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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Bútordivat, 
divatBútor
bár némi csúszással, de a bútor-
trend is követni szokta más terü-
letek aktuális divatját.  
életmód | 7. oldal

StaBilitáS – 
éS változáS
az ország egyik legrégebbi közép-
fokú kereskedelmi szakközépis-
kolája a 125 éves berze.  
a város | 4. oldal

indul a Szezon 
a várBan
idén is reneszánsz kavalkáddal 
kezdődnek május 19-én a diósgyőri 
vár programjai.  
a város | 4. oldal

Átalakítások, fejlesztések

Májusi rendes ülését tartotta csütörtökön Miskolc közgyűlése. Dön-
töttek intézményi fejlesztésekről, átalakításokról is. Kriza Ákos pol-
gármester bevezetőjében köszönetet mondott mindazoknak, akik a 
város napján részt vettek a rendezvényeken, köszöntötték a kitünte-
tetteket, s együtt ünnepeltek.                                  » folytatás az 5. oldalon

Megújult a templom
Sajátságos projektzárót 
rendeztek Miskolcon va-
sárnap. A Kossuth utcai 
református templom fel-
újításának befejezése tisz-
teletére hálaadó istentisz-
teletet tartottak.
» részletek a 2. oldalon

HIrdeTés

Semjén Zsolt 
a Csillagpontban
Az épülő Csillagpont Kórházat 
is megtekintette kedden, miskol-
ci látogatása során Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes és Har-
rach Péter, a Kereszténydemokra-
ta Néppárt országgyűlési frakciójá-
nak vezetője.

Ágyszámát tekintve ez az ország 
második legnagyobb kórháza, és 
a három megyét magában fogla-
ló régió legnagyobb munkáltatója. 
Az összességében mintegy 15 mil-
liárdos Csillagpont-fejlesztésnek 
köszönhetően az intézmény a ré-
gió progresszív ellátási centrumá-
vá válik.             » cikkünk a 3. oldalon

Startol a Start Közmunkaprogram Miskolcon
Miskolc az egyetlen me-
gyeszékhely az országban, 
amely részesülhetett a most 
elinduló Start Közmunka-
program támogatásából.

Köszönhető ez annak, hogy a kis-
térséggel közösen összeállított pá-
lyázata kuriózumnak tekinthető.

– A munka világába való vissza-
jutását segíti a program azoknak, 
akik régóta nem dolgozhattak, és 
ezáltal a térség felzárkózását is elő-
mozdítja – mondta el Kriza Ákos 
a jó hír bejelentésére rendezett saj-
tótájékoztatón pénteken. A polgár-
mester hozzátette, 29 településsel 
pályáztak közösen, az első körben 
összesen 738 közmunkás kezdhet 
el dolgozni. A program szakaszo-
san indul be, Miskolcon hét pillér-
ből most kettő kap támogatást. 

» folytatás a 3. oldalon

Ajándékjegyek gyermeknapra
Több mint 15 ezer jegyet oszt ki 
a miskolci és a kistérségben élő 
óvodások és általános iskolások 
között a miskolci önkormányzat 
és a Miskolc Holding Zrt. a nem-
zetközi gyermeknap alkalmából.

A Miskolc Holding által ki-
bocsátott és a MiskolcPont ál-
tal támogatott jegyekkel a gye-
rekek ingyen mehetnek be a 
Barlangfürdő be és a miskolci ál-
latkertbe, szü lői kísérettel. Pász-
tor Imre, a holding kommuniká-
ciós vezetője elmondta, a város és 
a holding vezetését az ajándéko-
zás öröme mellett az is motivál-
ta, hogy ezzel hozzájárulhatnak 
egy családi hétvégéhez, amely-
nek során a gyermekek és a szü-
lők együtt sok új élménnyel le-
hetnek gazdagabbak.

A kuponok egyébként nem-
csak a gyermeknap hétvégéjén, 
hanem már ettől a héttől kezd-
ve, a hét bármely napján egé-
szen június 30-áig felhasznál-
hatók családi, baráti körben tett 
látogatáskor a Barlangfürdő-
ben és a Miskolci Állatkert és 
Kultúrparkban.

T. Á. | fotó: m. L.

A térség számára is fontos 

Több mint kétmillió euróba került az 
a fejlesztés, amelyet ünnepélyes ke-
retek közt adtak át szerda délben a 
Borsodi Sörgyárban. 

Az új töltősor szalagját Tőtös Zsolt 
ügyvezető igazgatóval, a térség 
együttműködését is szimbolizálva, 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-

re vágta át. A 2,3 millió eurós be-
ruházás – mint elhangzott – a vál-
lalat hosszú távú elkötelezettségét 
jelzi. A cég és tulajdonosai bíznak 
a hazai piac növekedésében, a Bor-
sodi Sörgyár termékeinek, innová-
ciójának sikerében, így valósulha-
tott meg ez a fejlesztés. 

» folytatás a 3. oldalon

100 millió pályázaton
Több mint 100 millió fo-
rintot nyert Miskolc két, 
határon átnyúló pályázati 
projekthez. 

Az egyik Magyarország–Szlová-
kia Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program keretében be-
nyújtott pályázat a „Partnerség a 
klimatikus változások hatásának 
csökkentésére” címet viseli. Cél-
ja, hogy az érintettek, ez esetben 
Kassa és Miskolc hatékonyan 

rea gálhassanak a klimatikus vál-
tozások negatív következménye-
ire, határon átnyúló hatáskörrel.  

A másik nyertes pályázat címe 
„Partnervárosok együttműködé-
sének fejlesztése a történelmi To-
kaji Borút mentén”. Célja, hogy 
kölcsönösen megismertessék a 
magyar–szlovák határ két olda-
lán található sajátos borkultúrát. 
A rendezvény kapcsán Miskolc 
csatlakozhat az Európa Kulturális 
Fővárosa 2013 kassai rendezvé-
nyeihez, feléleszthetik a történel-
mi Tokaji Borút hagyományait.

Virágosítás. A Városgazda révén eddig is sok közfoglalkoztatott vett részt Miskolc életében | fotó: Juhász Á.

Baranta Világkupa – honvédelem napja
Tíz ország több mint százharminc 
versenyzője méri össze tudását Eu-
rópából és Ázsiából a Baranta Vi-
lágkupán, amelyet május 18–20-
án rendeznek meg Miskolcon, a 
sportcsarnokban és környékén.

Hétvégén nem csupán a világku-
pa küzdelmei, hanem a Magyar 
Műveltség és Honvédelem Napjai 
is várják az érdeklődőket, hagyo-
mányőrző családi programokkal, 
népzenei, néptáncbemutatókkal, 
magyarságismereti előadásokkal. 
A Jégcsarnokban nyílik a Trianon 
múzeum kiállítása, az intézmény 
ad helyet az esti táncházaknak 

is. A Népkertben katonai hagyo-
mányőrzők bemutatkozását, lo-
vas felvonulást, huszártornát, 

íjászversenyt tekinthet meg a kö-
zönség. Lesz vidékkonferencia és 
kézművesvásár is.               (fotó: m. L.)



Május 12. | szoMbat

A jazz hazai „nagyágyúi”. A 
Miskolci Szimfonikus Zenekar ven-
dégeként a hazai jazz „nagyágyúi” 
mutatkoztak be a közönségnek. Az 
est házigazdája Kovács László, a ze-
nekar művészeti vezetője volt, aki 
jazz-zenészként is bemutatkozott.

Rákóczi-pálinkatúra. A 3. Rákóczi 
Autós Pálinkatúra a megyeháza dí-
szes főbejárata alól rajtolt és mintegy 
250 kilométert megtéve, Aggteleken 
intették le a célban. A játékos versenyt 
az AVE Miskolc Kft. párosa nyerte. 

Május 14. | hétfő

Zumbával rekordot. Két Guin-
ness-rekordot is megdöntene a 
RádióM június 9-én, a városi sza-
badidőközpont előtt. A tömeges 
tánc rekordjához 1700 emberre len-
ne szükség. Kifejezetten zumbából 
Ausztrália a rekorder, ott egyszerre 
3105-en táncoltak egyszerre, itt tehát 
ennél több zumbás kell.

Május 15. | kedd

A színjátszás emlékőrzői. Egy, 
még 2011 őszén indult konferencia-
sorozat utolsó találkozóját tartották a  
Színháztörténeti és Színészmúzeum-
ban, amelyen azok a hazai és határon 
túli gyűjteményvezetők vettek részt, 
akik erős hivatástudattal őrzik a ma-
gyar színjátszás emlékeit.

Május 16. | szerda

Emberség az embertelenségben. 
A II. világháború borzalmait túlélő 

Fisch Róbert tartott előadást a Fráter 
gimnáziumban az iskola diákjainak, 
amelynek legfontosabb üzenete az 
volt: maradjunk emberségesek az em-
bertelenségben is. A sárga csillag fé-
nye: A Holocaustból Fakadó Szeretet 
Tanulsága című könyvet is bemutatta.

Még emlékeznek! Az idén hete-
dik alkalommal tartottak Móra-
emléknapot az Avasi Gimnázium 
könyvtárában. Az íróról déduno-
kája, Vészits Andrea, diákok, mis-
kolci szervezetek és a polgármesteri 
hivatal képviselői is megemlékeztek, 
majd megkoszorúzták az avasi pin-
cesoron található emléktábláját. 

Rodostói delegáció. A megyei 
Kormányhivatalba látogatott a tö-
rökországi Rodostó tartomány kor-
mányzója, Zübeyir Kemelek. A tíz-
fős delegáció a kapcsolatok erősítése 
és az információcsere miatt érkezett 
a városba. Demeter Ervin kormány-
megbízott elmondta, együttműkö-
dést terveznek többek között a tu-
domány, a gazdaság, a borászat és a 
közigazgatás területén is.

A befektetőkről. Hová tűntek a 
Miskolc határában toporgó befek-
tetők? – kérdezte Földesi Norbert, 
az MSZP városi frakciójának veze-
tője sajtótájékoztatóján. A Miskolc 

Holding Zrt. közleményben reagált, 
mely szerint az ipari park a vagyon-
kezelő munkájának köszönhetően 
megtelt, új iparterületeket készítenek 
elő, és folyamatosan tárgyalnak a vá-
rosban befektetni kívánó cégekkel.

Május 18. | péntek

Légvédelmi tábla. Immár már-
ványtábla hirdeti az egykori Bocskai 
(Rudolf) laktanya parancsnoksági 
épületének a falán, hogy itt műkö-
dött 1962-től a 2. Honi Légvédelmi 
Hadosztály. Az avatóünnepségen 
mintegy félszáz nyugalmazott kato-
natiszt, polgári alkalmazott, hozzá-
tartozó vett részt. 

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Benczés Miklós (Fidesz) | a 15. sz. választókörzet önkormányzati képvise-
lője és Sebestyén László országgyűlési képviselő lakossági fórumot tart a kerü-
letet érintő kertszövetkezetek víz- és szennyvíz-használat problémájának témakörében 
május 24-én, csütörtökön délután 5 órától a Szent Imre Római Katolikus Általános Isko-
lában. Meghívott vendég Üszögh Lajos, a Miskolci Vízmű Kft. igazgatója.

» Sebestyén László (Fidesz) | országgyűlési képviselő és Seresné Horváth 
Zsuzsanna, a 18. számú választókörzet önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát 
tart május 23-án, szerdán délután 5 órától a Tóth Árpád utcai 21. Számú Általános Iskolában.

» Bartha György (MSZP) | a 19. számú önkormányzati választókörzet képvise-
lője lakossági fogadóórát tart május 21-én, hétfőn délután fél 5-től a Móra Ferenc Álta-
lános Iskolában (Móra Ferenc u. 1/A.), május 23-án, szerdán délután 5 órától a Könyves 
Kálmán Általános Iskolában (Könyves K. u. 2.). 

» Nehéz Károly (Fidesz) | a 4. számú választókörzet (Tapolca és Görömböly) 
önkormányzati képviselője fogadóórát tart május 25-én, pénteken délután 4 órától a 
Tapolcai Általános Iskolában.

» Takács Gábor (Fidesz) | a 2. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője lakossági fogadóórát tart május 24-én, pénteken délután 5 órától, a szirmai Bem Jó-
zsef Általános Iskolában.

fogadóóra, fórum ››››››››››››››››››››››››

Anything goes 
Cole Porter, a zseniális zene-
szerző és szövegíró ezzel a cím-
mel írt a XX. század harmincas 
éveiben musicalt, amelyet ma is 
nagy sikerrel játszanak szerte a 
világban. Magyar nyelven is be-
mutatták a darabot 2008-ban és 
a címet így fordították le: Mi jö-
het még?   

Egyébként az angol kifejezés 
szinte minden nyelvben megho-
nosodott, és gyakran a magyar 
nyelvű újságírásban is fordítás 
nélkül használják. Szó szerint azt 
jelenti: minden elmegy, bármi le-
hetséges, minden megengedett. 

Minden megengedett. Ha 
megkérdezünk száz embert, 
hogy kit jellemez a magyar poli-
tikai életben ez a magatartás, 97 
rávágja Gyurcsány Ferenc nevét. 
Pár évvel ezelőtt néztük a hír-
adót, vagy olvastuk az újságot és 
nem hittünk a szemünknek. Mi 
jöhet még, kérdezgettük, és kér-
dezzük még ma is hüledezve.

Gyurcsány Pesten már nem 
kell, sajnos, Miskolcon vannak 
még hűséges tanítványai. A he-
lyi szocialisták nem tanultak 
exfőnökük bukásából. Nem hi-
szik el, hogy minden nem meg-
engedett. Mokrai úr és társai 
úgy megtanulták a gyurcsányi 
módszert, hogy már képtelenek 
józanul politizálni.   

Minden megengedett. A bu-
kott alpolgármester, társaival 

2007-től három év alatt meg-
háromszorozta Miskolc adóssá-
gát! A 44 milliárd forintos éves 
költségvetésű városnak 32 mil-
liárd forint adósságot csináltak! 
Az utolsó percig szórták a pénzt 
számolatlanul, minden megen-
gedett volt. Anything goes. 

És Mokrai Mihály az elvesz-
tett választások után egy évvel 
kiáll, és gátlás nélkül belemond-
ja a kamerákba, hogy a mostani 
városvezetés csődbe vitte Mis-
kolcot!     

Mi jöhet még? Mert nincs 
vége. Mokrai úr a múlt héten 
tartott egy sajtótájékoztatót, 
ahol elmondta, hogy a mostani 
vezetés azért vesztette el az ún. 
„back office” projektet Nyíregy-
házával szemben, mert Csöbör 
Katalin vezette a tárgyalásokat, 
aki nem ért a gazdasághoz. 

Ez természetesen nem igaz. 
Azt is mondhatnám, hogy rá-
galom. A tárgyalódelegációban 
több gazdasági szakember is he-
lyet foglalt, az országgyűlési kép-
viselő asszony pedig keményen 
lobbizott a miskolci projektért.

Ez a kiszólása Mokrai úrnak 
nem vall valamiféle nőgyűlölet-
re? És vajon nem árulja el gon-
dolkodásának egydimenziós vol-
tát? Egy nő eleve nem érthet a 
gazdasághoz, a déli népek lusták, 
a rendőrök meg nyilván mind 
hülyék? Minden mindegy? Csak 
a szavazatvadászat számít?

                      Nehéz Károly
önkormányzati képviselő

Folytatódik a lomtalanítás
Május 21. | hétfő
Soltész Nagy Kálmán u. környé-
ke: Bem J., Bihari J., Bocskai I. ma-
gánházak, Bors vezér, Gizella, Ki-
nizsi P. 1–27., 6–36., Kont I., Kóris 
K., Lenke, Martinovics I., Melin-
da, Sarolta, Soltész N. K. 9–153., 
16–126., Vörösmarty M. u. a Sol-
tész N. K.–felüljáró közötti sza-
kasz.
Hejőpark: Almáskert, Benedek-
al ja, Csemetekert, Haladás, Jege-
nyés, Kapitány, Káplár, Kürt, Pillan-
gó, Próbatétel, Sátor, Síp, Tábortűz, 
Vadrózsa, Zászló.
MÁV-telep, Váltó u., Sorompó u.
Pingyom.

Május 22. | kedd
Vasgyár: Alsószinva, Ballagi K., Bo-
lyai F., Felsőszinva, Fürdő, Glanzer 
M., Gózon L., Hamerák M., Irma, 
Jászai M., Jedlik Á., Kabar, Kerpely 
A., Kristály, Lónyai M., Magyar, 
Mányoki Á., Mester, Ó, Örös, Pléh 
S., Sándor, Técsey F., Topiczer J., 
Vasgyári .
Üveggyár: Barcsay Á., Bercsényi 
M., Csillag, Damjanich J., Dobó I., 
Ernye Bán, Gábor Á., Gyár, Hold, 
Hutás, Kalló, Karacs T., Kiss Ernő, 
Nagyváthy magánházak, Nap, 
Reisinger F., Ruzsini, Salétrom, 
Schweidel J., Szövő, Tatár, Tímár 
malom, Wesselényi.

Május 24. | csütörtök
Bükkszentlászló
Komlóstető: Ládi telep, Szeder u. 
társasházak. 
Tatárdomb: Bánát, Blaha L. 15–
23., Bodrogi Zs., Boldog, Bo-
róka, Cinka Panna, Csákány, 
Csavar, Csille, Fenyves, Mária, 
Mogyoró, Mongol, Muhi, Tatár 
köz, Tatárárok, Tokaji F., Üllő, 
Verseny.

Május 25. | péntek
Andor u. magánházak, Kőporos 
magánházak, Méhész, Nyírfa.
Győri kapu déli oldal: Aba, 
Bársony J., Bokréta, Gálffy I., 
Géza, Győri k. 21–101., Her-
man O., Thököly I., Vászonfe-
hérítő, Virág.

Hálaadás a megújult templomban
Sajátságos projektzárót rendeztek 
Miskolcon vasárnap. A Kossuth ut-
cai református templom felújításá-
nak befejezése tiszteletére hálaadó 
istentiszteletet tartottak.

A Kossuth utcai református temp-
lom külseje az Integrált Városfej-
lesztési Stratégia első ütemén be-
lül újult meg, mintegy 127 millió 
forintos uniós támogatással, 
melyhez a gyülekezet biztosított 
25 millió forintos önerőt. A kül-
ső felújítása után a gyülekezet régi 
tervének megvalósításába vágott 
bele, a műemlék Angster orgo-
na felújításába. Ám egyik munka 
hozta a másikat: az orgona a bel-

ső tér kifestését, ez az elektromos 
hálózat cseréjét. Az összesen 207 
millió forintos beruházásból 80 
milliót közösségi összefogással si-
került a gyülekezetnek az uniós tá-
mogatás mellé tennie. 

A hálaadó istentiszteleten Sza-
bó Sándor lelkipásztor arról is 
beszélt, hogy a gyülekezet hatal-
mas áldozatot hozott a templo-
mért. Kriza Ákos polgármester 
azt hangsúlyozta: miközben a fa-
lak megújultak, nemcsak az anya-
giak épültek, hanem a közösség is. 
Ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy 
Miskolc város lelkileg is meg tud-
jon újulni, nem csak épületeiben.

A felújított orgonát Günter 
Schwarze zeneszerző, orgonamű-
vész szólaltatta meg először, a há-
laadó istentiszteleten, hétfőn pedig 
már a Bach-hét keretében adott 
rajta koncertet Szabó Balázs orgo-
naművész.             H. I. | fotó: Juhász Á.

HIrdeTéS

Az akció időtartama: 2012. 05. 19–26-ig, valamint a készlet erejéig.
Miskolc, József Attila u. 57. Tel.: 70/361-9594; 46/321-799

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9.00–17.30; szombat: 9.00–12.30

MÁRKABOLT
www.solidor.hu

Bosch WAE28463BY 
mosógép

l 7 kg ruhatöltet l 47 l vízfogyasztás
l 1400 ford./perc centrifuga

l Súlyautomatika
139 900 Ft       109 900 Ft  

Sharp SJD340VS kombinált hűtő
l 4 fagyasztórekesz l A+ energiaosztály
l 224/100 liter űrtartalom l Inox kivitel

139 990 Ft       109 900 Ft

 Bosch MUM4427 robotgép
l 500 W teljesítmény l 7 tartozék

l 4 sebességi fokozat l Műanyag keverőtál (3,9 l)
39 990 Ft       24 990 Ft

Bosch HGV625250T 
 kombinált tűzhely
l 60 cm széles l 4 gázégő

l 7 funkciós elektromos sütő l Inox kivitel
129 900 Ft       99 900 Ft

HIrdeTéS

nyílt levél ››››››››››››››››››››››››››››››››

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
(3525 Miskolc, Dózsa György 
út 13.) által Miskolc, Bollóalja 
utcán 22 kV-os légvezeték lé-
tesítése tárgyú előzetes vizs-
gálati dokumentáció 2012. 
június 4-éig megtekinthető 
az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelő-
ségen (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), valamint Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Építé-
si és Környezetvédelmi Ha-
tósági Osztályán (Miskolc, 
Városház tér 8. sz., III. ud-
var, I. emelet) ügyfélfogadá-
si időben (hétfő 13–16, szer-
da 8–17 és péntek 8–12 óra 
között).

közérdekű ›››››››››
Türelmi zóna a Sajószigeti úton?
Katona Ferenc egyéni képviselő azt 
javasolja, hogy alakítsanak ki újra 
türelmi zónát Miskolcon, ezúttal a 
Sajószigeti úton.
 
– A körzetemben lévő egyik ki-
hívás a Szinva utca – Baross Gá-
bor térségében jelen lévő prostitú-
ció. Ez azonban az egész városra 
kiható probléma. Nekem, mint he-
lyi képviselőnek, valamit kezdenem 
kell ezzel – magyarázta Katona Fe-
renc keddi sajtótájékoztatóján. Mint 
mondta, tisztában van vele, hogy 
több mint tíz éve kialakítottak már 
Miskolcon türelmi zónát, amit a fo-
lyamatos lakossági panaszok miatt 

meg is szüntetett az önkormányzat. 
A rendőrkapitánnyal és a jegyzővel 
történt egyeztetést követően állt elő 
javaslatával, amelynek értelmében a 
Sajószigeti út 2–19. közti részen, la-
katlan, de kivilágított helyen jelöl-
nék ki a miskolci türelmi zónát.

– Társadalmi vitára szeretném 
bocsátani a javaslatomat. Várom a 
miskolciak észrevételeit, amelyet 
összegezve a nyári szünetet köve-
tően a tapasztalatok függvényében 
visszatérünk a témára – mond-
ta Katona Ferenc. Előre felkészült 
arra is, hogy majd a prostitúció 
legalizálását is a szemére vetik. Ezt 
cáfolta, mondván, bizonyos meg-

szorításokkal jelenleg is legális te-
vékenységről van szó. Ráadásul ki-
jelölt hely hiányában gyakorlatilag 
most egész Miskolc egy nagy türel-
mi zónát képez, amennyiben pedig 
kijelölik, akkor oda korlátozható a 
tevékenység. A rendőrség fellépése 
is hatásosabb lehet a szabálysérté-
sek esetében. 

Emlékeztetett, a törvény értel-
mében az 50 ezernél nagyobb la-
kosságszámú városokban, ahol fo-
lyamatosan jelen van a prostitúció, 
ki is kell jelölni azt.

A képviselő tájékoztatása szerint 
javaslata rövidesen olvasható lesz a 
város hivatalos honlapján. Várja a 
témával kapcsolatos lakossági ész-
revételeket.                    Cs. L.
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Semjén Zsolt és Harrach Péter a Csillagpontban
Az épülő Csillagpont Kórhá-
zat is megtekintette kedden, 
miskolci látogatása során 
Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes és Harrach Pé-
ter, a Kereszténydemokrata 
Néppárt országgyűlési frak-
ciójának vezetője.

Ágyszámát tekintve ez az ország 
második legnagyobb kórháza, és 
a három megyét magában foglaló 
régió legnagyobb munkáltatója. A 
mintegy 15 milliárdos Csillagpont-
fejlesztésnek köszönhetően az in-
tézmény a régió progresszív ellátá-
si centrumává válik.

Csiba Gábor főigazgató főorvos, 
projektgazda elmondta: a Csillag-
pont projekt építési munkái múlt 
év szeptemberében kezdődtek 
meg, az új épületet a tervek szerint 
egy év múlva, 2013 áprilisában ad-
ják át. 

Az új, ötemeletes központi épü-
lettömbnek már elkészült a legfel-

ső szintje, tetején helikopter-leszál-
lópályát alakítanak ki. A környező 
épületeket felújítják, ezeket zárt fo-
lyosók kötik majd össze a közpon-
ti tömbbel. A projektben műszer- és 
eszközbeszerzések, informatikai fej-
lesztések is szerepelnek.

Semjén Zsolt és Harrach Péter az 
építkezést megtekintve elismerő-
en nyilatkozott a beruházásról és a 
munkáról is. Semjén Zsolt gratulált 

a sikeres projekthez, melynek kö-
szönhetően a XIX. századi pavilon-
rendszerűből gazdaságosabban, 
célszerűbben működő, XXI. száza-
di, modern tömbkórház jön létre. 

A miniszterelnök-helyettes ki-
emelte, hogy ez a beruházás is jó 
példája annak, hogy összefogás-
sal, lelkesedéssel, építőmunkával a 
problémák közepette is szép ered-
ményeket lehet elérni.

Harrach Péter elismerését, tiszte-
letét fejezte ki a kórház személyze-
tének is, lelkiismeretes, kitartó, hoz-
záértő munkájukért. Mint mondta, 
imponáló a beruházás, ugyanak-
kor az eddigi működés is elismerés-
re méltó, hiszen kevés olyan kórház 
van Magyarországon, amelyik nem 
halmozott fel adósságokat – a B.-
A.-Z. Megyei Kórház ilyen.

A látogatás emlékére Semjén 
Zsolt, Harrach Péter, Nagy Kálmán 
országgyűlési képviselő és Csiba 
Gábor közösen aláírt egy nemzeti-
színű szalagot, amelyet az új épület 
egyik pillérére erősítettek.

Szepesi S.

A térség számára is fontos 
fejlesztés a sörgyárban

Több mint kétmillió euróba került 
az a fejlesztés, amelyet ünnepé-
lyes keretek közt adtak át szerda 
délben a Borsodi Sörgyárban. 

» folytatás az 1. oldalról
A beruházás 30 százalékos ka-
pacitásbővülést eredményez a 
dobozos kiszerelés gyártásában, 
ugyanakkor csökkenti a környe-
zeti terhelést, mondta el ünne-
pi köszöntőjében Tőtös Zsolt, a 
cég ügyvezető igazgatója. Mint 
mondta, a fejlesztés nemcsak a 
sörgyár számára fontos, hanem 
a környéken élőknek, a térség 
fejlődésében is. Ennek köszön-
hetően a boltok polcain hama-
rosan újdonságokkal találkoz-
hatnak majd a fogyasztók, ezek 
közül az ügyvezető igazgató 
megemlítette a 0,55 literes do-
bozos sört, így a plusz tíz száza-
lékos mennyiség a hosszabbítás-
ra is elég lehet a közelgő futball 
Eb-n. Másik újdonság a keskeny 
dobozos formában megjelenő, a 
hazai sörpiacon eddig ismeret-
len 0,33 literes űrtartalmú Bor-
sodi.

Térségünk fejlődése elkép-
zelhetetlen a gazdaság fejleszté-
se nélkül, mondta Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere, hozzáté-

ve: a megyeszékhely vezetésének 
fontos, hogy a város környezeté-
ben is ilyen mértékű beruházá-
sok valósulhassanak meg, ame-
lyek a jó hírünket viszik. A térség 
fejlesztése pedig nem működhet 
együttgondolkodás nélkül, ezért 
is tervezte például Miskolc a kis-
térségével közösen a közmunka-
programot, de más területen is 
ilyen együttműködésre készül-
nek. A sörgyárral sem újkeletű a 
közös munka, amely most kiegé-
szül egy nagyon fontos elemmel, 
a Borsodi Sörgyár ugyanis csat-
lakozott a MiskolcPont kedvez-
ményrendszerhez. Kriza Ákos 
a megye legismertebb terméké-
nek, nagykövetének nevezte a 
Borsodi sört és gratulált a régió 
szempontjából is fontos fejlesz-
téshez.

A program végén a meghí-
vott vendégek – köztük S. Nagy 
László Győző, Bőcs község pol-
gármestere, Szilágyi Péter, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium fő-
osztályvezetője, illetve a Cseh 
Nagykövetség képviselői – be-
járták az új töltősort a gyárban, 
ahol Tőtös Zsolt és Kriza Ákos 
átvágta a szalagot, hivatalosan is 
átadva ezzel a beruházást.

H. I. | fotó: Mocsári L.

Hétfőtől az egészségházban

A Szentgyörgy utcai egészség-
házba pénteken megkezdték az 
átköltözést, hogy hétfőn reg-
gel már az új helyen kezdhes-
se meg a rendelést a hat felnőtt 
és három házi gyermekorvos. 
A védőnői szolgálat is az újon-
nan épült egészségügyi komp-

lexumban kap helyet. A projekt 
az Észak-magyarországi Opera-
tív Program keretében valósult 
meg. A Szentgyörgy utcai egész-
ségház építését 319 millió forint-
tal támogatták, amelyet 43 mil-
lió forinttal egészített ki Miskolc  
városa. 

Startol a Start Közmunkaprogram Miskolcon
Miskolc az egyetlen me-
gyeszékhely az országban, 
amely részesülhetett a most 
elinduló Start Közmunka-
program támogatásából, kö-
szönheti azt annak, hogy a 
kistérségével közösen össze-
állított pályázata igazi kurió-
zumnak tekinthető.

» folytatás az 1. oldalról
A miskolci program egyik pillére 
az árvízi védekezéshez kapcsolódó 
belvízelvezetés a város három terü-
letén. A másik a mezőgazdasági te-
rület, amelyet a közelmúltban ala-

pított Miskolci Agrokultúra Kft. 
irányít. A program szakaszai illesz-
kednek az évszakokhoz is, így nem 
véletlen, hogy ez a két pillér indul-
hat el most. Kriza Ákos hozzátet-
te, Miskolc nem csak azért gon-
dolkodik közösen a kistérségével, 
mert a gazdasági fejlődésben fon-
tos az együttműködés. Azért is, 
mert ha a környező településeken 
munkát kapnak az emberek, akkor 
nem fogják Miskolc szociális ellátó 
rendszerét igénybe venni.

Kiss Gábor alpolgármester a 
program részleteiről elmondta, a 
jövő héten köthetik meg a támoga-
tói szerződést. Száz százalékban tá-
mogatott projektről van szó, amely-
hez nem kell önrész, az első körben 
ez 619 millió forintot jelent. A bel-

vízi védekezést a kritikus helyeken 
végzik majd, mint amilyen a Pe-
reces, illetve a Hejő medre, fontos, 
hogy nem csak munkahelyeket te-
remtenek ezzel, hanem a biztonság 
is nő. Miskolc kifejezetten jó ered-
ményt ért el a programban az al-
polgármester szerint, aki azt is el-
mondta, külön célprogramokat is 
építettek az egyes „pillérekbe”, ilyen 
például a parlagfűirtás, amelyben 
most 20 fő dolgozhat. 

A korábban már eltervezett cé-
lok megvalósítására vett részt a 
Start Közmunkaprogramban a 
Miskolci Agrokultúra Kft., mond-
ta el a cég igazgatója, Lantos Ottó. A 
bedegvölgyi hagyományos gulya-
legelőn a rendbetételt, gyomirtást, 
gyepgazdálkodást fogják végezni 

a közmunkások. A rendezés után 
külterjes állattartásba kezdenek, 
a program tartalmazza negyven 
mangalica koca beszerzését. A ker-
tészeti tevékenység is elindul a Deb-
receni Márton Szakképző Iskolával 
közösen, ezt a Pesti úti nagyáruház 
mögötti területen, fóliasátrak épí-
tése után kezdik el, és zöldségeket 
termesztenek majd itt. Az élelmi-
szer-alapanyagok pedig a városi in-
tézményi konyhákba kerülnek be.

Miskolc ugyanis hosszú távú, 
fenntartható közmunkaprogra-
mokban gondolkodik, mert a tá-
mogatási rendszer is erre mozdul el. 
Az intézményi konyhákhoz alap-
anyag-termesztés pedig pontosan 
ilyen – hangzott el a tájékoztatón.

H. I.

Isépy Tamásra 
emlékeztek
Ünnepi taggyűlést tartott május 15-én a 
KDNP Miskolc Városi Szervezete Isépy Tamás 
emlékére, aki 1989-ben alapítója volt a helyi 
szervezetnek, majd 1990-től 2004-ben be-
következett haláláig országgyűlési képvise-
lőként dolgozott. A rendezvényen részt vett 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a 
párt elnöke és Harrach Péter, az Országgyű-
lés KDNP-frakciójának vezetője is.

Jövőképet adni a fiataloknak, a családoknak
Örömmel látta a zsongó, élettel teli Miskolcot a városünnepen a polgármester

Ünnepi közgyűléssel, a város 
díjainak átadásával, és a bel-
város számos pontján színes 
programokkal ünnepeltük a 
múlt hét pénteken, május 11-
én Miskolc Város Napját. Kri-
za Ákos polgármesterrel a vá-
rosi ünnepek fontosságáról 
beszélgettünk, többek között 
arról, hogy szerinte hogyan 
ünnepelt a város idén. 

– Miskolc, a miskolci emberek mél-
tóságteljesen, bensőséges és jó han-
gulatban ünnepeltek, amit ezúton 
is köszönök mindenkinek. Büszke-
séggel töltött el, amikor az ünnepi 
közgyűlésen átadhattam a kitünte-
téseket, és ezúton is köszönöm a vá-
ros díjazottjainak azt a munkát, me-
lyet Miskolcért végeztek.

– Városvezetőként, illetve ma-
gánemberként hogyan élte meg 
az idei városnapot?
– Öröm volt látni a „zsongó” 

Miskolcot, az élettel teli köztereket, 
az életerőt, amit a város mutatott. 
A máskor kihalt főutca élettel telt 
meg, benépesült és leírhatatlanul jó 

érzés volt végigsétálni az emberek 
között. Dobosok zenéltek a Mis-
kolci Galéria előtt és annyira ma-
gával ragadó volt, hogy egyszerű-
en kedvet kaptam beülni közéjük 
és velük együtt zenélni a rumba-
tökkel. Este, amikor a színházi elő-
adás végével ismét végigsétáltam a 
főutcán, még mindig teraszokon 
beszélgető, jó hangulatú embere-
ket láttam. Ugyanilyen nagy siker 
volt másnap az Avasi Borangolás 
is. Teli voltak a pincék és jól szóra-
kozott mindenki. Arra gondoltam, 
hogy nem is kell már olyan sok idő, 
hogy az avasi pincék, Miskolc vá-
rosa újra megteljen élettel. 

– Mi az, amit ebből a bensősé-
ges hangulatból át kellene men-
teni a hétköznapokba?
– Elsősorban a jó kedélyt, az 

örömöt, a boldogságot kell átmen-
teni mindennapjainkba, még ak-
kor is, ha vannak gondok. Tegyük 
ezt néha félre, akkor is, ha nehéz. A 
mi célunk az, hogy a város ne csak 
ünnepekkor teljen meg jókedvvel, 
élettel, hanem hétköznap is. Hogy 
a családok, a fiatalok hétköznap is 
vegyék birtokba a tereket, utcákat, 
az avasi sétányokat, a Népkertet, 
hogy Miskolc élettel teli legyen.

– Hogyan tud ebben az önkor-
mányzat segíteni?

– Olyan programok, fesztiválok 
szervezésével, melyek összehoz-
zák az embereket, ahol érezhetik 
az összetartozást, melyek erősítik 
a közösségeket. E gondolat men-
tén alakítottuk át a város ünnepeit, 
és most már egyértelműen látszik, 
hogy a miskolciak igénylik ezt.

–A közelmúltban úgy fogalma-
zott: sikerült visszaadni az em-
bereknek Miskolcot. Mi ennek a 
jelentése, jelentősége?
– Miskolc a lehetőségek városa, 

akár a természetet, akár a kultú-
rát tekintve. Nekünk az a felada-
tunk, hogy megmutassuk a mis-
kolciaknak, mi mindenünk van. A 
legfontosabb pedig, hogy jövőké-
pet adjunk a fiataloknak, a csalá-
doknak. A jövőképhez pedig a kö-
zösségek erősítésén keresztül vezet 
az út. A legkisebb közösség a csa-
lád, ezután jöhetnek a nagyobb 
egységek, míg végül elérünk Mis-
kolc város egészéhez. Éppen ezért 
a közösség építésén keresztül kell 
megközelíteni minden mást: a 
munkahelyteremtést, a gazdaság-
fejlesztést, a kulturális életet, a vá-
rosi rendezvényeket, a fesztiválo-
kat – Miskolcot.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.
» városünnepi visszatekintő 
összeállításunk a 8. oldalon

» Új telephely új munkahelyekkel. Nagy gyártási kapacitással rendelkező telephelyet alakít 
ki a Star-Plus Kft. Miskolcon. A beruházással közel ötven új munkahelyet teremtenek. A kétlépcsős, 
összesen másfél milliárd forintos, barnamezős beruházáshoz 60 százalék önrészt biztosít a vállalat, 
a második rész fennmaradó több mint 350 millió forintját az Új Széchenyi Terv fedezi.

» Nanolabor az egyetemen. Mintegy félmilliárd forintos pályázati támogatással va-
lósult meg a Nanobiotechnológiai és Regeneratív Medicina Kutatólaboratórium a Miskolci Egye-
temen. A centrumban a szakemberek egyebek mellett olyan új típusú gyógyszerhordozókat 
fejlesztenek ki, amelyek számtalan, eddig halálos betegség gyógyítását segíthetik. A gyógyszer-
kutatások terén jelentős, hogy az infrastruktúra I. fázisú klinikai vizsgálatokra is lehetőséget nyújt.

» Új tapolcai tervpályázat. Újra kiírták a miskolctapolcai tervpályázatot, amely tartal-
mazza a strand-élményfürdő tervezését is. A hirdetmény szerint a tervpályázat tárgya, célja, hogy 
Miskolctapolca hangsúlyosabban kerüljön fel a világ turisztikai térképére, ezen belül a magyar-
országi turisztikai palettán legyen méltó versenytársa az ország hagyományos fürdővárosainak.

röviden ››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Omega ’50: „Miskolcban mindig bízunk!”
Miskolcon zárul május 25-
én az ötvenéves Omega 
együttes jubileumi turnéja. 

Az esemény sajtótájékoztatóján 
kötetlen hangulatban beszélgetett 
a legendás együttes múltjáról, je
lenéről, jövőjéről, a magyar köny
nyűzenéről Kriza Ákos polgármes
ter, Kóbor János énekes, Trunkos 
András producer és az újságírók. 

Minden idők egyik legsikeresebb 
magyar rockzenekara 1962. szep
tember 23án alakult meg Budapes
ten, a Műegyetem kollégiumában. 
Slágereiket azóta kívülről ismerik 
kicsik és nagyok, a felnőttek között 
alig találni olyat, akinek ne kötőd
nének személyes élményei a zene
kar számaihoz, koncertjeihez.

A félévszázados, jubileumi tur
nén több különlegességgel is szol
gálnak a közönségnek. Kóbor János 

elmondása szerint a zenekar életé
ben is régi álom teljesül azzal, hogy 
több slágerük szimfonikus hang
szerelésben szólal meg a koncertek 
elején. A műsor második részében 
mutatják be az Omegarapszódiát, 
amelyben már az együttes viszi a fő
szerepet, nagyzenekari aláfestéssel. 
Itt leginkább az elektronikus hang
szereket pótolják majd klasszikus 
instrumentumokkal. A két és fél 

órás műsor utolsó, harmadik része 
egy hagyományos, igazi Omega
buli lesz, a legismertebb dalokkal, a 
megszokott látvánnyal, hangzással. 

Kóbor János hangsúlyozta: ez 
nem búcsúkoncert. Az együttes
nek komoly tervei vannak – meg 
szeretnék például hódítani az orosz 
közönséget, amire eddig még nem 
volt alkalmuk. A jubileumi turné 
egy áttekintés az elmúlt ötven év 

munkájáról, jókedvet szeretnének 
vinni a magyar városokba. 

A jubileumi turné első állomása 
Eger volt, a hazai városok mellett 
határon túli, illetve német helyszí
neken is nagy sikerű koncerteket 
adtak. Május 25én Miskolcon zá
rul a sorozat, Trunkos András sze
rint „itt mindig biztosra lehet men
ni”, garantált a fergeteges, telt házas 
buli, a miskolci közönség még soha 
nem hagyta cserben a zenekart. 

Kriza Ákos polgármester örö
mét fejezte ki, hogy a legendás ma
gyar rockzenekar nyolc év után is
mét Miskolcon lép fel. Ráadásul 
egy olyan különleges, ünnepi pro
dukció val, amely valószínűleg ismét 
maradandó élményt nyújt majd a 
közönségnek, s újabb egyedi színfol
tot jelent a város kulturális életében 
is. Mint mondta, jó szívvel ajánlja a 
koncertet a miskolciak figyelmébe, 
ő maga is bizonyosan ott lesz a kö
zönség soraiban.                     Szepesi S.

Az egyik legrégebbi és az egyik legjobb az országban
stabilitás és folyamatos változás jellemzi a miskolci szakképzésben 125 éve jelen lévő Berzét

Az ország egyik legrégebben 
működő középfokú keres-
kedelmi szakközépiskolája, a 
Berzeviczy Gergely Szakkö-
zépiskola és Szakképző 
Központ a 2011/2012-es 
tanévben ünnepelte fennál-
lásának 125. évfordulóját. 

A jubileum kapcsán Burkáné Szol
noki Ágnessel, az iskola igazgatójá
val beszélgettünk.

– 125 év nagy idő, de mi a kez
detektől szinte változatlanul kínál
juk a belkereskedelmi képzést, a 
tantárgyak nagyrészt ugyanazok, 
mint korábban. Ám természetesen 
történtek nagyobb változások az 
iskola életében, a szakképzéseken 
belül is, és változott a tananyag, a 
tantervek és a keretek is – árulja el 
az igazgató.

Mint mondja, nagy fordulatot je
lentett az iskola életében, amikor a 
hagyományos kereskedelmi képzés 
mellett 43 évvel ezelőtt, 1968ban 
bevezették a vendéglátó szakkép
zést is, ami komoly hiányt pótolt, 
hiszen nem hogy BorsodAbaúj
Zemplén megyében, de az egész 
Északmagyarországi régióban sem 
volt ilyen jellegű oktatás, így a beis
kolázás több megyére is kiterjedt.

– A mai napig nagy igény és ér
deklődés van a szak iránt, van
nak olyan elsős osztályaink, aho
vá nyolcszoros volt a túljelentkezés. 
Úgy gondolom, a manapság tapasz
talt csökkenő gyermekszám mel
lett ez óriási elismerés az iskolának 
– emeli ki a Berzeviczy igazgatója.

Ebben nagy szerepet játszik töb
bek között az, hogy a továbbtanu
lási mutatók kiemelkedően jók, a 
továbbtanulni szándékozók nagy 
része vagy a végzés évében, vagy a 
következő év(ek)ben bejutott vala
melyik felsőfokú intézménybe. Per

sze, többen maradnak az érettségi 
után, és szakmát tanulnak – és akár 
a tavaly áprilisban megnyitott Ber
ze kávézóban is megszerezhetik a 
szakmai tapasztalatot. A jubileum 
külön elismerést is hozott: az elmúlt 
év végén megjelent országos közép
iskolai rangsorban a tizenegyedik 
legjobb lett a Berze, a nyelvvizsgák 
alapján pedig a második!

A tapasztalatok szerint a kereske
delmi osztályok tanulói inkább ma
radnak a szakmában, de többen a 

vendéglátós képzésre is „átülnek”, 
és a második szakmájukat szintén 
itt szerzik meg. A hagyományos ke
reskedelmi és vendéglátóipari sza
kokon az utóbbi évek nagy változá
saként áttértek ugyanis a technikus 
képesítést nyújtó képzésre.

A kereskedelmi tagozaton be
vezették az ötéves képzést, mely
nek során olyan, ma már nélkülöz
hetetlen tárgyakat oktatnak, mint 
a jog, vagy a marketing és a szám
vitel. Vendéglátó tagozaton pedig a 
kétéves képzés során a tanulók csak 
szakmai ismereteket, idegen nyelvet 
és számítástechnikát tanulnak.

– A jövőbeni lehetőségek és ki
hívások között kiemelt helyen sze
repel a Gálffy Ignác TISZK kere
tein belül együttműködő iskolák 
kapcsolatának megerősítése és tar
tóssá tétele. Szintén kitörési lehe
tőség a felnőttek, vállalkozók szá
mára indított tanfolyami képzések 
beindítása – sorolta az igazgató.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

Faültetés Hejőcsabán
Több tucat fát ültettek el hétfőn 
délelőtt az Iránytű Szociális Szol-
gálat Hejőcsabai Szolgáltatási 
Központjának az udvarán.

Az akciót Gonda Géza, a vá
rosrész önkormányzati képvise
lője kezdeményezte, aki maga 
is részt vett a munkában. Mint 
mondta, kiemelt célkitűzé
se, hogy a körzetben növeljék a 
zöldterületek felületét, ez talál
kozik a lakossági elvárásokkal is.

– A központ szolgáltatásait, el
látásait zömmel idős emberek ve
szik igénybe. Bízom benne, hogy 
az ő életminőségük, mindennapi 
közérzetük javítását is szolgálják 
a most elültetett fák – hangoztat
ta a képviselő. Megtudtuk, körül
belül negyven örökzöldet – több
ségében tuját – ültettek el hétfőn 
az intézmény udvarán, szponzo
ri felajánlásból. A munkába so

kan bekapcsolódtak a szolgálta
tási központ ellátottjai közül is. 
Rusuné Lukács Hajnalka intéz
ményvezető elmondta, Gonda 
Géza számos jelét adta már, hogy 
szívén viseli az idősek sorsát, az 
intézménynek is hasznára válik, 
hogy számos területen találkoz
nak a törekvéseik, célkitűzéseik. 

Sz. S. | fotó: Mocsári L.

Változatos szezon a várban
A hagyományoknak megfelelően 
idén is Reneszánsz Kavalkáddal 
kezdődnek május 19-én a diós-
győri vár programjai, majd a Me-
sés Vasárnapot követően a Borso-
di Fonóval indul a fesztiválszezon, 
mely idén jelentősen kibővült és 
megújult.

 
A XVI. Borsodi Fonó idén há
romnaposra bővült Miskolc tá
mogatásával, így június 1. és 3. 
között – a Kárpátmedence nép
művészetének, autentikus nép
zenei világának, táncainak be
mutatása mellett – minden idők 
eddigi leggazdagabb zenei kíná
latával várják az ország minden 
részéből érkező látogatókat.

– A kínálatban szerepel töb
bek között a Muzsikás együttes, 
a Kaláka, a Ghymes együttes, a 
Csík zenekar, melynek vendége
ként fellép Lovasi András és Fe
renczi György. Itt lesz a Kerekes 
Band, zenél Palya Bea Szefárd 
triója, a Maszkura és a Tücsök
raj, a Söndörgő és a Quimby is 
– sorolta Kákóczki András, a 
polgármesteri hivatal kulturális, 
idegenforgalmi és városmarke
ting osztályának vezetője.

A Fonó invitáló programjai 
már május 31én, csütörtökön 
indulnak a Szinva teraszon, így 
a belváros is kap némi ízelítőt a 
hangulatból. A programokról 
bővebben az újonnan elkészült 
www.borsodifono.com olda
lon tájékozódhatnak az érdeklő
dők. A fesztivált követően pedig 

a Felvidékről érkezett kézműve
sek átköltöznek a belvárosba, a 
június 4ei Nemzeti Összetar
tozás Ünnepére, melynek idén a 
Felvidék a vendége. 

Kákóczki András elmond
ta, a Borsodi Fonót és a Gyer
mek Borsodi Fonót követően a 
várban kezdődő munkák nem 
akadályozzák a diósgyőri vár 
programjait, hiszen az építési te
vékenység és a deponálás jórészt 
a felső várban és a várárok ke
vésbé frekventált északkeleti ré
szén folyik majd. 

– Ráadásul az augusztusi Kö
zépkori Forgatag program
jai eddig is főként a nyugati vár
árokban és a Dérynéház előtti 
területen zajlottak, idén sem lesz 
ez másképp. A koncerteknek is 
kiváló és megszokott helyszíne a 
várárok – hangsúlyozta a kultu
rális osztály vezetője. Hozzátette, 
amennyiben a Várszínházi Esték 
időpontjában már szükségessé 
válik a felső vár lezárása, a szín
házi előadásokat szintén a vár
árokban tartják meg. 

 Tajthy Á.

Programok a várban 
májusban és júniusban:
Május 19. | szombat
Reneszánsz Kavalkád
Május 25–26. | szombat–vasárnap
Mesés Vasárnap
Június 1–3. | péntek–vasárnap
XVI Borsodi Fonó
Június 4–8. | hétfő–péntek
Gyermek Borsodi Fonó

Mozdulj együtt, Miskolc!
Néhány év kihagyás után Miskolc 
ismét csatlakozott a már 21 éve 
folyamatosan megrendezett Ki-
hívás Napja országos szabadidő-
sport-rendezvényhez.

A Challange Day néven is is
mert nemzetközi sportnap cél
ja, hogy minél több diákhoz, 
felnőtthöz, munkavállalóhoz el
jusson az egészséges és aktív 
életmód, valamint ennek beépí
tése a mindennapokba. Az ese
mény május 23án nulla órától 
este 9ig tart. 

– Kategóriánkban Debrecen
nel, Székesfehérvárral, Buda
pest IV. és XIV. kerületével ver
sengünk – tájékoztatott Dobos 
Tímea, a városháza szóvivője. 

– A játéknapon (lehetőleg mi
nél többször) 15 perces sportak
tivitást kell végezni ahhoz, hogy 
hozzájáruljunk városunk sikeré
hez.

A sportnaphoz csatlakozott 
az Avastetői és a Széchenyi Ist
ván Általános Iskola, a Szinva
Népkerti és a Batsányi János 
Óvoda, valamint a Futó utcai 
Fitness M.

– Jó idő esetén a Városház té
ren reggel 07.30kor közös be
melegítésre várjuk a munkába 
és iskolába igyekvőket, majd a 
nap folyamán 15 perces turnu
sokban a nordic walking kipró
bálására buzdítunk mindenkit! 
– hívta a városlakókat mozogni 
Dobos Tímea.
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Frakcióvezetői vélemények a munkahelyteremtésről
Kiss János 
(Fidesz)
A Fidesz-frak-
ció a munka-
helyterem-
tést, választási 
ígéreteinek 
megfelelő-
en, kiemelt 

fontosságúnak tartja. Bár a jelenle-
gi euroválság közepette nem könnyű 
befektetőket hozni Miskolcra, látha-
tó, hogy a város mégis jól teljesített. Az 
ipari parkban már megkezdődött szá-
mos új munkahely létrehozása, és ne 
feledkezzünk meg a Bosch-gyár több 
mint ezerfős bővítéséről sem, amely 
szép számmal jelent kvalifikált munka-
helyeket is. Hamarosan indulhat több 
száz fővel a Start munkaprogram, itt 
fontos kiemelni, hogy a nagyvárosok 
közül csak Miskolc tudott sikeresen pá-
lyázni erre a programra. 

Földesi 
Norbert 
(MSZP)
Másfél év Fi-
desz – KDNP 
városvezetés 
után lehullt a 
lepel, vagyis 
Miskolc veze-

tői alkalmatlanok a munkahelyterem-
tésre. Nem találták ki a stratégiájukat, 
és így nem is lobbiznak munkahelye-
kért. Majdnem ezerötszáz munkahely 
szűnt meg 2010 októbere óta az át-
gondolatlan kormányzásnak és az al-
kalmatlan városvezetésnek köszönhe-
tően, így a folyamat erős hátrányból 
indul. A miskolci szocialisták azt kérde-
zik: hol a finn gépgyár? Hol a Raiffeisen 
bank? Hol a LED-gyár? Hol az amerikai 
gumiadalékgyár? Hol a több mint 30 
befektető? Várjuk a választ, és a munka-
helyeket. Még másfél év után is...

Molnár 
Péter 
(KDNP
A Bosch cég-
csoport 
2001-ben te-
lepedett le vá-
rosunkban. 
Azóta folya-

matosan fejlesztenek, bekapcsolódtak 
a szakképzésbe, oktatásba. Lásd: And-
rássy mint Bosch-partneriskola, német 
nyelvű óvodai csoport és általános isko-
lai osztály. A cég a legnagyobb befek-
tető Miskolcon, nagy jelentőséggel bír 
a foglalkoztatásban is, hiszen már több 
ezer embert foglalkoztatnak. Sikeresen 
pályázott a város a Start közmunkaprog-
ramba is, több száz embert vezet majd 
vissza a rendszer szakaszosan a mun-
ka világába. Tudjuk, van még tennivaló 
ezen a területen, folyamatosan dolgozik 
rajta a vezetés.

Szegedi 
Márton 
(Jobbik)
Bár Kriza Ákos 
azt ígérte, tér-
dig le fogja 
járni a lábát az 
új munkahe-
lyekért, a való-

ságban még a meglévőeket sem tudja a 
Fidesz megtartani. Tömegesen szűnnek 
meg álláshelyek az oktatásban, de a szo-
ciális ellátórendszer integrálása, az ön-
kormányzati fenntartású intézmények 
gazdasági társaságokká átalakítása is el-
bocsátásokat generál. A városvezetés 
lobbiereje harmatgyenge, ezt jelzi, hogy 
a napokban 850 jól fizető, új álláshe-
lyet vitt el tőlünk Nyíregyháza. Emellett 
megbocsáthatatlan bűn, hogy a városi 
beruházásoknál nem a miskolci vállalko-
zóknak adnak megrendeléseket, hanem 
saját oligarcháiknak. 

Rendőrségi beszámoló – nagy érdeklődés
Nagyon sok hozzászólást ered-
ményezett a Miskolci Rendőrkapi-
tányság elmúlt évi tevékenységé-
ről készült beszámoló. A képviselők 
többsége amellett, hogy köszönetet 
mondott a rendőrség munkájáért, 
leginkább az emberek szubjektív 
biztonságérzetének erősítésére irá-
nyuló tevékenységet hiányolta.

Jakab Péter (Jobbik) képviselő an-
nak a véleményének adott hangot, 
hogy két év alatt sem történt előre-
lépés a közbiztonság területén. Nö-
vekszik a vagyon elleni bűncselek-
mények száma, a garázdaságoké, az 
idősek sérelmére elkövetett cselek-
ményeké. A képviselő hangsúlyoz-
ta, hogy minderről nem a rendőrök 
tehetnek, akik csekély anyagi-erköl-
csi megbecsülés mellett már a pa-
pírmunkát is alig győzik. 

– A miskolci rendőröket nem 
Budapestre, Gyöngyöspatára kel-
lene vezényelni, az emberek önvé-
delmi kezdeményezései ellen. Itt 
helyben kellene visszaszorítani a 
bűncselekményeket – fogalmazott 
Jakab Péter, aki szerint igenis léte-
zik cigánybűnözés, és számolni kell 
vele, akár elismerik ezt, akár nem.

Földesi Norbert (MSZP) frak-
cióvezető szerint az elszegényedés 
közrejátszik a közbiztonság romlá-
sában, és a rendőrséget érintő kor-
mányzati intézkedések is rontják 
a helyzetet. A frakcióvezető arra 
kérte a városvezetést, támogassa 
a rendőrség munkáját, ahogyan 
elődei tették. Kiss János (Fidesz) 
frakcióvezető szerint paradigma-
váltásra van szükség a rendőri 
gondolkodásban: nem csupán az 
elkövetett bűncselekmények fel-

derítésére kellene koncentrálni, 
hanem a megelőzésre is. A politi-
kusok nem tudják meggyőzni a la-
kosságot arról, hogy biztonságban 
van, erre csak a rendőrség képes. 

Kovács Józsefné (Fidesz) kép-
viselő kiemelte, nagyon pozi-
tív a lakossági visszhangja annak 
a rendőrség közreműködésével 
megvalósult intézkedésnek, hogy 
az önkormányzat kezdeményezé-
sére megszűntek a közterületeken 
a postai kifizetések. A képviselő 
utalt az eredményes hatósági ak-
ciósorozatra is, amelyekkel a társ-
szervek a frekventált területeken 
rendszeresen, összehangoltan el-
lenőrzik a rendeletek, az együttélés 
normáinak betartását. 

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fi-
desz) képviselő elmondta, hogy a 
jelenlegi városvezetés a tavalyi ösz-

szeg tízszeresét fordítja a közbiz-
tonság erősítésére, közbiztonsá-
gi munkacsoport jött létre. Takács 
Gábor (Fidesz) képviselő hang-
súlyozta, az eddigi eredmények 
tükrözik, hogy a kormány elkö-
telezett a bűnüldözésben. A képvi-
selő egyebek mellett kiemelte ezzel 
kapcsolatban egyes büntetési téte-
lek szigorítását. 

Kriza Ákos polgármester zársza-
vában leszögezte: a városvezetés el-
döntötte, hogy Miskolcon rendnek 
kell lennie. 

– Ennek érdekében elmegyünk 
addig, ameddig a lehetőségeink 
engedik, nem fogjuk megenged-
ni, hogy Miskolcon bűnözők ga-
rázdálkodjanak. Úgy látjuk, törek-
véseinkben maximálisan partner a 
városi rendőrkapitányság – fogal-
mazott Kriza Ákos.                    Sz. S. 

Közérdekű témák
A közérdekű kérdések, bejelenté-
sek során szó volt többek között 
utakról és az arborétumról is.

Pakusza Zoltán (Jobbik) a Győ-
ri kapu és az Újgyőri főtér köz-
lekedése kapcsán több kérdést 
is megfogalmazott. Kriza Ákos 
polgármester elmondta, a fel-
vetődött kérdések a Zöld Nyíl 
kivitelezéséhez kapcsolódnak. 
Nyáron vizsgálják majd, hogy a 
Görögszőlő utcáról hogyan le-
het a forgalmat visszaterelni a 
Győri kapuba. Az Újgyőri főté-
ren veszélyes volt az a megoldás, 
hogy gyalogosok keljenek át a 
nagy forgalmú utcán, a terv az, 
hogy a Kiss Ernőt tovább viszik 
a számozott utcák felé.

Zsiga Marcell alpolgármester 
elmondta, az Andor utcán kor-
szerű utat kapnak és a közvilágí-
tást is korszerűsítik. Kérte a la-
kosság segítségét abban, hogy a 
Győri kapu legyen a legvirágo-
sabb körzet, közösen vigyázza-
nak a kihelyezett virágokra.

Nánási Kocsis Norbert (Fi-
desz) kérdést fogalmazott meg 
a jegyzőhöz Simon Gábor telek-
ügye kapcsán, aki, megfogalma-
zása szerint „miután megneszel-
te, hogy bírósági eljárás készül, 

kerítést épített”. Érdeklődött, 
hogy a miskolciak figyelemmel 
kísérhetik-e majd a tárgyalást, 
és hogy kinek volt a kötelessé-
ge a telekhatároló kerítés építé-
se? Áll-e még a vaskerítés, ami az 
önkormányzati telek megközelí-
tését akadályozza, és ami Simon 
Gábor kerítéséhez van erősítve, 
állapítottak-e meg díjat az éveken 
keresztül használt telek miatt.

Csiszár Miklós jegyző el-
mondta, a bírósági eljárások nyil-
vánosak. A korábbi kerítés kap-
csán az utolsó információ az volt, 
hogy még áll, ami miatt a birtok-
védelmi eljárást el kellett indítani. 

Földesi Norbert (MSZP) ér-
deklődött, igaz-e a hír, hogy az 
avasi arborétumot felparcelláz-
nák és eladnák a területet? Kri-
za Ákos elmondta, még az előző 
városvezetés idején vetődött fel 
először a hír, ami jelenleg kacsa.

Bartha György (MSZP) a 
Bartók Béla köz és Bartók Béla 
utca közötti tömbben élő negy-
ven család kapcsán érdeklődött: 
igaz-e, hogy utat szeretnének 
ott nyitni? Kriza Ákos elmond-
ta, nem akar a város mást tenni, 
mint amit a városrendezési terv-
ben elfogadtak, ezt több mint 
két éve történt.                           H. I.

Átalakításokról, fejlesztésekről is döntöttek
Májusi rendes ülését tartot-
ta csütörtökön Miskolc Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése.

» folytatás az 1. oldalról
A polgármester két sikeres pályá-
zatról is beszámolt, amelyet Mis-
kolc szlovák testvérvárosával, Kas-
sával közösen valósít meg. (Erről 
hírünket lásd az 1. oldalon.)

Vitát váltott ki a Bosch miskol-
ci üzemének nyújtott, önkormány-
zati támogatással kapcsolatos na-
pirend, melynek kapcsán ismét a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
vélemények csaptak össze. 

Soós Attila (Fidesz) képviselő 
elmondta: a Bosch példájából is 
látszik, hogy a miskolciak nem vé-
letlenül szavaztak bizalmat 2010-
ben a jelenlegi városvezetésnek. A 
cégcsoport tavalyi létszámbővíté-
sében több mint ezren a miskol-
ci gyárakban kaptak munkát, ezek 
közül 160 magasan kvalifikált 
mérnök. Nem akármilyen mun-
kahelyteremtés zajlik tehát, a vá-
ros vezetésében megvan az elkö-
telezettség, a lobbierő, tudja, hol 
tart, s hogy hová szeretne eljut-
ni. Megígérték a miskolciaknak, 
hogy munkahelyeket teremtenek, 
ezt folytatni fogják.

Mokrai Mihály (MSZP) képvi-
selő jelezte, ő is örül, hogy a Bosch 
Miskolcon fejlesztett, de sok min-
denre másképp emlékszik. A kép-
viselő utalt rá, hogy a Bosch leg-

utóbbi beruházásának előkészítése, 
az alapkőletétel a szocialista város-
vezetés idején történt. 

Kriza Ákos arról szólt, hogy 
2001-ben, az akkori Orbán-kor-
mány idején írtak alá megállapo-
dást a Boschsal egy 2015-ig terjedő 
fejlesztési programról, ennek része 
a jelenlegi miskolci beruházás is. 
Pfliegler Péter alpolgármester el-
mondta, a Bosch miskolci letelepe-
dése 2001-ben Kobold Tamás pol-
gármestersége idején történt, s ő 
maga is szerepet játszott ebben.

– Akkor is keményen dolgoz-
tunk, lényeg hogy itt vannak, 
több ezer munkahelyet teremtet-
tek, és további nagy befektetése-
ket helyeztek kilátásba – mondta el 
Pfliegler Péter.  

Nagy vitát váltott ki a Herman 
Ottó Emlékpark felújítását, hasz-
nosítását érintő projektjavaslat is, 

amely egy őstörténeti látogatóköz-
pont kialakításának lehetőségét 
mutatta be. 

Tompa Sándor (DK) képvise-
lő elmondta: a szóban forgó terü-
letet az ő véleményük szerint is fej-
leszteni kell, azonban úgy látják, ez 
ebben a formában egy látványbe-
ruházás. Nem sok szó esik például 
a fenntarthatóságról, igen nagy fe-
lületek jönnek létre, amiket később 
üzemeltetni kell. A képviselő sze-
rint a tervezett beruházásban 500 
millió forintot költenek el, gyakor-
latilag munkahelyteremtés nélkül.

Soós Attila (Fidesz) képvise-
lő szerint furcsa, hogy szocialista 
képviselők beszélnek látványberu-
házásról, fenntarthatóságról. Mint 
fogalmazott, reméli, ez annak ide-
jén, az általuk kezdeményezett Hő-
sök tere alatti parkolóház, a Science 
Múzeum esetében is felvetődött. A 

város lerakott az asztalra egy érték-
teremtő beruházást, az ellenzéket 
nyilván zavarja, hogy végre egy va-
lós turisztikai beruházás zajlik. 

– Ezt szeretnék szokás szerint 
parttalan kritikákkal szétzilálni – 
fogalmazott Soós Attila.

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető szerint abban nem lehet vita, 
hogy az elhanyagolt területet fej-
leszteni kell, a tervezett beruházás 
illeszkedik a Herman Ottó Emlék-
házhoz, a megyei múzeum régésze-
ti gyűjteményéhez, a Pannon-ten-
ger Múzeumhoz. Mint mondta, 
francia szakemberek is álmélkodva 
nézték azt az őstörténeti leletanya-
got, amely Miskolcnak rendelkezés-
re áll, most jó lehetőség nyílik, hogy 
ezeket bemutassuk, kihasználjuk.

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő úgy vélte, a szocialista képvise-
lők számára az is baj, ha van beru-
házás, és az is, ha nincs. Kiemelte, 
hogy a tervezett fejlesztés 500 mil-
liós összege teljes egészében pá-
lyázati pénz lenne, önkormányza-
ti önerő nélkül. Mint mondta, ha 
az előző, szocialista városvezetés-
nek is ilyen „költései” lettek volna, 
akkor most nem kellene ekkora 
adósságállománnyal küszködnie 
a városnak. Kiss János demagógi-
ának nevezte, hogy a beruházás 
nem jár munkahelyteremtéssel: 
mint mondta, a beruházás kivite-
lezésén „nem az ufók” fognak dol-
gozni, és a működtetés is a miskol-
ci munkavállalóknak jelent majd 
foglalkoztatást.

Szepesi S. 

Kollégiumi átalakítás
A sürgősségi előterjesztések kö-
zött tárgyalta a közgyűlés a kol-
légiumi rendszer átalakítását is. 
Ennek keretében megszűnik a 
Központi Lánykollégium, a diá-
kok és a tanárok a Karacs Teréz 
Lánykollégiumba kerülnek át.

Pakusza Zoltán (Jobbik) vélemé-
nye szerint rövidtávú gazdasági 
érdek, hogy a Központi Leány-
kollégium szűnik meg. Javasolta, 
napolják el egy hónappal a dön-
tést, és addig ismerjék meg a két 
kollégium helyzetét.

Seresné Horváth Zsuzsanna 
(Fidesz) emlékeztetett rá, a kol-
légiumok jelentős kihasználat-
lanság mellett működnek, tehát 
ésszerű és indokolt a két épü-
let összevonása. A kérdés csak 
az lehet, hogy melyik épület ma-
radjon kollégium. Ami a Karacs 
mellett szól, hogy jobb állapot-
ban van, kevesebbet kell ráfor-
dítani a felújítására. A központi 
épülete pedig könnyebben hasz-
nosítható, mert jobb helyen van. 

Fedor Vilmos (MSZP) el-
mondta, kérdés, hogy melyik 
épület maradjon, mi jobb a vá-
rosnak, a diákoknak, a belváros-
nak. A központi 1955-ben ki-
fejezetten kollégiumnak épült, 
ellentétben a Karaccsal. 

Kriza Ákos polgármester ki-
jelentette, a miskolciak pénzéből 
nem fognak üres szobákat fűte-

ni, nincs pénze a városnak arra, 
hogy az ablakon dobja ki.

Benczés Miklós (Fidesz) sze-
rint több érv van pró és kontra 
a két kollégium mellett, és szin-
te mindegyikben van igazság. Ha 
kiderül, hogy milyen célra hasz-
nosítja majd a MIK az épületet, 
ha munkahelyek teremtődhet-
nek ott, akkor azzal mindenki 
elégedett lesz.

Molnár Péter (KDNP) hang-
súlyozta: felelősen nyúltak ehhez 
a kérdéskörhöz, úgy próbálják 
megoldani, hogy mindenki a le-
hető legjobban járjon. Azt is hoz-
zátette, a központi esetében egy-
szerűbb az átalakítás a szerkezete 
miatt is, míg a Karacs panelépü-
letéről ez nem mondható el.

Kiss Gábor alpolgármester a 
vita végén elmondta, a teljes kol-
légiumi kihasználtság 59 száza-
lékos, ezt hosszú távon nem le-
het finanszírozni. Végig nyíltan 
és demokratikusan kezelték a té-
mát, már egy évvel ezelőtt össze-
hívták a kollégiumvezetőket és 
ismertették velük a helyzetet. Sok 
energiát fektettek a témába az ok-
tatási kerekasztalon, ahol sok ér-
vet meghallgattak, megértettek. 
Amire lehetőség van az integrá-
ció során, azt támogatni, garan-
tálni fogják. A rendszerbe be kell 
avatkozni, és a döntést most kell 
meghozni, jelentette ki. 

H. I.

» Határoztak a képviselők a miskolci szociális rendszer átalakításáról. Eszerint a város szociális és gyer-
mekvédelmi ellátórendszerét és a feladatokat egy integrált szociális intézmény keretében látják el.

» Döntött a grémium a „Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola tornatermének 
és sportudvarának infrastruktúra-fejlesztéséről, a Diósgyőri rendőrőrs és a Bűnmegelőzési Cent-
rum épületének fejlesztése című pályázat benyújtásáról.

» Beszámolót fogadott el a közgyűlés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról, illetve a tavalyi önkormányzati pályázatokról.

» Zöld utat kapott a Miskolc Városi Szabadidőközpont megszüntetése és a Miskolc Városi Szabad-
időközpont Nonprofit Kft. megalapítása, melynek ügyvezetője Egri István lesz a döntés szerint. 

» Visszavonta a képviselő-testület a Miskolc-Avas városrész Fényi Gyula téren jelzőlámpa kialakí-
tása miatt a megszűnő aluljáró hasznosításáról született korábbi döntést, mivel az nem valósult 
meg. Ugyanakkor közbiztonsági pont kialakításáról, illetve az avasi egyházi és civil szervezetek 
számára rendezvényekhez eseti jellegű kiadásról is határozott.

Erről is döntöttEk ››››››››››››››››››››
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A múlt héten még melege volt, 
most pedig már fázott is?
Mi tudjuk a megfelelő megoldást!
Tudta Ön, hogy a hőszivattyús klímával gazdaságosan fűthet is az átmeneti időszakokban?

TEGYE MÉG MA OTTHONA HŐMÉRSÉKLETÉT  
KOMFORTOSSÁ, HOGY AZ IDŐJÁRÁSI HELYZETEKTŐL  

FÜGGETLENÜL KELLEMES LEGYEN A PIHENÉSE.
AKcIó!!! 2012. 05. 30.-ig Fisher FS-77HF típusú 

2 kW-os hűtő-fűtő mono split klímakészülék 
6 év garanciával

UV sterilizáló lámpa + digitális kijelzés + bio szűrő 
+ Aktívszenes szűrő + Golden Fin. Ár: 89 900 Ft

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK EGYÉB KÉSZÜLÉKEINKBŐL  
MÁJUS VÉGÉIG 15% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.

E-mail: info@klimayukon.hu. TELEFON: 70/423-5147. Igény esetén ingyenes helyszíni felmérést biztosítunk.

NYÍLÁSZÁRÓ-CENTRUM 
Auchan áruház

Minőségi Műanyag nyílászárók  
gyártása, forgalMazása

5 légkamrás, Spectus, angol, A osztályú profilból.
Gyártás egyéni méretek alapján. Továbbá redőnyök, 
reluxák, külső és belső párkányok, szalagfüggönyök.

Új termékeink: zsaluziák, sávrolók minőségi  
és széria faajtók, ablakok, acél biztonsági ajtók, 

zsalugáterek, parafapadló és falburkolók.

Nyitási akcióinkat keresse az áruházban  
vagy érdeklődjön a 30/383-6194 telefonszámon.

2012. május 15. és június 10. között nyitási akciónk keretén belül 
minden ablakmegrendeléshez ajándékot adunk.

Megrendelését 15-20 napos, garantált határidővel vállaljuk  
fehér profil esetén. Keressen bennünket bizalommal.

Akció 2012. 05. 19-tôl 2012. 05. 25-ig
Coccolino öblítő, 1 l, minden illat 499 Ft
Biopon Takarékos mosópor, 400 g, 498 Ft/kg 199 Ft
Tomi Kristály mosópor, 400 g, 748 Ft/kg 299 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Tomi Kristály mosópor, 2 kg, 549 Ft/kg 1099 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l, fehér, színes ruhához 799 Ft
Baba törlőkendő, 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft
Alex borotvahab, 200 ml, 1495 Ft/l 299 Ft
Alex tusfürdő, 200 ml, 1245 Ft/l 249 Ft
Alex Deo Stift, 50 ml, 4980 Ft/l 249 Ft

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
Várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,

szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564

Allergiás tünetek – hogyan védekezzünk?
Sok ember életét keserítik meg a különböző allergiás tüne-
tek, amelyek jelentkezhetnek allergiás nátha, szénanátha, al-
lergiás kötőhártya-gyulladás, asztma, csalánkiütés, valamint 
gyomor- és bélrendszeri panaszok formájában is. Adorjánné 
Balogh Mariann szakgyógyszerészt arról kérdeztük, hogyan 
lehet védekezni az egyre kellemetlenebb tünetek ellen? 

Mint elmondta, az allergia – a szer
vezet túlérzékenységi reakciója – ko
runk civilizációs betegsége, s az érin
tettek száma rohamosan emelkedik. 
Vannak szezonális és egész éven át 
tartó allergiák. Míg az állati szőr és 
toll, a házi poratka, penészgomba
spórák, egyes ételek egész évben je
len vannak, a pollenek, és ennek 

következtében a pollenallergia sze
zonális megjelenést mutat.

– Melyik a leggyakoribb tünet?
– Az allergiás nátha a leggyako

ribb allergiás megbetegedés. Az 
orrnyálkahártya gyulladása ilyen
kor számos kellemetlen tünetet 
okoz. Ilyen a tüsszögés, orrdugu
lás, orrfolyás, szem és orrviszketés. 

Ehhez társulva jelentkezhet torok
viszketés, torokszárazság, szaglási, 
ízérzési zavar, rossz közérzet.

Jellemző különbség a vírusos nát
hához képest, hogy az allergiás nát
hánál nagyon gyakori a tüsszögés, 
mely rohamokban is jelentkezhet. 
Az orrfolyás vizes, híg, míg a víru
sok okozta nátha esetében láz vagy 
más tünet is jelentkezhet. A száraz, 
meleg napos időben megemelkedik 
a pollenek koncentrációja, a tünetek 
fokozódhatnak, míg esős, párás idő
ben javul az allergiás beteg állapota.

Ha már tudjuk, hogy valamire 
allergiásak vagyunk, tegyünk meg 
mindent, hogy elkerüljük a kivál
tó okot. Ha például ételallergiánk 
van, ellenőrizzük az összetevők lis

táját az élelmiszer csomagolásán. A 
pollennaptárak segítségével megis
merhetjük a különböző virágporok 
megjelenésének idejét.

– Lehet gyógyszeres úton befo-
lyásolni az allergiás panaszokat?
– Természetesen lehet. Sokat se

gít az orr pollenterhelésének csök
kentésében, ha naponta többször 
tengervizes, sós orrsprayvel öblítik 
át. Az orrdugulás megszüntetésére 
orrcsepp és spray áll rendelkezésre, 
amiket csak rövid ideig, 710 napig 
célszerű folyamatosan használni, az 
esetleges orrnyálkahártyakároso
dás miatt. Egyes antihisztamin tab
letták már vény nélkül is elérhetőek, 
ezek hatékonyan és gyorsan csök
kentik a tüneteket.                        Sz. S.

A túlérzékenység alapkérdései
– Mitől leszünk allergiásak?
– A hajlamot génjeinkben hor

dozzuk, de hogy ki lesz allergiás, 
az a környezeti hatásoktól is függ. 
Okozhatnak allergiás tüneteket a 
virágporok, az állati szőr és toll, 
a házi poratka, a penészgomba 
spórák, egyes ételek, gyógysze
rek, illetve a napsugárzás is.

– Hogyan védekezhetünk?
– Pollenallergia esetén a tü

netek csökkentésében segít az 

esti hajmosás, a zárt ablak mel
letti autózás, a pollenszűrő hasz
nálata. Célszerű a mosott ruhát 
a lakásban szárítani, kora reggel 
és este szellőztetni. Nem árt fel
jegyezni, mikor kerültünk kap
csolatba olyasvalamivel, ami
re allergiásak lehetünk, s hogy 
mik voltak a válaszreakcióink. 
Az ilyen jegyzetek segítségével 
pontosabb képet kapunk a be
tegségről.

HIrdETés

HIrdETés

V.P.V. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nyitva tartás: h–p: 08.00–17.00, sz: 08.00–12.00

Tel.:  46/508-559. Fax:  46/504-801
Miskolc, Martinovics u. 8. 

Felújítása most 20 000 Ft értékû wellness kupont ér üzletünkben.

Vásároljon 50 000 Ft értékben – melybôl legalább 20 000 Ft Mapei segéd-
anyag – és megajándékozzuk egy 20 000 Ft értékû wellness utalvánnyal.

További információ a www.mebkerhalozat.hu weboldalon! 

KészletFrissítés miatti Kiárusítás  
30–70% Kedvezménnyel!

Ízelítô akciós választékunkból: 
20 x 25 csempe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft/m2

25 x 40 csempe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft/m2

30 x 30 mázas greslap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft/m2

30 x 30 padlólap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft/m2     
Üzletünkben több mint 400-féle csempe, padlólap és  

dekorkiegészítôi vásárolhatók azonnal, raktári készletrôl.
Udvarias, szakszerû kiszolgálás!

mapei szakkereskedés, Henkel, thomsit, Ceresit partner!
az akció a készlet erejéig, illetve 2012. 06. 15.-ig tart.  a fenti árak az áfát tartalmazzák.

Világszerszerte szabadalmaztatott magyar találmány 
ünnepli születésnapját
A legtöbben meglepődtek  
a hatástól, a bizalom egyre nő!
a magyar orvostechnikai eszköz, amelyet nemzetközi szabadalmi olta
lom véd, immár 2 éves múltra tekint vissza Miskolcon is. az országszer
te megtalálható sensolite gyógycentrumokban közel tízezren fordultak 
meg az elmúlt években, beszámoltak pozitív tapasztalataikról, gyó
gyulásaikról, sőt, egyre több orvos és szakember teszi le voksát a teljes 
testfelületen alkalmazott polarizáltfényterápia mellett.
 
A miskolci Sensolite dolgozói a gyógycentrum nyitásától gyűjtik a tapasztalatokat, 
így időszerűvé vált, hogy elbeszélgessünk velük.

– Ha jól tudom, a Sensolite-ot nem csak beteg, hanem egészséges emberek is felkeresik. 
– Igen, mivel a fényterápia rendszeres használata nem csak az allergiás, felső lég-

úti megbetegedésekre, az ízületi és reumatikus problémákra, műtétek utáni rehabi-
litációra, sportsérülésekre, továbbá a szülés utáni, illetve változó kori panaszok eny-
hítésére és mentális problémák kezelésére lehet alkalmas, hanem az egészséges 
szervezetet is támogatja. Az erős  „gazdasági szmog” okozta szorongás és a stressz ol-
dásában is segít, mindezt ismert mellékhatások nélkül teszi. Az elmúlt két év igazol-
ta, hogy a polarizáltfény-terápia a megelőzésben és különböző betegségek javításá-
ban, gyógyításában is fontos szerepet töltött be.

– Igaz, hogy a miskolci élsportolók is rendszeresen igénybe veszik a Sensolite 
polarizáltfény-terápiát?

– Igen, igaz, a sportolók mind pszichés, mind pedig szervi rehabilitáció céljá-
ból keresik fel Gyógycentrumunkat. Miskolcon például a Miskolci Jegesmedvék 
is ráéreztek a fényfürdő „ízére”; érzik, hogy erőnlétük fokozódik, állóképességük 
javul, arról nem is beszélve, hogy a sérüléseikből nagyon hamar felgyógyul-
nak. A hokisok kapusa, Budai Krisztián még az előző szezonban szenvedett ke-
resztszalag-szakadást, amellyel meg is műtötték. A rehabilitációja során kez-
dett Sensolite-ozni, azóta pedig, ha izomhúzódással vagy apróbb sérüléssel küzd, 
gondolkodás nélkül a fényágyat hívja segítségül. Láda Péter, a Jegesmedvék osz-
lopos tagja – társához hasonlóan – szintén térdszalag-sérülése miatt kereste fel 
a Gyógycentrumot. Akkor a teljes gyógyulás idejét még 3 hónapra tették, de 1 
hónap alatt meggyógyult és újra játszhatott. Popovics Patrik is begyűjtött néhány 

sérülést: ujjszalag-szakadása és orrtörése gyors gyógyulását is a Sensolite-nak tu-
lajdonította. 

– Milyen sikerről tud még beszámolni az elmúlt időszakból?
– Két év alatt több száz beteg keresett meg bennünket erős allergiás tünetek-

kel. A kezelési protokoll szerint meghatározott kezelésekkel az allergia mérséklődött, 
egyes esetekben megszűnt. A gyermekek felső légúti megbetegedéseinek gyógyí-
tásában, megszüntetésében is jelentős eredményekkel büszkélkedhet a Sensolite.  
Nagy számban keresnek meg bennünket égési és baleseti sérülésekkel, illetve mű-
téti hegek gyógyulása céljából. Ennek eredményeként a hegek átlagosan feleannyi 
idő alatt gyógyulnak és a bőrfelszín életteljesebbé, egészségesebbé válik. Az ízületi 
problémák bizonyos kor után nem kímélik a szervezetet. A Sensolite-kezelések után 
pácienseink arról számolnak be, hogy fájdalmaik szinte elillantak. Több betegünk-
nek is a kezelések hatására a járókeretet vagy a mankót sikerült elhagyni. 

Ez nem csoda! Az emberi szervezetnek szüksége van a polarizált fény jótékony ha-
tására, melyet már az ókorban is használtak. A felgyorsult világunkban a stressz és a 
depresszió népbetegség lett. Vendégeink a kezelések során olyan mentális változá-
son esnek túl, mely segítségével a világot egészen más szemmel képesek szemlélni. 

Örömünkre szolgál, hogy olyan eszköz van a birtokunkban, amellyel az embere-
ket minden fajta – ez idáig ismert mellékhatások nélkül – tudjuk gyógyítani, rend-
kívül hatékonyan.

Az érdeklődők, jelenlegi és leendő vendégek, páciensek is nyomon követhetik a 
miskolci Sensolite Gyógycentrummal kapcsolatos híreket, információkat a www.
sensolitemiskolc.hu weboldalon, valamint a Sensolite Miskolc facebook oldalát is 
érdemes naponta megtekinteni, ahol folyamatosan friss híreket és információkat 
tesznek közzé. 

A miskolci Sensolite Gyógycentrumot is megilleti a gratuláció, bízunk benne, 
hogy ezzel a magyar találmánnyal még nagyon sokáig kezelik pácienseiket és to-
vábbi, eredményes gyógyulásokról számolnak majd be!

http://klimayukon.shoprenter.hu/
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HIrdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu

Bútordivatok, divatbútorok
Bár némi csúszással, de a szakemberek szerint a bútortrend 
is követni szokta más területek aktuális divatját. László  
Violettát, a miskolci Möbelix lakberendezési áruház veze-
tőjét arról kérdeztük, hogyan rendezhetjük be divatosan la-
kásunkat 2012 tavaszán, mire figyeljünk, milyen ötletekkel 
tudjuk megújítani régebbi bútorainkat?

Mint megtudtuk, idén a divatos 
bútoroknál is az egyenes, letisztult 
vonalvezetés az uralkodó. A szín
világot tekintve a frontoknál egy
re több az élénk, kontrasztos szín, 
ami feldobja, különlegessé teszi az 
adott darabot. Ez igazából a kony
háknál érdekes, ahol a hagyomá
nyos korpuszszíneket magas fényű 

lilával, bordóval, vagy akár sárgá
val is lehet kombinálni. A nappali 
bútoroknál is hódít a magas fényű 
kidolgozás, a színes LEDes polc
megvilágítások pedig a szoba ék
kövévé varázsolhatják azokat.

Az ülőgarnitúrák vonalvezeté
se egyszerűsödik, közelít a minimál 
stílus felé. Továbbra is jelentős sze

repet játszanak a kényelmi funkciók 
és a minőségi kidolgozás, ugyanak
kor a klasszikus stílus kedvelői is ta
lálhatnak divatos darabokat.

A fa színek közül a Baltimore 
dió mellett megjelent az úgyneve
zett Sonoma tölgy, ezt kombinálják 
lávaszürkével vagy más, kontrasz
tos színekkel.

A kiegészítők is nagyon színe
sek, mintásak: szőnyegeknél még 
mindig a Shaggy jellegű darabok a 
legkeresettebbek, míg a lámpáknál 
az egyszerű formáktól az üvegkris
tállyal díszített csillárokig minden 
megtalálható. Természetesen a for
mától függetlenül figyelnünk kell 
az energiatakarékosságra is. 

– Ha a bútorainkat nem szeret
nénk lecserélni, a kiegészítőkkel is 

nagyon szépen meg lehet újítani a 
lakásunkat – hívta fel a figyelmet 
a szakértő. Az ágyra egy új ágyta
karó vagy a kanapéra új díszpárna 
ma már tényleg nem kerül sokba. 
Évszaknak megfelelően is alakít
hatjuk otthonunkat: télen sötétebb, 
nyáron pedig világosabb színű ki
egészítőket válogassunk össze. 
Nappalink már akkor is teljesen 
más arcát fogja mutatni, ha csak a 
függönyöket cseréljük le. Különbö
ző dekorációkkal is fel lehet dobni 
egyegy helyiséget, például színes 
gyertyákkal, vázákkal, dekorációs 
gömbökkel vagy terítőkkel.

– Áruházunk kínálatának kiala
kításánál – más minőségi kereske
désekhez hasonlóan – mi is min
dig figyelembe vesszük az aktuális 

trendeket. Mivel beszerzőink világ
szerte érdekeltek, így első kézből 
értesülünk minden újdonságról, s 

amilyen gyorsan csak lehet, eljuttat
juk azokat a vásárlókhoz – hangsú
lyozta László Violetta.              Sz. S.

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók 
beépítve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. érdeklődni: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu. Bemuta-
tóterem: Miskolc, Bükk áruház, I. emelet. 
Nyitva: h–p: 11–15 óráig, szo: 9–12 óráig.

FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS, KIS ÁRU -
SZÁL LÍTÁS, KIs ÁrAKKAL, zárt furgonok-
kal.  tel.: 70/514-4540, hazavisz.hu



Előző számunkban beszámoltunk a városnapról – ameddig lapzártánk engedte. Azonban érde-
mes még visszatekinteni: az igazi pezsgő városi hangulat délután kezdődött, hiszen a hivatalos 
ünnepi pillanatok és a munka után mindenki szabadon ünnepelte a város napját, Miskolcot.

Az utcai forgatagnak része volt a Szinva terasz színpada, az Erzsébet tér 
élő szobrai, a Miskolci Galéria új kiállításai, sőt, a Rákóczi-ház előtt a 
Steel City Drummers és a Factory Hanggyár zenei alkotói törzsi ritmu-
sokat szólaltattak meg konga dobokon, az ütemkavalkádba az arra járók 
is beszállhattak, kipróbálva, mennyire van vérükben a ritmus.

Először vonultak fel a város napja alkalmából Miskolc sportolói a sé-
tálóutcán. A Városház téren Kriza Ákos, Miskolc polgármestere felhív-
ta a színpadra az év sportolójának választott, Európa-bajnok, olimpiai 
résztvevő Deák Bárdos Mihályt, valamint a kétszeres világbajnok Bodo-
nyi András, Viola Viktor kenu-kettőst – utóbbi párosnak is van még esé-
lye kvótát szerezni a 2012-es nyári játékokra. Bodonyi András kiemelte, 
megpróbálják a kvalifikációt, készülnek a párizsi maratoni vb-re, ő pe-

dig az ifjúsági Eb-n is megméreti magát egyesben. Deák Bárdos Mihály 
egyelőre annyit tud Londonról, hogy négy futballcsapata van, de mint 
mondta, reményei szerint augusztus után már másra fog emlékezni a „kö-
dös Albionnal” kapcsolatban.

– Büszkék vagyunk sportolóinkra! Azt kívánom, érjék el sportszak-
mai céljaikat Miskolc és saját maguk büszkeségére – mondta zárásként 
a polgármester, majd Deák Bárdos Mihály még visszalépett egy mondat 
erejéig: „Hajrá Miskolc, Hajrá Diósgyőr!” 

A napot nagy sikerű Kormorán-koncert zárta az utcán, a színház-
ban pedig a kassai Thália vendégjátéka. De a hétvégén is volt még bőven 
program – folytatódott a kamarakórus fesztivál, a filmes-sörös progra-
mok, sőt, a bor is terítékre került. (fotó: Juhász Á., Mocsári L.)

„Hajrá Miskolc” – forgatag az utcán

a város lapja

MiNap

2012. május 19. | 20. hét | II. (IX.) évfolyam 20. szám

8  helyzet-kép / rejtvény

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Kockázatos ötleteit, merész húzásait tartogassa szerencsésebb na-
pokra. Most csökkentse hagyományos Kos-lendületét, különben a körülmények kényszerítik majd 
erre. Már egy ideje tervezget valamit, bár hangosan még nem merte kimondani. Titkon dédelge-

tett vágyait most gyorsan és kreatívan tudja megvalósítani. Szerelmi szenvedélye megújul.

BiKa (04. 21–05. 21.) Több konfliktust is kirobbant maga körül, és úgy érzi, mindenki jog-
talanul támad önre, pedig valójában önmaga lesz a helyzet okozója. Kompromisszumkészsége 
most mintha nem is létezne, visszafojtott indulatai egyszerre törnek elő. Sok kellemetlenségtől és 

fölösleges kiadástól menekül meg, ha rendet tart. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Nagyszerű hatások segítik útját, olyan égi segítséget kap, melyet 
már rég nem. A sikerért azonban meg is kell dolgoznia, eközben azért ne feledkezzen meg a pihe-
nésről sem. Változatos programot, élvezetes társaságot is ígérnek a csillagok. Az, hogy ezek a kap-

csolatok mennyire lesznek tartósak, nagymértékben öntől függ.

ráK (06. 22–07. 22.) Nagyszerű fizikai és még kiválóbb lelki állapotban van, a hétvégén 
kellőképpen feltöltődött energiával, ami egész héten kitart. Erő és energia jellemzi, ez hozzásegíti, 
hogy elérje céljait, és másokat is inspiráljon. Az állhatatosság azonban most nem tartozik az erényei 

közé, bánjon csínján az ígéreteivel, nehogy munkatársai rossz hírét keltsék. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Vegye elő a jobbik énjét! Ha eddig mindig ön volt, aki 
megalkudott, átengedte a döntési jogot másoknak, most be kell látnia, hogy nem helyes, ha be-
dobja a törülközőt. A héten ismét felmerülhet a szokásos kérdés: család vagy karrier? Pedig nem 

muszáj döntenie. Élete legszebb, legtermékenyebb időszaka előtt áll.

szűz (08. 24–09. 23.) Remélhetőleg hétvégén sokat pihent, mert semmi kíméletet nem 
kap a munkahelyén. Ha azonban két végén égeti a gyertyát, és otthon is túlterheli magát, nagy az 
esélye, hogy ágynak dől. Kissé borúlátó lett mostanában, talán mert párkapcsolata nem úgy ala-

kult, mint ahogy remélte. A szingli Szüzek flörtjeiből most elsöprő szerelem lehet. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Hajlamos lehet arra, hogy túlvállalja magát. Ha mégsem bír-
ja, akkor a felelősséget nem háríthatja át senkire! Érdemes-e a családját és a munkatársait is magá-
ra haragítania? Tanuljon meg nemet mondani! Rájöhet, hogy hiányzik valami a párkapcsolatából, 

amitől képtelen magát jól érezni benne. Fedje fel vágyait a partnerének!

sKorpió (10. 24–11. 22.) A héten olyan élethelyzetek adódnak, melyeket régebben 
csak nehezen tudott volna megoldani, de most magabiztosságával gyorsan lerendezi a problémá-
kat. Kommunikációja jelentősen javul, új ismerősökre tehet szert, régi, kellemetlen kapcsolatokat pe-

dig lezárhat. Bizony, az emberi kapcsolatokat is át kell értékelni időnként. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Ne hagyja, hogy bárki elvegye a kedvét tervei megvalósításá-
tól, hisz továbbra is minden adott ahhoz, hogy kihasználja a kedvező körülményeket. Szerencsés 
helyzetben van munkája, anyagi ügyei és a magánélete terén is, mert össze tudja egyeztetni saját 

céljait környezete és családja vágyaival. Most könnyedén haladhat tervezett útján. 

BaK (12. 22–01. 20.) Gondolja át, mikor, hogyan, kinek és mit mond. Megtörténhet, hogy 
gyorsan jár a szája, jóval megelőzve a gondolatait, és megváltoztatni vagy visszavonni a már ki-
mondott dolgokat utólag bizony nem lehet. Nagy az esély rá, hogy a héten megbánt valakit, még-

hozzá épp azt, aki önhöz a legközelebb áll. Tanuljon meg örülni a csendes pillanatoknak!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Keresi az új lehetőségeket, valami izgalmasra, sorsfordítóra 
vágyik. Környezetével általában igen kiegyensúlyozott a viszonya, de az elmúlt hetekben kevesebb 
időt és energiát fordított családjára, barátaira, mint amennyit igényeltek volna. Ha van olyan em-

ber ön körül, akivel eltávolodtak egymástól, akkor ezt a kapcsolatot most kell felélesztenie. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Feldobott hangulatban, vadonatúj tervekkel és kipihenten kez-
di a hetet. Új lehetőségek is megnyílnak ön előtt, olyanok, amelyekre régóta várt. Ennek ellenére a 
szokásosnál is érzékenyebb lehet most. Elvonulásra, merengésre szólítják a csillagok. Szerencsére 

nem tart sokáig ez az időszak. Fontos, hogy hagyja szárnyalni a fantáziáját! 

Ismeri ön Szemerét, az írót?

Tisztelt Olvasó! Idén ünnepeljük a borsodi születésű, Miskolc-
hoz sok szállal kötődő, és itt nyugvó Szemere Bertalan szü-
letésének 200. évfordulóját. A politikus számos könyvet is írt, 
négyrészes rejtvénysorozatunkban ezek címét rejtettük el. A 
megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb június 
7-én éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonpro-
fit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iro-
da (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában majolika tálakat, il-
letve korsót sorsolunk ki. 

Bartók + Puccini 2012 Miskolci Operafesztivál 
Játék belépőjegyekért
A „Bartók + Puccini 2012” Miskolci Operafesz-
tivál színházi és szabadtéri, fizetős és ingyenes 
programjaival június 8–17. között várja a közön-
séget. A fesztiváli időszakhoz közeledve játékra 
invitáljuk az érdeklődőket, akik a kérdésekre vá-
laszolva 2-2 belépőjegyet nyerhetnek a fesztivál 
egy-egy előadására.

A megfejtéseket a megjelenést követő hét csü-
törtökén déli 12 óráig dobhatják be – nevük és 
elérhetőségük feltüntetésével – a Miskolci Nem-
zeti Színház jegyirodájában elhelyezett gyűjtődo-
bozba, vagy küldhetik el a jatek@operafesztival.
hu e-mail címre. A nyerteseket személyesen ér-

tesítjük. A kérdések megoldásában segítségük-
re lehet a Miskolci Operafesztivál honlapja: www.
operafesztival.hu.

I. forduló
A „Bartók + Puccini 2012” Miskolci Opera-
fesztiválon először kerül műsorra egy es-
tén Bartók valamennyi színpadi műve: A 
fából faragott királyfi, A kékszakállú her-
ceg vára és A csodálatos mandarin.

Kérdésünk: A 3Bartók című előadást melyik 
együttes produkciójában láthatja a közön-
ség?

A – Honvéd Táncszínház
B – ExperiDance Tánctársulat

C – Frenák Pál Társulat
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Május 19. | szoMbat » Kosárlabda: női felkészülési mérkőzés, Magyarország – Hollan-
dia. Felsőzsolca, 13.00 » Atlétika: MVSI Kupa, I. forduló. Diósgyőri stadion, 11.00 » Úszás: MVSI 
Kupa. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 9.30.

Május 20. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, Szombathelyi Haladás – DVTK. Szombat-
hely, Rohonci úti stadion, 15.00.

Május 26. | szoMbat » Labdarúgás: NB I, DVTK – Vasas. Diósgyőri stadion, 17.00 
» Salakmotor: Csapatkupa-sorozat, 4. forduló, Tigrisek – Bikák. Népkerti sporttelep, 16.30.

Május 27. | vasárnap » Futsal: női NBI döntő, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Tolna-
Mözsi FSE. Generali Aréna, 17.00.

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

HIrdetés

Pom-pom lányok versenye
Miskolcon ad randevút egymás-
nak kis hazánk összes – és néhány 
külföldi – cheerleader-csapata, itt 
rendezik a Pompomityt, az I. Nem-
zetközi Cheerleading Fesztivált. 

A Magyar Cheerleading Bizott-
ság fogja össze a sportág csapa-
tait. A bizottság a Magyar–Ame-
rikai Futball Szövetség szárnyai 
alá tartozik, elnöke és egyben a 

rendezvény főszervezője Mol-
nár Ágnes, aki a bajnoki címet 
nyert Miskolc Steelleaders, vagy-
is a Steelers pom-pom csapatá-
nak szakedzője. 

A fesztivált május 25–26-án 
rendezik. Az első nap a Hősök 
terén délután 5 órától teremte-
nek amerikai hangulatot.   Szom-
baton az Egyetemi Körcsarnok a 
helyszín 10 órától.                          H. I.

Válogatott meccs belépő nélkül
Miskolcon edzőtáborozik a hé-
ten a magyar női kosárlabda-
válogatott. Az Európa-bajno-
ki selejtezőkre készülő nemzeti 
együttes júniusban tétmeccsen 
is pályára lép a Generali Aréná-
ban, ezért is választották a felké-
szülés helyszínéül.

– Egyébként is „kosaras vá-
rosba” érkeztünk, szeretünk itt 
lenni – indokolta a választást 
Bodrogváry Iván, a Magyar Ko-
sárlabdázók Országos Szövet-
ségének főtitkára. Az edzések 
mellett két, a közönség számára 
ingyenes  felkészülési mérkőzés 

is várt a válogatottra: pénteken 
a sportcsarnokban (lapzártánk 
után), szombaton Felsőzsolcán 
mérkőznek meg Hollandiával. 

MVSI Kupa az uszodában és a stadionban
Első alkalommal rendezik 
meg az MVSI Kupát szom-
baton a Kemény Dénes Vá-
rosi Sportuszodában. Szintén 
aznap lesz a diósgyőri stadi-
onban a kupa első fordulója a 
gyermekatlétáknak.

A Miskolc Városi Sportiskola elő-
ször rendezi meg az MVSI Kupa 
úszóversenyt. A viadalon a leg-
kisebbektől a felnőttekig minden 
korosztály képviselteti magát.

– Hagyományteremtő szándék-
kal rendezzük meg a kupát, először 

az úszóknál. Szombaton lesz az atlé-
táknál is az MVSI Kupa a diósgyőri 
stadionban, de szeretnénk a későb-
biekben mind a 15 szakosztálynál 
megszervezni ezt a versenyt. A cél, 
hogy lehetőséget biztosítsunk az 
úszóknak a megfelelő szintidők el-
érésére a korosztályos országos baj-
nokságok előtt, egyben felmérjük 
felkészültségi állapotukat – mond-
ta Szabó Brigitta, a sportiskolát mű-
ködtető kft. ügyvezető igazgatója.

Hölcz Péter versenyigazgató el-
mondta: közel húsz csapat neve-
zett, köztük a régió klubjai és Bor-
sod megye négy egyesülete mellett 
a Kőbánya, az FTC és a Budapest 
Honvéd.

– Több mint 300 versenyző ösz-
szesen 24 versenyszámban indul; az 
50 méteres számtól az 1500-ig 1104 
rajt és 115 eredményhirdetés lesz – 
avatott be a részletekbe a szervező.

Az uszoda szombat reggeltől 
délután 5 óráig zárva lesz a nagy-
közönség előtt a verseny miatt, 
ám a megmérettetés után zárásig 
még kinyit az úszni vágyók előtt a 
komplexum.

Szombaton rendezik az MVSI 
Kupát az atlétáknál is, mely évti-
zedes hagyományokra tekint visz-
sza a sportágban. Az első forduló-
ban a 2000 és 2003 közt született 
lány és fiú versenyzők mérik össze 
tudásukat.                                Soós P.

Az új edző

A Miskolci Jegesmedvék jégko-
rongcsapatának a következő 
szezonban ismét kanadai veze-
tőedzője lesz Tim Kehler szemé-
lyében.

Egri István, a miskolci klub 
első embere szerint egy kitű-
nő szakembert sikerült meg-
nyerniük.

– Mindenképpen egy szak-
mailag felkészült, sok csatában 
edződött, nyerő típusú tréner 
megtalálása volt a célunk. Na-
gyon sokan jelentkeztek ná-
lunk, hogy szívesen átvennék 
a Jegesmedvék szakmai mun-
kájának irányítását, ami azt 
mutatja, felértékelődött a mis-
kolci kispad értéke.

A 41 éves Tim Kehler az 
1994/95-ös szezonban Né-
metországban játszott; 1999 
óta dolgozik edzőként Kana-
dában. A BCHL-ben a 2010–
2011-es szezonban Az év 
edzőjének választották. Az új 
vezetőedző a saját kapcsolat-
rendszerét felhasználva segít 
abban, hogy megfelelő szin-
tű légiósokkal erősítsék meg 
a keretet. Várhatóan augusz-
tus elején kezdi meg a munkát 
a csapattal.

Hollywood Miskolcra költözik
Május 25-én az amerikai álom valóra válik

Hollywood és Miskolc? e két település igencsak távol van egymástól földrajzi és egyéb más érte-
lemben is. 2012. május 25-én, pénteken a HOLLYWOOd CLUB éttereM és KÁVéZÓ tulajdonosai 
új csapattal, új ételekkel, teljesen új környezetben  áthidalják ezt a távolságot Miskolcon, a belváros 
szívében, a Plaza oldalában, a szentpáli utca 2–6. szám alatt.

A nyitóbuli
Május 25., péntek, 20 óra, HOLLYWOOd 
CLUB éttereM és KÁVéZÓ
Foglaljon helyet! 
egy estére elrepítik Hollywood csillogó 
világába, ahol mindenki egy pillanat-
ra sztár lehet. A vörös szőnyegen végig-
vonulva kattan a fényképezőgép, tol-
lak, flitterek, csodás ruhaköltemények, 
szmokingba öltözött pincérek, hangu-

latos zene… Üsse fel az étlapot, válasz-
szon kedvére a sztárok kedvenc italai, 
ételei közül. tudja meg, hogy mit eszik 
a legszívesebben elizabeth taylor, aki 
utálta, ha Liznek hívták, mert úgy hang-
zott, mintha valaki kígyó módra sziszeg-
ne neki, robert de Niro, akinek jelmon-
data „Ne beszélj róla, csináld!” és kóstolja 
meg további hírességek szeretett étkeit. 
A kulináris élmények mellett az este han-

gulatát három népszerű színésznő, éne-
kesnő, détár enikő, Fésűs Nelly, Ladinek 
Judit fűtik fel. A három díva hamisítatlan 
revü-show műsorral varázsolja el a ven-
dégeket. A showban a látványos jelmez 
kavalkád mellett fantasztikus zenei ösz-
szeállítást mutatnak be a művésznők, 
idézve az álomgyár fílingjét. Az este to-
vábbi meglepetés vendéggel is szolgál 
Kökény Attila személyében, aki a 2010-
es év férfi hangja volt és azóta számos 
sikeres dallal örvendeztette meg rajon-
góit. A HOLLYWOOd CLUB nyitó estjén 
a három díva és Kökény Attila társasága 
nagymértékben fog hozzájárulni a ven-
dégek megelégedettségéhez, akik ezért 
az estéért bizonyosan odaítélik az Oscar-
díjat a klubnak. 

 És a folytatás!
A HOLLYWOOd CLUB éttereM és KÁ-
VéZÓ a belváros szívében várja vendége-
it, közel minden frekventált helyhez. re-
mek helyszín lehet egy ízletes reggelihez, 
ebédhez vagy vacsorához, ugyanis egész 
nap működő konyhájáról kiváló ételek 
kerülnek az asztalára. A sztárok kedvelt 
fogásai szerepelnek az étlapon, de a sé-
fek bármit elkészítenek kívánsága sze-
rint. Legyen az a magyar, az olasz konyha 
specia litása, vagy csak egyszerűen egy 
rántott sajt, egy paradicsomos káposzta-
főzelék.  Nem is történhet ez másképp, hi-

szen ez a hely a Hollywood, Hollywood-
ban pedig az álmok valóra válnak!  

Ideális helyszín a HOLLYWOOd CLUB 
egy találkozóra vagy randevúra is. ér-
demes ide betérni, és megkóstolni ká-
vékülönlegességeiket, vagy nyári me-
legben valamelyik hűsítő koktéljukat a 
városra néző teraszunkon, melyre igye-
keztek trópusi hangulatot varázsolni.

Hétvégéken állandó rezidens dJ. gon-
doskodik a zenéről, különös tekintettel a 

latin stílus kedvelőire, és kitűnő hangu-
lattal fűszerezi egy kiváló pohár bor vagy 
egy kellemes pezsgő elfogyasztását.    

Lehetőség van zártkörű rendezvények 
lebonyolítására is, legyen az pl. legény-, 
illetve lánybúcsú, szülinapi vagy meg-
lepetés party, netalántán üzleti, esetleg 
ügyféltalálkozó! Adja meg a módját, és 
legyen a HOLLYWOOd CLUB a hab a tor-
tán, hívja meg barátait egy páratlan szín-
vonalú exkluzív étterembe, melynek te-
raszán a pálmák hűvöse nyújt felüdülést. 
ételspecialitásaik az egészséges táplálko-
zás szellemében készülnek. ebben a kör-
nyezetben az ízek rendkívül kellemessé 
tehetik a napját.

Sztárvendégek nemcsak  
a megnyitón 
A HOLLYWOOd CLUB rendszeresen 
tervezi – a nyitó bulihoz hasonlóan – 
sztárfellépők meghívását, hogy a ve-
lük töltött este feledtesse vendégeivel a 
Miskolc és Hollywood közti távolságot. 
további színvonalas programokkal vár-
ják a kikapcsolódni vágyókat, akik az itt 
töltött néhány órára szereplőivé válhat-
nak a hollywoodi álomnak. Úgy, mint 
többek között Meryl streep és Jean 
dujardin, 2012. Oscar-díj nyertesei. A három díva a Hollywood Club Étterem és Kávézó vendége lesz

Kökény Attila is a Hollywood Clubban tölti a 
május 25-ei estét

DVTK: egyre közelebb Európához
Második győzelmét arat-
ta sorozatban a DVTK a Bu-
dapest Honvéd ellen Szentes 
Lázárral a kispadon.

A pécsi siker után a Budapest Hon-
védot is legyőzte a DVTK – 2–1-re 
nyert Szentes Lázár csapata.

A harmadik percben megsze-
rezte a vezetést a kispesti csapat, 
de Tisza Tibor duplájával fordíta-
ni tudtak a diósgyőriek. Vasárnap 
Szombathelyre, a közvetlen mö-
göttük álló Haladáshoz látogatnak.

A Honvéd ellen tudatosan be-
gyakorolt figurát is láthatott a kö-
zönség, Tisza Tibor José Luque 
szabadrúgás-passza után szerezte 
meg az egyenlítő gólt.

– Már a Debrecen ellen is meg-
próbáltuk, akkor én gurítottam be, 
és Luque került helyzetbe, de sajnos, 
nem jól találta el a labdát. A begya-
korolt szituáció utáni gól mindig 
külön örömmel tölt el, mert meg-
erősít abban, hogy van értelme az 
edzéseknek – mondta a csatár.

Az eredmények szerencsés ala-
kulása, a negyedik hely megszerzése 
esetén még az Európa-liga szereplés 
is elérhető. A nemzetközi sportdön-
tőbíróság Győrt elmarasztaló ítéle-
te miatt ugyanis ez a pozíció is azt 
jelentené, hogy kijut a nemzetközi 
porondra a DVTK.                              S. P.
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Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció kezdôdött valamennyi 

coop üzletünkben május 17–26-ig!
coop lángolt kolbász 1 kg  999 Ft
ÁSZ füstölt csemegeszalonna 1 kg  899 Ft
ÁSZ füstölt, fôtt császárszalonna 1 kg  1199 Ft
Valdor csirkemellsonka 1 kg  1899 Ft
coop konyhakész rizs 2 x 125 g  99 Ft

Egységár: 396 Ft/kg
Delikát 8 ételízesítô 75 g  169 Ft

Egységár: 2253 Ft/kg
coop vaníliaízû pudingpor 40 g  29 Ft
D.E. Paloma ôr. vák. kávé 250 g  449 Ft

Egységár: 1796 Ft/kg
Algida krémkönnyû csok.-vanília jégkrém 1000 ml  549 Ft
Fanta narancs 2,5 l PET  359 Ft

Egységár: 144 Ft/l
Baba tusfürdô lanolinos 400 ml  399 Ft

Egységár: 998 Ft/l
coccolino konc. csobbanó kék 1 l  499 Ft

SZuPEr héTVégE mÁjuS 18–20-ig  
BAromFiT ÁruSíTó üZlETEinkBEn:

Elôhûtött tepsis csirke egész vagy felezett 1 kg  499 Ft
Elôhûtött vagy fagy. csirkemell-filé  1299 Ft

SZErEncSéS TAVASZ – nyErEményjÁTék!
Vásároljon május 25-ig legalább 4000 Ft felett bármely  

coop üzletben és a vásárlást igazoló blokkot névvel, címmel 
lássa el és dobja be a boltban található szerencsedobozba, 

sorsoláson vehet részt, értékes nyereményekért.

A Miskolc Autó születésnapi finomságai: Audi Hybrid Show, 
Volkswagen Innovaturné, és Skoda Greenline

A Miskolc Autó, az Audi, Volkswagen, Sko-
da modellek, valamint a Volkswagen ha-
szongépjárművek hivatalos márkake-
reskedése és márkaszervize immáron 
betöltötte 2. életévét, ami nem múlhat el 
születésnapi finomságok nélkül. Ami ne-
künk, halandóknak az ízes-habos torta, 
az az autókereskedő esetében egy igazán 
emlékezetes találkozás jelenlegi és leen-
dő vásárlóival a legújabb modellek társa-
ságában. Ezúttal Miskolcon, a Városház 
téri parkolóban várják a családokat, ahol 
az Audi Hybridek, a Volkswagen Innováci-
ók, és a Skoda Greenline-ok köré gyűlhet-
nek az ünneplők.

A Miskolc Autó sikerre született
„Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egy-
szerű. Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit 
csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz! Igen, 
ilyen egyszerű ez.”

Will Rogers idézetét választotta szlogennek 
a Miskolc Autóház csapata, s ennek szellemé-
ben működnek immár két éve. Ez pedig meg-
hozta a gyümölcsét.

2010 májusában nyitotta meg kapuját a Lo-
rántffy Zsuzsanna utcai telephelyen az új már-
kakereskedés, s már az első évben remek el-
adási adatokkal büszkélkedhettek. 

A következő évben – habár az autópiac 
rossz helyzetben volt az országban – sikerült 
megtartani a jó eredményeket, sőt, fejlődni is 
tudtak. 

2012-ben ezt a növekedési ütemet szeret-
nék megtartani, mely az eddigi számok tanú-
sága szerint sikerül is. Céljuk, hogy minél több 
elégedett ügyfelük legyen, s jól tudják, hogy 
ezt csakis minőségi kiszolgálással lehet elérni. 
Ennek érdekében az új autók átadását ünne-
pélyessé, meghitté varázsolják, igazi ünneppé 
téve azt a napot, amelyen az ügyfél végre ha-
zamehet a várva várt álomautóval.

Legyen rendkívül elégedett!
Hogy az ügyfélközpontúság a Miskolc Autónál 
nemcsak üres szólam, azt jól mutatja, hogy az 
autóvásárlók elégedettségi mérésének ered-
ményeként sok tekintetben az elsők közt áll-
nak a márkakereskedések rangsorában. Bár 
vannak területek, ahol tudnak még fejlődni (és 
törekednek is erre), a Volkswagennél, Audinál 
és Skodánál is folyamatos inkognitós próba-
vásárlások eredményeként a TOP 20-ban van 
a cég.

Törekvésüknek köszönhetően, miszerint 
családias környezetben és hangulatban, ba-
rátian fogadják vásárlóikat, sokan már a soka-
dik autójukat veszik meg márkakereskedéseik 
egyikében.

A szerviz, melyre mindig számíthat
A Csúszókuplung autószerviz helyett válassza 
a Miskolc Autó márkaszervizét! Miért? Mert a 
sokéves tapasztalattal és szaktudással rendel-
kező szakemberek munkájának köszönhető-
en, biztos kezekben van az ügyfelek autója. 
Vállalják (márkától függetlenül) új és használt 
gépkocsik vizsgáztatását, karosszéria- és fé-
nyezési javításokat, ezeknek biztosítási ügyin-
tézését is. A négyévesnél idősebb autók ese-
tén kiemelt kedvezményeket kínálnak. 

A garanciális és garancián túli szervizmun-
kálatokon kívül 2011-től már elérhető szol-
gáltatásuk a gumitárolás, eredetvizsgálat, 
vizsgáztatás, futómű-ellenőrzés és -javítás, ho-

zom-viszem szolgáltatás, csereautó-szolgál-
tatás (bizonyos ideig akár térítésmentesen az 
elvégzendő munka típusától függően), de aki-
nek kerékpározni van kedve, amíg az autóját 
a szervizre bízza, cserekerékpárral is ki tudják 
igényeit szolgálni. 

A várakozás megkönnyítése érdekében lét-
rehoztak a Skoda és Volkswagen szalonokban 
gyermek-szórakoztató sarkot, internet-wifi 
elérhetőséget, teázóvárót a Volkswagen be-
mutató teremben és egy különleges VIP-pihe-
nőt az Audi-centrumban.

Az ünnepelt ajándékai
S miután oly sok szeretetet és köszönetet kap-
nak a vásárlóktól, most a Miskolc Autó igyek-
szik megköszönni mindezt a partnereinek. 
Kétéves születésnapjuk alkalmából május 26-
án minden jelenlegi és leendő ügyfelüket vár-
ják Miskolcon, az Erzsébet fürdő mögötti par-
kolóban. Ahol korábban a régiségvásár volt, 
most az újdonságok, az innovációk kapnak 
helyet – tesztvezetéssel egybekötött bemuta-
tón ismerkedhetnek meg a Miskolc Autó által 
forgalmazott márkák kiemelkedő modelljei-
vel, a hibrid Audikkal, az innovatív VW-ekkel és 
a Greenline Skodákkal. 

Az egész napos rendezvényen jelen lesznek 
az Autóház legnagyobb sportpartnerei. Az ér-
deklődők találkozhatnak a DVTK focistáival és a 
Miskolci Jegesmedvék játékosaival is. A tesztve-
zetők közül kisorsolt szerencsés egy egész hé-
ten át élvezheti majd a szülinapi bemutatón 
is látható VW Beetle adta életérzést, melynek 
komfortját a teli tank még tovább fokozza. 

A jeles ünnep alkalmából a május 21. és jú-
nius 2. között új Audit, Skodát, VW-t , vagy VW 
haszongépjárművet vásárlók 50 ezer forintos 
vásárlási utalványt kapnak. A részleteket a 
www.miskolcauto.hu weboldalon olvashatják.
Ebben az időszakban a Miskolc Autó márka-
szervize ingyenes klímatisztítással kedves-
kedik – márkától függetlenül – a honlapjukon 
előzetesen regisztrált érdeklődőknek.

Csak itt, és csak most
A születésnapi rendezvény azon vendégei szá-
mára, akikben ellenállhatatlan vásárlási vágy 
ébred majd a látottak alapján, a Miskolc Autó 
és a Porsche Bank rendkívüli, egyedi finanszí-
rozási konstrukciót kínál, az egész ország-
ban egyedülállóan! 

Több, mint 20 autót próbálhat ki  
május 26-án, szombaton 
A 2 éves Miskolc Autó munkatársai szeretettel 
várják a Városház téri parkolóban május 26-án 
szombaton egész nap, ahol az ünnepelt aján-
dékozza meg Önöket!
Regisztráljon honlapjukon és több mint 20 au-
tót próbálhat ki kínálatukból, hisz ezen a na-
pon itt lesz a Volkswagen Innovaturné és Audi 
Hybrid Show:
 

VOLKSWAGEN:
White Up! 1,0, 75 LE
Move Up! 1,0, 75 LE
Beetle Sport 2,0 Tsi DSG, 200 LE
Beetle Design 1,2 TSI, 105 LE
Sharan Highline BlueMoton Technology 

2,0 CRTDI DSG, 170 LE
CC BlueMotion Technology  

2,0 CRTDI DSG 4Motion, 170 LE
Polo BlueMotion 1,2 CRTDI, 75 LE
Polo Comfortline 1,4, 75 LE
Passat Highline BlueMoton Technology  

2,0 CRTDI DSG, 140 LE    
Golf Trendline „R-design” 1,4 Tsi, 122 LE
Volkswagen Jetta Trendline 1,4 Tsi, 122 LE    
 
VOLKSWAGEN HASZONJÁRMŰVEK:
Amarok Highline 4Motion  

2,0 CRTDI, 163 LE
Transporter Kombi  

2,0 CRTDI, 84 LE
Multivan Highline 4Motion  

2,0 CRTDI DSG, 180 LE
 
AUDI:
Q3 2,0 CRDTI QUATTRO  

S-Tronic ,177 LE
A1 Ambition 1,2 Tsi, 86 LE
A5 Sportback Multitronic  

2,0 TDI,  177 LE
A4 Limousine Multitronic  

2,0 TDI ,143 LE
A7 Sportback Biturbo HYBRID  

3,0 TDI, 313 LE
A6 HYBRID 2,0 TFSI, 245 LE
Q5 HYBRID 2,0 TFSI, 245 LE
 
SKODA:
Octavia Clever 1,4 TSi, 122 LE
Yeti Family 1,2 TSi, 105 LE
Fabia Ambition 1,2 Tsi, 86 LE
Superb Laurin&Klement  

2,0 CRTDI DSG, 170 LE

3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/a
GPS: 48.092671, 20.706525
Telefon: +36 46 530 030
Telefax: +36 46 530 031
E-mail: info@miskolcauto.hu

Nyitva tartás:

Értékesítés:
hétfő–péntek 8.00–17.00
szombat 9.00–13.00

Szerviz:
hétfő–péntek 7.30–16.00

Alkatrész:
hétfő–péntek 7.30–16.00

M i S k o l c  A u T ó
w w w. m i s k o l c a u t o . h u
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Május 21. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmagazin 

(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívu-
mából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az éjszaka mestere, ausztrál–kanadai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 22. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmaga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Bizalmas jelentés, francia–spanyol–svájci film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 23. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió, esélyegyenlő-
ségi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskol-
con 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az utolsó tetoválás, új-zélandi–amerikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 24. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebeivel 
gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Prána, életmódmagazin (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Pokolsziget, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 25. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Gold Manager Magazin 
(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.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Csapdában, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 26. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent he-
lyek üzenete 3. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
(ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Édes otthon, magyar film (Há-
lózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Május 27. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin (ism.) 19.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Sasok London felett, olasz–francia–spanyol film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

HIrdetés

Május 17–23. | 17.00 Csatahajó; amerikai sci-fi akciófilm | 16 | (Béke-terem) | 
17.30 Keleti nyugalom…; feliratos angol vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 
Szex felsőfokon; feliratos francia–lengyel–német filmdráma | 18 | (Béke-terem) 
| 20.00 Csatahajó; amerikai sci-fi akciófilm | 16 | (Uránia-terem)

Május 24–30. | 17.00 A Vaslady; feliratos angol életrajzi film | 12 | (Béke-terem) 
| 17.30 Tegnap éjjel; amerikai–francia romantikus dráma | 12 | (Uránia-terem) | 
19.30 A bordélyház; feliratos francia filmdráma | 18 | (Béke-terem) | 20.00 A bűn 
hálójában; feliratos amerikai akcióthriller | 16 | (Uránia-terem)

Május 26–28. | 15.00 Bogyó és Babóca – 13 új mese; magyar animációs film | KN 
| A nagy ho-ho-horgász; magyar rajzfilmsorozat | KN | Kukori és Kotkoda; ma-
gyar rajzfilmsorozat | KN | (Béke-terem) | 15.30 Vuk; magyar rajzfilm | KN | Lúdas 
Matyi; magyar rajzfilm | KN | János vitéz; magyar rajzfilm | KN | (Uránia-terem)

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
A diktátor (MB premier) | 16 | 10.30, 12.30 
(szo–v), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 
(p–szo)
A holló (F premier) | 16 | 10.45 (szo–v), 
13.00, 15.15, 17.30, 19.45 – 22.00 (p–szo)
Kalózok – A kétballábas banda (MB digi-
tális 3d, premier) | 6 | 10.00, 12.00 (szo–v), 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Éjsötét árnyék (MB) | 16 | 11.15 (szo–v), 
13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
21 Jump Street – Kopasz osztag (MB) | 16 
| 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–szo)
A bosszúállók (MB digitális 3d) | 12 | 11.15 
(szo–v), 14.00, 16.45, 19.30 –22.15 (p–szo)

Amerikai pite: A találkozó (MB) | 18 | 
15.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
Csatahajó (MB) | 16 | 12.15 (szo–v), 17.00, 
19.30 – 22.00 (p–szo)
Tükröm, tükröm (MB) | 12 | 11.00 (szo–v)
Szerencsecsillag (F) | 12 | 10.00 (szo–v), 
14.45 – 22.00 (p–szo)
Az éhezők viadala (F) | 16 | 12.15 (szo–v), 
17.30
Utazás a rejtélyes szigetre (MB digitális 
3d) | 12 | 10.15 (szo–v)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN – korha-
tár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 13 óra előtti kezdési idő-
pontok csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak péntek-
re és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – május 17–23.  ›››››››››››››››››››››
» Vasárnap, május 20-án 
délután 4 órakor rendez jótékonysá-
gi hangversenyt a Szent Anna-temp-
lomban a Páli Szent Vince Szeretet-
szolgálat, Gyermekek a gyermekekért 
címmel. Az Egressy Béni–Erkel Ferenc 
Zeneiskola növendékei mellett fellép-
nek a 10. Sz. Petőfi Sándor Általános 
Iskola kórházi tagozatának tanulói is. 
A befolyó adományokat a súlyosan be-
teg és mozgássérült gyermekek javá-
ra fordítják.

» Pünkösdi kilenced kez-
dődött 18-án, pénteken az avas-
déli Ige templomában. Jövő szom-
batig, 26-áig minden este más-más 

jezsuita atya mond szentbeszédet az 
este 6 órakor kezdődő szentmisék ke-
retében.

» Május hónapban min-
den hétfőn ünnepi liturgia kereté-
ben tartják meg a májusi ájtatosságot 
a hejőcsabai plébániatemplomban. 
21-én este fél 7-kor Lóczi Tamás atya, 
a Fráter György Katolikus Gimnázium 
igazgatója mond szentbeszédet.

» Pénteken, május 25-én 
délután 4 órakor áldja meg a Szent 
Imre Római Katolikus Általános Isko-
la kápolnáját Palánki Ferenc egri se-
gédpüspök.

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

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

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

 Ronald Harwood

A nAgy négyes
2012. június 19., kedd, 19.00 óra 

Rendezô: Gállfy László. 
Szereplôk: Molnár Piroska, Vári éva,  
Benedek Miklós, szacsvay László

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

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

A Csiribiri együttes bemutatja

HókA-MókA MeseBuLi
címû élôzenekari koncertjét 

Vendég: Bobó és Rosszcsont Panka 
2012. május 28., hétfô, 11.00 óra l Jegyár: 600 Ft

Szent Benedek Gimnázium és 
Szakképző Iskola Miskolci Tagintézménye

Miskolc, Kabar u. 12. • Tel.:  46/530-340,  30/398-9827
sztbenedek.miskolc.titkarsag@gmail.com 

http://sztbenedekiskola.hu

SZAKKÉPZÉSEINK 
NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN

8 ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ, ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSEINK
• Élelmiszer-vegyiáru-eladó új! (6 félév)
• Szociális gondozó és ápoló új! (6 félév)

10 ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK
• Számítógépszerelő, -karbantartó  (4 félév)
• Irodai asszisztens  (4 félév)
• Ruházati eladó  (4 félév)
• Élelmiszer-vegyiáru-eladó  (4 félév)
• Szociális gondozó és ápoló új! (4 félév)

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK
(angol nyelvből emelt óraszámban!)
• Idegen nyelvi titkár   (4 félév)
• Ügyintéző titkár  (4 félév)
• Számítógéprendszer-karbantartó  (4 félév)
• Gazdasági informatikus  (4 félév)
• Logisztikai ügyintéző  (4 félév)
• Gyógypedagógiai asszisztens  (4 félév)
• Szociális asszisztens új! (4 félév)
• Szociális gondozó, szervező új! (4 félév)
• Marketing- és reklámügyintéző  (2 félév)

NAPPALI KÉPZÉSEKEN ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉG!

KEZDŐDJÖN JÓL AZ ÉLET!

Pr-cIKK (X)

A TÉGEL Babaszakáruház csa-
pata maximális szakértelemmel, 
de családias légkörben dolgozik 
ezen immár 11 éve. Az elérhető 
áron kínált minőségi termékek-
nek és vevőink hűségének kö-

szönhetően mára vezető sze-
repet tölt be áruházunk a hazai 
babapiacon. A legismertebb 
márkákat ajánljuk a régió legna-
gyobb választékában, garanciá-
val és szervizháttérrel.

EGYES BúTOROK 10-20% KEDVEZMÉNNYEL. 
Keresd kedvezményre jogosító kuponjainkat áruházunkban! 

Ajánlatunk május 2-től június 30-ig tart. részletek babaáruházunkban.

 A legkisebbeknek a legjobbat!
TÉGEL Babaszakáruház Miskolc, József Attila u. 25–27.  

Ingyenes parkolás! Nyitva: hétfőtől szombatig 10–18 óráig.  
Tel.: (46) 344-700. www.tegel.hu

Május 19. | szoMbat
08.00 | Magyar Országos Ifjúsági Grill Bajnok-

ság. Bogács.
08.30 | Baranta világkupa. Versenyek, bemuta-

tók, gálaműsor, színpadi programok. Városi Sport-
csarnok, Népkert.

09.00 | A jelenkor változásai. A konferencia várha-
tó előadói Kalmár János, Szelei Magdolna, Nadzsal 
Ida. Földes Ferenc Gimnázium.

10.45 | Kisvonatozás Magyarország legrégebbi 
kisvasútján, a megyében. Pálháza.

15.00 | Gyereknap. Miskolc Plaza.
16.00 | Pünkösdi kézműves délután. Nyilas 

Misi Ház.
18.00 | Bach-család egyházi muzsikája.  

Részletek Bach kantátáiból és az  
Altbachisches Archív gyűjteményéből.  
A Cantus Firmus kórus, Forrás Kamarakórus és 
a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművésze-
ti Intézetének növendékei. Belvárosi evangéli-
kus templom.

Május 20. | vasárnap
09.00 | Baranta világkupa. Előadások, nyílt edzés, 

koncertek. Városi Sportcsarnok, Népkert.
10.30 | A sosem nevető király. Csodamalom Báb-

színház.

13.00 | A város hangja. Tehetségkutató. Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház.

16.00 | Gyermekek a gyermekekért címmel 
jótékony célú hangverseny súlyosan beteg 
és mozgássérült gyermekek javára. Közre-
működnek a 10. Sz. Petőfi Sándor Általános Is-
kola kórházi tagozatának tanulói. Szent Anna-
templom.

Május 21. | hétfő
17.00 | Író-olvasó találkozó. Országh Mihály: 

Mongúz, a fáraó macskája című könyv írójával Gőz 
Brigitta és Hajdú Imre beszélget. VOKE Vörösmar-
ty Művelődési Ház.

Május 22. | kedd
16.30 | A Biblia az irodalomban, a képzőművé-

szetben és a hétköznapokban. Jelenits István 
irodalomtörténész, piarista szerzetes előadása. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | A hagyományos kínai orvoslás – III. Tóth 
János előadása. Szabó Lőrinc Könyvtár.

Május 23. | szerda
15.00 | Beszélj nekik csatákról, királyokról és 

elefántokról. Beszélgetés Mathias Énard íróval 
francia nyelven. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | Mellbedobással győztünk? Az ArTTér té-
mája a nők szerepe a történelemben és ma. Lézer-
pont Látványtár.

18.00 | Észak-Olaszország. Világjárók Társasága, 
Kuripla József vetítéses előadása. Miskolci Kulturá-
lis Központ Ifjúsági Ház.

Május 24. | csütörtök
15.00 | Az Osztrák–Magyar Monarchia és az 

első világháború. Simon Gábor hadtörténész 
előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.

15.30 | Szárnyaló képzelet, műsor óvodások-
nak. Levente Péter műsora. ITC-székház.

17.00 | Az önsegítő társadalom. Szociológiai es-
ték, előadó: Csepeli György. MAB.

18.00 | Kálvária. Reisinger János művelődés-
történeti előadása. II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár.

Május 25. | péntek
10.00–17.00 | Mesés várjátékok. Diósgyőri vár.
17.00 | I. Nemzetközi Cheerleading Fesztivál. 

Pom-pom csapatok bemutatója, amerikai autók, 
amerikaifutball-bemutató, Retro Music Band-kon-
cert. Hősök tere.

20.30 | Nyílt nap a csillagvizsgálóban. Szabó 
Gyula Bemutató Csillagvizsgáló.

Május 26. | szoMbat
08.00 | III. Görömbölyi Kuruc Vigasság. Horgász-

verseny, koszorúzás és megemlékezés Kölcsey Fe-
renc szobránál, főzőverseny, színpadi programok, 
koncertek. Görömbölyi pincesor.

10.00–17.00 | Mesés vasárnap. Diósgyőri vár.
10.00 | I. Nemzetközi Cheerleading Feszti-

vál. Pom-pom egyéni és csapatbemutatók, 
amerikaifutball, Gimnasztráda. Egyetemi Kör-
csarnok.

15.30 | Rajzfilmünnep (részletek a moziműsor-
ban). Művészetek Háza, Uránia-, Béke-terem.

18.00 | Jótékonysági koncert a szentléleki pá-
los kolostorromért. Fellép a Forrás Kamarakó-
rus, a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus, a Fa-
zekas Gyermekkar és Egressy Oktet. Evangélikus 
templom.

19.00 | Pünkösdi táncház. VOKE Vörösmarty Mi-
hály Művelődési Ház.

Május 27. | vasárnap
10.00–17.00 | Mesés várjátékok. Diósgyőri vár.
10.30 | Órajáték. Pályi János (Blattner-díjas) báb-

művész vendégjátéka gyermeknap alkalmából. 
Csodamalom Bábszínház.

13.30 | Gyermeknapi foglalkozás. Művészetek 
Háza előtti tér.
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Hétvégi borangolás
Sok látogatót vonzott a remények 

szerint újraéledő pincesorokra 
a szombati I. Avasi Borangolás. 
A város támogatásával több ci-

vil szervezet összefogott, és kedv-
csináló gyanánt nyitott pincékkel, 

élőzenével, és persze minőségi 
borokkal várták az érdeklődőket. 

Akik jöttek is szép számmal, az 
egyetemistától a nyugdíjasig min-

den korosztály képviseltette ma-
gát. Ezért biztos, hogy nem egy-
szer volt borangolás Miskolcon 
– és a tervek szerint nem is kell 

egy évet várni rá, hanem a Mis-
kolczi Vásárok kínálatát színesít-

hetné. (fotó: J. Á.)

bestseller ›››››››››››››

Müller Péter: 
Sorsról és életről
Az Útravaló sorozatban Müller Péter 
legfontosabb gondolatai szerepelnek. A 
soron következő kötet, a Sorsról és élet-
ről című megbízható társ lehet az élet út-
vesztőiben. 
A Szeretetről, szerelemről, szeretkezés-
ről című tavalyi kötet után ezúttal a pá-
ratlanul gazdag és mély életmű sorssal és 
élettel kapcsolatos esszenciáját tarthatja 
kezében az olvasó. Az ajándékkönyv iga-
zi Müller Péter-kötet, amely segít a hét-
köznapok túlélésében, megértésében. 

Helena Sunnydale: 
Szépség és egészség
A bőrápolástól az alapvető testedzé-
sig mindenre kiterjedő útmutatással, 
képekkel, ötletekkel látja el az olvasót 
Helena Sunnydale a Szépség és egészség 
– megújulást szolgáló étrend, testápo-
lás, terápiák és testmozgás című köny-
vével. Az egészség megőrzését szolgál-
ja a könyv, de emellett olyan titkokat is 
megoszt, amelyek a szépségápolás új di-
menzióit nyitják meg. Számtalan biz-
tonságos gyógymódot ismertet az író, beleértve az arcpakolások 
és bőrradírok receptjeit, a masszázstechnikákat, a méregtelenítési 
módszereket, jógagyakorlatokat, meditációt, fiatalító étrendeket, a 
kéz- és lábápolási tudnivalókat. A sminkelés, a bőr-, köröm- és haj-
ápolás, valamint a frizurakészítés fortélyai lépésről lépésre sajátítha-
tók el segítségével.

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

Tegnap éjjel
A bizalomról, a 
vágyról, a meg-
csalásról, a mo-
dern szerelemről 
és a házasságról 
szól az érzelmi-
leg erőteljes film. 
A Tegnap éjjel a 
hűség szürke zó-
náit is megmu-
tatja. A néző elé 
tárja azt, milyen visszavonhatatlan következményei lehetnek egy 
óvatlan pillanatban meghozott döntésnek.

A fiatal, elbűvölő és jómódú New York-i pár ugyanazon az estén 
esik kísértésbe. Tökéletesnek tűnő kapcsolatuk meghatározó próba-
tétel előtt áll. Olyan döntéseket kell meghozniuk, amelyekre egyikük 
sem számított, hiszen csupán egy éjszakára váltak külön.

amerikai–francia romantikus dráma, korhatár 12 év
Művészetek Háza, uránia-terem; május 24–30., 17.30

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A Villanyrendőr és a Royál köz közöt-
ti építészeti tömb legnagyobb, háromemeletes épülete az egyko-
ri Borsodmegyei Takarékpénztár székháza, amelyet 1911-ben adtak 
át. A földszinten számos üzlet kapott helyet, a legfelső szinten pedig 
bérlakásokat alakítottak ki. A pénzintézetek államosítása után az OTP 
megyei kirendeltsége működött a későszecessziós tagozatokkal dí-
szített homlokzat mögött. Az 1960-as években homlokzati és tetőté-
ri díszeitől megfosztották, s ezek már a főutca felújítása során sem ke-
rülhettek vissza. A 2005-ben készült felújítási terv alapján főleg szép 
lakatosmunkák váltak láthatóvá. Jelenleg lakó- és üzletház.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója) 78 éve, 1934. május 13-án 

Móricz Zsigmond a Magyar 
Rádióban tartott népszerűsítő 
előadást Miskolcról. Az ősem-
ber megtelepedésétől a külön-
leges földrajzi adottságokon át 
a város kereskedelmét és kis-
iparának fontosságát emelte ki. 

128 éve, 1884. május 18-án 
lépett hatályba a második ma-
gyar ipartörvény. Ez az 1872-
től működő ipartársulatok 
mellett létrehozta az ipartestü-
leti kereteket. A testületi tagság 
tagdíjfizetéssel járt, s érvény-
ben maradt 1922-ig.

91 éve, 1921. május 19-én 
Miskolc közgyűlése díszpolgá-
rává fogadta a 75 éves gróf Ap-
ponyi Albertet. Ez elsősorban 
a Trianonban kifejtett diplo-
máciai tevékenységének szólt. 
Részt vett az ún. királypuccs-
ban, amely hozzájárult ahhoz, 
hogy a nemzetgyűlés 1921-
ben törvényben mondta ki a 
Habsburg-ház trónfosztását. 

Hétforduló ›››››

Névadó – Hajós Alfréd
Az Avas városrészen a 
Klapka György utcától 
a Ruzsinszőlő felé nyí-
ló, s abba huroksze-
rűen visszatérő utca. 
Az elnevezés egyidős 
a harmadik építé-
si ütem befejezésével, 
vagyis 1985 után kap-
ta nevét.

A névadó Budapes-
ten született, s szerzett épí-
tészmérnöki diplomát. 1907-ben 
nyitott önálló irodát, tervei több-
féle építészeti stílust képviseltek. 
Budapesten, Pozsonyban, Sze-
geden, Debrecenben is terve-
zett, de legtöbb terve Miskolcon 
valósult meg. (Népkerti sport-
telep, Vigadó, Weidlich-palota, 

Lichtenstein-palota, Hitel-
intézet épülete.)

Kiemelkedő sport-
tevékenysége is. 1896-
ban Athénban két 
olimpiai aranyérmet 
nyert, de atletizált, 
tornázott, s labdarú-
gásban kétszer volt 

tagja bajnokcsapatnak 
(Budapesti Torna Club). 

Tagja volt a Magyar Olimpi-
ai Bizottságnak. (1878–1955 kö-
zött élt, Guttmann Arnold volt 
az eredeti neve. Síremléke a Koz-
ma utcai temetőben található. A 
Nemzeti Sportuszoda viseli nevét. 
Visszaemlékezéseit 1956-ban jelen-
tették meg Budapesten.)

D. I.

Értékek – mindenkinek
Csak egy élő múzeum 
tudja érdekesen bemu-
tatni az ott összegyűlt ki-
állítási tárgyakat – vallja 
Novák Ilona, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei 
Múzeumi Igazgatóság 
múzeumpedagógusa.

Bár a Görgey utcai épületben 
csak rövidebb ideje dolgozik, a 
térséget jól ismeri, hiszen me-
gyénk szülötte, korábban pedig a 
megyei múzeumigazgatósághoz 
tartozó putnoki Gömöri Múze-
um megbízott vezetője volt.

– A Pannon Tenger Múze-
umba Pusztai Tamás főigazgató 
hívott, munkám azonban nem 
kizárólag a hamarosan nyíló új 
természetrajzi múzeumhoz köt, 
hiszen az szerves egységként 
működik a Herman Ottó Múze-
ummal – mondja.

Novák Ilona hangsúlyozza, 
szereti a megyét, munkája során 
a környék értékeit próbálja az itt 
élő embereknek, és a távolabbról 
érkezőknek is bemutatni.

– Tanulmányaim és mun-
kám során sok fővárosi és külföl-
di intézmény múzeumpedagó-

giai mód szereit megismertem, 
meggyőződésem, hogy egy mú-
zeum olyan kulturális szórakozá-
si formát tud adni a családoknak, 
melyre nagy igény van – hang-
súlyozza Novák Ilona. A titok – 
folytatja –, hogy úgy mutassák 
be a felhalmozott tárgyakat, hogy 
az egy élő, szerves egység legyen, 
felkeltse a látogatók érdeklődését.

– Szerencsés embernek 
mondhatom magam, hiszen 
a munkám egyben a hobbim 
is, tárlatokat, kiállítást szervez-
ni éppúgy szeretek, mint em-
berekkel foglalkozni – mondja. 
A legnagyobb dicséretnek pe-
dig azt tartja, ha a gyerekek egy-
egy foglalkozás végén boldogok, 
és várják a következő alkalmat, 
mikor múzeumba mennek.

Tajthy Á. | 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; Fog-
orvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek házior-
vosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mo-
bilról 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-fel-
ügyelet: 46/502-579. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott álla-
tok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ››››››››

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9. A  
bo rí tékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail cí-
münk: info@mikom.hu. Jogi 
szakértőnk, dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter 
ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ››››››››››

100 éve írták
„Be van jelentve a nagy katonai lét-
számemelés és a hadi kiadások több 
száz millióra menő emelkedése. És 
ugyanakkor egy időben be van je-
lentve, hogy a választói reformból 

nem lesz semmi. A nép tehát ka-
tonának és adóalanynak elég jó, de 
választópolgárnak nem. Hát ebből 
nagy és elkeseredett harc lesz, az 
egészen bizonyos” – írta a Miskol-
ci Napló 1911. március 14-ei száma.

 Dobrossy István

A Nagy Csomagolás
Komplex kulturális programmal 

készül június 5-ei, egész napos ka-
valkádjára a Miskolci Nemze-

ti Színház vezetése. A nagy kul-
turális csomaghoz csatlakoztak 

a miskolci művészeti középisko-
lák diákjai is – akik becsomagol-
ják a színházat. A különleges ak-

ció nyilvános főpróbáját május 
17-én tartották, ígéretet téve, akár-
milyen szép is lesz a csomagolás, a 
miskolciak kibonthatják a csoma-

got. (fotó: Bócsi K.)


