányú fő köz-
lekedési útja, amely 
1947-ben kapta József 
Attila nevét. Korábban 
a vármegyének több fő-
ispánt adó családról Vay út-
nak nevezték.

A névadó Budapesten született. 
Betegségekkel, háborús évekkel, 
édesanyja halálával terhelt gyer-
mekéveiben sokfelé megfordult. 
Makó és Szeged töltött be fontos 
szerepet életében, verseit helyi la-
pok, 1923-tól a Nyugat is közöl-
te. 1924-ben felvették a szegedi 
egyetem magyar–francia–filozó-

fia szakára. Versei, tanulmá-
nyai, röplapterjesztés miatt 
többször letartóztatták. 

1933-ban részt vett a 
lillafüredi íróhéten. Itt 
született Óda című al-
kotása, erre emlékez-

tet emléktáblája és Var-
ga Éva 2005-ben készített 

egészalakos József Atti-
la-szobra. 1937 nyarán sokadjára 
szenvedett idegösszeomlást, stabili-
zálódása után Balatonszárszóra, nő-
véréhez utazott. Az itteni vasútál-
lomáson történt a végzetes baleset, 
vagy eldönthetetlen öngyilkossága. 
(1905–1937 között élt, Budapesten 
a Kerepesi úti temetőben nyugszik. 
Születésnapja 1964 óta a magyar 
költészet napja.)                                      D. I.

„Az emberek szeretik a jó könyvet”
A magyar költészet napján, 
a könyvtárosok világnap-
ja előtt Kissné Jávor Ka-
talinnal, a Kaffka Margit 
Könyvtár vezetőjével be-
szélgettünk – természete-
sen az olvasás szeretetéről.

– A könyv nem maradhat el az 
éjjeliszekrényemről – mesél ol-
vasási szenvedélyéről a városi 
könyvtárnál évtizedek óta dolgo-
zó Kissné Jávor Katalin. Persze – 
mint mondja – ez nem új keletű 
nála, hiszen már gyerekkorában 
is falta a könyveket, amiben ál-
lítása szerint nagy szerepe volt a 
Földes Ferenc Gimnázium iroda-
lomtanárának, Tóth Bertalannak 
is. Híres volt arról, hogy nem csu-
pán tanította, de meg is szerettet-
te diákjaival az irodalmat. Persze, 
nem feledkezik el megemlékezni 
a Szabó Lőrinc Könyvtár egykori 
munkatársairól sem, akik kedves-
ségükkel és szaktudásukkal terel-
gették a fiatal olvasókat a könyvek 
világa felé.

– Éreztem, hogy az olvasás szá-
momra talán fontosabb is, mint 
diáktársaim számára. Ekkor in-
dultam el az irodalom irányá-
ba, és jelentkeztem a Debreceni 

Egyetem népművelő–könyvtá-
ros szakára – meséli a kezdeti lé-
péseket a könyvtárvezető.

Az olvasás szeretete azóta is él 
tehát benne, és igyekszik is ezt 
továbbadni. Azt vallja, ha a szü-
lő szereti a könyveket, a gyerekek 
is örömmel olvasnak majd. Ta-
pasztalatai szerint nem csökkent 
a könyvtárba járók száma, az em-
berek ugyanis szeretik a jó köny-
veket.

– Ha költészet, akkor nálam 
József Attila és Ady Endre ver-
sei jelentik a csúcsot. A könyv-
tárban is tapasztalom, hogy az 
emberek nem fordultak el a köl-
tészettől, bár igaz, hogy kortárs 
költők köteteit ritkábban keresik 
– mondja.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

Ha jogi problémájuk vagy kér-
désük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9. A  
bo rí tékra írják rá:  „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail címünk: 
info@mikom.hu. Jogi szakér-
tőink, dr. Strassburger Gyula 
és dr. Tulipán Péter ügyvédek 
írásban válaszolnak!

jogeset ››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogorvosi ügye-
let (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügyelet (GYEK 
– Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobilról is hívható): 116-
123, (csak vonalasról): 80/116-123. áldozatsegítő vonal: 80/225-225. 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. állategészség-
ügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ››››››››››››

A fény köszöntése 
A húsvéti ünnepkör egyik legszebb 
pillanata a tűzszentelés, a megszü-
lető fény köszöntése – a világosság 
győzelme a sötétség, az élet győzel-
me a bűn és a halál fölött. Nagyszom-
bat estéjén a miskolci minorita Nagy-
boldogasszony-templomban jártunk.  
(fotó: Mocsári L.)

HIrDETéS

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Az Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodulok elvégzése után  

az alábbi, államilag elismert végzettségek szerezhetők meg:
l Fitoterapeuta l Kineziológus  
l Reflexológus l Akupresszőr  

l Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta
l Fülakupunktúrás addiktológus
Bővebb információ, jelentkezés:
Tel.: 46/342-617; 70/361-34-46

www.kontrollegeszseg.hu
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miskolc.auchan.hu 2012. április 14. – április 20.
1399 Ft/kg 999 Ft/kg


