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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
közelebb 
az álomhoz
a futsalos lányok vezetnek az 
egyik fél három nyert mérkőzé-
séig tartó párharcban.  
sport | 9. oldal

augusztus, 
selyemrét
gőzerővel dolgoznak a selyem-
réti fürdőben, hamarosan a me-
dencék burkolása is elkezdődhet.  
a város | 3. oldal

a Vonzóbb 
közlekedésért
a közlekedésfejlesztés a fő szakte-
rülete a zöld nyíl villamosprojekt 
új vezetőjének.  
a város | 4. oldal

Fellángolt a tábortűz
Közel 300 cserkész érkezett a 
Kárpát-medence különböző 
pontjairól Miskolcra, a hétvégén 
megtartott cserkésznapra. A Hő-
sök terén megtartott ünnepség 
és a cserkészfogadalom megújí-
tását követően színes programok 
várták a cserkészeket, illetve az 
érdeklődőket is.
» részletek a 4. oldalon

Új élet a sétálóutcán
Hamarosan megnyílik a Széchenyi utcán 

a Miskolc Bolt, mely a MiskolcPont kártya 
mellett népszerűsíti majd a helyi termékeket, 
de a városba látogató turistáknak is hasznos 

információkkal és helyi ajándékokkal szolgál 
majd. Nem ez az egyetlen üres üzlethelyiség 

a belvárosban, ami ismét élettel telik meg. 
» részletek az 5. oldalon

Majális a századelőt idézve
Megújult formában, a családok-
ra fókuszáló programokkal és új 
helyszínen, a Népkertben ren-
dezték meg idén a városi majá-
list. Az új formával a régi polgári 
tavaszköszöntő ünnepeket kí-
vánta felidézni a város. Ugyan-
akkor a családoknak is szeret-
tek volna kedvezni egy belvárosi 
helyszínnel, amely könnyebben 
és egyszerűbben megközelíthető.
» részletek a 6. oldalon

HIrdeTés

Kórházátvétel
Május 1-jétől a városi kórházak állami 
kezelésbe kerülnek, kerültek, köztük 
a MISEK is. Mint megtudtuk, az át-
adás-átvétel még nem kezdődött el, 
de a hónap végéig megtörténik.

A törvénytervezet eredetileg két 
lépcsőben javasolta a városi intéz-
mények átvételét, végül mind az 
56 május első napjára került. Tóth 
László, a MISEK Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója elmondta, je-
lenleg még nem indult el az átadás-
átvétel folyamata, de vélhetően még 
májusban megtörténik. Ez semmi-
lyen változást nem jelent a műkö-
désben, a betegeket is ugyanúgy lát-
ják el. Egyedül az igazgatásra hárul 
majd több adminisztrációs feladat.

» folytatás a 3. oldalon

Üzenet Kassára – futva
A Kossuth Rádió és Miskolc vá-
ros üzenetét viszi Kassára a Kos-
suth Rádió hírnöke: Náray Ba-
lázs. A szerkesztő-riporter futva 
teszi meg a távot Európa 2013-
as kulturális fővárosába, ahol 
az ottani polgármesternek, Ri-
chard Rasinak adja át az üzene-
teket.

A díszes hengerben pihe-
nő miskolci üzenet a két város 
együttműködésének kronoló-
giáját tartalmazza. Mint Kriza 
Ákos polgármester elmondta, 
nem véletlenül nagy a henger, 
mert hosszú együttműködés 
van mögöttük, melynek követ-
kező nagy állomása Kassa Eu-

rópa Kulturális Fővárosa címe. 
Ennek kapcsán már átbeszélték, 
hogy Miskolc miként tud profi-
tálni majd ebből. 

» folytatás a 3. oldalon

Idén az Avast tisztította a Tavaszi szél
Mintegy két tonna hulladékot si-
került összegyűjteniük az ön-
kénteseknek péntek délelőtt a 
Kisavas területéről, ahová az idei 
Tavaszi szél szemétszedési akciót 
hirdette meg a polgármesteri hi-
vatal és a Miskolc Holding. 

Reggel mintegy kétszázan gyüle-
keztek a Szent István téren – vá-
rosi, hivatali vezetők, civilek, di-
ákok, holdingos tagvállalatok 
vezetői, alkalmazottai. 

A helyszínen volt Kriza Ákos 
polgármester is, aki lapunk-
nak nyilatkozva elmondta: saj-
nos, mindannyian tudjuk, hogy 
a költségvetési források igen be-

határoltak, ezért még inkább fel-
értékelődik az egyéni felelősség-
vállalás, amelynek jelentőségét 

az ilyen akciók szervezésével is 
hangsúlyozni kívánják. 

» folytatás a 3. oldalon

Kedves Miskolciak!
Szeretettel várom Önt és családját május 11-én,
a Miskolc Város Napja rendezvényeire!
Ünnepeljük együtt városunk napját!                        Kriza Ákos polgármester

» a városnapi programokat a 11. oldalon közöljük

Búcsúznak, ballagnak, érettségiznek
Az elmúlt esték csöndjét a 
végzős középiskolások sze-
renádjának hangja helyette-
sítette, péntektől pedig több 
iskolából elballagtak a negye-
dik évfolyamos diákok. 

Az ünnepi pillanatok kiélvezését 
követően azonban megkezdődik 
eddigi életük legkomolyabb pró-
bája, az érettségi. Magyarországon 
több mint 130 ezer fiatal érettsé-
gizik, Borsod megyében közel 31 
ezer fiatal izgulhat az írásbeli előtt, 
Miskolcon pedig összesen 2080 
diák tesz érettségi vizsgát.

Ahogy azt megszokhattuk, hét-
főn elsőként magyar nyelv és iro-
dalomból írásbeliznek a végzősök, 
amelyet kedden a matematika, 
szerdán a történelem követ. Hogy 
hogyan látják az érettségi szerepét, 
fontosságát a miskolci diákok, ar-
ról a 8. oldalon írunk.

Rendőrök, tűzoltók napja
Április 24-én a rendőrség, május 
4-én pedig a tűzoltóság napját ün-
nepelték az állomány tagjai.

A rendőrség napja alkalmából a me-
gyei rendőr-főkapitányságon töb-
ben vehettek át elismerést, jutalmat. 
Az Országos Rendőr-főkapitányság 
vezetője példamutató szolgálatellá-
tás és az elmúlt évben nyújtott tel-
jesítménye elismeréséül tárgyjutal-
mat adományozott Ruszkai József r. 
ezredesnek, a főkapitányság gazda-
sági igazgatójának, Majzik Tamás r. 
századosnak, a bűnügyi osztály ki-
emelt főtechnikusának, valamint 
Hernádi Béla r. főtörzszászlósnak, a 
Miskolci Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztály technikusának.

Szent Flórián ünnepén, pénte-
ken a megye kilenc hivatásos tűz-
oltó-parancsnokságán rendeztek 
nyílt napot, és koszorút helyeztek 
el Szent Flórián szobránál a mis-
kolci parancsnokság előtt.
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Miskolci Napló
a város lapja

» Eperjesi Erika (Fidesz) | a 8. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője május 14-én, hétfőn délután 5 órától fogadóórát tart a Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakközépiskolában (Szigethy M. u. 8.).

fogadóóra ››››››››››››››››››››››

» Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj be-
vallása. A Magyar Közlöny 51. számában megjelent és 
május 1-jétől hatályos az élelmiszerlánc-felügyele-
ti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szó-
ló 40/2012. (IV. 27.) VM-rendelet. A www.nebih.gov.hu 
honlapon részletes tájékoztatás található a bevallás lé-
péseiről, illetve a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán is 
kérhető segítség. A bevallást önállóan vagy meghatal-
mazott útján, ügyfélkapus azonosítást követően, kizá-
rólag elektronikus úton lehet megtenni május 31-éig. A 
megállapított díj első részletének befizetési határide-
je július 31.

» Pénzügyi Tanácsadó Iroda. Megkezdte mű-
ködését a miskolci Pénzügyi Tanácsadó Iroda, amelyet a 
PSZÁF és civil szervezetek, ezen belül a Fogyasztóvédők 
Magyarországi Egyesülete (FOME) együttműködésében 
nyitottak meg a napokban. Az irodában szakképzett 
közgazdászok és jogászok adnak ingyenes tájékoztatást 
a pénzügyi területet érintő fogyasztói panaszok, beje-
lentések rendezéséről. Az iroda elérhetőségei: Miskolc, 
Bajcsy-Zs u. 1., 1/19. szám, telefon: 46/506-104, e-mail: 
miskolc@penzugyifogyaszto.hu

Kormányhivatali híreK ›››››

Sikerrel ajánlották a várost
Az idén több turisztikai kiállítá-
son is sikerrel mutatta be Miskolc 
idegenforgalmi kínálatát, attrak-
cióit az önkormányzat kulturális, 
idegenforgalmi és városmarke-
ting osztálya. 

Budapesten, Debrecenben, 
Győrben, Veszprémben, va-
lamint a helyi, „Menjünk vi-
lággá..!” Utazási Kiállításon, 
az ITC-székházban, összesen 
mintegy 7000 látogatónak aján-
lották személyesen a látnivaló-
kat, több ezer ingyenes miskolci 
turisztikai magazin, prospektus 
jutott el az érdeklődőkhöz 

Ötezer MiskolcOn ingyenes 
turisztikai magazint osztottak 
szét, a miskolci szállások saját 
prospektusai közül 1200, a vá-
ros turisztikai vonzerőinek sa-
ját ismertetőiből 4600 jutott el 
az érdeklődőkhöz. Ebből csak a 

Barlangfürdő és Aquaterápia új 
kiadványa mintegy 3100 volt. A 
Miskolc-kvízjátékok kapcsán 35 
nyertes örülhetett értékes mis-
kolci könyveknek. Az öt turisz-
tikai desztinációban bővíthet-
ték a város szakmai kapcsolatait, 
közvetlenül felmérhették a cél-
közönség elvárásait, igényeit. A 
vonzerőt és a rendezvényeket 
tekintve a látogatók első helyen 
említették a Barlangfürdőt és a 
diósgyőri várat, illetve a Kocso-
nyafesztivált. Második helyen 
szerepel az avasi kilátó, a Desz-
katemplom és az Operafesztivál, 
harmadik legismertebb látvá-
nyosság az említések gyakori-
sága alapján az avasi református 
templom, a Miskolci Állatkert 
és Kultúrpark, illetve Lillafüred. 
A kulturális programok közül a 
Várfesztivál és a Fröccsfesztivál 
végzett a harmadik helyen.

A Palóczy felől lezárva
Nem lehet behajtani a Palóczy 
utca felől a Patak utcába, a par-
koló csak a Kossuth utca felől 

közelíthető meg. A mélygarázs 
építésének előkészítése miatti 
lezárás várhatóan egy hétig tart.

Lomtalanítás
május 7. | hétfő
Avas: Hajós A., Jósika M., 
Klapka Gy., Kölcsey F., Leszih 
A., Mednyánszky L., Pattan-
tyús Á.

május 8. | kedd
Tízeshonvéd – Petőfi – 
Meggyesalja – Papszer u. kör-
nyéke: Avasalja, Csalogány, 
Csengey G., Füzes, Geró J., 
Hunyadi J., Irányi D., Kálvin 
J., Kandia, Leiningen K., Ma-
lomszög, Meggyesalja, Nagy 
S., Nagyváthy J. társasházak, 
Nefelejcs, Papszer, Petőfi S., 
Rácz Gy., Rákóczi F., Remé-
nyi E., Serház, Szent István, Te-
leki Blanka, Tízeshonvéd köz, 
Tízeshonvéd u., Tompa M., To-
ronyalja, Tulipán. 

Avas pincesor: Arnóti sor, Csa-
bai sor, Csáti sor, Danyi völgy, 
Domb, Földes F., Hideg sor, 
Mélyvölgy, Muszkás oldal, 
Muszkás telep, Teleki sor, Tóth 
sor.

május 9. | szerda
Avas pincesor: Csonka sor, 
Kisavas második sor, Kisavas 
sor, Latabár sor, Lővei sor, 
Nagyavas alsósor, Nagyavas 
felsősor, Nagyavas középsor, 
Petőfi sor.

május 10. | csütörtök
Belváros: Bajcsy-Zs. 6–26., 
Bocskai I. társasházak, Hadi-
rokkantak, Katalin, Király pá-
ratlan oldal, Vörösmarty M. 
35–51., 66–86.
Bábonyibérc: Attila, Bruckner 
Gy., Feszty Á. magánházak, 
Marjalaki, Mátyás kir. magán-

házak, Nimród, Nagy F., Szent 
L., Tinódi, Toldi M.

május 11. | péntek
Selyemrét, Zsolcai kapu: Ady 
E., Állomás, Augusztus 20., 
Bajcsy-Zs. páratlan oldal, 
Bajcsy-Zs. 28.-tól, Baross G., 
Bethlen G., Bolyai J., Éder Gy., 
Eperjesi, Gömöri tér, Hatvan-
ötösök, Kőrösi Cs. S., Latabár 
E., Selyemrét, Soltész N. K. 
1–3. és 2., Szendrei, Zamenhof, 
Zielinsky Sz., Zsolcai k.
József A. u. környéke: Buzo-
gány, Harmat, Hernád, József 
A., Kartács, Kruspér I., Pá-
zsit, Sajó, Sajószigeti, Szekerész, 
Szinva, Szondy Gy., Tüzér, Vá-
sárhelyi P., Vásártéri, Víkend te-
lep, Zsigmondy V.
Zsarnai környéke: Besenyői, 
Gyimesi, Halász, Repülőtéri, 
Tölgyesi, Tömösi, Vereckei.

Döntőztek a várostörténetin
Fináléjához érkezett a várostörténeti vetélkedő.  Pén-
teken az általános iskolások, szombaton a középisko-
lások döntőznek.

A Fodor Zoltán önkormányzati képviselő és a 
MIKOM Kft. által meghirdetett megmérettetés 
záró fordulóját pénteken rendezték az általános is-
kolásoknak: a hét döntős közül a II. Rákóczi Ferenc 
Általános és Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű 
Iskola lánycsapata bizonyult a legjobbnak.

A döntőbe jutott együtteseknek voltak előzetes 
feladatai: fel kellett keresniük a színészmúzeumot, 
ugyanis a tárlatlátogatáson elhangzottakból állítot-
tak össze totót. Vagy a városban található címereket 
kellett felkutatniuk és lefotózniuk, utánajárni a tör-
ténetüknek.Pénteken az első feladat az volt, hogy a 
csapattagok készítsenek interjút egy-egy hétközna-
pi hőssel, vagyis olyan személlyel, aki a város meg-
határozó egyéniségének számít. Így olyan ismert és 

elismert embereket faggathattak a gyerekek, mint 
Kovács Attila, a Rotary Club Miskolc elnöke, Pusz-
tai Tamás régész, a Herman Ottó Múzeum igazga-
tója vagy Láda Balázs jégkorongozó.

A középiskolások szombaton mérik össze tudásu-
kat. A győztesek felkészítő tanárukkal együtt az Eu-
rópai Parlament strasbourgi székhelyére látogatnak.

napról napra ››››››››››››››››››››››››››››››››››

A paneltűz bírája
A Heves Megyei Főügyészség ál-
tal benyújtott vádemelés alapján a 
Miskolc Városi Bíróság tárgyalja a 
2009. augusztus 15-ei, három ha-
lálos áldozattal járó, Középszer 20. 
szám alatti paneltűzzel kapcsolatos 
bűnügyet. Kolláth Sándor büntető-
bíró az ügy gazdája. 

Négy személy ellen emeltek vá-
dat. Az elsőrendű vádlott az a nő, 
akinek a lakásában keletkezett a tűz, 
a másik három pedig a panelprog-
ram keretében a bérház felújítását 
végző miskolci építőipari cég és az 
alvállalkozójának a munkatársa.  Je-
lenleg a tárgyalás előkészítése zajlik, 
tudtuk meg Szabó József bírótól, a 
Miskolci Törvényszék szóvivőjétől. 
A kezdés időpontját egyelőre meg-
becsülni sem lehet.                      Cs. L.

április 27. | péntek

Spanyol diákok a DVTK-nál. Ko-
rábban a szerkesztőségünk munká-
jába is betekintést nyert az a córdobai 
középiskolás csoport, mely megláto-
gatta a DVTK-stadiont és a labda-
rúgócsapat spanyoljait is. Fernando 
Fernández, a csapatkapitány José 
Luque és Paco Gallardo találkozott 
velük a DVSC elleni mérkőzés előt-
ti elemzést és az edzést megelőzően.

A kutyákért az „oroszlánok”. A 
vakvezető kutyák világnapján ne-
gyedmillió forint pénzadomány-
nyal érkezett az Első Miskolci Lions 
Club az Észak-Magyarországi Re-
gionális Látássérült-rehabilitációs 
Központba, hogy támogassa a vak-
vezető kutyák kiképzését. Hazánk-
ban 20 ezer vak él, vakvezető kutya 
azonban alig 150 darab van. 

Koncerttel a rák ellen. Jóté-
konysági hangversenyt rendeztek 
a Generali Arénában, hogy a daga-
natos megbetegedések, a rák elle-
ni harcban segíthessék az egészség-
ügyet. A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórházat segítik a Start a 
rák ellen elnevezésű jótékonysá-
gi koncert bevételével. Több spor-

toló, zenész és közéleti személy állt 
az ügy mellé, az esten részt vett töb-
bek között Repka Attila olimpiai baj-
nok birkózó, Rakusz Éva olimpiai 
ezüstérmes,világbajnok kajak-kenus, 
Pataki Attila és Kálloy Molnár Péter 
is, de megtisztelte a gálát jelenlétével 
Simon Tamás, a Magyar Rákellenes 
Liga elnöke és Balogh István, a Gyer-
mekrák Alapítvány elnöke is.

április 30. | hétfő

Majláthi majális. Ragyogó nap-
sütésben, igazi piknikhangulatban 
zajlott az immár hagyományosnak 
nevezhető, ötödik Majláthi majá-
lis a Csóka utcában. A játszótereket 
megtöltötték a családok. A főzőver-
senytől a családi vetélkedőig számos 
program várta az érdeklődőket. A 
résztvevőket Kriza Ákos polgármes-
ter és Kovács László önkormányza-
ti képviselő köszöntötte. A majálist 
meglátogatta Sebestyén László, Di-
ósgyőr országgyűlési képviselője is.

május 1. | kedd

Agyerős nagymenők. Az Agyerős 
Nagymenés 2012. című bükki gya-
logtúrán a feladat a kijelölt turisztikai 
objektumok felkeresése volt a meg-
adott sorrendben, tetszőleges útvona-
lon. A versenyközpontot Bükkszent-
kereszten alakították ki. Két távon 
lehetett elindulni: 30 km és 15 km.

május 2. | szerda

Multimédia, gyerekszemmel. 
Három kategóriában versenyeztek 
hét iskola diákjai a városi multimé-
diás versenyen, amelynek döntőjét 
a Herman Ottó Általános Iskolában 
rendezték meg, immár 8. alkalom-

mal. A vetélkedőre 40 fiatal jelent-
kezett Miskolc általános iskoláiból, 
a döntőbe azonban csak a legjobbak, 
33-an jutottak be. A fiatalok filme-
ket készíthettek, s lehetőséget kaptak, 
hogy különböző eszközökkel elme-
séljék, hogyan változott életük során 
az informatika.

Újabb ellenőrzés. Összehangolt 
hatósági ellenőrzés keretében ezúttal 
az Avas egyik problémás övezetében, 
a Szilvás utca 15–21.-ben lépett akci-
óba a közterület-felügyelet, a rendőr-
ség, a szociális osztály és a gyámügy, 
valamint az ÁNTSZ képviselője.

A húszezredik. A kormányab-
lak húszezredik ügyfelét köszön-
tötték a kormányhivatal Csizmadia 
közben található ügyfélszolgálatán. 
Seper Lászlónénak az emléklapot és 
az Alaptörvényt Lukács Irén főigazga-
tó adta át. A szerencsés ügyfél egyéb-
ként először járt a Kormányhivatal 
Integrált Kormányzati Ügyfélszolgá-
latán, ahol jelenleg több mint hatvan-
féle ügyet lehet egy helyen elintézni.

május 3. | csütörtök

Partnerség a munkaerőpiacon. A 
miskolci régióban 130, a kárpátaljai 
régióban pedig 580, hátrányos helyze-

tű lakost segít közvetlenül az a mun-
kaerő-piaci képzési program, melyet 
a Magyar Ökumenikus Segélyszerve-
zet és az ADVANCE Kárpátaljai Ta-
nácsadó és Fejlesztő Központ közö-
sen, az Európai Unió által támogatva 
indított egy éve. A program félidejé-
hez érkezett, az eltelt idő értékelésekor 
a miskolci képzésekről megtudtuk, 
hogy elsősorban a számítástechnikai 
ismeretek elsajátításában segítettek, 
de a munkaerő-piaci elhelyezkedést 
támogató képzésben is mintegy 120 
ember vett részt. 

Sólyom Miskolcon. Az alkot-
mánybíráskodás esélyei címmel tar-
tott előadást Sólyom László, volt 
köztársasági elnök a Miskolci Egye-
temen. Az alkotmánybíróság ko-
rábbi elnöke két korszakot állított 
párhuzamba: a magyar jogállam 
megteremtését az 1989–1990-es al-
kotmány alapján, és a 2011-es alap-
törvény után fennálló helyzetet. A 
Tudnak valamit! című tudományos 
ismeretterjesztő-sorozat második ál-
lomása volt Sólyom László előadása.

május 4. | péntek

Kapaszkodó a fogvatartottak-
nak. A Drogambulancia Alapítvány 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet Kapasz-
kodó név alatt közös, uniós finanszí-
rozású projektet indított a nehezen 
integrálható, veszélyeztetett fogvatar-
tottak számára. Az önként jelentke-
ző fiatalkorú és felnőtt fogvatartottak 
személyiségfejlesztésével civil szak-
emberek foglalkoznak. A cél, hogy 
szabadulásuk után segítsék a társada-
lomba történő integrálásukat.

Újraindulnak a szökőkutak 

Miskolc napján, május 11-én in-
dulnak be, és augusztus 20-áig 
üzemelnek idén a városi szökőku-
tak, csobogók. 

A látványosságok működte-
tésére idén is 10 millió forint 
jut. A Szinva teraszon, a Hő-
sök terén, a Centrum előtt, az 
Erzsébet téren, a Petőfi téren, 
a Népkertben, a sportcsar-
nok előtt, a Dél-Kiliánban és 
az Újgyőri főtéren a szökőku-
tak a múlt évben megszokott 
rend szerint délelőtt 11 és este 
9 óra között üzemelnek majd, 
többnyire mindennap, lesznek 
azonban olyanok, melyek csak 
hétvégén.

A miskolci szökőkutak működési rendje:
Szinva terasz: május 11.–augusztus 20.: min-
dennap 11.00–21.00 

Hősök tere: május 11.–augusztus 20.: min-
dennap 11.00–21.00 

Széchenyi u.: május 11.–augusztus 20.: hétfő 
– szombat 11.00–20.00

Erzsébet tér: május 11.–augusztus 20.: min-
dennap 11.00–21.00

Népkert: május 11.–augusztus 20.: csak hét-
végén 11.00–21.00 

Újgyőri főtér: június 1.–augusztus 20.: hétfő – 
szombat 11.00–19.00 

Dél-Kilián: június 1.–augusztus 20.: csak hét-
végén 11.00–21.00

Görgey u.: június 1.–augusztus 20.: csak hét-
végén 11.00–21.00 

Petőfi tér: június 1.–augusztus 20.: csak hétvé-
gén 11.00–21.00 
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Költöznek a hivatalok
Egyre nagyobb részét veszik bir-
tokba a hivatalok a városháza új 
épületszárnyának. Amikor pén-
teken bejártuk a modern komp-
lexumot, a Főépítészi Főosztály 
munkatársai zömmel már új iro-
dáikban dolgoztak, és a stratégiai 
osztály is költözött.

Már az új aulában oszlopos, nap-
fényes, csupa üveg monumentá-
lis tér fogadja az ügyfeleket, s a 
hatás az emeleteket járva is meg-
marad. Dobos Tímea városhá-
zi szóvivő tájékoztatása szerint az 
új épületszárny gyakorlatilag el-
készült, kisebb szerelési, műsza-
ki munkák vannak még hátra. A 

beruházás során egyebek mellett 
új ügyfélszolgálati központ, köz-
gyűlési terem és irodák épültek, 
kiszolgáló helyiségekkel. Az új 
épületszárnyba – 2700 négyzet-
méternyi új irodába – folyamato-
san költözik be a városban jelen-
leg szétszórva, több helyszínen 
elhelyezkedő osztály és főosz-
tály, többek között például a Pe-
tőfi utca 1–3. szám alól is.

– A teljes felújítást, korsze-
rűsítést követően a régi és az új 
épületet egyszerre szeretné át-
adni az önkormányzat, ez előre-
láthatólag nyár végére várható – 
mondta el Dobos Tímea.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L. 

Futva Miskolcról Kassára
A Kossuth Rádió és Miskolc vá-
ros üzenetét viszi futva Kassára 
a Kossuth Rádió hírnöke: Náray 
Balázs szerkesztő-riporter az ot-
tani polgármesternek, Richard 
Rasinak adja át az üzeneteket.

» folytatás az 1. oldalról
– Miskolc és Kassa 1997 óta test-
vérváros, azóta számos területen, 
így többek között a kultúrában, a 
turizmusban és a sport területén 
is működtek együtt, de több kö-
zös pályázatban is részt vettek – 
mondta el a futás rajtja előtt, pén-
tek reggel Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere. A napokban is 
nyert két közös pályázat, az egyik 
a lakótelepek megújítását, zöldí-
tését, szabadvizek fejlesztését ta-
karja, míg a másik a tokaji borút 
kialakítására ad lehetőséget.

Ez a két város nincs messze 
egymástól és testvérváros is, így 
adta magát a lehetőség, mondta 
Náray Balázs. Szeretné megmu-
tatni, hogy a határok nem csak 

átjárhatók, de át is futhatók. A fu-
tással szeretné azt is megmutat-
ni, hogy mi köti össze a földrajzi 
adottságokon kívül a két várost, 
és azt is, hogy ez egy élő kapcso-
lat, nem csak papíron létezik.

A rádió munkatársa és kí-
sérői 10 órakor egy különleges 
startpisztoly hangjára, az ava-
si harangtorony hangjátékára 
indultak útnak a miskolci vá-
rosháza elől. Náray Balázst az 
első kilométeren elkísérte Kri-
za Ákos, Pfliegler Péter és Kiss 
Gábor alpolgármester, Katona 
Ferenc önkormányzati képvise-
lő, Jónás István, a Magyar Rádió 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, 
Pásztor Zoltán, a Magyar Rádió 
Nonprofit Zrt. tartalom-inno-
vációs managere, Nagy György 
András, a Kossuth Rádió prog-
ramszerkesztője, Becze Szilvia, a 
Bartók Rádió programszerkesz-
tője és műsorvezetője, valamint 
számos kisiskolás. 

H. I. | fotó: Mocsári L.

Felújították a vasúti átjárót
Elkészült a héten a Puskin ut-
cai vasúti átjáró felújítása a 
Komlóstetőn. Gazdusné Pan-
kucsi Katalin (Fidesz), a város-
rész önkormányzati képviselője 
elmondta: a munkát ő és Sebes-
tyén László országgyűlési képvi-
selő kezdeményezte a MÁV-nál, 
mivel az átjáró balesetveszélyes 
állapota hosszú évek óta komoly 
gondot jelent a közlekedőknek. 

– Jó ideig kellett leveleznünk 
és tárgyalnunk az ügyben, örü-
lünk neki, hogy a MÁV végül 
meg tudta ehhez teremteni a 
szükséges anyagi forrásokat, és 

a napokban elkészült a felújítás. 
A beruházásnak köszönhető-
en jóval biztonságosabbá vált a 
közlekedés ezen a szakaszon – 
mondta el Gazdusné Pankucsi 
Katalin.                   Sz. S. | fotó: M. L.

Még nem kezdődött el a kórházak átvétele
Ahogy arról korábban már 
beszámoltunk, május 1-jétől 
a városi kórházak állami ke-
zelésbe kerülnek, kerültek, 
köztük a MISEK is. Mint 
megtudtuk, az átadás-átvétel 
még nem kezdődött el, de a 
hónap végéig megtörténik.

» folytatás az 1. oldalról
Az átvett kórházakat a Gyógy-
szerészeti és Egészségügyi Minő-
ség- és Szervezetfejlesztési Inté-
zet (GYEMSZI) üzemelteti majd. 
Az átvétel folyamatához kapcsoló-
dó kérdéseinkkel így az intézetet 

kerestük meg. Mint megtudtuk, a 
bejelentett struktúra-átalakítás ké-
sőbb valósul meg, a menetrend sze-
rinti első lépcső a fekvőbeteg-ellá-
tás átalakítása, július 1-jével. Ennek 
szakmai részleteiről jelenleg is tár-
gyalások folynak, várhatóan 16-19 
intézményben történik majd profil-
váltás. A döntés után dolgozzák ki a 
végrehajtás részleteit és ütemezését. 
A struktúra-átalakítás lépcsőzete-
sen fog megtörténni, amely elegen-
dő időt ad a felkészülésre az intéz-
ményeknek és a lakosságnak is. 

A mostani, a tulajdonosi struk-
túrában történt változás az in-
tézményfenntartásban lesz majd 
érzékelhető – mint hangsúlyoz-
ták –, nem a betegellátásban. A 

GYEMSZI a törvény alapján, és a 
végrehajtására készített kormány-
rendeletnek megfelelően kezdemé-
nyezi az átadás/átvételi folyamat 
elindítását. Az egészségügyi intéz-
mények átadása során a tényleges 
birtokbaadásról „átadás-átvételi és 
birtokbaadási jegyzőkönyv” készül.

Az átadás-átvétel operatív lebo-
nyolítására munkacsoportok ala-
kultak. A munkacsoportokban 
jogászok, gazdasági, műszaki in-
gatlanszakértő, egészségügyi szak-
mai közreműködők dolgoznak. 
Az átadás-átvétel hatékonyságának 
növelése, a szakszerű tájékoztatás, 
információgyűjtés és -értékelés ér-
dekében szükséges az átadó önkor-
mányzat képviselőinek, az érintett 

egészségügyi intézmény képviselő-
jének részvétele a folyamatban. 

Az átadandó adatok/informáci-
ók köre kiterjed az intézmény tel-
jes működésére. Így többek között a 
fenntartói vagyonelemek, döntések, 
határozatok, szerződéses kapcsola-
tok, különféle engedélyek, pénzügyi 
elszámolások, folyamatban lévő 
ügyek. Szükséges a jogszabályok-
nak való megfelelőség ellenőrzé-
se, valamint az adatokban meglévő 
esetleges ellentmondások feloldása, 
illetve a hiányok pótlása is.

Az átadás/átvételi feladat teljesí-
tésének, a jegyzőkönyv aláírásának 
tervezett határideje május 31. Hoz-
zátették, ha a struktúra-átalakításról 
megszületik a döntés, és az a jogsza-
bályban megjelenik, akkor a médi-
át és a lakosságot a szakmapolitikai 
vezetés tájékoztatni fogja.                H. I.

Augusztusban már a Selyemréten is fürödhetünk
Gőzerővel dolgoznak a Se-
lyemréti Strandfürdő fej-
lesztésén, hamarosan a 
medencék burkolása is el-
kezdődhet, kiválasztották a 
csúszdákat, a térburkolókat 
és az is eldőlt, hogy áthelye-
zik majd a bejáratot. 

Csütörtök délelőtt Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő is bejárta 
Czinkné Sztán Anikóval, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezető igaz-
gatójával a strandfürdő fejlesztés 
alatt álló területét. 

Csöbör Katalin elmondta, folya-
matosan tartják a kapcsolatot, de 
azért kérte a bejárást és a tájékoz-
tatást, hogy a választópolgárok is 
tájékozódhassanak arról, jelenleg 
hol tart a beruházás és mikor ké-
szül el. A kivitelezővel is folyama-
tos a tárgyalás, és úgy tűnik, tart-
ható a július 24-ei átadási határidő. 

A beruházás közel egymilliárd fo-
rintos, amelyből félmilliárd forint 
a saját erő. Ezt az előző városveze-
tés nem tudta előteremteni, de az 
új vezetés a jelenlegi rendkívül ne-
héz pénzügyi helyzetében is ki tud-
ta ezt gazdálkodni – tette hozzá.

A bejárás során Czinkné Sztán 
Anikó végigvezette a képviselőt és 
megmutatta, melyik medence hol 
épül, hol lesznek a napozóhelyek 

és a sportpályák. Elhangzott, hogy 
napokon belül elindulhat a me-
dencék burkolása, ahogy a térbur-
kolások és a gyepesítés is, de már a 
csúszdákat is kiválasztották. A pá-
lyázatban nem szerepel a főépület 
és az öltözők fejlesztése, de mint 
Czinkné Sztán Anikó elmondta, 
szeretnék ezeket is saját költségen 
egy kicsit felújítani. Ahogy az is el-
dőlt már, hogy a bejáratot és a fo-

gadóteret kénytelenek lesznek át-
helyezni, a főbejárat előtt ugyanis 
nagyon keskeny a járda, ami így 
balesetveszélyes, és az akadály-
mentesítése sem megoldható. A 
jelenlegi elképzelések szerint a fő-
épület melletti büfésort lebontva 
épül ki az új bejárat és fogadótér.

Az ügyvezető igazgató azt is el-
mondta, hogy lesz áremelés, nem 
jelentős, de a beruházás után szük-
séges. Figyelembe veszik a verseny-
társak árait és a miskolciak fizető-
képességét. Cél, hogy a miskolciak 
ne menjenek el más városba für-
deni, hanem a selyemrétit válasz-
szák. Tervbe vették a nyitva tartás 
meghosszabbítását, nyáron éjsza-
kai fürdőzéssel is szeretnék csábíta-
ni a strandolókat, ahogy téli fürdési 
lehetőség is lesz, kint a szabadban is, 
nemcsak a sátor alatt.

Ami biztos, arra számítanak, 
hogy több lesz majd a vendég, hogy 
a korábbi százezres csúcs helyett az 
évi kétszázezer látogatót is eléri a 
strand forgalma.  

H. I. | fotó: Mocsári L.

Idén az Avast tisztította a Tavaszi szél
Mintegy két tonna hulladé-
kot sikerült összegyűjteni 
péntek délelőtt a Kisavas te-
rületéről, ahová az idei Tava-
szi szél szemétszedési akciót 
hirdette meg a polgármesteri 
hivatal és a Miskolc Holding. 

» folytatás az 1. oldalról
– Jó példával szeretnénk elöl jár-
ni – mind az önkormányzat, mind 
a Miskolc Holding részéről – a vá-
rosunk tisztasága, rendezettsége 
iránt érzett felelősségben. Reméljük, 
hogy a példa ragadós lesz, és egyre 
többen lesznek majd olyanok, akik 
ezután jobban odafigyelnek lakó-
helyük, közvetlen lakókörnyeze-
tük tisztaságára is – emelte ki Kri-
za Ákos polgármester elmondva, 
hogy a tavalyi akció is eredményes 
volt, egyre többen csatlakoznak. 

– Úgy gondoljuk azonban, hogy 
ez még mindig kevés. Ezúton is ké-
rem a miskolciakat, minél nagyobb 
számban csatlakozzanak – hangoz-
tatta a polgármester. Mint fogal-
mazott, az akciókat azért szervezik 
a város különböző területein, hogy 
mindig más helyszíneken tudatosít-
sák a város iránt érzett felelősséget 
– újabb és újabb csoportokat tud-
janak bevonni a kezdeményezésbe.

A résztvevők öt csoportban lát-
tak neki a takarításnak, a terüle-

ti beosztást Molnár Attila, az AVE 
Miskolc Kft. ügyvezetője, az akció 
koordinátora ismertette.

– Úgy gondoltuk, hatékonyabb, 
szervezettebb lesz a munka, kisebb 
eséllyel maradnak ki területek, ha az 
egy munkahelyről, iskolából érkező 
önkéntesek külön-külön csopor-
tokban, pontos beosztással látnak 
neki a munkának – mondta el kér-
désünkre. Mint megtudtuk, a hulla-
dékgyűjtő zsákokat az AVE, a szer-
számokat, eszközöket a Városgazda 
Kft. biztosította. A zsákokba gyűj-
tött szemetet a kilátóhoz, az akció 
végállomásához vitték fel a csopor-
tok, onnan szállítja el az AVE. 

– Visszaigazolást jelent az elvég-
zett munka eredményéről, ha meg-

látják az összegyűjtött szemetet, és 
visszatartó erővel is bír egy tömeg-
ben látni a hulladékot, ami szét-
dobálva a környezetet szennyezte 
– mondta el Molnár Attila, hangsú-
lyozva: az lenne a legjobb, ha egyál-
talán nem lenne szükség ilyen akci-
ókra, ha tiszta lenne a város.

A közösségi kezdeményezések 
jelentőségét hangsúlyozta Pfliegler 
Péter alpolgármester is, aki szintén 
részt vett a takarításban. 

– A napokban egy Testvérvá-
rosok úti társasház lakói mutatták 
meg, hogy kezükbe tudják venni a 
sorsukat, ma pedig itt, a Szent Ist-
ván téren gyülekezünk, ismét az-
zal a céllal, hogy együtt, vállt váll-
nak vetve szebbé, jobbá tegyük a 

lakókörnyezetünket! – emelte ki 
Pfliegler Péter, aki szerint nagyon 
fontos, hogy az emberek felismer-
jék ennek a jelentőségét. Az alpol-
gármester arról is szólt, hogy már a 
múlt évi tavaszi takarítás óta is egy-
re több ilyen akciót szerveztek – 
képviselők, hazai és külföldi cégek, 
szervezetek. Ezek összekovácsolják 
a közösséget, szépítik a környeze-
tet s megmutatják, milyen eredmé-
nyeket lehet elérni az összefogással. 

A munka a Latabár soron, a lép-
csősoron, a Hideg sor irányába in-
dult, több mint kétszázan takarítot-
ták a domboldalt és az avasi kilátó 
környékét. A polgármesteri hiva-
tal és a Miskolc Holding akciójá-
hoz csatlakozott a Miskolci Egye-
tem Gazdaságtudományi Kara, a 
Kós Károly Építőipari Szakközépis-
kola, emellett meghívtak több avasi 
hagyományőrző szervezetet, és jöt-
tek környékbeli lakosok is. 

– Mintegy két tonna hulladékot 
sikerült összegyűjtenünk, ennek egy 
részét – például a PET-palackokat 
– szelektíven – összegezte Pásztor 
Imre, a Miskolc Holding kommu-
nikációs vezetője. – Szerintem ez 
egy nagyon eredményes nap volt. 
Miskolcnak egy olyan történelmi 
emlékhelyét tisztítottuk meg, amely 
a most induló turisztikai szezonban 
is fontos szerepet játszhat. Bízunk 
benne, hogy mind a példa, mind a 
szemlélet ragadós lesz.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L. 
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Mert kell egy hely!
Kell egy hely – ismerték fel 
Komlóstetőn –, ahol a fiatalok 
szabadidejüket közösen és ak-
tívan tudják eltölteni. A gondo-
latot tett követte, így a terület 
általános iskolája, ifjúsági szer-
vezetekkel összefogva megala-
pította a Komlóstetői Fiatalok 
Klubját.

– A technikai fejlődés csodála-
tos dolog, de a közvetlen em-
beri kapcsolatokat nem pó-
tolhatja semmi. Hatásosabb 
és értékesebb, ha egy gyere-
ket szemtől szemben szólítunk 
meg – magyarázta a pedagó-
giai alapvetést Holló Gyula, a 
Komlóstetői Általános Isko-
la igazgatója. Mint megtudtuk, 
Gazdusné Pankucsi Katalinnal, 
a terület önkormányzati képvi-
selőjével több alkalommal be-
szélgettek arról, hogyan és hol 
tudnának délutáni, szabadidős 
programot nyújtani a környék 
fiataljainak.

– Végül az iskola egy szabad 
helyiségét találtuk alkalmasnak 
a feladatra. Itt általános és kö-
zépiskolások nyugodtan le tud-
nak ülni beszélgetni, „otthonra” 
lelnek – mondta az igazgató.

A klubfoglalkozásokon – 
melynek pontosabb részletei 
egyelőre még kidolgozás alatt 
állnak – a tervek szerint kreatív 
játékokon vehetnek részt a fiata-
lok, lehetőségük van csocsózni 
– vagy akár a 750-es Nagy Lajos 
Király Cserkészcsapat foglalko-
zásain is részt vehetnek.

– A helyi cserkészcsapat szin-
tén állandó kiindulópontot ke-
resett, és talált magának nálunk. 
Gyermeknap környékére már 

avatási ünnepséget is terveznek 
– mondta a tervekről az igazgató.

Korábban, a húsvéti ünnep-
séggel egybekötött megnyitón 
fafaragásban és íjászatban is ki-
próbálhatták ügyességüket a gye-
rekek. Az érdeklődés nagyságát 
jelzi, hogy mintegy 150-200 gye-
rek vett részt a programon, az áp-
rilis 16-ai indulást követő napok-
ban 15-20 fő látogatta naponta a 
klubot. A folytatás tehát nem kér-
dés, a távlati tervek között szere-
pel az iskola melletti ligetes terü-
let cserkészparkká alakítása is, de 
nyári táborok szervezését, mű-
ködtetését is vállalnák.

– Természetesen nem csak 
a komlóstetői fiatalokat várjuk 
programjainkra – hangsúlyozta 
az igazgató.

A Komlóstetői Kerékpáros 
Sport Klub is a szabadidős tér 
kialakításának ötlete mellé állt. 
Hétfőn, szerdán, valamint pén-
teken délután 4 és este 8 óra kö-
zött látogatható a klub, a szün-
idő alatt pedig minden nap 
délelőtt 10 órától este 8-ig áll 
majd nyitva mindenki előtt.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Magyar kamarakórusok,  
rádiófelvétel a fesztiválon
Idén huszonharmadik alkalom-
mal rendezik meg a Miskolci Ka-
marakórus Fesztivált, melyre ez-
úttal 23 kórus és énekegyüttes 
jelentkezett Magyarország min-
den részéből. 

– Rangot és elismerést jelent idén 
is, hogy a Magyar Rádió felvételt 
készít a koncertekről. Büszkeség-
gel tölt el, hogy a tavalyi kórus-
fesztivál fellépőinek előadásait a 
Bartók Rádió az év elején újra le-
játszotta – emelte ki Sándor Zol-
tán, a fesztivál elnöke.

Az eddigi 22 kamarakórus-
fesztiválon külföldi előadók 
muzsikáját is élvezhették a me-
gye komolyzene iránt érdeklő-
dő hallgatói, idén azonban ke-
vesebb forrás állt a szervezők 

rendelkezésére. A fesztivál elnö-
ke azonban reményét fejezte ki, 
hogy jövőre újra nemzetközivé 
tehetik a fesztivált.

Visszatérve az idei programra, 
a koncerteket Miskolc, Szerencs, 
Mezőkövesd és Boldva templo-
maiban és hangversenytermei-
ben tartják május 11–14. között. 
A nyitóhangversenyen felcsen-
dül Kesselyák Gergelynek, a Mis-
kolci Operafesztivál igazgatójá-
nak Missa Allegra című műve. 
Érdekessége, hogy a darabot 15 
éve mutatták be Miskolcon, az-
óta sok helyen élvezhette a kö-
zönség, idén aztán visszatér ide. 
A fesztivál ideje alatt a karveze-
tők részére szakmai konferenci-
át szerveznek.                               

 Kujan I. 

Fellángolt Miskolcon a cserkészek tábortüze
Közel 300 cserkész érkezett 
a Kárpát-medence külön-
böző pontjairól Miskolcra, 
a hétvégén megtartott cser-
késznapra. A Hősök terén 
megtartott ünnepség és a 
cserkészfogadalom megújí-
tását követően színes prog-
ramok várták a cserkészeket, 
illetve az érdeklődőket is.

Az ünnepélyes megnyitón Zsiga 
Marcell alpolgármester köszöntöt-
te a 100 éves Magyar Cserkészszö-
vetséget, méltatta a szervezet mun-
káját, a fiatalok felelős nevelésében 
betöltött szerepét. Mint mondta, a 
cserkészetnek komoly létjogosult-
sága van, hiszen a szülői és családi 
példák mellett olyan nevelő tevé-
kenységet végez, melynek során a 
fiatalokból a családjuk, lakókörnye-
zetük, városuk és nemzetük iránt el-
kötelezett polgárokká válnak.

– Amellett, hogy a Magyar 
Cserkészszövetség hasznos idő-
töltést kínál a fiataloknak, felelős 
gondolkodásra is tanít – hangsú-
lyozta Zsiga Marcell.

Az eseményen elhangzott, bár 
az elmúlt 100 évben a szervezetet 
többször betiltották, az mindig újra 
tudott szerveződni. Holndonner 

Péter, a Magyar Cserkészszövetség, 
II. számú cserkészkerület észak-
magyarországi elnöke a Miskol-
ci Napló érdeklődésére elmond-
ta, cserkésznapot minden évben 
szerveznek Szent György napjához 
kapcsolódóan, céljuk, hogy a cser-
készek jobban megismerjék egy-
mást, és hogy mások is megismer-
jék munkájukat. 

A rendezvény játékokkal, progra-
mokkal folytatódott a Hősök terén, 

déltől pedig kiállítás nyílt a Her-
man Ottó Múzeum Papszeri kiál-
lító épületében a 100 éves Magyar 
Cserkészszövetségről. A régi cser-
késznaplókat, ereklyéket, emléke-
ket összefogó tárlat megnyitását kö-
vetően bemutatták a közönségnek 
azt a lexikont, amelyet a centená-
rium alkalmából önkéntes cserké-
szek lelkes csapata hozott létre. A 
hiánypótlónak nevezett könyv alap-
vetően két részre osztható, az első 

részben a cserkészet 1948 előtti ál-
lapotát mutatja be, míg a második 
részében az újjáalakulás élménye-
it, dátumait, jelentős eseményeit ol-
vashatják az érdeklődők.

Szombat délután ünnepélyes 
keretek között felvonták az Or-
szágzászlót, végül a Kossuth utcán 
felállított színpadon koncertekkel, 
este pedig a Deák téren tábortűz-
zel várták az érdeklődőket.

K. J.–T. Á. | fotó: Juhász Á.

Miskolciak, közösen Csíksomlyóra
A csíksomlyói pünkösdi búcsú a leg-
nehezebb időkben is a magyarság 
lelki közösségét megerősítő alkalom 
maradt. A Mária-kegyhely legna-
gyobb ünnepére most közös utazást 
szerveznek a miskolciaknak.

– A magyarlakta területeken min-
den alkalommal megkülönbözte-
tett szeretettel fogadják a vonattal 
érkező magyarokat. Sorokban áll-

nak a vonatsínek mellett, hogy in-
tegethessenek, és hűsítővel, étellel 
fogadhassák az érkező honfitársa-
ikat – osztja meg élményeit a mis-
kolci utazást szervező Perecse-
nyi Attila, hozzátéve: az alkalom 
nem csupán a miskolciak közös-
ségét erősíti meg, hanem a hatá-
ron túliakkal ápolt jó viszonyt is. A 
búcsú pedig valódi lelki megtisztu-
lást nyújt.

A miskolciak együtt utaznak 
busszal Budapestre, onnan pe-
dig tovább vonattal Csíksom-
lyóra. Ahogy Perecsenyi Atti-
la hangsúlyozza, maga az utazás 
is az újabb közösség kialakulá-
sát szolgálja. A vonat május 25-
én, pénteken indul a Keleti pá-
lyaudvarról, a következő nap a 
búcsú napja. Az állomástól gya-
log vonulnak a zarándokok a 

kegytemplomig, illetve tovább, 
a Hármashalom-emelvényhez, a 
szentmise helyszínére. Az utazás 
azonban itt nem ér véget, más-
nap – szintén vonattal – Gyimes-
bükkre, az ezeréves határhoz lá-
togat a csoport, és majd pünkösd 
hétfőjén érkezik haza. Jelentkez-
ni, illetve az utazásról bővebb 
információt kérni Perecsenyi 
Attilától lehet a 06-30/238-1235-
ös telefonszámon, vagy a 
csiksomlyomiskolc@gmail.com 
e-mail címen.

Vonzóbb kötöttpályás közlekedésért dolgozik
Közlekedésmérnökként 
végzett és közlekedésfejlesz-
tés a fő szakterülete Vigh At-
tilának, aki áprilistól irá-
nyítja a miskolci Zöld Nyíl 
villamosprojektet. 

Vigh Attila Sajószentpéteren szü-
letett, de születése óta Kazincbar-
cikán élt, ott folytatta általános és 
középiskolai tanulmányait, és csak 
érettségi után került a fővárosba, 
ahol 1991-ben járműgépészmér-
nökként végzett a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen. Ezt követően a 
honvédségi ösztöndíjszerződése 
miatt a Magyar Honvédségnél he-
lyezkedett el.

– A honvédségben a közle-
kedés egy kicsit másabb, ösz-
szetettebb, így az ott eltöltött 21 
év alatt nagy tapasztalatra tettem 
szert a közlekedési infrastruktú-
ra területén is. Eleinte a gépjár-
mű-üzemeltetés, -fenntartás volt a 
feladatom, később a szállítás, a ra-
kodásgépesítés és az anyagmozga-
tás volt a fő területem – mondta 
Vigh Attila. Irányította honvédsé-
gi iparvágányok felújítását is, ve-
zetésével fejlesztettek emelőhorgos 
rakodóberendezéseket, de része 
volt nemzetközi légi szállítási szer-
ződés megkötésében is.

A Zöld Nyíl projektet összessé-
gében pozitívan ítéli meg, azt az 
összeurópai közösségi közlekedé-
si tendenciákkal harmonizáló be-
ruházásnak tartja. Mint a Miskolci 
Napló kérdésére elmondta, pro-
jektigazgatói feladatainak ellátását 
új kihívásként éli meg, a miskol-
ci villamosprojektet többé-kevés-
bé nyomon követte eddig is a sajtó-
ból, az április eleje óta eltelt időben 
pedig folyamatosan ismerkedik a 
projekt részleteivel.

– Egy hónap alatt lehetetlen 
megismerni ennek a nagyon ösz-
szetett fejlesztésnek a teljes doku-
mentációját. Hogy érzékeltessem, 
számítógépen 44 gigabájtot elfog-

laló, nagyjából 60 CD-t elfoglaló 
adathalmazról van szó. Az iratok-
kal ezért folyamatában ismerke-
dem meg, legelőször a legfonto-
sabb – támogatási, kivitelezői és 
a járműszállítással kapcsolatos – 
szerződéseken rágtam át magam – 
tette hozzá a projektigazgató. 

A három vidéki –  Debre cen, 
Miskolc, Szeged – villa mos pro-
jektet összehasonlítva, Vigh At-
tila szerint a Zöld Nyíl jelenleg a 
megvalósulást tekintve jól áll, bár 
összehasonlítani nehéz ezeket, hi-
szen a beruházások eltérnek egy-
mástól.

– Mind a fejlesztés összér-
tékét, de akár csak a beszerez-

ni kívánt villamosok számát is te-
kintve, a miskolci a legnagyobb 
villamosprojekt. Nálunk 31, Deb-
recenben 18, Szegeden pedig 9 
szerelvény érkezik majd, de Szege-
den a fejlesztés része új trolibuszok 
beszerzése, amivel nem állnak jól, 
Debrecenben pedig a pályaépítés-
sel vannak problémák – mondta 
Vigh Attila. 

Miskolcon a pálya lényegében 
kész, a járműbeszerzés jól halad, 
utóbbinál már a gyártandó villa-
mosok legapróbb részleteiről tár-
gyalnak a Ganz-Skodával.

– Így a nagyobb infrastruk-
turális fejlesztések véget értek, a 
hangsúly a Zöld Nyílon belül át-
terhelődik a járműbeszerzés kö-
rüli feladatokra – mondja a köz-
lekedési szakember, de leszögezte, 
hátra van még a peronok befeje-
zése, sok helyen a járda- és út-
építés is, a belváros burkolatának 
cseréje, valamint a járműcsarnok 
fejlesztése. 

– Projektigazgatóként azért 
dolgozom, hogy a város fő köz-
lekedési tengelyén olyan környe-
zetbarát, energiatakarékos, kö-
töttpályás közlekedés jöjjön létre, 
elegendő és esztétikus járművel, 
mely az utasok számára szerethe-
tő és vonzó eleme lesz a miskolci 
közösségi közlekedésnek – hang-
súlyozta Vigh Attila.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

A 23. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál  
miskolci programjai
Május 11. | péntek
17.00 | Nyitóhangverseny. Köszöntőt mond 

Kriza Ákos polgármester. Kesselyák Gergely: 
Missa Allegra és Franz Schubert: G-dúr mise 
című művét a Camerata Miskolc Kamarazene-
kar, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemű-
vészeti Intézete Női kara és a Miskolci Bartók 
Kórus adja elő. Vezényel: Kesselyák Gergely. Ze-
nepalota, Bartók-terem.

Május 12. | szoMbat
11.00 | Az Énekszó Baráti Kör, az Egressy If-

júsági Kórus, a Diósgyőri Vasas Vegyeskar 
és a Fazekas Gyermekkar koncertje. Zene-
palota, Bartók-terem.

19.00 | A Miskolci Egyetem Bartók Béla Ze-
neművészeti Intézete Női kara, a Harmó-

nia Kamarakórus, a Fazekas Leánykar, a 
Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus és a 
Hassler Énekegyüttes koncertje. Zenepa-
lota, Bartók-terem.

Május 13. | vasárnap
15.00 | A Lévay József Református Gimná-

zium Kamarakórusa, az Egressy Béni Női 
kar, a Forrás Kamarakórus, a Fráter Kó-
rus és a Hassler Énekegyüttes koncertje. 
Avas-déli római katolikus templom.

19.00 | Záróhangverseny. Fellép a Miskolci 
Bartók Kórus és az Amadeus Kórus. A fesztivá-
lon résztvevő kamarakórusok Kodály Zoltán 11. 
zsoltárját adják elő, közreműködik: Tóth Zsom-
bor orgonán, vezényel: Sándor Zoltán. Avas-
déli római katolikus templom.
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Miskolcon is indulhat 
a KatonaSuli Program
A miskolci oktatási intézmények-
ben megszervezik a katonai isme-
retek tantárgy bevezetését. Töb-
bek között erről is szó volt azon 
a megbeszélésen, amelyet Kri-
za Ákos polgármester Hende Csa-
ba honvédelmi miniszterrel foly-
tatott annak miskolci látogatása 
során.

A minisztérium álláspontja sze-
rint a Nemzeti Alaptanterv-
ben is helyet kell kapnia egyfaj-
ta honvédelmi képzésnek. 

– Ez már 12-13 éves korban 
biztosíthatja, hogy a tanulók 
képet kapjanak a honvédelem 
alapvető kérdéseiről és eldönt-
hessék, akarnak-e a későbbiek-
ben komolyabban foglalkozni 
ezzel a területtel – közölte Hen-
de Csaba.

Mint mondta, a honvédel-
mi oktatásra járó diákok akár 
érettségi vizsgát tehetnek ebből 
a tárgyból, ami továbbtanulásuk 
esetén plusz pontokat jelent. A 
honvédelmi miniszter támoga-
tásáról biztosította a várost. Je-
lezte, hogy a minisztérium segít 
a honvédelmi szaktantermek ki-

alakításában és a szakmai háttér 
biztosításában is.

– A honvédelem rendszeré-
nek átalakítása egyfelől a rend-
csinálás irányába hat, de túl is 
mutat ezen. Egy olyan honvé-
delmet jelent, amely nem csak 
a laktanyák kapuin belül létezik. 
A KatonaSuli program ebben az 
új szisztémában tölt be fontos 
szerepet. A Magyar Honvédség 
humán stratégiájának részeként, 
mintegy nevelő programként il-
leszkedik a rendszerbe – emelte 
ki Hende Csaba.

A KatonaSuli programhoz a 
miskolci oktatási intézmények 
is csatlakozhatnak. Kriza Ákos 
polgármester kijelentette: egyez-
tetéseket kezdenek erről az in-
tézményekkel. Mint mondta, a 
honvédelem rendszerének tel-
jes átalakítása egybecseng a he-
lyi törekvésekkel: Miskolcon is 
kiemelt cél a rendteremtés. 

– Fontos, hogy a gyerekek éle-
tében megjelenjen a rend és a fe-
gyelem fogalma, hiszen ezek is-
merete nélkül nem válhatnak 
sikeres felnőtté – hangsúlyozta 
Kriza Ákos.                      Szepesi S.

Nincs gondozási díj, 
emelkedett az étkezés ára

Miskolcon nem vezetik be a böl-
csődei gondozási díjat, erről dön-
tött a közgyűlés. A nehéz gaz-
dasági helyzet és a 2008 óta 
változatlan díj miatt azonban az 
étkezésért fizetendő díjakat meg 
kellett emelni – ám ez még így is 
az országos átlag alatt marad. 

Miskolcon amellett foglaltak 
állást, hogy a gondozási díj be-
vezetése nem indokolt, így erre 
nem tettek javaslatot. Kiss Gá-
bor alpolgármester a közgyű-
lés áprilisi ülésén elmondta, 
az étkezési díjat 2008 óta nem 
emelték, most egy kisebb eme-
lést javasoltak, ami után még 
mindig az országos átlag alatt 
marad a miskolci díj mérté-
ke. Arra pedig van mód és le-
hetőség, hogy a szociálisan rá-
szoruló családok különböző 
mértékű kedvezményt kaphas-
sanak. Az étkezési díj egyéb-
ként 2008 óta 275 forint + áfa, 
azaz 349 forint. Május 1-jétől 
ez az összeg – az infláció mér-
tékével azonos módon – 430 

forintra emelkedett a miskolci 
bölcsődékben. 

Miskolc a törvény adta le-
hetőségen túl – a nehéz gazda-
sági helyzete ellenére is – saját 
rendeletében, önként vállalt fel-
adataként, lehetőséget biztosít 
az egyedi térítésidíj-támogatás 
igénybevételére is – tájékoztatott 
Dobos Tímea, a polgármesteri 
hivatal szóvivője.

A térítési díj emelésének oka 
elsősorban az a jelenlegi helyzet, 
amelyben az állami támogatás a 
fenntartási költségeknek csupán 
a 35-40%-át fedezi. Az étkezési 
térítési díjon kívül a többit a fenn-
tartóknak kell hozzátenni. Az ön-
kormányzatokra így az intézmé-
nyek működtetése során jelentős 
teher hárul. A magas költségek 
miatt a világon szinte mindenütt 
fizetni kell a bölcsődei ellátásért. 
A Megyei Jogú Városok Szövet-
sége által készített összesítésből 
kiderül, hogy a városlakók szoci-
ális helyzetét figyelembe véve ez a 
változás is szerényebb mértékű, 
mint bárhol máshol. 

Példaértékű panelfelújítás önerőből
Önerőből újította fel a lakó
közösség Miskolcon, a Test
vérvárosok útja 8–10. számú 
társasházat. A projekt kere
tében elvégezték az épület 
külső hőszigetelését, a nyí
lászárók cseréjét és a fűtés
korszerűsítést is. A felújított 
épületet jelképesen csütörtö
kön adták át.

Az idős lakók visszaemlékezése 
szerint az 1973-ban épült két lép-
csőházas, 66 lakásos panelházon 
ilyen mértékű korszerűsítés, felújí-
tás nem történt az elmúlt közel 40 
év alatt. A társasház vezetőségének 
ajánlására a tulajdonosok tavaly 
nyáron úgy döntöttek, hogy bele-
vágnak a munkákba. A hőszigete-
lés nagy részével egyébként már az 
igazi tél kezdetére végeztek, a szí-
nezést pedig a tavasz elején csinál-
ták meg.

– A közgyűlési határozatot a tu-
lajdonosok 84 százaléka támogatta 
(a törvény értelmében legalább 80 
százalékra szükség van – a szerző). 

A felújítás keretében elvégezték a 
nyílászárók cseréjét, a fűtéskor-
szerűsítést és a külső hőszigete-
lést. Négy hónap volt a kivitelezési 
idő. Minden rendben el is készült. 
Megtörtént az átvétel, működik – 
foglalta össze a közelmúlt történé-
seit Koczka Mihály, a társasház kö-
zös képviselője. Önerős beruházás 
esetén a panelprogramhoz képest 
csökkentett kritériumoknak kellett 
megfelelnie a kivitelezésnek.

Mint megtudtuk, a társasházban 
hat önkormányzati tulajdonú la-
kás is van. A város azzal is segítette 

a projektet, hogy tulajdonosként az 
elsők közt támogatta az ötletet és 
futamidő előtt utalták a részüket.

Az átadáson az épületet kívül-
belül megtekinthettük, szemmel 
láthatóan szép munkát végeztek a 
kivitelezők, a minőségről pedig a 
lakók tudnak számot adni.

– Egy és két félszobás a laká-
sunk. A felújítás ránk eső költsé-
ge 1,2 millió forint, amelyet nyolc 
év alatt kell visszafizetnünk. A havi 
törlesztőrészletünk mintegy 12 ezer 
forint. Remélem, hogy a megtaka-
rítás révén a lejáratnál hamarabb 

bejön az ára – árulta el várakozá-
sát Varró István rokkantnyugdíjas, 
aki nyugdíjas feleségével él a társas-
házban. – A felújításnak köszönhe-
tően most télen már csak fele volt a 
távhőszámlánk, mint korábban. A 
leghidegebb hónapban is csak 19-
20 ezer forintot fizettünk, amiben 
már a meleg víz ára is benne van. 
Ahol aludtunk, ott kicsit melegebb 
volt. Idősek vagyunk már, szeretjük 
a meleget, a többi helyen viszont, 
mivel lehet szabályozni, alig fűtöt-
tünk – tette hozzá az idős férfi, mi-
közben körbevezettette a vendége-
ket a lakáson.

Pfliegler Péter alpolgármester is 
érdeklődéssel hallgatta az elmon-
dottakat.

– A városvezetés nevében kö-
szönjük annak a magnak a mun-
kát, aki ezt végezte. Két okból is 
fontos, amit tettek: először is jobb 
lesz a lakóknak, akik itt élnek. Má-
sodsorban pedig példát mutat-
tak Miskolcnak, sőt, a régiónak is, 
hogy önerőből is meg lehet csinál-
ni a panelfelújítást. Szép lett, jó lett, 
anyagilag is megérte – vélekedett 
Pfliegler Péter.

Az alkalmat megragadva kér-
te a lakókat, hogy amennyiben ér-
deklődők jönnek, bátran mondják 
el tapasztalataikat, mutassák meg a 
felújított épületet.                         Cs. L.

Kutatják az apátságot
Újra régészeti feltárásokat végez-

nek Miskolctapolcán. Pusztai 
Tamás, az ásatást vezető régész 

szerint a kutatás során a legizgal-
masabb, hogy nem egy apátság 
épült az idők során, így a válto-

zás pontosan nyomon követ-
hetővé válik a kutatómunka se-

gítségével. A város nevét adó 
Miskolc nemzetség által alapított 
apátság maradványait 2004-ben 

találták meg, 2006-ban pedig 
meghatározták a feltárandó te-

rületet. Ezúttal a templom terü-
letét teszik láthatóvá. A kolostort 
pedig úgy kívánják feltárni, hogy 
a város lakói testközelből lássák, 

hogyan kerülnek a felszínre az 
értékes leletek. (fotó: M. L.)

» Kedvezmény csak kártyára. 
Csak MiskolcPont Kártyával lehet igénybe 
venni július 1-jétől az MVK Zrt. bérletszel-
vényeire szóló 10 százalékos kedvezményt. 
A kártyaigénylés továbbra is az MVK Zrt. 
jegy- és bérletpénztáraiban történik, a 
kártya éves díja 1500 forint. A Barlangfür-
dő is azonnali, 30 százalékos kedvezmény-
nyel várja a MiskolcPont Kártyával érkező 
vendégeket, a már megnyitott külső me-
dencékkel is, időkorlát nélkül.

» Szerszámokkal segíthet-
nek. Május 15-én szakemberek ve-
zetésével és önkéntesek bevonásával 
megkezdődhet a régészeti feltárás és a 
műemlékvédelmi munka Szentléleken, a 
pálos kolostorromnál. Ehhez olyan cég tá-
mogatását keresik a szervezők, amely a 
szükséges szerszámokat 2012 őszéig köl-
csönözni tudja a feltáráshoz.

» Támogatás kéményfelújí-
tásra. Az egycsatornás gyűjtőkémé-
nyek (termofor kémények) felújításának 
támogatásáról is döntött a miskolci köz-
gyűlés múlt heti ülésén. Az önkormány-
zati támogatás mértékét az elfogadott fel-
újítási költség 35 százalékában, maximum 
131 250 forintban állapították meg laká-
sonként. A finanszírozási konstrukció így 
40 százalékos állami támogatást, 35 szá-
zalékos önkormányzati támogatást és 25 
százalék tulajdonosi önrészt tartalmaz. A 
felújítás állam által elismert, teljes költsé-
ge maximum 375 000 forint lakásonként.

röviden ›››››››››

Díjak máshol
Eger: májustól összesen 560 forint a napi étkezési és gondozási díj az eddigi 518 forint helyett. 
Érd: legfeljebb havi 10 ezer forintos gondozási díjat kell majd fizetni szeptembertől.
Zalaegerszeg: a 403 forintos napi étkezési díjon felül 240 Ft/nap gondozási díjat kell fizetni.
Szolnok: a gyermekélelmezés költsége bruttó 423 forint, a gondozás térítési díja 236 forint/el-
látási nap.

Élettel telnek meg a sétálóutcai üzletek
Hamarosan megnyílik a 
Széchenyi utcán a Miskolc 
Bolt, mely a MiskolcPont 
kártya mellett népszerűsí
ti majd a helyi termékeket, 
de a városba látogató turis
táknak is hasznos informá
ciókkal és helyi ajándékok
kal szolgál majd.

A Széchenyi utca 6/B alatt, a volt 
Detti Divat helyén, egy 171 négy-
zetméteres helyiségben nyílik meg 
hamarosan a Miskolc Bolt, tudtuk 
meg Lengyel Zsolttól, a MIK Zrt. 
ingatlanhasznosítási vezetőjétől.

– Az új üzlet elősegíti majd 
a MiskolcPont kártyarendszer 
népszerűsítését, és a helyi vállal-
kozások bevonásával segíti a vá-
ros és a Miskolci Kistérségi Tár-
sulás településein élő lakosok, 
valamint a városunkba látogató 
turisták kedvezményes vásárlá-
si lehetőségeit is – hangsúlyozta 
Lengyel Zsolt.

Mint mondta, a MiskolcPont 
ügyfélszolgálati irodáján túl a je-

lenleg a Városház tér 13. sz. alatt 
működő városi Tourinform iroda 
is ide költözik, az üzletben így helyi 
termékek, szuvenírek megvásárlá-
sa mellett lehetőség lesz turisztikai 
információk beszerzésére is. 

– Szűkebb pátriánkban is van-
nak jó minőségű árut készítő cé-
gek, kézművesek, akiknek itt lehe-
tőségük lesz megjelenni – mondta 
Lengyel Zsolt, hozzátéve, hogy az 

üzemeltető Miskolci Turisztikai 
Kft. már dolgozik a hagyományos 
Miskolcot idéző üzletbelső megte-
remtésén.

Nem ez az egyetlen üres üzlet-
helyiség a belvárosban, ami ismét 
élettel telik meg. Mint azt Lengyel 
Zsolt korábban a Miskolci Napló-
nak elmondta, a MIK más, koráb-
ban üres, sétálóutcai, utcafronti 
üzlethelyiség esetén is sikeres tár-
gyalásokat folytatott le. Így nyílt az 
elmúlt időszakban a Széchenyin 
gyermekruházati bolt, kávézó, ve-
gyesiparcikk-kereskedés és köny-
vesbolt is, és tárgyalásokat folytat-
nak további új üzletek, illetve egy 
úgynevezett Mesterségek – Kéz-
művesek Udvara belvárosba tele-
püléséről is.

– Várhatóan május végén meg-
nyílik a Cafe Frei hálózat miskolci 
üzlete, így egy újabb, igényes ven-
déglátóhely támogatja a sétálóut-
ca megújulását. A kávézót a ko-
rábbi D-center miskolci illetőségű 
tulajdonosa fogja üzemeltetni, ígé-
rete szerint betartja majd a hálózat 
magas minőségi követelményeit – 
hangsúlyozta a MIK Zrt. ingatlan-
hasznosítási vezetője.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.
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Majális a belvárosban – a századelő hangulatát idézve
Megújult formában, a családokra fókuszáló programokkal és új helyszínen, a Népkertben 
rendezték meg idén a városi majálist. Az új formával a régi polgári tavaszköszöntő ünnepe-
ket kívánta felidézni a város. Mint Kriza Ákos polgármester fogalmazott, ugyanakkor a csa-
ládoknak is szerettek volna kedvezni egy belvárosi helyszínnel, amely könnyebben és egy-
szerűbben megközelíthető.

Szinyei Merse Pál albuma, Dobrossy István helytörté-
neti munkája, valamint divattörténeti, viselkedéstör-
téneti leírások alapján rekonstruálták kedden a Nép-
kertben a régi, békebeli majálisok hangulatát. A múlt 
századelő „korzódivatját” a Miskolci Kulturális Köz-
pont Ady Endre Művelődési Házának Várkommandó 
elnevezésű művészeti csoportja jelenítette meg. Vol-
tak is bőven korzózók, sokan a Bányász Fúvószene-
kar reggeli ébresztőjét sem várták meg. A körhinták, az 
ugrálóvár és az óriás csúszda, a pónilovaglás, a sport-
csarnok előtt veterán autók kiállítása és számtalan egyéb 
program várta a kilátogatókat. Közben természetesen a 
színpadon is zajlott az élet, felléptek többek között a ma-
zsorettek, a Ködmön együttes táncosai múlt század ele-
ji táncrenddel szórakoztatták a majálisozókat, a jó ebéd-
hez szólt a nóta, és mivel ebéd után fontos a mozgás, ezt 
követően zumba fitness bemutatón lehetett részt venni. 
A Miskolci Nemzeti Színház művészei – Eperjesi Erika, 
Kincses Károly és Jenei Gábor – operett- és musicalslá-
gereket szólaltattak meg, de volt bábszínház, majd este 
utcabál zárta a programot.

Kriza Ákos polgármester délután 3 órakor köszön-
tötte a miskolciakat, hangsúlyozva, május elseje a mun-
ka ünnepe, de nem a fogalmat szeretnék ünnepelni 
ezen a napon, hanem azokat az embereket, akik magu-
kért, a családjukért, közösségükért, Miskolcért dolgoz-
nak nap mint nap. Idén helyszínt változtattak, azért is, 
hogy ne az legyen a „kihívása” a majálisnak, hogy feltol-
ják a babakocsikat a Csanyikba, vagy felcipeljék a pik-
nikkosarakat tömött sorokban. Ehelyett Miskolc szívé-
ben lehetnek együtt az ünneplők, belakhatják ezt a szép 
belvárosi parkot. Az idősebbek még emlékezhetnek a 
régi népkerti majálisokra, azok hangulatára. 

A polgármester emlékeztetett rá, hogy 140 évvel ez-
előtt alakult ki az egykori park, amely akkor még nem is 
tartozott szervesen a belvároshoz, és amelyet akkor még 
Erzsébet ligetnek neveztek. Lassan vették körül az épü-
letek és épült ki ez a része a városnak. A város vezeté-
se azt szeretné, ha a Népkert újra a miskolciak kedvenc 
találkozási pontja lenne, ha nem csak ilyenkor, hanem 
hétköznap is ide járnának egy-egy fárasztó nap után is 
megpihenni. Mindenkit fűz valamilyen emlék ehhez a 
parkhoz, Kriza Ákos például elárulta, hogy itt tanítot-
ta a gyermekeit kerékpározni. Zárásként a polgármester 

kellemes napot kívánt mindenkinek, bízva benne, hogy 
megtalálják a nekik tetsző programokat.

Az egyik majálisozó, Nagy László ehhez a gondolat-
körhöz csatlakozott, lapunknak nyilatkozva.

– Nagyon jó gondolat volt, hogy 
ide szervezték az idei majálist, így 
azok is részt tudnak venni rajta, akik-
nek egyébként gondot jelent a kijutás 
a Csanyikba. Ahhoz képest, hogy első 
alkalommal rendezték most itt a prog-
ramot, minden nagyon jól ki volt talál-
va és a helyén volt. Mindez a város szí-
vében és mégis a szabadban.

Nagy Lászlóné hozzátette, igazi, 
nosztalgikus hangulatú majálison ve-
hettek részt, ahol mindenki megtalál-
hatta a neki tetsző programot.

Csepregi Tamás és Csepregi Kertész 
Angelika kislányukkal, Dorkával láto-

gatott ki, plédet is hoztak magukkal, és a fák árnyéká-
ból nézték a hömpölygő tömeget. Mint elmondták, na-
gyon örültek neki, hogy ide szervezték idén a majálist, 
mert arra nem vállalkoztak volna, hogy kislányukkal 
kimenjenek a Csanyikba. Dorkának még annyira nem 
érdekesek a programok, de tetszik neki a nagy tömeg, 
és szívesen hallgatja a zenét. De az is tetszett nekik, hogy 
nagyon sok család látogatott ki a nap folyamán és ren-
getegen érkeztek, hozzájuk hasonlóan, kisgyerekkel. 

H. I. | fotó: Juhász Á.

HIrdetés

A korábbi években megszokott helyszínen, a 
Csanyikban is rendeztek majálist, itt a Magyar Szo-
cialista Párt, illetve a szakszervezetek várták a mis-
kolciakat. A Kreatív Táncstúdió növendékei tartot-
tak bemutatót, fellépett Simon Fruzsina, Seres Ildikó 
és Homonnai István, délben a szervezők nevében 
Simon Gábor, az MSZP miskolci elnöke köszöntöt-
te a majálisozókat, majd Koós János és Dékány Sa-
rolta lépett fel, akiket a Ligeti Band, az Ildi Rider, és a 
Kisbót követett. A fellépők mellett volt családi vetél-
kedő, ugrálóvár, arcfestés, játszóház és büfé is.
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Középkori gasztronómia mai köntösben
Lovász Emese régészként 
dolgozik a Herman Ottó 
Múzeum régészeti osztá-
lyán, emellett a Magyar Ré-
gészeti Szövetség alapító tag-
ja. Fő tudományterülete a 
középkor világa, s civilként 
is ehhez a korszakhoz kötő-
dik leginkább.

A középkori viseletek jellegzetessé-
gei jellemzik ruházatát, s a konyhá-
ban is azt vallja, a középkori örök-
ségtől, a fűszerektől ízletesebb lesz 
az étel.

– Igyekszem minden esetben 
friss fűszereket használni. A kert-
ben én magam termesztem, ápo-
lom a növényeket, hogy az ételbe 
mindig a legjobb minőségű, leg-
frissebb ízesítő kerülhessen. Nem 
használok ízfokozókat, mint példá-
ul a leveskocka, ételízesítőkkel sem 
főzök. Sót használok, ám abból is a 
tengerit, sőt, Franciaországból hoz-
tam sóvirágot, ami rendkívül fi-
nom az ételekben. Borsot sem hasz-
nálok, helyette inkább a kertemben 
termő borsikafüvet rakom az ételbe 
– mondja a régész, aki a diósgyőri 
királynék várában is kialakított egy 
füveskertet úgy öt évvel ezelőtt.

A királynék füveskertjében min-
den megtalálható, ami egy igazi 
középkori kiskertben volt egykor. 

Kiemelt ágyásokat alakítottak ki, 
csakúgy, mint annakidején a ko-
lostorkertekben: menta, kakukk-
fű, borsikafű, zsálya, bazsalikom… 
Mint meséli, fontos, hogy a fűszer-
növények mellett virág is legyen a 

kertben. A középkori kertek legjel-
lemzőbb két virága például a rózsa 
és liliom volt.

– A rózsa Krisztus testét és vérét 
szimbolizálja, a liliom pedig Szűz 
Mária tisztaságát jelképezi – eme-

li ki Lovász Emese, aki legutóbb a 
leendő lovagi tornák terén végzett 
régészeti kutatásokat, és talált fon-
tos falmaradványokat – és termé-
szetesen számos középkori cserép-
edénydarabot is. A fűszerek iránti 
érdeklődése azonban nem régésze-
ti pályájával járt, hiszen gyermek-
korában sokat járt nagymamájá-
nál, akinek szintén volt fűszeres 
kiskertje. Mint mondja, a közép-
kori konyha sajátosságait a falusi 
háztartások őrizték meg, hiszen a 
rendes falusi kertben mindig volt 
borsikafű, kapor és menta.

– A lovagkorban az emberek 
nyitni kezdtek az élvezetek felé. 
A szerzetesek jöttek rá, hogy a 
gyógynövényként termesztett fű-
szerek ízletesebbé varázsolják az 
ételt. A középkori ételek zamatát 
én a kínai konyhában fedeztem 
fel, hiszen régen mézzel édesítet-
tek, és borral semlegesítették azt, 
így az étel egyszerre lett édes és sa-
vanyú. Majd a szegény emberek el-
kezdték a kerti növényeket fűszer-
ként használni, de megjelent ez a 
királyi, nemesi konyhákon is, ahol 
nagy mennyiségben voltak drá-
ga fűszerek is, amelyeket a tenge-
ren hoztak az országba. A királyi 
ételekbe olyan fűszerek kerültek, 
mint például a sáfrány, a bors, a fa-
héj, a gyömbér vagy a szerecsendió 
– emeli ki Lovász Emese, akinek a 
gyömbér a kedvence, többek kö-
zött a teát, kávét, süteményeket is 
azzal ízesíti.

A gyömbér és a fahéj fogyasz-
tása során a test hőt termel, ezért 
melegítő fűszernek is szokták ne-
vezni ezeket. Tavasszal azonban 
medvehagymaszezon van, illetve, 
ahogy megerősödnek a növények, 
egyre több kapor, újhagyma, fok-
hagyma és zsálya kerül az ételekbe. 
A fűszerek alapvetően meghatá-
rozzák az ízvilágot, Lovász Eme-
se éppen ezért azt vallja, nem lehet 
grammra kimérni az egyes hozzá-
valókat, mindig a készítő ízlése ha-
tározza meg, miből mennyit hasz-
nál. Ezért nincsenek a Miskolci 
Napló olvasóinak ajánlott recep-
tekben sem mennyiségek.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Finomságok a nyári estékre
Baranczó Attila, a Végállomás Étterem konyhafőnöke 
könnyed, igazi nyári ételeket kínál a Miskolci Napló ol-
vasóinak.

A séf több mint fél éve vezeti a kis-
vasút Dorottya utcai végállomá-
sánál található étterem konyháját. 
A konyhafőnök négysajtos rizot-
tót ajánl, valamint rozmaringos bá-
ránysültet, melyeket szabad téren, 
a teraszukon is jól esik elfogyaszta-
ni a nyári hőségben. Baranczó Atti-
la mindig szezonális, friss alapanya-
gokból készíti az ételeket, figyelve 
az évszakokra, ünnepkörökre.

Tavaszi fűszeres csirkemell 
4 főre:
A négy csirkemellfilét körbe-
vágjuk. Bedörzsöljük sóval, 
borsikafűvel, kakukkfűvel, majo-
ránnával. Egy serpenyőben vajat 
forrósítunk fel, amelyben hagy-
magerezdeket sütünk meg. A 
megsült hagyma mellé helyez-
zük a befűszerezett csirkemelle-
ket, és pirosra sütjük. Ha megfe-
lelően megsült, száraz fehér bort 
öntünk alá, és azzal pároljuk a 
húst készre.

Köret: Medvehagymás, gorgon-
zolás spagetti
A szokásos módon kifőzzük az 
egy csomag tésztát, majd a még 

forró kész tésztára 20 dkg gorgon-
zola sajtot rakunk. Összeforgatjuk, 
hogy a sajt olvadjon, majd apróra 
vágott medvehagymával kever-
jük össze. A kész tésztára citromos 
ízesítésű olívaolajat öntünk.

Tavaszi saláta
Ízlés szerint egyforma méretű-
re vágott újhagymát, lilahagymát, 
retket, paradicsomot, uborkát, 
medvehagymát és jégsalátát keve-
rünk össze. Tálalás előtt citromle-
vet öntünk rá, hogy friss marad-
jon.

Borajánló
A Dimenzió Borászat tu-
lajdonosa, Kovácsné Dra-
bant Katalin és férje szá-
mos sikerrel büszkélkedhet, 
melyeket rangos borverse-
nyeken értek el. Tőlük kér-
deztük: milyen borok ille-
nek ajánlott ételeinkhez?

Fehéret a bárányhoz,  
rizottóhoz
Gyenge bárány- vagy borjúsül-
tek mellé illatos, zamatos fehér 
bort kínálunk. Borászatuk Ré-

vület hárslevelű borát ajánlják, 
mely fajtajelleges, hársméz illa-
tú, kellemes zamatú, igen hosz-
szú savú, testes bor. Előételek-
hez (rizottó, spagetti, metélt) 
száraz fehérbor fogyasztható – 
ha ízviláguk az ételeknek ha-
sonló, a főétel borát itt is felszol-
gálhatjuk.

Igéző, nyári estékre
A csirkemellsülthöz szintén szá-
raz fehér bor dukál. Az Igéző 
névre hallgató, reduktív tech-
nológiával készült furmintjukat 
ajánlják. Illata intenzíven méz, 
körte, birs, szájban koncentrált, 
nem nehéz, hosszú aromájú. 
Nyári estéken, kellő hőmérsék-
leten igazán jól esik, lazításhoz, 
pihenéshez is ajánlják.

Négysajtos rizottó
Hozzávalók (4 személyre):
25 dkg rizottó rizs
1 dl száraz fehér bor
0,5 l húsleves

4-féle tetszőleges sajt
0,3 kg tisztított zöldspárga
6 dkg vaj
olívaolaj, só, őrölt feketebors

A rizottó rizst olívaolajon meg-
futtatjuk, felöntjük a fehér bor-
ral, és elfőzzük róla a bort. Ezután 
hozzáadjuk szedőkanalanként 
a forró húslét, amíg a rizs meg 
nem puhul. Végül hozzáadjuk a 
feldarabolt zöldspárgát, három 
percig főzzük, majd a lereszelt 
vagy felkockázott sajtokat is be-
lekeverjük, és amikor azok fel-
olvadtak, belekeverjük a vajat. 
Sózzuk, borsozzuk és tálaljuk.

HIrDEtéS

Rozmaringos báránysült sült újburgonyával, tavaszi zöldségekkel
Hozzávalók (4 személyre):
0,8 kg báránycomb vagy gerinc
2 ág friss rozmaring
tetszés szerinti tavaszi zöldségek (karalá-

bé, sárgarépa, hónapos retek, cukorborsó,  
spárga, újburgonya)
olívaolaj, só, bors, petrezselyem

A bárányhúst sózzuk, borsozzuk, 
majd olívaolajon elősütjük. tep-
sire tesszük, ráöntjük az elősü-
tésből visszamaradt zsiradékot, 
melléteszünk két ág rozmarin-
got, majd 110 Celsius-fokon las-
sacskán puhára megsütjük. Köz-
ben a zöldségeket feldaraboljuk, 
és olívaolajon roppanósra süt-
jük. Sóval, borssal, friss zöldpet-
rezselyemmel ízesítjük. Az újbur-
gonyát egészben megsütjük a 
sütőben, majd tálalunk.

 Miskolc, Dorottya u. 1. Asztalfoglalás: 46/402-952
 www.vegallomasetterem.hu

Megnyitottuk  
grillteraszunkat!

Végállomás Étterem és söröző
Garantáltan a legjobb választás!

Két szinten vadonatúj, divatos enteriőr  
és kulináris élmények várják!

Étkezési utalványt és üdülési csekket elfogadunk.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Igen kötelességtudó lesz ezen a héten a munkáját és a kollegiális 
kapcsolatait illetően. Szívesen vállal át másoktól feladatokat, terheket, akkor is, ha nem kellene. Ez 
azért baj, mert közben saját magára nem gondol, és túlterhelheti magát. Meglévő kapcsolatát fel-

virágoztathatja, ha magányos, új szerelmet találhat, ami komolyra is fordulhat. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Jó hangulatban telnek a napok, szép egymásutánban a feladatait 
is letudja. A hét első felében gyakorlatilag bármit megtehet, amihez kedve van. Május elején a te-
remtő erők ezerszeresen áradnak, és ezt most a Bika jegyűek fogják megérezni. A szerelmeseknek 

ez akár gyermekáldást is jelenthet, de az alkotó kedv más téren is megnyilvánulhat. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Rég várt események köszöntenek be, csodás napok állnak ön 
előtt. Megérintheti a változás lehetőségének szele, így igénye lehet most arra, hogy régi, és már 
semmire sem jó dolgaitól megszabaduljon, vagy akár leadjon néhány kilót. Sikert sikerre halmoz-

hat az ellenkező neműek körében. Csak nehogy végül két szék között a pad alá essen.

ráK (06. 22–07. 22.) Bár nem jellemző önre a gyakori hangulatingadozás, mégis egyik 
pillanatról a másikra megváltozhat a kedve. Ez kihat a munkájára, az emberi kapcsolataira és az 
eredményeire is. Úgy érezheti, hogy minden és mindenki csak púp a hátán, és legszívesebben el-

bújna a világ elől. De most is igaz a mondás: a szerelem hegyeket mozgat meg.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Meglepő helyzetben találhatja magát a hét elején. Még 
a szokásosnál is jobban látszanak majd tüzes jellemvonásai, és ez most bajba sodorhatja. Nem ké-
pes magának nemet mondani. Olyan régen engedett teret a szenvedélyének, hogy egyszerűen 

csak szüksége van arra, hogy ezt az érzést szakmai és magánéleti téren egyaránt átélje.

szűz (08. 24–09. 23.) Májusra már nagyon közel kerülhet a céljához, az sem szabad, 
hogy eltántorítsa ettől, hogy nem mindig láthatja tisztán kollégái szándékait. Legyen bizakodó, de 
tarsolyában legyen mindig egy másik terv is, hogy ne érje meglepetés. Hagyja kicsit sodortatni ma-

gát az eseményekkel, a pillanat örömei új élményekkel gazdagíthatják lelkét!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nagyszerű, tartalmas és élettel teli napoknak néz elébe, az 
égiek most támogatják sikereit, előrelépését. Két lábbal áll a földön, és nagyon reális döntések 
meghozatalára lesz képes. A hét elején karrierjével összefüggésben kaphat jó híreket. A különös 

szerelmi kalandokat nem kerülheti el: úgy látszik, vonzza a furcsa embereket. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Kissé nehézkesen indul a hét, alig találja a helyét. Nem tud-
ja, kinek higgyen, kihez fordulhat bizalommal. Ez az oka annak is, hogy környezetével való kommuni-
kációja is akadályokkal tűzdelt, főleg igaz ez a családjával és munkatársaival folytatott eszmecseréire. 

Szerencsére hétvégére már felszabadul, és újult erővel folytatja életét.

nyilas (11. 23–12. 21.) Támaszkodjon az idősebb, segítőkész emberekre a munkahe-
lyén éppúgy, mint a családjában. Munkájában és magánéletében is ossza le a feladatokat, ellenke-
ző esetben nyaralás helyett lábadozni kényszerül. Eljött az ideje párkapcsolatában a stabilitásnak és 

az együttműködésnek. A közös otthon kialakítására, felvirágoztatására is most kellene sort keríteni. 

BaK (12. 22–01. 20.) A múlt hét zűrös volt, és a hétvégéje sem alakult a legjobban, még-
is tele lesz életkedvvel. Fantasztikus vonzereje is önnel lesz, végre újra rátalál önmagára, szinte 
semmilyen erőfeszítésébe nem kerül, hogy másokat meggyőzzön az igazáról, vagy akár arról, hogy 

támogassák. Most végre bebizonyíthatja, hogy jó úton halad, és komoly siker kapujában áll. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Előbújik gyermeki énje, vidám és önfeledt lesz, sokan kere-
sik majd a társaságát. Rádöbbenhet arra, hogy számos kérdést rosszul vagy éppen görcsösen kezelt 
mostanság, ráadásul önmagához is túlzottan szigorú volt. Leáldozóban vannak a könnyű kalan-

dok, helyette inkább a tartós kapcsolatára, és az otthon megalapozására koncentrál.

HalaK (02. 20–03. 20.) Jól dolgozik, az érdekeit magabiztosan képviseli, és ha kell, ér-
vekkel is alátámasztja. Azonban egy kicsit „keményen” fogalmaz, és ez konfliktust eredményezhet. 
Minden apró változás, javítás, amit a háza táján végez, lelkiállapotán is javíthat. A pozitív ráhango-

lódással érheti el most a legtöbbet, ez még a párkapcsolatán is segíthet. 
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Ismeri Ön  
Dayka Gábor verseit?

Tisztelt Olvasó! Ezer szállal kötődik Miskolchoz Dayka Gábor. De vajon is-
meri Ön a verseit? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-játé-
kunkban egy-egy versének címét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, 
egy levelezőlapon legkésőbb 2012. május 10-e éjfélig juttassák el a Mis-
kolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a 
Szerviz Iroda felajánlásában majolika tálakat sorsolunk ki. 

Emelt vagy középszint? 
Továbbtanulás vagy szakmaszerzés?
A hét végén elballagnak a középis-
kolák végzős diákjai, majd hétfőn 
elkezdődik az írásbeli érettségi. Ha 
nem is ilyenkor kell a döntést meg-
hozni, számos kérdést vet fel ez az 
időszak: emelt vagy középszin-
tű legyen-e az érettségi; minél ha-
marabb szerezzünk szakmát, vagy 
a továbbtanulás legyen a cél; reál, 
humán vagy nyelvi képzés jelenti a 
legpraktikusabb felkészítést? Kör-
képünkben miskolci diákoktól, ta-
nároktól kértünk ezekre választ.

Az egykori kérdést, hogy vajon mire elég 
az érettségi, mára felváltotta az, hogy emelt 
vagy középszinten vizsgázzanak a diákok. 
Ez nem mindegy, hiszen a felsőoktatási in-
tézményekbe való felvételi eljárás során ér-
tékes pontokat jelent az emelt szinten tett 
érettségi vizsga. Miskolc egyik vezető gim-

náziumába, a Herman Ottó Gimnáziumba 
a diákok céltudatosan érkeznek, a továbbta-
nulás nem kérdés, sőt, az is ritka, hogy mi-
nimum egy tárgyból ne emelt szinten vizs-
gázzanak a diákok.

– Régiónkban egyedül nálunk van spa-
nyol nyelvi képzés, emellett erősek vagyunk 
a biológiai oktatás terén is. Az, hogy in-
tézményünk ilyen előkelő helyen áll most 
az országos ranglistán, kemény és tuda-
tos munka eredménye – hangsúlyozza 
Mattyasovszkyné Lipták Éva, a gimnázium 
igazgatója. Mint mondta, az iskola nem el-
sősorban az érettségire készíti fel a diákokat, 
sokkal inkább felsőoktatási tanulmányaik-
ra, hiszen az igazgató véleménye szerint a 
gimnázium elsődleges feladata ez.

A középszint nem kihívás
– Vannak olyan tanulóink, akik már a 10. 
évfolyamban leérettségiznek valamilyen 
nyelvből. Céltudatosak a fiatalok, tudják, 
mit szeretnének. A megyénkben a legtöb-
ben a mi iskolánkból jelentkeznek emelt 
szintű érettségire, s legtöbbjüket fel is ve-
szik az első, általuk megjelölt felsőoktatási 

intézménybe – emelte ki az igazgató, majd 
hozzátette, a hermanos fiatalok számára 
nem jelent kihívást a középszintű érettségi.

Ezt a tényt több diák is bizonyítja, Bárczi 
Enikő biológia–matek osztályba járó vég-
zős magabiztosan vág majd neki az érettsé-
gi vizsgának.

– Felkészültnek érzem magam. Kémiá-
ból és biológiából fogok emelt szinten vizs-
gázni, mert az orvosi egyetemre szeretnék 
menni. Szerintem az érettségi nem mutat-
ja, mit tudunk valójában. Ez egy alap, va-
lahogy le kell zárnunk eddigi tanulmá-
nyainkat – mondta Bárczi Enikő, aki nem 
szeretne visszatérni Miskolcra diplomaszer-
zés után. Úgy véli, városunkban nincs lehe-
tősége a fejlődésre.

Csizmár Ada spanyol két tanítási nyelvű 
osztályba jár, idén végez, ő marad Miskol-
con. A Miskolci Egyetem jogi karára sze-
retne járni, habár államilag támogatott hely 
nincs, de mint mondta, családjával úgy ér-
zik, így is olcsóbb a tanulás, mintha a fővá-
rosba menne.

– Szeretnék Magyarországon elhelyez-
kedni, ha van rá lehetőség. Angolból és spa-
nyol civilizációból már tavaly leérettségiz-
tem. Fontos szerintem is a vizsga, de nem 
tartok tőle – mondta.

A Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatója, 
Kovácsné Szegedi Ildikó szintén úgy véli, 
az intézmény alapfeladata, hogy felkészítse 
a fia talokat a továbbtanulásra. Többen vá-
lasztják a művészeti képzés miatt az iskolát, 
hiszen olyan önfejlesztő gyakorlatot is kap-
nak, amely bármilyen pályán hasznukra lesz. 

A munkaerőpiac igényei
– A munkaerőpiac igényeit nem hagyhat-
juk figyelmen kívül, ezért kiemelt szerep 

jut a nyelvoktatásnak, és a reál tantárgyak-
ra is hangsúlyt fektetünk. Egy gimnazistá-
nak a középszintű érettségi nem okozhat 
gondot, sokan jelentkeznek emelt szin-
tű megmérettetésre, hiszen a plusz pont 
jól jön a felvételin – emelte ki az igazga-
tó. Mint mondta, a gimnáziumok nagy 
előnye, hogy menet közben profilt válthat 
az iskolás, alakíthatja elképzelését az érett-
ségiig, szemben a szakközépiskolákkal. 
Azokban viszont sokan inkább maradnak 
érettségi után is, hogy a szakmát tovább 
tanulják. Ilyen többek között Bodnár Ro-
land, az Andrássy Gyula Szakközépiskola 
10. osztályos gépész tanulója, aki már most 
tudja, marad az iskolában a vizsgák után.

– Nagyon szeretek ide járni. Sok gyakor-
lati óra van, nagyon izgalmas és hasznos. 
A Miskolci Egyetemen szeretnék majd to-
vábbtanulni mint gépészmérnök, de előtte 
még itt, az Andrássyban szeretnék szakmát 
szerezni – mondta. Nagy Róbert, szintén 
10.-es tanuló azonban úgy véli, jobb minél 
hamarabb elkezdeni az egyetemet.

– A Miskolci Egyetemre szeretnék majd 
jelentkezni, amint leérettségiztem. Nem itt 
szeretnék szakmát szerezni – tette hozzá.

Kovács János, a szakközépiskola igazga-
tója elmondta, a végzősök 30-40 százaléka 
marad az intézményben az érettségit köve-
tően, hiszen fontos, hogy szakmát szerez-
zenek. Az iskola pedig minden lehetőséget 
megad, hogy a fiatalok olyan szakmai kép-
zést kapjanak, amellyel el tudnak helyez-
kedni a munkaerőpiacon.

– Iskolánk neve sokszor változott. De 
nem a név a lényeg, sokkal inkább a benne 
folyó oktatási tevékenység. Intézményünk 
elsődleges feladata, hogy a munkaerőpiac 
igényeihez igazítsa képzését, ezzel lesz iga-
zán hasznos az itt folyó oktatás. A képzés 
alakításának érdekében gazdálkodó szer-
vezetekkel, a kereskedelmi és iparkama-
rával is kapcsolatban állunk többek kö-
zött – emelte ki Kovács János, aki úgy véli, 
a szakképzés révén műszaki előnyben van-
nak diákjaik.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

A szakközépiskolákban sokan ottmaradnak érettségi után, hogy a szakmát tovább tanulják

Néhány adat
A városban idén 2080 diák érettségizik. 
Megkerestük a miskolci középiskolá-
kat, amelyek közül nyolc küldte el a kért 
adatokat – így a sor nem teljes, de min-
denképp beszédes. A számokból kiderül, 
minden végzős középiskolás jelentke-
zett érettségire, sőt, több 10.-es is előre-
hozott vizsgára. A nyolc középiskolában 
960 fiatal tesz érettségi vizsgát idén, közü-

lük 580-an emelt szinten is számot adnak 
majd tudásukról.

A Kormányhivatal adatai szerint me-
gyénkben az érettségizők száma az el-
múlt évhez képest 7 százalékkal csök-
kent, az emelt szintű érettségire való 
jelentkezők száma azonban több mint 10 
százalékkal nőtt. Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében 2012-ben várhatóan  
30 741-en adnak számot középiskolás 
időszakuk végén eddigi tanulmányaikról.
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Május 5. | szoMbat » Salakmotor: Csapatkupa-sorozat, 3.forduló, Farkasok – Bikák. 
Népkerti salakpálya, 16.30 » Asztalitenisz: III. Borsod Volán kupa. Férfi egyéni és páros, valamint 
ifjúsági egyéni verseny. Hejőcsabai sportcsarnok, 9.00.

Május 6. | vasárnap » Amerikaifutball: Divízió II, East Renegades – Debrecen 
Gladiators. Sütő János utcai sporttelep, 15.00 » Floorball: OB2 felsőházi rájátszás, Miskolci SzFSE 
– IBK Cartoon Heroes. Generali Aréna, 11.00 » Szabadidősport: Bükk 50 – 25 – 15 teljesít-
ménytúra. Indulás: Garadna, 6.00 » Szabadidősport: Kis-déli Dodó bácsi emlékfutás és nordic 
walking. Bükkszentkereszti futballpálya, Jókai utca, 15.15.

Május 7. | hétfő » Atlétika: Több próba-diákolimpia a III. korcsoportos tanulóknak, megyei 
döntő. Diósgyőri stadion, 10.00.

Május 12. | szoMbat » Kajak-kenu: Idénynyitó nyílt megyei verseny. Csorba telepi tó, 
10.00 » Vitorlázás: Hlavnyai László-emlékverseny. Mályi-tó, 10.00.

Május 13. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, DVTK – Budapest Honvéd. Diósgyőri sta-
dion, 18.00 » Futsal: NB I döntő, Tolna-Mözsi FSE – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Tolna Városi 
Sportcsarnok, 17.00 » Vitorlázás: Hlavnyai László-emlékverseny. Mályi-tó, 10.00.

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

A játék már jobban ment
Noha statisztikailag a bajnokaspi-
ráns fölé nőtt a játék minden ele-
mében, a DVTK 2–0-s vereséget 
szenvedett múlt hét végén hazai 
pályán a Debrecentől.

Szentes Lázár szokásos beharan-
gozó sajtótájékoztatóján egy, a 
DVTK által egy hónapja használt 
értékmérési rendszert mutatott 
be. Az InStat Football rendszer 
statisztikái egy-egy mérkőzés ob-
jektíven mérhető történéseit tag-
lalják – ez esetben 29 oldalon –, 
így a csapatok technikai-taktikai 
megmozdulásai, a lövések száma, 
a támadások, passzok, megnyert 
párharcok vagy a labdabirtoklás 
is elemezhető a későbbiekben. A 
diósgyőriek minden tekintetben 
a Loki felé nőttek, ezekből adott 
ízelítőt a szakmai igazgató.

– Minden játékelemben a 
DVSC fölé nőttünk, ám ebből is 
látszik, a futballt gólokra játsszák. 
Világos, hogy a végjátékban van-

nak súlyos problémáink, hiszen 
Kaposváron is ennek köszönhet-
tük a vereséget – a négy, eddig 
a kispadon töltött mérkőzésből 
azt a vereséget sajnálom a leg-
jobban, győznünk kellett volna. 
Vannak kondicionális, erőnléti 
gondjaink, ezt mutatják az utol-
só negyedórában kapott gólok; 
azon dolgozunk, hogy ezeket ki-
javítsuk. Érdekes, hogy a Debre-
cen ellen a 45. és a 60. perc között 
75:25 volt a labdabirtoklási arány 
a javunkra – ez jellemzi a Bar-
celona játékát is –, mégis ekkor 
kaptunk gólt. A statisztika arra 
szolgál, hogy okuljunk a mérkő-
zésekből, a szakvezetés kitalálja, 
mit és hogyan játsszon a csapat a 
következő összecsapáson – elem-
zett a megbízott vezetőedző.

A csapat pénteken a szintén 
rossz sorozatban lévő, újonc Pécs 
otthonában lépett pályára, a ta-
lálkozó lapzártánk után ért véget.

S. P.

Juhász Bence ismét bajnok!

A Diósgyőri BC birkózója maga-
biztos versenyzéssel nyert az U23-
as korcsoport szabadfogású ma-
gyar bajnokságán Miskolcon, 
ahol klubtársai három bronzot is 
kiérdemeltek.

A Miskolci Egyetemi Körcsar-
nokban megrendezett viadalon 
71 sportoló mérte össze tudását. 
A 23 éven aluliak szabadfogású, 
egyéni országos bajnokságának 
versengéseiben a borsodiak kö-
zül a remek napot kifogó Juhász 
Bencét senki nem tudta meg-

szorítani, így a legalacsonyabb 
súlycsoportban érintett spor-
toló meggyőzően – helyenként 
bravúros fogásokat bemutatva – 
megszerezte élete 24. (!) magyar 
bajnoki címét.

Juhász Sándor edző értékelé-
se alapján a diósgyőrieknél Kiss 
Bence teljesítményét lehet még 
kiemelni, hiszen a sportoló vé-
gig szépen és jól birkózott, an-
nak ellenére, hogy legnagyobb 
csepeli vetélytársától ezúttal ki-
kapott, ezért nem jutott be a fi-
náléba.Toma: „Szép jövő vár a csapatra!”

Az Albrecht-Miskolci VSC 
MISI női röplabdázói lassan 
megkezdhetik nyári szabad-
ságukat, számukra ugyan-
is véget ért az NB I-es bajno-
ki pontvadászat. A vasutasok 
az ötödik helyért csatáztak az 
Újpesttel, és mivel kétszer is 
vereséget szenvedtek, a hato-
dik helyen zárták az idényt.

Csoda tehát nem történt, az ala-
kulat az alapszakasz után is hato-
dik volt, innen veselkedett neki a 
rájátszásnak. Ebben a TF gárdáját 
2–1 arányban sikerült legyőzni, az 
újabb lépcsőfok megmászása azon-
ban nem sikerült. Panaszra persze 
így sincs ok, hiszen a mezőny talán 
legfiatalabb átlagéletkorú együttesét 
mondhatják magukénak a miskol-
ciak. Érdekes lehet a felvetés: vajon 
a szezon kezdete előtt Toma Sándor 
aláírta volna látatlanban a beígért 
hatodik helyezést?

– Igazság szerint ezt a pozíciót 
nem lehetett előzetesen borítékolni 
– hangzott a válasz. – Sok jó csapat 

indult harcba, és elérése érdekében 
a leányoknak nagyon keményen 
kellett dolgozniuk. A hatodik he-
lyet nem adták ingyen, sokat tet-
tünk a megszerzéséért.

A vasutasoknak a bajnoki rajt 
után több emlékezetes mérkőzé-
sük is volt, gondoljunk csak a tava-
lyi bajnok BSE elleni hazai csatára, 
amikor már 2–0-ra és 15–7-re ve-
zettek! A siker végül elmaradt, ezt 
leginkább a rutintalansággal lehet 
magyarázni. Toma szerint együttese 
az év során nagyon sokat fejlődött, 
és a játékosok mentálisan is erősöd-

tek. A szakvezető nem akart hinni a 
szemének, amikor csapata a bajnoki 
táblázat harmadik helyét birtokolta, 
ez meglepetés volt a javából!

– Három éve építjük a csapatot, 
és beigazolódott, hogy a fiataloknak 
rengeteg munkára van szükségük – 
folytatta a tréner. – Ezért kezdjük a 
nyáron egy kicsit korábban a felké-
szülést, mint a többiek, a lendület 
ugyanis általában decemberig, te-
hát a bajnokság első felvonásának 
végéig kitart. Utána persze jönnek 
a védhetetlen nehézségek, az iskolai 
elfoglaltságok, a vizsgák, általában 

ilyenkor válik egy kissé döcögőssé a 
játékunk – elemzett az edző.

A szakvezető eredményként em-
líti azt is, hogy egyénileg sokat fej-
lődtek a játékosok. A TF elleni ha-
zai fiaskót annak tulajdonítja, hogy 
nem számíthattak Oláh Csilla játé-
kára. A leányok az utóbbi időben 
sokkal kreatívabb módon oldot-
tak meg bizonyos játékszituációkat, 
noha általában a jó csapatmunka 
jellemezte a produkciójukat.

– Sok múlik azon, hogy az elkö-
vetkezendő időben mennyit fejlőd-
nek tovább a játékosok – tekintett 
egy kicsit a jövőbe Toma Sándor. 
– Jobbak lettek a feladások, javult a 
centerjátékunk, a mezőnyvédeke-
zésben is előrelépést figyelhettünk 
meg, és a széleken is hatékonyab-
bá vált az együttes játéka. Remélem, 
hogy támogatóink továbbra is kitar-
tanak mellettünk, mert a csapat iga-
zolta, hogy szép jövő előtt áll.

Egy-két jó igazolás nem árta-
na, de mindent a pénztárca határoz 
meg. Mindenesetre a zöld-fehérek 
által választott út (helyi, saját ne-
velésű, miskolci fiatalokból építeni 
csapatot) eddig beváltotta a remé-
nyeket, és mivel remek az együtt-
működés a klub, illetve a Miskol-
ci Sportiskola között, várható, hogy 
újabb ígéretes tehetségekkel bővül-
het a választék.                           Doros L.

Nyílt nap a sportiskolában
Az MVSI Miskolc Városi Sport-
iskola Nonprofit Kft. több éves 
hagyományát folytatva nyílt na-
pot tart minden érdeklődő gye-
rek és szülő részére május 8–9-
én, kedden és szerdán. A két 
napon délután bárki megtekint-
heti a sportági edzéseket, és ér-
deklődhet a rendszeres sporto-
lás megkezdésének feltételeiről 

– tudtuk meg Montovay Péter 
szakmai vezetőtől. 

A tizennégy sportág különbö-
ző helyszíneken mutatkozik be, 
a látogatható edzések és foglal-
kozások helyszíne és időpontja 
az MVSI Miskolc Városi Sport-
iskola Nonprofit Kft. honlapján 
(www.misisport.hu), illetve a mi-
nap.hu-n is megtalálható.

Városi, vállalkozói összefogás a Jegesmedvékért
Vállalkozói fórumot rendez-
tek csütörtökön a Miskolci Je-
gesmedvék. A téma a sportág 
helyi helyzete volt, valamint 
az, miként növelhető a Macik 
támogatottsága a városban.

Fontos, hogy felkarolják, támogas-
sák a nagy népszerűségnek örven-
dő Miskolci Jegesmedvék jégko-
rongcsapatát, mely idén történelmi 
sikert ért el: ezüstérmet szerzett az 
OB I-ben, a MOL Ligában és a Ma-
gyar Kupában is. Ezt az elsőként 
felszólaló Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere hangsúlyozta a polgár-
mesteri hivatal tanácstermében 
megtartott fórumon.

– A város 16 millió forinttal tá-
mogatja a klubot; ezt az össze-
get szeretnénk megduplázni azzal, 
hogy szponzorokat szervezünk az 
együttesnek. A népszerűség a cé-
geknek is ismertséget hozhat, hi-
szen a televízió is rendre műsorra 
tűzte a Macik mérkőzéseit, akik jö-
vőre a nemzetközi porondra is ki-
lépnek – hangsúlyozta Kriza Ákos, 

aki közös gondolkodásra biztatta a 
jelenlévőket.

Az egyesületet az elnök, Egri Ist-
ván mutatta be. A Jegesmedvék 
első embere elmondta, mára elju-
tottak arra a fejlődési pontra, hogy 
eredményeiket erő feletti teljesít-
ménnyel sem lehet túlszárnyalni, 
ahhoz több forrás bevonására van 
szükség. A fekete-sárgák költség-
vetése egyébként elmarad a hazai 
klubok egy részétől is.

– Természetesen nem lehet más 
a célunk, mint hogy bajnokcsapa-

tot építsünk, saját nevelésű, helyi 
kötődésű fiatalokra alapozva. A 
mintegy kétszáz gyereket számláló 
utánpótlásbázisunk biztos hátor-
szágot jelent – jelentette ki a klub-
vezető.

A plénumra elfogadta a meghí-
vást Kovács Zoltán, a Magyar Jég-
korong Szövetség főtitkára.

– Érezhető, hogy nő Miskolcon 
a jégkorong népszerűsége, az előző 
ilyen rendezvényhez képest meg-
triplázódott a létszám. Gratulálok 
Egri Istvánnak az itt végzett mun-

kához. Nagy lépés lesz a Macik éle-
tében a kontinentális kupában való 
részvétel is, mely labdarúgásban 
az Európa-liga megfelelője talán – 
mondta a főtitkár, aki arra biztat-
ta a miskolciakat, jelentkezzenek a 
mérkőzések megrendezésére a so-
rozatban.

A párbeszédes részben egy vál-
lalkozó felvetette, lehetne a TAO-t 
helyiesíteni, azaz a városnak fize-
tett adó(k) egy részét a kluboknak 
felajánlani. Kriza Ákos azt felelte, 
mindenképp támogatja az effajta 
ötleteket, s ugyancsak fontos, hogy 
építsék a hálózatot, kapcsolatokat 
alakítsanak ki, melyekből minden 
fél profitálhat.

Egri István kérdésre elmondta, a 
következő szezonban már kiépül-
het a beléptetőrendszer, a TAO-s 
pénzeknek köszönhetően pedig 
nyárra kivetítő is épülhet a jégcsar-
nokban. A jelenlévő vállalkozók 
csaknem mindegyike támogatná 
valamilyen módon a csapatot, ötle-
tekből nem volt hiány; már „csak” 
a megvalósítás van hátra.

A fórumról bővebben a minap.
hu-n írunk.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Vénusz – egy lépéssel közelebb az álomhoz
A DVTK-Szabadidőköz-
pont-Vénusz esélyt sem adott 
a Tolna-Mözsnek a női futsal 
NB I döntőjének első felvo-
násában: a lányok 4–1-re 
nyertek, így vezetnek az egyik 
fél három nyert mérkőzéséig 
tartó párharcban.

A finálé hétfőn Miskolcon kezdő-
dött. Az összesen tíz válogatottat 
felvonultató összecsapást Hollósy 
András, a DVTK szpíkere és a Di-
ósgyőr-induló vezette fel, ekkorra 
már az ultrák is felálltak, a jó hangu-
lat tehát garantált volt. A küzdelem-
re az első perctől fogva nem lehe-
tett panasz, főleg a vénuszos lányok 
csúsztak-másztak minden labdáért.

A jég 16 perc után tört meg, ez-
után pedig nem volt megállás: Új-
vári Krisztina négy (!) gólt lőtt, 
melyre csak eggyel tudtak felelni a 
tolnaiak.

– Hihetetlen érzés egy mérkő-
zésen, ráadásul a döntőben négy 
gólt rúgni. Egymásért játszottunk, 
nagy összhangban, a közönség pe-
dig egyenesen fantasztikus volt – 
mondta a lefújás után a találkozó 
hőse.

Sárréti Géza is érthetően elége-
dett volt, de a jövőben arra int, nem 
szabad ennyi ziccert kihagyni.

– Izgultak a lányok, a meccs előt-
ti napon leültem velük beszélgetni. 
Az biztos, hogy nagyon akartunk. 
A Tolna kezdőcsapatának vala-
mennyi tagja válogatott játékos, de 
bejött a taktikánk, felőröltük, elfá-
rasztottuk őket. Újvári Krisztinát 
nagy dicséret illeti, bár többet is lő-

hetett volna. Ha fegyelmezetten, a 
saját játékunkat játsszuk, megnyer-
hetjük a bajnokságot – emelte ki a 
vezetőedző.

A döntő a jövő héten folytatódik, 
mert a magyar női futsalválogatott 
Moszkvában vesz részt egy tornán, 

soraiban Újvári Krisztinával, Csep-
regi Gabriellával és Bernáth Csil-
lával. A második mérkőzést május 
13-án, vasárnap Tolnán rendezik. 
Amennyiben ott nyer a DVTK-
Vénusz, a következő találkozásuk-
kor bajnok lehet. Gondot okozhat 
azonban a helyszín: a május 19–
20-ai hétvégén a Generali Aréná-
ban Baranta Világkupa lesz, így az 
eredetileg üres május 27-ét céloz-
ták meg. A terem szabad, a Magyar 
Labdarúgó-szövetség is rábólintott, 
a Tolna-Mözs azonban egyelőre 
nem adott szabad utat. Vészmegol-
dás lehet a Miskolci Egyetem kör-
csarnoka 19-én vagy 20-án, itt vi-
szont csak 300 néző fér el. Ha a 
lányok nyernek a második mérkő-
zésen, hazai pályán dönthetik el az 
arany sorsát, a bajnokavatásra pedig 
akár 1000 néző is kilátogathatna.

Soós P.
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Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, fa, alumíni-
um) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Ér-
deklődni: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu. Bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház, I. emelet. Nyit-
va: h–p: 11–15 óráig, szo: 9–12 óráig.

Kiadó 20 m2-es üzlethelyiség a 
METRO POL I. emeletén! Bérleti díj:  
30 000 Ft + üzemeltetési költség/ hó-
nap. Érdeklődni: 36-70/637-8183.

FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS, KIS-
ÁRU  SZÁL LÍTÁS, KIS ÁRAKKAL, zárt 
furgonokkal.  Tel.: 70/514-4540, ha-
zavisz.hu

TAKARÍTÁS: Megbízható, munká-
jára igényes középkorú nő takarítást, 
házvezetést vagy gyermekfelügyele-
tet vállal.  Tel.: 30/824-6797, e-mail: ta-
karítás@indamail.hu

Alsózsolcai megbízónkhoz csiszoló, 
operátor, fémmegmunkáló gépkeze-
lő, AFI-hegesztő (érv. tűzv.) és targon-
cavezető munkakörben tapasztalt 
munkavállalókat keresünk önéletrajz-
zal, bizonyítványmásolattal. Get Work 
Magyarország Kft. Miskolc, Szentpé-
teri kapu 80,, miskolc@gwm.hu

Akció! Akció!
Újabb, országos akció kezdôdött május 
3–14-ig valamennyi coop üzletünkben:

coop „B” rizs 1 kg  229 Ft
Vénusz étolaj 1l  449 Ft
Flóra margarin 500 g NyereméNyjáték  449 Ft

Egységár: 898 Ft/kg
D.e. Paloma vák. kávé 250 g  449 Ft

Egységár: 1796 Ft/kg
La mattina cappuccino, classic 100 g  149 Ft

Egységár: 1490 Ft/kg
Sport szelet XL 45 g  99 Ft
Olympos gyümölcsital 
sárgarépa-narancs 12%, 1,5 l  229 Ft

Egységár: 153 Ft/l
tomi kristály mosópor 2 kg  1099 Ft

Egységár: 549,50 Ft/kg
coop textilöblítô virágill. 2 l  299 Ft

Egységár: 149,50 Ft/l
coop mandula foly. szappan utt. 500 ml  189 Ft

Egységár: 375 Ft/l
…és még számos akciós termék.

BArOmFit áruSító üzLeteiNkBeN:
elôhûtött vagy fagyasztott egész csirkecomb 1 kg  629 Ft

SzereNcSéS tAVASz – NyereméNyjáték!
március 28-tól május 25-ig azok a vásárlók, akik legalább 
4000 Ft felett vásárolnak bármely coop üzletben és a vá-
sárlást igazoló blokkot névvel, címmel ellátják és bedobják 
a boltban található szerencsedobozba, sorsoláson vehetnek 
részt, értékes nyereményekért. részletek a szórólapokon!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

a Növényvédő és Kártevőirtó Kft.
2012. május 10. – 2012. május 17. közötti  

idő intervallumban Miskolc város  
közterületein lévő vadgesztenyefák 

aknázómoly és levélgomba elleni  
permetezését végzi, időjárás függvényében. 

Kérjük a lakosság türelmét, valamint 
fokozott figyelmét és óvatosságát!  

Felhasználásra kerülő szerek: 
Mirage 45 EC dózis: 0,3 – 0,5 l/ha

Rimon 10 EC dózis: 0,75 l/ha

Munka-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 30 nap

A szerek méhveszélyességi kategóriája: NEM veszélyes
A szerek vízi élőlények veszélyességi kategóriája: 

KIFEJEZETTEN veszélyes

Amennyiben a növényvédelmi permetezéssel 
kapcsolatban bárminemű kérdésük adódna,

információt a 70/324-5395 telefonszámon kérhetnek.

Adásvétel
Jó állapotú gyermekruhák, cipôk, játékok,  

babakocsik és egyéb kiegészítôk, kismamaruhák 
készpénzes és bizományos átvétele, árusítása. 

Ugyanitt szezonális nôi és férfiruházat bizományos átvétele.
NE LEGYEN A PÉNZTÁRCÁJA ELLENSÉGE, AKÁR ELAD, AKÁR VÁSÁROL! 

Behozatalról érdeklôdni: 70/517-8644.
Miskolc, széchenyi út 19. (a Weidlich udvar Antal József tér felôli sarkában)

A Ferenczi Sándor Egészségügyi  
Szakközépiskola, Miskolc

hosszabb idejű helyettesítésre. 
Követelmény: államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés, 
OrganP programban való jártasság. A munkakör ellátásához intéz-
ményi gyakorlat szükséges. 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon: +36-20/400-8926 lehet.

Akció 2012. 05. 12-tôl 2012. 05. 18-ig
Héra beltéri falfesték, fehér, 16 l, 312 Ft/l 4999 Ft
Malarz beltéri falfesték, fehér, 10 l, 229 Ft/l 2299 Ft
Diszperzit mennyezet- és falfesték, 14 l, 207 Ft/l 2899 Ft
Héra prémium, színes falfesték, 5 l, 1199 Ft/l 5999 Ft
Héra prémium, színes falfesték, 2,5 l, 1599 Ft/l 3999 Ft
Trikolor kerítésfesték, 750 ml, 1865 Ft/l 1399 Ft
Trikolor kerítéslazúr, 5 l, 559 Ft/l 2799 Ft
Trinát mf., fehér zománc, 1 l 1999 Ft
Sniezka fehér zománc, 750 ml, 1998 Ft/l 1499 Ft
Festőhenger akciós, 25 cm 599 Ft

KÖnyVELőT KERES 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és 
képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

PÁLyÁZATOT  HIRdET
BÉRLAKÁSOK költségelven és piaci alapon 

történő BÉRBEAdÁSÁRA. 

A pályázat időtartama  
2012. május 7. napjától 2012. május 21. napjáig tart.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét továbbá, hogy a pályázati  
feltételek megváltoztak, ezért figyelmesen olvassák el a kiírást.

A pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin. 

A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap letölthető. 
További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 

(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-254, 516-420).
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Május 7. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főiskolások, 

egyetemisták magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 
Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, váloga-
tás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Szent Lőrinc 
éjszakája, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 8. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvé-
telről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Különös őrangyal, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 9. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 10. rész: A ma-
gyar EU elnöksége (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 Szabadegyetem: előadá-
sok Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Válik a férfi, válik a nő, 1. rész, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 10. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebei-
vel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, 
a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Prána, életmódmagazin (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Válik a 
férfi, válik a nő, 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 11. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós maga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Karácsonyi kívánság, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság

Május 12. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent he-
lyek üzenete 1. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Édes otthon, magyar film (Hálózat 
TV) 23.00–07.00 Képújság.

Május 13. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin (ism.) 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az évszázad 
bűnesete, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

HIrdetés

HIrdetés

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

Május 5. | Filmvetítés az európai egyenlőségi nap alkalmából | 15.00 Néma-
film; magyar film | KN | (Béke).

Május 10–16. | 17.00, 19.30 Tétova félrelépők; feliratos francia–belga–an-
gol vígjáték | 16 | (Béke) | 17.30 Az erő krónikája; angol–amerikai sci-fi | 16 
| (Uránia) | 20.00 Amerikai pite: A találkozó; amerikai romantikus vígjáték 
| 18 | (Uránia).

nagyon rövid filMek Mini fesztiválja
Május 11. | 16.00 Nemzetközi versenyprogram; kisjátékfilmek | (Uránia) | 

Gyermekfilm-összeállítás | (Béke).
Május 12. | 15.00 Nemzetközi versenyprogram; kisjátékfilmek | (Uránia) | 

16.00 Gyermekfilm-összeállítás | (Béke).
Május 13. | 16.00 Gyermekfilm-összeállítás | 17.00 A nők szava | 18.00 A 

világ előtte – A világ utána | (Béke).

cseh sör- és filMnapok
Május 11. | 15.00 Ostrava Kamera Oko Iff; a Jameson CineFest partnerfesz-

tiválja filmjeinek válogatása | 17.00 Őfelsége pincére voltam; cseh–szlovák 
romantikus vígjáték | 12 | 19.30 Csereüvegek; cseh film | 12 | (Béke). 

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
21 Jump street – Kopasz osztag (MB 
premier) | 16 | 11.00 (szo– v), 13.15, 15.30, 
18.00, 20.15 – 22.30 (p– szo)
Amerikai pite: A találkozó (MB) | 18 | 
11.30 (szo– v), 13.45, 16.00, 18.15, 20.30 
– 22.30 (p– szo)
Titanic (MB digitális 3d) | 12 | 13.00, 
16.30, 20.00
A bosszúállók (MB premier, digitális 3d) | 
12 | 11.00 (szo), 11.45 (v), 13.45, 16.30, 19.15, 
22.00 (p– szo), 14.30, 17.15, 20.00 (cs)
Az igazság nyomában (F) | 16 | 10.00 
(szo– v), 14.45 – 22.00 (p– szo)
A titánok haragja (MB digitális 3d) | 16 | 
12.15 (szo– v), 16.15, 18.30, 20.30

Csatahajó (MB) | 16 | 10.00, 12.30 (szo– 
v), 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (p– szo)
Tükröm, tükröm (MB) | 12 | 10.45 (szo– 
v), 13.00, 15.15
Szerencsecsillag (F) | 12 | 14.15, 17.30, 
19.45 – 21.45 (p– szo)
Az éhezők viadala (F) | 16 | 12.00 (szo– 
v), 17.00, 19.30
Utazás a rejtélyes szigetre (MB digitá-
lis 3d) | 12 | 10.15 (szo– v)
John Carter (MB digitális 3d) | 12 | 10.30 
(szo– v)
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 – május 3–9.  ››››››
» Május 6-án, vasárnap délután 5 órakor hagyományos rítusú szentmise lesz a miskolc-
perecesi római katolikus templomban.

» A Háló klub rendezésében Palánki Ferenc püspök, mindszenti plébános tart előadást május 
11-én, pénteken este 6 órától a selyemréti Szent István közösségi házban.

» Jövő szombaton, május 12-én délután 4 órakor mutat be szentmisét Magyarországért 
Kalna Zsolt minorita tartományfőnök Lillafüreden, a Limpiászi keresztnél. Az adományokat a ke-
reszt felújítására fordítják.

» Ugyanezen a napon, május 12-én tartják Egerben az egyházmegye évi ministráns-
találkozóját. Minden miskolci plébánián lehet jelentkezni, a gyerekeket érdekes programok vár-
ják és ebédet is kapnak.

» A minorita egyházközség hitoktatói a szokásos hittantábor mellett egyhetes nyári 
táborba hívják a gyerekeket június 25–29. között. Díj ellenében ebédet és uzsonnát kapnak és já-
tékkal, kulturális programokkal várják őket. Jelentkezni a plébániairodán lehet.

» 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!!!
„Ez a Liliomfi nem az a Liliomfi. Ez a Liliomfi más. Forradalmár? Mûvész? 

Széltoló? A mi Liliomfink az alkotás erejével változtatja meg a világot.  
Abban hisz, hogy darabjaira hullott életünkbôl egy szebb, boldogabb,  

élhetôbb és szerelmesebb valóság teremthetô.”
2012. május 16., szerda, 19.00 óra l Jegyár: 4500 Ft

Május 5. | szoMbat
09.00 | 3. Odútelep-ellenőrzés. Állatkert.
09.30 | Különvonat az újranyitott mahócai 

szárnyvonalra. Indulás: Dorottya u.
10.00 | Kötöttpályás vízisícentrum megnyitója. 

Hejőkeresztúr, Hejő-tó.
10.00 | Egyetlen esélyünk a történeti alkot-

mány. Előadók: Pap Gábor művészettörténész, 
Tóth Zoltán József jogtörténész, Vass Csaba szocio-
lógus, közgazdász, Kiss Endre József könyvtárnok, 
Fáy Árpád, az Alkotmányossági Műhely vezetője, 
közgazdász. Református Egyházkerületi Székház.

20.00 | MEN. Fellép többek között Kowalsky meg a 
Vega, Geszti és a Gringo Sztár, Road, Magashegyi Un-
derground, Compact Disco. Egyetemváros.

Május 6. | vasárnap
09.00–13.00 | Miskolczi vásár. Benne: KrePP – 

Művészpiac a galériában. Sétálóutca.
09.00–15.00 | Mamamérföld az édesanyá-

kért. Gyalogtúra, bográcsozás, szabadtéri játékok. 
Találkozó: a kisvasút Majális parki megállója.

10.30 | PomPom meséi. Csodamalom Bábszínház.
18.00 | E. Ensler: Vagina monológok. A miskolci 

színház művészeinek előadása. Holdam udvar.

Május 7. | hétfő
10.00 | Női egészség.  Szigethy Gabriella hormon-

egyensúlyi tanácsadóval. Holdam udvar.
12.00 | A nő szerepei a lakberendezésben. 

Vitkolczi Emese lakberendezővel. Holdam udvar.
17.00 | Hit – és/vagy vallás – miért? Vendég-

ségben a Múzsák kertjében Levente Péter-
rel. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.30 | Bondor-Hujbert Ágnes: Átjárók. A tárlat 
megtekinthető június 8-ig. Holdam udvar.

18.00 | E. Ensler: Vagina monológok. A miskolci 
színház művészeinek előadása. Holdam udvar.

19.00 | A karnevál vége. Popper Péter először szín-
padon. Avasi Gimnázium, színházterem.

19.00 | Csajkovszkij, Brahms, Saint-Saëns. He-
gedűn játszik: Lendvay József. Művészetek Háza.

Május 8. | kedd
10.00 | Ciróka-maróka. Zenés gyermekfoglalko-

zás Barnóczki Bea népzene-pedagógussal. Hol-
dam udvar.

11.00 | Beszélgetés a legfrissebb gyermek-
könyvekről. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

11.00 | Ha késik a baba. A fogantatásról. Hol-
dam udvar.

14.00 | Gyermekkönyv és papírszínházi bemu-
tatóval egybekötött műhely-beszélgetés pe-
dagógusoknak. Megyei Könyvtár.

16.00 | Az őssejtek tréningezése és sikeres be-
ültetése, transzplantáció. A Krió Intézet előadá-
sa. Holdam udvar.

Május 9. | szerda
10.00 | A természetes szülés lehetőségei kórház-

ban. Beszélgetés Kovács Istvánné Ica bábával és Vá-
radi József szülész-nőgyógyásszal. Holdam udvar.

12.00 | Egészséges ételek kismamáknak. Kósto-
lóval egybekötött közös örömfőzés. Holdam udvar.

13.00 | Testi-lelki ráhangolódás a szülésre. 
Kociszewszki Csilla Aura-Soma konzulens és tanár, 
alternatív lélekgyógyásszal és Bernáth Anett tánc- 
és mozgásterapeutával. Holdam udvar.

14.00 | Speciális múzeumpedagógiai foglalko-
zások Miskolcon. Múzeumpedagógiai szakmai 
tanácskozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

19.00 | Dumaszínház. Aranyosi Péter és 
Szomszédnéni Produkciós Iroda műsora. MűHa.

Május 10. | csütörtök
10.00 | A határon túli gyermekek madárrajzai-

nak és „A település fája” pályázatra érkezett 
fotók kiállítása. Megtekinthető májusban, beje-
lentkezéssel. Csanyiki erdészeti erdei iskola.

10.00 | Gyakorlati segítség az újszülött szopta-
tásához. Kisfilmek vetítése. Holdam udvar.

10.00–16.00 | Hordozóeszközök kipróbálása. 
Holdam udvar.

11.00 | A szoptatás lélektana az anya és a baba 
szemszögéből. Előadás és tanácsadás. Hol-
dam udvar.

13.00 | Elsősegélynyújtás csecsemőknek és kis-
gyermekeknek. Demeter János előadása és gya-
korlati bemutató. Holdam udvar.

14.30 | Drámajáték-foglalkozás. Avasi Gimnázi-
um, színházterem.

14.30 | Babahordozásról másként. Interaktív elő-
adás és beszélgetés Kolozsi-Koss Judit baba-és 
gyermekhordozási tanácsadóval. Holdam udvar.

15.30 | Zöld szemléletváltás a háztartásban, ha 
jön a baba. Praktikus tanácsok Hubay Dórától, a 
miskolci környezetbarát család pályázat győztesé-
től. Holdam udvar.

17.00 | 1000 zsűrizett madárrajz tárlatának meg-
nyitása. Megtekinthető májusban. Miskolc Plaza.

17.00 | Belvárosi Zenei Esték. Zongorán közremű-
ködik Nagy Enikő és Győrfi Laura. Európa-ház.

17.00 | Iyengar jóga. Nagy János jógaoktatóval. 
Holdam udvar.

Május 11. | péntek
10.00 | Madarak és fák napja. A pályázatra ér-

kezett bagolyrajzok kiállítása, a „Fónagysági Fa-
gyűjtemény” avatása és erdőjáró-vetélkedő. 
Megtekinthető májusban, bejelentkezéssel. Varbó-
Fónagyság, Bagoly-vár erdészeti erdei iskola.

17.00 | Irodalmi fonó. Miskolci Galéria.
17.30 | Fülemülék éjszakája. Hallgassuk meg 

együtt a fülemüle éjjeli énekét! Miskolctapolcai 
park, Barlangfürdő bejárata.

19.00 | Az aranymíves boltja előtt. A kassai Thália 
Színház vendégjátéka. Karol Wojtyla – II. János Pál 
pápa – színműve. Miskolci Nemzeti Színház.

16.00–20.00 | Műút-hetek a város napján. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.
16.00 | Törzsi ritmusok, bakelit barázdák. A 

Steel City Drummers és a Factory Hanggyár ze-
nei alkotó műhely együtt töri az ütemeket, síp-
pal, dobbal, bakelittel.

17.00 | Vagány históriák: Kortárs szerzők 
portréi, kéziratai.

18.00 | A könyvheti Jak-füzetek bemuta-
tója. Áfra János és Bencsik Orsolya szerzők-
kel Orcsik Roland és Sopotnik Zoltán szerkesz-
tők beszélgetnek.

18.45 | Új kiállításokat nyit meg feLugossy 
László képzőművész. Vasgyári plasztikák 
Varga Éva alkotásai, Párok – Szirtes János – 
Molnár Ágnes Éva, Rutkai Bori – Nemes Pé-

ter kiállítása, Lakatos István képregény, és a 
képregénypályázat nyerteseinek tárlata

19.15 | Rutkai Bori és a Specko Jedno zene-
kar koncertje.

20.00 | Törzsi ritmusok, bakelit barázdák. A 
Steel City Drummers és a Factory Hanggyár ze-
nei alkotó műhely együtt töri az ütemeket, síp-
pal, dobbal, bakelittel.

10.00–17.00 | A Születés hete a város napján
10.00–12.00 | Teszteld magad a Miladies-

zel. Játékos szintfelmérő dolgozó és dolgozni 
vágyó anyukáknak. Szinva terasz.

10.00–11.30 | Anyaszerep – partnerszerep 
– női szerep. Beszélgetés Simonné Huszár 
Katalin pszichológussal. Szinva terasz.

13.00–16.00 | Szülőváros. Közösségi festőak-
ció Tuczai Rita, kulturális antropológus és ön-
kéntesek közreműködésével. Szinva terasz.

14.00–16.00 | Parkolj és hordozz! Szin-
va terasz.

15.00–16.00 | Térjóga családoknak. Feren-
csik Istvánné alternatív mozgásterapeutával. 
Szinva terasz.

11.00–11.30 | Ciróka-maróka zenés 
gyermekfoglalkozás Barnóczki Bea 
népzenepedagógussal. Szinva terasz.

16.00–16.30 | Használati útmutató babák-
hoz. Varró Dani korszerű mondókái – Barta 
Mária Viola mondókamatinéja. Szinva terasz.

17.00 | Filcmesék Kulcsár Katával. Hol-
dam udvar.

Május 12. | szoMbat
10.00 | Mozdulj rá! Aerobik roadshow Czanik 

Balázzsal és vendégeivel. Miskolci Egyetem, 
körcsarnok.

10.00–12.00 | Mesterkedő. Játékos képzőmű-
vészeti gyermekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

11.00 | IV. Nemzetközi Makettkiállítás és Ver-
seny. Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény.

15.00 | Kézműves játszóház. Avasi Gimnázium, 
színházterem.

19.00 | Klazz-koncert. Kovács László vezényletével. 
Művészetek Háza.

Május 13. | vasárnap
09.00 | Kézműves vásár, játszóház és mester-

ség-bemutatók. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
10.30 | Hófehérke. Csodamalom Bábszínház.

Miskolc város napja
Május 11. | péntek
11.00 | Ünnepi közgyűlés. Miskolc Megyei Jogú 

Város kitüntető címeinek és díjainak átadása. 
Ünnepi beszédet mond Kriza Ákos, Miskolc Me-
gyei Jogú Város polgármestere. Közreműködik: 
a Fráter Kórus Regős Zsolt karnagy, és a Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézet hallgatói Zobay Béla 
vezetésével. Miskolci Nemzeti Színház.

16.00 | Hálaadó ökumenikus istentisztelet 
a városért. Belvárosi evangélikus templom.

17.00 | Miskolci Kamarakórus Fesztivál nyi-
tóhangversenye. Zenepalota. 

18.00 | Akikre büszkék vagyunk. A Miskol-
ci Majorettek és pom-pom lányok vezetésével 
Miskolc város neves sportolóinak parádés fel-
vonulása. Villanyrendőrtől a Városház térig.

19.00 | Kormorán-koncert. Városház tér.
Egyéb programok:
08.00–14.00 | Egészségnap a miskolciakért. 

Szűrővizsgálatok (tüdőszűrés, vérnyomás, vércu-
korszint-mérés, csontsűrűség-, látás-, hallásvizs-
gálat) egészségügyi programokkal. Erzsébet tér. 

10.00–17.00 | Játszóház a város szívében. 
Az Europe Direct Európai Bizottságának Miskol-
ci Központja és a Miskolci Polgármesteri Hivatal 
szervezésében. Gyermekprogramok, memó-
ria-, ügyességi és felfújható játékok, vetélke-
dők. Szent István tér.

10.00–17.00 | Egy kiállítás gépei. A Miskolc 
Holding Zrt. tagvállalatai veterán buszt, hókotrót, 
földrakétát, füstködgenerátort, és más látványos 
gépeket állítanak ki. Az MVK városnéző buszt in-
dít idegenvezetéssel 11.00, 14.00, 15.00, 16.00-
kor. Szent István tér mögötti parkoló.

10.00–18.00 | Civil kavalkád. A városban 
működő civil szervezetek, alapítványok, önte-
vékeny csoportok, egészségügyi, szociális, ok-

tatási és közművelődési intézmények bemu-
tatkozása. Szinva terasz.

Sportprogramok:
09.00 | Floorball Bajnokság. Generali Aréna.
12.00 | Váltófutás. Az APEH-székháztól a Budai 

J. utca – Szigligeti térig.
Bűnmegelőzési Centrum programja:
08.00–13.00 | Érzékenyítő tréning. A Faze-

kas iskolában, felső tagozatosok számára. 
09.45 | Bűnmegelőzési Vetélkedő. A gyere-

kek különböző állomáshelyeken adnak szá-
mot tudásukról, a bűnmegelőzés, a drog-
megelőzés, az egészséges életmód és az 
áldozatvédelem kérdéseiben. Miskolci 
 Rendőrkapitányság.

Kiegészítő rendezvények:
Május 11. | péntek
Cseh sör- és filmnapok  (MűHa és MűHa előtt)

15.00 | Megnyitó. Béke-terem. 
A vetített filmeket lásd a moziműsorban!
16.00–18.00 | Miskolci zenekarok
21.00–22.30 | Bohemian Betyars

18.30 | Csillagvizsgálás. A csillagvizsgáló táv-
csöveivel. Szent István tér. 

Május 11–13. | pént.–vas.
Nagyon rövid filmek mini fesztiválja. A programot 

lásd a moziműsorban!
Május 12. | szoMbat
Cseh sör- és filmnapok (MűHa előtt)

16.00–18.00 | Miskolci zenekarok
21.00–22.30 | Czemende-koncert

14.00 | Muzsikáló orvosok komolyzenei 
hangversenye. Zenepalota, Bartók-terem.

Május 13. | vasárnap 
13.00 | Muzsikáló orvosok komolyzenei 

hangversenye – könnyedebb stílusban. 
Zenepalota, Bartók-terem.

Az aranyműves... – május 11., MNSZ

diósgyőri  
kutyaMustra

a diósgyőri várban
2012. május 12-én

9 órától fajtabemutatók 
társasági, őrző-védő,  

vadászkutya, magyar fajták

10 órától kutyaiskolai  
bemutatók

Fél 12-től mustra  
(nevezés fél 8-tól) 

9 órától folyamatosan  
szórakoztató feladatok, nyeremények

Nevezni a helyszínen lehet.

A mustrára belépni csak érvényes  
oltási könyvvel lehetséges!

Bővebb információ: 46/530-516, www.adymuvhaz.hu
A MKK – Ady Endre Művelődési Ház és a MEOE közös szervezésében.
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Jubilál a MEN
Szerdától egészen vasárnap hajna-
lig ismét a zenéé és a közösségépí-
tésé a főszerep az Egyetemváros-
ban, hiszen eljött a hagyományos 

szemeszterzáró buli, a Miskol-
ci Egyetemi Napok ideje. Bár a 

nem campuslakók közül a több-
séget a népszerű hazai zenekarok 
és DJ-k esti koncertje vonzza, sok 
minden más is történik ilyenkor a 
Dudujka-völgyben. Például meg-
választják az egyetem szépét, leve-

títik a tavalyi miskolci filmfeszti-
vál kisjátékfilmjeinek nagy részét 
is. És persze, a selmeci hagyomá-
nyok jegyében, sok-sok kemény 

próba után megválasztják a diák-
rektort is. (fotó: M. L.)

bestseller ›››››››››››››

Soma Mamagésa: 
Tiszta szex
Soma legújabb kötete bátor és őszin-
te. A Tiszta szex című könyvben az 
író megdöbbentő merészséggel ír sa-
ját tapasztalatairól, a szexualitásról. 
A cél azonban ezúttal nem a meg-
hökkentés, hanem a segítségnyújtás. 
Soma saját szexuális életét csupán 
illusztrációnak szánja, célja, hogy 
őszintén beszélhessen. A szexuális 
tapasztalatok mellett lelkének mély-
ségeit is megosztja olvasóival. Teszi 

mindezt azért, hogy mindenki közelebb kerülhessen saját szexuali-
tásához, s ezáltal egész lényének megfejtéséhez.

Juhász Márk–Kovács Ildikó: 
Lisztérzékenyek kézikönyve
A lisztérzékenység, azaz a cöliákia egy-
re több embernek okoz problémát a vi-
lágon. Mára bizonyították, hogy az au-
toimmun betegséget genetikai hajlam is 
okozhatja. Előfordulhat gyerekeknél, de 
van, aki felnőttként szembesül a beteg-
ség tüneteivel. 

A cöliákia gyógyszerekkel nem ke-
zelhető, az egyetlen lehetőség a tünetek 
csökkentése, az életre szóló gluténmentes 
diéta. A Lisztérzékenyek kézikönyvének 
alkotói megmutatják, hogyan ismerhető 
fel a betegség, de tanácsokat is adnak azért, hogy a mindennapok 
könnyebbek legyenek, s a legfontosabb recepteket is összegyűjtötték, 
hogy a betegek és hozzátartozóik teljes életet élhessenek.

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

Amerikai pite: A találkozó
Tizenhárom év telt el azóta, 
hogy egy michigani srác nyá-
ron úgy döntött, el akarja ve-
szíteni a szüzességét. Az azóta 
eltelt idő alatt Jim és Michelle 
összeházasodott, Kevin és 
Vicky pedig örökre búcsút 
mondott egymásnak. Oz és 
Heather eltávolodott egymástól, Finch azonban még mindig Stifler 
anyja után sóvárog. A barátok felnőttek, s hazatérnek, hogy együtt 
emlékezzenek vissza hormonokban gazdag tinikorukra. Arra, hogy 
milyenek voltak egykor, s ihletet merítsenek a régi nyarakból.

amerikai romantikus vígjáték, korhatár 18 év
Művészetek háza, uránia-terem; május 10–16., 20.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A történeti Magyarországon negyedikként, 
1864-ben alakult meg a Borsod-Gömöri Gőzmalom. 1872-re épült ki 
iparvágánya, amely a Gömöri pályaudvarról Európa számos országá-
ba szállította kitűnő minőségű lisztféleségeit. A XIX. és a XX. század 
eleji tűzesetek után mindig felújították és modernizálták. 1944-ben a 
katonaság által használt raktárait a németek felrobbantották. A ma-
gánvállalkozást 1948-ban államosították, felújítása 1949-ben fejező-
dött be. Az „István gőzmalom” a rendszerváltásig állami vállalatként 
működött. Legnagyobb katasztrófáját 1972-ben szenvedte el, amikor 
kigyulladt őrlőüzeme. Az ötemeletes épület ezer négyzetméternyi fe-
lületének fele kiégett. Ekkor már épültek a ma is látható betonsilók. 
A Borsodi Gabonaipari Rt. „hivatalosan” 2011 májusában szűnt meg. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

Nyolcfúrós futamok. Plusz két fúróval vágott neki a pályának 
a negyedik Elektromobil verseny nemzetközi mezőnye április 28-án. 
A Robert Bosch Power Tool Kft. miskolci rendezvényére minden ed-
diginél több, 124 csapat jelentkezett, végül 62 csapat által épített, ak-
kus fúróval meghajtott mobil mérhette össze gyorsaságát, tervező-
ik ügyességét. A sebességversenyt ugyan kecskemétiek nyerték, de a 
szép számú közönségtől a legjobb középiskolai csapatnak járó tapsot 
a miskolci Andrássy GÉPpont csapata kaphatta. A verseny egyébként 
nemcsak a környezetbarát járművek szerelmeseinek, hanem az egész 
családnak kínált programokat, számos sztárvendéggel. (fotó: Juhász Á.)

93 éve, 1919. április 31-én a 
Hodobay Sándor polgármes-
ter vezette delegáció meg-
kezdte tárgyalását a csehekkel 
a város másnapi átadásáról. 
A következő napon egy olasz 
százados és öttagú csehszlo-
vák bizottság vette át a várost. 

65 éve, 1947. május 2-án 
Perecesen a Baross-aknáról 
indult személy- és teherko-
csikból álló szerelvényre nagy 
mennyiségű homok omlott. 
A bánya legnagyobb szeren-
csétlenségében tizenegy em-
ber halt meg. 

86 éve, 1926. május 5-én lé-
pett érvénybe az a közlekedési 
rendelet, amely szerint a gya-
logosok csak a járdán közle-
kedhetnek. A „nagy forgalom” 
miatt az úttestet gyalogos csak 
a túloldalra menetelkor vehet-
te igénybe. A villamos mellett 
a városban 30 magánautó, 27 
bérautó és 16 motorkerékpár 
volt forgalomban.

Hétforduló ›››››

Névadó – Bacsinszky András
Görömbölyt Miskolc ta-
pol cával összekötő, ke-
let-nyugat irányú utca, 
amely 1992-ben kap-
ta nevét. Göröm-
bölyön a Szolártsik 
Sándor tértől indul, 
majd átvezetve az er-
dőn, a Mérnök utcá-
nál folytatódik a Fenyő 
utcában.  

A névadó görög katoli-
kus püspök, akinek ősei a galíciai 
Bacsináról származtak. Ungváron 
és Nagyszombaton tanult, böl-
csészetet és teológiát végzett. Fel-
szentelése után Hajdúdorogra ke-
rült, majd Bécsben egyháza ügyeit 
képviselte. 1772-ben lett munká-

csi püspök. Mária Teré-
zia császárnő neki ado-

mányozta a tapolcai 
apátságot és egyhá-
zi uradalmat a mind-
szenti templommal. 
A mindszenti temp-
lom helyett azonban 
Görömbölyön építte-

tett a ruszin-rutén be-
települt lakosok részé-

re templomot, amelyet 1860 
körül „váltott fel” a mai templom. 
(1732–1809 között élt, Ungváron 
temették el. 9000 kötetes könyv-
tárának későbbi sorsa ismeretlen. 
Emlékét a görömbölyi görög ka-
tolikus templom előtt emléktábla 
örökíti meg.)                                  D. I.

„Feltölt az anyaszerep”
Szegediné Boldizsár Erzsé-
bet rendkívül nagy tapasz-
talatokkal rendelkezik a 
gyereknevelés terén: négy 
saját gyermeke mellett férje 
három gyermekét is felne-
velte – majd újabb három-
nak lett a nevelőszülője.

– Számomra alkotás a nevelési 
folyamat, látom és befolyásolom 
a fejlődésüket és a növekedésü-
ket. Úgy érzem, ez a legszebb 
dolog a világon – mondta a nem 
könnyű szerepről Erzsébet.

Mint mondja, nem tud üres 
lakásban élni, szereti ugyanis, ha 
folyamatosan nyüzsögnek körü-
lötte. Számára nem teher, éppen 
ellenkezőleg: feltöltődést jelent a 
gyereknevelés. Így – mint mesé-
li –, nehezen élte meg, szinte pá-
nikba esett, amikor saját gyer-
mekei más városban tanultak 
tovább, vagy külföldön vállal-
tak munkát. Ekkor döntött úgy, 
hogy a jelenleg velük élő három 
kiskorúnak a nevelőszülője lesz.

– A nevelőszülőség számom-
ra azt jelenti, hogy mankó-
ja lehetek olyanoknak, akiknek 
szükségük van erre, a támoga-

tásomra. Aztán, ha elérik a 18 
éves kort, és már csak pártfogó 
szülő leszek, visszavárom majd 
őket. Bízom benne, hogy sok-
szor meglátogatnak a későbbiek 
folyamán is – mondja.

Abban, hogy saját gyermek 
vagy sem, nem érez semmi kü-
lönbséget. Mint mondja, két sa-
ját gyermeket sem lehet telje-
sen egyformán szeretni, csak 
ugyanúgy.

– Mindegyikük sajátos neve-
lést igényel, és én igyekszem al-
kalmazkodni a személyiségük-
höz, abban is, hogy mennyi 
szeretetet igényelnek, hiszen az 
egyik jobban szeret bújni, a má-
sik kevésbé – mondja.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

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
Május elsejét, a „munkásság nem-
zetközi összefogásának harcos ün-
nepét” Miskolcon 1891-ben bel-
ügyminiszteri rendelet tiltotta 
megszervezni. Ennek oka az ál-
lamvasutak gépműhelye és a diós-
győri vas- és acélgyár nagyszámú 
munkássága volt. Az összes üzem 
és gyár vezetőjét kötelezték a mun-
kaszünetet tartók elbocsátására. 
Így május elseje 130 évvel ezelőtt, 
1892-től lett Miskolcon megtart-
ható ünnep.

Dobrossy István

Ha jogi problémájuk vagy 
kérdésük van, küldjék el 
szerkesztőségünk címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9. A borítékra írják rá:  
„Mindenkit érhet jogeset”. 
E-mail címünk: info@
mikom.hu. Jogi szakértő-
ink, dr. Strassburger Gyula 
és dr. Tulipán Péter ügyvé-
dek írásos válaszukkal áll-
nak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››


