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Modern ügyelet, koncentrált diagnosztika
A 24 órás orvosi ügye-
let éppúgy a város lakói-
nak korszerű és biztonsá-
gos ellátását szolgálja, mint a 
MISEK-et és a megyei kór-
házat érintő struktúravál-
tás. Ezt erősítik meg azok a 
szakemberek, akiket lapunk 
megkérdezett a küszöbön 
álló változásokról.

Az a cél, hogy olyan ügyeleti rend-
szer jöjjön létre Miskolcon, amely 
a XXI. századnak megfelelő, ma-
gas színvonalú és mobilis, ezért 
dolgoznak a kezdetektől, mondja 
Palla Sándor, a Miskolci Háziorvo-
si Egyesülés elnöke. 

A város egészségügyi ellátása 
fejlesztésének része a MISEK és a 
megyei kórház szakmai harmoni-
zációja. A struktúraváltásra 3 mil-
liárdos TIOP-pályázatot nyújtot-
tak be, ebből 1 milliárd a megyei 

és 2 milliárd a MISEK része. Ezt 
már Tiba Sándor, a MISEK igazga-
tója nyilatkozta lapunknak, aki azt 
is elmondta, mivel a megyei kór-

házban a Csillagpont-fejlesztésnek 
köszönhetően magas szintű sür-
gősségi ellátás jött létre, korszerű 
műtők épülnek, így szakmailag is 

indokolt, ha a műtéti tevékenysé-
gek egy része oda helyeződik át – 
persze nem minden.

» részletek a 8. oldalon

Népkerti majális

Másodszor rendezik a Népkertben a miskolci május 1-jei majálist. 
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a családokra fókuszáló progra-
mokkal készülnek, hogy kicsik és nagyok is jól érezzék magukat. A 
programok összeállításakor igyekeztek figyelembe venni, hogy most 
nem hosszú hétvégéről, csupán egynapos ünnepről van szó, csütör-
tökön már ismét munka- és tanítási nap van.   » részletek az 5. oldalon

Több száz tonna hulladék
Összesen 682 tonna 

szemetet szállítanak el 
idén Miskolc külön-

böző pontjairól a Start 
II. közmunkaprog-

ram illegális hulladék-
lerakók felszámolásá-

ra irányuló, és más, ide 
kapcsolódó elemeinek 

megvalósítása során. 
» részletek a 3. oldalon

Táncünnep székfoglalóval
Megalakul a Miskolci Balett, ez 
alkalomból új színházi székeket 
kap a Csarnok a Miskolci Nemzeti 
Színházban, vasárnap. A táncün-
nep azonban már szombaton is 
várja az érdeklődőket a teátrum-
ban és környékén.

A Miskolci Balett megalakulásá-
val zárja színházi évadát a mis-
kolci nemzeti teátrum. A jeles 
alkalomra új székek is érkeztek 
a színházba. Kiss Csaba, a Mis-
kolci Nemzeti Színház igazga-
tója elmondta, a szakmai mun-
ka régóta indokolja, hogy ne 
csupán tagozatként működjön 

a táncműhely. A Miskolci Ba-
lett megalapításával egy nyitot-
tabb, erősebb, továbbra is a szín-
házon belül működő, de önálló 
műhely lesz.

» cikkünk a 4. oldalon

„A pályán nem 
lehet csAlni”
2–2-es döntetlennel mutatkozott 
be a dvtk kispadján kovac zol-
tán a Ferencváros ellen.  
sport | 9. oldal

Végre itt 
A strAndidő
a jövő héten már május hónapba 
lépünk, így itt van lassan a strand-
szezon.  
úti tippek | 7. oldal

Alkoss A 
repülőnApért!
középiskolások számára hirdet-
nek pályázatot országgyűlési kép-
viselők honvédelmi témában.   
a város | 5. oldal

Egy mozgalmas nap a Földért

Villámcsődületet szervezett a 
Föld napja alkalmából a miskolci 
önkormányzat. Az akcióval a sze-
lektív hulladékgyűjtésre és a kör-
nyezetvédelemre hívták fel a fi-
gyelmet. 

A Szinva teraszon a szervezők 
egy üres PET palackot dobtak 
le egy előre elhelyezett szeme-
tes mellé. Arra voltak kíváncsi-
ak, ki lesz az első a járókelők kö-
zül, akinek szemet szúr a palack, 
és beledobja azt a kukába. Sike-
resen zárult az akció, hiszen rö-
vid idő alatt ketten is „megették” 
ezt, ezzel nagy tapsot és elisme-
rést aratva.

Az önkormányzat és a Miskolc 
Holding szervezte akcióban az 
önkormányzati intézmények és a 
tagvállalatok dolgozói mellett di-
ákok is részt vettek. Közösen hív-
ták fel a figyelmet a környezettu-
datosabb gondolkodásra.

Kákóczki András, a kulturális 
osztály vezetője elmondta, a si-
keres akcióban sok civil szerve-
zet, diák is részt vett. 

– Szerintem több ilyen meg-
mozdulásra is szükség lenne. 
Nem mondhatjuk el, hogy a leg-
tisztább város vagyunk, de re-
mélem, az leszünk – tette hozzá.

» Föld napi összeállításunk  
az 5. oldalon

Teljes biztonság 
a vízellátásban
Magyarországon is újdonságnak 
számító víztisztítási technológi-
át építenek ki Miskolctapolcán. A 
projekt összköltsége 2818 millió 
forint.                  » cikkünk a 3. oldalon

Turisztikai szakemberek Koreából

Turisztikai szakemberek érkez-
tek Magyarországra a dél-kore-
ai Szöul környékéről. A delegáció 
egy része Miskolcra is ellátogatott, 

ahol két napot töltöttek el, hogy 
tájékozódjanak a város adta lehe-
tőségekről.

» cikkünk a 3. oldalon

Szakmák sztárjai vetélkedtek
Közel kétszáz versenyző és több ezer 
látogató részvételével kezdődött 
meg szerdán, Budapesten a három-
napos Szakma sztár fesztivál.

A szakiskolás és a szakközépisko-
lás diákok országos szakmai verse-
nyét, a Szakma Kiváló Tanulója és 

az Országos Szakmai Tanulmányi 
Versenyt hatodik alkalommal ren-
dezte meg a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara. Idén 39 szakképe-
sítésben mérték össze tudásukat a 
diákok a három nap során.

A megnyitón Orbán Viktor mi-
niszterelnök többek között azt hang-

súlyozta, „a munkaalapú gazdaság 
lehet Magyarország jövőjének, a ma-
gyarok sikerességének és életszínvo-
nal-emelkedésének kulcsa.”

A szakmai versenyen Miskol-
cot két diák képviselte, a gépgyár-
tás-technológiai technikus szak-
macsoportban Komló Dávid, az 
Andrássy Gyula Szakközépisko-
la tanulója, valamint a kereskedő 
szakmacsoportban Koschik Dáni-
el a Berzeviczy Gergely Szakközép-
iskola és Szakképző Központból.

Bihall Tamás, az MKIK szakkép-
zésért felelős alelnöke, a BOKIK el-
nöke elmondta, kiemelt cél, hogy a 
szakmunkásképzést a vállalati igé-
nyekkel összhangba hozzák. Úgy 
gondolják, hogy a mai világban a 
szakmát végzők is sztárok, ha ki-
emelkedően dolgoznak, és szeret-
nék ezt társadalmi közhangulattá 
formálni.                         K. I. | fotó: J. Á.
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Miskolci Napló
a város lapja

» Fodor Zoltán (MSZP) | a 7. számú önkormányzati választókörzet képviselő-
je lakossági fogadóórát tart május 6-án, hétfőn délután 5 órától a Széchenyi István Ál-
talános Iskolában (Hajós u. 5.).

» Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) | a 10. számú önkormányzati választó-
körzet képviselője helyszíni bejárás során lakossági fogadóórát tart április 30-án, ked-
den délután 3 órakor a Pozsonyi u. 39. számú ház előtt, május 2-án, kedden délután 
3 órakor a Kassai u. 58. számú ház előtt. Téma: az ez évre tervezendő feladatok meg-
határozása.

fogadóóra ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Lomtalanítás: 
április 29. | hétfő
Martin-kertváros: Alkotmány, Babér, Bajza J., Balaton, 
Barkóczy F., Benkő S., Bodrog, Bornemissza G., Dráva, Duna, 
Forgács A., Franklin B., Garam, Gutenberg, Gyöngyösi I., Ipoly, 
Iskola tér, Istvánffy Gy., Kamilla, Kapos, Kőris, Kőrös, Laborc, 
Lahner Gy., Lajta, Levél, Mező, Mura, Páncél, Poprád, Rába, 
Régész, Szénfy G., Szrog S., Takta, Tapoly, Tavirózsa, Temes, Ti-
sza, Tóth P., Velence, Visó, Zala.

Tapolca: Abaúji, Bagoly, Barlang, Bártfai, Denevér, Dési H., 
Enyedi Gy., Esze T., Fajdos, Fecske, Fürj, Gerle, Harkály, Haty-
tyú, Késmárki, Kisbenedek, Kócsag, Külső csabai, Mérnök, 
Nagyszentbenedek dűlő, Pákozd, Páva, Püspöklak, Sirály, 
Szitakötő, Tanító, Trencséni, Vadgalamb, Zárda.

Május 3. | péntek
Selyemrét, Zsolcai kapu: Ady E., Állomás, Augusztus 20., 
Bajcsy-Zs. páratlan oldal, Bajcsy-Zs. 28-tól, Baross G., Beth-
len G., Bolyai J., Éder Gy., Eperjesi, Gömöri tér, Hatvanötösök, 
Kőrösi Cs. S., Latabár E., Selyemrét, Soltész N. K. 1–3. és 2., 
Szendrei, Zamenhof, Zielinsky Sz., Zsolcai k.

József A. u. környéke: Buzogány, Harmat, Hernád, József A., 
Kartács, Kruspér I., Pázsit, Sajó, Sajószigeti, Szekerész, Szin-
va, Szondy Gy., Tüzér, Vásárhelyi P., Vásártéri, Víkend telep, 
Zsigmondy V.

Zsarnai környéke: Besenyői, Gyimesi, Halász, Repülőtéri, Töl-
gyesi, Tömösi, Vereckei.

április 20. | szoMbat

Polgárőr-közgyűlés.  Közgyűlést 
tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Polgárőr Szövetség. A gyűlé-
sen értékelték az elmúlt év munkáját, 
eredményeit, illetve az idei célokat is 
kitűzték. Ezek között szerepel példá-
ul a kistelepülések közbiztonságának 
növelése és 5 elmaradott településen a 
polgárőrség megerősítése. 

Diákok rúgták a bőrt. Miskolcon 
rendezték meg a labdarúgó diák-
olimpia megyei döntőjét. A Magyar 
Diáksport Szövetség szervezésében, 
több korcsoportban zajló megyei erő-
próbák közül országosan az elsőt a 
DVTK sportcentrumában tartották. 
Miskolc városát 5 általános és 4 kö-
zépiskola képviselte. 

április 23. | kedd

Vetőmaggal segítenek. Vetőma-
got osztott Lyukóvölgyben a Magyar 
Katolikus Karitász kedden. Az akció 
célja, hogy segítsék a térségben élő 
idősek, hátrányos helyzetű családok 
életét, elindítsák őket az öngondosko-
dás felé.

A parkolóhelyekért. Aláírásgyűj-
tésbe kezd az MSZP az avasi parkoló-
helyekért, erről a párt önkormányzati 
frakcióvezetője beszélt a Szentgyörgy 
utcán tartott tájékoztatóján. Földesi 
Norbert szerint a tűzoltók számára ki-
jelölt felvonulási területek miatt nincs 
elég várakozóhely. A polgármesteri 
hivatalban már dolgoznak azon, hogy 
a megszűnt parkolók helyett újakat 
alakítsanak ki. A városházától kapott 
tájékoztatás szerint ez még az idén 
megtörténhet. A szükséges pénz a vá-
ros költségvetésében megvan.

„Szeretetet, békességet”. 90. szüle-
tésnapja alkalmából köszöntötte Kiss 
Gábor alpolgármester a város nevé-
ben Tokaji Lajosnét az Ezüsthíd Ott-
honban. Az ünnepelt kiváló szelle-
mi egészségnek örvend, s amondó, a 
hosszú élet titka a kiegyensúlyozott, 
nyugodt lét. Tokaji Lajosné két lány-
gyermek és négy unoka büszke édes-
anyja, illetve nagymamája. 

április 24. | szerda

A versenyképesség kulcskérdés. 
Nemzetközi Acélszerkezeti Konfe-
renciát rendez a Miskolci Egyetem 
szerda és péntek között. A három nap 
alatt 99 előadást tartanak a 4 konti-
nens 23 országából érkezett szakem-
berek a tervezés, a gyártás és gazdasá-
gosság témakörében. 

április 25. | csütörtök

Ovis olimpikonok. Második alka-
lommal rendezték meg a Kemény 
Dénes Városi Sportuszodában az úszó 
oviolimpiát nyolc intézmény gyerme-
keinek részvételével. Az oviolimpi-
át a Százszorszép Óvoda Cica csapa-
ta nyerte a Stadion sportovis Delfinek 
és a Brigád utcai Sünik előtt.

Esküt tettek. Tizenhárom kárpátal-
jai, két erdélyi külhoni magyar és egy 
észt állampolgár vette át honosítási 
okiratát, miután Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere előtt letették az esküt. 
Az ünnepélyes eseményre többeket 
családtagjaik, barátaik is elkísértek.

A számozott utcák problémáiról. 
A szennyvízelvezetés díjáról, a köz-

munkáról, és a rongálásokról is szó 
volt a miskolci CNÖ által szervezett 
lakossági fórumon, a Nyitnikék Óvo-
dában. A Miskolci Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat minden évben 
megrendezi a fórumot a számozott 
utcákban élőknek. 

Fejlesztés a Mirsánál. Hároméves 
kutatás-fejlesztést zárt le a miskolci 
hűtőházat is működtető Mirelit Mirsa 
Zrt., melynek célja, hogy olyan termé-
keket állítson elő, amelyek egészsége-
sek, és olaj felhasználása nélkül elké-
szíthetőek. Ez a projekt 3 évig tartott, 
amihez 29 millió forint európai uniós 
támogatást kaptak. Miskolc környéki 
nyersanyagok felhasználásával, helyi 
dolgozókkal, és környékbeli beszállí-
tókkal dolgozik majd a cég.

Az Eastjob partnercége számára keres munkatársat ingatlanértékesítő pozícióba 
Borsod megyébe. A pozícióban elvárás az ingatlanbecslésben és -értékesítésben szer-
zett tapasztalat, energetikai képzettség előnyt jelent.

Az Eastjob Személyzeti Tanácsadó cég immár ötödik éve segíti partnereit professzioná-
lis HR-szolgáltatásaival. Partnereinket mind a megfelelő szakember megtalálásában 
és kiválasztásában, mind a belső HR-folyamatok kialakításában, fejlesztésében, opti-
malizálásában magas színvonalon, rugalmasan és hatékonyan támogatjuk.  Munkánk 
színvonalára garanciát a tanácsadóink szakmai felkészültsége, hozzáállása jelenti.

INgATlANéRTéKESíTő
Feladatok:

• Értékesítési munkában aktív részvétel
• Dokumentációk előkészítésében való aktív közreműködés
• Tervek, célok elemzése, értékesítési feladatok előkészítése
• Közgazdasági elemző feladatok önálló elvégzése, kimutatások, jelentések készítése

Elvárások:
• Legalább középfokú iskolai végzettség, értékbecslő oklevél
• Energetikai képzettség előnyt jelent
• Ingatlanhasznosításban, értékesítési területen, értékbecslésben szerzett tapasztalat
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat
• Dinamikus, hatékonyságra törekvő személyiség
• Kiváló kommunikációs és tárgyalási készség
• Terhelhetőség, rugalmasság

Munkavégzés helye: B.-A.-Z. megye

Jelenkezni a kiss.krisztina@eastjob.hu e-mail-címen lehet.

HIrDETÉs

» Megtekinthető tervek. Nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásnak minősítette a kormány a 3. szá-
mú főút Miskolc belső városrészét (Búza tér) 
tehermentesítő szakaszának fejlesztését. A 
tervezés során szükségessé vált a város tele-
pülésrendezési eszközeinek módosítása (TszT, 
MÉSZ). A tervek megtekinthetők a polgár-
mesteri hivatalban, illetve a városi honlapon 
május 22-éig. A véleményeket ugyanaddig 
várják a Miskolc MJV PH. Főépítészi Kabinet 
3525 Miskolc, Városház tér 8. szám postacím-
re, vagy a partnersegiegyeztetes@miskolcph.
hu e-mail címre.

» A közrendről. A Bűnmegelőzési Cent-
rum munkatársai a közrenddel, esélyegyenlő-
séggel, felzárkózással, civil és egyházüggyel 
kapcsolatos bejelentéseket, kérdéseket vár-
ják a hétfői napokon 8–10 óra között. Május 
6-án Zimán Edvin esélyegyenlőségi referens, 
13-án Vassné Papp Nóra közrendvédelmi re-
ferens, 27-én Takács Gábor társadalmi felzár-
kózási referens tart fogadóórát a Széchenyi u. 
12/b alatt. 

» Ingyenes muskátlik. Nánási Ko-
csis Norbert önkormányzati képviselő ingyenes 
muskátlit biztosít a választókerületében élők-
nek a Szentpéteri kapu virágosításáért. Az igé-
nyekhez illeszkedve, szükség esetén 1000 tő 
muskátlit tervez felajánlani a lakosság számá-
ra. Minden család három tő, ingyenes muskátli-
ra jogosult. Az igényeket a Szentpéteri kapu 66. 

szám alatti önkormányzati irodában, (Romek 
térnél) tudják leadni az érdeklődők május 3-ig. 
A regisztrációhoz személyi igazolvány és lakcím-
kártya szükséges! A virágot várhatóan május kö-
zepén kapják meg az igénylők. 

» Áthelyezett baleseti járóbeteg-
ellátás. Május 1-jétől a Di-Tra Kft. által vég-
zett baleseti sebészeti járóbeteg-ellátás a MISEK 
Diósgyőri telephelyén megszűnik. Az ellátás ez-
után a megyei kórház főépületének l. emeletén 
található. Az ellátást a megyei kórház baleseti 
sebész szakorvosai végzik. A rendelés időpont-
ja: munkanapokon 8–20 óra között. 

» A Páli Szent Vince Szeretet-
szolgálat elköltözik az eddigi vincés ház-
ból. Szolgálatukat új helyen, Miskolc-Diósgyőr, 
Árpád u. 2. szám alatt (a diósgyőri szolgáltató-
ház emeletén) folytatják, május 14-étől min-
den kedden és szerdán 9–14 óráig. Az újranyi-
tásig zárva tartanak.

» Közlekedés május 1-jén. Május 
elsején vasárnapi menetrend szerint közleked-
nek az MVK járatai, néhány kivétellel – közölte 
a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Az ingyenes já-
ratok, valamint a 44-es és az ME viszonylat nem 
közlekedik szerdán. Az 1, 5, 14H, 15, 20, 32 és 
35-ös viszonylaton várhatóan megnő az uta-
zási igény, ezért a társaság szükség esetén rá-
segítő járatokat közlekedtet, melyek az adott 
vonalszakaszra érvényes bérlettel, illetve vonal-
jeggyel vehetők igénybe.

közérdekű hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››››A jövőről is kérdezte  
a fiatalokat
Rendkívüli osztályfőnöki órát tartott szerdán Aszta-
losné Zupcsán Erika, az EMMI szociálpolitikáért felelős 
helyettes államtitkára a Fáy András görög Katolikus 
Közgazdasági Szakközépiskolában, amelynek témája 
az idősek és a fiatalok kapcsolata volt.

Tavaly, A tevékeny időskor és a nemzedékek köz-
ti együttműködés sikeres programja volt a Nem-
zedékek Hete, amely idén is folytatódik. Asztalosné 
Zupcsán Erika az egész aulát megtöltő ifjúság előtt 
beszélt a programról, s elárulta, ő is a Fáyban vég-
zett egykor.

– Van valami, ami kötelez minket arra, hogy tart-
suk egymással a kapcsolatot, hogy a generációk köz-
ti szakadék áthidalásán együtt dolgozzunk – mond-
ta, majd arról faggatta a diákságot, mit gondolnak az 
idősödésről, az idős emberek bölcsességéről.

Úgy látta, hogy a fiatalok rendkívül jól meg tud-
ják fogalmazni gondolataikat, érzéseiket, s kiemel-
ten fontos, hogy elmondják a véleményüket.

Az órán részt vett Kiss Gábor alpolgármester is, 
aki örül a kezdeményezésnek, hiszen a fiatalok egy-
re kevesebbet beszélgetnek szüleikkel, nagyszüleik-
kel, s egymással is.

Szóba került az idős korosztállyal való kapcsolat-
tartás mellett az is, hogy a mai középiskolás korosz-
tály hogyan képzeli el saját jövőjét.

Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.
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Teljes biztonság Miskolc vízellátásában
Magyarországon is újdon-
ságnak számító víztisztítá-
si technológiát építenek ki 
Miskolctapolcán azért, hogy 
a város vízellátása az év min-
den évszakában tökéletes 
minőségű ivóvizet biztosít-
son a miskolciaknak. A ki-
vitelezésről szóló szerződést 
kedden írta alá Kriza Ákos 
polgármester a munkát vég-
ző cégek ügyvezetőivel.

Több mint kétmilliárdos ivóvízvé-
delmi munka kezdődik meg Mis-
kolcon. Az erről szóló szerződés 
aláírásakor Kriza Ákos polgár-
mester utalt a 2006-os calicivírus-
fertőzésre, ami sokakat betegített 
meg. Mint mondta, ennek a ve-
szélynek, s az ilyen fertőzéseknek 
vet véget ez a fejlesztés.

– Miskolc lakosságának mint-
egy felét, vagyis 70-80 ezer embert 
látja el ivóvízzel a Bükk hegység 
karsztvízbázisára települt miskolc-
tapolcai szivattyús üzemű vízmű. 
Ezúttal egy olyan fejlesztés kezdő-

dik meg, amely teljes biztonságot 
jelent majd a miskolciak számára. 
Ilyen mértékű fejlesztés az elmúlt 
25–30 évben nem volt. Idén 100 
éves a miskolci víziközmű-szolgál-
tatás, a jubileum méltó koronája ez 
a projekt – mondta a polgármester. 
Ezt követően szólt arról, hogy a pro-
jekt összköltsége 2818 millió forint, 
amelynek 82 százalékát a Kohézi-
ós Alap és a Magyar Köztársaság 
költségvetése finanszírozza, továb-
bá kiemelte, hogy a megvalósítás-
hoz szükséges önerő teljes költségét, 
vagyis több mint 502 millió forin-
tot a Belügyminisztérium EU Ön-
erő Alapjának támogatásával bizto-
sítják. Így a több mint kétmilliárdos 
fejlesztés 100 százalékosan állami 
támogatásból valósulhat meg.

A polgármester hozzátette, a je-
len időjárási viszonyok között nor-
mál üzemi eljárás van, de a vízter-
melő telephelyeken folyamatos, 24 
órás forrásmonitoring működik, 
amely a források nyersvizének mi-
nőségi változását méri.

Üszögh Lajos, a MIVÍZ ügyve-
zető igazgatója a miskolctapolcai 
vízbázisról elmondta, a karsztvíz 
minősége kiváló, ám az időjárási 
körülmények változásával adód-
hattak problémák, amelyeket az 
új technológia teljesen kiküszöböl 
majd.

– A fejlesztés egyben hosz-
szú távú garanciát jelent a vízel-
látás területén. A miskolctapolcai 
vízműtelep korszerűsítésére irá-
nyuló, több mint 2500 millió fo-

rintos fejlesztés konkrét célja egy 
korszerű víztisztítási technológia 
kiépítése 800 négyzetméteren a 
meglévő berendezések korszerűsí-
tésével, valamint két, 500 köbméte-
res térszíni ivóvíztároló-medence 
megépítésével – tette hozzá.

A kivitelező a Hidrofilt Kft. és a 
Duna Aszfalt Kft., amelynek ügy-
vezetői és projektvezetői is részt 
vettek a tájékoztatón. Nádori Ist-
ván, a Hidrofilt Kft. ügyvezetője el-
mondta, a Miskolcon kezdődő fej-
lesztés országosan is újdonság lesz. 
Mint említette, egy próbaüzemen 
már túl van a rendszer, ami pozitív 
eredményt hozott. 

Szűcs Tamás, a Duna Aszfalt Kft. 
projektvezetője pedig a kivitelezés 
módjáról elmondta, az ultraszűrő 
a szűrőmembránnak köszönhető-
en az ásványi anyagokat megtartva 
szűri majd ki a vízből a különböző 
bacilusokat, vírusokat.

– A kivitelezés, amely az aláírást 
követően meg is kezdődik, 2014 
februárjára fejeződik be, ezt köve-
ti majd egy 9 hónapos, 2014 no-
vemberéig tartó próbaüzem – tet-
te hozzá. A technológia előnye az 
is, hogy alacsony energiafelhasz-
nálással működik majd a beren-
dezés.

Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.

Turisztikai szakemberek 
Dél-Koreából

Turisztikai szakemberek érkeztek 
Magyarországra a dél-koreai Szö-
ul környékéről. A delegáció egy 
része Miskolcra is ellátogatott, 
ahol két napot töltöttek el, hogy 
tájékozódjanak a város adta lehe-
tőségekről.

A Magyar Turizmus Zrt. és a Szö-
uli Magyar Nagykövetség által 
szervezett programban hazánk 
szépségeit, turisztikai lehetősége-
it ismerik meg a dél-koreai szak-
emberek. Vasárnap Lillafüreden, 
a diósgyőri várban járt többek 
között a Miskolcot meglátogató 
öttagú delegáció. Hétfőn pedig 
Miskolctapolca szépségei mel-
lett megismerték és kipróbálták a 
Barlangfürdőt, illetve tájékozód-
tak a jelenlegi fejlesztésekről is.

Pfliegler Péter alpolgármester 
elmondta, ezúttal kifejezetten 
turisztikai szakemberek látogat-
tak el Magyarországra, s egy ré-
szük Miskolcra.

– Vasárnap beszélgettem a de-
legáció tagjaival, s nagyon pozi-
tív véleménnyel vannak. Már azt 
tervezik, hogy ha Magyarország-
ra szerveznek utakat, akkor ho-
gyan tudják beépíteni Miskolcot 
is. Fontos projekteket ismernek 
meg a Barlangfürdőben, így 
akik majd ide érkeznek, ponto-
san tudni fogják, mire számíthat-
nak. Tavaly már küldtünk nekik 
a várost bemutató prospektuso-
kat, koreai nyelvre fordítva – tet-
te hozzá az alpolgármester.

Czinkné Sztán Anikó, a Mis-
kolci Turisztikai Kft. vezetője 
megmutatta az ide érkező ven-
dégeknek a Barlangfürdőt, ami-
nek a szolgáltatásait természete-
sen ki is próbálták a Koreából jött 
turisztikai szakemberek, de szólt 
nekik a Barlangfürdő történeté-
ről is, és prezentáció formájában 
ismertette a fejlesztéseket, de szó 
esett a selyemréti strandról is.

K. J. | fotó: F. Kaderják Cs.

Csúsztatott a kereskedő?  
– adatokkal cáfol a város

Megtévesztette a sajtót és a mis-
kolciakat az a kereskedő, aki a 
megyei napilapnak azt állította, 
hogy egy hónapja nem lehet be-
jutni üzletébe az átépítés alatt 
álló sétálóutcán – jelentette ki 
szerdán Szabó Sándor (KDNP) ön-
kormányzati képviselő és Farkas 
István, a MIK Zrt. ingatlangazdál-
kodási igazgatóhelyettese.

Szabó Sándor elmondta, sajná-
lattal vette tudomásul, hogy a 
megyei napilapban az utóbbi 
időben torz és hangulatkeltő írá-
sok jelennek meg. 

– Az újság úgy közöl infor-
mációt, hogy annak valóságtar-
talmáról nem győződtek meg 
– hangsúlyozta a képviselő. Az 
ominózus cikkben egy, a főut-
cán több üzlettel rendelkező 
kereskedő egyebek mellett azt 
mondta, a felújítás alatt egyál-
talán nem biztosított a boltokba 
való bejutás. „Illetve – folytatta – 
azt ígérték, hogy maximum csak 
néhány napig zavarják a forgal-
mat, de lassan már egy hónap-
ja. „Amikor betonoztak, be is 
kellett zárnunk, a vevők be sem 
tudtak jönni – mondta a keres-
kedő, aki szerint a városnak va-
lamilyen módon kárpótolnia 

kellene a kereskedőket a bevé-
telkiesés miatt.

– Azt kell mondanunk, hogy 
az újságírót, s rajta keresztül a lap 
olvasóit megtévesztette a keres-
kedő, Iglai Szabolcs, aki az előző 
városvezetés idején egyébként 
több városi cég (egyebek mellett 
a MIK Zrt. és a Mibeszolg Kft.) 
könyvvizsgálója is volt – hang-
súlyozta az önkormányzati kép-
viselő. Szabó Sándor elmondta, 
nem gondolják, hogy a megyei 
napilap az MSZP-vel való ösz-
szejátszással szeretne olvasókat 
szerezni, ezért azt kérte a laptól, 
hogy a jövőben minden hasonló 
panasz esetén ellenőrizzék az ál-
lítások valóságtartalmát is. 

Farkas István elmondta, az 
említett négy üzlet mind MIK-
es helyiségben található, azon-
ban az összes közül egyedül egy 
üzlet előtt bontották fel az utca-
burkolatot. 

– Az azonban, hogy egy hó-
napja dolgoznának ott, nem igaz, 
hiszen március 25-én vette át a 
munkaterületet a Centrum kör-
nyékén a kivitelező, ma pedig, 
április 24-én az érintett bolt előtt 
már új kő van. Úgy érezzük, hogy 
kissé túlzó volt a kereskedő állítá-
sa – mondta Farkas István.      T. Á.

Rendészeti szerv: új pályázat
A városi közgyűlés múlt heti ülé-
sén érvénytelenítette a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet veze-
tői munkakörének betöltésére ki-
írt pályázatot, s új pályázat kiírá-
sát rendelte el. 

Mint ismeretes, az új városi ren-
dészeti szerv, a közgyűlés ko-
rábbi döntésének értelmében 
április 1-jétől kezdte meg tevé-
kenységét, vezetésével április 
30-áig Vincze Csabát bízta meg 
a közgyűlés. Ezzel egyidejűleg 
döntöttek arról is, hogy a vezetői 
munkakör betöltésére, az ide vo-
natkozó, törvényi előírások sze-
rint pályázatot írnak ki.

A megjelölt határidőig – 
március 11-éig – hatan nyúj-
tottak be pályázatot, ezek kö-
zül négy jelentkező – Karászi 

Zoltán, Lukács Ferenc, Vincze 
Csaba és Csősz Ottó – pályáza-
ta felelt meg formailag és tartal-
milag a kiírásban foglaltaknak, 
a másik kettő hiányosan érke-
zett.

A miskolci képviselő-testület 
múlt heti, áprilisi ülésének na-
pirendjén szerepelt a pályázatok 
elbírálása, de nem született dön-
tés az ügyben. 

A városháza tájékoztatása sze-
rint, a közgyűlés zárt ülésen ho-
zott határozattal érvénytelenítet-
te a korábban kiírt pályázatot, és 
új pályázat kiírását rendelte el, 
ami április 27-én jelenik meg, az 
nki.hu oldalon. A közgyűlés ar-
ról is döntött, hogy Vincze Csa-
ba vezetői megbízását június 30-
áig meghosszabbítja.               

Sz. S.

Fél évszázados, élő kapcsolat
Ötvenéves múltra tekint 
vissza Miskolc és a finnor-
szági Tampere testvérvárosi 
kapcsolata, melyet májusban 
újítanak meg a két település 
vezetői városunkban. 

A jeles évforduló alkalmából „Is-
merd meg Finnországot, ismerd 
meg Tamperét!” címmel rendez-
tek vetélkedőt középiskolások szá-
mára kedden.

A Miskolci Magyar–Finn Baráti 
Kör elnöke, Farkas Tamás elmond-
ta, úgy gondolják, hogy egy fiatalok 
számára kiírt vetélkedő sokat segít-
het abban, hogy a finn kultúrát még 
jobban megismerjék a diákok. Jó 
apropót nyújtott a verseny kiírásá-

hoz, hogy idén 50 éves a Miskolc–
Tampere testvérvárosi kapcsolat.

Kákóczki András, a miskol-
ci polgármesteri hivatal kulturális 
osztályának vezetője hangsúlyozta, 
fontos, hogy sokat tudjunk Finnor-
szágról, mert fontos a testvérvárosi 
kapcsolat, ami emberi kapcsolato-
kat, barátságokat is magában foglal. 

Május 11-én, Miskolc város nap-
ján egy finn delegáció – köztük 
Tampere polgármestere – érkezik 
hozzánk, hogy a kapcsolatot fel-
frissítsék és meghosszabbítsák. A 
háromnapos látogatás idejére finn 
udvart rendeznek be a Miskolci Ga-
léria udvarán, ahol óvodáskortól 
a felnőttekig mindenki talál majd 
magának programot a szervezők 
szerint, többek között kiállítások és 
ügyességi vetélkedők is várják az ér-
deklődőket.                               Kujan I.

Több száz tonna hulladékot szállítanak el
Összesen 682 tonna szeme-
tet szállítanak el idén Mis-
kolc különböző pontjairól a 
Start II. közmunkaprogram 
illegális hulladéklerakók fel-
számolására irányuló, és 
más, ide kapcsolódó elemei-
nek megvalósítása során. 

Bakos István programvezető koor-
dinátor érdeklődésünkre elmond-
ta: a munkatervet helyi igények, 
képviselői jelzések alapján állítot-
ták össze, a területenként elszállí-
tandó hulladék mennyiségét pedig 
helyszíni bejárások alapján, becs-
léssel állapították meg. 

Az illegális hulladéklerakók fel-
számolására irányuló, önálló prog-
ramelemben Bábonyibércről 20, 
Tetemvárról 30, Szirmáról 40, Mar-
tin-kertvárosból 20, Hejőcsabá-
ról 20, Tapolcáról 20, a Szentpéte-
ri kapuból 10, a Győri kapuból 10, 
Bodótetőről 10, Komlóstetőről 40, 
Perecesről 10, Diósgyőrből pedig 
10 tonna szemetet szállítanak el. 

A történelmi Avason, az elha-
gyott pincék hulladékmentesítése 
során összesen 19 pincét takaríta-
nak ki, s az előzetes becslések sze-
rint mintegy 22 tonna hulladék el-
szállításáról gondoskodnak. 

Külön programelemben foglal-
koznak Lyukó rehabilitációjával 
is, innen összesen 400 tonna hul-
ladékot szednek össze, vitetnek el, 
13 helyszínről. Ezek között szere-
pel a Lyukói utca, a Drenka dűlőút, 
az Őzugró út, a Köves út, a Kutyor 
völgy utca, a Kutyor dűlő, a Lyukó 
völgy utca, a Szegfű utca, a Kerek-
hegy dűlő utca, a Nehéz utca, az 

Annabánya dűlőút, a Régi vasút 
dűlőút, a Jónás dűlő. 

A térségben idén 66 millió, Mis-
kolcon pedig 54 millió forint áll 
rendelkezésre, az illegális hulla-
déklerakók felszámolására, a Start-
programban. Ez részlegesen már 
elkezdődött, az alprogram teljes 
megvalósítása május 2-án veszi 
kezdetét Miskolcon, és november 
30-án zárul majd, 197 közfoglal-
koztatott vesz benne részt. 

Bakos István elmondása szerint, 
a tavalyi év folyamán is számol-
tak fel illegális hulladéklerakókat 
Miskolcon, a Start-programban. 

Augusztus 1. és november 30. kö-
zött 176 segédmunkás, négy szak-
munkás és tíz brigádvezető mun-
kája eredményeként nagyjából 540 
tonna illegális hulladékot szállítot-
tak el – Lyukóból, a Hideg sorról, 
a Muszkás oldalból, Tetemvárról, 
a Víkend-telepről, a Soltész Nagy 
Kálmán úti garázssor mögötti te-
rületről, a számozott utcákból, Pe-
recesről, Komlóstetőről, Bábonyi-
bércről, Őzugróról, valamint a 
lakosság és a képviselők által jel-
zett, egyéb illegális lerakóhelyekről.

Benczés Miklós települési kép-
viselő – akihez a lyukói terület tar-
tozik, s így leginkább érintett az il-
legális lerakók felszámolásában 
– lapunknak elmondta: nagyon 
hasznosnak tartja a Start program 
lehetőségeit, hiszen így nem vá-
rosi forrásból vagy képviselői ke-
retből kell finanszírozni a rengeteg 
hulladék elszállítását. Hosszabb tá-
von azonban nem lehet járható út, 
hogy mindig mások fizessék meg 
az árát egyesek gondatlan, antiszo-
ciális magatartásának, szemetelé-
sének – emelte ki Benczés Miklós, 
aki szerint meg kell találni a mód-
ját a megelőzésnek is. Hatékony el-
lenőrzésekkel, szankcionálással, 
szemléletformálással.  

Szepesi S.



a város lapja

MiNap

2013. április 27. | 17. hét | X. évfolyam 16. szám

4  a város

Várostörténeti: 14 döntős
Hat középiskolás és nyolc általá-
nos iskolás csapat méri össze tu-
dását a várostörténeti vetélkedő 
döntőjében.

Véget ért a város általános és kö-
zépiskolás diákcsapatainak meg-
hirdetett várostörténeti vetélkedő 
első, írásbeli fordulója. Hogy me-
lyik hat középiskolás csapat kerül 
a döntőbe, az már ekkor eldőlt, az 
általános iskolások között azon-
ban 12 csapat ért el magas pont-
számot, így nekik középdöntőt 
rendeztek. 

A Miskolci Vízműhöz látogat-
tak szerdán a középdöntős csa-
patok. A látogatás után, a hely-
színen totót töltöttek ki – 8 csapat 
100 százalékos eredménnyel, így 
a döntőbe is nyolc csapat került. 

Fodor Zoltán ötletgazda el-
mondta, a májusi döntőig még 
egy feladat vár a csapatokra: a vá-
ros egy nem jó állapotban lévő 
műemléképületét kell lefotózni, 
történetét feldolgozni.

Általános iskolás döntős csa-
patok: Diósgyőri Református 
Általános Iskola, STAFT; II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola, 
Rákóczi Lányai és Miskolci Lá-
nyok; Bársony János Általános 
Iskola, 1. és 2.; Pattantyús Általá-
nos Iskola, 1. és 2.; Görög Katoli-
kus Általános Iskola.

Döntős középiskolás csapa-
tok: Gábor Áron Szakközépis-
kola; Teleki Tehetséggondozó; 
Avasi Gimnázium I.; Fáy And-
rás Görög Katolikus Közgazda-
sági Szakközépiskola; Kós Károly 
Építőipari Szakközépiskola, Kós 
kézilabdások és Kós-o-kos-ok.

Balettszületés táncünneppel és székfoglalóval
Megalakul a Miskolci Ba-
lett, ez alkalomból új színhá-
zi székeket kap a Csarnok a 
Miskolci Nemzeti Színház-
ban, vasárnap. A táncünnep 
azonban már szombaton is 
várja az érdeklődőket a teát-
rumban és környékén.

A Miskolci Balett megalakulásá-
val zárja évadát a Miskolci Nemze-
ti Színház. A jeles alkalomra új szé-
kek is érkeztek a színházba. Kiss 
Csaba, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház igazgatója elmondta, a szak-
mai munka régóta indokolja, hogy 
ne csupán tagozatként működjön a 
táncműhely. A Miskolci Balett meg-
alapításával egy nyitottabb, erősebb, 
továbbra is a színházon belül mű-
ködő, de önálló műhely lesz.

– Az, hogy megalakulhat a balett, 
a több mint két évtizedes, a szín-
házban zajló munka elismerése – 
mondta a direktor.

Kozma Attila koreográfus, a 
tánctagozat vezetője a kétnapos 
táncünnep programjából kiemel-
te, szombaton szabad lesz a tánc, hi-
szen a Déryné-parkban, az utcán 
lesznek a táncosok, koreográfusok 
– többek között klasszikusbalett-
gyakorlatokat tartanak.

– Az Egy-két-há, amit a Játék-
színben rendezünk meg vasárnap, 
olyan lesz, mint az Operácskák so-

rozat, de ezúttal tánctörténeti elő-
adást láthatnak a gyerekek, illetve 
a GG Tánc Eger bemutatja a Ha-
mupipőkét. Láthatja a közönség a 
négyNEGYED díszelőadását, s be-
mutatjuk a 2 Médeiát. Amikor az 
utóbbira készültünk, tervben volt, 
hogy két előadással dolgozunk, ezt 
mutatjuk most be. Egy előadás, egy 
térben, egy időben, két szereposz-
tásban – emelte ki a koreográfus.

A Miskolci Balett megalakulá-
sát tiszteli meg az új székek érkezése 
is, amelyről Kiss Csaba elmondta, a 
117, határon inneni és túli színház-
ból érkezett szék azt a sokféleséget 
jeleníti meg, ami a Miskolci Balet-
tet jellemzi. 

– Táncszínházak, bábszínhá-
zak, teátrumok igazgatóinak írtam, 
hogy küldjenek nekünk egy-egy 
széket. Ezentúl a Csarnokba nem 
székszámra lehet majd jegyet vál-
tani, hanem egy színház „bútorda-
rabjára” – emelte ki. Többek között 
„a” Blaha Lujza téri, lebontott Nem-
zeti Színházból is érkezett egy pati-
nás darab.

A Miskolci Balett Kozma Atti-
la vezetésével intenzíven keresi út-
ját. Tréningeket szerveznek majd, 
új táncosokat szerződtetnek, koreo-
gráfusokat hívnak meg Miskolcra, s 
lesznek workshopok is. A jövőben 
nem egy táncelőadást tartalmaz 
majd az évad, hanem hármat, ami 
több lehetőséget ad a táncosoknak a 
kibontakozásra.

Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.

Hirdetés

Hirdetés

Új lemezét mutatja be Miskolcon Zséda
Miskolcon, az Avasi Gimnázium szín-
háztermében ad koncertet május 3-án, 
pénteken Zséda. Az énekesnő legújabb, 
novemberben megjelenő albumából ad 
ízelítőt, de természetesen régi, jól ismert 
dalokkal és meglepetésekkel is készül.

Zséda legújabb albuma november-
ben jelenik meg, ám a Más világ el-
nevezésű turnéján már ízelítőt kap-
hat a közönség a legújabb korong 
dalaiból. A tavasszal kezdődő turné 

ötödik állomása Miskolc lesz, május 
3-án, pénteken.

Zséda kiemelte, pályája kezdete 
óta közel áll hozzá a jazz és a blues 
világa, így egy jazz-quartettel érke-
zik Miskolcra, s a dalok is lágy, jazzy 
hangszerelésben hallhatók.

– Nem kimondottan dzsesszes 
dalok lesznek, inkább úgy monda-
nám, akusztikus műfajban csendül-
nek fel a régi és új hangok. Termé-
szetesen lesznek meglepetések is, 

a saját dalaim mellett olyanok is el-
hangzanak, amelyek a pályám és a 
személyiségem alakulásában fontos 
szerepet játszottak. Egy derűs han-
gulatú, intimebb, érzékibb, érzéke-
nyebb koncertre készülünk, ezúttal 
az emberibb érzések kerülnek elő-
térbe – mondta Zséda, aki szere-
ti a nagy koncerteket is, ám ezúttal, 
a Más világ turné keretében inkább 
kisebb, meghittebb előadással ké-
szül.                                                   Kiss J.

Magyarország hangja – szimfonikusokkal
Pál Dénes járja az országot, ám to-
vábbra sem feledkezik meg ottho-
náról, Miskolcról. Többször adott 
már koncertet a városban, legkö-
zelebb a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekarral lép fel május végén.

A Feel Harmonic Love az év 
koncertjének ígérkezik Kovács 
László karnagy, a szimfoniku-
sok művészeti vezetője szerint. 
A Generali Arénában, május 31-
én megrendezendő koncerten a 
szimfonikusok „populárisabb” 
oldalát is megismerheti a közön-
ség. Többek között Pál Dénes 
közreműködésével, aki két dalt is 
énekel majd. Mint mondta, duet-
tet nem ad elő most, s az is meg-
lepetés, mit énekel majd.

– Annyit elárulhatok, hogy az 
egyik kedvenc előadómtól éne-
kelek majd egy dalt, illetve egy 
olyan slágert hallhat a közönség, 

amit már a tehetségkutató mű-
sorban is énekeltem – árulta el 
Pál Dénes. Magyarország hang-
ja kiemelte, nagyon szeret Mis-
kolcon fellépni, s legutóbbi itteni 
koncertjén kivételes megtisztelte-
tés érte, életében először a közön-
ség állva tapsolt a műsor végén, 
ami nagyon jólesett a szerény fi-
únak.

Miskolciként természetesen is-
meri a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekart, többször is volt koncert-
jükön, s mint kiemelte, nagyon 
várja, hogy velük léphessen fel.

– Amikor az ember egy ze-
nekarral dolgozik, egészen más 
hangulat uralkodik a színpadon. 
Amellett ez a műfaj, illetve az 
akusztikus előadások közel állnak 
hozzám, kedvelem az ilyen jelle-
gű előadásokat. A miskolci szim-
fonikusok pedig méltán elismert, 
profi zenekar. Azt hiszem, a lehető 
legjobb együttest kaptuk az éne-
kesekkel ebben a műfajban – tet-
te hozzá.

A Feel Harmonic Love koncer-
ten a Miskolci Szimfonikus Zene-
karral Pál Dénes mellett színpad-
ra áll Király Viktor, Király Linda, 
Radics Gigi, illetve Szolnoki Péter 
és László Boldizsár is.

Kiss J.
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Megidézik a „boldog békeidőket”
Másodszor rendezik a Nép-
kertben a miskolci május 
1-jei majálist. Az elmúlt év-
hez hasonlóan idén is a csa-
ládokra fókuszáló progra-
mokkal készülnek, hogy 
kicsik és nagyok is jól érez-
zék magukat.

Kiss Gábor alpolgármester el-
mondta, a május 1-jéhez sokféle 
szokás, egyházi és néphagyomány 
is kapcsolódik. Reményét fejezte 
ki, hogy az elmúlt évhez hasonló-
an idén is nagyon sokan látogatnak 
ki a Népkertbe, családok, kicsik és 
nagyok.

– Kijelenthetjük, az idei tél em-
beremlékezet óta az egyik leghosz-
szabb volt, március 15-én még 
rendkívüli hóhelyzettel küzdöt-
tünk, ami miatt az ünnepségeket is 
el kellett halasszuk, és április elején 
is havat kellett lapátolnunk. Ezek 

után a tavaszra, a kellemes időre, a 
napsütésre már mindenki nagyon 
vágyik – mondta az alpolgármes-
ter.

Kákóczki András, a kulturális 
osztály vezetője elmondta, a prog-
ramok összeállításakor igyekeztek 
figyelembe venni, hogy most nem 
hosszú hétvégéről, csupán egyna-

pos ünnepről van szó, csütörtö-
kön már ismét munka- és tanítá-
si nap van. 

– A népkerti programok fél 10-
kor utcazenével kezdődnek, ezt kö-
vetően a városi iskolák programja 
következik, de fellép a nap folya-
mán például a Miskolci Majorette 
Együttes és a Ködmön Formá-

ciós Táncegyüttes, a Vaga Banda 
Gólyalábasok és a Musical Mű-
hely Miskolc is – sorolta Kákóczki 
András.

Kriza Ákos polgármester dél-
után három órakor mond köszön-
tőt, azt követően a programok egé-
szen este hatig folytatódnak majd.

A színpadi programokon túl a 
gasztronómia kedvelőit is várják a 
Népkertbe, lesz sörsátor, piknikle-
hetőség a parkban, májusfaállítás, 
kismesterség-bemutató és népmű-
vészeti vásár, jósda, ugrálóvárak, fa 
körhinta, játszóház és lehetőség lesz 
korabeli ruhákban fényképezkedni 
is. A május 1-jei programok ré-
szeként barantatalálkozó is lesz 
több csapat bemutatkozásával, 
barantasátorral is.

A város több pontján is lesznek 
még majálisok, 6. alkalommal ren-
dezik meg idén a Majláthi Majálist, 
a Csanyikban pedig szintén ma-
jálissal vár mindenkit az MSZP, a 
Munkáspárt és a Miskolci Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat is.

Tajthy Á.

Majális a Népkertben
Május 1. | szerda
09.00–18.00 | azok a „boldog béke-

idők”. Miskolc városi majális. Népkert.

09.30 | Térzene a ligetben. Közreműköd-
nek az Egressy Béni–Erkel Ferenc Zeneisko-
la növendékei.

10.05 | Az Egressy Béni–Erkel Ferenc Zene-
iskola tanulóinak műsora.

10.20 | A Szemere Bertalan Szakközépisko-
la, Szakiskola és Kollégium tanulóinak 
bemutatkozó műsora.

10.40 | A Rónai Ferenc Általános és Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola ta-
nulóinak műsora.

11.00 | Az Avastetői Széchenyi István Általá-
nos Iskola tanulóinak műsora.

11.15 | A Miskolci Majorette Együttes mű-
sora.

11.30 | Ködmön Formációs Táncegyüttes 
bemutatója.

12.05 | Jó ebédhez szól a nóta. Muzsikál Buri 
Jenő hegedűművész.

12.50 | Óriáscirkusz. A Vaga Banda Gólyalába-
sok műsora.

13.20 | Irgum-Burgum Benedek. A Csodama-
lom Bábszínház előadása.

14.00 | Musical Műhely Miskolc vidám tava-
szi zenés összeállítása.

14.55 | Miskolci Majorette Együttes műsora.
15.00 | Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Vá-

ros polgármesterének köszöntő beszéde.
15.20 | Mintha zenekar koncertje.
16.50 | Czemende zenekar koncertje.

egész nap: Piknik a parkban, május-
faállítás, Fügedi Márta Népművé-
szeti Egyesület kismesterség-be-
mutatói, vásár, jósda, ugrálóvár, 
autentikus favár és fakörhinta, 
fényképezkedés korabeli ruhák-
ban, játszóház.

Virágot árultak a Gárdonyiban

Virágvásárt rendeztek szomba-
ton Hejőcsabán, a Gárdonyi Géza 
Művelődési Házban. a környék la-
kói többféle cserepes növény kö-
zül válogathattak kedvezményes 
áron. az árusításban a terület or-
szággyűlési és önkormányzati 
képviselői is segítettek. 

A vásárt Gonda Géza, a terület 
önkormányzati képviselője kez-
deményezte, mivel a környé-
ken sokan élnek családi házban, 
akiknek így nem kellett mesz-
szire menniük a kiskerti virá-
gokért. – Tapasztalataim szerint 
Hejőcsabán akár a társasházas, 
akár a családi házas övezeteket 
nézzük, tavasztól őszig szinte 
mindenhol virágot látni. Öröm, 

hogy a városrészemben élőknek 
van igényük arra, hogy szeb-
bé tegyék lakókörnyezetüket – 
mondta Gonda Géza.

A virágvásár jó alkalom volt 
arra is, hogy a terület képvise-
lői találkozzanak az ott élőkkel 
és meghallgassák őket. Egyebek 
mellett ezért is segített az árusí-
tásban Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő is.

– Szívesen segítettem az ak-
ció lebonyolításában a művelő-
dési ház vezetőjének, és fontos 
volt az is, hogy meghallgassam 
az itt élők véleményét, problé-
máit – mondta Csöbör Katalin. 
Az akció ideje alatt a helyszínen 
rezsicsökkentést támogató alá-
írásokat is gyűjtöttek.

Faültetés és zöldségeskert 
a Föld napja alkalmából ültet-
tek el csütörtökön 14 fát helyi 
óvodások, iskolások és szüleik a 
komlóstetői sportpálya mellett, 
valamint az intézmények udva-
rán. az általános iskolában egy 
konyhakertet is kialakítottak.

Komlóstetőn az általános isko-
la, a Szeder Úti Óvoda és a gyer-
mekek szüleinek bevonásával ül-
tettek rózsákat, 14 díszkörtefát és 
virágokat az intézmények udva-
rára, valamint a salakpálya mellé.

A virágokat maguk a gyere-
kek hozták otthonról. Az isko-
lában egy zöldségeskertet is ki-
alakítottak, ahol a paradicsom-, 
paprika-, hagyma-, sárgarépa-, 
borsó- és babültetvények gon-
dozása is a tanulók feladata lesz.

Gazdusné Pankucsi Katalin, 
a terület önkormányzati képvi-
selője elmondta, sok gyermek 
nem látott még faültetést, így 
nagy élményt jelentett ez nekik. 

Hozzátette: a rendezvény által 
szeretnék, ha a gyerekek megis-
mernék a természetet és a kerti 
munkát.

Fát ültettek a Föld napja alkal-
mából a baráthegyi Közösségi 
Parkban is, az ültetésben részt-
vevők örökbe is fogadhatták a 
növényeket, vállalva ezzel gon-
dozásukat.

CM: a sportcsarnoktól Újdiósgyőrig, és vissza
Tizenhatodik alkalommal rendezték 
meg a Föld napján, hétfő délután a 
Critical Mass kerékpáros felvonulást. 
a menet – melyen mintegy ötszá-
zan vettek részt – Miskolcon a Gene-
rali aréna elől indult, és oda is tért 
vissza. a szervezők megerősítették, 
nem hagyják abba, Miskolcon ősz-
szel, az autómentes napon és jövőre 
is lesz bringás felvonulás.

Igazi bringás idő várta április 22-
én, a Föld napján, a Népkert mel-
lett a Critical Massre gyülekező ke-
rékpárosokat. Idén 16. alkalommal 
kelt útra országszerte a kritikus tö-
meg, melynek fontos célja, hogy 
felhívja a figyelmet e környezetba-
rát és eljutási idejét tekintve is ver-
senyképes közlekedési módra.

A gyülekezés helyén, a II. Rá-
kóczi Ferenc könyvtár előtt a Mis-
kolci Rendőrkapitányság a szu-
perbringa program keretében 
ingyenes kerékpár-átvizsgálást tar-
tott. A szabályosnak talált jármű-
vek gazdáit apró bringás ajándék-
kal jutalmazták. Gaskó Bertalan, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság szóvi-

vője kiemelte, egyre népszerűbb a 
kerékpáros közlekedés, ám sokan 
nincsenek tisztában azzal, mik a kö-
telező tartozékok – ezért „települ-
tek” ki a Népkerthez akciójukkal.

A mintegy félezer kerékpáros-
ból álló menet délután 5 órakor in-
dult a Generali Aréna előtti térről, 
és oda is tért vissza. Ezúttal csak a 
célba érkezés után emelte magas-
ba kerékpárját egy emberként a 
Critical Mass. Kunhalmi Zoltán, az 
egyik főszervező elmondta, sokat 
fejlődött az elmúlt években a ke-
rékpáros kultúra Miskolcon, de to-
vább kell építeni az infrastruktúrát.

– Azt tapasztaljuk, hogy sokan 
igénylik ezt a rendezvényt nemcsak 
üzenete, hanem az élmény miatt is 

– tette hozzá. Ezért is, bár Budapes-
ten a tervek szerint nem rendeznek 
több Critical Masst, a miskolci szer-
vezők nem gondoltak még a soro-
zat befejezésére, a tervek szerint jö-
vőre is lesz CM Miskolcon – és az 
őszi autómentes napon is népszerű-
sítik ezt a közlekedési módot.

Hétfőn a „Bringázz a munkába!” 
– kampány is elindult. A kezdemé-
nyezés célja, hogy biciklivel járjanak 
az emberek munkába, iskolába, ez-
által „gyűjtsék a kilométereket”. Aki 
legalább nyolc alkalommal bringá-
zik a munkába (vagy ide-oda a vá-
rosban) április 22. és május 25. kö-
zött, és regisztrálja útját saját online 
naptárában a http://kerekparosklub.
hu/bam oldalon, értékes díjakat 
nyerhet.                       S. P. | fotó: F. K. Cs.

Tetemvár: kezdik a munkát
Pályázati támogatással kívánja hely-
reállítani a miskolci önkormányzat az 
újabb tetemvári útsüllyedést, föld-
csuszamlást. az élet- és balesetve-
szély elhárítását azonban már ennek 
elbírálása előtt megkezdik a terü-
leten.

Mint arról hírt adtunk, néhány hét-
tel ezelőtt ismét „megmozdult a 
föld” a Tetemvár alsósoron, ahol 
nemrégiben végeztek út- és támfal-
helyreállítást, vis maior keretből. A 
repedés egyre nagyobb lett, április 
7-én már majdnem méteres volt a 
szintkülönbség az út két fele között. 

Április 3-án helyszíni szemlét tar-
tottak a területen a városüzemelte-
tési osztály munkatársai. Tekintet-
tel arra, hogy a felmerült probléma 
megoldása nem tűr halasztást, a 
Polgármesteri Kabinet engedélyét 
kérték, hogy az útsüllyedést a vis 
maior pályázat felelős geotechnikai 
tervezőjével megvizsgáltassák, és 
szakvélemény készüljön a helyre-
állításra – mondta el portálunknak 

Nánási-Kocsis Norbert, a körzet te-
lepülési képviselője.

A területen a katasztrófavédelem 
szakértői is vizsgálatokat végeztek.

Mint megtudtuk, a Belügymi-
nisztérium kirendelt szakértője sze-
rint a sok márciusi csapadék okozta 
az újabb földcsuszamlást a Tetem-
váron. Durda Péter, a Polgármesteri 
Hivatal Beruházási és Városüzemel-
tetési Osztályának főtanácsosa el-
mondta: a helyreállításra ismét pá-
lyázni kíván a város, erről a májusi 
közgyűlés dönt majd.

– Mivel életveszélyes állapot-
ról van szó, a munkával nem vár-
juk meg a pályázati döntést. Május 
folyamán elkezdjük a helyreállítást, 
ami előreláthatóan 2,5-3 hónapot 
vesz majd igénybe. Többek között 
megerősítik a támfalat, és cölöpöket 
is építenek. Elbontják az útfelületet, 
helyreállítják a szennyvízcsatornát, 
és a hátszerkezet újbóli kiszedése, 
rétegenkénti tömörítése is meg fog 
történni. A munka körülbelül 35 
millió forintba kerül majd.

Alkoss, és légy ott 
a kecskeméti repülőnapon!
Középiskolások számára hirdet-
nek pályázatot honvédelmi té-
mában sebestyén László és zsiga 
Marcell országgyűlési képviselők. 

Sebestyén László a pályázat 
részleteiről elmondta, a középis-
kolásoknak a honvédség, a hon-
védelem témaköréből kell pá-
lyamunkát készíteni. A pályázat 
szlogenje egy Kölcsey-idézet: „A 
haza minden előtt”. Pályázni az 
adott témában készült fotóval, 
fotósorozattal, irodalmi alkotás-
sal (maximum 10 A4-es oldal), 
makettel, valamint rajzzal vagy 
grafikával lehet. A pályamun-
kákat május 15-ig kell eljuttatni 
a miskolci Fidesz-irodába (Mis-
kolc, Kossuth Lajos utca 16.), „A 
haza minden előtt” jeligével.

– A beérkezett pályamunká-
kat a miskolci toborzóiroda és 
a bánkúti helyőrség szakembe-
reiből álló zsűri fogja értékel-

ni, és az 50 legjobb munka al-
kotóját Zsiga Marcellel közösen 
meghívjuk, elutaztatjuk és ven-
dégül látjuk az augusztus 3-án 
és 4-én Kecskeméten megren-
dezendő X. Nemzetközi Repü-
lőnap és Haditechnikai Bemuta-
tóra – mondta Sebestyén László.

Zsiga Marcell a pályázat cél-
járól szólva elmondta, szeretnék 
minél több fiatal érdeklődését 
felkelteni a honvédelem iránt, 
és erre ez a nagyszabású, ha-
zánkban és Közép-Európában is 
egyedülálló esemény nagyszerű 
lehetőség.

– A Kecskeméti Repülőnap 
jóval több, mint légi show, hi-
szen nem csupán az ég, hanem 
a légibázis is megtelik majd lát-
nivalókkal, katonai bemutatók, 
gyerekprogramok és gasztro-
nómiai kalandok is várják az ér-
deklődőket – mondta az ország-
gyűlési képviselő.            Tajthy Á. 

a Föld hete
Már a hét végén elkezdődtek a Föld napjához kapcsolódó programok. Rendeztek Föld napi Bio- 
és Helyi Termék Seregszemlét a Tudomány és Technika Háza előtt, hogy a vidék-város kapcsola-
tát még jobban élénkítsék, megismertessék a lakosságot az egészséges biotermékekkel és a helyi 
termékekkel. Az Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Családok Átmeneti Otthonának lakói a Kos-
suth Lajos Evangélikus Gimnázium 30 diákjával összefogva tisztították meg környezetüket, illetve 
virágokat is ültettek. A Herman Ottó Múzeum pedig Földkóstoló címmel szervezett családi napot, 
ahol különböző foglalkozásokkal vártak kicsiket és nagyokat. Sőt, egészen a hét végéig zajlottak a 
programok. Így többek között közel 1000 gyermek vett részt a csanyiki erdészeti erdei iskola isme-
retterjesztő programjain, a Zöld Akció Egyesület és a Herman Ottó Múzeum pedig most ötödször 
rendezte meg az alsósoknak szóló, Herman Ottó nyomdokán című vetélkedőjét.
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Klaszterrendezvény és vásár –  
A Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter szervezésében
A City-Partner Miskolc – Miskolc Belvárosi 
Gazdaságfejlesztő Klaszter – melynek a BOKIK 
Nonprofit Kft. is alapító tagja – azzal a céllal jött 
létre 2011-ben, hogy a főutca szerepe érezhető-
en növekedjen, Miskolc belvárosa több figyel-
met kapjon a helyi vállalkozások érdekeinek fi-
gyelembevétele mellett. 

Céljai eléréséhez – egyebek mellett – különböző ak-
ciók megvalósításával is igyekszik közelebb kerülni a 
klaszter, melyre egy, az Új Széchenyi Terv keretében 
az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól elnyert pá-
lyázat (ÉMOP-1.2.1-11-2011-0025) is megvalósítá-
si lehetőséget kínál. A folyamatosan bővülő klaszter 
így a pénzügyi segítséggel – többek között – szabad-
téri rendezvényeket szervez. A harmadik ilyen ren-
dezvényre május első vasárnapján (2013. május 
5-én), 9–15 óra között kerül sor. 

Az esemény helyszíne a Városház tér és környé-
ke, ahol – a jól megszokott Miskolczi Vásár kínálatán túl 
– ezúttal a klasztertagok, belvárosi kereskedők és a 
helyi értékek képviselői is megjelennek: az esemény 
keretében közel 20, hangulatos faház települ ki a Város-
ház térre. A kiállítók kínálatában megtalálhatóak lesz-
nek a helyi kézműves és népművészeti termékek 
éppúgy, mint a könyvek, utazási ajánlatok, gasztro-
nómiai különlegességek. 

A szervezők családi és gyermekprogramokkal 
is várják a látogatókat: lesz arcfestés, délelőtt a Vaga 
Banda Társulat gólyalábasaival találkozhatnak, dél-
től kora délutánig pedig az Agyagbanda zenekar vár 
a helyszínen valamennyi érdeklődőt. Anyák napja al-
kalmából az édesanyákat apró ajándékkal köszöntik a 
szervezők. 

Fedezze fel a megújuló főutca pezsgését és bőséges 
kínálatát: legyen Ön is részese az eseménynek!

BOKIK Nonprofit Szolgáltató Kft.
Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefon: 46/501-879
E-mail: bokik@bokik.hu
Web: www.bokik.hu

Az Eastjob partnercége számára keres munkatársat projektmérnök műszaki ellenőr 
pozícióba Borsod megyébe. 

Az Eastjob Személyzeti Tanácsadó cég immár ötödik éve segíti partnereit professzioná-
lis HR-szolgáltatásaival. Partnereinket mind a megfelelő szakember megtalálásában és 
kiválasztásában, mind a belső HR-folyamatok kialakításában, fejlesztésében, optimalizá-
lásában magas színvonalon, rugalmasan és hatékonyan támogatjuk.  Munkánk színvona-
lára garanciát a tanácsadóink szakmai felkészültsége, hozzáállása jelenti.

Projektmérnök műszaki ellenőr
A leendő munkatárs feladatai:

•  Az építőipari kivitelezési tevékenység 
végzésének figyelemmel kísérése

•  Az építési naplók ellenőrzése, a 
bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek 
ellenjegyzése, észrevételezése, hibák, 
hiányosságok, eltérések feltüntetése

•  A műszaki, ill. gazdasági 
szükségességből indokolt tervvál-
tozásokkal kapcsolatos javaslatok 
megtétele az építtető részére

•  Az átadás-átvételi és a birtokbaadási 
eljárásban való részvétel

•  A beépített anyagok, késztermékek 
és berendezések megfelelőség-
igazolása meglétének ellenőrzése

•  A műszaki ellenőri feladatok elvég-
zésének dokumentálása az építési 
naplóban

• Műszaki kérdésekben javaslattétel

A pályázóval szemben támasztott 
elvárások:

•  Építőmérnök végzettség, magas- és 
mélyépítő műszaki ellenőri jogo-
sultság

• Legalább 10 év szakmai gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
•  Felhasználói szintű számítástechnikai 

ismeretek
•  Jó kommunikációs készség, precíz 

munkavégzés

Ajánlatunk:
•  Stabil háttér, szakmai fejlődési  

lehetőség
•  Kellemes munkahelyi  

környezet
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: B.-A.-Z. megye

jelenkezni a kiss.krisztina@eastjob.hu e-mail-címen lehet.
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Végre itt a jó idő, irány a strand!
Végre vége a hosszúra nyúlt 
télnek, és meg is érkezett a 
tavaszi meleg. A jövő héten 
már május hónapba lépünk, 
így itt van lassan a strand-
szezon.

Kicsit furcsa még a hirtelen be-
állt jó idő, de lassan mehetünk a 
strandokra fürdeni. Mindenhol 
az utolsó simításokat végzik és 
gőzerővel készülnek a nyári sze-
zonra. Megyénkben is számtalan 
strand közül választhatunk, le-
gyen szó vízi látványosságokról 
vagy gyógyfürdőről. A strandolás 
azonban ma már több a fürdőzés-
nél, napozásnál, a legkedveltebb 
helyek az egész családnak kínál-
nak szórakozást, és természete-
sen gyógy- és wellness-szolgálta-
tásokat is. 

Számos, kiváló fürdő találha-
tó a megyében is, ha pedig hajlan-
dóak vagyunk túlmenni a megye-
határon is, akkor ajánlható például 
a nagy fürdőkultúrával rendelke-
ző Hajdúszoboszló. A város mint 
gyógyhely és üdülőközpont, vala-
mint a hajdúszoboszlói gyógyvíz 
születésnapja egyaránt 1925. ok-
tóber 26. A „folyékony arany” fel-
színre törésének napjáról van szó, 
mely a turizmus szempontjából 
meghatározó volt a kis mezőváros 
életében és új lehetőséget kínált a 
fejlődéshez.

Hamar kiépült a fürdő, amely 
évről évre fejlődik, továbbépül, 
mostanra a gyógyulásra vágyók 
és a strandolók is megtalálják itt a 

számításukat, a fürdőkomplexum-
ban a fürdőszolgáltatások teljes pa-
lettája megtalálható: gyógyfürdő, 
gyógyászat, strand, aquapark, fe-
dett élményfürdő. Sőt, saját szál-
láshelyei is sokféle igényt kielégíte-
nek, a hotel mellett kempingeket is 
igénybe vehetünk. 

A hagyományoknak megfelelő-
en a hajdúszoboszlói strand május 
1-jén megnyitja kapuit a strandol-
ni vágyók előtt. A szezon kezdetén, 
a tradicionális strandrészen külön-
féle attrakciós, pezsgő-, hullám- és 
gyermekmedencék állnak a für-
dőzni vágyók rendelkezésére. A 
vízi szórakozás fellegvára a hajdú-
szoboszlói strandon továbbra is az 
aquapark, mely már május 1-jétől 
– korlátozott nyitva tartással – üze-
mel.

A nyitás alkalmából nagy-
szabású ingyenes strandnyitó 
„Hungarospartyt” rendeznek, me-
lyen fellép a Pergő együttes, Hien, 
Somló Tamás, Király Linda és Ki-

rály Viktor, Kökény Attila és a 
Unique. Az estet tűzijáték zárja. 

Június elejétől, a nyári idő be-
köszöntével további medencéket 
vehetnek birtokba a strandolók – 
köztük a népszerű mediterrán ten-
gerparti medencét. A vízi élmé-
nyeket kínáló fedett élményfürdő 
minden korosztály számára nagy 
élmény, a gyerekek pedig kifeje-
zetten imádják. Itt található a leg-
nagyobb hazai gyerekvilág bébi 
és családi medencékkel, elbűvö-
lő állatfigurákkal és csúszdákkal. 
A gyerekek szórakozásáról foglal-
koztató terem, játszóház is gondos-
kodik. Május 31-ig az ország leg-
nagyobb Lego-kiállítása várja az 
Aqua-Palace vendégeit. 

A világhírű jódos-brómos-
hidrogén-karbonátos hajdúszo-
boszlói gyógyvízre alapozva a 
gyógyfürdőben több mint 40-
féle kezelés vehető igénybe or-
vosi felügyelet mellett. 2013 nya-
rán indul a Hungarospa legújabb 

attrakciófejlesztés-projektje. A fej-
lesztés keretében az aquapark mel-
letti új terület bevonásával ext-
rém zónát alakítanak ki, ahol 20 
méteres podesztekről induló 6 új 
csúszdát és mászófalat építenek, az 
aquapark részen gyermek vízi ka-
landparkot alakítanak ki. 

A Me-HÖK bemutatja:

MEN FESZTIVÁL 2013
Május 8–11., Miskolc-Egyetemváros

 Ha végre itt a május, irány a MeN! 
A MeN nem egy tucatfesztivál, 
amiből szinte a nyár minden 
hetére jut egy, már fogalommá 
vált az egyetem falain belül, és 
híre vonzó azon kívül is. A maga 
nemében egyedülálló esemény 
a modern szórakozási formákra, 
és emellett a selmeci hagyomá-
nyokra és értékekre épül, a leg-
jelentősebb könnyűzenei pro-
dukciókkal, kulturális, sport- és 
hagyományápoló programok-
kal ígér tartalmas kikapcsoló-
dást. A MeN nemcsak egy ok-
tatási intézmény hallgatóinak, 
oktatóinak és dolgozóinak, ha-
nem a város és a régió fiataljai-
nak is fontos találkozója. idén 
a középiskolások is kedvezmé-
nyeket kapnak, erősítve ezzel a 
város és az egyetem jó kapcso-
latát. 

Miskolc kedvenc egyetemi 
fesztiválja szokás szerint most is 
nagyszabásúnak ígérkezik, elég 
csak egy pillantást vetnünk a 

programokra. A koncertek, par-
tik mellett színházi előadások, a 
diákrektor-jelöltek és csapataik 
vetélkedése,  az egyetem szépe-
választás, borverseny, középsulis 
focitorna és további progra-
mok teszik teljessé a 4 napot. 
Kis kedvcsináló a fellépők alap-
ján: igazi slágergyáros „elnök”, 
Mr. President érkezik, lehet majd 
nosztalgiázni a Brooklyn Bounce 
ütős dalaira is. A magyar fellépők 
közül a Bëlga, a Kiscsillag és a 
Brains koncertjei kihagyhatatla-
nok, biztosan sokan várják már 
a Hősöket, az Ocho Machot és 
a Punnany Massifot, vagy az ed-
dát és a republicot. A felsorolás 
korántsem teljes, lesz még szá-
mos koncert és több mint 20 dJ. 
A szervezők szeretettel várják az 
először idelátogatókat és az évek 
óta rendszeresen visszatérőket 
egyaránt. Vigyázat, jegyek már 
elővételben is kaphatók! infó: 
www.menfesztival.hu, facebook.
com/MiskolciegyetemiNapok.

Ezt ajánljuk még
Április 27. | Zemplén Ökotúra Futam 

2013. Sátoraljaújhely–Rudabányácska, 
Smaragdvölgy Pihenőpark.

Május 3–4. | Vásárfesztivál 2013. Mis-
kolc, belváros

Május 11. | Hernád-parti piknik. Hidas-
németi, Hernád park

Május 18. | Cserépi Pálinkamustra és 
Népi Értékek Napja. Cserépfalu

Május 18. | Mályi Természetvédelmi 
Fesztivál. Mályi

Május 18. | Civil Fesztivál. Tiszavalk
Május 19. | Pünkösdi mulatság. Fü-

zéri vár
Május 20. | Pünkösdi Gyermektánc Ta-

lálkozó. Sárospatak

További információ és foglalás:
Hőforrás hotel és Üdülőpark
5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2.
Tel.: 36-66/463-722, 463-740,

fax: 36-66/462-246
www.hoforrashotel.hu  E-mail: 

szallasrendeles@hoforrashotel.hu, 
info@hoforrashotel.hu

GYERMEKNAPI HÉTVÉGE GYULÁN

A HŐFORRÁS HOTEL*** 
ÉS ÜDÜLŐPARKBAN

2013. 05. 24. – 05. 26. 
kreatív foglalkozásokkal, 

szabadtéri gyermekprogramokkal
Gyermeknapi akciónk keretében a 12 év alatti 

gyermekeknek, szülőkkel egy szobában, 
díjmentesen biztosítjuk a szállást.

2 ÉjSzAKÁS cSOmAgAjÁNLATuNK
•  Elhelyezés: standard típusú szobában, 

félpanzióval
• Ár felnőttek részére: 14 600 Ft/fő/2éj
•  Ár gyermekeknek: 2 éves korig 

a szállás és ellátás díjmentes
• 2–6 éves korig: 3000 Ft/fő/2éj
• 6–12 éves korig: 5600 Ft/fő/2éj
• 12 éves kortól: 11 800 Ft/fő/2éj

SZÉP kártyát elfogadunk!

A Bogácsi 
Termál-

fürdőBen!!
 Május 1-jén

aquazumba 16.30-tól

 Május 11-től 
a felújított úszómedencét,

illetve a gömbcsúszdás
gyermekmedencét

megnyitjuk.

sok szeretettel várjuk
a kedves vendégeket!

www.bogacsitermalfurdo.hu
www.facebook.com/bogacsitermalfurdo

Tel.: 49/534-410

MÁtyÁs KirÁly GyóGyszÁllOdA***

last minute wellness  
Hajdúszoboszlón

Kétágyas szobában kétfős elhelyezéssel, 
félpanzióval és wellnesshasználattal: 

LaST MINuTE
(2013. 04. 02–05. 31., kivéve pünkösd):

már 6000 ft/fő/éjtől 

PüNKöSd
(2013. 05. 17–20.): 2 éjszaka

már 17 600 ft/fő/2 éjtől
További ajánlatainkért és részletekért 

érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken.

Mátyás Király Gyógyszálloda***superior

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.
Tel.: 52/360-200.  Fax: 52/361-974

E-mail: hotel@matyashotel.hu | www.matyashotel.hu

Apróhirdetés
Ford Fiesta 6 éves, metál színben, 
garázsban tartott, megkímélt álla-
potban, sok extrával, 4 db téliköpeny, 
felnivel eladó!! érdeklődni a 30/538-
3217 telefonon lehet.
Ne dobja ki, érték! Megunt, elrom-
lott, használt játékvasútját megvásá-
rolom. tel.: 06-20/444-8560.
Hi-Sec és MEGa acél bizton sá gi aj-
tók már 54 900 Ft-tól, továbbá nyí-

lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház i. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 órá-
ig, sz: 9–12 óráig.
Rovar- és rágcsálóirtás. Ágyi po-
loska, csótány, hangya stb. irtá-
sa garanciával. Magánszemélyek és 
közületek részére. sáfrány Miklós, 
30/822-0730.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Sötétebbik szemüvegét tette fel erre a hétre, meglehetősen kedvetlen, 
nincs jó hangulatban. Munkahelye légkörét is meghatározza morcossága, kollégáit piszkálja, így a 
munka sem halad olyan jól. Párja kedve is öntől függ, ne rontsa el a folyamatos éles kritikával. Ha min-

dig csak a hibákat veszi észre, azzal nem erősíti az önbizalmát.

BiKa (04. 21–05. 21.) Kellemes napokra számíthat a közeljövőben, személyes varázsa a 
munkájára is kihat, mivel szakértelemmel párosul, így szívesen dolgoznak önnel a munkahelyén is. Fő-
nökével eredményesen tárgyalhat, ha jól választja meg a hangnemet. Szervezzen tavaszi programo-

kat családjának, a jó levegőn eltöltött idő feltölti energiával.

iKreK (05. 22–06. 21.) Túlzásokba esik, nemcsak lelkét, de testét is hizlalja. Ez nem túl elő-
nyös, amellett, hogy egészségtelen, közeledik a nyár, és egyre kevesebb ruhában járunk. Karrierje vi-
szont szépen alakul, és még különösebb erőfeszítésébe sem kerül. Lehet, hogy új szerelem van kialaku-

lóban. Ha nincs tartós kapcsolata, talán most találja meg az igazit.

ráK (06. 22–07. 22.) Munkabírása és teherbírása meglehetősen végtelennek tűnik, nagy 
energiákat fektet feladatai megoldásába. Felettesei nyilvánosan is elismerik teljesítményét, ez további 
szárnyakat ad, akár két ember helyett is szívesen dolgozik. Egy kis lazítás azért jó lenne, ne utasítson 

vissza egy lazább estét. A héten több jó program is adódhat.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Munkájába fektetett energiája meghozza gyümölcsét, úgy 
tűnik, nem hiába dolgozik annyit. Valamilyen módon biztosan elismeri a főnöke is a fáradozásait. Ott-
hon a légkör kevésbé felhőtlen, próbáljon akár apró figyelmességekkel örömöt szerezni partnerének. 

Családtagjai is azért elégedetlenkednek, mert úgy érzik, elhanyagolja őket.

szűz (08. 24–09. 23.) Kompromisszumkészsége és alkalmazkodó képessége a szokottnál is 
nagyobb, ennek nagy hasznát veszi a munkájában és a magánéletében egyaránt. Új feladatok, kihívá-
sok várják, amikben nagyszerűen helytáll. Kellemes hangulata átragad partnerére is, szívesen szervez 

közös programot önnel, próbáljanak ki valami újdonságot, szokatlant. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Rokonszenvessé válik kollégái között, mivel nyitott a problémá-
ikra, és a megoldásban is igyekszik együttműködni. Örömmel fogadják, hogy tud arra is időt szakítani, 
hogy besegítsen nekik, ezt főnökei is jó szemmel nézik. Otthon feszültebb, türelmetlenebb, gyermekei 

végképp nem értik, miért ekkora hangerővel közli, mi nem tetszik.

sKorpió (10. 24–11. 22.) A csapatmunka előnyeire és szórakoztató voltára is ráébredhet. 
Kellőképpen nyitott a kollégái felé, így végre megtalálja helyét a munkahelyi közösségben is. Kommu-
nikációs készsége sokat segít ebben. Otthoni teendői viszont felgyülemlettek, próbálja rendszerezni 

őket, mivel úgy tűnik, kedvese a ház körüli tennivalókban nem partner.

nyilas (11. 23–12. 21.) Kicsit visszább kellene vennie a tempóból, a gyors munka kapko-
dássá válhat, aminek az eredménye a nem megfelelő hatásfok. Koncentráljon jobban feladataira. Kri-
tikus szemmel nézi a világot, de a véleményét jobb lenne burkoltabban megfogalmazni, ha nem meg-

felelő stílusban beszél barátaival, nem fogják keresni a társaságát.

BaK (12. 22–01. 20.) Nincs összehangolva a munkavégzésük, és kedve sincs mostanában a 
kollégáival való közös munkához. A helyzetből adódó feszült hangulata nem sok jót eredményez. 
Könnyen meg is sérthet valakit, mivel nem rejti véka alá véleményét. Ha teheti, vegyen ki pár nap sza-

badságot, pihenjen párjával. Egy kis lazítás után talán javul a kedélyállapota.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nagyon jó munkaerő, és mindent megtesz annak érdekében, 
hogy annak is tartsák. Rendeződnek a munkahelyével kapcsolatos kérdések, anyagilag is kezd rendbe 
jönni. Szabad idejét, ha egy mód van rá, inkább kedvesével és családjával töltse, mint a haverokkal. Pár-

ja kicsit elhanyagoltnak érzi magát, több gyengédségre vágyik. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Munkatársaival nem sokat fecseg, ezt felesleges időtöltésnek véli, 
mivel elmerülten végzi a feladatait, és nem szereti, ha ebben megzavarják. Attól, hogy minden idegszá-
lával a munkájára figyel, még néha válthatna egy-két kedves szót a kollégáival. Szeretne elvonulni a vi-

lágtól, kikapcsolódni, mert kezd nagyon feszültté válni.

Ismeri Ön a Bükk gombáit?

Tisztelt Olvasó! Most induló négyrészes rejtvényünkben a Bükk gombái nak 
nevét rejtettük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb május 
2-a éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes 
megfejtők között a Miskolci Szimfonikus Zenekar május 31-ei FeelHarmonic 
Love koncertjére szóló, 2-szer 2 darab belépőjegyet sorsolunk ki.

A színvonalas ügyeleti rendszer a cél
Az a cél, hogy olyan ügyeleti rend-
szer jöjjön létre Miskolcon, amely 
a XXI. századnak megfelelő, ma-
gas színvonalú és mobilis, ezért 
dolgoznak a kezdetektől, mondja 
Palla Sándor, a Miskolci Háziorvo-
si Egyesülés elnöke.

Az elnök szerint Miskolcon már régóta 
szerették volna az ügyeleti rendszert fej-
leszteni, csak nem volt rá meg a forrás. 
Ezért a városvezetés úgy gondolta, hogy 
megpályáztatja az ellátást olyanok számá-
ra, akiknek már van gyakorlata ebben. A 
háziorvosi egyesülés a kezdetektől részt 
vett a kidolgozásban, és azon voltak, hogy 
olyan kritériumrendszer álljon össze a pá-
lyázathoz, amely biztosítja a magas szak-
mai színvonalat. Szeretnék, ha XXI. száza-
di, a város lakosságának biztonságot adó, 
jól működő ügyelet jönne létre, a korábbi 
ugyanis nem volt eléggé szervezett és nem 
volt megfelelő a kommunikáció. Ez is egy 
külön szakma, amit tudni kell, azt szeret-
nék, ha csak olyan ügyelne, akinek megfe-
lelő gyakorlata van hozzá és kellőképpen 
mobilis is.

A pályázatot elnyert cég részben a saját 
dolgozóival, részben helyi, fiatal, agilis or-
vosokkal látja majd el a feladatot. Folya-
matos kapcsolatot tartanak majd a men-
tőkkel, a sürgősségivel, a háziorvosokkal, 
hogy rugalmas, alkalmazkodó ügyelet jöj-
jön létre. Ahogy Palla Sándor mondja, ha 
egy szép és csendes nap van, akkor elég, ha 
egy ügyeletes van bent, de például influen-
za-időszakban kell, hogy legyenek többen 
is a megnövekedett betegszám miatt. 

A 24 órás ügyelet nagyon fontos, ugyan-
is, ha akadályozva van a háziorvos, akkor 
a beteg nem szenvedhet hiányt. Ha pedig 
jól szervezetté válik a rendszer, akkor olyan 
diszpécserszolgálat alakul ki, amely felelő-
sen tud dönteni. Az elnök szerint nagyon 
sok múlik azon az emberen, aki először 
lép kapcsolatba a beteggel. Nagyon szak-
képzett ember kell, hogy legyen, aki – ha 
kell – jó tanáccsal megnyugtatja a beteget, 
ha kell, küldi az orvost, ha pedig arra van 
szükség, riasztja a mentőt. 

A folyamatos kapcsolattartás, konzul-
táció is kitétel a pályázóval szemben. Azt 
mondja Palla Sándor, ha nem olyan lesz 
az ügyelet, mint amit vártak, akkor jelezni 
fogják, hiszen az esetleges probléma náluk 
csapódik le. A szervezőmunka, a konzul-
táció elkezdődött, és a húszéves egyesülés 
300 orvosa bizakodó a kialakuló rendszer-
rel kapcsolatban.

H. I.

Koncentrálják a diagnosztikát és a tudást
A két kórház szakmai harmonizá-
ciójára a struktúraváltás jegyében 
pályázik a MISEK és a megyei kór-
ház – erősítette meg Tiba Sándor, a 
MISEK igazgatója.

A 3 milliárdos TIOP-pályázatból 1 milli-
árd a megyei és 2 milliárd a MISEK ré-
sze. Tiba Sándor szerint a struktúra ösz-
szehangolására azért van szükség, mert 
két „dolog” kevés az egészségügyben: a 
humán erőforrás, vagyis a szakdolgozók, 
és a pénz. Egy 160 ezer lakosú városban 
két ekkora intézményt, egyforma, vagy 
nagyon hasonló struktúrával egy fenntar-
tónak – ami jelen esetben az állam – üze-
meltetni és fejleszteni nem gazdaságos és 
nem ésszerű.

Mivel a megyei kórházban a Csillag-
pont-fejlesztésnek köszönhetően magas 
szintű sürgősségi ellátás jött létre, korsze-
rű műtők épülnek, így szakmailag is indo-
kolt, ha a műtéti tevékenységek egy része 
oda helyeződik át – persze, nem minden.

A műtéti tevékenységeknek ugyan-
is van egy fekvőbeteg része, amely hosz-
szabb kórházi tartózkodást igényel a mű-
téti beavatkozás után és ezt olyan helyen 
érdemes végezni, ahol minden háttér 
adott, és fejleszteni lehet. Tipikusan ilyen 
a traumatológia-mellkassebészet, amely-
nek a diagnosztikai, illetve beavatkozá-
si háttere is jobban biztosított a megyei 
kórházban. 

Van ugyanakkor az úgynevezett egyna-
pos műtéti eljárás, amikor 24 órán belül át-
esik a beteg a beavatkozáson és haza tud 
menni. Az olyan szakmáknál, mint a sze-

mészet és az urológia, a beavatkozások há-
romnegyede ilyen. Tehát a nagy része az 
ellátásnak marad a MISEK-ben, csupán 
a nagyobb beavatkozásokat végzik majd 
a megyei kórházban a struktúraátalakítás 
után – vagyis leghamarabb jövőre. A bete-
geket helyben vizsgálják ki a szakrendelők-

ben, választott időpontban megtörténik a 
műtét, majd hazaengedik és a kontrollokat 
is helyben végzik majd.

De Tiba Sándor szerint azt sem lehet 
mondani, hogy megszűnne a bennfekvé-
ses műtéti eljárás náluk, hiszen például to-
vábbra is működik majd változatlanul a 
szülészet-nőgyógyászat, ugyanakkor erő-
södnek azok a szakellátások, amelyek csak 
a MISEK-ben vannak, mint a tüdőgyógyá-
szat, a bőrgyógyászat, az infectológia és a 
hematológia. 

Ebben nyújt segítséget a pályázat, amely-
ből a 6300 négyzetméteres sebészeti tömb 
teljesen megújul. A teljes tüdőgyógyásza-
ti ellátást ott, egy helyen alakítják ki, még-
hozzá nagyon korszerű körülmények közt. 
A belgyógyászati osztályokat is egy épület-
ben helyezik el.

A szakmai harmonizáció jegyében a 
MISEK-hez kerül a megyeitől a Szent Fe-
renc Kórház is, tette hozzá az igazgató, aki 
hangsúlyozta: az orvosokat, a diagnoszti-
kát, a tudást koncentrálni kell, ez a céljuk 
sikeres pályázat esetén.

H. I.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

A szocialisták bírálják
A szocialisták megyei és miskolci vezetése továbbra is kritizálja a tervezett átalakí-
tást. Szerdai sajtótájékoztatóján Lukács András megyei irodavezető arról szólt, hogy 
a megyei kórház és MISEK közös pályázatának beadási határidejét meghosszabbí-
tották, így nem tudni, mikor lehet belőle valami. Ugyanakkor a pályázat tartalma 
kapcsán kiemelte, hogy a hárommilliárd forintból a sürgősségi, a mellkassebészeti, a 
szemészeti és az urológiai osztályt áthelyezik a MISEK-ből a megyei kórházba, és a 
megmaradó ellátások épületei újíthatók fel belőle. Így azt a magyarázatot sem tart-
ják elfogadhatónak, hogy az ügyeletet azért kell Diósgyőrben megszüntetni, mert 
onnan elkerültek a hátteret adó ellátások, tette hozzá, ugyanis most ugyanez törté-
nik a MISEK Csabai kapui telephelyén.
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Április 27. | szombat » Labdarúgás: NB I, MTK – DVTK. Budapest, Hidegkuti Nán-
dor Stadion, 14.00 » Salakmotor: Páros Eb-elődöntő. Népkerti salakmotorpálya, 15.00 » Vízi-
labda: OB I/B, Miskolc Városi Sportiskola – Debreceni EAC. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 15.00 
» Amerikaifutball: Divízió I, Miskolc Steelers – Budapest Titans. Miskolci Egyetem, sporttelep, 
15.00 » Kézilabda: NB II férfi. Miskolc VSI – Bőcs KSC. Egyetemi körcsarnok, 15.00.

Április 28. | vasÁrnap » Futsal: NB I, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Tolna-Mözs. 
Egyetemi körcsarnok, 17.00.

mÁjus 4. | szombat » Labdarúgás: NB I, DVTK – DVSC, Diósgyőri stadion, 14.00 » Ví-
zilabda: OB I/B, Miskolc Városi Sportiskola – Szegedi Vízipóló suli. Kemény Dénes Városi Sportuszo-
da, 10.30 » Floorball: OB2, Miskolci Szabadidőközpont FSE – SZPK-Nokia „B”. Generali Aréna, 16.30 
» Asztalitenisz: NB I Keleti csoport, Borsod Volán I – Apagy SE I. Szemere Szakközépiskola, 11.00.
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Kovac Zoltán: „A pályán nem lehet csalni”
2–2-es döntetlennel mu-
tatkozott be a DVTK kis-
padján Kovac Zoltán a Fe-
rencváros ellen. Szombaton 
újabb budapesti ellenfél vár 
a piros-fehérekre.

Telt ház, tízezer néző előtt csapott 
össze múlt hét vasárnap a DVTK a 
Ferencvárossal. A vendégek kétszer 
is vezettek Julian Jenner és Gyöm-
bér Gábor góljával, ám a találko-
zó ötödik percében csereként beállt 
francia–szenegáli támadó (Goszto-
nyi Andrásnak a második percben 
eltört a szárkapocscsontja, a közép-
pályás Vladan Čukić szerelési kísér-
letét követően sérült meg, s a sze-
zonban már nem léphet pályára.), 
l’Imam Seydi kétszer is egyenlített.

– A mérkőzésen, főleg az első 
félidőben többet vártam, nem fo-
ciztunk eleget, nem tartottuk meg 
a labdát. Ez nem akkora baj, mert 
csak két napja dolgoztunk együtt, 
még nem érti pontosan minden 
labdarúgóm, mit is szeretnék. A fél-
időben remegtek a falak, mert nem 

ezt várom, ahogy a szurkolók sem. 
Hat mérkőzés van még, de sok a sé-
rültünk, José Luque is maga kérte a 
cserét, Vadász Viktort is emiatt cse-
réltem le. Az utolsó percekben, ha 
gyorsabban reagálunk, gondolko-
dunk, pontosabbak vagyunk, meg-
szerezhettük volna a három pontot. 
Köszönjük szurkolóinknak, hogy 
mögöttünk álltak a nehéz pillana-
tokban is. Az egy pontot Gosztonyi 
Andrásnak ajánljuk – értékelt a le-
fújás után a döntetlennel debütáló 
Kovac Zoltán.

Szombaton a harmadik helyezett 
MTK-nál, a  Hidegkuti Nándor Sta-
dionban vendégszerepel a DVTK.

– Próbáltam megtalálni az 
egyensúlyt, ki kivel érti meg magát 
legjobban a csapatban. Elbeszél-
gettem egyénileg a játékosokkal, 
privát ügyekről is, és jobb hozzá-
állást érzek – kezdte Kovac Zoltán. 
– Fontosnak tartom a személyes 
kapcsolatot. Az edző is azért van 
ott, mert segíteni akar. Aki viszont 
nem érti ezt meg, nem fog fejlőd-
ni sem velem, sem másik edzővel.

A megbízott vezetőedző kitért 
az FTC elleni mérkőzés után tett 
nyilatkozatára is.

– Van, amikor remeg az öltö-
ző, máskor meg biztatni kell a lab-
darúgókat. Az nem jó hozzáállás, 
hogy „mindenki jó”, „mi vagyunk 
a legjobbak”. Nem profi mentali-
tásra vall, ha megelégszünk azzal, 
amink van. Ugyanakkor, ha azt lá-
tom, hogy a játékosok harcolnak a 
klubért, megvédem őket – hangsú-
lyozta a szakember.

Kovac Zoltán kiemelte, minden-
kitől 110 százalékot vár az edzése-
ken és a mérkőzéseken.

– Nem érdekel, ki hányszor volt 
válogatott, vagy mennyi mérkőzést 
tudhat magáénak a Diósgyőr színei-
ben. Csak az számít, most hogyan 
teljesítenek. Ha európai szinten aka-
runk játszani, nem lehet csalni a pá-
lyán, meg álmodozni, keményen 
kell dolgozni, annak lesz eredmé-
nye. Minden játékosnak magát kell 
először legyőznie – zárta a tréner.

A DVTK továbbra sem számít-
hat a rehabilitációs edzéseket vég-
ző Csirszki Martinra, és a mű-
tét után lábadozó Mohamadou 
Abdouramanra.      Soós P. | fotó: J. Á.

» Sportos találkozóval búcsúztak. A DVTK női kosárlabdacsapata a szurkolókkal kö-
zösen sportolva búcsúzott az idénytől hétfőn a Generali Arénában. A játékosok április végéig lá-
togatásokat tesznek majd szerte a megyében, részt vesznek korosztályos lány kosárlabdacsapatok 
edzésein, tanácsaikkal segítve a helyi edzők munkáját.

» Kikapott a Vénusz. 6–4-es vereséget szenvedett a női futsal NB I felsőági rájátszásának utolsó 
előtti fordulójában a DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont az utolsó helyen álló Galaxistól vasárnap, a Gene-
rali Arénában. Sárréti Géza csapata hazai pályán zárja a felsőági rájátszást a Tolna-Mözs ellen.

» Győzelemmel mutatkoztak be. Meggyőző fölénnyel nyerte meg első hazai mér-
kőzését a Miskolc Renegades amerikaifutball-csapata a BAFC-kupában. A budapesti Zöld Sasok el-
len 59–6-ra diadalmaskodtak vasárnap az Ifi-pályán a Renegátok. A Miskolc Renegades következő 
mérkőzése május 18-án, vasárnap szintén hazai pályán lesz a Győri Cápák ellen.

» Döntetlennel kezdtek. Megkezdődött az OB I/B-s vízilabda-bajnokságban a második 
szakasz, a rájátszás. Az MVSI a kecskeméti Hírös Sport alakulatát látta vendégül a Kemény Dénes 
Városi Sportuszodában, a végeredmény 13–13 lett.

» MVSI-vereség. 34–29-re kikapott szombaton a Fehérgyarmat vendégeként az MVSI férfi 
kézilabdacsapata az NB II észak-keleti csoportjának 18. fordulójában. A következő körben a sereg-
hajtó Bőcsi KSC-t fogadják a tabella 7. helyén álló miskolciak.

» Két érem az országosról. A szabadfogású birkózók április 20-ai, tatabányai diákolimpiai orszá-
gos döntőjén a Miskolc Városi Sportiskola sportolói közül Szolnoki Roland ezüstérmes lett a 69 kg-os súlycso-
portban, míg Szalisznyi Kolos bronzérmet vehetett át az 54 kg-os kategória eredményhirdetésekor. 

» Ingyenes nordic walking. Az Országos Nordic Walking Program keretében további in-
gyenes foglalkozásokat szerveznek a megyei sportszövetségek képviseletének tagjai június 9-éig, 
15 alkalommal. Időpontok a minap.hu-n.

röviden ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Hirdetés

Itt a salakmotoridény
A népkerti salakmotor-aréná-
ban rendezik szombaton a pá-
ros Európa-bajnokság egyik elő-
döntőjét. 

Ötödik alkalommal ad ott-
hont Miskolc a salakmotoros 
páros Európa-bajnokság egyik 
állomásának, amely a honi 
speedway-szezon első rendez-
vénye. A sorozat elődöntőjében 
Miskolcon Csehország, Len-
gyelország, Olasz ország, Auszt-
ria, Szlovénia és Magyarország 
sportolói állnak starthoz, hogy 
megküzdjenek a továbbjutást 
jelentő első három hely egyiké-
ért, ezzel kvalifikálva magukat a 
németországi Herxheim város-
ában megrendezendő döntőbe.

Mint a speedway.hu-n olvas-
ható, a Magyar Motorsport Szö-
vetség megnevezte a hazánkat 
képviselő triót: Magosi Norbert, 
Tabaka József és Benkő Roland 
viselheti a piros-fehér-zöld mell-
számokat szombaton.

Az utóbbi hetekben, hóna-
pokban sokat dolgoztak a pálya 
rendbetételén. Bár a licensz még 
érvényes 2013-ra, a palánkot a 
nemzetközi szövetség kérésére 
újra kellett építeni, mondta el la-
punknak Jacsó Tibor szervező.

A verseny lebonyolítása el-
tér az elmúlt évek alatt megszo-
kottaktól, hiszen a hét helyett hat 
csapattal megrendezett elődön-
tő borítja a papírformát. Az első 
tizenöt futamban minden páros 
találkozik minden ellenféllel, ez-
zel kialakítanak egy helyezést. A 

helyezésüktől függően a párosok 
az A, B és C döntőbe kerülnek. A 
C döntőben az alapszakasz ötö-
dik és hatodik helyezettje, a B 
döntőben a harmadik, negye-
dik helyezettje, a C döntőben az 
első és második helyezettje dön-
ti el a végeredményt, ahol csak a 
döntők pontszámai mérvadóak, 
egyenlőség esetén külön futam-
ban döntenek a helyezésekről.

Kapunyitás szombat délután 1 
órakor, start pedig 3-kor.

Három héttel később, május 
20-án csapat-világbajnoki kva-
lifikációs futamot rendeznek 
Miskolcon, ahol az Egyesült Ál-
lamok, Franciaország és Olasz-
ország együttesével mérik majd 
össze tudásukat a hazaiak, s kide-
rül, kik csatlakoznak a lengyelor-
szági körbe, a lengyel–ausztrál–
orosz trió mellé.

A tervek szerint a magyar baj-
noki sorozat egyik futamát, vala-
mint a Sziráczki-emlékversenyt 
is megtekinthetik a Népkertben 
a sportág rajongói.                      S. P.

Felvételünk a szeptemberi, páros 
Eb-elődöntőn készült | fotó: M. L.

Sokat fejlődtek a fiatalok
Egy hete legördült a függöny a női 
röplabda NB I képzeletbeli színpa-
dán. Az Albrecht MVSC MVSI együt-
tese az NRK Nyíregyháza ellen elve-
szítve a helyosztót, a hatodik helyen 
végzett. 

Toma Sándor edző szerint összes-
ségében reális ez a helyezés. 

– Persze, történhetett volna sok 
minden másként, mert ha szer-
vezettebbek vagyunk, akkor nem 
szaladunk bele annyi vereségbe. 
Különösen az átmeneti szakasz-
ban gyűltek a fiaskók, de a bajnok-
ság első felvonását mégis az ötödik 
helyen tudtuk zárni. 

A remek kezdés utáni megtor-
panás legfőbb okának azt tartja az 
edző, hogy nyáron intenzív felké-
szülésen vettek részt a lányok, több 
esetben naponta kétszer is gyako-

roltak. A bajnokság közben a lá-
nyok iskolába járnak, így nem tart-
ható ez az iram.

– Az örvendetes, hogy kialakult 
egy stabil, tizenkettes keretünk, és 
folyamatosan épülnek be a csapat-
ba a Miskolci Sportiskola tehetsé-
ges röplabdázói – tette hozzá.

Ugyanakkor elmondta: a játé-
kosok az edzéseken nagyon jól és 
bátran dolgoztak, a mérkőzéseken 
azonban ennek csak a töredékét 
látta viszont a pályán. 

– Volt néhány, kifejezetten élve-
zetes mérkőzésünk, játszmát tud-
tunk rabolni a Vasastól, és a me-
zőnyben jobbak voltunk, mint 
korábban. Valamit lépni kellene 
a feladó posztján is – összegzett a 
mester.

A hosszabb értékelés a minap.
hu-n olvasható.                             D. L.
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Az Eastjob partnercége számára keres munkatársat bérszámfejtési munkatárs pozícióba 
Borsod megyébe. 

Az Eastjob Személyzeti Tanácsadó cég immár ötödik éve segíti partnereit professzioná-
lis HR-szolgáltatásaival. Partnereinket mind a megfelelő szakember megtalálásában és 
kiválasztásában, mind a belső HR-folyamatok kialakításában, fejlesztésében, optimalizá-
lásában magas színvonalon, rugalmasan és hatékonyan támogatjuk.  Munkánk színvona-
lára garanciát a tanácsadóink szakmai felkészültsége, hozzáállása jelenti.

Bérszámfejtési munkatárs
A leendő munkatárs feladatai:

• Bérszámfejtési tevékenység támogatása
•  A havi munkaidőadatok feldolgozásával 

a bér és egyéb, személyi jellegű 
járandóságok rögzítése, ellenőrzése

•  Bérjegyzékek elkészítésében való segít-
ségnyújtás

• Különféle bérjellegű igazolások elkészítése
•  Jutalmak, prémiumok és egyéb eseti 

jellegű kifizetések rögzítése, ellenőrzése, 
számfejtése

•  Munkavállalókat terhelő levonások rögzí-
tése, ellenőrzése

•  Személyi jövedelemadó-bevallások 
elkészítése, és közvetítése az illetékes 
hatóság (NAV) felé

•  Bérkartonok, járulékelszámolási lapok 
vezetése, megfelelő rendszerezése

•  A bérjellegű kifizetésekkel kapcsolatban 
listák lekérdezése, kimutatások készítése a 
megadott szempontoknak megfelelően

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
•  Legalább középfokú  

szakirányú végzettség 
•  Minimum 3 év szakterületen szerzett 

tapasztalat
•  Magabiztos számítástechnikai ismeretek, 

Excel magas szintű ismerete 
• Racionális gondolkodásmód
• Önállóság, pontosság, precizitás
•  Jó kommunikációs készség szóban  

és írásban
• Rugalmasság, megbízhatóság

Ajánlatunk:
•  Stabil háttér, szakmai fejlődési  

lehetőség
•  Kellemes munkahelyi  

munkakörnyezet
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: B.-A.-Z. megye

jelenkezni a kiss.krisztina@eastjob.hu e-mail-címen lehet.

adria Holiday 
utazási iroda
3525 miskolc, széchenyi u. 46.

(mancs-szobornál) 
tel.: 46/508-688, eng.sz: u-000412 

www.adriaholiday.hu  
adriaholiday@adriaholiday.hu

Napfényes Itália   
05. 29–06. 02., 06. 04–08.  21 900 Ft/fő
06. 22–28.  43 200 Ft/fő
06. 16–23.  56 900 Ft/fő

Karintiai tóvidék – Ausztria Riviérája
05. 17–20.  39 300 Ft/fő

Dalmácia gyöngyszemei 05. 25–30.  54 900 Ft/fő

Hétvége Lengyelországban 
05. 31–06. 02.  28 900 Ft/fő

Római vakáció (Assisi–Velence kirándulással) 
06. 21–26. 49 900 Ft/fő

Napsütötte Toszkána tengerparti nyaralással
2013. 06. 21–27.  64 900 Ft/fő

Bajor kastélyok  06. 27–07. 01.  68 900 Ft/fő

Isztria és a Plitvicei tavak csodái 
2013. 06. 30. - 07. 04.   61 900 Ft/fő

a kupon felmutatásával 2000 ft/fő 
kedvezményt biztosítunk árainkból!

Akció 2013. 04. 27-től 2013. 05. 03-ig
Perwoll foly. mosószer, 3 l, 566 Ft/l 1699 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Ariel gél kapszula, 16 db-os, 100 Ft/db 1599 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 549 Ft/kg 1099 Ft
Háztartási alu. létrák 3–7 fokosig  6699 Ft-tól 
Héra falfesték, fehér, 16 l + ajándék póló, 349 Ft/l 5599 Ft
Diszperzit mennyezet- és falfesték 14 l, 221 Ft/l 3099 Ft
Beltéri glettanyag fehér, 20 kg, akciós áron 99 Ft/kg 1999 Ft
Trikolor kerítésfesték több színben 0,75 l, 1865 Ft/l 1399 Ft
Praktik kerítéslazúr 5 l, 560 Ft/l 2799 Ft
Trinát Dekor festék rozsdára 0,75 l, 4399 Ft/l 3299 Ft
Festőhenger Polyacryl 25 cm, reklámáron  599 Ft



Április 27. | szombat
20.00 | Ganxsta Zolee & Kartel koncert. Helynekem.

Április 28. | vasÁrnap
10.30 | Aladdin és a csodalámpa. Csodamalom 

Bábszínház.

18.00 | 3. Miskolci Bach-hét. Concertissimo! Ze-
nepalota.

Április 29. | hétfő
14.00 | 3. Miskolci Bach-hét. Hommage à Bach. 

Fazekas Utcai Általános Iskola.

Április 30. | kedd
17.00 | 3. Miskolci Bach-hét. A jól temperált zon-

gora. Zenepalota.

mÁjus 1. | szerda
08.00–19.00 | Majláthi majális. Zenés  

ébresztés, aszfaltrajzverseny, színpadi műsorok, 
játékos családi sportvetélkedő, férfi foci- 
bajnokság, édesanyák köszöntése,  
lovaglás és szamaragolás, karaoke, este közös 
szalonnasütés nótázással. Csóka utcai  
játszóterek.

09.30–17.00 | MSZP-majális. Sportbemutatók, 
bábszínház, színpadi műsorok, ugrálóvár,  
arcfestés, mutatványosok, játékos vetélkedők. 
Csanyik.

10.00 | Munkáspárti majális. A Munkáspárt 
Miskolc pártszervezetének koszorúzással egy-
bekötött megemlékezése a munkásmozgal-
mi emlékműnél. Este 6-ig kulturális programok. 
Csanyik-völgy.

10.00–18.30 | Roma Majális. Kézműves  
sátor, egészségügyi szűrés , tehetségek a szín-
padon, katasztrófavédelmi bemutató. Csanyik-
völgy.

17.00 | 3. Miskolci Bach-hét. Kántorválasztás a Ta-
más-templomban. Deszkatemplom.

mÁjus 2. | csütörtök
18.00 | 3. Miskolci Bach-hét. Zenei áldozat. MAB-

székház.
18.00 | A Claxoton Quartett hangversenye. Ze-

nepalota, Bartók-terem.
mÁjus 3. | péntek
10.00–22.00 | Borsodi Kézműves Sörfeszti-

vál. Szinva terasz.
16.00 | Operaklub. Giuseppe Verdi: Don Carlos. Cso-

damalom Bábszínház.
18.00 | 3. Miskolci Bach-hét. Dicsérjétek őt csengő 

muzsikával. Belvárosi evangélikus templom.

mÁjus 4. | szombat
10.00–22.00 | Borsodi Kézműves Sörfeszti-

vál. Szinva terasz.
16.00 | Emlékkonferencia Dsida Jenő halálának 

75. évfordulója alkalmával. MAB-székház.

mÁjus 5. | vasÁrnap
07.00–15.00| Miskolczi Vásár. Sétálóutca.
09.00–15.00 | Klaszterrendezvény és vásár. 

Helyi értékek képviselői, akik hangulatos faházak-
ban kínálják portékáikat, belvárosi kereskedők ter-
mékei, kézműves és népművészeti tárgyak vására. 
Városház tér és környéke.

» további programok: minap.hu
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Április 29. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 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 archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Április 30. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.25–06.00 Képújság.

mÁjus 1. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

mÁjus 2. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kultu-
rális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

mÁjus 3. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

mÁjus 4. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.25–07.00 Képújság.

mÁjus 5. | vasÁrnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti 
magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság.

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››››

progrAmAjánló ››››››››››››››››››››
Ápr. 25–mÁj. 1. | 15.15 Az óriásölő; am. kalandfilm | 12 | (Béke) | 15.30 Po-

koli futam; am. | 12 | (Uránia) | 17.30 Európai Panoráma (EP): Broken; fel-
iratos angol film | 16 | (Béke) | 17.45 EP: Rázós környék; feliratos angol film 
| 18 | (Uránia) | 19.45 G. I. Joe – Megtorlás; kan.–am. sci-fi akció | 16 | (Béke) | 
20.00 EP: 360; feliratos angol–fr.–brazil–osztrák romantikus film | 16 | (Uránia).

mÁjus 2–8. | 15.15 A nagy nap; am. romantikus vígjáték | 16 | (Béke) | 17.30 
Camille; feliratos fr. vígjáték | 12 | (Béke) | 19.45 Gyilkos vágyak; feliratos né-
met–fr. thriller | 16 | (Béke).

mÁjus 2–3., 7–8. | 15.30 A hívás; am. thriller | 18 | (Uránia) | 17.45 Gyilkos 
vágyak; feliratos német–fr. thriller | 16 | (Uránia) | 20.00 Hogyan nevezze-
lek?; feliratos–fr. vígjáték | 16 | (Uránia).

mÁjus 4–5. | Nagyon rövid filmek fesztiválja | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Jurassic Park (MB premier előtt, digitális 
3D) | 12 | 19.30 (sze)
Vasember 3. (MB premier, digitális 3D) | 
12 | 12.00 (szo–v, sze), 14.40, 17.20, 20.00 
– 21.30, 22.30 (p–szo, k)
Vasember 3. (MB premier) | 12 | 11.00 
(szo–v, sze), 13.40, 16.20
Vasember 3. (F premier) | 12 | 19.00
Menedék (MB premier) | 12 | 11.15 
(szo–v, sze), 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 
22.30 (p–szo, k)
Oblivion (MB) | 16 | 10.30 (szo–v, sze), 
13.00, 15.30, 18.00, 20.30 – 22.15 (p–
szo, k)
G. I. Joe (MB digitális 3D) | 16 | 13.00, 
17.30, 19.45 – 22.00 (p– szo, k)
Eleven testek (F) | 16 | 15.15

Támadás a Fehér Ház ellen (MB) | 16 | 
21.45 (p–szo, k)
Croodék (MB digitális 3D) | 6 | 10.00, 
12.00 (szo–v, sze), 14.00, 16.00 18.10
Croodék (MB) | 6 | 11.00 (szo–v, sze)
Képszakadás (MB) | 16 | 12.15 (szo–v, 
sze), 16.30
Óz, a hatalmas (MB digitális 3D) | 12 | 
10.00 (szo–v, sze), 14.45
Horrorra akadva 5. (F) | 16 | 10.15 (szo–v, 
sze), 14.15, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo, k)
Pokoli futam (MB) | 12 | 20.15
Tökéletes hang (MB) | 12 | 19.30 (kivé-
ve sze)
Az óriásölő (MB digitális 3D) | 12 | 12.30 
(szo– v, sze), 17.15
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – április 25. – május 1. ›››››››

HirDetés

HirDetés

» A minorita templomban április 27-én, szombaton délután fél 5 órai kezdettel Kálmán 
Peregrin ferences, mátraverebély-szentkúti házfőnök tart előadást Hit és szerzetesség címmel. Az este 
6 órakor kezdődő szentmisét is ő mutatja be. Vasárnap, 28-án délután 5 órától szentségimádás, majd 
6 órától Kelemen Didák boldoggá avatásáért Seregély István ny. egri érsek mutatja be a szentmisét.

» Vasárnap, 28-án minden katolikus templomban a jó termésért imádkoznak, a búzaszen-
telésre a helyben hirdetett időpontokban kerül sor. Ezen a napon délután 4 órától mutatnak be 
szentmisét Teréz anya nővéreinek lyukói kápolnájában.

» A Diósgyőri Kolping-család Egyesület előadássorozatot szervez a Hit évében. A 
következő alkalom április 30-án, kedden este 7 órakor lesz a diósgyőri plébánia hittantermében. Ara-
nyosi Zsuzsa textilművész vetített képes előadást tart A Sixtus-kápolna a hit szemével címmel.

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

A Miskolci Nemzeti Színház májusi műsora
mÁjus 2. | csütörtök | N | 19.00 

CHiCAGO / Bérletszünet | K | 15.00 
ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszü-
net | J | 19.00 A GéZAGYereK / Bér-
letszünet

mÁjus 3. | péntek | K | 19.00 
JÁtsZD ÚJrA, sAM! / Sárosi bérlet | 
CS | 19.00 HAMLet / Bérletszünet

mÁjus 4. | szombat | N | 15.00 A 
PADLÁs / Bérletszünet | K | 19.00 
éN és A KisÖCséM / Ábrahám

mÁjus 5. | vasÁrnap | K | 19.00 
JÁtsZD ÚJrA, sAM! / Csiky Arany 
| J | 17.00 A KOPAsZ éNeKesNŐ / 
Bérletszünet | CS | 19.00 HAMLet / 
Bérletszünet

mÁjus 7. | kedd | N | 15.00 A PAD-
LÁs / Egyszervolt | J | 19.00 Babák 
(Genet: Cselédek) / A Manna és a 
Budapest Bábszínház előadása

mÁjus 8. | szerda | K | 15.00 éN 
és A KisÖCséM / Papageno  
| J | 19.00 színész eladó! / Selme-
czi György, Szabó Irén, Kosik Anita 
és Ódor Kristóf műsora | CS | 19.00 
HAMLet / Bérletszünet

mÁjus 9. | csütörtök | N | 19.00 
A PADLÁs / Bérletszünet | K | 14.00 

ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Bérlet-
szünet; 19.00 A VÁGY ViLLAMOsA 
/ Bérletszünet | J | 17.00 eGY ÓrA 
VerseK KÖZÖtt / Művészeink tár-
saságában

mÁjus 10. | péntek | N | 15.00 A 
PADLÁs / Bérletszünet | K | 19.00 
JÁtsZD ÚJrA, sAM! / Vörösmar-
ty Arany

mÁjus 11. | szombat | N | 10.30 
Miskolc Város Ünnepe; 19.00 NA-
BUCCO / Katona (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet | K| 19.00 AZ ÖrDÖG / Egres-
sy (Arany, Ezüst) bérlet

mÁjus 12. | vasÁrnap | K | 15.00 
AZ ÖrDÖG / Déryné (Arany, Ezüst)  
| J | 19.00 színész eladó! / Selme-
czi György, Szabó Irén, Kosik Anita és 
Ódor Kristóf műsora | CS | 18.00 szó-
ról szóra / A PanoDráma előadása

mÁjus 13. | hétfő | CS | 19.00 szó-
ról szóra / A PanoDráma előadása

mÁjus 14. | kedd | N | 19.00 Don 
Carlos – egmont / A Maladype elő-
adása | J | 19.00 A GéZAGYereK / 
Bérletszünet

mÁjus 15. | szerda | N | 19.00 Ze-
nekatasztrófa / A Hólyagcirkusz elő-

adása | K | 19.00 Bányavirág / A 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
előadása | J | 17.00 A KOPAsZ éNe-
KesNŐ / Bérletszünet

mÁjus 16. | csütörtök | N | 
19.00 NABUCCO / Madách (Alap, 
Arany, Ezüst)  | K | 15.00 ÓZ, A NAGY 
VArÁZsLÓ / Bérletszünet | J | 19.00 
A KOPAsZ éNeKesNŐ / Bérletszünet

mÁjus 17. | péntek | N | 19.00 NA-
BUCCO / Upor (Alap, Arany, Ezüst)  | K 
| 19.00 AZ ÖrDÖG / Sárosi

mÁjus 18. | szombat | K | 19.00 
AZ ÖrDÖG / Latinovits (Arany, Ezüst) 
| CS | 19.00 HAMLet / Bérletszünet

mÁjus 21. | kedd | K | 15.00 ÓZ, 
A NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet | 
J | 19.00 A HiDeG GYerMeK / Bér-
letszünet | CS | 19.00 A „FOriNt” – 
MéDeiA / Bérletszünet

mÁjus 22. | szerda | N | 15.00 A 
PADLÁs / Kerekerdő | K | 19.00 éN 
és A KisÖCséM / Lehár (Arany, Ezüst) 

mÁjus 23. | csütörtök | N | 
15.00 A PADLÁs / Bérletszünet | K | 
19.00 AZ ÖrDÖG / Lendvai

mÁjus 24. | péntek | N | 19.00 
CHiCAGO / Vörösmarty (Alap, Arany, 

Ezüst) | J | 19.00 A GéZAGYereK / 
Bérletszünet

mÁjus 25. | szombat | K | 19.00 
JÁtsZD ÚJrA, sAM! / Ábrahám  
| J | 17.00 négyNeGYeD / Bérlet-
szünet | CS | 19.00 HAMLet / Bér-
letszünet

mÁjus 26. | vasÁrnap | N | 19.00 
NABUCCO / Szigligeti (Alap, Arany, 
Ezüst) | K | 15.00 JÁtsZD ÚJrA, 
sAM! / Déryné Arany

mÁjus 28. | kedd | N | 19.00  
Úri MUri / Bérletszünet | J | 16.30  
A KOPAsZ éNeKesNŐ / Bérlet-
szünet

mÁjus 29. | szerda | N | 15.00 
A PADLÁs / Papageno | K | 19.00 
JÁtsZD ÚJrA, sAM! / Némethy

mÁjus 30. | csütörtök | K | 
19.00 A VÁGY ViLLAMOsA / Bér-
letszünet | J | 16.30 A HiDeG GYer-
MeK / Bérletszünet

mÁjus 31. | péntek | N | 19.00 
DANDiN GYÖrGY / Upor (Alap, 
Arany, Ezüst) | K | 19.00 Amerikai 
ima / Hobo és bandája

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

BEMuTATKOzÓ KézMűVES SöRFőzDéK:
zip’s, Gyertyános, HBH Kazincbarcika,  

Mályi Ászok, Serforrás

Május 3. este 7 óra: Miskolci Illés Emlékzenekar
Május 4. este 7 óra: „A Jazz nagykövetei”  

Szakcsi Lakatos Béla (zongora) 
Elsa Valle (ének), Winand Gábor (gitár)

– Magyar Jazz Ünnepe 2013 –

2013. május 3–4–5., Szinva terasz

borsodi kézmŰves

sörfesztivÁl
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103 éve, 1910. április 21-én fo-
gadta el Miskolc közgyűlése a 
„bordélyházakról és kéjnőkről” 
szóló szabályrendeletet. A követ-
kező évben nyomtatásban is meg-
jelent szabályozás után felszámol-
ták a Rozmaring utcai (ma: Szent 
Erzsébet sétány) bordélyházakat, 
különös tekintettel a megyeházára 
és az utca végén, a Pece-pataknál 
lévő iskolákra. 

188 éve, 1825. április 25-én 82 
éves korában Miskolcon meghalt 
Benkő Sámuel orvostudor, a vá-
ros orvosi és történeti helyrajzá-
nak szerzője. A Batthyány Lajos 
u. 7. szám alatti műemlék lakóhá-
zát már csak kép őrzi. (Az 1960-as 
években lebontották.)

152 éve, 1861. április 27-én, Pes-
ten elhunyt Palóczy László. A képvi-
selőház néhány nappal korábban a 
határozatok tárába feljegyezte, hogy 
„Palóczy László, az 1848. és 1861-i 
országgyűlés képviselőháza korel-
nöke a Haza háláját kiérdemelte”.

Hétforduló ›››››››

Együttműködve 
mentenek 

Hátborzongatóan élethű bemu-
tatón szemléltették szombaton 
a társszervek a rendőrség nap-

ja alkalmából szervezett miskolci 
rendezvényen, hogyan működ-
nek együtt a rendőrök, a tűzol-
tók és a mentők, ha súlyos bal-

eset sérültjeinek az életét kell 
menteniük. „Együtt a közös cé-
lokért!” mottóval rendezte meg 

a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főka-
pitányság, a B.-A.-Z. Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság és a 
Miskolci Rendészeti Szakközép-

iskola a rendőrség napját Mis-
kolcon. (fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Beata Bishop: Lelki mentőöv – 
válogatott írások
Mentőövre csak hajóúton, viharos 
időben van szükség. Lelki mentőöv-
re viszont mindenkinek, itt és most, 
mert súlyosbodik körülöttünk a glo-
bális válság, és a jövő sötéten bizony-
talan. Ilyenkor kell a belső bizton-
ság érzete, az a tudat, hogy lesz, ami 
lesz, lényünk mélyén van egy csen-
des zóna, ahová nem ér el a vihar, 
ami védelmet ad, más szóval, betölti 
a lelki mentőöv szerepét. A kötet har-
minchárom fejezetét és sokféle témá-

ját egy szerény kis szó fűzi egybe: az, hogy „másként”.

Hírhedt diktátorok 
végnapjai
A huszadik század történetében 
világszerte nagy szerepet játszot-
tak azok a vezetők, akik a korlát-
lan hatalmukkal visszaélve véres 
diktatúrákat építettek ki. Mai na-
pig nem feledjük a neveket: Mus-
solini, Hitler, Sztálin, Mao, Fran-
co, Ceausescu, Saddam Hussein, 
Kadhafi.

A Hírhedt diktátorok végnapjai 
című kötet új megvilágításban mu-
tatja be a zsarnokok életét. Felidé-
zi utolsó, dicstelen napjaikat. Több 
mint húsz fejezetben, kronologikus sorrendben mutatja be a hírhedt 
vezetők nem ritkán tragikus halálát, és az azt megelőző időszakot. 
Képet ad az összeesküvésekkel, puccsokkal, lázadásokkal, gyilkossá-
gokkal és öngyilkosságokkal teli fél évszázadról.

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

Akkor és most… A diósgyőri képeslap kormeghatározója az 
1906-tól közlekedő villamos, amely elhaladt a református templom 
előtt, s végállomását a községháza előtt alakították ki. Az Árpád utca 
azóta többször is nevet változtatott, ma Nagy Lajos király nevét vise-
li. A kép a római katolikus templom felől készült, s a református temp-
lom ma is azonosítási pontként szolgál. A templom alapkövét 1769 
nyarán helyezték el, s 1771 októberére fejezték be. Nyugati végében 
a kőtorony építése csak a XVIII. század végén vetődött fel. Építésze a 
jeles miskolci mester, Klier Vencel volt, s munkájával 1800-ra készült 
el. A kőtorony fedése fazsindely volt, így többször is értesülünk leégé-
séről. Az új kőtoronyban két harang szolgált, a harmadikat 1886-ban 
emelték helyére. Az I. világháború miatt egy harang maradt, a jelen-
legi második 1988-ban szólalt meg. Az utcakép azóta teljesen átala-
kult, a bal oldali épületek közül ma már egyet sem tudunk azonosítani.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

A tánc és a kíváncsiság hajtotta
A kíváncsiság hajtotta a 
tánc világa felé a Miskolci 
Nemzeti Színház táncmű-
vészét, aki fiatal kora elle-
nére közel hat éve dolgo-
zik színházi közegben.

Streicher Péter 2010 óta él és dol-
gozik Miskolcon, ez a teátrum az 
első „nagybetűs” munkahelye.

– Pécsett születtem, ott végez-
tem az iskoláimat is, a tánccal a 
Kapronczai Művészeti Iskolában 
ismerkedtem meg, ezt követő-
en pedig már a középiskolai ta-
nulmányaimat is ebben az irány-
ban folytattam a Pécsi Művészeti 
Gimnázium és Szakközépiskolá-
ban – mondja Péter.

A fiatal táncművész a Pécsi 
Nemzeti Színház – Pécsi Balett-
ben volt szakmai gyakorlaton, 
majd tanulmányainak befejezé-
sét követően érkezett Miskolcra, 
ahol a tánctagozatot kívánták fi-
atal művészekkel feltölteni.

– Amikor idekerültem, magá-
val ragadott az újdonság varázsa, 
izgalmasnak láttam a Miskolci 

Nemzeti Színházat – meséli Pé-
ter, hozzátéve, hogy az évad ele-
je óta még a korábbinál is befo-
gadóbbnak érzi a teátrumot, ahol 
azért dolgoznak, hogy egy-egy 
előadásról a közönség abszolút 
elégedetten távozzon.

– Közel húsz év Pécs után Mis-
kolc nagyon más volt, nehéz volt 
hozzászoknom, lelkileg is meg 
kellett érkeznem ide, ami úgy há-
rom hónap után sikerült, azóta 
ezt a várost is otthonomnak te-
kintem – mondja a táncművész, 
aki fiatal kora ellenére koreográ-
fusként is bemutatkozott már, 
legutóbb tavaly tavasszal Eger-
ben, a Táncfantáziákban (három 
másik koreográfussal), idén nyá-
ron pedig Pécsett fog rendezni.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ›››››››››››››››››››››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu): 46/560-080; MISEK Diósgyőr: 46/531-799; Fogorvosi ügyelet (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügyelet (GYEK 
– Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély 116-123. áldozatsegí-
tő vonal: 80/225-225. MiHŐ-ügyelet: 46/379-360. MivÍz-ügyelet: 46/519-
339. éMász-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-
579. Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514-949. in 
Memoriam Temetkezés (halottszállítás): 46/353-909, 30/677-7958. állat-
egészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››

360 
Pozsony, Bécs, Párizs, Lon-
don, Denver, Phoenix és Rio 
kapcsolódik össze egyetlen 
hipnotikus elbeszélés for-
májában mozgalmas drá-
mai thrillerré. A 360 egy sor, 
különböző társadalmi hátterű ember történetét meséli el különböző 
országok különböző városaiban, hogy aztán sajátos módon kösse ösz-
sze őket egyetlen élénk, izgalmas és mélyen mozgó mesévé a szerelem-
ről a XXI. században.

feliratos angol–francia–brazil–osztrák romantikus 
film, korhatár 16 év | Európai Panoráma. Művésze-
tek Háza, uránia-terem; április 25–május 1., 20.00

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Névadó – Bródy sándor
Diósgyőr Majláth felé eső 
részén fekvő utcánk, 
északról a Szikla, délről 
az Epres utca határolja. 

Az egri születésű 
névadót a XIX–XX. 
század fordulója legna-
gyobb hatású írójaként 
jegyzi a magyar irodalom-
történet. Előkészítette Ady 
Endre fellépését, de hatott Krúdy 
Gyulára, Móricz Zsigmondra, Mol-
nár Ferencre is. Szülővárosában 
Varga Imre szobrászművész együtt 
ábrázolja Gárdonyi Gézával. Bródy 
Sándor munkásságára viszont Jókai 
Mór és Emil Zola gyakorolt nagy 
hatást. A névadó főleg a Budapes-
ti Hírlaphoz kötődött újságíróként, 
de dolgozott más lapoknak és más 
városokban is, így például Kolozs-
váron. 1854–1902 között öt regé-

nye jelent meg Budapesten. 
Színművei közül A dada, 
ítéletet mondva a polgári 
lét fölött, a paraszti vilá-
got ábrázolja. Az író ma-
gára maradva és elszegé-
nyedve, kórházban halt 

meg. (1863–1924 között 
élt, a budapesti Kozma ut-

cai temetőben nyugszik. Mis-
kolchoz annyiban kötődött, hogy 
1918-ban, amikor Szentpáli Istvánt 
polgármesterré választották, meg-
üresedett országgyűlési képviselői 
helyére ő is pályázott. Miskolcon 
interjút adott, de felmérve a körül-
ményeket, visszament a fővárosba, 
ahonnan Bécsbe emigrált, s csak 
1923-ban tért vissza. Miskolcon 
úgy tartották: „itteni tapasztalatait 
talán majd egy jó regényben meg-
írja!”)                                                   D. I.

Tavasz a városban. Az ősszel elültetett virágok már teljes 
pompájukkal díszítik a várost, Miskolc-szerte nyírják a füvet. Vár-
hatóan a jövő hónap elejére már végeznek is az idei első fűnyírással a 
belváros közparkjaiban, a turisztikailag fontos területeken, Tapolcán, 
Lillafüreden, a főútvonalak melletti zöldsávokban. A belváros kisebb 
és a társasházi övezetek zöldfelületeinek fűnyírása várhatóan a jövő 
hónap végére fejeződik be. Május 9-én megkezdődik a Debreczeni 
Szakképző Iskolában nevelt virágpalánták kiültetése, mely előre lát-
hatólag május végére befejeződik. A vegetációs időszak végéig pedig, 
a tervek szerint, mintegy 470 darab fát és 1500 cserjét ültetnek ki a 
város területén. (fotó: M. L.)

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra ír-
ják rá:  „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››

100 éve írták…  
„Két víztartó medence épült és pe-
dig közvetlen egymás mellett. A 
homlokzata a Szent István (ma: 
Nagyváthy) utca tengelyébe néz. 
750-750 m³ víz befogadására képes. 
Alapja, falazata, teteje beton. …El-
határozta a törvényhatóság, hogy a 
nagy műhöz méltóan és szépésze-
ti szempontból is alkalmasan a me-
dencék homlokzatát kiképezi, és a 
két medence bejárata között díszes 
épületet emel” – olvassuk az Ellen-
zék című lap 1915. április 5-ei szá-
mában, a Tapolcáról érkező vezeté-
kes víz avatásakor.              Dobrossy I.


