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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Felkészültek 
a döntőre
Hétfőn kezdi meg történel-
me első döntőjét a miskolci női 
futsalcsapat.  
sport | 9. oldal

együtt 
a táborért
Megújult környezetbe érkezhet-
nek a perecesi napközitábor kis 
„lakói” 80 önkéntes jóvoltából.  
a város | 4. oldal

kína központ 
miskolcon
nyelvet oktat, kutatócserét szervez, 
és támogatja a kínai egyetemekkel 
közös műszaki kutatásokat.  
krónika | 2. oldal

A postás házhoz megy!
Pénteken „vizsgázott” először a 

gyakorlatban a polgármesteri hi-
vatal kezdeményezésére létrejött 
megállapodás, mely szerint ápri-
lis végétől megszűnik a különfé-
le járandóságok utcai kifizetése 

Miskolcon. Az első nap rend-
bontás nélkül zajlott.
» részletek a 3. oldalon

Pereces a bányászaton túl
Kertváros és bányásztelep, pa-
nel- és téglaépítésű társasházak is 
megtalálhatók Perecesen és kör-
nyékén, ennek megfelelően na-
gyon széles skálán mozog a meg-
oldandó feladatok köre, amellyel 
találkozik az itt tevékenykedő ön-
kormányzati képviselő.
» részletek a 8. oldalon

AJÁnLó

HIrdeTés

CSALÁDI MAJÁLIS A NÉPKERTBEN
Tisztelt miskolci polgárok! Szeretettel hívom és várom Önöket a népkerti városi majálison. 
Miskolc Város Önkormányzatának szervezésében idézzük fel együtt 
a régi polgári majálisokat, sétálós vasárnap délutánokat! 

Majális színpad. Házigazda: Vajtó László
10.00: Mazsorettek bemutatója 
11.00:  „Pattog a labda” – a Diridongó Együttes interaktív zenés 

gyermekműsora 
12.00:  Régi Táncrend – múlt század eleji táncok korabeli ruhákban 

a Ködmön együttes  előadásában
13.00: „Jó ebédhez szól a nóta” – zenél Bordás Zoltán és Cigányzenekara
14.00: Zumba Fitness bemutató

14.30: Parkour fiúk – látványos showműsor szaltókkal, duplacsavarokkal
15.00:  Dr. Kriza Ákos, Miskolc MJV polgármestere 

köszönti az ünnepség résztvevőit
15.15:  Nosztalgiaslágerek, táncdal és operett Eperjesi Erika, Kincses Károly, 

Jenei Gábor, és Kriston Milán művészek előadásában
16.15:  A kismalac és a farkasok – mesejáték a Kalamajka Bábszínház 

előadásában
18.00: Utcabál a Fantom zenekarral, vendég: Laár András                                                                                                                                         

Programok egész nap: Májusfa állítása; Játszóház, arcfestés – Manó Manufaktúra; Térzene 
a Bányász Fúvószenekarral; „Azok a boldog békeidők” – hangulatos korabeli ruhák, jellegzetes 
figurák interaktív bemutatója, melyhez a zenét kintornás, ismertebb nevén verkli szolgáltatja; 
Old Timer – veterán autók bemutatója a sportcsarnok előtti téren; Fotózás korabeli ruhákban; 
Extrém gördeszka- és akrobatikus kerékpár-bemutatók, futballmeccsek a sportpályákon; Gyer-
mekeknek ugrálóvár, óriáscsúszda, trambulin, körhinta, favárból ugrálás szénakazalba; Vásá-
rosok; Baranta-bemutató, Magyar Nők asztala – a Magyarok Szövetségével; Pónilovagoltatás

Kriza Ákos polgármester

Régi fényében tündökölhet Tapolca
Kulturális örökségre és miskolci találmányokra fókuszálva

A vizet a központba állító 
tanösvény egyedi attrakci-
ókkal, teljesen újszerű egész-
ségturisztikai beruházások, 
a Barlangfürdő fejlesztése, a 
bencés apátság kibontása – 
ezekre épül Miskolctapolca 
fejlesztési projektje, melyet 
megpályázik a város.

Nyitva az ablak, lehet pályázni – 
hangzott el a miskolctapolcai álta-
lános iskolában tartott fórumon, 
ahol nagyjából száz résztvevő gyűlt 
össze, hogy lássa az elképzeléseket, 
amelyek mentén kedveltebb tu-
risztikai célpont lesz a városrész, 
s ezzel együtt Miskolc. Az önkor-
mányzata a héten ki is írta a nyílt 
építészeti tervpályázatot Miskolc-
tapolca turisztikai fejlesztésére.

Nehéz Károly, a terület önkor-
mányzati képviselője szerint tíz éve 
már, hogy nem nevezhető sikertör-
ténetnek, ami Tapolcán történik. Az 

előző városvezetés nem tudott fej-
lesztést indukálni, amiben szerinte 
szerepet játszott az, hogy külső tőke 
bevonásában, értékesítésben gon-
dolkoztak. Teljes káosz alakult ki, 

ezért az új városvezetésnek komoly 
gordiuszi csomót kellett kibogoz-
ni. A tulajdonviszonyokat igyekez-
tek gyorsan rendezni, ám arra nem 
volt tavaly lehetőség, hogy önerő-

ből fejlesszenek. „Mostanra a cse-
lekvőképesség kapujában vagyunk, 
ez az alkalom pedig a nyitánya egy 
fórumsorozatnak” – tette hozzá Ne-
héz Károly.       » folytatás a 4. oldalon

„Mindkét településrész érdekében szeretnék tevékenykedni”
szoros eredménnyel zárult Martin-
kertvárosban és szirmán, Miskolc 2. 
számú önkormányzati választókörze-
tében az időközi választás. a győztes, 
Takács Gábor, a Fidesz – Kdnp jelöltje 
csütörtökön letette az esküt.

– Gratulálunk Takács Gábornak, 
akinek nem 24, hanem 28 órában 
kell majd dolgoznia, mert szükség 
van rá, az ott élők megérdemlik 
– nyilatkozta Kriza Ákos polgár-
mester a választás estéjén. Csöbör 

Katalin, a térség országgyűlési kép-
viselője megköszönte a szavazato-
kat, és hangsúlyozta: szorosan kí-
ván a jövőben együtt dolgozni az 
új képviselővel, akit fiatalos, lendü-
letes emberként ismert meg.

Sebestyén László, a Fidesz városi 
elnöke így fogalmazott: „nagyon 
örülök annak, hogy ebben a nehéz 
körzetben nyerni tudott a Fidesz 
– KDNP jelöltje. Ebben a válasz-
tókörzetben mindig nagy csatá-
kat vívtunk, de szerencsére, 2010-

hez hasonlóan, most is sikerült a 
jelöltünknek nyerni. A választó-
polgárok többsége tehát értékel-
te a munkánkat, és ismét bizalmat 
szavazott nekünk!  Ebből úgy tű-
nik, hiábavaló a jelenlegi ellenzék 
propagandája, mert a helyi polgá-
rok már nem hisznek a szocialis-
táknak. Csak azt tudom monda-
ni, hogy a jövőben hasonlóan nagy 
erőkkel fogunk dolgozni, hogy a 
2010-es, és a jelenlegi időközi ön-
kormányzati választásokhoz ha-

sonlóan 2014-ben is sikereket ér-
jen el a Fidesz – KDNP.” 

Az újonnan 
megválasztott 
kép viselő első 
nyilatkozatában 
szintén arról be-
szélt, hogy rövid 
az idő, hiszen 

egy fél ciklus áll most a rendelkezé-
sére, kétszer annyi munkát kell elvé-
geznie. 

» folytatás a 3. oldalon

Eskü, iskolák
A csütörtöki közgyűlésen 
nagy vitát hozott az önkor-
mányzat 2011. évi költségve-
tésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendelet elfoga-
dásáról szóló javaslat.

Soós Attila (Fidesz) képvi-
selő arról szólt, hogy aki ért 
hozzá, láthatja: fegyelmezett, 
átlátható gazdálkodást folyta-
tott az önkormányzat. Nem 
könnyítette meg a helyzetet 
az örökölt adósság, az eltitkolt 
kötelezettségek, az ÁSz jelen-
tése által is bizonyított felelőt-
len gazdálkodás. Ennek elle-
nére sikerült stabilizálni, újra 
hitelképessé tenni a várost 
úgy, hogy a működőképesség 
is fennmaradt. 

» folytatás az 5. oldalon

HIrdeTés
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Miskolci Napló
a város lapja

» Béremelési pályázat. A Nemzetgazdasági Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a munkabé-
rek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra annak érdekében, hogy a munkál-
tatók mind teljesebb körben biztosítsák a bérek nettó értékének megőrzését szolgáló béremeléseket úgy, 
hogy a munkahelyeket is megőrizzék. A támogatás nyújtásának részletes feltételei, valamint a pályázat 
elkészítéséhez szükséges információk a Nemzetgazdasági Minisztérium (www.kormany.hu) és a Nem-
zeti Munkaügyi Hivatal (www.munka.hu) honlapjáról érhetők el. A pályázatot a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei székhelyű foglalkoztatók a honlapon kitöltött pályázati adatlapot kinyomtatva postai úton a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.) 
nyújthatják be május 14-éig. (Információ a 46/513-290, és az 506-270-es telefonon kérhető.)

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

A főszerkesztő ajánlásával  
Ketten maradtak. Mindössze-
sen ketten élnek közöttünk! Egy 
Miskolc méretű városban már 
csak két aggkorú férfi él, akik 
még elmesélhetik nekünk a tör-
ténelmet. No, nem úgy, mint 
az egyetemek történelemtaná-
rai. Hanem úgy, mint magya-
rok, miskolciak, akik megélték 
a történelem legnagyobb csatá-
it. Olyanokat, amelyek szívet-lel-
ket egyaránt stigmával látnak el. 
Az összetartozás nemzeti színű 
stigmájával. Így aztán féltve őr-
zött kincsként, egyfajta fáradt lá-
bakon sétáló primer forrásként 
tekinthetünk rájuk. 

Ők azok, akik még elmesél-
hetik nekünk, mi történt Voro-
nyezsnél, úgy, ahogy ők maguk 
megélték, s nem úgy, ahogy értel-
mezési keretek közé szorítva má-
sok akarják elmesélni nekünk. El-
mesélhetik, hogy voltak közöttük 
miskolciak is. Fiatalok is! Apro-
pó, értelmezési keret. Minap Bo-
gár Lászlóval beszélgettem azon 
tervemről, hogy ezeket az embe-
reket meg kell szólaltatni a helyi 
médiában. Ő frappánsan így vá-
laszolt: „Alattad a Föld, feletted az 
ég, benned a létra.” Hát én köszö-
nöm a biztatást, Laci bácsi! 

Miskolc hamarosan megtisz-
telő címeket adományoz olyan 
tekintélyeknek, akik arra érde-
mesek. Nyomban arra gondol-
tam, díjakat lehet átadni posz-
tumusz is, de posztumusz nem 
lehet már beszélgetni. Ha most 
nem kérdezzük meg őket arról, 
mi történt, akkor visszaemléke-
zéseik nyomtalanul eltűnnek. 
Mert meggyötört szívüknek már 
fárasztó a dobogás. Mi sem mu-
tatja ezt jobban, mint hogy 1990-
ben, a Doni Bajtársak Szövetsé-
gének alakulásakor még annyian 

voltak, amennyi vármegyére osz-
lott a történelmi Magyarország. 
20 év alatt 64-ből ketten marad-
tak! Még Orczy Sándor szíve is 
úgy döntött, hogy megpihen-
ni kéredzkedik. Ha még élne, Ő 
lenne a harmadik. De nem él-
hette meg a narratíváiból megírt 
könyv bemutatását. Az ő emlé-
kére álljon most itt egy gondo-
lat tőle, amely mintegy vezér-
motívumként szolgál e rovat 
létrehozásakor: „a történészek 
levéltárakban fellelhető doku-
mentumok alapján írják a törté-
nelmet hitelesen, vagy nem hite-
lesen, ahogy az éppen hatalmon 
levő államvezetés politikai prog-
ramjának legjobban megfelel. 
Személyes tapasztalataik általá-
ban nincsenek.”

Nos, ennek szellemiségében 
indul új alrovatunk! Tisztelt Ol-
vasók! Önök pedig írják meg ne-
künk, hogy milyen kérdésekre 
szeretnének választ kapni, a fá-
radt lábakon járó primer forrá-
sainktól. Beszélgessünk együtt! 
Amíg még lehet. Mert „egy tudás 
van, a többi csak toldás”!

Végezetül pedig…! Mondott 
még valamit útravalóul ez a re-
mek közgazdász. Biblikus mo-
tívumokkal tarkítva. Betiltották 
az eredettörténetünket, elvágták 
az üdvtörténetünket, és még a 
szenvedéstörténetünkbe is bele-
piszkítottak. Legalább arra em-
lékezhessünk tisztességgel, ami 
a miénk, amit átéltünk. A szen-
vedéstörténet nélkül tudniillik 
a másik kettő sem értelmezhe-
tő. Óriási felelőssége a mai ma-
gyar médiának, hogy mindeze-
ket visszaadja az embereknek. 
Miskolcra mindez különösen rá-
fér – ismert okokból.     

Kégl Ildikó

Rendkívüli hétvége – akcióval
Akciós jegyek. Az MVK az ápri-
lis 28. és május 1. közötti négyna-
pos hosszú hétvégére meghosszab-
bítja a hétvégi családi jegy, valamint 
a 3 napos turistajegy érvényességét, 
így azok mind a négy napon érvé-
nyesek, változatlan ár mellett.

Parkolás. Április 28-án, szombaton 
a parkolás a megszokott szomba-
ti rend szerint fizetős, április 29-től 
május 1-jéig a Régió Park Kft.-hez 
tartozó parkolókban ingyenes. 

Hulladékszállítás. Az AVE Mis-
kolc az ünnep alatt is a megszokott 
szállítási napokon viszi el a kom-
munális jellegű hulladékot.

Ügyfélszolgálat. A Régió Park, 
a Miskolc Holding közös lakossá-
gi és a MIK Központi Ügyfélszol-
gálata április 28. és május 1. között 
zárva lesz. A Mihő és a Mivíz folya-

matos munkarendben üzemelteti 
diszpécserszolgálatát.

Közösségi közlekedés. Ápri-
lis 30-án és május 1-jén többnyi-
re munkaszüneti napi menetrend 
szerint közlekednek az MVK jára-
tai. A villamosok és a 35-ös autóbu-
szok április 30-án szombati, május 
1-jén vasárnapi menetrend szerint 
járnak. Az ingyenes és 44-es járatok 
április 30-án hétfői menetrend sze-
rint, május 1-jén nem közlekednek. 
Az ME járat április 29-én és 30-án 
nem közlekedik, május 1-jén va-
sárnapi menetrend szerint jár. Má-
jus 1-jén szükség esetén rásegítő já-
ratokat is indítanak.

Pihenés. A Barlangfürdőnek 
szom baton kinyitnak a külső me-
dencéi, az Aqua terápia, a Selyem-
réti strand és az állatkert a szokásos 
rend szerint látogatható.

Lomtalanítás
május 3. | csütörtök
Belváros: Arany J., Corvin, Dankó P., Er-
zsébet tér, Görgey A., Horváth L., Ka-
zinczy F., Király páros oldal, Mada-
rász V., Mártírok, Munkácsy M., Nagy I., 
Régiposta, Szentpáli, Széchenyi I., Szeme-
re B., Uitz B., Városház tér, Vörösmarty M. 
1–33., 26–62.

május 4. | péntek 
Vologda – Jókai lakótelep, Kis-Hunyad u. – 
Palóczy u. – Kossuth u. környéke: Dayka G., 
Deák tér, Déryné, Dózsa Gy., Fábián kapu, 
Fábián u., Fazekas, Feszty Á. 1/A–B, Jókai M., 
Kis-Hunyad, Kossuth L., Laborfalvi R., Má-
tyás kir. társasházak, Pallós, Palóczy L., Patak, 
Petőfi S. tér, Szepessy P., Tárkányi B., Vologda
Hodobai telep: Kassai magánházak, Kolozs-
vári, Latkóczi L., Pozsonyi magánházak, Te-
mesvári.

Ott adtak, ahol igazán elkél a segítség
Ötmillió forint értékű felújítást támogatott az ELMŰ-
ÉMÁSZ cégcsoport a Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet miskolci családok átmeneti otthonában. 

Kifestettek, új bútorokkal szerelték fel a konyhát és 
az étkezőt, elkészült a tető szigetelése és megújult az 
intézmény udvarán található játszótér is. De hosz-
szabb távú együttműködés is indult a két szervezet 
között.

Decemberben indult el a munka az otthonban, 
az utolsó lépés az intézmény udvarára tervezett ját-
szótér kialakítása volt, amelyet két héttel ezelőtt 
kezdtek készíteni. Kedden délután az ünnepélyes 
átadás előtt fél órával még az utolsó simításokat vé-
gezték az udvaron. Az áramszolgáltató önkéntesei 
szerelték a játszóeszközöket, gereblyézték a gyöngy-
kavicsot, seperték az udvart, míg a segélyszervezet 
munkatársai, élükön Lévai Anikóval az utolsó virá-

gokat ültették el a kiskertben. A Az ünnepség után 
pedig a gyerekek „rávetették magukat” a játszóesz-
közökre, senki számára nem volt kérdés, hogy ez az 
adomány jó helyre került.                H. I. | fotó: Juhász Á.

napról napra ››››››››››››››
április 21. | szombat

Ebéd, adomány. Ebéddel, ruhaosz-
tással, kézműves-foglalkozással várta 
szombaton a szegényeket, rászoruló-
kat a Páli Szent Vince Szeretetszolgá-
lat. A szervezet folyamatosan végzi a 
városban karitatív munkáját. Most a 
Szikra Alapítvány hívta meg őket egy 
pályázatra, melynek célja az önkéntes 
munka népszerűsítése. 

A Csanyikban majálisoznak. A 
korábbi évekhez hasonlóan idén is 
a Csanyikba várja a majálisozókat a 
Magyar Szocialista Párt. Erről Simon 
Gábor, a párt miskolci elnöke és Bar-
tha György elnökségi tag beszélt az 
MSZP szombati sajtótájékoztatóján.

április 23. | hétfő

„Fészekrakók”: itt tárgyalják. A 
Debreceni Ítélőtábla elutasította az 
összeférhetetlenség vélelmét, ezért a 
Miskolci Ítélőtábla tárgyalja a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség 
által 278 személy ellen tett vádemelés 
alapján az úgynevezett avasi „fészek-
rakó” ügyet. Péter Zoltán bíró május 
22-én nyitja meg a tárgyalást.

Rongálás a temetőben. Ismeretlen 
tettesek, vélhetően szombat reggelre 
56 síremléket rongáltak meg a Ruzsin 
úti Szent József temetőben Miskol-
con. A kár hatalmas, a rongálás mér-

téke is szokatlanul nagy. A rendőrök 
hamar beazonosították az elkövető-
ket, akik a közül a legidősebb még 
csak nyolcéves! A négy gyermekko-
rú, a temető közelében lakó fiú töb-
bek között elmondta, hogy pusztán a 
rombolás öröme hajtotta őket.

április 24. | kedd

A színesfémtolvajok ellen. Az év-
ről évre több százmillió forintos kárt 
okozó vezetéklopások visszaszorítása 
érdekében együttműködési megálla-
podást írtak alá az ÉMÁSZ, valamint 
a NAV Észak-magyarországi Vám- és 
Pénzügyőri Főigazgatóságának veze-
tői. Egyedi azonosítóval látják el a ve-
zetékeket, így vélhetően könnyebb 
lesz kézre keríteni a fémtolvajokat. 

Első fokon életfogytiglan. A Mis-
kolci Törvényszék különös kegyet-
lenséggel elkövetett emberölésért, ki-
fosztásért és csalásért életfogytiglanra 
ítélte L. Péter Istvánt, aki még az utol-
só szó jogán is tagadta M. Gabriella 
meggyilkolását. Legkorábban 30 év 
múlva szabadulhat. Az ítélet nem jog-
erős. Az avasi gyilkosságként vonult 
be a köztudatba az a brutális bűn-
cselekmény, amelynek áldozatát, a 
rendezett életet élő, kétdiplomás nőt 
szolgálati kocsijában, vérbe fagyva ta-
lálták meg 2009 őszén az egyik óvoda 
szomszédságában, a parkolóban.

április 25. | szerda

3D-ben versenyeztek. Az András-
sy Gyula Szakközépiskola által meg-
rendezett verseny három napig tar-
tott. A 11. Andrássy 3D versenyét 
azoknak a fiataloknak rendezik meg 
évről évre, akik a 3D-s tervezéssel fog-
lalkoznak tanulmányaik során..

Polgármesteri gyárlátogatás. A 
Shinwa Magyarország Precíziós Kft.-
be látogatott Kriza Ákos. Miskolc 
polgármestere és a cég vezetése több 
stratégiai kérdésben tervez együtt-
működést. Az elmúlt időszakban di-
namikusan fejlődött a Shinwa, a dol-
gozói létszám egy év alatt a duplájára, 
450-ről 900-ra nőtt.

április 26. | csütörtök

Felmentették Szegedit. A Miskol-
ci Városi Bíróság bűncselekmény hiá-
nyában felmentette a Jobbik miskolci 
elnök-frakcióvezetőjét az ellene fel-
hozott vádak alól. A vádlott és védő-
je tudomásul vette az ítéletet, míg az 
ügyészség gondolkodási időt kért.

Keresik a város hangját. Énekes te-
hetségkutató-verseny indul hamaro-
san Miskolcon, melyre május 15-éig 
lehet jelentkezni. A háromfordulós 
megmérettetésen országszerte ismert 
és elismert szakmai zsűri választja ki 
a legjobbakat. 

Aszaly Antal-díj 
kollégánknak

A rendőrség napja alkalmából Ve-
reckei Csaba rendőr dandártábor-
nok, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye rendőrfőkapitánya a 2012-es 
Év Médiapartnere – Aszaly Antal-
díjat adományozott kollégánknak, 
Petruskó Norbertnek, a Miskolc Te-
levízió szerkesztő-riporterének. A 
díj odaítélésénél fontos szempont, 
hogy azt a rendőr-főkapitánysággal 
napi kapcsolatban álló, és munkáját 
leginkább tárgyszerűen, hitelesen 
bemutató újságíró kapja meg.

Miskolcot és a régiót is segíti a Kína Központ
Ünnepélyes keretek között nyitották 
meg hétfő délelőtt a Miskolci Egye-
temen a BorsodChem-Wanhua Kína 
Központot, mely az egyetem 15 ezer 
hallgatója számára nyújt lehetősé-
get a kínai nyelv és kultúra elsajátí-
tására. 

A központ feladata lesz a jövőben 
az oktatás mellett a kínai egyete-
mekkel közös műszaki kutatások 
támogatása, valamint az oktató- és 
kutatócserék megszervezése is. 

Patkó Gyula, a Miskolci Egye-
tem rektora elmondta, a Miskol-
ci Egyetem a térségi munkaerő-

piaci folyamatokat és igényeket 
elemezve, valamint a Kelet-Kö-
zép-Európa legnagyobb kínai be-
fektetőjének számító Wanhua Cso-
port megyében való megjelenését 
követően döntött a kínai nyelv és 
kultúra oktatása mellett. 

Szőcs Géza, kultúráért felelős 
államtitkár arról beszélt, hogy 
Magyarország és Kína vezetői 
keresik már hosszú ideje a mi-
nél szorosabb együttműködés le-
hetőségét, és ez a folyamat beér-
ni látszik, az együttműködésben 
pedig Miskolcnak fontos szere-
pet szánnak.

Jiansheng Ding, a Wanhua Bor-
sodChem elnök-vezérigazgatója 
emlékeztetett, a Miskolci Egyetem 
és a BorsodChem 2002 óta műkö-
dik együtt. A központ jelentősé-
géről szólva elmondta, számukra 
fontos, hogy a leendő munkavál-
lalók rendelkezzenek a megfelelő 
szaktudás mellé kínai nyelvtudás-
sal, így ugyanis azonnal beillesz-
kedhetnek a termelés folyamatába.

Hamar Imre, az ELTE 
Konfuciusz Intézetének igazgató-
ja modellértékűnek nevezte a lét-
rejött központot, mert a világ közel 
360 Konfuciusz Intézete közül egy 

sem jött létre úgy, hogy az egyetem 
mellett egy kutatás-fejlesztéssel 
foglalkozó gazdasági társaság is tá-
mogatja azt. Hozzátette, a miskol-
ci Kína Központ későbbi intézetté 
fejlődését támogatják.

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere a Miskolci Napló érdek-
lődésére elmondta, Miskolcnak és 
a régiónak is hatalmas lehetőség a 
központ létrejötte, mivel az megte-
remti a kapcsolatot a kínai és a ma-
gyar műszaki kultúra között. Így 
Magyarország, s azon belül Mis-
kolc és környéke jól képzett, kínai-
ul beszélő magyar szakembereket 
tud biztosítani, az érdeklődő, fejlett 
technikát ide telepíteni kívánó kí-
nai cégek részére.                 Tajthy Á. 

„ egy tudás van...” ››››››››››››››››››››››››››››››››Félmilliárdos 
támogatás
Több mint félmilliárd forint, visz-
sza nem térítendő támogatást nyert 
Miskolc önkormányzata a Belügy-
minisztériumtól a miskolctapolcai 
vízműtelep korszerűsítésére.

A több mint 2800 millió forintos 
fejlesztés konkrét célja egy korsze-
rű víztisztítási technológia kiépíté-
se 800 négyzetméteren a meglévő 
berendezések korszerűsítésével, va-
lamint két, 500 köbméteres térszíni 
szűrt víztározó megépítése. A fejlesz-
tés eredményeként, a hidrometeo-
rológiai hatásoktól függetlenül, még 
nagyobb biztonsággal lehet a memb-
ránszűrőn tisztított, kü lönlegesen át-
látszó vizet szolgáltatni.

A projekt összköltsége 2818 mil-
lió forint, amelyből a megvalósí-
táshoz szükséges önerő 100 száza-
lékát, több mint 500 millió forintot 
a Belügyminisztérium EU Önerő 
Alapja támogatásával biztosította 
Miskolc számára. Tervezett befeje-
zési határideje 2013. december 31.

Díjkorrekció
A helyi hulladékkezelés közszolgáltatásról szó-
ló rendelet módosításával döntött a közgyű-
lés, hogy az AVE Miskolc a közszolgáltatási dí-
jak 5,8%-os díjkorrekcióját alkalmazza május 
1-jétől – elsősorban az infláció és az üzemelteté-
si költségek emelkedése miatt. Ez egy 120 literes 
hulladékedény egyszeri ürítésekor mintegy 8 fo-
rintos emelkedést jelent. 
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A kép nem győzhet többé 
a tartalom felett!
Avagy Jávorszky Emma néni megmondta
2012. április. Magyarország – 
Miskolc. / 1960. szeptember. 
Egyesült Államok – Chicago. 

Az elmúlt héten vasárnap mi bi-
zony történelmet írtunk, tisztelt 
miskolciak. Legalábbis megdön-
töttük azt a már-már örökérvé-
nyűnek hitt tézist, miszerint „a 
kép győzhet a tartalom felett”. 
Fajsúlyos megállapítást írtunk mi 
most át! Hogy mennyire fajsú-
lyosat, azt 1960 óta tudjuk! Ezen 
tekintélyes mondat ugyanis et-
től kezdve helyet kért magának a 
politikában, de számos más terü-
leten is paradigmaváltást hozott.

1960-ban, míg nyíltak a völgy-
ben a kerti virágok, amikor vala-
mi olyasmi történt Chicagóban, 
ami a későbbi választási kampá-
nyokat nemzetközi színtéren is 
meghatározta. Ekkor mutatko-
zott meg első ízben a „kép” átha-
tó ereje, olyannyira, hogy min-
dent felülírt, ami az idáig józan 
ésszel elképzelhető lett volna. 
Emlékeznek? Minden előzetes 
várakozással ellentétben Kenne-
dy győzött! Az esemény politikai 
és médiatörténeti mérföldkőnek 
számít, nincs a világon kommu-
nikációs egyetem, ahol ne okí-
tanák konklúzióját. Olyan vá-
lasztási vitát láthattunk ott, ahol 
minden előzetes politikai jós-
lat bedőlt. Egészen egyszerű-
en arról volt szó, hogy az ameri-
kai tévés elnökválasztási vitában 
Kennedy üres frázisokat felhasz-
nálva is nagyobb befolyásoló erő-
vel bírt, mint tapasztaltabb és hi-
telesebb politikai ellenfele. Nem 
elhanyagolható szempont, hogy 
Kennedy megnyerő volt! Ami 
még meghatározóbb azonban, 
hogy a televízió lehetőséget adott 
ezen előnyök meglovagolására. 
Egyébiránt a sors furcsa fintora, 
hogy Nixon éppen azért tűnt ret-
tentő nyúzottnak a képernyőn, 
mert mielőtt megérkezett a min-
dent eldöntő televíziós vitára, vé-
gigkampányolta az államokat… 
Keményen dolgozott a választó-
polgárokért, de a választópolgá-
rok nem ezt értékelték! Mindezt 
erősíti, hogy azok, akik rádión 
hallgatták a vitát, inkább Nixont 
tartották esélyesnek, míg a tele-
vízió nézői egyértelműen Ken-
nedyre voksoltak. Hát ezt az ese-
ményt szokás úgy nevezni: a kép 
diadala a tartalom felett. 

No, de térjünk vissza a mi lo-
kális elemezni valónkhoz. 2012 
áprilisában Miskolc 2. számú 
választókörzetében nem Ken-
nedy győzött. Ez tény! Pedig 
mindent megtett a politikai gé-
pezet. A plakátok legalábbis ezt 
hirdették! Sokan, sok pénzt fel-
használva dolgoztak azon, hogy 
ezt az ideiglenes állapotot végle-
gesítsék. Nem jött be! Hogy mi-
ért? Hát Jávorszky Emma néni 
megmondta. Őreá pedig azért 
érdemes hallgatnunk, mert 
ő tulajdonképp nemcsak egy 
Jávorszky Emma néni, hanem 
bizony a nép, az istenadta nép. 
A minap azt mondta nekem egy 
általam igen nagyra becsült kol-
lega, hogy hagyjam az irodalmi 
stílust, s fogalmazzak egyszerű-
en. Íme! Vasárnap a kép nem 
diadalmaskodott a tartalom fe-
lett. És ez így van jól! Ha fella-
pozzák a Miskolci Napló elmúlt 
heti lapszámát, egy idős hölgy, 
jelesül Jávorszky Emma néni 
megfogalmazta nekünk az okot 
is; „egy politikus hitelességét 
soha nem a kihelyezett plakátok 
mennyisége dönti el, hanem az, 
hogy mit tesz az emberek érde-
kében.”

Még alig érkeztünk meg Mar-
tin-kertvárosba, éppen csak le-
gördültünk a felüljáróról, amikor 
is mágnesként odavonzotta a te-
kintetünket „a kép.” Ahogy egyre 
beljebb haladunk a városrészbe, 
a személyi kultusz diszkrét bája-
ként megszámlálhatatlan óriás-
plakátról tekint le ránk „a jelölt”. 
Nincs mit tenni! Ha 2 x 5 mé-
teres felületen pózol egy ember, 
az bizony kitüntetett hely. Kam-
pányidőszakban meg különö-
sen! Csak értsük meg végre, ez 
már nem elég!  Elvitathatatlan, 
hogy fontos szempont, de önma-
gában kevés! 

2012. április. 22. Hogy beír-
ja-e magát a magyar választások 
történelmébe e dátum? Nos, két-
lem. Hogy a politikatudományi 
intézetek a kommunikációs ok-
tatóműhelyekkel karöltve felfi-
gyelnek arra, ami itt történt, ab-
ban viszont bizonyos vagyok. S, 
hogy mi lesz ennek a választási 
eredménynek a tanulsága a jövő-
re nézve? Azt döntse el mindenki 
maga. Egyébként meg Jávorszky 
Emma néni megmondta.  

Kégl Ildikó

Jól vizsgázott a rendszer: a postás mától házhoz megy!
Pénteken „vizsgázott” elő-
ször a gyakorlatban a pol-
gármesteri hivatal kez-
deményezésére létrejött 
megállapodás, mely szerint 
megszűnik a különféle já-
randóságok utcai kifizeté-
se Miskolcon. Az első nap 
rendbontás nélkül zajlott.

Mint arról már beszámoltunk, a 
juttatásokat ezután házhoz viszik, 
akit pedig nem találnak otthon, 
annak be kell mennie a postára, ott 
veheti át a pénzt. A kifizetési napo-
kon eddig a Kazinczy utcai, 1-es 
posta előtt is megszokott látvány 
volt a 30-40 segélyre, nyugdíjra vá-
rakozó, akik vérmérséklettől füg-
gően, már a hivatal előtt megro-
hanták a pénzért a postásokat. 

Most közterület-felügyelők, 
rendőrök, polgárőrök várakoz-
tak a területen, a kézbesítők indu-
lásakor. Hamarosan megérkezett 
Kriza Ákos polgármester és Kiss 
János, az önkormányzat Jogi, Ügy-

rendi és Közbiztonsági Bizottságá-
nak elnöke is, hogy a tapasztala-
tokról tájékozódjon. Forgóné Tar 
Teréz, az 1-es posta vezetője örö-
mét fejezte ki, hogy a megállapo-
dásnak köszönhetően megszűntek 
a tumultuózus jelenetek az épü-
let előtt. Kollégái nyugodtabb kö-
rülmények között végezhetik a 
munkájukat, ami egyáltalán nem 
mindegy, hiszen teljes anyagi fele-
lősséggel tartoznak a rájuk bízott 
pénzért. A postások az elmúlt idő-

szakban tájékoztatták az ügyfeleket 
a változásról.

Kriza Ákos arról szólt, hogy a 
közterületi kifizetések megszün-
tetése Miskolcon annak a köz-
rendről, közbiztonságról szóló 
nagyszabású helyi polgármesteri 
programnak a része, melynek ke-
retében egyéb lépésekre is sor ke-
rült már, és a közeljövőben is foly-
tatódni fog. Ezek közé tartoznak 
a helyi rendeletek betartatásáért 
folytatott, rendszeres összevont ha-

tósági ellenőrzések is, melyeknek 
köszönhetően egyre több rend-
bontó költözik ki az Avasról.

– Az intézkedések mind azt 
szolgálják, hogy a korábban meg-
rendült közrend és a közbiztonság 
újra megszilárduljon városunkban 
– emelte ki a polgármester. 

Kiss János hozzátette: ez az in-
tézkedés egyben az uzsorások elle-
ni fellépést is szolgálja, hiszen egy-
egy kifizetés alkalmával ezek az 
emberek is megjelentek a posták 
előtt és a segélyek egy része szinte 
azonnal hozzájuk került. A bizott-
sági elnök kiemelte, hogy 2012-
ben Miskolc tízszer annyi pénzt 
fordít a közbiztonság megerősíté-
sére – csaknem 400 millió forintot 
– mint a korábbi években. 

Dobos Tímea városházi szóvi-
vő tájékoztatása szerint áprilisban 
5461 fő részesül Miskolcon fog-
lalkoztatást helyettesítő támoga-
tásban. Ebből 1755-en átutalással, 
bankszámlára, 3706-an pedig pos-
tai úton kapják a pénzt. Rendszeres 
szociális segélyt 715-en kapnak eb-
ben a hónapban, 167-en átutalás-
sal, 548-an pedig postai úton. 

Szepesi S. 

Népkerti majális: polgári hangulat, középpontban a családok
A családokra fókuszáló prog-
ramokkal és új helyszínen, a 
Népkertben rendezik meg 
idén a május 1-jei majálist. 
Az új formával a régi polgá-
ri tavaszköszöntő ünnepeket 
kívánja felidézni a város.

Kákóczki András, a polgármeste-
ri hivatal Kulturális, Idegenforgal-
mi és Városmarketing Osztályának 
vezetője emlékeztetett, az elmúlt év-
ben kezdődött meg a városi ünne-
pek megújítása olyan módon, hogy 

a családokra koncentráljanak, így 
szólítsák meg a város lakosságát.

– Ebben a szellemben újítottuk 
meg idén a május 1-jei majálist is, 
bízunk benne, hogy a hosszú hét-
vége utolsó napján nagyon sok mis-
kolcit csábítanak ki a kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt érdekes szó-
rakozási lehetőséget kínáló prog-
ramok a régi-új helyszínre, a Nép-
kertbe – mondta Kákóczki András. 
Régi-új, hiszen, mint elhangzott, az 
1950-es évekig minden évben ott 
tartották a majálist.

– Ezeket a régi, polgári majáliso-
kat szeretnénk felidézni olyan csa-
ládi programokkal, melyek kellően 

színvonalasak, ezáltal méltóak egy 
igazi városi ünnephez – tette hozzá 
Kiss Gábor alpolgármester. 

Kiss Ákosné Gonda Erika, a ren-
dezvény szervezője elmondta, a tér-
ség önkormányzati képviselője, 
Eperjesi Erika is támogatta azt, hogy 
újból élővé varázsolják a Népker-
tet, a múlt század eleje hangulatá-
nak megidézésével. A programok-
ról szólva elmondta, a legfontosabb 
az volt, hogy mindenkinek megfe-
lelő szórakozási lehetőséget nyújtsa-
nak elérhető árak mellett.

– A népkerti majális reggel 9-kor 
kezdődik a sportcsarnok előtt a Bá-
nyász Fúvószenekar ébresztőjével, 

ezt követően egész nap színes prog-
ramokkal, koncertekkel folytatódik, 
Kriza Ákos polgármester délután 
3 órakor mond ünnepi köszöntőt, 
este utcabállal várunk mindenkit 
egészen 8 óráig – mondta.

Az ételekről, italokról a Népker-
ti Vigadó gondoskodik, a Népkert 
több pontján várják majd a majá-
lisozókat. Mivel a belvárosban sok 
autóbusz közlekedik napközben, 
ezért az MVK Zrt. csak igény esetén 
indít rásegítő járatokat a Népkert 
felé, azonban este, a programok vé-
gével biztosan lesznek plusz járatok, 
hogy segítsék a majálisozók hazaju-
tását.                                               Tajthy Á.

„Mindkét településrész érdekében szeretnék tevékenykedni”
Szoros eredménnyel zá-
rult Martin-kertvárosban és 
Szirmán, Miskolc 2. számú 
önkormányzati választókör-
zetében az időközi választás. 
A győztes, Takács Gábor, a 
Fidesz – KDNP jelöltje csü-
törtökön letette az esküt, és 
megkezdte munkáját.

» folytatás az 1. oldalról
– A legelső feladat, hogy engedé-
lyeztessük a két településrész útjaira 
elkészült terveket. Kiemelt feladat-
nak tekintem a csapadékvíz-elveze-
tési problémák megoldását, továb-
bá feltétlenül szeretném elérni a két 
év alatt, hogy megépüljön a Martin-
kertvárost és Szirmát összekötő ke-
rékpárút – mondta az új képviselő. 
Kiemelt terület számomra a közös-
ségépítés is. Ami biztos: olyan kép-
viselő szeretnék lenni, aki minden 

itt lakót képvisel, és mindkét tele-
pülésrész érdekében tevékenykedik.

Köszönet a választóknak
Kriza Ákos polgármester csütörtö-
kön, az új martin-kertvárosi és szir-
mai önkormányzati képviselő eskü-
tételének napján ismét köszönetet 
mondott mindazon miskolci pol-
gároknak, akik éltek a demokrácia 
adta jogukkal, és elmentek szavazni.

– Tudom, hogy Takács Gábor 
személyében olyan embert válasz-
tottak, aki méltó módon tudja foly-
tatni Giákné Bobály Judit munká-
ját. A választás szoros eredménnyel 
zárult, ami azt is jelenti számomra, 
számunkra, hogy bár a városvezetés 
munkájára igennel szavaztak, még-
is sokkal erősebbre kell fűznünk a 
kapcsolatot a miskolciakkal. Az a 
munka, melyet eddig elvégeztünk 

– bár komoly eredményeket hozott 
–, részben ismeretlen maradt a mis-
kolciak előtt – áll a közleményben.

– Azon leszünk, hogy a lehe-
tő legtöbb fórumon tudjunk be-
szélgetni az emberekkel, hogy el-
mondhassuk, mik az eredmények, 
a tervek, és meghallgassuk ezekről a 
véleményeket is – zárta Kriza Ákos.

„Párharcnak lehet nevezni”
Milyen következtetést lehet levon-
ni a választás eredményeiből, a kis 
szavazatkülönbségből? Erről Zárug 
Péter Farkas politológust, a Miskol-
ci Egyetem Politikatudományi Inté-
zetének adjunktusát kérdeztük. 

– Ebben az esetben mind a két 
jelölt nagyon erőteljesen hangsú-
lyozta a kampány során a Martin-
kertvároshoz, Szirmához való kö-
tődését. Pártpolitikai szempontból 
párharcnak lehet ezt nevezni, és 
hogy bár szoros versenyben, de a 
Fidesz – KDNP jelöltje nyert, ez azt 
mutatja, a választói bizalom él a Fi-
desz – KDNP iránt.

Beköszöntő ››››››››››››››››››››

Jelöltek az eredményről
Ruskó Zoltán, az MSZP jelöltje elmondta, ter-
mészetesen csalódott, hiszen ilyen csekély kü-
lönbséggel kikapni nem kellemes érzés. Mint 
mondta, nagyon sok hasonlóság van az ő és Ta-
kács Gábor programja között, és a körzet lako-
saként bízik benne, hogy az ígéreteket teljesí-
teni is fogja. 
Körmöci Attila, a Jobbik jelöltje szerint az ered-

ményen bár lehetne javítani, elégedettek: meg-
tartották korábbi eredményüket. 
– Büszkék vagyunk rá, hogy mi saját pénzen 
kampányoltunk és közpénzt nem használtunk 
fel, mint ahogy arra is, hogy nem használtunk 
etikátlan eszközöket a kampány során – hang-
súlyozta.
Csanálossi Béla, a Jólét és Szabadság Demokra-
ta Közösség jelöltje tisztességes szereplésként 

értékelte a 30 százalékos részvételi arányt. Úgy 
fogalmazott: „Igen jó érzéssel tölt el, hogy par-
lamenten kívüli pártként, ebből következően 
nagyon csekély pénzből ilyen eredményt értünk 
el, megelőztünk egy parlamenti pártot.” 
Emődi Zoltán, az LMP jelölte azt mondta, kicsit 
jobb eredményt várt ennél, azonban százalékosan 
ez még mindig jobb, mint a 2010-es önkormány-
zati választás, amikor két százalékot értek el.

A választás számokban
A választási névsorban 8540 választópol-
gár szerepelt, ebből 2685 jelent meg a sza-
vazáson. Érvénytelen szavazat 25 volt, ér-
vényes 2660. Eredmények:
Takács Gábor (Fidesz – KDNP) 1055
Ruskó Zoltán (MSZP) 1029
Körmöci Attila (Jobbik) 415
Csanálossi Béla (JESZ) 99
Emődi Zoltán (LMP) 62

Jövőképet adnak 
Az Új Nemzedék Jövőjéért ifjú-
ságpolitikai program társadalmi 
jelentőségéről beszélt Mihalovics 
Péter pénteken, városunkban. 

A program fő célja, hogy a ma-
gyar fiatalok úgy gondolkozza-
nak: törődöm a hazámmal, mert 
a hazám is törődik velem. Ha ezt 
a kölcsönös felelősségvállalást el 
tudjuk ültetni a fiatalok gondo-
latvilágában, akkor már sikeresek 
vagyunk – mondta el a Miskolci 
Naplónak Mihalovics Péter, új 
nemzedékért felelős államtitkár.

A célok elérését – a pályakez-
dő fiatalok itthon teremtsenek 
egzisztenciát – egyrészt az identi-
tás erősítésével, másrészt pedig a 

szolgáltatói rendszer kiszélesíté-
sével próbálják elérni. Példaként 
a miniszteri biztos a kedden be-
mutatott új diákigazolványokat 
említette, mely az előzőhöz ké-
pest alanyi jogon, 5000-el több 
új elfogadóhelyet biztosít, többek 
között kedvezményes utazást, 
szállást, vagy akár múzeumi be-
lépőket lehet igénybe venni vele.

Mihalovics Péter elmondta, 
Miskolcon elsők között ismertet-
ték a programot. A rendezvény-
sorozat, amely a tervek szerint 
minden héten más nagyvárosba 
érkezik, azt a célt szolgálja, hogy 
a fiatalok beleszólhassanak azon 
döntésekbe, melyek közvetlenül 
érintik életüket. Erre ugyanis az 
elmúlt évtizedekben nem volt 
módjuk.                               Tajthy Á.
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Ünnepelnek  
a „100 éves” cserkészek

Hazánkban éppen száz éve, 1912-
ben alakult meg a Magyar Cser-
készszövetség, mely manapság 
országszerte közel 250 cserkész-
csapatot és több mint 8 ezer ta-
got foglalkoztat. A miskolci kerület 
tagjaival a város frekventált pont-
jain találkozhatunk szombaton, hi-
szen egy nagyszabású program-
mal ünneplik a jubileumi évet.

Az országban hat nagyvárosban, 
köztük Miskolcon is megemlé-
keznek a Magyar Cserkészszö-
vetség 100 évvel ezelőtti megala-
pításáról. Mint Jernei Pétertől, 
a Miskolc központú, II.  cser-
készkerület ügyvezető elnökétől 
megtudtuk, a határokon túlról is 
érkeztek csapatok Miskolcra a je-
les évforduló megünneplésére.

– Az első cserkésztábort 1907-
ben tartották Angliában, nem 
sokkal később (1909-ben) azon-
ban már az első magyar cser-
készcsapat meg is alakult, majd 
másokkal kiegészülve 1912-ben, 
az elsők között tömörült szövet-
ségbe – mondta a kezdetekről az 
ügyvezető elnök.

Ezúttal tehát nemcsak a nem-
zeti ünnepeinken, zászlót tartva, 

koszorút elhelyezve találkozha-
tunk cserkészekkel a városban, 
hanem többek között a Hősök 
terén is, ahol a megnyitó után a 
kézműves sátrakban a bőrözés 
vagy a gyöngyözés rejtelmeibe 
pillanthatunk be. A cserkésztör-
téneti vetélkedő vagy az aszfalt-
rajzverseny szintén sokak ér-
deklődését kiválthatja.

A Herman Ottó Múzeum 
Papszeri épületében délben 
nyitják meg a cserkészkiállítást, 
a belvárosban pedig délután 
1 órától számháborút, majd 3 
órától párnacsatát rendeznek. 
A Nyilas Misi Házban bábszín-
ház, bábkészítés és nyakkendő-
gyűrű-készítés várja a legkiseb-
beket. A Kossuth utcában pedig 
délután 4 órától koncerteket 
rendeznek, ahol fellép többek 
között a Kisavas és a felsőzsolcai 
Citera Zenekar is. Kerületi Al-
manach könyvbemutatót is tar-
tanak a nap folyamán.

– Egész évben igyekszünk 
olyan programokkal szolgálni a 
fiatalok számára, melyek kitar-
tásra, kötelességtudásra, szol-
gálatkészségre nevelik őket – 
mondta Jernei Péter.            Kujan I.

Nyitva a pályázat: régi fényében tündökölhet Miskolctapolca
Kulturális örökségre és miskolci találmányokra fókuszálva

A vizet a központba állító 
tanösvény egyedi attrakci-
ókkal, teljesen újszerű egész-
ségturisztikai beruházások, 
a Barlangfürdő fejlesztése, a 
bencés apátság kibontása és 
bemutatása, a görömbölyi 
pincekápolna bemutatása – 
ezekre épül Miskolctapolca 
fejlesztési projektje, melyet 
megpályázik a város.

» folytatás az 1. oldalról
Eltökélt szándéka a városvezetés-
nek, hogy kikéri a lakosság véle-
ményét a fontosabb beruházások 
kapcsán. A strand pedig megke-
rülhetetlen eleme Tapolca fejlesz-
tésének, enélkül nem lesznek az 
ott élők elégedettek – szögezte le 
Pfliegler Péter alpolgármester. Be-
jelentését heves helyeslés és taps 

követte. Az azonban gyorsan kide-
rült, hogy a tervezett pályázatban a 
strand nem szerepel, aminek egé-
szen egyszerű oka van: 2012-ben 
strandra nem lehet pályázni. Ez 
persze egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy a strandfejlesztés elmaradna, 
sőt, ezt a város a saját forrásából fi-
nanszírozza meg. Egymilliárd fo-
rintot fordítanak erre, az építésze-
ti tervpályázatot pedig a hétvégén 
írják ki hozzá, az érintett terület az 
egykori gyerekstrand. 

Kolostorrom és kápolna
A tervezett projektnek négy eleme 
van, derült ki a bemutatóból, melyet 
Lengyel Katalin, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. igazgatója és Czinkné 
Sztán Anikó, a Miskolctapolca Fej-
lesztési Kft. ügyvezetője tartott, dia-
vetítéssel kísérve. Az első a kulturá-
lis és örökségvédelmi helyszín, ami 
a bencés kolostorrom feltárását, be-
mutatását és tanösvény kialakítását 
takarja. Ennek keretében feltárják 
és konzerválják a romokat, ami-

nek a bemutatására régészeti tan-
ösvényt jelölnek ki. „Vigyázz, ása-
tás” címmel témaparkot alakítanak 
ki. Az ásatás teljesen nyilvános lesz, 
bejárható, megtekinthető, nyomon 
követhető, tehát már az maga is egy 
attrakcióként szerepel, nemcsak az 
eredmény bemutatása.

A második elem a vallási tu-
rizmus témakörébe tartozik és a 
görömbölyi pincekápolna bemu-
tatását takarja. A pincesoron ta-
lálható kápolna Európában is 
egyedülálló alkotás, felújítását tar-
talmazza a pályázat, illetve a kör-
nyezete rendbetételét.

Középpontban a víz
A harmadik elem az ökotu risz ti-
kai fejlesztés, amelynek fő eleme 
egy ökoturisztikai tanösvény. En-
nek kapuja Miskolctapolca elején 
lenne egy interaktív látogatóköz-
ponttal, amely bemutatja minden 
szempontból központi elemét: a 
vizet. Tájépítő, romboló hatását, 
körforgását éppúgy, mint a vizes 
élőhelyeket, de lenne vízi játszó-
ház is a gyerekeknek. A Hejő-pa-
takon vezet majd végig a tanös-
vény – erre több vízi attrakciót is 
építenének – egészen a Csónaká-
zótóig, ahol megújul a kikötő, ke-
rékpárkölcsönző épül ki és meg-
szépül a tó környezete is. 

A negyedik elem az egészségtu-
rizmus témakörében készült el, és 
a Barlangfürdő fejlesztésére kon-
centrál. A meglévő aquaterápia 

fölött új float-spa részleget alakí-
tanak ki. Ez egy magyar, miskol-
ci találmány, melynek központja 
a Barlangfürdőben lenne. Fejlesz-
teni szeretnének két meglévő vá-
gatot egy víz alatti tóval egyetem-
ben. Az egyikben kapnak helyet a 
lebegőkabinok és izolációs tartá-
lyok, míg a másikban légterápiát, 
sóbarlangot alakítanak ki. A meg-
süllyedt gyerekmedence helyére 
fedett, téli-nyári, melegvizes, ülő-
fürdős medencét építenek közleke-
dőfolyosóval. A bejárat előtti teret 
kicsit beépítenék, hogy nagyobb 
lehessen a fogadótér, és egy német 
információs pontot is terveznek.

Strand és folytatás
Vannak nem jogtiszta területek, 
ezekre nem kérhető építési enge-
dély, ezért nem kerülhet most szóba 
a felnőtt strand területe sem – tisz-

tázta le a strandépítés helyszínvá-
lasztásának hátterét Rostás László, 
Miskolc főépítésze. Egyetlen felület 
maradt, ahol a strandépítés azonnal 
szóba jöhet, ez a volt gyerekstrand. 
Az elképzelések szerint jövő tavasz-
szal indulhat itt meg a strandépítés. 
Ennek lehetséges méretét demonst-
rálandó elmondta: a Selyemréten 
hasonló összegből készül a beruhá-
zás és ott több mint 1200 négyzet-
méternyi vízfelület valósul meg.

A fórum résztvevői kérték, hogy 
vegyék figyelembe a tervezésnél a 
tapolcaiak már kialakult koncepció-
ját is. Erre Nehéz Károly elmondta, 
legközelebb olyan fórumon talál-
kozhatnak majd, amelyen a tervpá-
lyázat legjobbjait véleményezhetik, 
és lehetőségük lesz a saját vélemé-
nyüket érvényesíteni a lakóknak. 
Ezért indult a fórumsorozat.

Horváth I. | fotó. Juhász Á.

Város és testvérváros – együtt a perecesi táborért
Megújult környezetbe érkez-
hetnek idén a perecesi nap-
közi tábor kis „lakói”: nyolc-
van önkéntes – köztük Kriza 
Ákos polgármester és a Mis-
kolc Holding több vezetője – 
dél-koreai vendégekkel kö-
zösen vett részt szombaton a 
terület tavaszi rendezésében, 
eszközeinek felújításában. 

Minden évben közel ezer gyer-
mek tölti a nyarat Perecesen, ezért 
is tartja nagyon fontosnak a város, 
hogy rendben legyen a tábor. Park-
ja azonban bőven ad munkát is: 
újra kell festeni a szabadtéri játszó-
eszközöket, a padokat, a kiszolgá-
ló épületek ajtóit, rácsait, fel kellett 
ásni a homokozót, összegyűjteni a 
lehullott lombot…

– A város fontosnak tartja, hogy 
ez a tábor, és a gyerekek számá-
ra egyedülálló lehetőségeket biz-
tosító park rendben legyen, gon-

dozása azonban komoly terheket 
ró a fenntartóra – mondta Kri-
za Ákos polgármester, aki maga 
is, akárcsak a Miskolc Holding ve-

zetői, munkával járult hozzá a tá-
bor megújulásához. – Így, amikor 
a Koreai Kereskedelemfejlesztési 
és Befektetés-ösztönzési Ügynök-
ség (KOTRA) felajánlotta segítsé-
gét Miskolcnak, úgy döntöttünk, 
hogy a perecesi tábort újítjuk fel – 
nyilatkozta.

Kim Yong Suk, a KOTRA ve-
zetője azt hangsúlyozta: Miskolc 
nemrégiben testvérvárosi megálla-
podást kötött a dél-koreai Asan vá-
rosával, és ők is szeretnének hoz-
zájárulni a kapcsolatok további 
erősítéséhez. Csapatuk nemcsak fi-
nanszírozta a munkához szükséges 
alapanyagokat, de maguk is mun-
kához láttak, és még ajándékokat is 
vittek a gyerekeknek.

– Hiszem, hogy ezt a progra-
mot tovább tudjuk folytatni. Bí-
zom benne, hogy mi is ugyanúgy 
fogunk tudni majd segíteni nekik, 
mint ahogyan ők segítenek ne-
künk – hangsúlyozta Miskolc pol-
gármestere.

Fát ültettek és takarítottak 
Bár az esős időjárás miatt 
május 4-ére csúszott a Ta-
vaszi szél városi szemétsze-
dési akció, ehhez csatlakoz-
va már a város több területét 
megtisztították az önkénte-
sek – legutóbb Komlóstetőn.

A faültetéssel egybekötött takarítási 
akciót, melyhez fiatalok, idősebbek 
egyaránt csatlakoztak, Gazdusné 
Pankucsi Katalin (Fidesz) önkor-
mányzati képviselő szervezte. 

– A salakpálya köré ültettünk fá-
kat, melyek megnőve árnyékot ad-
nak nyáron. A pályát egyre többen 

használják, de van itt egy bike-pá-
lya is, ahol szintén tereprendezést 
tartottunk. A harmadik helyszí-
nünk pedig a Cserkész park volt, 
ahol szemetet gyűjtöttek a fiatalok 
– mondta a képviselő.

A húsz fát a Komlóstetői Általá-
nos Iskola egy-egy osztálya ültet-
te, és az a sajátjuk lesz. A hetedikes 
Egerszegi Tekla és Farkas Zsófia is 
részt vett a faültetésben. Tekla azon 
kevesek közé tartozott, akiknek 
nem ez volt az első alkalom: egy-
szer már ültetett egy vadkörtefát, 
ami azóta is megvan. 

A helyiek nemcsak most fog-
tak össze, fontos számukra a kö-
zösségi élet: gyakran jönnek össze 
szalonnasütésre, a gyerekek pedig 

kerékpároznak a területen, estén-
ként az idősebbek is szívesen sé-
tálnak erre.

Kérdések  
és válaszok
A fórum második részében 
kérdésekre volt lehetőség, 
ahol felmerült többek között:

» A park jelenleg nincs  
rendben, azt régen a kertészeti vállalat 
gondozta.  
– Szeretnének főállású kertészeket a tu-
risztikai céghez felvenni, de a közelmúlt-
ban megalakult a Miskolci Agrokultúra Kft., 
amely a kertészetet is visszahozza Miskolcra, 
mint önkormányzati tevékenységet.

» Vízlépcsőket telepíthetné-
nek a Hejőre, ami áramot állítana elő.  
– A vízi attrakciók között generátor is szere-
pel, tehát lesz, ami energiát állítson elő. 

» Geotermikus forrásból fel-
törő meleg vizet is lehetne a strandnál 
hasznosítani.  
– Ez szempont lesz a tervpályázatban. 

» Mi történik Tapolcán, ha eset-
leg nem nyer a pályázat?  
– Ez esetben a strand a prioritás, azt min-
denképpen megépíti a város – jelentette ki 
Pfliegler Péter.

» Ne fordulhasson elő, hogy vé-
dett fákat vágnak ki.  
– Rostás László kifejtette, a terveken sze-
repelnek a fák, így ez biztosan nem for-
dulhat elő.

» Rongálások fordulnak elő, 
hiányoznak útbaigazító táblák.  
– Ezek ellenőrzésére, rendbetételére ígéretet 
tettek a város képviselői.

A pályázat
» A pályázat címe: Kiemelt turisztikai 
termék és attrakció fejlesztése.

» A maximálisan pályázható ösz-
szeg 3 milliárd forint, van olyan része, amely 
50 és van, amelyik 95 százalékos támogatású. 

» A kiírás kétfordulós, a projektötlet 
beadásának határideje május 7-e. A kidolgo-

zott projektet szeptember 17-ig kell majd be-
nyújtani.

» Olyan egyedi ötletet, fejlesz-
tést támogatnak, amely nemzetközi vonz-
erővel is rendelkezik, eszerint igyekeztek ösz-
szeállítani a pályázat részeit. Emellett új 
munkahelyeket kell, hogy teremtsen a beru-
házás, növekednie kell a látogatószámnak és a 
támogatott turisztikai attrakciók árbevétele is 
az indukátorok között van.

Miskolciak 
Csíksomlyóra
Négynapos utat szervez mis-
kolciak számára Perecsenyi 
Attila, a Városgazda Kft. ügy-
vezető igazgatója a pünkösdi 
csíksomlyói búcsúra. 

Május 25–28. között az ér-
deklődők részt vehetnek a bú-
csún, és elzarándokolhatnak 
Gyimesbükkre, az ezeréves 
határhoz, ahol szentmi sén is 
részt vesznek. A résztvevőket 
Budapestre, a Keleti pályaud-
varra ingyenes busz szállítja. 
Jelentkezni, információt kér-
ni a 30/238-1235-ös telefonon, 
vagy a csik som lyo mis kolc@
gmail.com e-mail címen lehet.

Végre többen megismerhetik a különleges pincekápolnát is
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Kriza Ákos napirend előtt
Kriza Ákos polgármester napi-
rend előtt köszönetet mondott 
mindazoknak, akik részt vettek 
az április 22-ei időközi választá-
son. Gratulált az újonnan meg-
választott képviselőnek, remé-
nyét fejezte ki, hogy Takács Gábor 
partner lesz a célkitűzések meg-
valósításában, s eredményes 
munkát kívánt neki. 

Kriza Ákos szólt azokról az erő-
feszítésekről, amelyeket a köz-
rend, közbiztonság helyreállítása 
érdekében tesz az önkormányzat. 
Mint mondta, a korábbi városve-
zetés „nagyvonalúan” kezelte ezt 
a kérdést, mostanra egymásra 
torlódtak a problémák, amelye-
ket meg kell oldani, a miskolci-
ak biztonsága érdekében. Az idei 
költségvetésben csaknem meg-
tízszerezték a közbiztonság erősí-
tésére fordított előirányzatot. El-
indultak, rendszeressé váltak az 
ellenőrzések az Avason és más 
frekventált városrészekben a vá-

rosi rendeletek, törvények betar-
tásának számonkérésére, ellen-
őrzésére. Ennek máris látszanak 
a kezdeti eredményei. Ugyan-
csak jelentős lépés volt a közel-
múltban, hogy a polgármesteri 
hivatal kezdeményezésére meg-
állapodás született a postával, 
hogy nem fizetnek ki a postások 
pénzbeli juttatásokat a közterüle-
teken. Kriza Ákos kiemelte, hogy 
ez csak az első két lépés volt egy 
hosszú távú tervből, amelynek 
hamarosan újabb intézkedései 
következnek majd. Sz. S. 

Változó osztálylétszámok
Több oktatási, nevelési intéz-
ményben is változás állt be az el-
múlt időszakban, ezért is tárgyalt 
a közgyűlés a nevelési-oktatási in-
tézményekben a 2012/2013. tan-
évben indítható csoportok, osz-
tályok és alkalmazotti létszámok 
meghatározásáról.

Az óvodák tekintetében a szak-
mai integrációból, egyházi intéz-
ményátadásból, egy óvoda meg-
szüntetéséből adódó változások 
születtek. A kimenő 8. évfolya-
mos és a bejövő első osztályok 
száma több intézményben eltér, 
a jelentkezések csökkenése miatt 
1-1 tanulócsoport csökkentésé-
ről döntöttek a Selyemréti, a Bem 
József, a 21. számú, a Komlóstetői 
Általános Iskolában, az Éltes Má-
tyás intézményben.

Az előterjesztésben szerep-
lő számok magukban foglalják 
a Selyemréti iskolában napközis 
és tanulószobai csoportok csök-
kentését, a felnőttoktatás meg-

szüntetését, az egyházi kezelésbe 
átadott intézmények adatait is.

Az anyag kapcsán vita bon-
takozott ki arról, hogy az okta-
tási rendszerben meglévő, de ki 
nem használt álláshelyeket ér-
demes-e fenntartani. Az ellen-
zék forráskivonásnak és mun-
kahelyszűkítésnek érzékelte az 
előterjesztést. Erre reagálva Mol-
nár Péter, a közgyűlés Oktatá-
si, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsá-
gi és Sport Bizottságának elnöke 
elmondta, nem egy hirtelen ösz-
szedobott anyagról van szó, ha-
nem olyanról, amelyet hosszasan 
egyeztettek. Nem fűnyírószerűen 
történnek a változtatások, hanem 
átgondolt szakmai elvek mentén. 
Pedagógus álláshelyet felmon-
dással, végkielégítéssel nem szün-
tetnek meg, tehát pedagógust 
Miskolcon nem bocsátanak el. 
Hangsúlyozta: be nem töltött ál-
láshelyek vannak a rendszerben. 
Ha ezeket most megszüntetik, 
akkor tiszta helyzetet teremtenek.

Gazdálkodás, közösségellenes magatartások
Áprilisi ülését tartotta csütör-
tökön a miskolci közgyűlés. 
Nagy vitát hozott az elsőként 
napirendre kerülő, az önkor-
mányzat múlt évi költségve-
tésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadás tárgyalása. 

» folytatás az 1. oldalról
Soós Attila megköszönte az intéz-
ményeknek, szállítóknak, hogy 
partnerek voltak mindebben. Si-
került megszüntetni a hiányt, tör-
lesztették az adósságot, javultak az 
önkormányzat gazdasági mutatói, 
stabilizálódott a gazdálkodás, úgy, 
hogy közben a város vagyona is 
gyarapodott.

Mokrai Mihály (MSZP) képvi-
selő szerint félrevezető informá-
ciók hangzottak el a gazdasági 
helyzetet illetően. A város seho-
vá nem jutott el az elmúlt időszak-
ban, nem lett hitelképesebb, nem 
indultak új beruházások, s mind-
ezt megkoronázta az 1,9 milliár-
dos zárolás, amelyből csak a kul-
turális intézményeknél oldottak 
fel egy részt. A legnagyobb vesz-
tes a városüzemeltetés és az ok-
tatás volt – hangsúlyozta a kép-
viselő, kiemelve, hogy a számok 
mögött emberek vannak. Nánási-
Kocsis Norbert (Fidesz) képviselő 
elmondta, a szocialisták, amikor 

hatalmon voltak, 32 milliárdos 
adósságot halmoztak fel, ami na-
gyon beszűkíti a mozgásteret. Ha 
a fejlesztéseket kérik számon, szá-
molják ki, mennyi intézményi fel-
újításra, beruházásra lenne ele-
gendő évente az a pénz, amit most 
adósságszolgálatra kell fizetni. 

– Ha elosztjuk, ebben az évben 
minden miskolci családtól 72 ezer 
forintot vettek el a hitelek törlesz-
tése miatt, ideje, hogy bocsánatot 
kérjenek tőlük ezért – hangoztat-
ta a képviselő.

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő az ellenzéki kritikákra reagál-
va elmondta, hogy nyolc év alatt 
az MSZP-s városvezetés rendbe 
tehette volna a város pénzügyeit, 

úgy, hogy ne legyen nehéz helyzet-
ben, bárki is követi. 

– Sajnos, nem ez történt, és egyál-
talán nem helyes, hogy ezt elfelejtik. 
Hogy másfél év után rajtunk kérik 
számon azon problémák megoldá-
sát, amit nyolc év alatt ők okoztak! 
– hangoztatta a politikus. Mint Kiss 
János fogalmazott, a szocialisták „a 
hitel bűvöletében élnek, amivel ön-
magában nincs gond, viszont nem 
lehet ész nélkül, értelmetlen beru-
házásokra hiteleket felvenni, mert 
akkor az lesz a vége, mint amivel 
a 2010-es választások után kellett 
szembesülnie az új városvezetés-
nek”. Jakab Péter (Jobbik) képviselő 
szerint nem biztos, hogy jó a hitele-
ző bankok kegyeiért versengeni. Ha 

ugyanis ezek szeretik Miskolcot, az 
azt jelenti, hogy „jó fejőstehénnek 
tartják”. Hiszen nem az ügyfelekért, 
hanem az ügyfelekből élnek.

Az új törvénykezés értelmében 
az önkormányzatok kötelesek hatá-
lyon kívül helyezni eddigi szabály-
sértési rendelkezéseiket, mivel áp-
rilis 15-étől kizárólag a törvény által 
büntetni rendelt, társadalomra ve-
szélyes tevékenység vagy mulasz-
tás minősülhet szabálysértésnek. 
A helyi képviselő-testületek vi-
szont meghatározhatnak tiltott, ki-
rívóan közösségellenes magatartá-
sokat, s ezek elkövetőivel szemben 
szankció kat rendelhetnek el – erről 
tárgyalt másodikként a testület. 

Jakab Péter (Jobbik) képviselő 
örömét fejezte ki, hogy ezután sok-
kal nagyobb hangsúlyt fektetnének 
a kirívóan közösségellenes maga-
tartások szankcionálására, s hogy 
figyelembe vették indítványukat, 
kivették a szankciók közül az ere-
detileg tervezett szóbeli figyelmez-
tetést, amelynek nyilvánvalóan nem 
lett volna hatása. Kiss János (Fidesz) 
frakcióvezető elmondta, egyetér-
tenek abban, hogy szigorítani kell 
a közösségellenes magatartások 
szankcionálását. Mindig követik 
ebben a törvény biztosította lehető-
ségeket, a város vezetése partner és 
elkötelezett abban, hogy betartassa 
a törvényeket, az együttélés szabá-
lyaira vonatkozó rendeleteket.

Szepesi S. 

Frakcióvezetői vélemények az iskolákról
Kiss János 
(Fidesz)
A 2011. év-
ben egyházi 
fenntartás-
ba átadott 
iskolák telje-
sítményük-
kel igazol-

ták, hogy a közgyűlés jó döntést 
hozott, amikor az átadásokat tá-
mogatta. Ismételten beigazoló-
dott, hogy az évszázados oktatási 
múlttal rendelkező egyházak a ma-
gyar iskolarendszer fontos elemei. 
Az egyházi iskolák az erkölcsi ne-
velés terén is példamutató munkát 
végeznek, ezt látta meg sok mis-
kolci szülő is, akik az újabb iskolaát-
adások kezdeményezői voltak. Az 
előzetes felmérések szerint kiemel-
kedő támogatottsága volt mind a 
szülők, mind a pedagógusok kö-
zött a mostani döntésnek, de ter-
mészetesen figyeltünk arra, hogy 
aki világi iskolába kívánja járatni a 
gyermekét, annak is maradjon al-
ternatívája.

Földesi 
Norbert 
(MSZP)
Az MSZP 
az elmúlt 
években bi-
zonyította, 
hogy fonto-
sak számá-

ra az oktatási reformok. A mosta-
ni átalakítást azonban nem tartjuk 
reformnak, mert szétzilálja a be-
iskolázási körzeteket, kiszolgál-
tatottá teszi a pedagógusokat, a 
szülőket és a gyerekeket. A város 
vezetése abban is következetlen, 
hogy a szerződésekben nem kö-
telezi az átadott intézményeket 
évenkénti beszámoló, statisztika 
elkészítésére, így a közgyűlés sem 
kap hiteles visszacsatolást arról, 
hogy szakmailag jól döntött-e, te-
hát a bizonytalanság tovább erő-
södik. Az átalakítás átgondolatlan 
és ötletszerű, mégis a legnagyobb 
baj vele az, hogy konzerválja a 
szegénységet, a hátrányos meg-
különböztetést.

Molnár 
Péter 
(KDNP)
A KDNP 
örömmel tá-
mogatja, ha 
az egyházak 
az oktatás-
ban és a szo-

ciális szférában nagyobb szerepet 
és így feladatot vállalnak. A jövő épí-
tése szempontjából az oktatás és a 
nevelés nagyon fontos. Városunk-
ban hagyományosan jó és magas 
színvonalú iskolarendszer működik. 
Miskolcon az egyházi oktatásnak is 
vannak hagyományai. Szerintem 
egy iskolát választó diák és szülő 
szemszögéből vizsgálva a miskolci 
iskolarendszert elmondható: jó vá-
lasztási lehetőségeik vannak. Mi egy 
egésznek tekintjük a városi közok-
tatási rendszert. A tavalyi intézmé-
nyi átadások sikeresnek tekinthető-
ek minden szempontból. A mostani 
előterjesztést is örömmel fogadtuk 
és támogattuk. A szülők és a nevelő-
testületek is támogatták az átvételt.

Szegedi 
Márton 
(Jobbik)
A Jobbik ke-
resztény-
nemzeti ér-
tékeket valló 
pártként tá-
mogatja, 

hogy az egyház tevékenyen vegyen 
részt az oktatásban. Magam is egy-
házi iskolába jártam, és bizton állít-
hatom, nemcsak én, de a miskolciak 
többsége is elégedett a történelmi 
egyházak iskolai szerepvállalásával. 
A jelenlegi bizonytalan oktatási szi-
tuációban az egyház jelenléte mind 
a szülőnek, mind a pedagógusnak 
biztonságot ad, a gyermekeknek 
pedig erkölcsöt, tartást. Mindemel-
lett nem szabad elfeledkezni a je-
lenleg még önkormányzati fenntar-
tású iskolákról sem. Bízunk benne, 
hogy az egyház szerepvállalásával 
felszabaduló anyagi erőforrásokat 
a Fidesz nem az adósságcsapdába 
fogja dobni, hanem azt az oktatás 
színvonalának növelésére fordítja.

Közérdekű kérdések, bejelentések
A közérdekű kérdések, be-
jelentések sorában szó esett 
útról, szemétről, a Patak ut-
cáról, az egyetemről is.

Kovács László (KDNP) jelezte, 
hogy Lillafüreden hiányoznak a 
szeméttárolók. Pfliegler Péter alpol-
gármester elmondta, levélben töb-
ben fordultak hozzá ez ügyben, két 
szeméttárolót már kihelyeztek, és 
továbbiak vannak beszerzés alatt.

Bazin Géza (MSZP) jelezte, hogy 
a lehullott faleveleket a külterüle-
ti részeken még nem szedték össze. 

Szabó Sándor (KDNP) elmond-
ta, befejeződött a Kossuth utcai re-
formátus templom felújítása, me-

lyet május 13-án egy istentisztelettel 
ünnepelnek.

Pakusza Zoltán (Jobbik) arról 
szólt, hogy Perecesen, a Tárna té-
ren van egy ingatlan, amely ön-
kormányzati tulajdonú, itt rengeteg 
szemét gyűlt össze, amit elhord a 
szél, ezért kérte, hogy szedjék össze.

Nánási Kocsis Norbert (Fidesz) 
bejelentette: a Szentpéteri kapuban 
Péter-Pál napot szervez, várja az öt-
leteket, segítőket. Simon Gábor te-
lekügye kapcsán elmondta, az érin-
tett fél nem reagált az újabb jelzésre, 
ezért kéri a szocialista képviselő-
csoportot: „beszéljenek pártvezető-
jükkel, hogy adja vissza a területet”. 
Kérdésként vetette fel, a hétvégi vá-
lasztáson „hány elvesztett százalé-
kot jelentett az elfoglalt terület”?

Földesi Norbert (MSZP) érdek-
lődött, hogy a város mit tesz a Mis-
kolci Egyetemért? Kiss Gábor al-
polgármester elmondta, a Miskolci 
Egyetemnek jók a pereméterei, így 
jó eséllyel pályázik, hogy a régió ve-
zető felsőoktatási intézménye le-
gyen. A város vezetése mindent 
megtesz, hogy erősítse, támogassa.

Jakab Péter (Jobbik) a Mesevár 
Óvoda kapcsán szólalt fel az ágyak 
katasztrofális állapota miatt. Érdek-
lődött, mikor épül meg a járda az 
Irinyi utcában?

Simon Gábor (MSZP) a Diós-
győr-Lillafüred projekt kapcsán ér-
deklődött, miért nincs aláírva a 
beruházás támogatói szerződése. 
Tapolcán nem történt két év alatt 
semmi, most sem olyan fejlesztés 

indul, amit a lakók vártak. A Patak 
utcán nem kezdődött el a munka, 
kivitelezője sincs. 

Pfliegler Péter alpolgármester el-
mondta, csütörtökön nyújtották be 
a hiánypótlást a diósgyőri projekt 
támogatói szerződéséhez. A tapol-
cai fórumon kedvező fogadtatás-
ra talált, hogy két fejlesztés lesz, egy 
pályázati beruházás és egy sajáterős 
strand. Ezek olyan „kapavágások”, 
amelyeket nyolc év alatt nem sike-
rült megvalósítani. A Patak utca 
közbeszerzése megvolt, de meg-
támadta a 2. helyezett, rövidesen 
várható az elbírálás a Közbeszerzé-
si Döntőbizottságnál. A közművek 
kialakítása jelenleg is zajlik.

Seresné Horváth Zsuzsanna el-
mondta, a Mesevár Óvoda veze-
tőjével jó a kapcsolata, nem jelezte 
a problémát, de utánanéz. A járda-
szakasz pedig megépül még idén.

Iskolaátadások
Újabb oktatási intézmények egy-
házi kézbe adásáról döntött a 
közgyűlés csütörtökön.

A tagiskolaként működő Móra 
Ferenc Általános Iskola, a Gár-
donyi Géza Általános és Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola, és a Mész úti Tagóvo-
da fenntartását és működteté-
sét az Egri Főegyházmegye, a 
Vasgyári Tagóvoda fenntartá-

sát, működtetését a Nyitott Ajtó 
Baptista Gyülekezet, a Bem Jó-
zsef Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény működtetését pedig a 
Tiszáninneni Református Egy-
házkerület veszi át. 

A működtetést az egyházak 
minden esetben 2012. augusz-
tus 31-ével veszik át. Az egyhá-
zak vállalják a pedagógusok és 
az egyéb dolgozók meglévő, el-
látandó feladatokhoz történő 
továbbfoglalkoztatását. 

» Az egycsatornás gyűjtőkémények (Termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pá-
lyázati támogatásáról is döntött a miskolci közgyűlés, 25 százalék önrésszel lehet pályázni.

» Határoztak vis maior-pályázatok benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról a Kodály utcát, és 
a Nagy-Avas, Középső sor 628–629. számú ingatlan közötti hidat érintő káresemények helyreállítására.

» Tájékoztató került a grémium elé a 2011. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről, javaslatot 
tárgyaltak a 2012. évi Turizmus-marketing feladattervről, beszámolót fogadtak el Miskolc Nemze-
tiségi Önkormányzatainak a működéséről.

» Határoztak arról, hogy nem vezetik be a miskolci bölcsődékben a gondozási díjat, 2008 óta elő-
ször emelték viszont kis mértékben az étkezési díjat.

» Zöld utat adtak az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítá-
sára, mely a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. többségi tulajdonlásával jön létre.

» Döntöttek arról, hogy a Széchenyi u. 6/B. alatt lesz a Miskolc Bolt, a tervek szerint a MiskolcPont 
ügyfélszolgálati irodája és a városi Tourinform iroda is itt kap helyet.

Erről is döntöttEk ››››››››››››››››››››
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középiskolás nyelvvizsgabajnok
TízheTenkénT középfokú  

nyelvvizsga, kéT év alaTT 7!

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója!
Új ÚT a nyelvTanUlásban!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland és eszperantó.

Cz. nagy zsófia, a harmadikos 
gimnazisTa beszél koroszTályos 
rekordjáról és az ehhez vezeTô 
módszerrôl – a kreaTív nyelvTa-
nUlásról.

– Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt 
a rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? Hét 
középfokú nyelvvizsgájával ugyanis nyelvtanu-
lásban a középiskolások egyéni bajnoka lett Ma-
gyarországon! Kérem, sorolja fel ôket idôrendi 
sorrendben!

– Nem lesz egyszerû, de megpróbálom évekre 
lebontani. 2010. március – spanyol, június – német, 
szeptember – francia, 2011. január – olasz, május 
– holland, szeptember – orosz, 2012. január – 
eszperantó. A hollandot leszámítva mind „origo” 
típusú, elôtanulmányaim csak németbôl voltak, a 
többi nyelvet nulláról kezdtem.

– Hogyan találkozott a módszerrel?
– Már az általános iskolában tanultam nyelvet, 

de amikor gimnáziumba kezdtem járni, kerestem a 
lehetôséget, hogyan tudnék hatékonyabban tanulni. 
Nagyapám, aki személyesen ismeri a szerzôt, hívta 
fel a figyelmemet a Kreatív Nyelvtanulási Mód-
szerre, mivel ô is sikerrel használta a tananyagot. 

– Mi a tanulás menete?
–  Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon 

a saját tempójában tud tanulni a tanuló, így maga 
osztja be az idejét. Nyelvtani szabályok mentén 

haladva begyakorolja a beszédet és az írást is. 
A tananyag minden nyelvi létformára hat, tehát 
megtanít írni, olvasni, beszélni és megérteni a gyors 
beszédet.

– Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
–  Úgynevezett beszédszimulációs módon. A 

sok ezer kétnyelvû feladatot idôre is el kell végezni, 
olyan sebességgel, ahogy magyarul beszélünk. Eh-
hez minden segítséget megkap a tanuló, megfelelô 
szókincset, érthetô nyelvtani magyarázatokat, CD-
ket a kiejtés elsajátításához.

– Hogyan tovább?
– Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek 

tanulását, és már az érettségi elôtt szeretnék tíz 
nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés szabadidômben 
elôadásokat tartok a módszerrôl, hogy mások is 
megismerjék és ôk is sikeres nyelvtanulók legye-
nek. Így személyesen is találkozhatnak velem vagy 
más kreatív nyelvtanulókkal az érdeklôdôk.

– Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelv-
vizsgát kívánunk!

www.kreativnyelv.hu

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója!
lásban!

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Cz. nagy zsófia, a harmadikos 
gimnazisTa beszél koroszTa beszél koroszT Tályos 
rekordjáról és az ehhez veze
módszerrôl – a kreaTreaTrea ív nyelv
nUlásról.

angol, német, olasz, francia, orosz,  
spanyol, portugál, holland, svéd, 

norvég, dán, eszperantó tananyagok 
megtekinthetôk és megvásárolhatók:

miskolcon az iTC-székház  
(mindszent tér 1.) dísztermében  

2012. május 2-án (szerda)  
és május 9-én (szerda) 17–19 óráig.

A Barlangfürdőben már április 28-án megkezdődik a szezon!
2012. április 28-án – rendhagyó módon – a várható kel-
lemes, meleg időre való tekintettel megnyitjuk 3 külső 
medencénket! Így előszezoni időszakunkban (2012. 04. 
28.–2012. 05. 31.) vendégeink szezoni árakkal, viszont 
egész nap élvezhetik fürdőnk szolgáltatásait!
Az elmúlt években sok látogató igényelte a külső me-
dencék használatát ugyanebben az időszakban, így a 
Miskolci Turisztikai Kft. úgy döntött, idén egy hónappal 
korábbra hozza a szezon kezdetét.
Három külső medencében tesszük lehetővé a fürdő-
zést: a 2 kagylómedencében és a tavi élménymeden-
cében. A gyermekmedencék egyikét – a gyermekek 
egészségének megőrzése érdekében – csak tartós, 27 
fok körüli hőmérséklet esetén nyitjuk meg.
A három külső medence üzemeltetési költségei indo-
kolják a szezonban használatos árak bevezetését 2012. 

04. 28-tól, azonban a szezonon kívüli és a szezonban 
használatos árak közti különbözetet (400 Ft értékben) 
a belépőjegy bizonylatának felmutatása ellenében fel-
használhatják Barlang Aquaterápia gyógyászati részle-
günkön.* 
Szezonon kívüli bérlettel rendelkezők természetesen 
2012. május 31-ig használhatják bérletüket.
Ne feledjék, MiskolcPont kedvezménykártyával továb-
bi kedvezményekben részesülhetnek!

Árainkról és a részletekről kérjük, érdeklődjön elér-
hetőségeinken vagy megújult holnapunkon:  
www.barlangfurdo.hu

* Belépőnként 1 kedvezmény érvényesíthető. Csak felnőtt és gyermek/
diák/nyugdíjas belépőkre érvényesíthető a kedvezmény.

Miskolctapolca, Pazár sétány 1.
Telefon: +36 46 560 030. E-mail: info@barlangfurdo.hu

Nyitva tartás az év minden napján, ünnepnapokon is:
Szezonban (2012. 06. 01. – 08. 31.): h-v: 09.00-19.00

Szezonon kívül (2012. 01. 01. – 04. 27. és 09. 01.-12. 31.):  h-v: 09.00-18.00
Előszezonban (2012. 04. 28. – 05. 31.): h-v: 09.00-18.00
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Az egész világnak  
fejlesztenek Miskolcon
Közel nyolcvan embernek adnak 
munkát, sokuk a Miskolci Egyete-
men végzett, és – mivel mérnöke-
ik egy világcég számára fejlesztenek 
ipari szoftvereket – az egész világ-
nak dolgoznak itt, Miskolcon.

– Szeretjük Miskolcot, minden 
kollégánk szívesen dolgozik eb-
ben a városban, hiszen lokál-
patrióták a munkatársaink, itt 
élünk és dolgozunk hosszú távon 
is – fogalmazza meg a városhoz 
való kötődésüket Erki László, az 
evosoft Hungary Kft. miskolci 
telephelyének műszaki vezető-
je. A nagyközönség nem ismeri 
munkájukat, hiszen ipari szoft-
vereket fejlesztenek.

– Mérnökeink elsősorban or-
vostechnikai, hajtástechnikai és 
ipari automatizálási szoftvereket 
fejlesztenek, itt, Miskolcon leg-
inkább az orvostechnika az erős, 
de az ipari automatizálást is most 
tervezzük erősíteni a helyi csa-
patban – mondta.

A cég folyamatosan részt vesz 
állásbörzéken, keresi a fiatal, jól 
képzett munkaerőt, több felső-

oktatási intézménnyel – köz-
tük a Miskolci Egyetemmel és az 
egri Eszterházy Károly Főiskolá-
val – tartanak fenn jó viszonyt, 
felkérésre tartanak előadáso-
kat a fiataloknak, van gyakorno-
ki programjuk, ami iránt szintén 
sok fiatal érdeklődik, de a diplo-
mamunkát is sokan írják náluk, 
emellett pedig ösztöndíjprog-
ramjaik is vannak. Erki László el-
mondta, Miskolcon is magasan 
képzett, fiatal csapattal dolgoz-
nak, közel nyolcvan fővel, de fo-
lyamatos a bővítés.

A hazánkban képzett mérnö-
kök alapképzését magas szin-
tűnek látják, azonban vannak 
olyan speciális fejlesztési terü-
letek, melyeket az egyetemeken 
nem tanítanak, az ilyen munka-
körökhöz szükséges tudást to-
vábbképzésen biztosítják mér-
nökeik számára. Hogy egy-egy 
funkciót hogyan valósítsanak 
meg egy-egy szoftverben, az is 
speciális tudást igényel, ezt sok 
esetben Németországban oktat-
ják – az orvostechnológiai terü-
leten mindez akár fél év is lehet.

Böngészők versenye – közeleg a Chrome királysága?
Néhány hónapja átvette a 
böngészők versenyében a 
második helyet – a magyar-
országi internet-felhasználók 
körében – a Chrome, meg-
előzve az Internet Explorert. 
S bár Magyarország egyelő-
re a Firefox fellegvárának szá-
mít, ez is egyre inkább veszít 
népszerűségéből, sokak sze-
rint pedig belátható időn be-
lül a Google böngészője veszi 
át a vezető helyet.

A grafikus böngészők történelme 
a WorldWideWeb nevű böngésző-
vel kezdődött, majd az 1993 szep-
temberében megjelent Mosaickal 
folytatódott. Később a Spyglass 
nevű cég megvásárolta a Mosaic 
licencét, hogy elkészítse saját 
webböngészőjét. A Spyglass Mosaic 
nem volt népszerű, de 1995-ben a 

Microsoft megvásárolta a licencét, 
azt továbbfejlesztették és később In-
ternet Explorerre változtatták a ne-
vét. A sokáig piacvezető program 
eleinte még nem is volt integrálva a 
Windows operációs rendszerekbe, s 
mégis ez volt a legelterjedtebb, ma 

pedig hiába van integrálva, mégis 
folyamatosan veszít a pozíciójából. 

– Mára úgy hazánkban, mint a 
világon, leginkább a Firefoxot, az 
Explorert és a Chrome-ot használ-
ják a számítógépen és laptopon, 
netbookon internetezők, és bár éve-
kig a Microsoft böngészője vezette 
a piacot, mára ez alaposan megvál-
tozott – mondja Kurucz Tamás szá-
mítástechnikai szakember.

– A Chrome legnagyobb elő-
nye az, hogy gyors, így ugyanaz-
zal a számítógép-teljesítménnyel és 
ugyanolyan sebességű internetkap-
csolattal gyorsabban netezhetünk a 
Google böngészőjével, mint a Mic-
rosoftéval – teszi hozzá Kurucz Ta-
más, leszögezve, a legbiztonságo-
sabbnak a szakértők még mindig a 
Firefoxot tartják.

– Az Internet Explorer azért is 
veszít folyamatosan pozíciójából, 
mert éveken keresztül nem alkal-

mazkodtak a trendekhez. Amíg a 
másik két említett böngészőnél el-
kezdtek különféle beépülő bővít-
ményeket fejleszteni, az Explorer 
ezt sokáig nem tartotta fontosnak. 
Az utóbbi időben már a Microsoft 
is felismerte ezek népszerűségét és 
elkezdett dolgozni, de egyrészt nagy 
lemaradásban van, másrészt kevés-
bé sikeresek, mint a Firefox, vagy 
a Chrome hasonló fejlesztései – 
mondja. 

Kurucz Tamás szerint egy elő-
nye azonban mindenképpen van 
az Internet Explorernek, neve-
zetesen, hogy sok régi oldal még 
mindig ezen jelenik meg a legtö-
kéletesebben, hiszen erre fejlesz-
tették. Az újonnan fejlesztett olda-
lak esetén viszont sok esetben már 
vesztesként jön ki a versenyből, el-
sősorban kompatibilitásbeli prob-
lémái miatt.

Tajthy Ákos

egy kis böngésző történelem
» 1991 –  az első grafikus WWW böngésző 

megjelenése, amelyet a web aty-
jaként emlegetett Tim Berners-
Lee készített

» 1993 –  megjelent a Mosaic
» 1994 –  megjelent a Netscape, amely so-

káig uralta a webet
» 1995 –  színre lép az Internet Explorer, és 

elkezdődik az első böngészőháború
» 1996 –  megjelenik a norvég Opera első 

publikus verziója
» 1998 –  a Netscape ekkor már gyors ütem-

ben veszít a részesedéséből, ezért 

nyílt forráskódúvá teszik, majd 
megalakul a Mozilla

» 2002 –  az Internet Explorer részesedése 
eléri a 95%-ot

» 2003 – megjelenik a Safari
» 2004 –  megjelenik a Firefox, és ezzel 

megkezdődik a második böngé-
szőháború

» 2006 –  megjelenik  
az Internet Explorer 7

» 2008 – megjelenik a Chrome

(Forrás:  
http://magyaropera.blog.hu)

Tech-hírek
» Elindult a Google Drive. A magán- 
és vállalati felhasználók öt gigabyte terjedelem-
ben ingyenesen menthetik el adataikat, ennél 
nagyobb tárhelyért viszont már havidíjat kell 
fizetniük. A Google Drive tárhelyszolgáltatás 
az internetes szolgáltató más alkalmazásaival 
szoros integrációban működik, például Google 
Docs irodai szerkesztő alkalmazáscsomag-

gal, valamint a Google+ közösségi platform-
mal. A „virtuális merevlemez” a böngésző prog-
rammal a drive.google.com címen érhető el. A 
Google későn érkezőnek számít saját internetes 
tárhelyszolgáltatásával, hiszen a Dropbox már 
2007 óta nyújt hasonló szolgáltatást. De leg-
nagyobb riválisai is megelőzték már, hiszen az 
Apple már korábban megnyitotta iCloud szol-
gáltatását, a Microsoft pedig SkyDrive néven 
áll virtuális tárhelyszolgáltatással ügyfelei ren-
delkezésére.

HA KLÍMÁT SZERETNE,
NE BÍZZA A VÉLETLENRE!
MeNJeN BIZtOsrA és VeGYeN                     KLÍMÁt 6 

VAGY                     AKÁr 10 ÉV GARANCIÁVAL!
MOST KÁNIKULAI SZEZONNYITÓ 

AKCIÓKKAL VÁRJUK
Kérje ingyenes helyszíni szaktanácsadásunkat! 

 HÍVJON: 70/367-9868
vagy látogasson meg minket az alábbi webcímen

WWW.KLIMAYUKON.SHOPRENTER.HU
HA MOst FeLIrAtKOZIK HÍrLeVeLÜNKre, teLJeseN INGYeN MeGAJÁNdéKOZZUK 

eGY HAsZNOs KIAdVÁNNYAL, MeLYNeK CÍMe: KLÍMAVÁLASZTÁS BUKTATÓK NÉLKÜL
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Május végéig még erős támogatást kap pénzügyekben, ezért ha le-
het, már most tartalékoljon a szűkösebb napokra! Ez a tavasz extraprofitot is hozhat, ha él a kedve-
ző lehetőségekkel – de ehhez bele kell vetnie magát a munkába. Fontos viszont, hogy ki tudjon 

kapcsolni. Olyan új hobbit is találhat magának, mely hosszú időre leköti a figyelmét.

BiKa (04. 21–05. 21.) A tavaszi fáradtság most kezd eluralkodni, az egyre melegebb na-
pok nemcsak önt, hanem környezetét is lassúvá és figyelmetlenné tehetik. Ez egészen odáig fajul-
hat, hogy elfeledkezik bizonyos dolgokról. Szerelmi életében igazi túlfűtött napok következnek. Ér-

demes lehet elutazniuk párjával, hogy csak egymással foglalkozhassanak.

iKreK (05. 22–06. 21.) A napokban végtelenül kreatív, ötletes lesz, emellett megnő a 
szeretet és a nyugalom iránti igénye, melynek környezete is nagyon fog örülni. Visszatalál a régi, 
csendesebb, kedvesebb önmagához, szellemessé, vonzóvá, szerethetővé válik ismét. Ha új állást 

keres, befektetésen töri a fejét, akkor ennél kiválóbb időszakot nem is találhatna.

ráK (06. 22–07. 22.) Kollégái elfogadják az észrevételeit, tanácsait, de azért ügyeljen 
arra, hogy ne akarja mindenképpen irányítani őket! Ha célt szeretne érni náluk, akkor csak finoman 
terelgesse a csapatot a jó irány felé. Kiegyensúlyozott hangulata a párkapcsolatában is megmutat-

kozik: messze elkerülik önöket a viták. Kedvese komoly lépésre szánja el magát. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) A héten még a szokásosnál is nehezebben viseli a korlá-
tokat, a munkahelyén is fontosnak tartja, hogy megmaradhasson a szabadsága. Még a főnökétől 
sem igen viseli el, hogy megszabja, hogyan dolgozzon. Nyugodtabb lenne, ha végre megfelelő 

partnert tudhatna maga mellett a magánéletében. Szánjon több időt a barátaira, családjára!

szűz (08. 24–09. 23.) Úgy érzi, lehetetlenség kiszabadulni a mókuskerékből? Soha nem 
ér véget a hajtás, állandóan fáradt és nyűgös? Semmiképpen se adja fel! Éppen most kell minden 
erejét és energiáját a munkába és a tanulásba fektetni, hogy végre a vágyott elismerésben része-

süljön. Magánéletében csak pozitív események történnek, minden napra juthat egy bók.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ezekben a napokban a szellemi fejlődés iránti vágya áll a kö-
zéppontban: a munkájára, hobbijára, emberi kapcsolataira koncentrál. Sikert sikerre halmozhat, de 
vigyázzon, ne hajszolja túl magát! A magánélete is jól alakul: párja egy pillanatra sem tud ellenáll-

ni önnek, és minden óhaját azonnal teljesíti. Kényeztesse őt viszont!

sKorpió (10. 24–11. 22.) Jól érzi magát, fizikailag és szellemileg is jó formában van, ez 
ráadásul az egész hetére jellemző lesz. Kreatív ötletei megkönnyítik a munkavégzést is. A lendületes-
ség nemcsak a párkapcsolatának, de egyéb emberi viszonyainak is jót tesz. A tavasz utolsó néhány 

hete a megvalósulás, a beérés ideje lesz. Álmai most valóban valóra válhatnak. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Sokat dolgozik, pótolhatatlanná szeretné tenni magát, hiszen 
régi vágya, hogy béremelést csikarjon ki. Aktivitása és vitalitása viszont csökken a múlt héthez ké-
pest, ezért várjon egy kicsit. Hajlamos lesz hét közben is lustálkodni, különösen munka és tanulás 

terén lazsál, emiatt akár problémái is adódhatnak. Jót tenne néhány nap szabadság…

BaK (12. 22–01. 20.) Ez a hét meghozza a rég várt sikereket! Ha eddig nem ért hivatása 
csúcsára, akkor most minden esélye megvan rá, hogy feljebb jusson a ranglétrán. Ez nem feltétle-
nül jelent felhőtlen örömöt, mert a pozíció rengeteg felelősséggel járhat. Május elején csodálatos 

találkozásban lehet része. Ha tartós kapcsolatban él, akkor is pozitív változás elé néz.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ez a hét sokkal bonyolultabb, mint amilyennek kinéz. Sok 
kecsegtető, mégis kétséges vagy veszélyes döntés lehetőségét tartogatja, éppen ezért komoly hoz-
záállásra és alapos megfontoltságra lesz szüksége most. Halmozza el kedvesét bókokkal! De ha 

nem gondolja komolyan, akkor azon dolgozzon, hogyan nyerje vissza a szabadságát. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Tele van energiával, ötletekkel? Használja ki, ragadjon meg 
minden alkalmat arra, hogy pozitív irányba fordítsa a sorsát. Karrierje, szerelmi élete szárnyakra 
kap, új lehetőségek mutatkoznak meg, és ezekre vétek lenne nemet mondania. Bátran és nyugod-

tan vágjon bele új munkába, fektesse be a pénzét hosszú távra, kössön új üzleteket – cselekedjen!

s
u
d
o
k
u

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. 

Pereces: fejlesztések a bányászaton túl
Kertváros és bányásztelep, panel- 
és téglaépítésű társasházak is meg-
találhatók Perecesen és környékén, 
ennek megfelelően nagyon széles 
skálán mozog a megoldandó fel-
adatok köre, amellyel találkozik az 
itt tevékenykedő önkormányza-
ti képviselő.

Bazin Géza azt mondja, véleménye szerint 
ez a körzet a legbonyolultabb Miskolcon. 
Pereces, Bulgárföld és a Dél-Kilián egy ré-
sze tartozik a 17-es körzethez. Ami így te-
rületében is elég nagy, és összetételében is 
nagyon vegyes. Ez a képviselőtől is sokré-
tű gondolkodást és odafigyelést igényel, 
hiszen teljesen másképp kell kezelni egy 
panelházas környéket, mint akár egy tégla-
építésű társasházakból álló részt, egy lakó-
parkot, családi házas övezetet, vagy éppen 
külvárosi részt – ebben a körzetben pedig 
minden megtalálható. 

A körzet legnagyobb részét Pereces te-
szi ki, ahol mélyen gyökerezik a bányász-
hagyomány, ami nem is csoda, hiszen a 
városrész a bányára épült rá, évtizedek-
kel ezelőtt itt szinte mindenki a bányából 
élt. Ez egyben a legnagyobb problémát is 
előrevetíti, hiszen a bánya már régen nem 
üzemel, így nincs, ami „működtesse” a vá-
rosrészt. Ettől függetlenül a hagyományo-
kat őrzik az itt élő bányászcsaládok.

A nagy esőzés következményei
Minden részen más jellegű problémák ke-
letkeznek, amelyek más típusú megoldást 
igényelnek. A képviselő számára azonban a 
legfontosabb a lakók véleménye, amikor hoz-
zálát egy feladat megoldásához, vagy dönt ar-
ról, hogy a rendelkezésre álló keretből milyen 

munkákat végeztessen el. Mivel Bazin Géza 
Perecesen lakik, maga is folyamatosan szem-
besül azzal, hogy hol mire van szükség.

Pereces is a város azon részei közé tarto-
zik, amelyekben jelentős károkat okozott a 
2010-es nagy esőzés, és ahol a károk helyre-
állítása épphogy befejeződött, a megelőzést 
szolgáló beruházások pedig még mindig fo-
lyamatban vannak. Mivel völgyben lévő vá-
rosrészről van szó, a két évvel ezelőtti ka-
tasztrófa rávilágított, hogy mennyire fontos 
a csapadékvíz-elvezetés, a belvíz kialakulá-
sának megelőzése, a meredek utak aszfalto-
zása. Akkor ugyanis mindent vitt a víz, amit 
csak tudott, amikor a meredek utcákon, 
domboldalakon lefolyt, így a beruházások, 
fejlesztések meghatározó vonala, hogy a vi-
zet mindenhol el tudják vezetni anélkül, 
hogy komolyabb gondot okozna.

2011-ben a vis maior-támogatásnak kö-
szönhetően elkészült a Bellervölgy utca 
aszfaltozása, de aszfaltoztak és vízelvezető 
árkot építettek a Péch Antal, a Lauday és 
a Faller utcában is. Hét zúzalékos utcában 
készült csapadékvíz-elvezetés és javították 

ki a zúzalékot, amely állandó gondot jelent 
a körzetben, hiszen az eső folyamatosan le-
mossa azt a lejtős utcákban, így sziszifuszi 
munkával kell javítani.

A képviselői alapjából elsősorban olyan 
beruházásokat igyekszik megvalósítani 
Bazin Géza, amely emeli a lakók komfort-
érzetét, mint mondja, ez az utóbbi évek-
ben inkább csökkent, főleg a zöld területek 
nem megfelelő gondozása miatt. 

Járda, lépcső épült
Tavaly felújították a Debreceni Márton tér 
lépcsősorát, a Kodály Zoltán utcában meg-
süllyedt a csapadékvíz-elvezető rács, amit 
szintén kijavítottak. Megemelték a perece-
si temető kerítésének lábazatát is, ugyanis 
2010-ben a nagy eső után a víz a kerítésen 
átfolyva a temetőt is elöntötte, ezt szerették 
volna megelőzni, nehogy még egyszer elő-
forduljon. Hét külterületi zúzalékos utcát 
újítottak fel amiatt, hogy ezeken a részeken 
is egyre többen élnek életvitelszerűen, és az 
ő közlekedésüket is segíteni szerette volna 
Bazin Géza. 

A Hérics utcában járda épülhetett ki, az 
Erenyő utcában pedig szintén a lakások 
jobb megközelíthetősége érdekében új lép-
csősort készítettek korláttal. A Fehér Akác 
lakóparkban lakossági kérésre áthelyezték 
a szelektív szeméttárolót, ugyanis a parko-
lót idén bővíteni szeretnék. 

2012-ben is szeretne a képviselő mi-
nél több beruházást megvalósítani, első-
sorban a lakossági igényeknek megfelelő-
en. Így például teljesen fel szeretné újítani 
a Vilma-forrást és környékét, azt ugyanis 
egyre többen használják forrásvíz-vétele-
zésre, ezért a környezete méltó rendbeté-
telét fontosnak tartja. 

Pereces: hagyományt őriznek,  
utat javítanak, parkolót építenek
Szintén fontos a csapadékvíz-elvezető árkok 
és rácsok rekonstrukciója, például a Faller 
utcában. Folytatni szükséges a zúzalékos 
utak felújítását, a járda és lépcsőépítéseket, 
az elhasználódott lépcsősorok felújítását. 

A képviselői alapjából az intézmények 
támogatását is feltétlenül fontosnak tartja, 
hiszen ebből a forrásból tudják a rendez-
vényeiket megtartani, eszközeiket besze-
rezni. Fontosnak tartja a hagyományok őr-
zését, tavaly támogatás híján nem tudták 
megtartani a bányásznapot, ami Perece-
sen a legfontosabb ünnepnek számít. Ba-
zin Géza reményei szerint idén nem lesz 
probléma az anyagi háttérrel, és a város tá-
mogatása mellett meg tudják rendezni az 
ünnepséget és megemlékezést.

Visszatérő probléma a Lugas utcában az 
út állapota, ami évek óta kritikán aluli, fo-
lyamatosan próbálják zúzalékolással kezel-
ni, ám az állandó építkezések miatt nehéz 
megfelelő állapotban tartani. Ennek ellené-
re idén is felújítják majd, és bíznak benne, 
hogy előbb-utóbb erre az utcára is aszfalt 
kerülhet. A temető mellett aszfaltozott par-
kolót szeretnének kialakítani még, ami szin-
tén jelentős előrelépés lenne a településrész 
életében.                    Horváth I. | fotó: Juhász Á.Tavaly több zúzottköves utcát is sikerült leaszfaltozni a lakók nagy örömére

A völgybe épült városrészben kiemelt fontosságú a megfelelő csapadékvíz-elvezetés kiépítése
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Április 28. | szombat » Labdarúgás: NB I, DVTK – DVSC. Diósgyőri stadion, 17.30.

Április 30. | hétfő » Futsal: női NB I döntő, első mérkőzés: DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont – Tolna-Mözs. Generali Aréna, 17.00.

mÁjus 4. | péntek » Labdarúgás. NB I: Pécsi MFC – DVTK. Pécs, 18.00.

mÁjus 5. | szombat » Floorball: OB2 felsőházi rájátszás, Miskolci SzFSE – IBK Cartoon 
Heroes. Generali Aréna, 11.00.
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Miskolc: indul 
a sportiskolai oktatás
Az egészségtudatos életmódra neve-
lést és a helyi élsport utánpótlás-bá-
zisát is erősíti, hogy szeptembertől 
Miskolcon is bevezetik a sportiskolai 
oktatást a Bársony–Hunyadi Általá-
nos Iskolában. Ezzel mintegy ötéves 
lemaradást pótol most a város, a töb-
bi megyeszékhelyhez képest.

A magyar kormány 2005-ben 
fogadta el a Nemzeti Sportstra-
tégiát, amely a sportot elsősor-
ban eszköznek tekinti a leg-
fontosabb társadalmi célok: az 
egészségmegőrzés, nevelés, a sze-
mélyiségfejlesztés, a közösség-
építés, valamint a társadalmi in-
tegráció érdekében. A stratégia 
megfogalmazza a versenysport – 
és ezen belül az utánpótlás-neve-
lés – feladatait is, célul tűzve ki a 
sportiskolai rendszernek mint az 
utánpótlás-nevelés és -képzés bá-
zisának a létrehozását, illetve ki-
építését. Ennek egyik megvalósu-
lási formája a közoktatási típusú 
sportiskola, a programot már a 
2007/2008-as tanévtől lehetett al-
kalmazni, felmenő rendszerben. 
Jelenleg országosan mintegy tíz-
ezer tanuló vesz részt benne.

– Maga a közoktatási típusú 
sportiskola tehát nem újkeletű 
dolog. Öt éve kellene már mű-
ködnie Miskolcon is ilyen típu-
sú intézménynek – nyilatkozta 
Szabó Brigitta, a Miskolci Városi 
Sportiskola Kft. ügyvezető igaz-
gatója. Egy speciális utánpótlás-
nevelési programról van tehát 
szó, melyben a közoktatás keretei 
között hozzák összhangba a tan-
kötelezettségből fakadó elvárá-
sokat és a tudatos sportnevelést, 
rakják le a jövő sportolói számára 
az életpályamodell alapjait.

Kegyes Jenő iskolaigazgató el-
mondása szerint nagyon örültek 
a felkérésnek, hogy iskolájukra 

esett a választás, a speciális sport-
iskolai kerettanterv alkalmazásá-
ra Miskolcon. 

– Pedagógusaink számára ez 
természetesen többletmunkát je-
lent. Az edzések miatt máshogy 
kell megszervezni a napot, más-
hogy kell a gyerekekhez viszo-
nyulni, akik gyakran fognak ver-
senyeken, edzőtáborokban részt 
venni, s ehhez kell igazítani a ta-
nulmányi elvárásokat is. Ugyan-
akkor tudjuk, hogy a program 
más városokban már nagyon jól 
működik, a szülők szeretik ezt a 
képzési formát, mivel összehan-
golja a sportelfoglaltságot az isko-
lai tevékenységekkel – emelte ki 
az igazgató.

Szabó Brigitta szerint az iskola 
rendelkezik a szükséges személyi 
és tárgyi feltételekkel. A belvárosi 
helyszín és a közlekedési adottsá-
gok mellett alapvetően a tanárok, 
pedagógusok személye, az igaz-
gató és a tantestület hozzáállása 
volt az, ami miatt az intézmény 
mellett döntöttek. 

A közoktatási típusú sportis-
kolai rendszerben az első és az 
ötödik évfolyamon indulhat meg 
a képzés, a 2012/2013. tanévtől az 
adott sportági szakszövetségek 
és a Miskolc Városi Sportiskola 
Kft. szakmai támogatása mellett. 
A választható sportágak között 
az úszás, atlétika, judo, vízilabda, 
kosárlabda, valamint a kézilabda 
szerepel.

A közoktatási típusú sportis-
kolák egy köre létszámalapú cél-
támogatásban részesül, melynek 
összege 30 ezer forint/fő/tanév. 
Az állami támogatás felhasználási 
lehetősége rendkívül széles körű. 
Lehetőség van a sporteszközfej-
lesztésre, a sportszakmai tovább-
képzésre, versenyeztetésre, edző-
táboroztatásra.                 Szepesi S. 

Távozik Lindqvist

Hétfőn eldőlt, a következő szezon-
ban nem Greg Lindqvist lesz a Mis-
kolci Jegesmedvék vezetőedzője.

Egri István, a Miskolci Jeges-
medvék elnöke és a svéd szak-
ember korábban abban egyezett 
meg, hogy április végéig dön-
tést hoznak a jövőről. A találko-
zó azonban hamarabb létrejött, 
ugyanis Greg Lindqvist – mint 
azt elmondta –, olyan ajánla-
tot kapott más klubtól, amely-
re azonnal válaszolnia kellett. Ez 
azzal járt, hogy nem tudott to-
vább várni Miskolc ajánlatára.

– Nagyon sajnáljuk, hogy 
Greg így döntött, de a jelenlegi 
helyzetben a klub vezetésének 
olyan megalapozott döntéseket 
kell hoznia, amely biztosítja a 
következő szezon sikeres meg-
valósítását. Köszönjük eredmé-
nyes munkáját – mondta Egri 
István.

Lindqvist kiemelte, szép ki-
lenc hónapot töltött Miskol-
con, köszöni a klubvezetésnek, 
a csapatnak és a szurkolótábor-
nak, hogy ilyen emlékezetes és 
sikeres szezont tudhatnak ma-
guk mögött.

Hétfőn pályára állítják a Vénuszt: aranyat remélnek
Hétfőn kezdi meg történel-
me első döntőjét a DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont 
női futsalcsapata a Tolna-
Mözs ellen.

A 2006-ban Miskolci Vénusz 
néven alakult klub – sorrend-
ben – egy 6., 4., 3., 4., majd ismét 
3. helyezés után a 2011/2012-es 
pontvadászatban elérkezett eddi-
gi legnagyobb sikerének küszöbé-
re: döntőt játszhat a női futsal él-
vonalában. Már azzal történelmet 
írtak, hogy idekerültek, de ezen a 
ponton már nem lehet más céljuk, 
mint a végső győzelem megszer-
zése. Juhász Viktor elnök szerint a 
klub történetében fordulópont volt 
Sárréti Géza négy évvel ezelőtti ér-
kezése.

– Csepregi Gabriella és a jelen-
leg sérült Kovács Aliz a kezdetek óta 
velünk van, kialakult egy fiatal mag, 
amely mentalitásban és futballtu-
dásban is méltó a döntőre – emelte 
ki a vezetőedző. – Olyan csapat ez, 
mely mindent megtesz azért, hogy 
jól szerepeljen, népszerűsítse a klu-
bot a megyében, így egyre több lány 
kap kedvet a futsalhoz – tette hozzá 
Sárréti Géza.

A tréner elmondta, felkészül-
tek az egyik együttes három nyert 

mérkőzéséig tartó párharcra, 
melynek nagy reményekkel vág-
nak neki – feltennék az I-re a pon-
tot, arannyal zárnának.

– Örülök, hogy két vidéki gárda 
vívja a finálét, akik az alapszakasz-
ban is bebizonyították (a Vénusz az 
1., a Tolna a 2. helyen zárta a baj-
nokság első körét), helyük van a 
döntőben. Három válogatott játé-
kost igazoltak az idény elején a tol-
naiak, több, ilyen szinten bevethető 
játékosuk van, és nagyobb költ-
ségvetéssel is dolgoznak, de csa-

patként jobbak vagyunk, és ki fog 
jönni a végén, hogy itt helyi kötő-
désűek alkotják a keretet. Az alap-
szakasz során oda-vissza vertük 
őket – idegenben 4–3-ra, itthon 
7–2-re –, a lányok bebizonyították, 
hogy kevesebb cserével is nyerni 
tudnak. Át kell érezniük a felelős-
séget – hangsúlyozta Sárréti Géza.

A csapatkapitány, Csepregi Gab-
riella három mérkőzés alatt eldön-
tené az aranyérem sorsát.

– Nagy lépés ez az egyesület éle-
tében, örülök, hogy idáig eljutot-

tunk. Azt várom a csapattól, hogy 
mindenki tegye oda magát, egy-
másért küzdjünk. Egyértelműen 
győzni szeretnénk! – jelentette ki a 
válogatott játékos.

Az első mérkőzést április 30-án, 
hétfő délután 5 órától rendezik a 
Generali Arénában. Juhász Viktor 
elmondta, az utánpótláscsapat fel-
vezető mérkőzést játszik fél 4-től 
fél 5-ig. A hangulat fokozása érde-
kében felkérték Hollósy Andrást, a 
DVTK labdarúgócsapatának szpí-
kerét a találkozó felvezetésére. A 
belépés ingyenes, emellett kvízjá-
ték is lesz, melyen kitűzőt és tollat 
nyerhetnek a szurkolók.

– A döntő jó alkalom arra, hogy 
még többen megszeressék, megis-
merjék a (női) futsalt – hangsúlyozta.

A második találkozót május 
13-án délután 5 órakor rendezik 
a Tolna-Mözs otthonában (má-
jus 4–6-ig a válogatott miatt szü-
net lesz, Moszkvába tart a kerettel a 
vénuszos Újvári Krisztina, Bernáth 
Csilla és Csepregi Gabriella is). A 
harmadik mérkőzés időpontja még 
nem fix, de valószínűleg május 18-
án vagy 19-én játsszák az egyetemi 
körcsarnokban, a Generali Aréna 
ugyanis foglalt lesz ekkor.

Amennyiben nyer a DVTK-
Vénusz, 54 év után szerez első osz-
tályú csapatsportágban bajnoki cí-
met a városnak.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

A listavezető látogat Diósgyőrbe
Kettős emberhátrányban 
kétgólos vereséget szenve-
dett a DVTK labdarúgócsa-
pata Győrben. Szombaton a 
veretlen DVSC a miskolciak 
vendége.

– Aki a helyszínen tekintette meg 
a győri meccsünket, láthatta, a já-
tékosoknak nincs gondja a hittel, 
mert akkor nem tudtak volna ket-
tős emberhátrányban így játszani – 
tekintett vissza az előző találkozóra 
Szentes Lázár, aki az ETO Parkban 
nagyot hibázó Ivan Radoš kapcsán 
a kapuskérdésre is kitért.

– Meghallgatom, esetleg meg-
kérdezem a kapusedzőt, de a fele-
lősséget nem adom át, én döntök 
arról, ki álljon a kapuba – jelentette 
ki a szakmai igazgató.

A Debrecen elleni találkozóról 
kiemelte, az aktuális állapot, a ho-
zott „muníció” fog dönteni.

– Jó sorozatban és formában 
lévő ellenfél érkezik, mi pedig egy 
sikertelen időszak közepén va-

gyunk. Azokat az embereket kell 
megtalálnom, akik képesek elvi-
selni, hogy a listavezető jön hoz-
zánk. Erősíthet minket, hogy itt-
hon játsszunk, és én is segíteni 
próbálok nekik abban, hogy képe-
sek legyenek lélekben is megvívni 
ezt a csatát. Egyéni beszélgetése-
ket és csoporttréningeket tartunk, 

illetve pszichológus segítségét is 
igénybe vesszük, hogy átlendül-
jünk a holtponton – mondta a 
szakember. Idegenben egyébként 
a bajnokság legsúlyosabb veresé-
gét szenvedte el a DVTK (0–5) a 
Hajdúságban.

Youssef Sekour és Gohér Gergő 
győri kiállítása miatt biztosan nem 

léphet pályára, a héten már a csa-
pattal edzett viszont a korábban 
sérüléssel bajlódó Mohamadou 
Abdouraman és L’Imam Seydi, il-
letve Francisco Gallardo is. Szen-
tes szerint elképzelhető, hogy őket 
tudják szombaton használni, míg 
Budovinszky Krisztiánnak derék-
bántalmai vannak.

Edzőkérdésben egyelőre nincs 
előrelépés, ugyanakkor közel ke-
rült Diósgyőrhöz az a bizonyos új 
szakvezető.

– Akkor lesz kézzelfoghatóbb a 
történet, ha megjelenik egy edző 
a mérkőzésünkön. Nem sok hi-
ányzott ahhoz, hogy akár már a 
Debrecen ellen itt legyen az illető, 
de nem jött össze. Bízunk benne, 
hogy már a jövő héten lesz konkré-
tum – zárta a szakmai vezető.

A mérkőzés előtti utolsó tré-
ning előtt egy Miskolcon vendé-
geskedő spanyol középiskolás cso-
port látogatta meg a labdarúgókat: 
az andalúziai Córdoba melletti 
Espejoból érkező kontingens talál-
kozhatott a szintén erről a vidékről 
származó Gallardoval, Luquével és 
Fernandoval is. Talán ebből erőt 
meríthetnek a hispánok is a foly-
tatásra.

Soós P.

Tizedik lett, és új edzővel folytatja a DKSK
Hazai pályán 65–58-ra kikapott a BSE-től az élvonalba 
négy év után visszatérő DKSK a párharc döntő mérkő-
zésén, így a tizedik helyen végzett. A bajnokság záró 
sajtótájékoztatóján az új edzőt is megnevezték.

Zsiga Marcell, Miskolc sportért felelős alpolgár-
mestere elmondta, látva a csapat körüli érdeklő-
dést, a következő évtől is támogatják az együt-
tes szereplését – ez a közgyűlés döntése nyomán 
tízmillió forintot jelent, ehhez jön még a szpon-
zorok támogatása.

A DKSK-MISI Kft. ügyvezetője, Szabó Ta-
más szerint sikerült olyan csapatot építeni, mely 
alkalmas lett volna az előzetesen kitűzött cél, az 
első nyolcba kerülés elérésére.

– Az első vereség rányomta a bélyegét az 
egész szezonra, nem azt a játékot nyújtották a lá-
nyok, amit elvártunk. Sokszor elképzelés és mo-
tiváció nélkül álltak parkettre. A fontos mérkő-

zéseinket elvesztettük, így elégedetlenek voltak 
a szponzorok és a vezetőség is. A rájátszásban 
aztán végleg elvesztettük a fonalat, s ez azt in-
dokolta, hogy a szakmai területen is váltsunk – 
hangsúlyozta.

Szabó Tamás bejelentette, Peresztegi Nagy 
Ákos vezeti a 2012/2013-as szezontól a csapatot, 

szerződése egy plusz egy évre szól, a hosszabbí-
tás pedig a tavalyihoz hasonlóan az első nyolcba 
kerülés függvénye. A tréner több első osztályú 
együttesnél tevékenykedett már, legutóbb pedig 
a székesfehérvári akadémiánál dolgozott után-
pótlás szakmai igazgatóként.

– Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen pati-
nás egyesület szakmai munkáját irányíthatom. 
Egyben óriási kihívás is, hogy visszavezessem a 
Diósgyőrt abba a dicsfénybe, melyben évekkel 
ezelőtt tündökölt a klub. Több taktikai variáci-
ós, agresszív, „fiús” védekezés jellemzi a stíluso-
mat, ebből törekszünk majd improvizatív táma-
dásra. Gyors, felpörgetett kosárlabdát szeretnék 
játszatni a lányokkal – ígérte a szakember.

A keret kialakítása kapcsán elhangzott: 
Ocsenás Barbara, Bran kica Hadzovic és Maja 
Skoric a jövőben is biztosan a csapat tagja lesz, 
a többiek sorsáról még nem született döntés. A 
tervek szerint a közös munka augusztus elsején 
kezdődik.                                    Soós P. | fotó: Juhász Á.

Újvári Krisztina (balról) és Csepregi Gabriella egészséges drukkal és önbiza-
lommal várja a döntőt

Három hét után újra hazai közönség előtt játszik a Diósgyőr | fotó. M. L.
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Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók 
beépítve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. Érdeklődni: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu. Bemuta-
tóterem: Miskolc, Bükk áruház, I. emelet. 
Nyitva: h–p: 11–15 óráig, szo: 9–12 óráig.

Miskolc, selyemréti, 36 m2-es, gázkon-
vektoros, erkélyes és keleti tájolású, 3 szin-

tes házban felújított lakást nagyobbra 
cserélném földszinttől első emeletig, gá-
zos lakásra, ráfizetéssel. Érd.: 46/749-495, 
30/360-5502.

Alsózsolcai megbízónkhoz csiszoló, 
operátor, fémmegmunkáló gépkezelő, 
AFI-hegesztő (érv. tűzv.) és targoncaveze-
tő munkakörben tapasztalt munkavállaló-
kat keresünk önéletrajzzal, bizonyítvány-
másolattal. Get Work Magyarország Kft. 
Miskolc, Szentpéteri kapu 80,, miskolc@
gwm.hu

ballagásra, valamint egyéb családi 
és céges rendezvényekre rendeljen hidegtálat, 
hidegkonyhai készítményeket és meleg ételeket
a Kandik és Tamás Mesterhidegkonyha Kft.-től

3530 Miskolc, Meggyesalja 68.
Tel./fax: 46/563-232
Mobil: 20/437-5733
www.kandikestamas.hu
kandik@hidegkonyha.axelero.net

Akció 2012. 04. 28-tól 2012. 05. 04-ig

Tapéták széles választékban, kedvező áron!

A Roma Polgárjogi Mozgalom  
B.-A.-Z. Megyei Szervezete az LHH-
TÁMOP-5.1.1-09/5 konstrukció kere-
tein belül az Európai Szociális Alap 
támogatásával helyi közösségépítő 
programot valósított meg 24 hónapon 
keresztül a Sárospataki kistérségben, 
elsősorban a kistérség négy településén: 
Sárospatak, Makkoshotyka, Olaszlisz-
ka, Kenézlő.

A projekt célja:
A szociálisan és társadalmilag hátrányos 
helyzetben élő gyermekek és fiatal fel-
nőttek tehetséggondozása, képességfej-
lesztése, il let ve az iskolai lemorzsolódás 
megakadályozása, hátránykompenzáció 
kialakítása komplex beavatkozások útján.
A roma közösségek érdekképviseletének 
hatékonyabb megjelenése roma civil szer-
veződések kialakításán keresztül.
A gyermekek oktatása-nevelése mellett 
figyelmet fordítunk a szülőkkel való kap-
csolattartásra, együttműködésre, illetve a 
projektben résztvevő gyerekek és szüleik 

együttes bevonására, mint ügyintézési 
segítségnyújtás, oktatás, munkaerő-piaci 
információk, romákat érintő pályázati for-
rások, szolgáltatások és programok.

Célok a projekt megvalósítása során:
Tanuló tanórán kívüli foglalkozása, mint 
fejlesztő és felzárkóztató programok, hagyo-
mányőrző foglalkozások, illetve gyógypeda-
gógusok és pszichológus biztosítása.
Sport- és tanulmányi versenyek, kirándulá-
sok, táborok szervezése.
Családi, kulturális és egészségmegőrzési na-
pok rendezése.
Életvezetési, mentálhigiénés tréningek 
megtartása a projektben résztvevő gyerme-
kek szüleinek.
Civil szervezetek és ckö-k szervezése.
Megvalósítók, pedagógusok felkészítése.
Bűnmegelőzési és közbiztonsági programok 
biztosítása.

10 alkalmas bérletünk mellé 15 perces alak-
formáló kezelés + tartós fültű jár ajándékba!
Tavaszi akciónk: Páros bérlet vásárlása esetén  
+ 2-2 ajándékalkalmat adunk ráadásnak! 
Akciónk visszavonásig érvényes.

Címünk : Miskolc, Széchenyi utca 64.
Bejelentkezés: 06-70/369-2283 vagy 06-20/554-2906 Marika 22 kilót fogyott segítségünkkel. 

Ön is képes rá!

Átformáló akupunktúra, mellyel, 5-10 kilótól  
szabadulhat meg egy hónap alatt!
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Április 30. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Van gondolatom, sajátom. 

Rendező: Kovács Katalin (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 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Te-
levízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A gyertyák csonkig égnek, magyar 
film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

MÁjus 1. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmagazin (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Lézer misszió, amerikai–német–dél-afrikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

MÁjus 2. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum: A keréknek is van 
memóriája (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A per, francia–olasz–NSZK film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Kép-
újság.

MÁjus 3. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebeivel gyó-
gyultatok 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 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 OP Center 1. rész, amerikai film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

MÁjus 4. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix (Hálózat TV) 
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 OP Center 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

MÁjus 5. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Léptünk koppan ódon köve-
ken, a domonyi evangélikus templom (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin (ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Há-
lózat 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.

MÁjus 6. | 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, hír-
összefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Ügynökök és terroristák, ame-
rikai–kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
A bosszúállók (MB premier, digitális 
3D) | 12 | 11.00 (szo–h), 11.45 (h), 13.45, 
16.30, 19.15, 22.00 (p–h), 14.30, 17.15, 
20.00 (k–cs)
21 Jump Street – Kopasz osztag (MB 
premier előtt) | 16 | 19.45 (szo–k)
Amerikai pite: A találkozó (MB) | 18 | 
11.15 (szo–k), 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 
– 22.30 (p–h)
Titanic 3D (MB) | 12 | 13.00, 16.30, 20.00
A bosszú jogán (F) | 16 | 12.00 (szo–k), 
14.15, 16.00
Az igazság nyomában (F) | 16 | 19.30 – 
21.30 (p–h)
A titánok haragja (MB digitális 3D) | 
16 | 12.15 (szo–k), 16.15, 18.15, 20.30 – 
22.30 (p–h)

Csatahajó (MB) | 16 | 10.00, 12.30 
(szo–k), 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (p–h)
Tükröm, tükröm (MB) | 12 | 11.15 
(szo–k), 13.15, 15.15, 17.15
Szerencsecsillag (F) | 12 | 14.00, 18.30, 
20.30 – 22.30 (p–h)
Az éhezők viadala (F) | 16 | 11.45 
(szo–k), 17.00 – 19.45 (kivéve szo), 22.30 
(p–h)
Elveszett (F) | 16 | 10.00 (szo–k)
Utazás a rejtélyes szigetre (MB digitá-
lis 3D) | 12 | 10.15 (szo–k)
John Carter (MB digitális 3D) | 12 | 10.30 
(szo–k), 14.30
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinemA city, PlAzA – április 26–május 2. ››››››

HIrDetés

HIrDetés

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

MÁjus 3–9. | 17.00 Az ajtó; magyar–német filmdráma | 12 | (Béke-terem) | 17.30 
Torrente 4; spanyol akció-vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 Krízispont; felira-
tos, amerikai thriller | 12 | (Béke-terem) | 20.00 John Carter; amerikai fantasztikus 
akciófilm | 12 | (Uránia-terem).

MÁjus 5. | Filmvetítés az európai egyenlőségi nap alkalmából | 15.00 Némafilm; 
magyar film | KN | (Béke-terem).

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

Április 28. | szoMbat
08.30–16.45 | 4. Elektromobil verseny. Futamok, 

koncertek, gyermekprogramok. Műsorvezető: Demcsák 
Zsuzsa, Szujó Zoltán. Népkert, Görgey u..

08.30 | Cserkésznap. Nyilas Misi Ház.
10.00 | Ezoterikus nap. Ady Endre Művelődési Köz-

pont.
10.00 | Mesterkedő. Játékos képzőművészeti gyermek-

foglalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
19.00 | Előszezonnyitó party. Bogácsi Termálfürdő.

Április 29. | vasÁrnap
10.30 | Rigócsőr király. Csodamalom Bábszínház.
18.00 | Miskolc Mágnes Gála. Fazekas Utcai Általá-

nos Iskola.

MÁjus 1. | kedd
10.00 | Népkerti majális – idézzük meg együtt a 

századelő hangulatát! Színpadi programok, május-
fa állítása, játszóház, arcfestés, térzene, hangulatos ko-
rabeli ruhák, jellegzetes figurák interaktív bemutatója, 
veterán autók bemutatója, fotózás korabeli ruhákban, 
extrém gördeszka- és akrobatikus kerékpárbemutatók, 
futballmeccsek, ugrálóvár, óriáscsúszda, trambulin, kör-

hinta, vásárosok, baranta-bemutató, pónilovagoltatás 
és még sok minden.

      15.00 | Kriza Ákos polgármester köszöntője.

MÁjus 2. | szerda 
17.00 | A diósgyőri vár kutatástörténete. Művésze-

ti Szabadegyetem, műhelybeszélgetések Lovász Emese 
előadásában, az est házigazdája: Dobrik István művé-
szettörténész. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

MÁjus 3. | csütörtök
17.00 | A kétfejű fenevad. Színházi előadások videón, a 

Műút-hetek részeként. Rákóczi-ház.

MÁjus 4. | péntek
16.00 | Saint-Saëns: Sámson és Delila. Operaklub 

Bócz Sándor zenetörténet tanárral. Csodamalom Báb-
színház.

19.00 | A Lányok, a lányok... Zenés Kávéházi Esték. Mű-
vészetek Háza, kávézó.

MÁjus 5. | szoMbat
9.30 | Különvonat az újranyitott mahócai 

szárnyvonalra. Indulás: Dorottya u. 

10.00 | Kötöttpályás vízisícentrum megnyitó-
ja. Wakeboard-, vízisi-, táncbemutató, mezítlábbal 
a vízen, gyerekprogramok stb. Hejőkeresztúr, He-
jő-tó.

10.00 | Egyetlen esélyünk a történeti alkot-
mány. A konferencia előadói: Pap Gábor művé-
szettörténész, Tóth Zoltán József jogtörténész, Vass 
Csaba szociológus, közgazdász, Kiss Endre József 
könyvtárnok, Fáy Árpád, az Alkotmányossági Mű-
hely vezetője, közgazdász. Református Egyházkerü-
leti Székház, nagyterem.

MÁjus 6. | vasÁrnap
09.00–13.00 | KrePP – Művészpiac. Miskolci Galéria, 

Rákóczi-ház udvara.
09.00–15.00 | Mamamérföld az édesanyákért. 

Gyalogtúra Garadnáról, bográcsozás, szabadtéri játékok. 
Találkozó: A kisvasút Majális parki megállója.

10.30 | Pom-pom meséi. Csodamalom Bábszínház.
18.00 | E. Ensler: Vagina-monológok.  

A Miskolci Nemzeti Színház művészeinek előadása. 
Holdam udvar.
» további programok a minap.hu-n; 

Miskolc TV, ProgramPont: 18.20

ProgrAmAjánló ›››››››››››››››››››

» Május 3-án, csütörtökön délután fél 6-tól a belvárosi evangélikus gyülekezet közös-
ségi termében (Hunyadi u. 8.) A belső lelki megújulás feltételei a társadalomban és az egyházban 
címmel D. Szebik Imre ny. evangélikus püspök tart előadást a KÉSZ miskolci csoportja rendezésé-
ben. Nemcsak KÉSZ-tagokat várnak.
» Májusban minden nap, minden katolikus templomban lesznek májusi ájtatosságok 
az esti szentmisék előtt. A minorita templomban jövő szombaton, 5-én, a délelőtt 10 órakor kez-
dődő szentmise keretében rendezik meg a Fráter György Katolikus Gimnázium ballagását.
» Május 6-án, vasárnap délután 5 órakor hagyományos rítusú szentmise lesz a miskolc-
perecesi római katolikus templomban.

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

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

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

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

Az ExperiDance tánckara bemutatja  
Román sándor koreográfiáját:   

LiLioMFi
MiskoLci PReMieR!!!

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

Májusi színházműsor
MÁjus 2. | szerda | N | 17.00 A NYO-

MOrULtAK / Latabár ifj. bérlet
MÁjus 3. | csütörtök | N | 14.00 

A DZsUNGeL KÖNYVe / Bérletszünet 
| K | 19.00 ANCONAI sZereLMeseK /
Bérletszünet

MÁjus 4. | péntek | N | 19.00 AZ 
ÜGYNÖK HALÁLA / Upor bérlet | K | 
19.00 PLetYKÁK / Bérletszünet Ka-
maraszínház 

MÁjus 5. | szoMbat | N | 19.00 A 
NYOMOrULtAK / Csiky bérlet | K | 
19.00 POrtUGÁL / Bérletszünet

MÁjus 6. | vasÁrnap | N | 19.00 A 
NYOMOrULtAK / Szigligeti bérlet

MÁjus 8. | kedd | N | 14.00 A DZsUN-
GeL KÖNYVe / Bérletszünet | J | 19.00 
HAt Hét, HAt tÁNC / Bérletszünet | CS | 
19.00 LeGeNDA A LÓrÓL / Bérletszünet

MÁjus 9. | szerda | N | 19.00 A NYO-
MOrULtAK / Bérletszünet | K | 14.00 

tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bérletszünet 
| J | 19.00 eLsÖtétÍtés / Bérletszünet

MÁjus 10. | csütörtök | N | 19.00 
A NYOMOrULtAK / Madách bérlet | K 
| 10.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bér-
letszünet; 19.00 eGY BOLOND sZÁ-
ZAt CsINÁL / Bérletszünet

MÁjus 11. | péntek | N | 10.00 ÜN-
NePI KÖZGYŰLés MIsKOLC VÁ-
rOs ÜNNePe ALKALMÁBÓL; 19.00 
A NYOMOrULtAK / Bérletszünet | K 
| 19.00 AZ ArANYMŰVes BOLtJA 
eLŐtt / A Kassai Thália Színház ven-
dégjátéka 

MÁjus 12. | szoMbat | N | 19.00 A 
NYOMOrULtAK / Egressy bérlet | J | 
19.00 eLsÖtétÍtés / Bérletszünet

MÁjus 15. | kedd | N | 14.00 A 
DZsUNGeL KÖNYVe / Bérletszünet | 
J | 19.00 AZ éLet MINt OLYAN  Bér-
letszünet

MÁjus 16. | szerda | N | 14.00 A 
DZsUNGeL KÖNYVe / Bérletszünet | 
K | 19.00 ŐrÜLt NŐK KetreCe / Bér-
letszünet

MÁjus 17. | csütörtök | N | 19.00 
eGY BOLOND sZÁZAt CsINÁL / Bér-
letszünet | J | 19.00 HAt Hét, HAt 
tÁNC / Bérletszünet

MÁjus 18. | péntek | N | 19.00 AZ 
ÜGYNÖK HALÁLA / Vörösmarty bérlet 
| K | 19.00 BOtrÁNY AZ OPerÁBAN 
/ Bérletszünet

MÁjus 19. | szoMbat | N | 19.00 A 
NYOMOrULtAK / Katona bérlet | K | 
19.00 PLetYKÁK / Bérletszünet

MÁjus 20. | vasÁrnap | N | 15.00 A 
NYOMOrULtAK / Déryné bérlet

MÁjus 22. | kedd | N | 14.00 A 
DZsUNGeL KÖNYVe / Bérletszünet; 
19.30 AZ ArANY ÁrA / Bérletszünet | 
K | 19.00 APÁCÁK / Bérletszünet 

MÁjus 23. | szerda | N | 19.30 AZ 
ÜGYNÖK HALÁLA / Bérletszünet

MÁjus 24. | csütörtök | N | 19.30 
A NYOMOrULtAK / Bérletszünet | J | 
20.00 PrAH / Bérletszünet

MÁjus 25. | péntek | N | 14.00 A 
DZsUNGeL KÖNYVe / Bérletszünet | J | 
20.00 PrAH Bérletszünet | Cs | 19.30 
LeGeNDA A LÓrÓL / Bérletszünet

MÁjus 26. | szoMbat | N | 19.30 BO-
HéMéLet / Latinovits bérlet | K | 14.00 
tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bérletszü-
net; 20.00 POrtUGÁL / Bérletszünet

MÁjus 29. | kedd | N | 19.00 PLetY-
KÁK / Bérletszünet | J | 19.00 eLsÖté-
tÍtés / Bérletszünet

MÁjus 30. | szerda | N | 19.00 
ANCONAI sZereLMeseK / Bérletszünet

MÁjus 31. | csütörtök | N | 19.00 
A NYOMOrULtAK / Bérletszünet | K | 
19.00 POrtUGÁL / Bérletszünet

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

Terelnek az Elektromobil-verseny miatt
A IV. Elektromobil-verseny miatt április 27-én, 
pénteken délután 6 órától április 29-én, vasár-
nap hajnalig az Uitz B. u. – Szemere u. keresztező-
déstől lezárják a Szemere és a Görgey A. utcát, a 
népkerti körforgalmat, valamint a Corvin utcát a 
körforgalomtól a Dankó P. u. kereszteződésig. A 
terelés az autósokat és a tömegközlekedést egy-
aránt érinti. 

A terelés miatt a 2-es, 12-es, 14H-s, 20-as, 22-es, 
35É-s, 35-ös, 38-as, 44-es, és ingyenes Auchan-
járatok nem érintik a Népkert megállót, helyet-
te a Szigligeti tér megállóban állnak meg. A for-
galomterelés miatt a terelt útvonalon közlekedő 
járatok a menetrendben meghirdetett menetidő-
től eltérően, pár perces késéssel közlekedhetnek.

A terelések részletei:
2-es, 12-es, 20-as, 22-es, ingyenes Auchan-autóbuszok: 
Centrum – Népkert irány: a Corvin u.-ig nincs változás – majd Dankó Pista u. – 

Király u. – Lévay J. u. – Csabai kapu. Népkert – Centrum irány: a Csabai kapuig 
változatlan – Lévay J. u. – Király u. – Vörösmarty u. – Corvin u. 

14H-s autóbuszok: Hejőcsaba irányába: a Szemere u.-ig válto-
zatlan – majd Uitz B. u. – Vörösmarty u. – Király u. – Lévay J. u. – 
Csabai kapu.Repülőtér irányába: a Csabai kapuig változatlan – Lévay 
J. u. – Király u. – Vörösmarty u. – Uitz B. u. – Szemere u.

44-es, 35É-s autóbuszok: Centrum irányából: a Szemere u.-ig 
változatlan – majd Uitz B. u. – Vörösmarty u. – Király u. – Lévay J. u. 
– Csabai kapu. Centrum irányába: a Csabai kapuig változatlan – Lé-
vay J. u. – Király u. – Vörösmarty u. – Corvin u.

35-ös autóbuszok: Centrum irányába: a Szabadságharc u.-ig 
változatlan – tovább Lévay J. u. – Király u. –Vörösmarty u. – Corvin 
u. Avas kilátó irányába: a Szemere u.-ig változatlan – majd Uitz B. u. 
– Vörösmarty u. – Király u. – Lévay J. u. – Szabadságharc u.

38-as autóbuszok: Tampere vr. irányába: a Corvin u.-ig nincs 
változás – majd Dankó Pista u. – Király u. – Lévay J. u. –Szabadság-
harc u. – Aulich L. u. – Dessewffy A. u.– Szabadságharc u. – Lévay J. 
u. – Király u. – Vörösmarty u. – Corvin u.
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800-an vonultak
Tizennegyedik alkalommal ren-

dezték meg idén április 22-én, 
a Föld napján a Critical Mass-t 

Miskolcon. Ezúttal közel 800 em-
ber vonult együtt végig az előre 

megadott útvonalon bringával. A 
jármű mellett az öltözet is számí-
tott: a hagyományoknak megfe-

lelően most is volt jelmezverseny: 
külön felnőtt és gyermek kate-

góriában a legötletesebb jelmez-
zel felvonuló bringás nyereménye 

egy-egy torta volt. És bejelentet-
ték, szeptemberben, az autós na-
pon – szintén hagyományosan – 

újra lesz kerékpáros felvonulás. 
(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó
Az élet olyan, mint egy néha lassan, méltóság-
teljesen hömpölygő, máskor pedig vadul áradó 
folyó. A Mint az áradó folyó című alkotás iga-
zi Coelho-mű. Az író élete folyójának egy-egy 
szakaszán folytatott elmélkedéseit osztja meg az 
olvasókkal. Paulo Coelho elgondolkodtat élet-
ről, halálról, a választás szabadságáról, az elve-
szett és megtalált szerelmekről. Humorral, ko-
molysággal közelíti meg az életet, a saját életét, 
hogy megtalálja a lényeget: milyen igazán élni.

Jean Sasson: Fiamért mindent
Jean Sasson, A hercegnő-trilógia szerző-
je egy mindenre elszánt, ugyanakkor na-
gyon nehéz sorsú asszony történetét me-
séli el, aki eltökélten küzd a szabadságért 
és a férfiakkal való egyenlő jogokért. Mar-
jam, miután gyermekként tanúja volt a 
család női tagjai nyomorúságos életének, 
elhatározta, inkább fiú szeretne lenni. 
Energikus, bátor kamasz volt, aki felhá-
borodott, mikor az oroszok megszállták 
hazáját. Nyilvánosság elé állt, majd ezért 
menekülnie kellett. Úgy tűnt, Ameriká-
ban szabad, új élet vár rá, ám apja hagyo-
mányos afgán házasságot tervezett neki. Férje erőszakos és brutális, 
Marjam egyetlen boldogsága kisfia, akit elrabol tőle a férfi. Az asszony 
hosszú éveken át kutat a fia után, miközben tudja, hogy otthon polgár-
háború dúl, majd később a tálibok sanyargatják a népet.

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

Torrente 4
Torrente a negyedik részben bör-
tönbe kerül. Természetesen csak 
az motiválja, hogy tisztázza a ne-
vét, s megtorolja, amit vele tet-
tek. A bosszúhoz azonban meg 
kell szöknie, ehhez kedvenc film-
jének történetét hívja segítségül. 
Úgy tesz, mint a Menekülés a győzelembe című moziban: szervez egy 
focimeccset a rabok és az őrök között. Aztán elindul a bosszúhadjárat.

spanyol akció-vígjáték, korhatár 16 év
Művészetek háza, uránia-terem; május 3–9., 17.30

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… Az 1910-es években nyomtatott képeslap 
olyan idealizált állapotot láttat, amely a Diósgyőri papírgyár céges le-
vélpapírjain jelent meg. Soha nem volt ennyi épülete az 1782-ben ala-
pított üzemnek, még a Szinva-patak is az épületek elé került a képen. A 
képeslap „születése” idején a valóságban már két telep működött „alsó 
gyár” és „felső gyár” elnevezés alatt, de termelés csak az egyikben folyt. 
A levelezőlappal egy időben készült fényképen a kémény valóban lé-
tezik, s az egyemeletes üzemeket lakóházak fogják gyűrűbe, ezekből 
később munkáskolónia létesült a 200 főnyi dolgozó számára. A Kolba 
Mihály fiai néven jegyzett Diósgyőri Papírgyár Rt.-t 1948-ban államo-
sították, de gyártója maradt a különleges papíroknak. A gyár történe-
tét a főépület múzeumában napjainkig nyomon követhetjük.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

Földes-est. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg az év-
tizedes múltra visszatekintő Földes-estet a Miskolci Nemzeti Színház-
ban. A műsorban vers, próza, ének és tánc egyaránt szerepelt, hiszen a 
gálán az iskola tehetséges diákjai, a Földes Kulturális Napok díjazott-
jai lépnek fel. (fotó: M. L.)

187 éve, 1825. április 25-én 
halt meg Miskolc tudós főor-
vosa, aki 1782-ben megjelen-
tette városunk orvostörténeti 
és időjárással, borászattal fog-
lalkozó monográfiáját. Benkő 
Sámuel lakóházát (Batthyány 
u. 7.) az 1960-as években bon-
tották le. 

164 éve, 1848. április 25-
én érkezett Borsod várme-
gye alispánjához az a belügy-
miniszteri rendelet, miszerint 
Miskolc városa ezentúl két 
országgyűlési képviselőt vá-
laszthat. Kossuth Lajos – már 
turini száműzetésében – el-
mondta, hogy az északi és a 
déli választókörzetet neki „kö-
szönheti” Miskolc.

78 éve, 1934. április 28-án 
jelent meg a Tapolcai Fürdő-
újság, amely a fürdőszezon-
ban tíz számmal tájékoztatta 
és szórakoztatta a vendégeket. 
Számos történelmi és telepü-
lésfejlesztési írás jelent meg 
lapjain. 1941-ben az első 
számmal szűnt meg.

Hétforduló ›››››

Névadó – Baross Gábor
A József Attila utca és a Kan-
dó Kálmán tér között 
észak-déli irányú utca. A 
Tiszai és a Gömöri pá-
lyaudvar közötti nyom-
vonala már a XIX. szá-
zad végén kialakult. A 
XX. század elején lett 
„névadó”, 1910-ben szere-
pel először várostérképen. 

A „vasminiszterként” elhíresült 
politikus, korszakának egyik meg-
határozó egyénisége a közlekedés, 
kereskedelem, gazdaság, de még a 
szakoktatás területén is maradan-
dót alkotott. Életművét Széchenyi 
Istvánéhoz hasonlították. A Vas-
kapu szabályozása, a fiumei kikö-
tő kiépítése a vízi közlekedést alap-
vetően megváltoztatta. 

A vasútépítésben az ipar és 
a mezőgazdaság érde-

keit tartotta szem előtt, 
új rendszereket veze-
tett be. A posta és a te-
lefon fejlesztése mellett 
új kereskedelmi és ipar-

kamarákat hozott létre. 
Több mint félszáz iskola, 

a hazai termékek népszerűsí-
tési modellje, a Kereskedelmi Mú-
zeum létrehozása fűződik nevéhez. 
(1848–1892 között élt, 1875-től 
volt képviselő és pártja vezérszó-
noka. Hihetetlen munkatempója 
és tenni akarása őrölte fel szerve-
zetét. A magyar állam által építte-
tett mauzóleumban a Vág völgyé-
ben települt Klobusicon nyugszik.) 

D. I.

A mezőőr vigyázó szemei
Csontó Sándor, a miskolci 
közterület-felügyelet me-
zőőre igen kalandos, vál-
tozatos életpályát tudhat 
maga mögött. 

Eredetileg szobafestő képesí-
tést szerzett, majd volt hivatásos 
gépkocsivezető, foglalkozott ál-
lattenyésztéssel, vadászattal, va-
dásztatással. Alapított taxi- és 
vadásztársaságot, volt miskolci 
polgárőrvezető, az utóbbi évek-
ben pedig mezőőrként felügyeli 
a külterületek rendjét.

Mint mondta, a mezőőri ké-
pesítést már abban az időszak-
ban megszerezte, amikor annak 
idején barátaival, ismerősei-
vel létrehozták s működtették a 
szikszói Széchenyi Zsigmond 
Vadásztársaságot. Szeret ebben 
a munkakörben dolgozni, min-
dig közel állt hozzá a természet 
védelme, szeretete.

Beszélgetőpartnerünket és 
társát mi is többször elkísértük 
már járőrözés közben. Láttuk, 
tapasztaltuk, mennyire sajátos 
hatósági munka az övék a külte-
rületeken, ahol nem mindig ha-
tékonyak a szokásos rendésze-
ti módszerek. Igen sok múlik a 

helyismereten, s azon, ki meny-
nyire tud szót érteni az embe-
rekkel, mennyire képes tekin-
télyt szerezni magának az ottani, 
sajátos közegben. 

Csontó Sándort a halálos ál-
dozatot követelő, Kőporos utcai 
tűzeset során tanúsított áldozat-
kész mentési tevékenysége mi-
att év elején elismerésben része-
sítette Kriza Ákos polgármester.

Mint mondja, a napok-
ban múlt 56 éves, egészségügyi 
problémái is vannak, de ma sem 
félne valami újba kezdeni, újra 
vállalkozni, ha kedvező lehető-
séget látna. 

Szepesi S.

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 ››››››››››››

100 éve írták
Teret képeznek a Szemere és a 
Mindszent utca találkozásánál – 
írta a Reggeli Hírlap 1924 júniu-
sában. A két utca kövezéséhez 200 
vagon bazaltkockát szállítottak a 
korláti bányából. A szintre eme-
lés után helyezték a tér közepére a 
Mária-szobrot. A tér 1931-ben, a 
900 éves évforduló kapcsán kapta a 
Szent Imre herceg tér nevet.

Dobrossy István

bőrös süldő sertés 
 húsos csont

miskolc.auchan.hu 2012. április 28. – május 4.
799 Ft/kg 399 Ft/kg

csontos darabolt


