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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
DVTK: Nehéz
TalálKozóK
a paks és a kaposvár elleni ve-
reség után a dobogós győrhöz 
látogatnak a piros-fehérek.  
sport | 9. oldal

RigócsőR és 
az álmaiNK
Új bemutató a csodamalomban: 
zenés mese gyerekeknek és idea-
lista felnőtteknek.  
a város | 4. oldal

JáRásoK: 
megyéNKbeN 16
a társadalmi vitában felmerült ész-
revételeket, problémákat befogad-
ták, orvosolták.  
krónika | 2. oldal

Teret a tűzoltóknak!
Új várakozóhelyek és szilárd 

burkolattal ellátott felvonulási te-
rületek kialakítása érdekében in-
tézkedési terv elfogadásáról dönt 
a közgyűlés jövő heti ülésén. Cél, 

hogy Miskolc középmagas és 
magas épületeinél biztosítva le-
gyenek a tűzoltósági felvonulá-

si területek.
» részletek a 8. oldalon

Jön a Föld napja és a CM
Április 22-e a Föld napja, ilyen-
kor tartják a nagy kerékpáros fel-
vonulást, a Critical Masst is. Va-
sárnap 14. alkalommal emelnek 
a bringások Miskolcon, az útvo-
nal pedig változik az előző évi-
hez képest. Vasárnap a jármű 
mellett az öltözet is számít: a ha-
gyományoknak megfelelően 
most is lesz jelmezverseny.
» részletek az 5. oldalon

Nemzetközi siker előtt az apró múzsák
Nemzetközi kórusversenyre készül 
az idén Múzsa Díjjal kitüntetett Fa-
zekas Gyermekkar, miközben – bár 
széles körű összefogással a részvétel 
és az utazás költségeinek nagyobb 
részét sikerült előteremteni – továb-
bi támogatókra van szükségük.

Szülői és alapítványi támogatás, 
a Múzsa Díjjal járó pénzjutalom, 
papírgyűjtési akció, képkiállítás 
és -vásár, pályázatbeadás a vá-
rosi Kulturális Mecénás Alapból 
nyújtott támogatásra – több szá-
lon igyekszik a Fazekas Gyermek-
kar előteremteni azt a mintegy 4,5 
millió forintot, ami a lengyelor-
szági nemzetközi kórusversenyen 
való részvételhez szükséges lenne.

Mint Balásné Molnár Ildikó-
tól, a kórus vezetőjétől és karna-

gyától megtudtuk, az összeg nagy 
részét már sikerült előteremteni, 
azonban még mindig hiányzik 1,5 
millió forint. A Múzsa Díjjal járó 
mintegy 1 millió 800 ezer forin-
tot legutóbb egy papírgyűjtési ak-

cióból befolyt összeggel, közel 300 
ezer forinttal sikerült megtoldani.

– Úgy gondolom, szívet melen-
gető az az összefogás, amit az ak-
ció során is tapasztaltunk: egyko-
ri diákjaink és gyermekeik mellett 
idősebbek is segítettek a gyűjtés-
ben – mondta a kórusvezető.

A tanulók szülei is hozzájárul-
nak azonban az utazás költségei-
hez. Volt olyan szülő, akinek bár 
gyermeke nem kórustag, mégis 
egy nagyobb összeggel támogat-
ta a kórus lengyelországi szerep-
lését. Természetesen az iskola sem 
maradhatott ki a támogatók kö-
réből: mint a gyermekkar vezető-
je elmondta, a „Fazekas” Oktatási 
Alapítvány fizette ki előzetesen az 
utazás költségeinek felét.

» folytatás a 4. oldalon

HIrdeTés

Megszépült a püspöki székház
Erdő Péter bíboros, prímás, az 
esztergom-budapesti főegyház-
megye érseke szentelte fel, adta 
át rendeltetésének múlt szom-
bat délelőtt az új, görög katolikus 
püspöki székházat a Szeles utcán.

Az ünnepi esemény előtt Orosz 
Atanáz püspök exarcha Isten ál-
dását kérte az új székházra, és az 
abban folyó munkára.

A felújítást a görög katolikus 
egyház saját forrásaiból, állami 
és külföldi egyházi támogatá-
sokból finanszírozta, emellett a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar 
is jelentős mértékben segített. 
Az épület földszintjén irodákat, 
hivatali helyiségeket, valamint 
egy kápolnát alakítottak ki. Az 
első emeleten található a püspö-

ki lakás egy nagy tanácsterem-
mel, tárgyalóval és könyvtár-
ral, a második emeleten pedig 
a titkári, irodavezetői lakrészek 
helyezkednek el. Az átalakítás 
során freskók is készültek, az 
épület homlokzatán művészi ki-
vitelű ikon, Seres Tamás képző-
művész munkája fogadja a láto-
gatókat.                     Sz. S. | fotó: J. Á.

Focipályányi terület újult meg
Kátyúzás szirmán és martin-kertvárosban
Régóta visszatérő gondot jelent a 
szirmai, martin-kertvárosi utak ál-
lapota. Érthető örömmel fogadták 
hát a helyiek, hogy megkezdődött 
az aszfaltozás, járdaépítés. 

Több mint húszmillió forintból 
újul meg Szirmán tíz, Martin-
kertvárosban pedig húsz utca 
ezekben a hetekben. Kriza Ákos 
polgármester helyszíni bejárá-
son tekintette meg pénteken a 
munkálatok állását a Fövényszer 
és a Visó utcában. A Fövényszer 
összesen 700 négyzetméter felü-
leten kap új járdát, a Visó utcá-

ban pedig 680 négyzetméteren 
aszfaltoztak. 

Kriza Ákos egyebek mel-
lett elmondta: nagy örömére 
szolgál, hogy elkezdődött a vá-
rosban az idei útrehabilitációs 
program. Mint a polgármester 
fogalmazott, mindig arra kéri a 
politikusokat, helyi képviselő-
ket, hogy fűzzék szorosabbra a 
városvezetés és a lakosság kap-
csolatát, jelezzék azokat az igé-
nyeket, elvárásokat, amelyek a 
miskolciak részéről megfogal-
mazódnak.

»  folytatás a 3. oldalon

Miskolcon már nem fizethet utcán a postás
A miskolci polgármeste-
ri hivatal kezdeményezésére 
megállapodás született arról, 
hogy április végétől megszű-
nik a városban a különféle já-
randóságok utcai kifizetése.

Ezzel remélhetőleg sikerül elejét 
venni azoknak az utcai jelenetek-
nek, sokszor randalírozásba hajló 
erőszakos cselekményeknek, ami-
kor egyes csoportok már a köz-
területeken megrohanták a csa-
ládi pótlékot, nyugdíjat kézbesítő 
postást, és a pénzt követelték. Az 
erőszakoskodó, kiabáló embe-
rek tevékenységükben is zavarták 
a postásokat, márpedig, ha eset-
leg rosszul számolják ki a járan-
dóságokat, nekik kell megtéríteni-
ük a kárt. Az idevonatkozó törvény 
egyértelműen megfogalmazza, 
hogy a postai szolgáltatónak min-
den küldeményt, így a pénzkülde-
ményeket is a feladó által megjelölt 
helyen kell kézbesíteni. A pénzkül-
demények pedig adott címre szól-
nak, nem közterületre.

– Már a költségvetés elfogadása-
kor is egyértelmű volt: a jelenlegi 
városvezetés, ha kell, erőn felül tel-

jesít, ha a közbiztonság megszilár-
dításáról van szó. Az idei miskolci 
költségvetésben 392 millió forintot 
fordítanak közbiztonsági fejleszté-
sekre, ami majdnem tízszerese az 
egy évvel korábbinak – nyilatkoz-

ta Dobos Tímea városházi szóvivő. 
A polgármesteri hivatal, a Miskol-
ci Rendőrkapitányság, a közterü-
let-felügyeleti és rendészeti osztály, 
valamint a polgárőrség néhány hé-
tig tartó egyeztetés után hozta nyil-

vánosságra a végső megállapodást, 
amely a városháza kezdeménye-
zésére született. Az érintett ügyfe-
leket folyamatosan tájékoztatják a 
változásról. 

» folytatás a 2. oldalon 

Pontgyűjtés!
Töretlenül népszerű a Mis-
kolcPont Kártya, már több 
mint 17 ezer miskolci rendel-
kezik vele. A Belvárosi Klasz-
terrel való megállapodás ér-
telmében ráadásul a kártyákat 
egyre több helyen elfogadják 
majd a belvárosban. 

– Külön kis matrica jelzi 
majd a pontgyűjtés mértékét, 
amely azt mutatja meg, hogy 
200 forintos vásárlás után 
mennyi pontot írnak jóvá a 
kártyabirtokos részére – nyi-
latkozta Pásztor Imre, a Mis-
kolc Holding Zrt. kommuni-
kációs vezetője.

Az összegyűjtött pontokat 
a beváltóhelyeken lehet levá-
sárolni, illetve szolgáltatáso-
kat lehet vele kifizetni.        T. Á.

AJÁnLó
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Miskolci Napló
a város lapja

» Egészség világnapja. Az egészség világnapja alkalmából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és a Miskolci Gyermekvédelmi Központ „Egészségkupa 
2012” címmel egészségnapot szervez április 28-án a Gyermekvédelmi Központban (Egyetem u. 1.) A részletes 
program a Kormányhivatal honlapján található (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen).

» Higiéniai útmutató. Elkészült az „Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatá-
hoz” című munkaanyag. Az élelmiszeripari vállalkozók számára egy olyan gyakorlati iránymutatást tartalmaz, 
amely segítséget ad a biztonságos élelmiszer előállításához. A szükséges követelményeket a mindennapi élet-
ben alkalmazható formában tartalmazza, de figyelembe veszi a nemzeti szokásokat, technológiákat és nem-
zeti sajátosságokat. Az útmutató letölthető: http://elelmiszerlanc.kormany.hu Újdonságok rovata.

» Jogszabályi változás. A kémiai biztonságról szóló törvény alapján, a magánszemélyek magáncélú fel-
használását kivéve, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatni kívánt tevékenységet (tárolás, anyagmozga-
tás, forgalmazás, értékesítés, felhasználás) annak megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni a területileg illeté-
kes kistérségi népegészségügyi intézetnek. A bejelentés elektronikus úton történik. Az ügyfelek számára készített 
felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu főoldalán található és letölthető. Az adatbázis regisztrációs felülete a kö-
vetkező címen érhető el: https://www.antsz.hu/regisztracio.

Kormányhivatali híreK ››››››››››››››››

Eljárást kezdeményeztek Simon 
ellen: terítéken a telekügy

A városháza vagyongazdálkodási 
főosztálya felkérte az önkormány-
zat jogi osztályát, indítsa meg a 
birtokvédelmi eljárást Simon Gá-
bor MSZP-s képviselővel szemben. 

Erről Nánási-Kocsis Norbert 
fideszes önkormányzati képvise-
lő tájékoztatott, aki év elején le-
vélben kért választ a jegyzőtől: 
történt-e hatósági intézkedés Si-
mon Gábor önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan lehetséges el-
kerítése tárgyában, amelyre a 
közgyűlésen és sajtótájékoztatón 
is felhívta már a figyelmet. 

Csiszár Miklós jegyző január-
ban megkeresésünkre ezt a vá-
laszt adta: „Simon Gábor és az 
önkormányzat között valóban 
folyamatban van önkormányza-
ti ingatlan elkerítése tárgyában 
egy eljárás, melyben már felszó-

lítottuk az ügyfelet, hogy nyilat-
kozzon arról: az önkormányza-
ti ingatlanon létesített kerítés, 
valamint tujasor az ő tulajdo-
nát képezi-e. Arra is felszólítot-
tuk, amennyiben az ő tulajdona, 
a kerítést bontsa el, ezzel bizto-
sítva az önkormányzatnak a sa-
ját ingatlanához való hozzáférés 
lehetőségét. Ha a nyilatkozat-
tételnek, illetve a felszólításnak 
határidőben nem tesz eleget, az 
önkormányzatnak lehetősége 
van egyéb jogi eszközök alkal-
mazására, például birtokvédel-
mi eljárást kezdeményezhet” – 
tájékoztatott Csiszár Miklós.

A polgármesteri hivatal va-
gyongazdálkodási főosztálya 
kérte az önkormányzat jogi osz-
tályát, hogy kezdeményezze Si-
mon Gábor ellen a birtokvédel-
mi eljárás megindítását.

Lakossági fórum Miskolctapolcáról
A Miskolctapolca városrész fej-
lesztésével kapcsolatos ter-
vekről tart lakossági fórumot 
Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala április 23-
án (hétfő) 17.30 órakor a Mis-
kolctapolcai Általános Iskola 
tornatermében (Győri u. 3.). A 
városháza elképzeléseit ismerte-

ti: Pfliegler Péter alpolgármester, 
Rostás László főépítész, Lengyel 
Katalin, a Miskolci Városfejlesz-
tési Kft. ügyvezetője, Czinkné 
Sztán Anikó, a Miskolci Turisz-
tikai Kft. ügyvezetője. A rendez-
vény házigazdája: Nehéz Károly, 
a térség önkormányzati képvise-
lője. 

A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 

kommunikációs menedzser 
munkakörbe, határozott idejű szerződéssel.

 Elvárások:
l felsőfokú végzettség (szakirányú vagy zenei végzettség)
l középfokú angol nyelvvizsga (több nyelv ismerete előny)
l felhasználói szintű számítógépes ismeretek
l kiváló szervezői és kommunikációs képességek, kiemelkedő íráskészség
l dinamikus személyiség, precizitás, önállóság

Fényképes, géppel írt szakmai önéletrajzot és motivációs levelet  
magyar és idegen nyelven 2012. május 2-ig kérjük postán  

vagy e-mailben a következő címre eljuttatni:

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft., 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a,
e-mail: missyo@hu.inter.net

HIrdeTéS

Lomtalanítás
Az AVE Miskolc Kft. idén ta-
vasszal is lomtalanítást tart, 
melynek keretében térítésmen-
tesen elszállítja a háztartásokban 
felgyülemlett lomokat. Fontos, 
hogy csak a háztartásban kép-
ződő lomokat helyezzék a meg-
hirdetett ürítési napon (reggel 
6 óráig) a hulladékgyűjtő edé-
nyek mellé, ugyanis a lomtalaní-
tás nem tartalmazza a veszélyes 
hulladékok, építési törmelék, 
kommunális hulladékok, gumi-
abroncsok vagy zöldhulladékok 
elszállítását.

A következő héten így alakul a 
lomtalanítás rendje:

április 23. | hétfő
Avas, Aulich L.–Perczel M. u.: 
Aulich L., Derkovits Gy. 48–52., 
Felsőruzsin, Korach M., Kós K., 
Perczel M., Sályi I., Szentgyörgy pá-
ros oldal, Szilvás, Tampere lépcső.

április 24. | kedd
Martin-kertváros: Alföldi, Balassa, 
Berettyó, Berzsenyi D., Csele, Cso-
konai, Csonka J., Egressy G., Fö-
vényszer, Ganz Á., Gvadányi J., 
Hollán E., Jendrassik Gy., Jósva, Kis-
faludy K., Koppány, Latorca, Loko-

motív, Martin K., Ottlik G., Pilinsz-
ky J., Pósa L., Radnóti M., Rét, Sík, 
Sió, Stromfeld A., Szalay L., Tarló, 
Templom tér, Zagyva, Zsedényi B.

április 26. | csütörtök
Szentpéteri kapu: Álmos, Arany 
J. tér, Botond, Bulcsú, Gyóni G., 
Huba, Huszár, Kassai u. társashá-
zak, Katowice, Lehel, Levente ve-
zér, Lovarda, Pozsonyi u. társashá-
zak, Szeles, Szentpéteri kapu, Tass, 
Zombori.

április 27. | péntek
Avas: Adler K. Csabai kapu: 
Adler K., Apáczai Cs. J., Balogh 

Á., Benke J., Bezerédj I., Boty-
tyán J., Budai J., Csabai kapu, 
Derkovits Gy., Dessewffy A., 
Dobozy M., Dugonics A., Eöt-
vös L., Eszterházy A., Farkas J., 
Gombos P., Gyöngyvirág, Já-
szi O., Kankalin, Kinizsi P. 29-
től, 40-től, Knézich K., Lázár V., 
Lévay J., Medgyessy F., Mikes 
K., Mikszáth K., Műhely, Nár-
cisz, Park, Petneházy D., Sem-
melweis, Sibrik M., Soltész N. 
K. 134–150., 155–167., Szabad-
ságharc, Szigethy M., Szigligeti 
tér, Szilágyi D., Váncza M., Vas-
vári P., Vécsey K., Vezér, Zrí-
nyi I.

Járások: egyszerűbb ügyintézés, közelebb az állampolgárokhoz
A  járások kialakításával kapcsolat-
ban tartott sajtótájékoztatót szer-
dán Szabó Erika területi közigaz-
gatásért és választásokért felelős 
államtitkár és Demeter Ervin, me-
gyei kormánymegbízott. 

Szabó Erika emlékeztetett, a köz-
igazgatás rendszerének átalakítá-
sa a kormányhivatalok létrehozá-
sával, a folyamat pedig a járások 
létrejöttével folytatódik, várhatóan 
2013. január 1-jével. Mint mond-
ta, a kormány célja egyúttal az ál-
lampolgárok mindennapi életének 
könnyítése, ezt szolgálják a tavaly 
létrejött kormányablakok, itt intéz-
hetnek 2013 végétől minden olyan 
ügyet, mely az államigazgatáshoz 
kapcsolódik. 

– Összesen 300 helyszínen lesz 
kormányablak, minden járási szék-
helyen és ott is, ahol most van ok-
mányiroda – mondta Szabó Erika.

A járás veszi át a területi ál-
lamigazgatási feladatokat, melyet 
most több helyen kezelnek párhu-
zamosan, például a polgármesteri 
hivatalok jegyzői is. De biztosan a  
jegyzőknél maradnak azok, ame-
lyek a helyi ismereteket igénylik.

Demeter Ervin kormánymeg-
bízott elmondta, a megyében 16 
járást alakítanak ki Mezőkövesd, 
Mezőcsát, Tiszaújváros, Szerencs, 
Tokaj, Sárospatak, Cigánd, Sátoral-
jaújhely, Gönc, Encs, Szikszó, Ede-
lény, Kazincbarcika, Putnok, Ózd 
és Miskolc székhellyel. 

T. Á.

április 14. | szombat

Diákvegyészek. Pénteken és szom-
baton rendezték meg a XIV. Orszá-
gos Diákvegyész Napokat a Miskolci 
Egyetemen és a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnáziumban. A versenyen 33 kö-
zépiskolás diák kísérleti munkán ala-
puló tízperces előadását mutatta be. 

Busz és egészség. Egészségnapot 
tartottak a Nyitott Ajtó Baptista Ál-
talános Iskolában. A rendezvényhez 
közlekedésbiztonsági előadással, és a 
veterán Ikarus 620-as jármű bemuta-
tójával csatlakozott a Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt. is.

Népi tehetségek. Tehetségkutató 
versenyt rendeztek gyermekek szá-
mára Miskolcon, az MKK Ifjúsági 
Házban. A megmérettetésre népme-
se, népzene, népdal és néptánc kate-
góriákban lehetett jelentkezni. 

április 16. | hétfő

Lenkey Zoltánra emlékeztek. Az 
emlékezés koszorúit helyezték el a vá-
ros kulturális vezetői és családtagok a 
Munkácsy-díjas Lenkey Zoltán grafi-
kus sírjánál halálának 29. évfordulója 

alkalmából. Jövőre, a 30. évfordulón 
egy életmű-kiállítással szeretnének 
tisztelegni a művész emléke előtt.

április 18. | szerda

Szuperbringa. A Petőfi Sándor is-
kolában járt az iskolarendőr. Az elő-
adás és az elméleti tudáspróba után 
a gyerekeknek kerékpárral kellett vé-
gigmenniük a jelzőlámpával és stop-
táblával tarkított pályán.

Zárt a jubileumi tanév. Szakma-
történeti kiállítással és a Négyek talál-
kozója című idegenforgalmi tanács-
kozással zárult a Berzeviczy Gergely 
Szakközépiskola és Szakképző Köz-
pont jubileumi, 125. tanévének ünne-
pi rendezvénysorozata. 

április 19. | csütörtök

Kamarás kupa. Idén 26. alkalom-
mal rendezik meg a Diósgyőri Gim-
náziumban a Kamarás kupa kosár-
labdatornát, amelyen a megye négy 
legjobb leány és fiú középiskolás ko-
sárlabdacsapata méri össze tudását.

Javult a közlekedésbiztonság. 
Megtartotta éves beszámoló ülését 

a megyei baleset-megelőzési bizott-
ság. Kiderült, hogy tavaly rendkívül 
jó évet zártak, kevesebb személyi sé-
rüléses baleset történt, mint a koráb-
bi majd fél évszázadban.

Adomány az újszülöttekért. Cse-
csemő-újszülött vérnyomásmérő ké-
szülékkel gazdagodott a MISEK Non-
profit Kft. szülészet-nőgyógyászati 
osztályának újszülött részlege. A több 
százezer forint értékű készüléket a 
Telvill Kft. adományozta a kórháznak.

április 20. | péntek

Ismét földrajzverseny. Ismét meg-
rendezték az Avasi Gimnáziumban a 
Less Nándor Országos Földrajzver-
senyt. A 19. versenyen pénteken az 
írásbelit, szombaton pedig a szóbelit 
írják meg a döntősök.

Ásványokról tudományosan. Két, 
ásványokkal foglalkozó nemzetközi 
konferenciát rendeznek meg a Mis-
kolci Egyetemen. Tizennégy ország 
százötven kutatója érkezett az Egye-
sített 5. Ásványtudományok a Kárpá-
tokban és 3. Közép-Európai Ásvány-
tani Konferenciára.

Miskolc: nem fizethet utcán a postás
A miskolci polgármesteri hivatal 
kezdeményezésére megállapodás 
született arról, hogy április végétől 
megszűnik a városban a különféle 
járandóságok utcai kifizetése. 

» folytatás az 1. oldalról
Azokkal szemben, akik esetleg 
nem lesznek hajlandók ezt tu-
domásul venni, a posta a pol-
gárőrségtől és a rendőrségtől 
fog segítséget kérni. Sőt, eleinte 
a rendőrség jelen lesz a helyszí-
nen kutyákkal, majd amikor már 

megszokottá válik, hogy nincs 
köztéren kifizetés, akkor a közte-
rület-felügyelet veszi át ezt a sze-
repet. 

Mint megtudtuk, a járandósá-
gok utcai kifizetésének megszün-
tetéséről szóló intézkedés része an-
nak a közrendet, közbiztonságot 
érintő, nagyszabású helyi program-
nak Miskolcon, amelynek kereté-
ben például rendszeres, összevont 
hatósági ellenőrzéseket is tartanak, 
a rendeletek betartatása érdekében. 

A városháza kezdeményezése 
egyébként nagy figyelmet keltett: 
országos televíziók, internetes por-
tálok is mind vezető híreik között 
számoltak be az eseményről. 

napról napra ››››››››››››››

Munkanap- 
áthelyezés!
Szombaton munkanap-áthelyezés 
miatt munkanap lesz, míg április 28-
án négynapos hétvége kezdődik.

Április 21-én, szombaton a mun-
kanap-áthelyezés miatt a parkolás 
pénteki munkarend szerint alakul 
a Régió Park Kft. által üzemeltetett 
parkolókban. A cég ügyfélszolgála-
ti irodája szintén a pénteki munka-
rend szerint 8–12 óráig tart nyitva.

A Miskolc Holding Zrt. közös la-
kossági ügyfélszolgálata, és az álta-
luk üzemeltetett pénztárak, a MIK 
Központi Ügyfélszolgálata is szom-
baton a pénteki munkarend szerint, 
8–12 óra között lesz nyitva. Április 
29. és május 1. között a Régió Park-
hoz tartozó parkolókban a parko-
lás ingyenes. Április 28-án, szom-
baton a rend változatlan marad.

A Régió Park, a MIK, illetve a 
Miskolc Holding közös lakossági 
ügyfélszolgálata április 28. és má-
jus 1. között zárva lesz. A Mihő és 
a Mivíz folyamatosan üzemelteti 
diszpécserszolgálatát.

Elmosta az eső. Az esős időjárás 
miatt elmaradt az április 18-ára ter-
vezett Tavaszi szél elnevezésű sze-
métszedési akció Miskolcon. Az új 
időpont május 4-e, 9 óra. A Tavaszi 
szél elnevezésű szemétszedési akci-
ót a polgármesteri hivatal és a Mis-
kolc Holding szervezi,  ezúttal több 
mint kétszázan csatlakoztak az avasi 
domboldalt kitakarító akcióhoz.

Érvényben a tilalom! A megyé-
ben továbbra is érvényben van a 
tűzgyújtási tilalom, mivel itt nem 
a minisztérium rendelte el, így a 
visszavonás sem vonatkozik rá! 

hírhasáb ››››››››››››
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Választási tudnivalók
Időközi önkormányzati képviselő-választást tartanak április 22-én Miskolc 2. számú 
választókerületében. A választás három épületben és kilenc szavazókörben zajlik Mar-
tin-kertváros, valamint Szirma területén.

» A Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Arany János Tag-
iskolájában (Csele utca 14.) öt szavazókör (10–
14. számú), a Martin-kertvárosi Egyesület 
épületében (Kisfaludy utca 39–41.) pedig egy 
szavazókör (15. számú) várja a választókat. A 
Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény Miskolci utcai épületé-
ben (Miskolci utca 38/A) további három (16–
18. számú) szavazókörben lehet voksolni. 
» A szavazóhelyiségeket reggel hat órakor nyit-
ják ki. Az elsőként szavazó választó jelenlété-
ben meg kell győződni róla, hogy az urnák üre-
sek, erről aláírt ellenőrző lapot állítanak ki, s az 
urnákba dobják, amiket ezt követően lezárnak.
» Nem szavazhatnak azok: akik a választókerület-
ben nem rendelkeznek állandó lakóhellyel, vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel; nem tudják sze-
mélyazonosságukat és lakcímüket megfelelő-
en igazolni; érvénytelen személyi okmányokkal 
rendelkeznek; lakcímük érvénytelen, vagy fiktív; 
nem szerepelnek a névjegyzékben, és az igazo-
lásra kijelölt szavazókörben nem rendelkeznek 
igazolással, vagy településszintű lakcímmel; ren-
delkeznek igazolással, de nem az igazolással sza-
vazásra kijelölt szavazatszámláló bizottságtól ké-
rik a névjegyzékbe történő felvételüket.
» Érvényes szavazatnak tekintendő, ha a választó-
polgár a jelölthöz tartozó körbe tollal elhelyezett, 
egymást metsző két vonallal (+ vagy X) szava-
zott. Érvénytelen, ha nincs ellátva hivatalos bé-
lyegzőlenyomattal, ha több jelöltre szavazott a 
polgár, vagy a jelöltek egyikére sem szavazott, ha 
toll helyett ceruzát használt, vagy ha nem a jelölt 
melletti körben elhelyezett, egymást metsző két 
vonallal történt a szavazás.

» Kizárólag a mozgásában gátolt választó-
polgár kérésére, a szavazatszámláló bizott-
ság illetékességi területén belül, a választó-
polgár írásban beérkezett kérelmére kerülhet 
sor mozgóurnás szavazásra. A mozgóurnát a 
szavazás napját megelőzően írásban a Helyi 
Választási Iroda vezetőjétől, a szavazás nap-
ján a szavazatszámláló bizottságtól lehet 
igényelni. 
» A választás napján a Helyi Választási Bi-
zottság vezetője, Görömbey István, valamint 
a Helyi Választási Iroda vezetője, Csiszár Mik-
lós jegyző felügyeli a választás törvényes le-
bonyolítását. A választás napján a Helyi 
Választási Iroda munkatársai adnak felvilágo-
sítást a választási tudnivalókról a 46/512-795, 
46/512-709, 46/512-768, 46/512-729 tele-
fonszámokon.
» A szavazás este 7 órakor fejeződik be. Azok 
a választópolgárok, akik ekkor a szavazóhelyi-
ségben vagy annak előterében tartózkodnak, 
még leadhatják szavazatukat.
» Ezt követően történik a szavazatszámlá-
ló bizottság által a szavazatok szavazókö-
ri összesítése, melyről jegyzőkönyv készül 
két példányban, amelyeket a Helyi Választá-
si Irodához továbbítanak feldolgozásra. A sza-
vazóköri jegyzőkönyvi eredmények alapján a 
Helyi Választási Bizottság állapítja meg a vá-
lasztás eredményét. A jegyzőkönyv a Helyi Vá-
lasztási Irodában a szavazást követő három na-
pon belül megtekinthető.
» Az egyfordulós időközi önkormányzati vá-
lasztáson az a jelölt nyer, aki a legtöbb szava-
zatot kapja, tekintet nélkül arra, hányan adják 
le szavazatukat.

Összefogás az MVSC-ért: 
a városé lesz a sporttelep

Tíz jegenyefát ültettek el pénteken 
a 100 éves Miskolci Vasutas Sport 
Club (MVSC) Csokonai úti sportte-
lepén. A több szempontból jelké-
pes, hagyományokat és jövendőt, 
megújulást egyaránt szimbolizáló 
eseményen részt vett Csöbör Kata-
lin országgyűlési képviselő, Kriza 
Ákos polgármester, Takács Gábor, 
a Fidesz – KDNP önkormányzati 
képviselőjelöltje, és Illyés Miklós, 
az MVSC elnöke is. 

Több tucat sportoló, sportveze-
tő, érdeklődő jelenlétében, szép, 
napsütéses időben zajlott a ren-
dezvény, melyen elsőként Haj-
du Imre író-újságíró, az MVSC 
Centenáriumi Társaság szóvivő-
je, a Jegenyék a Kubikban című 
könyv szerzője idézte a múltat. 
Szólt a klub elmúlt száz évéről, a 
sikerekről, amelyeket az MVSC 
sportolói értek el, s megemlítette 
a jegenyesort is, amely korábban 
körbevette a pályát, ám a ’90-es 
években ki kellett vágni, mivel a 
fák száradásnak indultak. Hajdu 
Imre szerint a most elültetett fák 
jelzik a múlt dicsőségét, ugyan-
akkor a megújulás hírnökei is. 

Kriza Ákos polgármester eh-
hez kapcsolódva elmondta: bí-
zik benne, hogy a jegenyefákkal 
együtt az MVSC jövőjét is sike-
rül most elültetni, lerakják az 

alapjait a nagy múltú sportklub 
közös fejlesztésének, megújítá-
sának. Kriza Ákos utalt a klub 
nehézségeire, elsődleges célként 
jelölte meg, hogy a város tulaj-
donába kerüljön, majd közösen 
kijelöljenek egy olyan fejleszté-
si koncepciót, amely lehetővé te-
szi, hogy az MVSC sportolói is-
mét olyan szép sikereket érjenek 
el, mint régen. 

Az ünnepségen a klub ki-
lenc szakosztályának, valamint 
az MVSC Centenáriumi Tár-
saságnak a képviselői ültettek 
el egy-egy facsemetét. A judo 
szakosztály fáját közösen ül-
tette el Csöbör Katalin, Kri-
za Ákos, Illyés Miklós és Takács 
Gábor képviselőjelölt, aki el-
mondta: hajdani sportolóként, 
lokálpatrió taként és helyi lakos-
ként is nagyon fontosnak tart-
ja a sportéletet, amely testileg és 
lelkileg egyaránt formálja a fia-
talokat, dicsőséget, ismertséget 
hoz Miskolcnak. Örömmel vesz 
részt a faültetésben, bízik benne, 
hogy valóban a jövő alapjait rak-
ták most le, s képviselővé válasz-
tása esetén, a város vezetésével 
együttműködve, közösen tudják 
majd fejleszteni a létesítményt, 
lehetőséget biztosítva a városrész 
fiataljainak is az egészséges test-
mozgásra. 

időközi választás 2012 ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Ismét az iskolai körzethatárokról
A Jobbik nem hagyja annyi-
ban a martin-kertvárosi is-
kola körzethatár-módosítá-
sának kérdését, a szülőknek 
joguk van tudni erről az is-
kolai beíratások elkezdése 
előtt – jelentette ki Körmö-
ci Attila, a párt képviselője-
löltje csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján.

Körmöci Attila emlékeztetett: a 
Jobbik egy hete vár arra, hogy a Fi-
desz – KDNP nyilvánosságra hoz-
za az Arany János Általános Iskola 
új körzethatárait.

– Azon kívül, hogy a KDNP 
frakcióvezetője, Molnár Péter köz-
leményben megerősítette azt, hogy 
májusban a közgyűlés valóban 
felül fogja vizsgálni a beiskolázási 
határokat, semmilyen érdemi in-
formációt nem kaptak a szülők – 

fogalmazott a képviselőjelölt. Sze-
rinte az érintetteknek még a jövő 
heti beiratkozás előtt joguk van 
megtudni, hány halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermeket akar-
nak az iskolához körzetesíteni.

– Az iskola sorsát szerettük vol-
na az eredetileg erre a hétre meg-
hirdetett közgyűlésen megvitatni 
a városvezetéssel. Sajnáljuk, hogy 
az időközi választás előtt a Fidesz 
nem merte felvállalni, hogy napi-
rend után feltehessük kérdésein-
ket, és elhalasztották a közgyűlést. 
Bár ezt a jövő héten még megtehet-
jük, tartunk tőle, hogy a vasárnapi 
megmérettetés után már sokkal 
nehezebb lesz nyomást gyakorol-
ni a Fideszre – ezt már Jakab Péter, 
a Jobbik miskolci, önkormányzati 
képviselője mondta, hozzátéve, be-
szédes, hogy a városvezetés a sokat 
hangoztatott nemzeti konzultáció 
helyett most inkább a „diplomati-
kus hallgatást” választja.

Egyed Zsolt, a Jobbik ország-
gyűlési képviselője annak a véle-

ményének adott hangot, hogy ha 
egy intézményben etnikai válto-
zás következik be, ott a társadalom 
önvédelmi reakcióként megkezdi a 
szegregációt. Ez minden területen 
befolyásolni fogja a városrész éle-
tét, főleg a kiszolgáltatott helyzet-
ben lévő idős emberek esetében – 
hangsúlyozta a politikus.

Egészségügyi szűrőnap Martin-kertvárosban
Egészségügyi szűrőnapot szervezett 
szombaton Martin-kertvárosban Ruskó 
Zoltán, az MSZP képviselőjelöltje. A he-
lyi iskolaépületben és egy mozgó szűrő-
állomáson elvégzett vizsgálatokon mint-
egy háromszázan vettek részt.

Ruskó Zoltán elmondta: a választókörzetben sok 
olyan idős ember lakik, aki számára gondot je-
lent a tömegközlekedés, az, hogy esetleg órákat 
várakozzon a rendelőintézetekben. Számukra 
nagy segítséget jelent, ha „helybe jönnek” a szű-
rővizsgálatok, ezért is szervezte meg kampányá-
nak keretében, saját költségén ezt a szűrőnapot. 
Lehetőség volt többek között tüdőszűrésre, látás-, 
hallásvizsgálatra, vércukormérésre, érrendszeri, 
csontritkulás-vizsgálatokra, szájüregi rákszűrésre.

A képviselőjelölt szerint sikeres volt a rendez-
vény, több mint háromszázan jöttek el megvizs-
gáltatni magukat. Köztük szirmaiak is, akik szá-
mára kisbusszal biztosították a közlekedést. 

Ruskó Zoltán hangsúlyozta, megválasztá-
sa esetén, képviselői keretéből rendszeressé teszi 
az ilyen szűrőnapokat – évente legalább egyszer, 
mind a két városrészben. Gondoskodni fog róla, 
hogy időszakosan külön buszjárattal vigyék be a 
miskolci rendelőkbe az időseket, s a családsegí-
tő szolgálatok bevonásával, igény szerint gondos-
kodjanak számukra ebéd kiszállításáról is. Mint 
fogalmazott, az idősek számára az egyik legfon-
tosabb az egészségvédelem és a biztonság. Kép-
viselővé választása esetén ezért szorgalmazni 
fogja egy olyan, sokfelé már eredményesen mű-
ködő rendszer kiépítését, melynek keretében az 
egyedülálló időseket egyéni riasztókészülékek-
kel látnák el. Ezekkel veszély, vagy egészségügyi 
probléma esetén jelezni tudnak. A biztonságot 
szolgálná a közterületi kamerarendszer továb-
bi fejlesztése is, valamint egy új kerékpárút meg-
építése, és a gyalogosan közlekedők fokozott vé-
delme.

Focipályányi terület újult meg
1400 négyzetméternyi utat aszfaltoztak le a Martin-kertvárosban

Régóta visszatérő gondot 
jelent a szirmai, martin-
kertvárosi városrészekben 
az utak, járdák állapota. Ért-
hető örömmel fogadták hát 
a helyi lakosok, hogy az el-
múlt hetekben megkezdő-
dött az aszfaltozás, járda-
építés.

» folytatás az 1. oldalról
 – A korábbi képviselő sajnálatos 
halála miatt nem tudtak folyta-
tódni a körzetben a korábban el-
kezdett, illetve tervbe vett rekonst-
rukciós munkák, s úgy ítéltük meg, 
jelenleg az utak, járdák rendbetéte-
le iránt mutatkozik a legnagyobb 
igény – mondta el Kriza Ákos, ki-
emelve, hogy közös erővel, foko-
zatosan ebben a körzetben is végre 
fogják hajtani azokat a fejlesztése-
ket, beruházásokat, amelyek szük-
ségesek a helyi lakosság komfortér-
zetéhez. A lakossági visszajelzések 
alapján most az útrehabilitáció tű-
nik a legégetőbb feladatnak – hogy 
azokon a területeken, ahol erre a 
legnagyobb szükség van, új burko-
latot kapjanak az utak, járdák, elvé-
gezzék a kátyúzást. 

A jövő héttől az útépítési prog-
ram a meghatározott terv szerint 
halad tovább.

A megkérdezett 
lakosok kivétel nél-
kül örömmel fogad-
ták a megkezdett 
munkákat. Jávorszky 
Emma, aki 44 éve él 

a Fövényszer utcában, annak a vé-
leményének adott hangot, hogy 
egy politikus hitelességét soha nem 
a kihelyezett plakátok mennyisége 
dönti el, hanem az, hogy mit tesz 
az emberek érdekében. A járda ál-
lapota hosszú ideje a legégetőbb 

problémát jelentette az utcában, té-
len szinte csak az út közepén mer-
tek közlekedni, hogy elkerüljék a 
balesetveszélyt. Ezt erősítette meg 
Kották Sándorné is, csakúgy, mint 
a szintén utcabeli Farkas Ferencné, 
aki négy éve költözött ide. Elmon-
dása szerint alapvetően elégedettek 
a lakókörnyezettel, a járda- és a víz-
elvezetés állapota volt az, ami visz-
szatérő problémát jelentett. 

A Visó utca lakói ugyancsak üd-
vözölték a beruházásokat. A 16 
éves Kriston László úgy nyilatko-
zott, az útépítés nagyon fontos a 
városrész szempontjából – sajnos, 

elég sokáig váratott magára –, ám 
emellett is sok fontos terület van, 
ahol előrelépésre lenne szükség. 
Ilyen például a közbiztonság javí-
tása. A 77 éves Varga Lászlóné an-
nak a véleményének adott hangot, 
hogy eddigi élete során nem sok 
érdemi fejlesztés történt az utcá-
ban, s ahogy most meglátta ezeket 
a modern gépeket, elcsodálkozott. 

– Innen, a kapuból néztem végig 
az aszfaltozást. Igen jó érzés volt 
megtapasztalni, hogy mi is fonto-
sak vagyunk a városnak – fogal-
mazott az idős hölgy.

Sz. S. 

Tervezett a felülvizsgálat

Molnár Péter, a KDNP mis-
kolci frakcióvezetője, az ön-
kormányzat oktatási, kultu-
rális, turisztikai, ifjúsági és 
sportbizottságának elnöke 
közleményében, majd pénte-
ken sajtótájékoztatón reagált 
az elhangzottakra.

– Csak megerősíteni tu-
dom az általam korábban el-
mondottakat: nagyon nem 
tartjuk helyesnek, hogy a 
martin-kertvárosi választási 
kampányba a Jobbik megala-
pozatlan, gyakorlatilag rioga-
tás szintű, fals információkat 
dob be – fogalmazott. – Ha a 
hivatalt is megkérdezik, tud-
nák, hogy a májusi közgyűlé-
sen általános, előre ütemezett, 
a munkatervben még tavaly 
ősszel rögzített felülvizsgálat-
ról lesz szó, amely minden is-
kolát érint! A felülvizsgálat 
azért májusban történik, mert 
most lehet látni az egyes intéz-
mények jelentkezési számait.
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Másfél millió forint hiányzik az apró múzsáknak
Lengyelországi megmérettetésre készül a Fazekas Gyermekkórus

Nemzetközi kórusverseny-
re készül az idén Múzsa Díj-
jal kitüntetett Fazekas Gyer-
mekkar, miközben további 
támogatókra van szükségük. 

» folytatás az 1. oldalról
Cseke Gábor, a Fazekas Utcai Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény igazgatója a tá-
mogatók körét annyiban bővítette 
ki, hogy Pető János grafikus és fes-
tőművész örökösei felajánlották az 
alapítvány, és így közvetve a kórus 
támogatására az iskolában május 
elejéig megtekinthető kiállításon el-
kelt képekből és grafikákból befolyt 
összeget. A Fazekas Gyermekkar 
ugyanakkor pályázik a városi Kul-
turális Mecénás Alapból nyújtandó 
támogatásra is. Amennyiben nyer-
nek, az összeg május közepéig meg-
érkezik a számlájukra.

A tervek szerint tehát a kó-
rus mind az 57 tagja 5 felnőtt kí-
séretében május 31-én utazik el 
Krakkóba, a négynapos nemzet-
közi megmérettetés helyszínére. 
A versenykiírásnak megfelelően 
négy művel készülnek: egy Ko-
dály Zoltán-népdalfeldolgozás-
sal, egy Mendelssohn-darabbal, 

egy kortárs magyar zeneszerző, 
Kocsár Miklós művével, a szaba-
don választott darab pedig Benja-
min Brittentől származik.

– A gyerekek nagy izgalom-
mal készülnek a versenyre. Más az, 
hogy Miskolcon, a régióban mi-
lyen elismerést kap a kórus, és más, 
ha a világ minden részéből ösz-

szesereglett gyermekkarokkal kell 
megmérettetni magunkat. Nagy a 
nyomás rajtunk, hiszen meg kell 
felelnünk a Múzsa-díjnak, a kórus 
múltjának és saját elvárásainknak 
is. Természetesen mindent meg-
teszünk azért, hogy a legjobbat 
nyújtsuk, de már az is megtisztelő, 
hogy elfogadták a nevezésünket – 
mondta a kórusvezető.

A versenyen túl is több helyen fel-
lép a magyar kórus, már a megérke-
zés napján szerepelnek a Szent Ka-
talin-templomban, majd másnap a 
Krakkó főterén található Szűz Má-
ria-templomban énekelnek. Mint a 
kórusvezető elmondta, utóbbi óriá-
si megtiszteltetés, mivel csak öt kó-
rusnak tették ezt lehetővé.

– Talán az évszázados lengyel–
magyar barátságnak is köszönhető 
a templomi fellépésünk, de nyilván 
a szakmai háttér is sokat nyomott 
a latban, amikor a fellépőket kivá-
lasztották – mondta.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Örkény 100 – különdíjas 
a Zrínyi drámacsoportja
A Kossuth-díjas író, Örkény István 
születésének 100. évfordulójára 
középiskolások számára írt ki pá-
lyázatot Egypercesek – színpadra! 
címmel az Országos Színháztörté-
neti Múzeum és Intézet, melyre a 
miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 
növendékei is jelentkeztek. Elő-
adásukkal különdíjat nyertek.

Mint Kertész Ágnes szaktanár-
tól megtudtuk, az országos dön-
tő előtti előválogatót egy DVD-
felvétel elkészítése jelentette, 
majd a budapesti gálára, mely 
egyben a döntő is volt, csak a 
legjobb csapatokat hívták meg.

– A felvételen természetesen 
Örkény-egypercesek voltak, ez-
zel indultunk az április 15-ei bu-

dapesti gálán is. Február ele-
je óta készültünk a versenyre, 
nehezítette azonban a munkát, 
hogy a tizedikesek magyarórán 
még nem tanulták Örkény mű-
veit. Próbáltuk azonban hason-
lóan feldolgozni a témát, mint 
az eddigi előadásokat – mesélte 
a felkészülésről a szaktanár.

A többhetes munka meghoz-
ta gyümölcsét, hiszen különdíj-
jal térhetett haza az Örkény Szín-
házban megrendezett gáláról a 
huszonegy, 10. c osztályos ta-
nuló. Mint megtudtuk, az előző 
tanévben is eredményes volt az 
iskola drámatagozata, hiszen szá-
mos tanulmányi versenyen vet-
tek részt, és kiemelkedő országos 
eredményeket is elértek.             K. I.

Változik a társulat
A tavasz a színházi szerződteté-
sek időszaka. A változás a Mis-
kolci Nemzeti Színháznál is elkez-
dődött. 

A teátrum ügyvezetője, Kiss Csa-
ba kérdésünkre elmondta: a sokat 
emlegetett nyitott színház létre-
hozása elkezdődött. Az új gondo-
latokhoz változtatásra is szükség 
volt, ezért a vezetés megvált töb-
bek között Baj Lászlótól, Szirtes 
Gábortól, Chajnóczki Balázstól, 
Müller Júliától, Keresztesi Lász-
lótól és Hunyadkürti Istvántól is. 
Utóbbinak ajánlottak szerepet, 
ám Hunyadkürti István a Thália 
Színházba szerződött. A színészek 
mellett távozott a Harangozó-dí-
jas Krámer György és a zenei igaz-
gató, karmester Váradi Katalin is.

Kiss Csaba hangsúlyozta, min-
denkitől békésen váltak el. Mint 
mondta, minden vezetőváltással 
együtt járt eddig az, hogy a társu-
lat egy részének el kellett hagynia 
a miskolci deszkákat. 

A vezető színházi babonából 
nem árulta el, pontosan kik jön-
nek majd, azt azonban elmond-
ta, jelenleg Gáspár Tiborral, 
Görög Lászlóval és Györgyi An-
nával tárgyalnak. Molnár Gusz-
táv már új színészként szerepet 
is kapott az Én és a kisöcsém 
című, Szabó Máté által rende-
zett darabban.

– Nagyon erős lesz az új társu-
lat. Lendületes, dinamikus és iz-
galmas, a régiek és az újak igazi 
közösséget hozhatnak majd lét-
re. A tizenkét, Miskolcra érke-
ző színészből heten a főiskoláról 
érkeznek majd. A város lakóinak 
és a művésznek egyaránt fontos, 
hogy honnan indul a karrierje – 
hangsúlyozta Kiss Csaba. Elárul-
ta, Szegedi Dezső, Máhr Ági és 
Harsányi Attila nagy kedvencei 
voltak a rendezőcsapatnak, majd 
hozzátette, akik maradtak a mis-
kolci társulatban, mind kiváló 
művészek, akikkel örömmel dol-
goznak majd együtt.               K. J.

Színház a tervezőasztal mellől
Már készül az új évadra a 
Miskolci Nemzeti Színház. A 
Kiss Csaba által sokat emle-
getett nyitott színház első lé-
péseként megmutatták, ho-
gyan működik a színház a 
tervezőasztalról.

A színházi előadás létrejöttének 
egyik kezdeti fázisa a díszlet- és jel-
meztervezés. Mint azt Kiss Csa-
ba, a miskolci teátrum ügyvezető-
je kiemelte, szeretnék a tervezőket 
is előtérbe helyezni, hogy a közön-
ség megismerje azt a fontos és kre-
atív munkát, ami a színpadon csak 
részben látható, ám meghatározóan 
fontos szerepet tölt be.

– Tizenhat bemutatót tervezünk 
a következő évadban, de lesznek fel-
olvasószínházak, beavató produkci-
ók is. Jelenleg három előadás előké-
születei kezdődtek meg – emelte ki.

Három darab, három rendező, 
három látásmód. A fiatal rendező-
színész, Szabó Máté az Én és a kis-
öcsém című zenés játékot dolgoz-
za fel, amelyet kezdetben – június 

22-ei bemutatóval – a Nyári szín-
házban, később a Kamarában lát-
hat a közönség. A rendező kiemel-
te: igyekszik rajzfilmhatást elérni a 
színpadon.

– Az 1930-as években játszódik 
a történet. A 12 fős zenekar a kor-
szak jazz-, swingvilágát szólaltatja 
majd meg. A darab elrugaszkodik 
a valóságtól, ezt az ugrást tesszük 
meg mi is. Többek között Harsá-
nyi Attila, Bősze György, Jancsó 
Dóra, Szirbik Bernadett, Molnár 
Gusztáv kapott szerepet az előadás-
ban – mondta Szabó Máté. A dísz-
lettervező Cziegler Balázs kiemel-

te, ökodíszletnek nevezik a színpadi 
képet, hiszen papírszerű kiképzéssel 
hozzák létre a miliőt.

– A ’30-as évek art decoját idé-
ző operettdíszlet olyan lesz, mint 
egy felnagyított makett – mondta a 
díszlettervező. Bozóki Mara jelmez-
tervező pedig a fiatalosságot emelte 
ki a jelmezekkel kapcsolatban.

A kortárs magyar irodalmat első-
sorban Háy János, az évad szerző-
je képviseli majd. Több alkalommal 
is ellátogat Miskolcra, hogy zené-
ről, irodalomról, életről beszélges-
sen a miskolciakkal. Darabjai közül 
a Gézagyerek című istendrámát lát-

hatja a közönség, Rusznyák Gábor 
rendezésében. Ígérete szerint egy-
szerre lesz gondolkodtató és szóra-
koztató előadás. Középpontjában 
egy autista fiú áll, aki a mindenna-
pok egyformaságában él, de igyek-
szik beilleszkedni a világ menetébe.

– Géza, az autista fiú szemüvegén 
keresztül látjuk a világot. Az isten-
dráma rákérdez istenre. Arra, hogy 
ha látja: a világban rossz történik, 
miért nem tesz ellene. Háy János ezt 
a komoly témát képes humorral ke-
zelni, így a darab egyszerre hat a hu-
morérzékre és a lélekre, az agyra is 
– mondta a rendező, aki a közön-
séget is szeretné a darab részesévé 
tenni, ezért a Játékszínben bemuta-
tandó dráma díszlete, amelyet Cseh 
Renátó tervezett, körülveszi a nézőt. 
A darabban Fandl Ferenc, Máhr 
Ági, Lukács Gábor, Fabók Mariann, 
Somló István tűnik majd fel.

A miskolci nemzeti színésznője, 
Seres Ildikó ismét gyermekdarabot 
rendez, amit szeptember második 
felében mutatnak be. Az Óz, a nagy 
varázsló ismert történetének zenéje 
újdonság lesz, jelmezei kivételesek, 
amelyeket Juhász Katalin jelmezter-
vező álmodott papírra. Az utazás-
központú előadásban Kincses Ká-
roly alakítja majd a nagy varázslót.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Rigócsőr király visszahozza az álmok korát
Zenés mese bábokkal gyerekeknek és idealista felnőtteknek

Premierre készülnek a Cso-
damalom Bábszínházban. 
Vasárnap délelőtt a Grimm 
testvérek jól ismert történeté-
nek újradolgozott változatát 
láthatják kicsik és nagyok, Si-
pos Imre rendezésében.

Rohamtempóban, alig több mint 
két hét alatt készült el a Rigócsőr 
király, pedig, mint azt Sipos Imre 
rendező mondta, egy bábszínházi 
előadásra ideális esetben legalább 
egy hónapig készülnek. Az elő-
adás azonban összeállt és kész arra, 
hogy a közönség megítélje. A siker 
szinte garantált, hiszen zenés me-
sejátékról van szó, bár ez a műfaj a 
bábszínházban nehezebb ügy.

– Zenés darabot nehezebb ren-
dezni, hiszen bizonyos szintű ének-
tudást igényel, és nem lehet hibáz-

ni: egy alkalommal egy hétperces 
dal fűz össze 12 különböző jelene-
tet – hangsúlyozta Sipos Imre.

A Rigócsőr király átírt változa-
ta olyan kulturális közegbe került, 
amely a magyar népmesékhez ha-
sonlatos. Családi mesejáték, témá-
ja az ember alapvető motivációja: a 
szerelem, amely üzen az anyuká-

nak, pedagógusnak éppúgy, mint a 
gyerekeknek.

– A színháznak többet kell nyúj-
tania a puszta szórakoztatásnál, ha 
a néző nem visz haza a látottakból 
semmit, akkor nincs értelme. A 
szerelem érzéséhez mindenkinek 
van viszonya, legyen akár 3 vagy 
93 éves – hangsúlyozza a Rigócsőr 
királyt első alkalommal rendező 
Sipos Imre. Mint kiemelte, régóta 
készült erre a mesére, melynek leg-
fontosabb üzenete: küzdenünk kell 
az álmainkért, a vágyainkért.

Rigócsőr király szerelméért el-
hagy mindent, s koldusként igyek-
szik meghódítani a királylányt, aki-
nek szintén a nulláról kell felépítenie 
életét, hogy megtalálja a szerelmet.

– A boldogsághoz sokszor saját 
magunkat kell teljesen lerombol-
ni, és újra felépíteni. A felnőttekben 
is megvannak az idealista vágyak, 
csupán változnak életük körülmé-
nyei, álmaik, kompromisszumké-

pesebbek lesznek. A gyerekek ide-
alistábbak, a Rigócsőr király mese, 
így hozzájuk közelebb áll. De bízom 
benne, a szülők ráismernek régi ön-
magukra, amikor még mertek nagy 
dolgokra vágyni – mondta a rende-
ző, aki hiszi, a lendületes történet 
felrázza a közönséget is.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

» Turisztikai pályázat. Turisztikai célú pályázatot hirdet Miskolc önkormányzatának ok-
tatási, kulturális, turisztikai, ifjúsági és sportbizottsága. Az Idegenforgalmi Alapon rendelkezésre 
álló keret 2 millió forint. A pályázatot kizárólag postán lehet beküldeni a Kulturális, Idegenforgal-
mi és Városmarketing Osztályhoz (3525 Miskolc, Batthyány u.1.) május 18-áig. A pályázati kiírás és 
az adatlap letölthető a www.miskolc.hu honlapról.

» Pályázat Fogyatékosügyi Alapra. Miskolc közgyűlésének egészségügyi és szociális 
bizottsága pályázatot hirdet az ez évi Fogyatékosügyi Alapra. Pályázatukat fogyatékosügyi feladato-
kat ellátó – legalább egy éve bejegyzett – alapítványok, egyesületek, szervezetek adhatják be. Fel-
osztható alap összege 1 millió 250 ezer forint, az elnyerhető legnagyobb támogatás összege 100 ezer 
forint. Az alapot a szervezetek működési költségeikre, illetve pályázati önrészként és szakmai progra-
mokra igényelhetik május 7-éig. A pályázati felhívás és adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról.

» Pályázat Szociális Alapra. Miskolc közgyűlésének egészségügyi és szociális bizottsá-
ga pályázatot hirdet a 2012. évi Szociális Alapra. Pályázatukat szociális jellegű feladatokat is ellátó 
– legalább egy éve bejegyzett – alapítványok, egyesületek, szervezetek adhatják be május 7-éig. 
Felosztható alap összege 1 millió 250 ezer forint, az elnyerhető legnagyobb támogatás 100 ezer fo-
rint. A pályázati felhívás és adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról.

» Pályázat nyugdíjaskluboknak. Miskolc közgyűlésének egészségügyi és szociális 
bizottsága pályázatot hirdet miskolci székhelyű, miskolci tagsággal – legalább egy éve – műkö-
dő nyugdíjasklubok működési támogatására (bér és bérjellegű költségek kivételével). Felosztható 
alap összege: 500 ezer forint. Elnyerhető legnagyobb támogatás összege 50 ezer forint. A pályáza-
tokat postai úton „Miskolc Megyei Jogú Város Nyugdíjas Klubok támogatása” jeligére a polgármes-
teri hivatal egészségügyi és szociális osztályára (3530 Miskolc, Petőfi S. u. 39.) lehet eljuttatni má-
jus 7-ig, illetve bővebb információ is ott kérhető.

röviden ›››››››››››››››››››››››››››››››››››
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A Csanyik helyett
a belvárosban
Idén a Csanyik helyett a Népkert-
ben rendezi meg az önkormány-
zat a május elseji ünnepséget, 
mely a miskolci családok majáli-
sa lesz.

– Az elmúlt időszakban a városi 
rendezvényeket igyekeztünk 
családi ünnepekké varázsolni. Jó 
volt látni, hogy anyukák, apukák 
csemetéikkel kijöttek a város ál-
tal szervezett nemzeti vagy vá-
rosi megemlékezésre, és a család 
minden tagja jól szórakozott – 
emlékeztetett Kiss Ákosné Gon-
da Erika, Miskolc kulturális, ide-
genforgalmi és városmarketing 
osztályának kulturális referen-
se. – Amikor a majálist kezdtük 
szervezni, akkor is ez a cél veze-
tett minket. Egy két-háromgye-
rekes család meggondolta, hogy 
felgyalogoljon-e a Csanyikba, 
ahol óriási a tumultus. A Nép-
kert a város központjában talál-
ható, ahová akár gyalog vagy ke-
rékpárral is el lehet jutni, és ha 
elfárad a gyerek, hamar haza is 
lehet jutni – indokolta a majális 
helyszínének megváltoztatását.

– Évtizedekkel korábban a 
Népkert egy mindenki által 
közkedvelt ligetes része volt a 
városnak, ahová szívesen jártak 
szórakozni a miskolciak, mosta-
nában mintha ezt elfelejtenénk. 
Ezt a békebeli, vurstlis hangula-
tot szeretnénk újraéleszteni, és 
mi mindent megteszünk, hogy 
jól szórakozzanak. Kérem a csa-
ládokat, jöjjenek el pléddel, pik-
nikkosárral, de ha megéheznek, 
kedvező áron meg is ebédelhet-
nek – mondta Gonda Erika.

Ülést tart a városi közgyűlés
A korábban kiküldött meghívóhoz 
képest egy héttel később, április 
26-án tartja e havi, rendes ülését 
a miskolci közgyűlés a Polgármes-
teri Hivatal Petőfi u. 1–3. sz. alatti 
épületének konferenciatermében.  

A napirendi pontok között – me-
lyek közül többel már külön cik-
kekben foglalkoztunk, foglalko-
zunk – szerepel egyebek mellett 
az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról 
szóló zárszámadási rendelet és 
kapcsolódó határozatok elfo-
gadása, szociális tárgyú önkor-
mányzati rendeletek módosítása, 
az önkormányzat szabálysértés-
sel kapcsolatos szabályozásának 
felülvizsgálata, valamint az egyes 
tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotása. 

Tárgyalnak a képviselők a 
múlt évi idegenforgalmi feladat-

terv teljesítéséről szóló tájékoz-
tatóról, valamint Miskolc ki-
sebbségi önkormányzatainak 
működéséről szóló beszámolók-
ról is. Napirenden szerepelnek 
egyházakkal kötendő, közokta-
tási megállapodásokra, valamint 
vis maior-pályázatok benyújtá-
sára és a pályázathoz szükséges 
önrészek biztosítására irányu-
ló javaslatok út- és hídleszaka-
dások helyreállítására, partfalve-
szély elhárítására. Megvitatják a 
városatyák a Miskolcon találha-
tó középmagas és magas épü-
letek tűzoltósági felvonulási te-
rületének biztosítása érdekében 
új várakozó helyek és felvonulá-
si területek kialakítására vonat-
kozó, valamint a Szinva-patak 
és mellékvízfolyásain keletke-
ző szennyező források fokozatos 
felszámolásával kapcsolatos in-
tézkedési terveket is.  

Sz. S. 

Változó kedvezmények 
Megváltoznak május 1-jétől a 65 
év alatti nyugdíjasok utazási ked-
vezményei, így a jelenlegi végle-
ges, illetve ideiglenes arcképes 
nyugdíjas-bérletigazolványt min-
denkinek le kell cserélnie.

Azok, akiknek megszűnik az 
utazási kedvezménye a janu-
ár 1-jei jogszabályi változások 
alapján, április 30-áig vehetnek 
igénybe nyugdíjasoknak szóló 
utazási kedvezményt. A május 
1-jétől megszűnő kedvezményi 
körök: növelt összegű munka-
képtelenségi járadékos, növelt 
összegű özvegyi járadékos, át-
meneti járadékban részesülő.

Május 1-je után az utazási ked-
vezményeket szabályozó, hatály-
ba lépett, módosított kormány-
rendelet értelmében már csak 
abban az esetben van lehető-
ség a kedvezményes bérletszel-
vény megvásárlására, ha a vásár-
lás előtt, vagy azzal egy időben a 

kedvezményt igénybe venni kí-
vánó személy igazolja, hogy az 
utazási kedvezmény megilleti.

A jogosultság elbírálásához 
szükséges a nyugdíjashatározat, 
a személyi igazolvány és a lak-
címkártya. A jogosultság meg-
állapítása után állítják ki az új 
típusú igazolványt. Ehhez szük-
séges egy 4 x 4-es méretű, há-
rom hónapnál nem régebbi, vi-
lágos hátterű igazolványkép is. 
Ezt követően a következő havi 
bérletszelvények vásárlása már a 
megszokott rendben zajlik.

Az ideiglenes és végleges 
nyugdíjas-bérletigazolványok 
cseréjének határideje június 28. 
A júniusi szelvények érvényes-
ségi határidejének lejárta után 
az MVK Zrt. érvényteleníti a je-
lenlegi nyugdíjas arcképes bérlet-
igazolvány-típust. Július 1-jétől 
kizárólag csak az új típusú nyug-
díjas-bérletigazolvánnyal lehet 
utazni.                     T. Á.

Bontanak, hogy építhessenek az oviban
Ahogy arról már beszámol-
tunk, elköltöztek a Szivár-
vány Óvoda apróságai a kö-
zeli általános iskolába, az 
idén ötvenéves intézmény 
ugyanis teljesen megújul kí-
vül-belül. A bontással már 
elkezdődött a majd 110 mil-
lió forintos beruházás.

Március utolsó péntekén költözött 
el az óvoda a Miskolci Városgaz-
da Kft. autóival és dolgozóival, il-
letve szülői segítséggel a Könyves 
Kálmán Általános Iskolába. A bú-
torok egy részét az Eötvös József 
Építőipari, Művészeti Szakkép-
ző Iskola fogadta be, illetve ide 
kerülnek majd az újonnan vásá-
rolt berendezési tárgyak és esz-
közök, amíg a felújítás tart. Ápri-
lis 2-án már felvonult a kivitelező 
cég, és megkezdte a bontási mun-
kát. Szükséges volt, hogy miha-
marabb elkezdődjön a beruházás, 
az átadási határidő ugyanis szep-
tember 30., de a cél az, hogy már a 

nyári szünet után a megújult ovi-
ban kezdhessenek ősszel az apró-
ságok.

Az ovi ugyanis történetének 
egyik, ha nem a legnagyobb felújí-
tásán esik át, kívül-belül megújul. 
A fő cél az épület gazdaságosabb 
fenntartása, melynek érdekében 

kicserélik a nyílászárókat és szi-
getelnek. A kihasználatlan helyi-
ségek bevonásával megnagyob-
bítják a tornatermet, új külső és 
belső játszóeszközöket szereznek 
be, akadálymentesítés is történik 
a parkolóban és a mosdóban is, az 
átalakítás után sérült, fogyatékkal 

élő gyerekek fejlesztését is végzik 
majd az intézményben.

A tervezett beruházás teljes költ-
ségvetése több mint 109 millió fo-
rint, melyhez az ÉMOP rendszeré-
ből 98 millió forintos támogatást 
nyert el az önkormányzat. 

H. I. | fotó: Juhász Á.

26THU3 – a miskolci villamos
Beadta az előzetes típusengedély-ké-
relmet a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. 
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak 
az új miskolci villamosok gyártása kö-
vetkező mérföldköveként.

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Projektigazgatóságának közlemé-
nye szerint a nyertes villamosgyártó 
cég a szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a szerződéskötést kö-
vető 60. napig köteles összeállítani 
a kérelemhez szükséges dokumen-
tációt és megkérni az előzetes típus-
engedélyt az új miskolci villamosok 
gyártásához. 

A járművek hivatalos típusa: 
26THU3. A kérelmet az MVK el-
lenjegyzésével adták be, a ható-
ságnak 180 napja van az engedély 
kiadására. Annak birtokában meg-
kezdődhet a prototípus gyártása.

Mint arról beszámoltunk, a 
Ganz-Skoda Közlekedési Zrt.-t 
Miskolc közgyűlése november 24-
én hirdette ki győztesnek. Az első 
két járművet 2014. február közepén 
kell átadniuk az MVK Zrt.-nek, ezt 
követően pedig havonta három-há-
rom érkezik, az utolsó kettő 2015 
februárjában.       

               Tajthy Á.

Itt járt Svájc nagykövete
Christian Mühlethaler, Svájc 
nagykövete látogatott Miskolc-
ra április 16-án, hétfőn délelőtt. 
A városházán megbeszélést foly-
tatott Pfliegler Péterrel, a város-
üzemeltetésért is felelős alpolgár-
mesterrel.

A felek beszéltek a Svájci Alaphoz 
benyújtott „Természeti katasztró-
fák megelőzése és kezelése Mis-
kolc városában” pályázatról is, 
tudtuk meg Dobos Tímeától, a 
városháza szóvivőjétől. A projekt 
célja Miskolc vízrendezési, csapa-
dékvíz-elvezetési hiányosságai-

nak megszüntetése, illetve csök-
kentése, melyhez a Svájci Alap 
több mint 1 millió svájci frank-
kal járulhat hozzá. A támogatá-
si szerződés aláírására – előrelát-
hatólag – 2012. II. negyedévében 
kerülhet sor. 

Az alpolgármester bemutat-
ta a nagykövetnek Miskolc ne-
vezetességeit és szólt a befekte-
tési lehetőségekről is. Christian 
Mühlethaler és felesége néhány 
hete már járt Miskolcon, a Bar-
langfürdőben és mint mondta, 
igen kellemes élményekkel tért 
vissza Budapestre.

Jön a Föld napja és a Critical Mass
Április 22-e a Föld napja, 
ilyenkor tartják a nagy kerék-
páros felvonulást, a Critical 
Masst is. Vasárnap 14. alka-
lommal emelnek a bringások 
Miskolcon, az útvonal pedig 
változik az előző évihez képest.

– Jó hangulatú rendezvényre ké-
szülünk, amit már az indulásnál 
meg fognak alapozni a Steel City 
Drummers dobosai. A menet út-
vonala a tavalyihoz képest változik, 
de az indulás helye és ideje a meg-
szokott: gyülekező délután fél öttől, 

indulás pontban ötkor a Genera-
li Aréna elől. Mindenkit szeretettel 
várunk, nemcsak kerékpárral, ha-
nem bármilyen, emberi erővel haj-
tott járművel lehet jönni – avatott 
be a részletekbe Kunhalmi Zoltán, 
a Kerékpáros Miskolc Egyesület el-
nöke.

A kerékpárosok ezúttal a Corvin 
utca – Uitz Béla utca – Petőfi utca – 
Kiss Ernő utca (déli tehermentesí-
tő – DTM) – Thököly utca – északi 
tehermentesítő – Petőfi tér – Ka-
zinczy utca – Szemere utca – Gör-
gey Artúr utca útvonalon vonulnak, 
emelés pedig az Ilona utcánál, a Hő-
sök terén, majd a menet legvégén, a 
sportcsarnoknál lesz.

A szakember elmondta, a DTM-
et azért választották, mert a buszsáv 
kialakítása után nem engedték be 
ebbe a szektorba a kerekeseket, míg 
az északi sztráda érintését az épülő 
kerékpárvonal kapcsán felmerülő 
anomáliák indokolták.

Vasárnap a jármű mellett az öl-
tözet is számít: a hagyományoknak 
megfelelően most is lesz jelmezver-
seny: külön felnőtt és gyermek ka-
tegóriában a legötletesebb jelmezzel 
felvonuló bringás nyereménye egy-
egy torta lesz. Teendőjük mindösz-
sze annyi, hogy a CM indulása előtt 
megmutatják magukat a fotósnak. 

– Arra kérünk mindenkit, hogy 
józanul, alkoholmentes állapotban 

jöjjön, és hozzon magával lámpát – 
tette hozzá Kunhalmi Zoltán.

Szeptemberben, az Európai Mo-
bilitás Hetet befejező autómentes 
napon, a programsorozat záróak-
kordjaként több mint 700 bringás 
emelte fel kerékpárját.                     S. P.

Helyi családoknak is kenyeret adott az építés
Több mint fél évszázad után avatták 
fel tavaly augusztus 20-án a miskolci 
Országzászlót. A 18 millió forintnál is 
többe kerülő munkákat adományok-
ból fedezték és a múlt hónap végére 
történt meg a teljes elszámolás.

Szabó Sándor, a Lévay József Köz-
művelődési Egyesület elnöke em-
lékeztetett, az Országzászló újbó-
li felállításáról tavaly június 16-án 
döntött a közgyűlés, a munka au-
gusztus 15-re véget is ért. 

– Párhuzamosan megkezdődött 
az adománygyűjtés, ám ez a jelen-
legi gazdasági körülmények kö-

zött lassabban haladt, mint maga az 
építkezés – mondta Szabó Sándor.

Az adománygyűjtés több for-
rásból táplálkozott. Az egyesület 
alszámlájára történtek befizetések 
magánszemélyektől, cégektől, ön-
kormányzati képviselőktől, több 
mint 8 millió forint értékben. 

– Ezen túl Kriza Ákos polgár-
mester, Pfliegler Péter és Zsiga Mar-
cell alpolgármester is jelentős ösz-
szeggel támogatta az építkezést, így 
a teljes költségnek nagyjából fele 
gyűlt össze. Az adománygyűjtés ak-
kor vett új fordulatot, amikor tavaly 
szeptemberben Orbán Viktor mi-

niszterelnök ígéretet tett arra, hogy 
a kormány támogatja a beruházást 
– mondta Szabó Sándor. Az „utol-
só” nyolcmillió forintos tételt kor-
mányhatározat szerint a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium biztosítot-
ta, ily módon március végére a teljes 
összeget kifizették a vállalkozóknak.

Szabó Sándor köszönetet mon-
dott mindenkinek, aki hozzájárult, 
hogy megvalósulhasson az Ország-
zászló. Mint mondta, ez több mint 
egy emlékmű, hiszen az építése sok 
miskolci vállalkozónak biztosított 
munkalehetőséget, sok család asz-
talára került kenyér.                 Tajthy Á.
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Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású vásár kezdôdik vala-

mennyi coop üzletünkben április 19–30-ig!
Lecsókolbász 1 kg  529 Ft
coop hasábburgonya elôsütött, gyf. 1 kg  299 Ft
coop panírozott baromfiérmék gyf. 850 g  599 Ft

Egységár: 705 Ft/kg

Valdor csirkemellsonka 1 kg  1899 Ft
Liga csészés margarin 500 g  199 Ft

Egységár: 398 Ft/kg

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

Sió rostos gyümölcsnektár, vilmoskörte 25% 1 l  239 Ft
Balaton kakaós étbev. mártott töltött ostya 30 g  69 Ft
karaván vák. kávé 250 g  649 Ft

Egységár: 2596 Ft/kg

Baba sampon 2:1, 400 ml  449 Ft
Egységár: 1123 Ft/l

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

Tomi kristály mosópor 2 kg  999 Ft
Egységár: 499,50 Ft/kg

...és még egyéb termékek.

Március 28-tól május 25-ig azok a vásárlók, akik legalább 
4000 Ft felett vásárolnak bármely coop üzletben, és a vá-
sárlást igazoló blokkot névvel, címmel ellátják és bedob-
ják a boltban található szerencsedobozba, sorsoláson ve-
hetnek részt, értékes nyereményekért. 

Részletek a szórólapokon!

Méregtelenítés tavasszal
A szervezet méregtelenítése ma már 
nem számít ismeretlen terápiának, ren-
getegen alkalmazzák, más-más mód-
szerekkel és termékekkel. Tavasszal ki-
mondottan ajánlott méregteleníteni 
a szervezetünket, megtisztítani a lera-
kódott salakanyagoktól, a felhalmozó-
dott zsírtól, fehérjétől és cukortól.

Méregtelenítés során nem csupán 
tisztább lesz a szervezetünk és rege-
nerálódnak a sejtjeink, de tisztább 
lesz a bőrünk, életerőnk is megújul, 
és teljesen feltöltődünk energiával. 
Sokan azt hiszik azonban, hogy a 
szervezet megtisztulása természetes 
és spontán folyamat. Abban azon-
ban, hogy öntisztító szerveink ma-
radéktalanul el tudják látni felada-
tukat, gyakran segítségre szorulnak.

– Minden gyümölcs-, tisztító-
tea- vagy vízböjtkúra célja az, hogy 
a fokozott folyadék- és a csökken-
tett méreganyag-bevitellel segítsük 
a testünket az öntisztulásban. Attól 
függően, hogy mennyire vagyunk 
elsalakosodva, rövidebb vagy hosz-
szabb tisztítókúrákat is végezhetünk 
– mondta Tirpákné Gulyás Szilvia 
wellness-szakértő.

Hozzátette, egy jó méregtelení-
tés után hatékonyabb lesz a táp-
lálék feldolgozása, kiegyensúlyo-
zottabb az anyagcsere, erősebb az 

immunrendszer, és javulnak a szer-
vezet regenerációs folyamatai is. 
Mint hangsúlyozta, fontos az is, 
hogy évente legalább kétszer: ősz-
szel és tavasszal feltétlenül tisztítsuk 
meg szervezetünket. De ha szüksé-
gét érezzük, gyakrabban is „böjtöl-
hetünk”.

Számtalan módszer közül vá-
laszthatunk. A bőr szaunával, a ve-
sék a megnövelt folyadékbevitellel, 
a máj a táplálékok megvonásával, 
a belek rostpótlással és az emész-
tési folyamat serkentésével, a tüdő 
pedig a friss levegőn végzett test-
mozgással méregteleníthető a leg-
egyszerűbben. A köpölyözés, vagy 
más néven vákuumterápia pedig 
kiválóan alkalmazható fájdalom-
csillapítás, izomduzzanatok csök-
kentése, bőr és kötőszövet keringé-
si zavara esetén.

– Népszerű a világszerte szaba-
dalmaztatott és egyedülálló terápia, 
a Hypoxi-módszer, amely hatékony 
eljárást biztosít a makacs zsírpárnák 
és a laza kötőszövetek elleni küzde-
lemben. Egy vákuumkamrában el-
helyezett szobabicikli segíti a salak-
anyagok eltávozását, amit érdemes  
infraszaunás kezeléssel kiegészíte-
ni, mely az immunrendszer erősíté-
sében és a bőr regenerálódásában is 
segít – mondta.                              Kujan I. 

Bulizz Bogácson!
Fergeteges előszezonnyitó party

április 28-án a Thermálfürdőben.
19 órától éjfélig karaokeval és dj-vel.

Belépő: 1000 Ft/fő
Napközben vízenjáró labda, strandröplabda
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HIrdetés

Bőr- és hajápolás tavasszal
Minden évszak okozhat 
problémát a bőr- és a haj-
ápolásban, azonban talán 
a tavasz kezdete idején ta-
pasztaljuk a legtöbb gon-
dot. A hideg, szeles tél után 
a bőrnek és a hajnak a vi-
taminok pótlására ugyan-
úgy szüksége van, mint az 
energiát vesztett szerveze-
tünknek.

A hajunkat ugyanúgy kell ápolni, 
mint a bőrt, mivel még inkább ki 
van téve a káros UV-sugaraknak, 
amik roncsolhatják, töredezetté 
tehetik a hajat, hangsúlyozta Mol-
nár Hajni fodrász. Festésnél aján-
lott világosabb színt, lehetőleg az 
eredeti színhez legközelebb esőt 
választani, mivel minél sötétebb 
a haj, annál jobban kiszívja a Nap, 
és annál jobban észrevehető a fa-
kulás. A világosabb színű hajat vi-
szont kicsit nehezebben fakítja ki, 
és kevésbé is szívja magába a me-
leget.

– Töredezettebb, szárazabb, job-
ban igénybe vett a haj a tél végére. 
Pakolásokkal, hajvégápolókkal és a 
hajszárító minél ritkább használa-
tával újra egészségessé tehetjük – 
mondta a fodrász.

Hozzátette, a hőmérséklet emel-
kedésével egyre többet mossuk a 
hajunkat a szálló por, a gyakori iz-
zadás és a zsírosodás miatt, így ér-
demes olyan sampont választa-
ni, amiben kevesebb olyan anyag 

van (szulfát, parabén), ami szárít-
ja, roncsolja.

A hideg, a szél, a fűtött lakás szá-
raz levegője megviseli a bőrt. Szer-
vezetünk ekkor védekezésképpen 
megvastagítja bőrünk külső rétegét, 
tavasszal aztán a hámréteg meg-
vékonyodása jelenthet problémát, 
bőrkiszáradás, érzékenység és visz-
kető érzés léphet fel, hangsúlyozta 
Klusóczki Szabina kozmetikus.

– Zsírhiányos bőr esetében fon-
tos a hidratálás, amit anyagcse-
re-élénkítő, -serkentő hatóanya-
gokkal, vitaminokkal érhetünk el. 
Kombinált és zsíros bőrnél a hid-
ratáláson túl érdemes faggyúkont-
roll-termékeket használni – aján-
lotta a kozmetikus.

Figyelmeztetett arra is minden-
kit, hogy amennyiben gyulladásos 
folyamatok kísérik az intenzív hid-

ratálást, érdemes szakemberhez 
fordulni, hiszen egy rosszul meg-
választott kozmetikum csak fokoz-
za a bőrproblémákat.

Télen a kevés napfény hatá-
sára csökken a bőr természetes 
melanintartalma is, azaz csökken 
a festékanyag mennyisége. Emiatt 
már kora tavasszal érdemes elkez-
deni a fényvédőszerek használatát. 
Különösen ajánlott ez annak, aki 
hajlamos szeplősödésre, májfoltra, 
vagy bőrén gyulladásos folyamato-
kat tapasztal.

– A szoláriumozással fel le-
het készíteni a bőrt az UV-su-
gárzásra, azonban aki hajlamos 
a pigmentfoltokra, sok anyajegye 
van, vagy fényérzékenyítő gyógy-
szert szed, az ne szoláriumozzon! 
– figyelmeztet a kozmetikus.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

Személyre szabott vitaminpótlás
A jó idő beköszöntével a tava-
szi fáradtságot vitaminhián�-
n�al szokás mag�arázni. Kön�-
n�en megtalálhatja azonban 
mindenki magának a megfelelő 
táplálék-kiegészítőt, amivel újra 
egészségessé és fitté teheti szer-
vezetét.

A tél folyamán a szervezet le-
gyengül, az anyagcsere lelassul. 
Segíteni kell a szervezetünket 
a vitaminpótlásban, hiszen ta-
vasszal a frissen szedett gyümöl-
csök és zöldségek még nem áll-
nak rendelkezésünkre. Sáfrány 
Péter, a Fitnesspont vezetője 
szerint a multivitaminok szedé-
se minden korosztály számára 
hasznos, tehát nemcsak a spor-
tolóknak van szükségük erre, 
hanem mindenkinek az életmi-
nőség javítására és az egészség 
támogatására, megőrzésére.

– A természetes alapanya-
gú vitaminokat tudom ajánla-
ni leginkább, mivel ezek nem 
csupán a meglévő problémák 
legyőzésében segítik a szerve-
zetet, hanem a megelőzésben 
is fontos szerepük lehet. Sze-
désükkel akár ki is válthatjuk, 
vagy legalábbis lecsökkenthet-
jük a szintetikus gyógyszerek 
szedését – mondta.

Hozzátette, mindenki köny-
nyen megtalálhatja a korának 
és fizikai állapotának, egészsé-
gének leginkább megfelelő táp-
lálék-kiegészítőt. Persze, attól 
is függ, milyen munkát végez 
az ember. A több stressznek ki-
tett embereknek nagyobb a vi-
tamin-, ásványianyag- és nyom-
elem-szükséglete, ugyanakkor 
a tavaszi fáradtság talán még 
többeket érint. Vissza kell tehát 
„tölteni” a szervezetet, hogy újra 
energikus és fitt legyen.

– A hatóanyag-koncentrátum 
tekintetében többféle termék 
kapható, választásunknál azt a 
célkitűzést kell követni, hogy 
mindenki a saját szervezeté-
nek igényeihez igazítsa. A szak-
emberek pár perces felmérés 
után pontosan ki tudják mutat-
ni, mire van szüksége a szerve-
zetünknek, és mi a számunkra 
leginkább megfelelő vitaminké-
szítmény – mondta.

A zsírégetéssel kapcsolatban 
hasonló szempontokat kell ér-
vényesíteni. Télen rengeteg zsír-
szövetet halmoz fel a szervezet, 
leadásukra a természetből nyert 
hatóanyagok a legalkalmasab-
bak, mivel anélkül fejtik ki jóté-
kony hatásukat, hogy a szerve-
zet kárt szenvedne.                  K. I.

Vitamin-ábécé
Vízben oldódó vitaminok 
C-vitamin: Az immunrendszer fontos támoga-
tója, a legnagyobb mennyiségben szükséges vi-
tamin. A környezeti hatások, a stressz, lázas vagy 
műtét utáni állapotok, a fizikai munka, a dohány-
zás és a fogamzásgátlók szedése emeli a szük-
ségletet.
Forrás: zöldpaprika, citrom, narancs, grapefruit, 
paradicsom, káposzta, salátafélék. 
B1-vitamin: Másik ismert neve a tiamin. Főleg a 
szénhidrátok anyagcseréjében játszik szerepet, de 
fontos az idegek és a szív működéséhez is.
Forrás: gabonafélék héja, élesztő, hüvelyesek, dió- 
és mogyorófélék, húsok, máj.
B2-vitamin: Szerepe sokrétű, leginkább az ami-
nosavak és a zsírsavak lebontásához, a szöveti 
légzéshez, a méregtelenítéshez és a nyálkahár-
tyák épségéhez szükséges. 
Forrás: tej és tejtermékek, zöldség- és főzelékfélék, 
húsok, máj, vese, tojás és gabonafélék.
B6-vitamin: A fehérjék átalakulásához, az ideg-
rendszer működéséhez, a bőr épségéhez nélkü-
lözhetetlen.
Forrás: máj, hús, tejtermékek, szárazhüvelyesek, 
élesztő, tojássárgája, barna liszt, kukorica, zöldség-
félék.
B12-vitamin: Fontos a vörösvértestek képzéséhez, 
illetve a fehérjék és szénhidrátok anyagcseréjéhez.
Forrás: máj, hús, tej, tejtermék.

Zsírban oldódó vitaminok
A-vitamin: Fontos a látás, a bőr és egyéb szöve-
tek épségébent, segíti a növekedést, az immunfo-
lyamatokat.
Forrás: belsőségek, tojássárgája, tej és tejtermékek, 
tengeri halak. Elővitaminjának: sárgarépa, paraj, sü-
tőtök, kajszi- és sárgabarack, sárgadinnye, paprika.
D-vitamin: A kalcium és foszfor felszívódásához 
és beépüléséhez nélkülözhetetlen, így a csontkép-
ződésben van kiemelt szerepe.
Forrás: halmájolaj, máj, tojás, tej és tejtermékek, 
margarinok.
E-vitamin: Az öregedés gátlásában van fontos 
szerepe. 
Forrás: növényi olajok, búzacsíra, zöld növények, hús, 
máj, tojás.
K-vitamin: A véralvadásban játszik szerepet. 
Forrás: zöld leveles zöldségfélék, főzelékek, káposzta, 
brokkoli, paraj, tej, tejtermékek, máj.

Cím: 3526 Miskolc, repülőtéri út 4.
telefon (recepció): +36-46/504-769, +36-30/464-2297. e-mail: oxydayspa@gmail.com

ÁprILIsI akciók
Április 15-től

H�poxi tréner
Hajvágás + szárítás együtt 20% kedvezménnyel

Tű nélküli mezoterápia 50% kedvezménnyel
Kineziológia (stresszoldás) 8000 Ft helyett 5000 Ft

Nag� méregtelenítés masszázzsal:
5 alkalmas (2 nyirokmasszázs + 3 cellulitmasszázs): 17 000 Ft helyett 14 000 Ft
6 alkalmas (3 nyirokmasszázs + 3 cellulitmasszázs: 21 000 Ft helyett 17 000 Ft

Köpöl�özés 30 perc 2800 Ft. Masszázs 30 perc 2500 Ft
3 alkalmas X-Bod� bérlet 50% kedvezménnyel
Anti-cellulit csomag 61 000 Ft helyett 35 000 Ft

A kiskertben
Itt a tavasz, éled a természet, 
aki csak teheti, kiskertjében 
vag� a hétvégi telken tölti il�en-
kor a szabadidejét, ahol renge-
teg munka vár a kertészekre.

A lemosó permetezésen már 
túl kell lennünk, viszont be-
szerezhetők a különböző 
gyümölcsmolyokat, tetve-
ket ellenállhatatlanul vonzó 
színes, ragadós lapocskák és 
feromonos rovarcsapdák is.

A cserjéket, sövényeket is 
ilyenkor érdemes végignéz-
ni, s szükség szerint alakítani. 
Nem szabad viszont ilyenkor 
metszeni a tavasszal virág-
zó bokrokat, mint például az 
aranyeső, boglárkacserje, vi-
ráglonc. Ezeknél meg kell vár-
ni a virágzás végét.

Ha szép füvet szeretnénk, 
akkor a moha és a száraz fű 
összegereblyézése, esetleg egy 
„bemelegítő” fűnyírást köve-
tően szórjunk ki a kereske-
delemben apró kis tápgolyók 
formájában kapható gyep-
műtrágyát. Még mielőtt el-
kezdene hajtani, jót tesz a pá-
zsitnak egy kis szellőztetés is. 
Kisebb területen ez megold-
ható gereblyézéssel, nagyobb 
felületnél használjunk inkább 
gyepszellőztető gépet. A fogak 
feltépik a fű közül a mohát, 
így a gyep több levegőhöz jut, 
szebb, dúsabb pázsitunk lesz. 

Az elszáradt füvet, összege-
reblyézett gazt komposztáljuk, 
így rengeteg, biológiailag érté-
kes anyagot vissza tudunk jut-
tatni a körforgásba.             Sz. S.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  A héten a szokásosnál érzékenyebb lehet. Ugyanakkor ösztönös 
megérzései jóval erősebben működhetnek, képes lesz belelátni másokba, olvasni gondolataikban. 
Hozzájuthat néhány olyan információhoz, amely nagyban hozzásegíthetné bizonyos előnyök el-

éréséhez, ám mégsem lenne szabad visszaélnie ezekkel. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Jól érzi magát a bőrében, a múlt heti feszültségek teljesen felol-
dódtak a hétvégén, így újult erővel fut neki e heti feladatainak. Kicsit túlzásba viheti azonban a buz-
gólkodást. Vigyázzon, nehogy a munka rabjává váljon, mert ez visszatetszést kelthet. Ebből lehet-

nek nyílt konfliktusai. Pozitív gondolkodással azonban sokat javíthat párkapcsolatán.

iKreK (05. 22–06. 21.) Gőzerővel veti bele magát a munkába, elfogadják ugyanis egyik 
újító ötletét. Kifejezetten nyugalmas napok követik egymást. Ugyanakkor fontossá válik, hogy az 
eddig elért sikereit ne hagyja elveszni, vagy mások által eltiporni. Ha párkapcsolatban él, most igen 

boldog napokra számíthat, ha magányos, akkor ez már nem fog soká tartani. 

ráK (06. 22–07. 22.) A munkahelyi változások árnyékában él most, ezért újra és újra át 
kell értékelnie elért eredményeit. Az eddiginél is nagyobb fokú rugalmasságra lehet szüksége, 
amikor jövőbeni életcéljait akarja meghatározni. A stabilitásra törekvőknek kedvez ez az időszak, 

de még a kalandozóbb természetűek is úgy érezhetik: szerelmük oldalán végre révbe értek. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) A héten tüzes jelleméhez méltóan féktelenné, meggon-
dolatlanná, hirtelenkedővé válhat, nemcsak emberi kapcsolatok, hanem pénzügyek terén is. Nem 
jellemző önre, hogy igent mondjon olyan dolgokra, amelyekről keveset tud, ám ez a fajta szelebur-

diság most izgalommal tölti el. A biztonság kedvéért inkább kétszer is fontolja meg döntéseit.

szűz (08. 24–09. 23.) Precízen dolgozik, eredményei szépen ívelnek felfelé. Szívesen jár 
be a munkahelyére, hiszen szinte idillikus a hangulat. Persze, kisebb konfliktusok mindig adódhat-
nak, de jól tudja kezelni ezeket. Üzleti megbeszéléseire készüljön fel alaposan: könnyen megeshet, 

hogy egy váratlan helyzet szinte minden elképzelését és tervét felborítja.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Meglepően kiegyensúlyozott hét köszönt be, harmonikus, 
már-már egyhangú napok követik egymást, és épp emiatt a „vihar előtti csend” hangulat miatt 
megerősödhetnek szorongásai. Ha azonban végiggondolja az elmúlt hónapok eredményeit, látni 

fogja, hogy nincs igazi ok félelmeire. Próbálja elhinni, hogy tényleg minden rendben van.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Az elmúlt hetek nem kedveztek önnek, ám a most következő 
napokban olyan gondjai is megoldódnak, melyekre már nem is keresett megoldást. A munkahelyén 
kerülje a felesleges szócsatákat, most a kivárás a legjobb taktika. A kapkodás nem jellemző önre, a kö-

vetkező hónap már a tettek hónapja lehet akár eljegyzés, akár esküvő terén.

nyilas (11. 23–12. 21.) Az elmúlt időszakban sokszor volt gombóc a torkában, hogy 
vajon képes-e megfelelni az elvárásoknak. Most itt az ideje, hogy learassa a babérokat. Ne zavarja, 
ha ezért kicsit küzdenie is kell, de csak tiszta eszközöket használjon. Nehézsége abból adódhat, 

hogy ebben a fokozott tempóban egyre lehetetlenebbnek tűnik a család-karrier összehangolása. 

BaK (12. 22–01. 20.) Eljött az ön ideje, most megmutathatja, ki is valójában, és mi min-
denre képes. Tele lesz energiával, kreatív ötletekkel, és ezeket sikerrel is tudja használni. Legyen szó 
munkáról, családról vagy akár pénzügyekről, nem tud rosszul dönteni. Kiválóan ragadja meg a fel-

kínálkozó lehetőségeket. Mindezt úgy, hogy még jelentős kockázatot sem kell vállalnia.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ezen a héten szabadjára engedheti szárnyalni kívánó énjét. 
Bár környezete általában erkölcsös embernek ismeri, most többször semmibe vesz alapszabályo-
kat, határokat lép át, sokak rosszallása ellenére is. Ne legyen szerény, de ne is essen túlzásokba! 

Munkahelyén vagy vállalkozásában kiváló alkalom adódhat, hogy lendítsen karrierjén.

HalaK (02. 20–03. 20.) Minden apró részletre figyeljen oda, mert a jelentéktelennek 
tűnő történések hordozzák majd a legfőbb, a jövőre irányuló útmutatásokat. Épp ezért okuljon, ta-
nuljon, és ne keveredjen összetűzésbe senkivel, különben biztos, hogy ön húzza a rövidebbet. Kel-

lő ravaszsággal elkerülhető minden konfliktus, ne hagyja, hogy provokálják.
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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 Mis-
kolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a 
Szerviz Iroda felajánlásában majolika tálakat sorsolunk ki. 

Biztosítani kell  
a tűzoltók munkáját
Új várakozóhelyek és szilárd bur-
kolattal ellátott felvonulási terü-
letek kialakítása érdekében intéz-
kedési terv elfogadásáról dönt a 
közgyűlés jövő heti ülésén. Cél, 
hogy Miskolc középmagas és ma-
gas épületeinél biztosítva legyenek 
a tűzoltósági felvonulási területek.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat sze-
rint az egyes létesítmények közlekedési, 
tűzoltási útvonalait, területeit, valamint a 
vízszerzési helyekhez vezető utakat állan-
dóan szabadon, és olyan állapotban kell 
tartani, hogy alkalmasak legyenek a tűzol-
tógépjárművek közlekedésére, működte-
tésére. A kialakított utak, felvonulási terü-
letek folyamatos szabadon tartása minden 
középmagas és magas lakóépületnél köte-
lező.

Az elmúlt időszak eseményei Miskol-
con is bebizonyították, mennyire fontos, 
hogy tűz esetén rendelkezésre álljanak a 
megfelelő felvonulási területek. A mis-
kolci tűzoltóság a múlt években helyszí-
ni ellenőrzésekkel vizsgálta, biztosított-e 
a város területén a magas és középma-

gas épületek tűzoltósági felvonulási terü-
lete. Megállapították, hogy az erre alkal-
mas helyeken döntően a lakók járművei 
parkolnak, illetve, hogy több, nagymére-
tű fa is akadályozza a tűzoltógépjárműve-
ket. Az érintett területeken megállási ti-
lalmat rendeltek el, ennek következtében 
viszont út és parkolóhelyek építése vált 
szükségessé.

Mint megtudtuk, a közgyűlés 1998-
ban már foglalkozott a miskolci tűzoltó-
sági felvonulási utak, területek biztosítá-
sával. A város területén található három 
magas épület közül a Szentpéteri kapu 
70. és a Könyves K. u. 29. számnál meg-
építették a szükséges felvonulási területe-
ket. A múlt évi közgyűlési döntés alapján 
a Dorottya u. 1. számú háznál elkészült, 
engedélyezés alatt áll a felvonulási terület 
biztosításához szükséges útterv. Az önkor-
mányzat és a tűzoltóság között korábban 
létrejött megállapodás szerint több hely-
színen (Dorottya u. 1., Könyves K. u. 29., 
Fazola H. u. 5., Andrássy u. 98., Szentpéteri 
kapu 70., Corvin u. 7., Vörösmarty u. 26.) 
a közúti járművek megállását, várakozását 
tiltó jelzőtáblákat helyeztek ki, kivágták, il-
letve legallyazták a mentést akadályozó fá-
kat. Rogosz Sándorné városüzemeltetési 
osztályvezető tájékoztatása szerint a kö-
zépmagasnak számító, Középszer u. 2–32. 

épület előtt várakozási tilalmat rendeltek 
el azért, hogy biztosíthassák a felvonulási 
területet. Az ilyen módon megszűnt par-
kolók pótlása szerepel a város idei költ-

ségvetésében, mintegy harmincmilliós be-
ruházás keretében.

A közgyűlés elé kerülő intézkedési terv 
városrészenként megnevez összességében 
csaknem 120 olyan középmagas épületet, 
amelyek jelenleg nem rendelkeznek külön 
tűzoltósági felvonulási területtel. Jelzi, me-
lyiknél biztosítható ez közúton, hol szüksé-
ges tilalmi jelzőtábla kihelyezése, fakivágás, 
gallyazás, várakozóhely pótlása. A terv tar-
talmazza a további munkák, beruházások 
megvalósításához szükséges pénzügyi üte-
mezést is, a 2012–2016 közötti időszakban.

Szepesi S.

A tűzoltóság krónikájából 
2007. 05. 15. | Hegesztés közben lángra kapott egy használat-
ba vétel előtt álló társasház tetőszerkezete Miskolcon, az Eperjesi 
utcában. A négyszintes épület tetőszerkezetét korábban égéskés-
leltető anyaggal kenték le, így a lángok nem tudtak szétterjedni. 

2009. 08. 15. | Az esti órákban tűz ütött ki a Középszer utca 20. 
szám alatti társasházban. Hat lakás teljesen kiégett, több mint tíz 
lakás vált lakhatatlanná. A tragédiában hárman életüket vesztet-
ték, további nyolc sérültet füstmérgezéssel szállítottak kórházba. 

2009. 12. 12. | A Középszer utca 4. szám alatti társasházban 
emelőkosaras tűzoltójárművel mentettek ki egy férfit a lakásá-
ból, aki rosszullét miatt nem tudott ajtót nyitni.

2010. 01. 15. | Egy Szentgyörgy, majd egy Mednyánszky utcai 
lakáshoz kérte a mentőszolgálat a tűzoltók segítségét. Mindkét 
lakásban egyedül tartózkodó idős emberektől jött segélykérés, 
akik nem tudták kinyitni az ajtót. A tűzoltók ablakon keresztül ha-
toltak be a lakásokba.

2010. 09. 05. | Tűz ütött ki a Miskolc Plaza bevásárlóközpont-
ban. A büfésor fölött gyulladt ki a tetőszerkezet, a lángokat a 
miskolci tűzoltóság három egysége fékezte meg. Az oltás, szel-
lőzés idejére az épületet kiürítették. 

2010. 12. 10. | Lakossági bejelentés érkezett, hogy egy Szent-
péteri kapui társasház harmadik emeleti lakásából ömlik a víz, 
elárasztja az alatta lévő szomszédokat. A helyszínre érkező 
rendőrök a tűzoltók segítségével tudtak bejutni a lakásba. Az 
ott lakó idős asszonyt holtan találták, valószínűleg még a reg-
geli órákban nyitott meg egy vízcsapot.

2011. 02. 01. | Két lakástűzhöz is riasztották a tűzoltókat Mis-
kolcon éjszaka. A Felsőruzsin körút 23. szám alatti társasházból 
este 10 és 11 óra között jött riasztás, hogy az egyik első emeleti 
lakásban tűz ütött ki. A tűzoltók öt járművel vonultak a helyszínre, 
ahonnan az oltás idejére kitelepítették a lakókat. Személyi sérülés 
nem történt, a kiégett lakás lakhatatlanná vált. A Dráva utcában 
egy szociális bérlakás gyulladt ki ezen az éjszakán. Személyi sé-
rülés ebben az esetben sem történt, de a ház lakhatatlanná vált. 

2011. 03. 05. | Lakástűzhöz riasztották este a miskolci tűzol-
tókat a Vörösmarty utca egyik négyemeletes bérházához. A tűz 
egy negyedik emeleti lakásban keletkezett, a tűzoltók egy kö-
zépkorú férfit mentettek ki, eszméletlen állapotban.

2011. 04. 13. | A Katowice utca 37-es számú, négyemele-
tes társasházban keletkezett lakástűz. A lángok egy harma-
dik emeleti lakásban lobbantak fel, az oltásban 22 tűzoltó vett 
részt, három gépjárműfecskendővel és két, magasból mentő 
járművel. A tüzet körülbelül negyedóra alatt sikerült eloltani, 
egy szoba teljesen kiégett. Az ott lakó 55 éves férfinél a men-
tők már csak a halál beálltát tudták megállapítani, a tragédi-
át füstmérgezés okozta.

Lépcsőházi szigor
Szigorú tűzvédelmi szabályok érvényesek 
a lépcsőházi folyosókra is, a közlekedők 
ugyanis tűz esetén menekülési útvonal-
ként szolgálnak. A tűzoltók áprilistól szi-
gorúan ellenőrzik ezek betartását, és bün-
tetnek is. A legfontosabb szabályok:

» Szekrényeket, zsákokat, bútorokat 
tárolni, raktározni a menekülési útvonalakon nem sza-
bad.

» Nem szabad sem virágot, sem biciklit vagy más 
tárgyat tárolni a lépcsőházban, ha az menekülési útvona-
lat leszűkíti. Engedély birtokában viszont szabad – az en-
gedélyt az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (tűz-
védelmi hatóság) adhatja ki.

» A rácsos ajtók felszerelése – akár a lépcső-
házban, akár a lakás előtti közlekedőben – szintén csak en-
gedéllyel lehetséges, ha menekülési útvonalról van szó.

» Függönyt, illetve szélfogót a menekülé-
si útvonalra felszerelni feltételekkel szabad: széthúzásuk-
kor a kijárat nem szűkülhet; a függöny a padló síkját nem 
érheti el; a függöny belső széleit eltérő színű csíkkal kell 
jelölni.
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Április 21. | szombat » Kosárlabda: Női NB I A csoport, rájátszás a 9. helyért, DKSK-
MISI–BSE-FCSM. Generali Aréna, 18.00 » Szabadidősport: Zöld Sportok Clubja nordic walking 
és futóverseny. Lillafüred – Ómassa közötti műút szentléleki elágazás, 16.45 » Vízilabda: OB II,  
C csoport, 7. forduló. Kemény Dénes Városi Uszoda, 15.15.

Április 22. | vasÁrnap » Labdarúgás: NB I, Győri ETO FC – DVTK. Győr, ETO Park 
16.45 » Asztalitenisz: NB I Keleti csoport, Borsod Volán II – Nyírbátori ASE I. Hejőcsabai sportcsar-
nok, 11.00 » Szabadidősport: EDF DÉMÁSZ Ötpróba London 2012, kerékpár. Szirmabesenyő, 
Szinyei-Merse Pál Általános Iskola, 8.00.

Április 24. | kedd » Röplabda: NB I női, rájátszás az 5. helyért, második mérkőzés, Alb-
recht-Miskolci VSC MISI – Újpest. Csokonai utcai csarnok, 17.00.

Április 28. | szombat » Labdarúgás: NB I, DVTK – DVSC. Diósgyőri stadion, 17.30.

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

Az 5. helyért indulnak harcba
Már csak egyetlen felvonás van 
hátra az NB I-es női röplabda-
bajnokság idei küzdelmeiből. A 
csapatok három héten keresz-
tül gyűjthették az erőt, és közben 
egyetlen találkozót sem kellett ját-
szaniuk. Most azonban elérkezett 
az ideje a vizsgafeladat megoldá-
sának, a helyosztókra kerül sor.

A csatározásban érdekelt az Alb-
recht-Miskolci VSC MISI alaku-
lata is, amely szombaton délután 
idegenben kezd, ellenfele az Új-
pest lesz. A tét az, hogy melyik 
együttes szerzi meg az ötödik 
helyet? A párharc két nyertes 
mérkőzésig tart, így amennyi-
ben az egyik fél képes kettőt 
nyerni egymás után, akkor jövő 
héten, kedden, Miskolcon akár 
már véget is érhet a sorozat.

A vasutasok igyekeztek meg-
törni a háromhetes monotóni-
át, ezért vasárnap egy tornát ren-
deztek. Az eseményen a Vasas, 
a Békéscsaba és a házigazda vett 
részt. A győzelmet az angyalföl-
diek szerezték meg, a csabaiak 
lettek a másodikok, míg a hazai-
aknak a harmadik hely jutott.

– Nincs ebben semmi megle-
pő, ugyanis mostanában nem na-
gyon tudtunk teljes kerettel dol-
gozni – tekintett vissza a tornára 
Toma Sándor edző. – Keretünk-
ben nagyon sok a fiatal, nekik is-
kolai kötelezettségek, az idő-
sebbeknek az egyetemi vizsgák 
jelentenek napi elfoglaltságot. Ter-
mészetesen mindezt megértéssel 
kell tudomásul vennünk, hiszen 
sportolóink jövőjéről van szó.

A szakvezetőt arra is megkér-
tük, elemezze, milyen esélye van 
csapatának az 5. helyért zajló pár-
harcban az Újpest ellen.

– Szeretném nyomatékosan 
leszögezni, hogy a jelenlegi álla-
potunkban csak abban remény-
kedhetünk: sikerül megszoron-
gatni az újpestieket – fogalmazta 
meg a választ a tréner. – Arról 
persze szó sincs, hogy ne kísérel-
nénk meg a lehetetlennek tűnő 
bravúrt, vagyis a lila-fehérek le-
győzését, de azért vannak rea-
litások. A bajnokság alapszaka-
szában éppen az Újpest volt az a 
csapat, amelyikkel szemben nem 
mentünk sokra. Ilyen játék ez, 
nem fekszik nekünk a stílusuk. 
Ráadásul az utóbbi napokban az 
is kiütközött, hogy fáradtak a já-
tékosok. Meglehetősen hosszú 
versenyszezon áll mögöttünk, 
így mindez érthető. 

Az edző hangsúlyozta: meg-
próbálja felrázni a lányokat, de 
számukra az a legfontosabb, 
hogy minél jobb mérkőzéseket 
játsszunk az Újpesttel. 

D. L.

Miskolcon pólóznak
Szombaton délután a nagyközön-
ség nem látogathatja a Kemény 
Dénes uszodát. Legalábbis úszás 
céljából nem, ugyanakkor néző-
ként nyugodtan helyet foglalhat-
nak a lelátókon: az OB II osztályú 
férfi vízilabda-bajnokság C cso-
portjának hetedik fordulóját kí-
sérhetik figyelemmel.

A második és harmadik helyen 
holtverseny alakult ki és ádáz 
csata folyik az előzés érdekében. 
Az Eger és a Diósgyőri Várfürdő 
egyaránt 7 mérkőzést nyert, egy 
esetben végzett döntetlenre és 

4 vereséget szenvedett. A 22-22 
pont mellett a miskolciak gól-
különbsége +54, az egrieké pe-
dig +20. Mivel Miskolcon most 
ők nem találkoznak, aligha vál-
tozik a helyzet. 

A szombati program a kö-
vetkező. 15 óra 15: Aqua SE 
– Gyöngyösi AVC. 16 óra 15: 
DEAC-DVSE – Egri Vízmű. 17 
óra 15: Gyöngyösi AVC – Diós-
győri Várfürdő. 18 óra 15: Egri 
Vízmű – Aqua SE. 19 óra 15: 
Diósgyőri Várfürdő – DEAC-
DVSE.

D. L.

Nehéz mérkőzések előtt áll a DVTK
A Paks és a Kaposvár elleni 
vereség után a második he-
lyezett Győrhöz látogatnak a 
piros-fehérek.

Sorozatban második vereségét 
szenvedte el a vezetőedzői felada-
tokat ideiglenesen ellátó (az új tré-
nerről egyelőre nincs hír) Szen-
tes Lázárral a kispadon a DVTK. 
Noha a diósgyőriek Youssef 
Sekour, majd Tisza Tibor góljá-
val kétszer is vezettek Sisa Tibor 
együttese ellen, végül két védel-
mi hiba miatt pont nélkül távoz-
tak Kaposvárról, a hazaiak 3–2-re 
győztek.

– Remélem, nem fogy el a ko-
rábban említett hitelem. A trau-
ma erős kifejezés, de természete-
sen engem is bánt a sikertelenség. 
Mindkét mérkőzésen volt a pont-
szerzésre lehetőségünk, de Kapos-
váron például a végjátékot ron-

tottuk el. Nem akarok negatív 
sorozatot, mert az meggyengí-
ti a csapatot és engem is. Tudjuk, 
hogy erős a Győr és a Debrecen is, 
de nem veszíthetünk sorozatban 
harmadszor. Húsz éve kerültem 
el Győrből, azóta csak ellenfélként 
vagy nézőként jártam ott, ennyi a 
kapcsolatom az ETO-val – mond-
ta a megbízott vezetőedző.

A személyi kérdéseket firtató 
felvetésre a szakvezető elmond-

ta, jelenleg Budovinszky Kriszti-
án előtt három belső védő van a 
sorban, így ő az NB III-as csapat-
ban lép pályára. Hozzátette: míg 
korábban Savo Raković kénysze-
rült erre a szerepkörre, most a ko-
rábban sérüléssel bajlódó magyar 
bekk jár ebben a cipőben. Az ok: 
nem akar két középhátvédet a kis-
padra ültetni. A kezdőkapus kilé-
tét felvető újságírói kérdésre nem 
válaszolt Szentes.

– Legjobb tudásom szerint fel-
készítettem a csapatot arra, mi vár-
ható az ellenféltől, és mi mit tu-
dunk majd nyújtani a mérkőzésen 
– emelte ki Szentes Lázár a vasár-
nap háromnegyed 5-kor kezdődő 
Győri ETO elleni mérkőzés felve-
zetéseként. – Én kész vagyok a ta-
lálkozóra, és úgy érzem, a játéko-
saim is.

Nem tart a csapattal szombaton 
a sérült Mohamadou Abdouraman 
és L’Imam Seydi, míg ugyan Fran-
cisco Gallardo elutazik a kerettel, 
de sérülése még nem jött teljesen 
rendbe.

A szakember kérdésre válaszol-
va elmondta, a győri pálya jó mi-
nősége mindenképpen könnyíti a 
DVTK játékát, a labdaátvételeknél 
és a technikai elemek kivitelezésé-
nél is segíti a gördülékeny játékot 
a kiváló gyepminőség. Pénteken 
egyébként az élőfüves edzőpályá-
kon elkezdődött a gyepszőnyeg le-
terítése Diósgyőrben.

Soós P. | fotó: M. L.

Miskolc Grand Prix: idén is sikeres versenyt várnak
Idén július 21–22-én ren-
dezik Magyarország 
egyetlen, nemzetközi 
szövetség által is jegyzett or-
szágúti kerékpárosversenyét, 
a Central European Tourt, 
melynek keretében előbb a 
Miskolc Grand Prix-re, majd 
a Budapest GP-re kerül sor. 

Az első napon Szerencsről Miskolc-
ra kerékpároznak a versenyzők, a 
másnapi folytatásban pedig Isaszeg-
ről Gödöllőn át Budapestre, a pesti 
alsó rakpartra teker a mezőny. A be-
futó a Dráva utcánál lesz. A két sza-
kasz külön versenynek számít, kü-
lön díjazzák. 

Az esemény gödöllői sajtótájé-
koztatóján Molnár Péter, az Ok-

tatási, Kulturális, Turisztikai, If-
júsági és Sport Bizottság elnöke 
képviselte Miskolc önkormányza-
tát. Mint mondta, örömükre szol-
gál, hogy egy ilyen rangos nem-
zetközi verseny megyénkbe és 
Miskolcra is elér. A Borsodban is 
évek óta nagyon sikeres, kerék-
páros körversenyhez egy ama-
tőr verseny is szokott csatlakoz-
ni, így lesz ez idén is. A képviselő 
kiemelte a mozgás, a kerékpáro-
zás népszerűsítésének jelentősé-
gét. Elmondta, a miskolci önkor-
mányzat a nehézségek ellenére, a 
korábbi évekhez hasonlóan, idén 
is támogatja a versenyt, fontosnak 
érzik a sport támogatását.

Molnár Péter reményét fejezte ki, 
hogy idén is jó versenyben lesz ré-
szük a sportolóknak és a közönség-
nek. Mint mondta, Sutkó Mihály – 
aki az elmúlt évben Miskolc Város 
Sportjáért elismerésben részesült – 

és a miskolci Kerékpársport 2000 
Egyesület nagyon jól meg szokta 
szervezni az eseményt. 

A sajtótájékoztatónak Gémesi 
György gödöllői polgármester, a 
Nemzeti Sportszövetség elnöke, a 
Magyar Olimpiai Bizottság alel-
nöke volt a házigazdája. Jelen volt 

két korábbi világsztár, a kétsze-
res Tour de France-második, olasz 
Claudio Chiappucci és az üzbég 
Dzsamolidin Abdudzsaparov is, 
hogy népszerűsítse a versenyeket, 
amelyeken várhatóan 14 nemzet 25 
klubja áll rajthoz.                 

Szepesi S. 

„Kenusaink alatt jól csúszik a hajó”
A Miskolci Sportiskola 
egyik legeredményesebb és 
legígéretesebb tehetségeket 
felvonultató szakosztálya a 
kajak-kenu. A Viola Viktor– 
Bodonyi András páros két-
szeres ifjúsági világbajnok.

Öt edző irányításával mintegy száz 
gyerek dolgozik a DKSC-MVSI-
ben nap mint nap a Csorba tele-
pen. A kajakosokkal – körülbelül 
45 sportolóval – kettő, míg a kenu-
sokkal három tréner foglalkozik. 
Slisz Béla elmondta, nagy segítsé-
get kapnak a sportiskolától, de a 
honi szakági szövetség is figyel rá-
juk, világbajnok kettősük például 
nemrég kapott új hajót.

– Vannak nagyon ígéretes ver-
senyzőink: a Bodonyi András – Vi-
ola Viktor kettős mellett Szakmáry 
Olivér és Gál Attila is szép jövő 
előtt áll – mondta a világbajnok 
pár edzője.

Előbbi duó már a felnőttek aj-
taján kopogtat. Bodonyi And-
rás és Viola Viktor kilenc éve al-
kot párost a Diósgyőri Kajak-kenu 
Sport Clubnál. Folyamatosan tag-
jai a korosztályos válogatottnak, 
kétszeres maratoni ifjúsági világ-

bajnokok és síkvízen kétszeres vb-
ezüstérmesek. 2010-ben a spanyol-
országi Banyolesben szerezték meg 
első aranyérmüket, melyet egy 
évre rá Szingapúrban megvédtek. 
A fiúk bevallása szerint nehezebb 
volt a csúcson maradni, mint meg-
szerezni a címet.

– Szerencsére felfelé ível pályafu-
tásunk, a motivációval pedig nem 
lehet baj, az eredmények feltüzel-
nek. Annál felemelőbb érzést, mint 
hogy a nekünk szóló magyar Him-
nuszt hallgathatjuk a dobogó leg-
felső fokáról, nem tudok elképzelni 
– mondja Viola Viktor, akit majd’ 
egy évtizeddel ezelőtt egy barátja 
csábított le a tóhoz, később pedig 
jött Slisz Béla megkeresése. Társá-

val egyetért a mögötte evező Bodo-
nyi András is.

– A címeres mez már önmagá-
ban elegendő motivációt jelent. 
Minden sportoló álma, hogy olim-
piai bajnok legyen, vagy dobogón 
álljon az ötkarikás játékokon, és 
arra is nagyon büszkék vagyunk, 
hogy diósgyőri, miskolci színek-
ben versenyezhetünk – emelte ki.

A kimagasló eredményeik elle-
nére is szerény, a sport iránt alá-
zatos fiatalok példakép-választá-
sa is arra utal, jó úton haladnak: a 
2008-ban tragikus körülmények 
közt, 36 évesen elhunyt kétszeres 
olimpiai és tizenötszörös világbaj-
nok Kolonics Györgyre néznek fel 
leginkább.

– Őszinte, szerény sportoló volt, 
tulajdonságai miatt mindenkép-
pen példás sportember. Kozmann 
Györggyel nagy harmóniában evez-
tek, de említhetnénk a szintén olim-
piai bajnok Vajda Attilát is – indo-
kolta a választást Bodonyi András.

Mint említettük, a páros rövi-
desen a felnőttek mezőnyében is 
szép eredményeket érhet el. Esé-
lyük van kijutni a londoni olimpiá-
ra is, de a 2016-os, Rio de Janeiro-i 
játékokra mindenképpen odaér-
hetnek.

– Egyre jobban összeszokunk, 
megbeszéljük, mit hogyan kelle-
ne kivitelezni, teljes az összhang 
nálunk – mondja Viktor, majd 
egyetértésben érkezik András fe-
lelete is:

– Nem lehet egy csapathajóban 
úgy evezni, hogy a parton ellen-
ségek vagyunk, így természetesen 
az életben is támogatjuk egymást. 
Úgy érzem, sínen vagyunk, és 
most már a felnőttek közt is oda-
érhetünk egy-egy versenyen a do-
bogóra.

Ahogy Slisz Béla nézi őket, több-
ször megjegyzi: jól csúszik alattuk a 
hajó. A feltételek adottak, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség vezetői is fi-
gyelik a párost, amelynek fizikai és 
mentális felkészültsége is arra pre-
desztinálja őket, hogy rövidesen vi-
lágraszóló sikereiknek tapsolhasson 
a miskolci, a magyar közönség.

Soós Péter | fotó: Mocsári L.

» Döntő meccs jön. Az első mérkőzésen magabiztosan győzött (79–50), a Városmajorban vi-
szont 72–60-as vereséget szenvedett a BSE-től a DKSK-MISI a női kosárlabda NB I rájátszásában, a 9. 
helyért vívott találkozókon. Az egyik csapat második sikeréig tartó párharc állása 1–1. Az utolsó mér-
kőzést szombaton rendezik Miskolcon.

» Elmaradt a salakmotor. Az esőzés miatt elmaradt a csapatkupa-sorozat második állomá-
sa, melyen a Farkasok a Tigrisekkel csaptak volna össze a népkerti oválon szombat délután. A mérkő-
zést május 12-én pótolhatják, az időpontra azonban még rá kell bólintaniuk a versenyzőknek.

» Itt az első! Megvan az East Renegades amerikaifutball-csapatának első győzelme a Divizó II-
ben: a szemerkélő esőben szombaton hazai közönség előtt győzték le az Újpest Bulldogs-t a miskol-
ciak 33–7-re.

» Szomorú vasárnap. A Miskolci Szabadidőközpont Floorball SE U19-es és felnőtt együttese 
is vereséget szenvedett. A nagycsapat Kartalon, a kicsik pedig a Phoenix ellen szaladtak bele nagyará-
nyú vereségbe. Szombaton újra idegenben van lehetősége javítani a nagyoknak, akik a fővárosi Whi-
te Sharks HC vendégei lesznek.

röviden ›››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Beiratkozás 

Ezúton tájékoztatjuk a 2012/2013. 
tanévben tankötelessé váló  

első osztályos tanulók szüleit, hogy  
a Kossuth Lajos Evangélikus Általános 

Iskola, Gimnázium és Pedagógiai  
Szakközépiskolában a beiratkozás 

a kossuth Lajos evangélikus általános iskola,  
Gimnázium és Pedagógiai szakközépiskolába

2012. április 26-án, csütörtökön 8–18 óráig  
és 2012. április 27-én, pénteken 8–14 óráig lesz. 

Bővebb információ az iskola honlapján: 
www. klevai.hu 

vagy a 46/507-094 (27-es  mellék) telefonszámon kapható.

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

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági 
ajtók beépítve már 59 900 Ft-tól, 
továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Érdeklődni: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.
hu. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház, I. emelet. Nyitva: h–p: 11–
15 óráig, szo: 9–12 óráig.

Általános- és középiskolások kor-
repetálását, pótvizsgára felkészíté-
sét humán tárgyakból, angol, né-
met nyelvből is vállalom. Ár: 1200 
Ft/óra. Érd.: 20/256-7949.

Alsózsolcai megbízónkhoz csi-
szoló, operátor, fémmegmunkáló 
gépkezelő, AFI-hegesztő (érv. tűzv.) 
és targoncavezető munkakörben 
tapasztalt munkavállalókat kere-
sünk önéletrajzzal, bizonyítvány-
másolattal Get Work Magyarország 
Kft. Miskolc, Szentpéteri kapu 80, 
miskolc@gwm.hu



Családi majális a Népkertben
Miskolc Város Önkormányzatá-
nak szervezésében idézzük fel 
együtt a régi polgári majáliso-
kat, sétálós vasárnap délutá-
nokat! 

Programok egész nap
» májusfa állítása, játszóház, arcfestés,
» délelőtti térzene a Bányász fúvószenekarral,
» „Azok a boldog békeidők” – korabeli ruhák, jel-

legzetes figurák interaktív bemutatója, mely-
hez a zenét kintornás, ismertebb nevén verk-
li szolgáltatja,

» Old Timer – veterán autók bemutatója a sport-
csarnok előtti téren, 

» fotózás korabeli ruhákban,
» extrém gördeszka- és akrobatikus kerék- 

pár-bemutatók, futballmeccsek a sport-
pályákon,

» gyermekeknek ugrálóvár, óriáscsúszda, trambu-
lin, körhinta, favár és szénakazal

» vásárosok
» baranta-bemutató, Magyar Nők Asztala – Ma-

gyarok Szövetsége

Majális színpad
10.00 | Mazsorettek felvonulása,  

bemutató
11.00 | „Pattog a labda” – a Diridongó 

Együttes interaktív zenés gyermek-
műsora

12.00 | Régi táncrend – múlt század ele-
ji táncok korabeli ruhákban, a Ködmön 
együttes előadásában

12.30 | Kriza Ákos, Miskolc város polgár-
mestere köszönti a majálisra érkező 
családokat, baráti társaságokat

13.00 | „Jó ebédhez szól a nóta” – zenél 
Bordás Zoltán és cigányzenekara

14.00 | Zumba Fitness bemutató
14.30 | Parkour fiúk – látványos show-mű-

sor szaltókkal, duplacsavarokkal
15.00 | Nosztalgiaslágerek, táncdal  

és operett Eperjesi Erika, Kincses Károly,  
Jenei Gábor és Kriston Milán  
előadásában

16.00 | A kismalac és a farkasok – mese-
játék a Kalamajka Bábszínház előadá-
sában

17.3 –20.00 | Utcabál a Fantom zenekar-
ral, vendég Laár András 
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Április 23. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmaga-

zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió ar-
chívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lökött tehenek, angol film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 24. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvé-
telről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Kissinger és Nixon, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 25. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra, 9. rész: az 
ingatlanpiac és az építőipar helyzete a válságban (Hálózat 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.) 
19.25 Prána, életmódmagazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Belső hang, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 26. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek se-
beivel 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 Prána, életmódmagazin (ism) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Dögölj 
meg, drága Mona!, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 27. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós ma-
gazinműsor (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.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tony Vilar igaz története, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 
Képújság.

Április 28. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Léptünk koppan 
ódon köveken, a cinkotai evangélikus templom (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 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 29. | vasÁrnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin (ism.) 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Gazemberek, 
angol–indiai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Szerencsecsillag (F premier) | 12 | 10.15, 
12.15 (szo–v), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 
– 22.30 (p–szo)
Csatahajó (MB premier) | 16 | 10.00, 
12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 
(p–sz)
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 | 11.00 (szo–v), 
15.15 – 19.45 (kivéve cs), 20.30 (cs)
A titánok haragja (MB digitális 3D) | 16 
| 12.00 (szo–v), 16.00 (kivéve cs), 16.15 
(cs), 18.15, 20.15 – 22.15 (p–szo)

Az igazság nyomában (F) | 16 | 13.15, 
17.15, 19.30
A fekete ruhás nő (F) | 16 | 22.30 (p–szo)
Tükröm, tükröm (MB) | 12 | 11.15 
(szo–v), 15.00 (cs), 15.30 (kivéve cs)
Project X – A buli elszabadul (F) | 18 | 
14.00 (kivéve k)
Az éhezők viadala (F) | 16 | 11.30 
(szo–v), 17.00, 19.45 – 21.30 (p–szo)
Elveszett (F) | 16 | 13.00 (cs), 13.30, 17.45 
(kivéve cs), 21.45 (p–szo)
Utazás a rejtélyes szigetre (MB digitá-
lis 3D) | 12 | 10.15 (szo–v)
John Carter (MB digitális 3D) | 12 | 10.30 
(szo–v), 14.15 (kivéve cs), 15.15 (cs)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN 
– korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 13 óra 
előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 
21 óra utániak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, PlAzA – április 19–április 25. ››››››

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

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

MESÉS VASÁRNAP

A GeRGely THeáTeR beMuTATJA:  
A bôRöndMese cíMû MusicAlT

2012. április 22., vasárnap, 11.00 óra 
Jegyár: 600 Ft

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

Április 20. | 15.30 Lengyel filmdélután; válogatás a Jelenia Gora-i Interna-
tional Film Festival Zoom Zblizenia 2012 filmjeiből: Egy nap boldogok le-
szünk, A nagy verseny, Ne hagyd el utad!, Mi | (Uránia).

Április 26–mÁjus 2. | 17.00 Csak a szél; magyar–német–francia filmdráma 
| KN | (Béke) | 17.30 A hatalom árnyékában; feliratos amerikai filmdráma | 16 
| (Uránia) | 19.30 Hasta la Vista!; belga filmdráma | 12 | (Béke) | 20.00 Project X 
– A buli elszabadul; feliratos, amerikai vígjáték | 18 | (Uránia).

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

Április 21. | szombat
15.00 | Kézműves játszóház. Avasi Gimnázium.
17.00 | Győztesek gálája. Fellépnek a Miskolci Egye-

tem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének verse-
nyeken győztes hallgatói. Fazekas iskola.

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 előadá-
sa. Ady Endre Művelődési Központ.

19.00 | Magyar Elektra. Bornemissza Péter tragédiá-
ja. Miskolci református egyházkerületi székház.

Április 22. | vasÁrnap
10.30 | Rigócsőr király. Bemutató előadás. Csodama-

lom Bábszínház.
11.00 | Bőröndmese. A Gergely Theáter előadása. 

Művészetek Háza.
17.00 | Vonószenekari koncert. A Miskolci Egye-

tem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hangver-
senye, Edo Micic vezényletével.  Zenepalota, Bar-
tók-terem.

Április 23. | hétfő
19.00 | Szeretetkönyvről. Zenés színházi est Müller 

Péter művéből. Avasi Színházterem.

Április 24. | kedd
16.30 | Nyelvünk változásai, avagy az SMS drá-

mája. A magyar nyelv állapotáról Balázs Géza nyel-
vész, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára tart elő-
adást.  Megyei Könyvtár.

18.00 | Irodalmi Rádió a kortárs költészetért. Mű-
vészetek Háza.

Április 25. | szerda
15.00 | Völgyből, ha kiáltok. Bari Gábor versesköte-

tének bemutatója. Petőfi Sándor Könyvtár.
17.00 | Párbajok. ArTTér. Lézerpont.
17.00 | Gondolatok földtudományi szaknyel-

vünk jelen helyzetéről. Hevesi Attila előadása. 
MAB-székház.

17.00 | Örökség és történelem között. Bakó Béla 
történész kötetének bemutatója. Rákóczi-ház.

Április 26. | csütörtök
16.00 | Költészet napja. Az Irodalmi kör rendezvé-

nye. Tompa Mihály Könyvtár.
17.00 | Szociológus esték. Előadások a család meg-

tartó erejéről, a megújulás lehetséges útjairól, az ön-
segítő társadalomról. MAB-székház.

17.00 | Megemlékezés Bereczki Elekről. A Nagy La-
jos Vadászklub rendezvénye. Szabó Lőrinc Könyvtár.

17.00 | A karnevál utolsó éjszakája. Filmvetítés. 
Miskolci Galéria.

18.00 | Csontváry: A fohászkodó Üdvözlő. A ma-
gyar festészet legnagyobb biblikus műveiről beszél-
gethetnek az érdeklődők Reisinger János irodalom-
történésszel. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

19.00 | Karmesterkurzus gálakoncert. MűHa.

Április 27. | péntek
19.00 | Jótékonysági koncert a rák megelő-

zéséért. Fellép többek között az Edda. Gene-
rali Aréna.

20.00 | Nyílt nap. Szabó Gyula Csillagvizsgáló.

Április 28. | szombat
08.30 | Cserkésznap. Nyilas Misi Ház.
10.00 | Ezoterikus nap. Ady Művelődési Központ.
10.00 | Mesterkedő. Játékos képzőművészeti gyer-

mekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
19.00 | Előszezonnyitó party. Bogácsi Termál-

fürdő.

Április 29. | vasÁrnap
10.30 | Rigócsőr király. Csodamalom Bábszínház.

ProgrAmAjánló ›››››››››››››››››››

» A Mindszenti plébánia és a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda szer-
vezésében április 25-én, szerdán délután fél 5 órától lesz a Keresztény Pedagógia Műhelye máso-
dik előadása az iskolában (Mádai Lajos utca 2.), amelyet P. Vitális Gábor szalézi tartományi vikárius, 
ifjúságpasztorációs megbízott tart Bosco Szent János nevelési elveiről. 
» Április 28-án, szombaton, Kelemen Didák halála évfordulóján rendezik meg a minori-
ta rend tartományi ünnepét. Az este 6 órakor kezdődő szentmisét Kiss-Rigó László, szeged-csanádi 
megyéspüspök mutatja be, majd Kelemen Didák sírjánál imádkoznak boldoggá avatásáért.

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

„Hangolódj Ránk”

ezoterikus nap
az mkk – adY endre mŰvelődési hÁzban

Április 28., szombat
10 órától ezoterikus  

előadássorozat  
és szolgáltatások:

grafológia, asztrológia,  
aura-soma, aurafotó,  

tarot, hangtálas terápia, 
masszázsszoba, pránanadi,  

önismereti tanácsadás,  
kapcsolatteremtő gyógyítás,  

Aranykéz Rajzstúdió  
és Holisztikus központ

Meghívott vendég: 

RAdics Ágnes 
számmisztikus

Bejelentkezés az ingyenes szolgáltatásra: 530-516, www.adymuvhaz.hu

Akció 2012. 04. 21-tôl 2012. 04. 27-ig
Coccolino öblítő 1 l, minden illat 499 Ft
Well done mosógél 3 l, 333 Ft/l 999 Ft
Well done mosógél 4,5 l, 289 Ft/l 1299 Ft
Biopon takarékos mosópor 400 g, 498 Ft/kg 199 Ft
Tomi Kristály mosópor 400 g, 748 Ft/kg 299 Ft
Well done oxi folteltávolító 250 ml, 996 Ft/l 249 Ft
Perlux színfogókendő 20 db-os, 20 Ft/db  399 Ft
Baba törlőkendő 80 db-os, 2,50 Ft/db  199 Ft
Baba tusfürdő 400 ml, minden illat 1248 Ft/l 499 Ft
Viaszosvászon asztalterítő, 140 cm széles  699 Ft/m

HIrDetés

Föld napja
Április 21. | szombat
08.00 | Föld napi kísérletek. A gimnázium aulá-

jában felkészült diákok segítségével nyílik lehe-
tőség természettudományos kísérletek kipróbá-
lására, egyéni kísérletezésre. Avasi Gimnázium.

10.00 | A környezetvédelem nem csupán 
pénzkérdés. Környezetvédelmi akció a Föld 
napja alkalmából. Ökumenikus Segélyszerve-
zet átmeneti otthonában.

17.17 | Föld napja dohánymentesen. 
Nordic walking és futóverseny, egészségvédő 
szabadidősport-rendezvény. Garadna-völgy.

Április 22. | vasÁrnap
10.00| Játékos tudomány. A Pannon-tenger 

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

16.30 | Critical Mass. Belváros (részletek az 5. oldalon)

HIrDetés

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

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

A DuMASzíNhÁz bEMutAtjA:

ARAnyosi PéTeR és szoMszédnéni 
PRodukciós iRodA MûsoRáT

2012. május 9., szerda, 19.00 óra 
Jegyár: 2200 Ft



a város lapja
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12  mozaik

Tavaszköszöntő bál
„Fedezzük fel a helyi értékeket” 
– ez volt a mottója a Tavaszkö-

szöntő jótékonysági bálnak, ame-
lyet ötödik alkalommal rendezett 
meg a Miskolci Gráciák Egyesü-

lete a népkerti Vigadó étterem-
ben. A társasági esemény bevé-

telét minden évben jótékonysági 
célokra ajánlják fel: idén hangszi-

getelő falak építését segítik óvo-
dás gyermekek számára. Helyi 

zenekar muzsikált, a divatbemu-
tatón helyi tervező ruhái szere-
peltek, és Miskolcon először itt 
mutatták be a matyó rózsás ék-

szerkollekciót is. (fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››

Kurt Tepperwein alapkönyve: 
A bölcsesség gyöngyszemei
Az író életfilozófiáját foglalta össze. Több 
mint harminc év sikeres tevékenységét gyűj-
tötte csokorba. Az út során összegyűjtött tu-
dást nyolc gyöngyszembe rendezi: szeretet, 
hit, együttműködés, egészség, megvalósulás, 
manifesztáció, teljesség és értelem. Mind-
ezek mellett azonban felépít egy következe-
tes rendszert, amely az egészségre, a szelle-
mi létre vonatkozó kérdéseket érinti, s ajánl 

megoldási lehetőséget rájuk.
Interaktív kaland Kurt Tepperweinnel és önmagunkkal. A talál-

kozás és az átalakulás reményében.

Horváth Judit: Rózsák hercegnője
Minden bizonnyal nincs, aki ne hallott 
volna híres hercegnőkről, királykisasszo-
nyokról és az ő történeteikről. Azt azon-
ban már kevesebben tudják, hogyan él-
tek valamikor régen a magyarországi 
királylányok. Horváth Judit az Árpád-
házból való igazi hercegnőkkel ismer-
teti meg az olvasót. Időutazás, kalandos 
történetek. Vándorló őseink nyomába 
szegődhetünk, a középkori királyok vá-
rába leshetünk be, elutazhatunk a király-
lányokkal Velencébe, Nápolyba, Bizáncba vagy éppen Skóciába. A 
Rózsák hercegnőjéből az is kiderül, miről álmodott Emese, hogyan 
győzte le Sarolt a rablók vezérét, miért nem akart férjhez menni Ág-
nes és Margit, de kiderül az is, hogyan került elő Kunigunda gyűrűje.

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

Project X – 
A buli elszabadul
A végzős gimnazis-
ták mindig életük leg-
nagyobb bulijára ké-
szülnek. Ezúttal is így 
van. Három végzős el-
határozza, hogy a vá-
ros legnagyobb buliját 
rendezi meg. A leg-
nagyobb meglepetés 
azonban, hogy tervük sikerül is. A buli elkezdődik és folyamatosan 
nő, egyre vadabb lesz és beszippant mindenkit, aki csak arra jár. Jó 
zenék, fantasztikus hangulat, gátlástalan viccek és poénok. A legva-
dabb vígjáték, igazi hangolódás egy hatalmas bulihoz.

feliratos amerikai vígjáték, korhatár 18 év
Művészetek Ház, uránia-terem; április 26–május 2., 20.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A „Magyar Királyi Állami Fiú Felsőkereske-
delmi Iskolát” az egykori kamarai titkár, majd polgármester, Szentpáli 
István építtette, ő jelölte ki a helyét annak az intézménynek, amelynek 
tanára is volt. Az akkori Deák Ferenc utcát ma Déryné utcának neve-
zik, az utca alatti Pece-patakot azóta már betongyűrűbe „zárták”. Az 
iskola melletti földszintes épületben Palóczy László leánya, Judit lakott 
férjével, Dominkovits Lajossal. Napjainkban bank. A két épület közöt-
ti egykori patakmedret parkosították. A szemközti oldalon a zsidó hit-
község részben ma is meglévő földszintes épülete áll. A képbe „belógó” 
földszintes épület már túl van a Pece medrén, a mai Hősök tere akkor 
még beépített területén állt. A korabeli címtár szerint Kaffka Margit 
nagyapja, Kaffka Ignác kúriai bíró lakott itt.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

89 éve, 1923. április 15-én 
a közgyűlés felhatalmazta 
Hodobay Sándor polgármes-
tert, hogy a főutca kövezési 
programjának megvalósításá-
hoz Badacsonyból 200 vagon 
kisméretű bazalt kockakövet 
hozasson. A Király utca és a 
Szemere utca között a munkát 
augusztusban elkezdték.

448 éve, 1664. április 7-én 
készítették el az avasi reformá-
tus egyház műkincseinek ösz-
szeírását. 10 tételben arany-, 
ezüst- és óntárgyakat soroltak 
fel. A legidősebb, Kecskemé-
ti Péter ötvös aranyozott ezüst 
úrvacsora tálja kassai mester 
műve, Négyesi Szepessy János 
ajándéka volt 1588-ból.

108 éve, 1904. április 19-
én – egy 1891-ben készült 
memorandum érvényesítésé-
re – Magyarországon tört ki 
az első európai vasutassztrájk. 
A miskolciak valójában nem 
sztrájkoltak, de nem érkez-
hettek és nem is indulhattak 
szerelvények. 

Hétforduló ›››››

Névadó – Kőrösi Csoma sándor
A József Attila utca és a 
Zsolcai kapu találkozá-
sából, észak-déli irány-
ban nyíló utca, amely a 
Bajcsy-Zsilinszky End-
re utcába torkollik. Az 
elnevezés egyidős a Se-
lyemréti lakótelep kiala-
kulásával (1959 utáni név, 
de az 1963. évi térképen már 
szerepel).

A névadó „erdélyi székely-ma-
gyarnak” tartotta magát. A nagy-
enyedi kollégiumból indulva ju-
tott el a göttingeni egyetemre. 
1819-ben indult Ázsiába a ma-
gyarok őshazájának felkutatására. 
Élete során megtanult húsz nyel-
vet, s 1834-ben megjelent tibeti–
angol szótára is. Az első európai 

emberként ismerhette meg 
a tibeti kultúrát. Dardzsi-

lingben vált a malária 
áldozatává. Sírja budd-
hista zarándokhellyé 
vált. Az első európai-
ként a japánok buddhis-

ta szentté nyilvánították. 
Az első magyarországi 

buddhista kegyhely is az ő 
emlékét őrzi 1982-től Budapesten. 

(1784–1842 között élt. Tagja volt 
a Magyar Tudományos Akadé-
miá nak. 1902-ben Kalkuttában 
felállították mellszobrát, dardzsi-
lingi síroszlopát Széchenyi István 
festtette le 1858-ban. Életét számos 
könyv, irodalmi alkotás és film 
örökíti meg.) 

D. I.

„Aki a gyilkos galócát nem 
ismeri fel…”
„… az ne szedjen gombát” – 
idézi a gombászok körében 
jól ismert mon dást Szűcs 
Béla gombaszakellenőr, 
aki gépészmérnökként és 
hobbi természetfotósként 
ismer kedett meg közelebb-
ről a gombákkal.

– Gyermekkoromban is szíve-
sen jártam a környező erdőket, 
és gyűjtöttem a gombákat. Így is-
mertem meg a közismertebb fa-
jokat, ez azonban inkább csak 
„konyhagombászatnak” nevez-
hető – mesél a kezdetekről, majd 
a már igényesebb gombászat felé 
vezető út kapcsán a hobbi termé-
szetfotózás szépségeit ecseteli.

– A túráim során feltűnt, a 
gombák mennyire fotogének. 
Bár a fényviszonyok miatt gyak-
ran kedvezőtlen az élőhelyi fotó-
zásuk, egy előnyük azonban két-
ségkívül van: nem mozognak.

A gombatannal, azaz a mi-
kológiával körülbelül 10 év-
vel ezelőtt, a Miskolci Gombász 
Egyesület összejövetelén ke-
rült közelebbi kapcsolatba. Egy 

gomba-szakellenőrnek a tudását 
folyamatosan karban kell tarta-
nia. Véleménye szerint ajánlott 
tehát, hogy minél többször sa-
ját környezetében élő gombákat 
vizsgáljanak meg. Amit pedig 
nem tud elsőre meghatározni, 
annak otthon utána tud nézni.

– 7-8 ismérvből legalább 3 faji 
jellemzőt meg kell találni, hogy 
biztosak lehessünk a dolgunk-
ban, de érdemes minden fajt 
és minden példányt egyenként 
megvizsgálni. Amíg képzett és el-
hivatott szakember be nem vizs-
gálta, nem szabad elfogyasztani a 
gombát! – figyelmeztet a szakel-
lenőr, hozzáteszi azonban, hogy 
Magyarországon kevesen dol-
goznak a szakmájában.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

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 ››››››››››››

Csodák az aulában
Életpályákat is megváltoztat-

hat néhány érdekes kísérlet. Erre 
már bizonyíték is van, méghoz-
zá a Zrínyi Ilona Gimnázium – 
ez évben harmadszor megren-
dezett – természettudományos 
napja, a Csodák Aulája. Koráb-
ban ugyanis már volt rá példa, 

hogy a Miskolci Egyetem okta-
tóinak közreműködésével be-

mutatott kémiai, fizikai és bio-
lógiai kísérletek a történelem 

irányából a fizika felé fordítottak 
egy fiatalt. (fotó….)

100 éve írták  
Dohányfüstmentes lesz Miskolc – 
írta a helyi Estilap 1915. április 24-
ei száma. Az ok a háború és az az-
zal összekapcsolt jótékonyság volt. 
„Május elsején a dohányosok egy 
napra hagyják abba passziójukat, 

s az egy napi szivar- és cigaretta-
pénzt ajánlják fel a háború rok-
kantjainak.” Az Auguszta gyorsse-
gély alaphoz kellett eljuttatni Nagy 
Ferenc polgármesternek a felaján-
lott összegeket, de az akció ered-
ményességét nem ismerjük.

Dobrossy István


