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Gyöngyből Hang-
forrás, Népsze-
rűből Tűzvarázs 
lett. A négy ele-
met vették ala-
pul, mikor ösz-
szeállították a 
Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar 
új arculatát 
és koncert-
választékát.

Olvasni vagy éppen zenét hallgatni, 
de akár egy „elvihető” gondolattal 

gazdagodni – ezt nyújtja Miskolc 
első versvillamosa. A jármű május 

27-től az Operafesztivál végéig 
kínál izgalmas utazásokat. 

Új bérletet hirdettek a szimfonikusok ElindulT MiskOlc 
 Első vErsvillAMOsA
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Miskolcon épít gyárat 
  a PATEc is

Több száz Új MunkAHEly

Miskolcon épít gyárat a PATEc Automotive szingapúri autóipari beszállító cég. Erről szerdai tárgyalásán írt alá megállapodást 
szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ázsiai országban. Az Európában egyedül Miskolcon megjelenő cég még idén 
megkezdi a beruházást. Andy Wong, a PATEc jelenleg is működő, miskolci üzemének vezetője és kriza ákos polgármester már 
múlt év októberében szándéknyilatkozatot írtak alá egy 15 ezer négyzetméteres, helyi gyár megépítéséről. Andy Wong akkor 
látogatást tett a déli ipari Parkban, az épülő TAkATA üzemnél is. 

„Teljesítettük, amit 
megígértünk!”

Május 30-án nyílik
A MiskOlcTAPOlcAi sTrAnd!

kriza ákos:



Május 30-án nyílik a Megújult Miskolctapolcai strand!
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Miskolci napló

kriza ákos: „teljesítettük, amit megígértünk!”

– Végigjárva a megújult és kibővült miskolctapolcai strandot, azt kell mondanom, büszke va-
gyok! Teljesítettük, amit megígértünk! Megígértük a miskolciaknak, hogy újjáépítjük ezt a fürdőt, 
és így is tettünk. De aminek még jobban örülök, hogy a második ütem is hamarosan elkezdődhet 
és végül egy olyan fürdőkomplexum jön létre, aminek nem lesz párja Magyarországon. Bizonyá-
ra sokan találkoztak fanyalgással és rosszindulatú kritikával az elmúlt időben ennek a fürdőnek a 
kapcsán. Magamban én már csak mosolyogni tudok rajtuk, és mindig eszembe jut az a bizonyos 
róka, meg a szőlő. Én csak annyit mondok: korábban is megvolt a lehetőség. De csak mi éltünk 
vele.

És íme, itt az eredmény: egy több mint tíz évig bezárt strand felfejlesztve, kibővítve, a kor köve-
telményeihez igazítva újra működőképes és várja a miskolciakat. Szeretném megköszönni a ter-
vezőknek, a kivitelezőknek, a munkát; mindenkinek, aki bármilyen csekély mértékben, de hozzá-
járult ahhoz, hogy a miskolctapolcai strand újra működhessen. Azt kívánom, hogy aki ide eljön, 
érezze magát nagyon jól, s hogy a második ütemet mielőbb befejezve Miskolcot újra a magyaror-
szági fürdővárosok élvonalába emeljük. – mondta el Kriza Ákos polgármester a május 29-én, pén-
teken, a nyitás előtt tartott helyszíni bejáráson.

Május 30-án délelőtt, két medencével és a wellness 
részleggel, több mint tíz év után nyílik meg újra a 
miskolctapolcai strand. Az ünnepélyes megnyitó 10 
órakor Fónagy János államtitkár és Kriza Ákos pol-
gármester beszédével kezdődik, fél 11-kor a strand hi-
vatalosan is megnyitja kapuit a nagyközönség előtt.  
A látogatókat színes, kulturális programok szórakoz-
tatják majd. 

 A Miskolctapolcai Strandfürdő tervezése és kivitelezése 
két ütemben valósul meg. Az elkészült első ütem a régi vas-
beton szerkezetek újrafelhasználását célozta meg, megőriz-
ve a strand régi hangulatát. A jellegzetes épület rekonstruk-
ciójával, bővítésével egész évben üzemelő, rekreáció jellegű 
wellness- és fitnesz részleget alakítottak ki. A fürdő épületé-
ben kaptak helyett az exkluzív szaunák, pihenőterek, masz-
százs-részleg, só-szoba, masszázs- és merülőmedencék. Na-
pozóterasz és meditációs tetőkert is épült.

A kávézót, valamint a látványkonyhával felszerelt grill ét-
termet belépőjegy nélkül is igénybe vehetik a látogatók. Az 
úszómedence mellett megőrzött platánfák lombkoronájá-
nak magasságában három fordított kúp alakú szauna-torony 
épült, ezek tetőterén napozó és merülő medence található. 

A fejlesztés első ütemében egy 50 x 25 méteres 1250 négy-
zetméter vízfelületű, 10 sávos, 2,2 méter mélységű verseny-
medence készült el, amely nemcsak strandolásra, hanem 
versenyekre is alkalmas. Az úszómedence mögötti, élménye-
lemekkel felszerelt, fokozatosan mélyülő családi medence 
1344 négyzetméter vízfelületű.

A szabadtéri sportolást szolgálják a homokos strandröp-
labda és lábtenisz pályák, mintegy 1300 négyzetméteren. A 
strand építészeti terve nem csupán megőrizte a fákat és zöld 
növényeket, az épületek tetején és oldalfalain további élő fe-
lületeket alakítottak ki.  A környező sétányok felújításával 
együtt, a Miskolctapolcai Strandfürdő teljes beruházási költ-
sége 2,8 milliárd forint, amit a kormány több mint 2,4 milli-
árd forinttal támogatott.

ilyen Volt ilyen lett
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Lezárták a harmadik ütemét is az 
úgynevezett Csillagpont projekt-
nek, melynek keretében egybeköl-
tözhet a nőgyógyászati, a szülészeti 
és a koraszülött osztály. A megyei 
kórházban a régi traumatológia tel-
jesen felújított emeletein fogadják 
hamarosan a kismamákat.

A 2009-ben induló beruházás ke-
retében, három ütemben tervezték 
átalakítani az ellátás körülményeit 
az intézményben. Első ütemben fel-
épült a Csillagpont új, központi épü-
lete, csaknem 17 ezer négyzetméte-
ren. Itt, egyebek mellett, helyet kapott 
a sürgősségi ellátás, az ambulancia, a 
központi műtőblokk és egy V. osztá-
lyú, engedéllyel rendelkező repülőtér 
is. A második ütemben átalakították 
az elavult ideggyógyászati tömböt, itt 
ma járóbetegeket és fekvőbetegeket 
fogadnak. Ezzel létrejött egy olyan el-
látó központ, ahol egy helyen vannak 
a szakrendelések. A harmadik ütem-

ben átépítették a sebészeti tömb egy 
részét, csaknem 4 ezer négyzetméte-
ren.

Az átadó ünnepségen Kiss Gábor 
alpolgármester kiemelte, Miskolc-
nak ez egy nagyon nagy előrelépés a 
korszerű egészségügyi infrastruktú-
ra kiépítésének területén. Országos 
szinten is magas összegnek számít a 
beruházásra fordított csaknem tizen-
kétmilliárd forint. 

Borsodban minden ötödik gyer-
mek koraszülött, ráadásul 2013 au-
gusztusában több csecsemő is meg-
halt. – A halmozott halálozási eset 
miatt vontuk össze a nőgyógyá-
szatot, a szülészetet és a koraszü-
lött osztályt – mondta Csiba Gábor 
főigazgató főorvos. – Így már nem 
érheti úgynevezett szállítási trau-
ma a pár órás csecsemőket. A szülé-
szet változatlanul 109 ággyal fogadja 
majd a kismamákat, míg a koraszü-
lött osztályon harminc ágy várja a 
pácienseket.

Csillagpont, harmadik ütem

A Szakma Sztár Fesztiválon sikerrel szerepelt tanulókat 
és felkészítő-tanáraikat köszöntötték kedden a BOKIK 
miskolci székházában. Megyénk tanulói két második 
és egy harmadik eredménnyel tértek haza a budapes-
ti megmérettetésről. Nem kétséges, ők szakmájuk 
sztárjai!

– A gyakorlati órákon elsajátított tudás rendkí-
vül hasznosnak bizonyult, ennek segítségével sike-
rült megszereznem a harmadik helyet – nyilatkoz-
ta Hornyák Regina. A miskolci Berzeviczy Gergely 
Szakközépiskola és Szakiskola tanulója hozzátette, a 
verseny korábbi fordulói során természetesen az elmé-

leti ismereteire is szüksége volt, ezekkel juthatott csak el a 
budapesti Szakma Sztár Fesztiválra. Szommer Babett a do-

bogó második fokára állhatott fel, ő szintén a kereske-
dő szakmában mérte össze tudását az ország minden 
részéből összesereglett diákokkal. Ő szintén a Berze-
viczy „színeiben” indult a versenyen, a nyári munka 
után pedig már a Miskolci Egyetemen folytatja tanul-
mányait.

A két Berzeviczys diák mellett elismerésben része-
sült a szárazépítő szakmában második helyet elérő 
Ganyi Alex, aki az edelényi Új Esély Oktatási Központ 
diákja. A fiatalok az oklevél és a virág mellé egy-egy 15 
ezer forintos vásárlási utalványt vehettek át.

Szakmájuk Sztárjait köszöntötték a BOkik-ban

Miskolcon épít gyárat a PATEC 
Automotive szingapúri autóipa-
ri beszállító cég. Erről szerdai 
tárgyalásán írt alá megállapodást 
Szíjjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter az ázsiai országban.

Az Európában egyedül Miskolcon 
megjelenő cég még idén megkezdi a 
beruházást. Andy Wong, a PATEC 
jelenleg is működő, miskolci üze-
mének vezetője és Kriza Ákos pol-
gármester már múlt év októberében 
szándéknyilatkozatot írt alá egy 15 
ezer négyzetméteres gyár megépí-
téséről. (képünkön) A PATEC Ma-
gyarország mellett több más kö-
zép-európai országot is megvizsgált. 
Románia, Szerbia, és Szlovákia he-
lyett végül városunk mellett döntöt-

tek. - Miskolc nagyszerű mérnöki 
háttérrel rendelkezik, nem beszél-
ve az oktatásról - nyilatkozta Andy 
Wong, a PATEC Precision Kft. ügy-
vezető igazgatója. Kriza Ákos pol-
gármester akkor úgy fogalmazott: az 
elmúlt évek munkájának eredménye, 
hogy egyre több ipari nagyvállalat te-
lepül a városba. Két nagy járműipari 
beszállító választotta Miskolcot és a 
tárgyalások alapján lehet tudni, hogy 
ez a lendület folytatódik. 

A PATEC Automotive jelenleg Kí-
nában lévő gyártási kapacitását tele-
píti át Magyarországra. Ennek első 
lépése az öt millió euróba kerülő 
miskolci gyár megépítése. Pásztor 
Imre, a Miskolc Holding Zrt. kom-
munikációs vezetője elmondta: Mis-
kolc és a Holding, valamint ennek 

gazdaságfejlesztési igazgatósága – 
ugyanúgy ahogy a Takata esetében – 
most is mindent megtesz majd azért, 
hogy a szándéknyilatkozatban leír-
tak szerint, azaz 2015 végére felépül-
jön a gyár. Kezdetben a tervek sze-
rint mintegy kétszázan dolgoznak 
majd itt, a teljes kapacitással műkö-
dő üzemben pedig négyszáz mun-
kásnak lesz hely.

A kormány 2013-ban kiemelt fej-
lesztési térséggé nyilvánította Mis-
kolcot, ekkor érkezett a városba a 
légzsákokat gyártó Takata, amely év 
végére több mint 800 embernek ad 
majd munkát. Folyamatosan fejleszt 
a Bosch is, Orbán Viktor miniszter-
elnök pedig áprilisban jelentette be 
egy új, 1000 hektáros ipari park lét-
rehozását Miskolcon.

miSkOlCOn épít gyárat  
a patEC iS több száz új munkahely

ÖSSzBírói értEkEzlEt miSkOlCOn
Összbírói értekezleten értékelték 
nemrégiben Miskolcon a tavalyi év 
bírósági munkáját. A rendezvényen 
részt vett az Országos Bírósági Hiva-
tal elnöke is.

Megyénkben 167 bíró ítélkezik, 
munkájukat 47 bírósági titkár segíti. 
A fogalmazók 21-en vannak, emellett 
34 bírósági ügyintéző tudja mentesíte-
ni a bírókat egyes kisebb ügyek át-
vételével. Sisák Péter, a Miskolci 
Törvényszék elnöke időszerű, 
magas szintű és kiegyensú-
lyozott ítélkezésről tudott 
beszámolni. 25 ezer peres 
ügy érkezett a bíróságokhoz 
a megyében, ez enyhe csökke-
nést jelent a korábbiakhoz képest. 
Ennél valamivel több ügyet fejeztek 
be a bíróságok, tehát az érkezést feldol-
gozták.  – Idén a bíróságok előtt új ki-
hívások jelennek majd meg – például 
a devizaperek – de új jogintézmények 
is belépnek, ilyen lesz a magáncsőd in-
tézménye. Véleményem szerint adot-
tak a személyi és tárgyi feltételek ahhoz, 

hogy a bíróság teljesíteni tudja a felada-
tait – fogalmazott a törvényszék elnöke.

Handó Tünde, az Országos Bírósá-
gi Hivatal elnöke kiemelte: minden-
ki időszerű és minőségi ítélkezést vár 
el a bíróságoktól. Az adatok azt mu-

tatják, hogy ebben javulás 
történt, hiszen egyre több 
ügyet fejeznek be a bírósá-
gok. Bővülnek a börtönök, 

újfajta eljárásokat vezettek 
be, ilyen a reintegrációs őrizet, 

ami megtöbbszörözi majd a kezelt 
ügyeket. Handó Tünde beszélt a Mis-
kolci Törvényszék épületének tervezett 
felújításáról is. A tervekben szerepel, 
hogy 2016-ban elindítják a tervezést és 
2017-ben megkezdődhetnek a kivitele-
zési munkák. A rendezvényen átadták 
„Az Év Bírája” díjat, amit Ficsór József 
vehetett át. 

megyei képzési klaszter
Újabb esélyt jelent a fiatal szak-
munkástanulóknak a megyei kép-
zési klaszter. 

Török Dezső, a megyei közgyűlés 
elnöke a projekt nyitórendezvényén 
rámutatott: felgyorsult, átalakuló vi-
lágunkban a szakmunkásoknak is fo-
lyamatosan képezniük kell magukat. 
A projektet – melynek megvalósítá-
sához több mint 300 millió forintos 
európai uniós támogatást sikerült el-
nyerni – a B.-A.-Z. Megyei Fejleszté-

si Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft. konzorciumban valósítja meg, a 
Miskolci Egyetem és a BOKIK köz-
reműködésével. A csatlakozó cégek-
kel a piaci igényeknek megfelelő du-
ális rendszerű szakképzést kívánnak 
kialakítani. Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke előadásában rámutatott: a ka-
mara mérései szerint a szakmunkás-
tanulók körében csökkent a lemor-
zsolódás, a fiatalok elhelyezkedési 
lehetőségei bővültek és a munkáltatói 
elégedettség is javult. 



Kormányhivatali híreK

Idős korban számos lehe-
tősége van annak, hogy 
valaki áldozattá váljon. 
A napokban szociális 
szakembereknek szervez-
tek konferenciát Miskol-
con abból a célból, hogy 
képet kapjanak az idősek 
helyzetéről, a kárukra 
elkövetett bűncselekmé-
nyekről, azok megelőzéséről.

Kiss Gábor alpolgármester a ren-
dezvényen kihangsúlyozta: a város 
kétszer nyerte el az idősbarát önkor-
mányzat címet. Elindították a Sal-
kaházi Sára Programot, amely nem 
csupán anyagi támogatást jelent, ha-
nem kulturális és egyéb programo-
kat, valós közösségépítést.

A jövőben 
az idős em-
berek biz-
tonsága ér-
d e k é b e n 
szeretnének 
további lé-
péseket ten-
ni. Térítés-
m e n t e s e n 
b i z t o s í t a -
nak például 
számukra olyan személy és vagyon-
védelmi eszközöket, amelyekkel 
csökkenthető az áldozattá válás koc-
kázata. 

Asztalosné Zupcsán Erika, a Bel-
ügyminisztérium megbízásából ké-
szült felmérés vezetője elmondta, 
számára is megdöbbentő volt, hogy a 
megkérdezett idősek 37 százaléka sa-
ját hozzátartozóitól félt a legjobban. 

Egy kisváros szépkorú lakóinál ez az 
arány még rosszabb, 50 százalékos 
volt. Különösen azok nyilatkoztak 
így, akik hozzátartozóikkal élnek. 
Ez nagyon nehezen magyarázható 
probléma és választ kell rá találni. 

Dudás Péter, a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűnmegelő-
zési előadója az időseket fenyegető 
veszélyekről beszélt. Ide sorolta a 

„becsapós” 
t e r m é k b e -
mutatók at , 
s felhívta a 
f i g y e l m e t 
a trükkös 
l o  p á  s o k -
ra, ami kor 
a tol vajok 
s z o l g á l t a -
tóra hivat-
kozva pró-

bálnak bejutni a lakásba. Komoly 
veszélyt jelentenek az éjszakai bűn-
cselekmények, rablások is.

 – Olyan egyszerű eszközök segít-
ségével, mint személyi riasztó, ajtóék 
vagy szomszédban jelző csengő, el le-
het kerülni, hogy áldozattá váljanak. 
Ezekkel megzavarhatják a támadót 
és segítséget hívhatnak – hangsú-
lyozta Dudás Péter.   

Közélet Miskolci Napló4

Hirdetés

A megelőző pártfogás új jogintéz-
ményként jelent meg 2015.január 
első napjától, a gyermekek védelmé-
nek rendszerében – tájékoztatott a 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal. 

A korábbi gyakorlat szerint, ha a 
még nem büntethető korú gyermek 
követett el bűncselekményt, a ren-
dőrség megkereste a gyámhivatalt 
és elkezdődött a védelembe véte-

li eljárás. A tapasztalatok azonban 
azt mutatták, hogy a kirendelt csa-
ládgondozó nem tudott érdemben 
foglakozni a bűncselekményt ki-
váltó okokkal. 

«
Január 1-től ezért a Kormányhi-

vatal Gyámügyi – és Igazságügyi 
Főosztálya delegál egy fiatalko-
rú bűnelkövetőkkel foglakozó – e 
tárgyban tapasztalattal rendelkező 

– pártfogó felügyelőt, aki a gyám-
hivatal megkeresésére kockázate-
lemzéssel kiegészített környezetta-
nulmányt készít a gyermek- vagy 
fiatalkorúról. 

«
Ha magas a bűnismétlés rizikó-

faktora, a gyámhivatal elrendeli a 
megelőző pártfogást, ha közepes, 
akkor mérlegeli, hogy szükséges-e 
az új jogintézmény alkalmazása.

az időseKet fenyegető 
veszélyeKről

Mintegy 150 millió forintból civil, 
vállalati és kormányzati összefogás 
eredményeként újult meg Miskol-
con a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet által működtetett Csalá-
dok Átmeneti Otthona.

A negyven férőhelyes intézmény 
azonnal, soron kívül befogadja a csa-
ládon belüli erőszak elől menekülő-
ket. Az átadási ünnepségen Novák 
Katalin, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkára kiemelte: 
a központ egyike azon intézmények-
nek, ahol a nehéz vagy krízishely-
zetbe került családok 
segítséget, támogatást 
kaphatnak. A miskolci 
intézmény nem csupán 
átmeneti otthonként 
működik, hanem krí-
zisközpontként is, ahol 
a kapcsolati erőszak ál-
dozatait támogatják. 
Lehel László, az Öku-
menikus Segélyszer-
vezet elnök-igazgató-
ja felidézte, hogy tavaly 
október 7-én „dördült 
el a startpisztoly” a mis-
kolci épületben. Ekkor 
nyertek ugyanis pályá-
zaton 108 millió forintot 
a társadalmi infrastruk-
túra operatív program keretében. 

Az országban 160 ehhez hason-
ló intézmény van, ám a miskolcihoz 
hasonló, krízisközpontként is műkö-
dő, csupán egy tucat. Novák Katalin 

elmondta, az ilyen otthonok fenn-
tartásához éves szinten több mint 
3 milliárd forinttal járulnak hozzá. 

A következő uniós ciklus kiemelten 
támogatja a családokat, így a kor-
mányzat célja, hogy megduplázód-
jon a családon belüli erőszak áldo-
zatait segítő krízisközpontok száma. 

Itt nyolc hetet tölthetnek a családok, 
az átmeneti otthonban pedig még 
másfél évet. Ez alatt az idő alatt kell 

munkát találniuk, önál-
ló életet kezdeniük. Az 
ökumenikus segélyszer-
vezet minden segítséget 
megad ehhez. A rekonst-
rukciónak köszönhető-
en a miskolci intézmény 
szinte minden helyisége 
megújult, a 15 lakószo-
ba mellett a fejlesztő- és 
csoportfoglalkozások-
nak helyet adó termek, 
a mosdók, a konyhák, a 
folyosók, a raktárak és 
az irodák is. Az intéz-
ményt biztonsági kame-
rarendszerrel szerelték 
fel, elektromos kaput is 
telepítettek. Az Ökume-

nikus Segélyszervezet és a Vodafone 
Magyarország képviselői az esemé-
nyen stratégiai együttműködést je-
lentettek be, évi 10 millió forintos tá-
mogatási keret rögzítésével.

ÖsztÖndíj jellegű 
adoMáNy prograM
A Miskolci Gráciák Egyesület 
tehetséggondozó ösztöndíj jel-
legű adomány programot hirdet, 
a Miskolcon, illetve a megyében 
élő és tanuló, szociálisan rászo-
ruló, tehetséges fiatalok tanul-
mányainak támogatására - erről 
sajtótájékoztatón számolt be 
pénteken, Pelczné Gáll Ildi-
kó, az egyesület elnöke. 

Pályázatot azon 
10-18 életév kö-
zötti, középfokú 
oktatásban ré-
szesülő, tehet-
séges és Mis-
kolc területén 
bejelentett lak-
címmel rendel-
kező tanulók, 
valamint a 18-
26 életév közötti, 
B.-A.-Z. megyében 
bejelentett lakcím-
mel rendelkező, a Mis-
kolci Egyetem államilag 
támogatott vagy önköltséges, tel-
jes idejű felsőfokú szakképzésé-
ben, alapképzésében, egységes, 
osztatlan képzésében részt vevő 
hallgatói nyújthatnak be, akik csa-
ládjának az egy főre jutó havi jö-
vedelme a mindenkori nettó mini-
málbér összegét nem haladja meg, 

vagy annál kevesebb és a támoga-
tásra rossz szociális helyzetük mi-
att fokozottan rászorulnak.

A pályázaton történő részvé-
telhez formanyomtatványt kell 
kitölteni, amelyhez csatolni kell 
a kiírásban szereplő megfelelő 
igazolásokat. A nyomtatvány az 

egyesület honlapjáról (www.
miskolc igracia k .hu .) 

tölthető le. 
Az adomány egy-

szeri jellegű, de 
több részletben 
kerül kiutalás-
ra. A pályázat 
keretében ösz-
szesen 3-3 pá-
lyázó számá-
ra juttatható 
ösztöndíj jelle-
gű adomány, 

amely középisko-
lai tanulók eseté-

ben 15.000 Ft/hó/fő 
összegben, míg felső-

fokú tanulmányaikat vég-
ző hallgatók tekintetében 30.000 
Ft/hó/fő összegben ítélhető meg. 
A pályázat során elnyert támoga-
tás banki átutalással teljesíthető, a 
2015/2016-os tanév teljes időtarta-
ma alatt, havonta egyenlő részlet-
ben. A támogatás időtartama 2015. 
szeptember - 2016. június. 

Megújult a Családok átmeneti otthona

az előadásra  
minden jegy elKelt!

januártól működik  
a megelőző pártfogás 
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A görömbölyi egyházközség Szent-
háromság búcsúját tartják május 31-
én, vasárnap. Az ünnepi szentmise, 
melyet Csizmadia István kanonok, 
az egri bazilika plébánosa mutat be, 
fél 11-kor kezdődik. Ugyancsak ezen 
a napon tartják a templombúcsút fél 
12-től a sajóbábonyi templomban. 

Ezen a napon Seregély István ny. 
egri érsek szolgáltatja ki a bérmálás 

szentségét a negyed 12 órai szentmi-
sén a minorita templomban. Május 
31-én, 17 órától lehet meghallgatni 
az Éltető Lélek Irodalmi Kör rende-
zésében az Irodalmi szalon májusi 
zenés-verses műsorát is, a Millenni-
umi-teremben. Hétfőtől minden ka-
tolikus templomban a hirdetett dél-
utáni órában kerül sor a Jézus Szíve 
litániára, június minden napján.

Olvasni vagy éppen zenét hallgat-
ni, de akár egy „elvihető” gon-
dolattal gazdagodni – ezt nyújt-
ja Miskolc első versvillamosa. A 
jármű május 27-től az Operafeszti-
vál végéig izgalmas utazást kínál a 
Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth 
között.

„Ó, ne mondjátok azt, hogy a könyv 
ma nem kell!” – ezzel a Babits-idézet-
tel indult útjára Miskolc első vers- és 
zenevillamosa, amely nagy tetszést 
aratott az utazóközönség körében, 
már az első útja sorá.

A villamos belsejét versvirágok 
díszítik, de egy-egy gondolatmada-
rat is vihetnek magukkal az utasok 
a járművön található dobozból. Az 
Operafesztivál igazgatója egy Feke-
te István idézetet kapott: „Egyszer 
elmondtad, másodszor már a kutya 
sem kíváncsi rá, az ostor csak addig 
ér valamit, amíg ritkán veszik elő.” – 
olvasta fel Kesselyák Gergely.

A feldíszített 
villamossal az 
O p e r a fe s z t i -
vált és az Ün-
nepi Könyvhét 
programját is 
népszerűsít ik . 
Prokai Margit, 
a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és 
Városi Könyv-
tár igazgatója el-
mondta, szeret-
nék felhívni a figyelmet a kultúra, 
az irodalmi és zeneművek fontossá-
gára, hiszen – mint az igazgató fo-
galmazott – „ezek által többek lehe-
tünk, gazdagodhatunk”.

Idén 86. alkalommal rendezik 
meg az ünnepi könyvhét program-
jait – ezt is szeretnék reklámozni a 
miskolci vers-
v i l l a m o s s a l . 
Kiss Gábor al-
polgá r mester 
ezzel kapcso-
latban egy ér-
dekes-

séget is megosztott a jelenlévőkkel. 
Elmondta, óriáskönyv készül, mis-
kolci általános iskolások bevonásá-
val. Ez a gyerekek kíséretében a 86. 
Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermek-

könyvnapok június 3-i ünnepélyes 
megnyitóján érkezik majd meg az 
Erzsébet térre, a Könyvtérre.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár, valamint az Ope-
rafesztivál Nonprofit Kft. együtt-
működésében, a Zeron Zrt., a Mis-
kolc Holding, az MVK Zrt. és a 
MIKOM Nonprofit Kft. támogatá-
sával létrejött vers-fesztiválvillamos 
egészen az Operafesztivál végéig, 
június 21-éig közlekedik Miskolcon, 
az 1-es vonalon.

5

Az elemekkel azonosítja a zenét 
új évadában a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar. – A tűz és a víz bér-
letén túl lesznek gyermek és ifjú-
sági programjaink, amelyeket a 
„föld” elem jelenít meg. S lesznek 
bérleten kívüli hangversenyeink 
is, olyan könnyed hangvétellel, 
mint a levegő - mondta el a zene-
kar sajtótájékoztatóján Szászné 
Pónuzs Krisztina ügyvezető. 

Gyöngyből Hangforrás, Nép-
szerűből Tűzvarázs lett. Elhagy-
ták a régi neveket és újakat találtak 
ki helyettük - a négy elemet vet-
ték alapul, mikor összeállították a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar új 
arculatát és koncertválasztékát.

– Megnéztük, 
van-e valame-
lyik zeneszerző-
nek évfordulója 
– tájékoztatott el 
Gál Tamás művé-
szeti vezető. – A 
darabokat is úgy 
választottuk ki, 
hogy képvisel-
ve legyenek a kü-
lönböző stílusok. 
Szempont az is, 
hogy megfelelő 
arányban szere-

peljenek karmesterek külföldről 
és itthonról. 

A Tűzvarázs bérlet hét hang-
versenyt tartalmaz. Megszólalnak 
mások mellett Strauss, Brahms, 
Mendelssohn, Schumann, Schu-
bert, Bartók, Rahmanyinov, Liszt, 
Ravel, Beethoven, Debussy, Verdi 
és Puccini művei. A szimfoniku-
sokat vezényli majd Kocsis Zoltán, 
Ajtony Csaba, Thomas Herzog és 

Christian Simonis. A fellépő művé-
szek között zenél a világ egyik leg-
keresettebb hegedűművésze, Baráti 
Kristóf, zongorázik Prunyi Ilona, 
oboán pedig Kiss József játszik. 

A Hangforrás bérlet négy hang-
versennyel várja a zenekedvelőket. Itt 
olyan művészek énekelnek, mint Eli-
sabet Strid, Csereklyei Andrea, Me-
gyesi Schwartz Lúcia, Varga Donát, 
Kovács István, Fodor Beatrix, Feke-
te Attila, Kálmándi Mihály, Szutrély 
Katalin, Balogh Eszter, Borka Ákos 
és Korbász Viktor. Több énekkar 
is színpadra lép, így a nyíregyházi 
Cantemus Kórus, a Kodály Kórus 
Debrecen, valamint a Purcell Kórus. 
A négy koncerten felhangzik majd 
Wagner Tannhäuserének több rész-
lete, Dvořák egyik szimfóniája, Hän-
del Messiása, Puccini Lidércek című 
műve és Haydn egyik oratóriuma „A 

Megváltó utolsó hét 
szava a keresztfán” 
címmel.

 – Újdonság 
még, hogy ország-
szerte több mint 
hatszáz helyen, az 
Interticket orszá-
gos jegyirodai há-
lózatában is vá-
sárolhat jegyeket, 
bérleteket a kö-
zönség – hangsú-
lyozta Szászné Pó-
nuzs Krisztina. 

A Balázs Győző Református Lí-
ceum végzős diákjai búcsúztak 
nemrégiben iskolájuktól a Művé-
szetek Házában. A „Mozi világa” 

vizsgaelőadást mutatták be, s ekkor 
nyílt meg a helyszínen a mozgóké-
pi animáció-készítők vizsgakiállí-
tása is. 

Egy csaknem nyolcvantagú német 
bányászkórus, a Ruhrkohle kísérte 
múlt szombat este a hat órai misét a 
minorita templomban. A vendégek a 
mise után hangversenyt adtak a mis-
kolci Classic Brass Quintettel. A ren-
dezvényt a Bányász Kulturális Egye-

sület szervezte.  – A Ruhr vidékről 
jöttek el, mert hallották, hogy Mis-
kolcon a bányászatnak nagy kultúrá-
ja és hagyományai vannak – mondta 
el Németh Éva, az egyesület elnöke. 
– Bányász- és egyházi dalokat is éne-
keltek, gyönyörű volt!

Elindult Miskolc Első 
vers-feszt iválvillamosa

Vizsgakiállítás és előadás 

Kodály és mozart dallamaival készültek

egyházi hírek, események

Új bérletet hirdettek a szimfonikusok

Négy elem a zeNébeN 

Különleges rendezvényen, a Rézdu-
dások bálján ismerhették meg nemré-
giben a táncos lábú érdeklődők, mi-
lyenek a falusi és polgári társastáncok, 
rezesbandával. A Diósgyőri Kézmű-

ves Alkotóházban a zenét természe-
tesen a Rézdudások szolgáltatták, Ács 
Gyula és Csiszár István vezetésével, a 
táncok között szerepelt matyó csár-
dás, somogyi ugrós és keringő is. 

matyó csárdás  
és keringő,  
rezesbandával

Május 24-én szentelték fel a Búza téri görög katolikus templom új kertjét
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l   EpErjEs-LőcsE-szEpEsváraLja:  
június 13. – 6.000 Ft/fő
l  Komárom a KEttészaKított  

város: június 13. – 8.500 Ft/fő
l  csodáLatos rózsásKErt  

szoLnoKon, csErEsznyEFEsztiváL 
nagyKörűbEn: június 13. – 6.000 Ft/fő

l  rózsaünnEp szörEgEn,  
városnézés szEgEdEn:  
június 20. – 10.000 Ft/fő

l  széKEsFEhérvár-FEhérvárcsurgó- 
gárdony: július 4. – 8.000 Ft/fő

l  sELmEcbánya-szEntantaL:  
július 4. – 6.500 Ft/fő

l  budapEst tE csodás, rEptér- 
LátogatássaL:  július 11. – 5.000 Ft/fő

l  zágráb – pLitvicEi tavaK:  
augusztus 22–23. – 29.000 Ft/fő

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

www.koruTak.hu

"

"

Ez a Kupon 
500 Ft-ot ér!  
1 Útra 1 FőnEK!

20
15

.

Apróhirdetés
garázs miskolc-perecesen a 
Debreceni Márton téri garázs-
sor végén 470 ezer forintért el-
adó. Villany van. Tel.: 30/405-
3547.

hi-sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-

lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: H–P: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

1. a támogatás célja és háttere
A Miskolci Gráciák Egyesület (3525 Miskolc, Mátyás király u. 13. IV/2.) tehetséggondo-
zó ösztöndíj jellegű adomány programot hirdet, amelynek célja Miskolcon, illetve Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében élő és tanuló, szociálisan rászoruló, tehetséges fiatalok 
tanulmányainak támogatását szolgáló adomány, pályázaton való részvételt követően 
történő odaítélése.  

2. Pályázók köre
A pályázatot azok
l  a 10-18 életév közötti, középfokú oktatásban részesülő, tehetséges és Miskolc terü-

letén bejelentett lakcímmel rendelkező tanulók; 
valamint 
l  a 18-26 életév közötti, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében bejelentett lakcímmel 

rendelkező, a Miskolci Egyetem államilag támogatott vagy önköltséges, teljes idejű 
felsőfokú szakképzésében, alapképzésében, egységes, osztatlan képzésében részt 
vevő hallgatói nyújthatnak be

akik családjának az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nettó minimálbér összegét 
nem haladja meg, vagy annál kevesebb, és a támogatásra rossz szociális helyzetük miatt 
fokozottan rászorulnak.

3. a pályázás módja
A pályázaton történő részvételhez formanyomtatványt kell kitölteni, amelyhez a kiírás-
ban szereplő megfelelő igazolásokat is csatolni kell. A formanyomtatvány az egyesület  
honlapjáról az alábbi címről letölthető www.miskolcigraciak.hu. 

4. a pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: tehetséggondozó rendkívüli ösztöndíj jellegű adomány.
Az adomány egyszeri jellegű, de több részletben kerül kiutalásra. A pályázat keretében 
összesen 3-3 pályázó  számára juttatható ösztöndíj jellegű adomány, amely középiskolai 
tanulók esetében 15 000 Ft/hó/fő összegben, míg felsőfokú tanulmányaikat végző hallga-
tók tekintetében 30 000 Ft/hó/fő összegben ítélhető meg. A pályázat során elnyert támo-
gatás banki átutalással teljesíthető, a 2015/2016-os tanév teljes időtartama alatt, havonta 
egyenlő részletben. 

A támogatás időtartama 2015. szeptember – 2016. június 

PÁLYÁZaTI TÁJÉkoZTaTÓ EGYSZErI TEhETSÉGGoNDoZÓ 
ösztöndíj jellegű aDoMÁNY IGÉNYLÉSÉhEZ

Bárki képes az értékteremtésre!
Mi Önökkel együtt-

működve vagyunk 
képesek ezt megva-
lósítani!

A Szimbiózis Ala-
pítvány „Batyu-Téka, 
a Magyar Vidék Aján-
déka” projektje olyan 
innovatív modellt ho-
zott létre, amelyben a 
fogyatékossággal élő 
munkavállalók valós, 
piaci értelemben is értékelhető terméket állítanak elő és nyújtanak 
piacképes szolgáltatást. Az eddigi passzív, eltartotti státuszból tör-
ténő kilépésük és az aktív, adófizetővé válásuk mindannyiunk ügye! 

Annak érdekében, hogy az elért eredmények hosszútávon 
is fenntarthatóvá váljanak, számítunk a közreműködésükre: 
örömmel látjuk vendégül Önöket a Batyu-Téka több, mint Étte-
remben (3530 Miskolc, Arany János u. 4.), ahol többek között 
értelmileg akadályozott és autizmussal élő munkatársaink köz-
reműködésével valósul meg a vendéglátás.   Amennyiben hely-
ben előállított pelletre/brikettre van szükségük, akkor is bátran 
keressenek minket!

Weboldalaink: www.batyuteka.hu  
és www.szimbiozis.net 

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0192 
Innovatív  

foglalkoztatási modell
„Batyu-Téka, a Magyar  

Vidék Ajándéka”
Házhozszállítást  

is vállalunk!
Tel.: 30/406-7237

május 27–június 2

ÚJABB RENDKÍVÜLI AKCIÓ VALAMENNYI  
COOP ÜZLETÜNKBEN MÁJUS 27–JÚNIUS 2-IG !

Omnia Silk  
őr. vák. kávé        

250 g,  
 egységár: 1996 Ft/kg     

499 Ft

Flóra margarin      
250 g,  

 egységár: 1196 Ft/kg     

299 Ft

Kristálycukor    
1 kg,  

(a fotó illusztráció)     

169 Ft

Május 31. – Ünnepeljük a gyerekeket – az ajánlatunkból:
Carte D’Or jogh. erdei gyüm. jégkrém 900 ml, csak-COOP Szuper, 1 kg, egységár 1110 Ft/l 999 Ft
Dunakavics, franciadrazsé 70 g, egységár 2129 Ft/kg, csak COOP ABC, COOP Szuper 149 Ft

éS MéG SZÁMOS éDESSéG!
VÁSÁROLJON COOP ÜZLETEINKBEN!

SéRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MéRETRE KéSZÜLT SéRVKÖTŐ, HASKÖTŐK 
TÖKéLETES  VéDELMET NYÚJTANAK MINDEN SéRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika
2015. június 4. (csütörtök) és 2015. július 2. (csütörtök) 13.30–15.00
Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.

Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BorSoDCoLor kfT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2015. 05. 30-tól 2015. 06. 05-ig 

Bonux Compakt mosópor, 1,4 kg, 714 Ft/kg 999 Ft

Tomi Compakt mosópor, 1,5 kg, 733 Ft/kg 1099 Ft

Ariel Compakt mosópor, 1,4 kg, 1070 Ft/kg 1499 Ft

Persil Compakt mosópor, 1,5 kg, 913 Ft/kg 1369 Ft

Ariel gél mosószer, 2,6 l, 999 Ft/l 2599 Ft

Ariel folteltávolító, 1 l 999 Ft

Coccolino öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Coccolino öblítő, 1,9 l, 526 Ft/l 999 Ft

Bref Power akt. wc tisztító, 750 ml, 465 Ft/l 349 Ft

Cillit Bang fürdőszoba tisztító, pumpás, 1 l 1099 Ft

Silkylux folyékony mosószer, 4 l, 274 Ft/l 1099 Ft

Floppy baby törlőkendő, 70 db-os, 2,8 Ft/db 199 Ft

Angels baby törlőkendő, 120 db-os, 4,6 Ft/db 549 Ft

Hirsch Bio gyógypapucsok 4299 Ft-tól

Apróhirdetés
ács-, tetőfedő munkák, 
gipszkartonozás, lambéri-
ázás, filagóriák, előtetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.
banKhitELEK már évi 
3,9%-os kamattól ingat-
lanfedezetre ma gán sze mé-
lyek nek és vállalkozásoknak. 
Teher mentes ingatlan ese-
tén jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi kölcsönök 
széles köre 100 E Ft-tól, 74 
éves korig. Hívjon, hogy se-
gíthessünk! Tel.: 70/2177-632, 
30/2488-022.

„A szeretet erősebb mint a halál”

proF. dr. Kiss  
jános istván

77. születésnapján
2015. június 7.-én 14 órakor

Miskolcon, a Szentpéteri  
Kapui temetőben  

sírkőavatásra várja a család 
mindazokat, akik ismerték,  

tisztelték és szerették.

86. ünnEpi Könyvhét
KönyvEK KEdvEzménnyEL,  

Egész nap programoKKaL, író vEndégEKKEL: 
Buda Ferenc, Temesi Ferenc, Darvasi László, Kollár-Klemencz László, Zavodni Gréta,  

Fecske Csaba, Csorba Piroska, Gál Halász Anna, Háy János

június 3–6., miskolc, Erzsébet tér 

m
is

Ko
Lc

o
n

 a
 d

v
tK

 s
ta

d
io

n
 m

EL
LE

tt
, a

 p
En

n
y 

m
a

rK
Et

n
éL

JÚ
N

IU
S

 4
–1

4
-I

G
m

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 L

Eg
n

a
g

yo
bb

 u
ta

zó
 á

LL
at

sE
rE

g
LE

té
v

EL
!

SZENZÁCIÓS AKCIÓ  
E KUPON FELMUTATÓJÁNAK!
2 FIZET 4 JEGYET VIHET AKÁR HÉTVÉGÉN IS!  

bármelyik szektorba!
ELŐADÁSOK: HÉTKÖZNAP 18 ÓRA, SZOMBAT 15 ÉS 18 ÓRA

VASÁRNAP 11 ÉS 15 ÓRA 
www.eotvoscirkusz.com. infóvonal: 06-30/4019507
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Új mosodát avattak az 
elmúlt hétvégén, Miskol-
con, a 72 millió forintos 
beruházás tizenhat autiz-
mussal élő és négy meg-
változott munkaképességű 
fiatalnak biztosít mun-
kalehetőséget. 

A mosógépeket Sebestyén 
László, a Fidesz választó-
kerületi elnöke adta át, aki 
hangsúlyozta: az autisták is 
hasznos tagjai tudnak lenni 
a társadalomnak, ha lehe-
tőséget kapnak a munkára. 
Szalkainé Haraszti Kriszti-
na, a Miskolci Autista Ala-
pítvány vezetője elmond-
ta, a tevékenység, amit itt 
biztosítani tudnak, nem 
csupán a fizetés, hanem az 
itt élők önbecsülése miatt 

is fontos. Az uniós pályá-
zat támogatásával létreho-
zott mosodában a fiatalok 
napi négy órát dolgoznak 
majd minimálbérért. A ter-
vek szerint később egy helyi 
idősek otthonának vállalná-
nak bérmunkát.

Mint megtudtuk, nem 
minden alapítvány ilyen 
szerencsés, van, ahol műkö-
désre is alig jut pénz. – Az 
állami finanszírozási rend-
szer sajnos nem mindig ele-
gendő – nyilatkozta Szal-
kainé Haraszti Krisztina. 
– Éppen most került a hí-
rekbe, hogy két hasonló ala-
pítvány is a csőd szélén áll. 
Igazából azok az alapítvá-
nyok tudnak jól működni, 
amelyek vállalkoznak, pá-
lyáznak, több lábon állnak.

Szabadtéri szentmise, kon-
certek és szabadidős progra-
mok várták az érdeklődőket 
múlt szombaton a Csanyik-
ban, ahol második alkalom-
mal szervezett pünkösdi 
programokat a diósgyőri 
plébánia. Az esemény lelki 
bekapcsolódás volt a csík-
somlyói zarándoklatba és búcsúba.

Mikolai Vincze, a diósgyőri plébánia 
plébánosa elmondta, a rendezvénnyel is 
szeretnének bekapcsolódni a magyar-
ság nagy lelki ünnepébe, a csíksomlyói 
zarándoklatba és búcsúba. Egyúttal az 
egykor volt szentléleki és a diósgyőri pá-
los kolostorok búcsú ünnepe ez. 

A plébánia most másodszor szervez-
te meg a szabadtéri eseményt, ahol ze-
nei programok, arcfestés, finomságok és 

kellemes beszélgetések várták 
az érdeklődőket. A szabadtéri 
színpadon Pál apostol levele-
inek megzenésített változatai 
csendültek fel Gryllus Dániel 
közreműködésével, erősítve a 
pünkösdi ünnep hangulatát.

A vállalkozó kedvű gyerekek, 
igazi, merített papírra nyomtat-
hatták ki a Vizsolyi Biblia egyik oldalát. 
Ebből júliusban ősnyomat készül Vi-
zsolyban, annak emlékére, hogy 425 év-

vel ezelőtt nyomtatták itt ki a híres bib-
liát. Ilyen nyomatot eredeti eszközökkel, 
technikával és nyersanyagokkal eddig 
soha senki nem készített még – mondta el 
Daruka Mihály, a Vizsolyi Biblia Nyom-

da Múzeum vezetője. Mint mondta, még 
a felhasznált papír is olyan lesz, mint a 
16. században volt.

Ismét fákat ültettek múlt szombaton az Avason az újszülöttek tiszteletére, ezúttal 59 
csemete került ki az Avasi Gimnázium előtti térre. Ez már a negyedik ilyen park a vá-
rosrészben. 

A kezdeményezés Fodor Zol-
tán önkormányzati képviselő-
től származik, aki elmondta: a 
gyermekek születése nagy öröm, 
ezért gondolta úgy négy évvel 
ezelőtt, hogy – a szülőkkel kö-
zösen - emlékfát ültet a körzeté-
ben született gyermekek tiszte-
letére.  Idén 59 csemetét ültetnek 
ki, ennyi gyermek született a 
városrészben az elmúlt évben. 
Minden facsemete sorszámot 
kapott, ez alapján sorsolták ki, 
melyik babáé lesz. A fák mellett 
hamarosan egy ivó kutat is lét-
rehoznak, az újszülöttek nevét 
pedig emléktáblán megörökítik.

Idén első alkalommal díjazta a Magyar Marketing Szövet-
ség a partnerszervezeteivel közösen a városmarketing mun-
kában élen járó projekteket. A miskolci TDM szervezet, a 
MIDMAR Nonprofit Kft. három kategóriában is elnyerte a 
Városmarketing Gyémánt Díjat. Városfejlesztési projektek 
marketing programjai kategóriában a „Miskolc matricás album 
– központban a családi élmény” című projekt kapta meg a díjat. Külső kommunikációs megoldások 
és tartalom kategóriában két díjat is nyert a TDM szervezet. Városmarketing Gyémánttal jutalmazták 
a 2015. évre összeállított turisztikai Miskolc Magazint, amelyet a TDM tag szállásokon terjesztenek, s 
ugyanebben a kategóriában nyert díjat a Miskolc Pass turisztikai kártya is – most nem, mint turisztikai 
termék, hanem mint a város nemzetközi megítélését alakító turisztikai marketingeszköz. 

Három nap alatt összesen 171 hektáron vé-
geztek biológiai szúnyoglárvairtást az elmúlt 
hétvégén a Városgazda Kft. munkatársai. Dol-
goztak többek között az egyetemvárosi tónál, a 
miskolctapolcai csónakázó és juhdöglő-völgyi 
tónál, valamint a Görömböly, Pece, Lyukó és 
Pereces pataknál is.  Egy-egy permetezés során 
több millió lárva pusztul el, így a szakemberek 
szerint 80 százalék az esélye annak, hogy az ir-

tást nem kell megismételni. A per-
metezőből egy bizonyos baktériu-
mot locsolnak a vízbe, amely csak 

a lárvák számára mérgező. Ez az úgynevezett 
biológiai irtás. 

– Ha a biológiai irtás utáni mintavételek esetleg 
azt mutatják, hogy újabb beavatkozásra van szük-
ség, erre is készen állnak a Városgazda munka-
társai. Arra is megvan a pénz, ha esetleg a tava-
lyihoz hasonló helyzet alakul ki, amikor szükség 
volt kémiai, levegőből történő irtásra és a kataszt-
rófavédelem is besegített - mondta el Pásztor Imre, 
a Miskolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője. 
Mint megtudtuk, a szúnyogok elleni védekezésre 
idén 12 millió forintot különített el a város. 

Csíksomlyói hangulat 
a Csanyikban

autisták dolgoznak az 
új miskolci mosodában

Városmarketing gyémánt Díjak 
a miDmaR-nak

ElkEzdődött a szúnyogirtás Miskolcon

Fákat ültEttEk az újszülöttEknEk



Múlt és jelen Miskolci Napló8
ElhuNyt Dobrossy IstváN

Május 26-án, türelemmel viselt hosszú, súlyos be-
tegség után, életének 70. évében elhunyt Dobrossy Ist-
ván történész, a B.-A.-Z. Megyei Levéltár ny. igazga-
tója, Miskolc Város Díszpolgára.

Dobrossy István 1946. május 20-án született Mis-
kolcon. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyete-
men szerzett történelem-néprajz szakos diplomát. A 

Déri Múzeumban töltött, rövid idő után, 1973-ban visszatért Miskolc-
ra. 1973-tól 1993-ig a miskolci Herman Ottó Múzeumban dolgozott 
történészként, majd a B.-A.-Z. Megyei Levéltár igazgatója lett. Több 
évtizeden át kutatta Miskolc történetét, munkásságát a város 1993-ban 
Szabó Lőrinc-Díjjal, 1998-ban pedig díszpolgári címmel ismerte el.

Számos helytörténeti könyv, cikk, tanulmány szerzője, ezek közül is ki-
emelkedik az Avasról írt és szerkesztett monográfiája, valamint az 1994-től 
évente megjelenő, Miskolc írásban és képekben című könyvsorozata. Elsősor-
ban az ő nevéhez fűződnek Miskolc monográfiájának eddig megjelent köte-
tei. Nyugdíjas éveiben is aktív kutatói, helytörténészi, szerzői tevékenységet 
folytatott, számos Miskolccal kapcsolatos kiadványhoz, televíziós műsorhoz, 
rendezvényhez kérték fel szakértőnek. Évről-évre ő állította össze a várostör-
téneti vetélkedő kérdéssorait, vezette a verseny zsűrijét. 

Megjelenésüktől kezdve állandó, meghatározó munkatársa volt a Miskol-
ci Kalendáriumnak és a Miskolci Naplónak. Sokan mondták – mondtuk – 
hogy amit Dobrossy István nem tud Miskolcról, az nem is létezik. Elképesztő 
lexikális tudása soha nem párosult száraz, unalmas tényközléssel, lebilincse-
lően érdekes, ízes előadásait még élvezetesebbé tette jó humora, emberi köz-
vetlensége. Szinte az utolsó pillanatig dolgozott, múlt héten még elkészítette 
a miskolctapolcai Anna szállóról szóló sorozatának befejező részét. Precízen, 
igényesen, mint mindig, nem sejthettük, hogy annyi közös munka, értékes 
cikk, tanulmány után, Dobrossy István utolsó írását olvassuk. 

S talán ezzel is búcsúzhatunk tőle a legméltóbban: egy szeretett váro-
sáról szóló tanulmánnyal, a városi lap helytörténeti rovatában, amely a 
szívügye volt, és amely annyi éven át összeforrott a nevével.  

Dobrossy Istvánt június 5-én, 14 órakor helyezik örök nyugalomra, a 
mindszenti temetőben.

Részvétnyilvánítás
Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy elhunyt Dobrossy István tör-

ténész, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója, 
Miskolc Város Díszpolgára. Miskolc Megyei Jogú Város vezetése részvétét 
fejezi ki a családnak, osztozik a hozzátartozók fájdalmában. Miskolc ön-
kormányzata Dobrossy Istvánt saját halottjának tekinti.

Két helyszínen is koszorúzást 
tartott múlt szombaton a miskolci 
Bolgár Nemzetiségi Önkormány-
zat. Először a Soltész Nagy Kálmán 
utcai Görög Katolikus Általános 
Iskolánál gyűltek össze az ünnep-
lők, az épületben 1929-től 1945-ig 
anyanyelvükön tanították a vá-

rosban élő bolgárok gyermekeit. 
Ezt követően a Soltész Nagy Kál-
mán utca 2. szám alatt található 
emléktáblánál rótták le kegyele-
tüket, ahol a Munkácsi-díjas bol-
gár származású festőművész, Ma-
zsaroff Miklós lakott 1963 és 1997 
között.

Április 24-
én volt száz éve, 
hogy az Oszmán 
Birodalomban élő 
örményeket el-
kezdték deportál-
ni, majd az akkori 
belügyminiszter 
parancsára és 
1917-ig több mint 
egy millió embert mészároltak le. 
Miskolc Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzata nemrégiben fotókiállítással 
emlékezett meg a tragédiáról. A tárlat 

megnyitója után Mondovics Gábor 
főiskolai előadó tartott előadást „Az 
örménység történelmi hátteréről Ma-
gyarországon”címmel.

A hetedik várostörténe-
ti vetélkedőn a Miskol-
ci Egyetem, a Miskolc 
Televízió és a Diósgyőri 
vár múltját ismerhették 
meg közelebbről a diá-
kok. A csaknem negy-
ven jelentkezőből végül a 
Városjárók és a miskolci 
Görög Katolikus Álta-
lános Iskola csapata bizonyult a 
legjobbnak.

Húsz általános és tizenöt középis-
kolás csapat nevezett be hónapokkal 
ezelőtt, az idei várostörténeti vetélke-
dőre. A résztvevőknek először a hely-
történeti totókkal kellett megbirkóz-
niuk, amelyek a Miskolci Naplóban 
és a minap.hu portálon jelentek meg. 

A középdöntőbe tizenhat há-
romfős csapat jutott be, múlt pén-
teken pedig, a Diósgyőri várban 
rendezett döntőn nyolc állva ma-
radt csapat mérhette össze tudását. 
Ki volt a Weidlich palota tervező-

je, a Jezsuita Gimnázium névadója, 
Fényi Gyula, a Pannónia Szálloda 
tulajdonosa? – ilyen és hasonló kér-
désekre kellett válaszolniuk a ver-
senyzőknek a döntőben. Ezek mel-
lett azonban gyakorlati tudásukról 
is számot adtak a diákok. Fűszernö-
vényeket, oregánót és mentát kellett 
felismerniük. Bemutathatták tánc-
tudásukat középkori zenére, a vá-
rudvaron pedig íjász várta a lelkes 
fiatalokat, hogy fegyverhasználat-
ban is kipróbálják ügyességüket. 

Pajzsot vagy zászlót kellett készí-
teniük előzetesen a csapatoknak, 
szép színes papír- és textilcsodák 

születtek. A „Városjárók” 
elnevezésű csapat még ver-
set is írt: „Most itt állunk, 
utolsó nagy feladat ránk 
hárul: Hogy ismerjük meg 
városunk, és tudjuk, hová 
tartozunk.” – A barátaim-
mal érkeztünk az Avasi és 
a Herman Ottó Gimnázi-
umból. Most először va-
gyok itt középiskolásként, 

szeretnénk úgy járni szülővárosunk 
utcáin, hogy ismerjük a nevezetes-
ségeket, az egyes helyszínek törté-
netét – mondta el Tamás Anett, a 
csapat egyik tagja. Fodor Zoltán, a 
verseny ötletgazdája és szervezője 
örömét fejezte ki, hogy hetedik al-
kalommal is sikerrel zárult a város-
történeti vetélkedő, s nagy érdeklő-
dés övezte. Mint mondta, köszönet 
illeti a támogatókat, a kérdéseket 
összeállító Dobrossy István tanár 
urat, s természetesen a résztvevőket 
is, akik bizonyára hasznosítani tud-
ják majd a most megszerzett isme-
reteket.

Tapolcán az 1930-as években any-
nyi villa és magánpanzió épült, 
hogy közel 2000 szállóvendéget el 
tudtak helyezni. Bár a panziósok és 
a szállodát építeni akarók érdeke 
más volt, új szállodatervek azért 
születtek, mert az Anna szálloda 
szabadtéri vendéglője és kerthelyi-
sége zavarta a szállóvendégeket. Az 
éjszakai pihenés és a szórakozás 
nem volt összeegyeztethető.

Rácz Gyula a háború miatt nem 
tölthette ki bérleti idejét, nem isme-
rünk írásos emlékeket arról, hogy mi 
történt vele és a szállodával. Annyi 
bizonyos, hogy 1945 február elején 
Tóth Béla főispán utasította a megyei 
alispánt és Miskolc polgármesterét 
(Gálffy Imre), hogy adjanak számot 
a megye és a város fürdőinek, szál-
lodáinak állapotáról. Mivel 1945 
januárjától Tapolcát Miskolchoz 
csatolták, az alispán már nem, a 
polgármester meg még nem foglal-
kozott az ottani létesítményekkel. 
Annyit viszont tudunk a Nemzeti Bi-
zottság irataiból, hogy a háború alatt 
és után a Barlangfürdő berendezése 
(és régészeti kiállítása is), valamint a 
szálloda bútorzata is megsemmisült, 
de jelentősebb épületkárok nem ke-
letkeztek. Miskolc és B.-A.-Z. megye 
tanácsa 1951-ben tiltakozott a Belke-
reskedelmi Minisztériumnál, mert 
„a görömböly-tapolcai Anna szállót 
a minisztérium a dudujkai egyetemi 
város építkezése miatt munkáslaká-
sok céljára utalta ki.”

A város azt kérte, hogy Tapolca 
egyetlen vendéglátó üzemét a Mis-
kolci Vendéglátóipari Vállalat kap-

hassa meg, mert a fürdőhelyen csak 
a strandon van büfé és söntés. A ta-
nács az Anna 7 szobája helyett egy 
államosított épület 12-14 helyiségét 
ajánlotta fel a munkások elszálláso-
lására. Az egyetemépítés 1951-1953 
között „végrehajtási” helyszín is 
volt, tehát kitelepítettek is dolgoztak 
itt. (Cziffra György zongoraművész 
és Határ Győző író is dolgozott az 
egyetemi területen.)

Tapolcát Miskolc „felemás mó-
don” szerette. A sajtó hírt adott 
a fürdő újjáépítéséről, a vasgyá-
ri dolgozók tapolcai üdülőjéről, a 
Barlangfürdő 1959-es megnyitá-

sáról, de 1946-1964 
között mindösz-
sze egyetlen újság-
cikk foglalkozott a 
Strand étterem és az 
Anna szálló vendéglá-
tásának minőségével 
(1959. július 22.). Az 
egykor volt panziókat, 

mint a Lef ler, a Mayer, a Dénes, 
a Markup, a Hungária, a Siesta, 
a Tátra, a Szotyori, a Fried és az 
Otthon panziókat, „lakokat” sor-
ra államosították. Az idegenfor-
galmi kiadványokban 1956-ban 
csak megjegyzik, hogy Tapolcán 
van az Anna Szálló és Anna Étte-
rem, majd 1960-ban azt is, hogy 21 
szobájában 58 férőhely van, s té-
len-nyáron fogadja a vendégeket.

Az Anna legendája annak ellené-
re fennmaradt 1990-es bezárásáig, 
hogy már alig volt olyan része, falfe-
lülete, amely az eredetire emlékez-
tetett.                             Dobrossy I. 

A tapolcai Anna szállodák 
(befejezés)

A vENDéglátás MIskolcI EMlékEI

„Ismerjük meg városunk, tudjuk, hová tartozunk”
Véget ért az idei Várostörténeti Vetélkedő A bolgár  

kultúrA 
 NApjáN

Az örMéNyEk trAgéDIájárA 
EMlékEztEk 
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A döntő kapujában az MVLC

Újabb nagyarányú győzelmet ért el az OB 1/B-s vízilabda bajnokság 
rájátszásában a PANNERGY MVLC. A play off negyedik fordulójában, 
a Neptun SE vendégeként 16-6 arányú sikert aratott a miskolci együt-
tes. Miután a nagy rivális Tatabánya döntetlennel zárt, így amennyiben 
szombaton, hazai pályán győzni tud, az Ybl ellen az MVLC, akkor saját 
otthonában tudja kiharcolni a csapat a nagy célt, a döntőbe jutást.

Európa-bajnok lett Dudás Gyula
A Miskolc Városi Sportiskola versenyzője az olaszországi Grossetoban 

megrendezett szenior és veterán gyalogló Európa-bajnokságon diadal-
maskodott. A Szűcs József edzéstervei alapján készülő sportoló megnyer-
te a 10 km-es számot, 30 km egyéniben harmadik, a magyar csapat tag-
jaként második lett.

Csoki futás
Csaknem négyszáz általános iskolás kisdiák nevezett nemrégiben 

Miskolcon a hagyományos tavaszi csoki futásra. A Hejő parki zöldfü-
ves pályán 600 és 1000 méteres távot kellett az alsósoknak teljesíteni. A 
legfürgébbeket csapatban és egyénileg is díjazta a szervező Diáksport 
Szövetség.

Tízezer méteren Risztov Éva és 
Gyurta Gergely, míg ötezer méteren 
Kapás Boglárka és Papp Márk dia-
dalmaskodott a harmadik alkalom-
mal kiírt országos hosszútávúszó 
medencés bajnokságon, Miskolcon. 
A verseny egyetlen miskolci induló-
ja Kiss Attila a negyedik helyen zárt 
tízezer méteren.

A tízezer méteres viadal hatalmas 
csatát hozott Risztov és Olasz Anna 
között, végül a rutinosabb olimpiai 
bajnok érte el előbb a falat, egyetlen 
másodperccel előzve meg legnagyobb 
hazai riválisát. A harmadik hely Ka-

pás Boglárkának jutott. A férfiaknál 
nem voltak hasonló izgalmak, Gyurta 
Gergely több mint kétperces előnnyel 
győzött. 

Az ötezer méteren a nőknél Kapás 
vitte el a pálmát, Olasz Anna ezúttal is 
második lett. A férfiaknál Papp Márk 
ért elsőként a célba, jó idővel előzve 
meg Székelyi Dánielt, a bronzérem pe-
dig a magát ezen a távon is sikeresen 
tesztelő, decemberben rövidpályás vi-
lágbajnoki címet szerző Bernek Péter-
nek jutott. A szervezők tájékoztatása 

szerint Miskolcon minden eddiginél 
nagyobb, több mint 200 úszót felvo-
nultató mezőny gyűlt össze a nyíltvi-
zesek számára komoly tesztként szol-
gáló kétnapos viadalon.

Kiss János alpolgármester a helyszí-
nen nyilatkozva elmondta: a miskolci 
sportélet és sportkultúra elismerését 
jelenti, hogy ez a rangos verseny Mis-
kolcra látogatott, olyan versenyzőkkel, 
mint Risztov Éva, aki olimpiai bajnoki 
címet nyert Londonban.

Emlékezetes győzelemmel zárta nyíregyházi vendégjá-
tékát a DVTK az NB I., 29. fordulójában. A mérkőzést 
másodpercekkel a rendes játékidő vége előtt lőtt góllal 
nyerték meg a piros–fehérek. 

A nyírségiek már az első percben veszélyes helyzetet te-
remtettek a diósgyőri kapu előtt, de a lövés elkerülte a há-
lót. A hatodik percben válaszolt a Diósgyőr, de az ötös sar-
kától leadott Bacsa kísérlet elsuhant a kapu előtt. Az első 
negyedóra végén, kétszer is 
bravúr kellett Antal kapus-
tól a hárításhoz, majd egy ke-
vésbé veszélyesnek tűnő, ma-
gas labdánál kapus és védő 
egymásra várt, Fodor pedig 
megszerezte a vezetés a hazai 
csapatnak, (1-0). A 38. perc-
ben, egy tetszetős Bognár – 
Gosztonyi háromszögezés 

után, az alapvonalról érkezett a labda Bacsa elé, de Ov-
szijenko kapus lábbal hárított, majd a kipattanóból Alves 
lőhetett, de nem találta el a kaput. A 62. percben Vitelki 
Zoltán behozta Komant és Takácsot, segítségükkel alakult 
ki a meccs addigi legnagyobb helyzete, egy szögletet kö-
vetően Takács fejesét a keresztléc hárította. Felélénkült a 
Diósgyőr játéka, aminek a 77. percben meg is lett az ered-
ménye. Egy tetszetős akció végén Okuka beadására Gru-
mic érkezett és védhetetlenül lőtt a hálóba, (1-1). A rendes 

játékidő végén Bognár hozta 
fel a labdát, amin - két védőt 
is becsapva - Gosztonyi csak 
átlépett, majd Koman Boros 
Gábor elé tálalt és a fiatal tá-
madó első NB I-es mérkő-
zésén, első labdaérintéséből 
gólt szerzett, eldöntve a ke-
leti rangadót. Nyíregyháza – 
DVTK 1-2.

Ismét a technika 
ördöge állította 
komoly kihívások elé Kiss Pál Ta-
mást, aki a döntőben kormány-
szervó nélkül versenyezve állha-
tott fel a dobogó legalsó fokára az 
Országos Rallycross Bajnokság 
harmadik versenyhétvégéjén, Má-
riapócson.

A 24 éves miskolci pilóta a sza-
badedzések után, szombaton az 
első előfutamot is magabiztos telje-
sítménnyel nyerte. A második elő-
futamban legnagyobb riválisaival 
került össze, akik ezúttal nem talál-
tak fogást rajta, így vasárnap újabb 
elsőséggel zárult.

Hétfőn, a harmadik előfutamban 
a rajt után nagy adok-kapok alakult 
ki és négy rendkívül izgalmas kör 
után Kárai Tamás, Wieszt Jankó, 

Harsányi Zoltán, Kiss Pál 
Tamás, Kotán Péter sor-

rendben intették le őket.
A miskolci kiválóság negyedik 

helye ellenére is elsőként jutott 
döntőbe, ám a harmadik előfutam 
hevében komoly sérüléséket szen-
vedett Skoda Fabia MK2-ese. A 
kormánymű kapta a legnagyobb 
ütéseket és tönkrement, a szerelők-

nek pedig nem sikerült orvosolni 
a problémát a döntőig. A poleból 
startoló éllovasnak kormányszervó 
nélkül kellett rajthoz állnia.

Tamás végig versenyezte a dön-
tőt, ahol harmadikként ért célba. 
A győzelmet Wieszt Jankó szerez-
te meg, a dobogó második fokára 
Harsányi Zoltán állhatott fel.

Rendőrök mérkőztek

Miskolcon, a DVTK Stadion műfüves pályáján játszották csütörtö-
kön az Országos Rendőr Kispályás Labdarúgó Bajnokság mérkőzéseit. 
A verseny fővédnöke Papp Károly országos rendőrfőkapitány, védnöke 
Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány volt. A versenyen részt vettek 
az ORFK központi szerve, a 19 megyei rendőr-főkapitányság, a Budapes-
ti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, valamint a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság csapatai.

Birkózósikerek a diákolimpián
Szép eredményeket értek el a DVTK-MVSI birkózói az Újpesten meg-

rendezett diákolimpián. A II. korcsoport országos döntőjében, kötött-
fogásban Botos Dominik (32 kg) a 2. helyen, Szinay Csaba (42 kg) a 3. 
helyen, Szemán Csaba (65 kg) az 5. helyen végzett. Edzőik: Repka Attila, 
Lakatos Győző, Juhász Sándor és Bacsó Alex.

Férfi kosárlabda NB II.
Magabiztos játékkal zárta az utolsó hazai rájátszás mérkőzését a 

MEAFC férfi kosárlabda csapata. Az NB II. keleti csoportjában, a mis-
kolciak a DEAC ellen 103-96-ra nyertek. A férfi kosárlabda NB II-ben 
befejeződtek a csoportküzdelmek a múlt hét végén, és már az is eldőlt, 
hogy a feljutásért küzdő csapatok kikkel kerültek szembe az első körben, 
az oda és visszavágós párharcokban. Ezek tétje az lesz, hogy a csapatok 
kivívják az osztályozós tornán való szereplés jogát. A MEAFC ellenfele a 
Nagykőrösi Klub lesz szombaton.

III. Országos Hosszútávúszó 
Medencés Bajnokság

Risztov Éva és 
Gyurta Gergely nyerte 
a „királykategóriát”

EMLÉkEzEtEs GyőzELEM NyíREGyHázáN

kiss Pál tamás
technikai hibák ellenére is dobogón
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10 Miskolci NaplóHirdetés

Lendítse fel üzLetét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

KIeMeLt BéRLetI 
AJÁNLAtUNK!

A pályázatokat kizárólag személyesen a MIK Zrt. Miskolc, Széchenyi u. 60. szám alatti I. emeleti  
Helyiséghasznosítási Irodájában (17.sz. iroda) kérjük leadni,  leadásának határideje:  

2015. JúNIUs 8. 16.00 óRA.   
A borítékon fel kell tüntetni „Bérleti jog pályázat és a Pályázott bérlemény címét.

A kötelező nyitvatartási idő alatt  a’la carte  melegétel kiszolgálása kötelező!  
A bérleményben gasztronómiai sörkülönlegességek árusítása szükséges.

további információ: 46/516-287, 516-293, 516-297, 516-295, 516-279
Az ingatlan részletes leírása a MIK Zrt. honlapján, a www.mikzrt.hu-n található.

Cím Elhelyezkedés Alapterület m2 Tevékenységi kör
HATÁROZATLAN vagy HATÁROZOTT IDŐRE 

Minimálisan pályázható bérleti díj  
Ft/hó+áfa (27%) 

Bérleti jog 
megszerzési díj                   

Ft+áfa (27%)
Széchenyi u. 26. sz. 

fsz+galéria
utcai

152
+12*

melegkonyhás  
vendéglátás

277 710 Ft/hó+áfa
5 000 000  
Ft/hó+Áfa

JELENTKEZZEN N Á L U N K !
JELENTKEZZEN N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén tisztességes bérezés!

Jelentkezni: FolyamatosanM
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

Jelen  a  Jövő



SzínházműSor (májuS 30–júniuS 5.)

Európa egyik idei kulturá-
lis fővárosában, a csehor-
szági Plzenben vendégsze-
repel júliusban a Miskolci 
Nemzeti Színház Don Gi-
ovanni-produkciója.

Szabó Máté, a teátrum 
megbízott igazgatója, az 
opera rendezője a vendég-
szereplésről szóló keddi bu-
dapesti sajtótájékoztatón 
elmondta: egyszerre jele-
nítik meg a darabban rejlő 
érzékiséget, költészetet és 
filozófiát. A rendezés utal a 
mára, miközben szabadon 
vándorolnak a korok között 
és el is távolodnak a műtől, 
szemlélődő nézőpontba he-

lyezkedve. Az eredetileg 
magyar fordításban játszott 
operát az énekesek olaszul 
is megtanulják, így adják 
elő május 30-án Miskolcon, 
július 6-án pedig Plzenben.

A miskolci produkció az 
Armel Operafesztivál fel-
ajánlásaként és finanszí-
rozásában jut ki Plzenbe. 
Havas Ágnes fesztiváligaz-
gató elmondta: a darabot a 
Magyar Állami Operaház 
által rendezett, vidéki te-
átrumok operaprodukcióit 
bemutató Primavera-fesz-
tivál tavalyi mezőnyéből 
választották ki egy online 
szavazás és egy szakmai 
zsűri véleménye alapján.

112015. május 30. | 22. hét | XII. évfolyam 22. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajánló
Program/közélet

május 30. | szombat 
LÚDAS MATYI mesejáték 
11:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

DoN GIovANNI ope-
ra 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet Don Gonzalo 
de Ulloa, kormányzó: Cser 
Krisztián. Jegyvásárlás

Az ELTörT korSó 
vígjáték 20:00 | KAMARA 
Csiky Arany, Ezüst bérlet

május 31. | vasárnap 
LÚDAS MATYI mesejáték 
11:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

B oL D o G TA L A Nok 
színmű 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

június 5 | péntek EGY 
CSók ÉS MÁS SEMMI 
zenés komédia két részben 
20:30 | NYÁRi SZÍNHÁZ 
Jegyvásárlás

a miSKolC TElEVízió műSora
június 1. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-

sor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéle-
ti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Szabadegyetem/Tudomány mindenkié 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

június 2. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Mis-
kolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 DVTK-MTK baj-
noki labdarúgó mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

június 3. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Kedvenceink 18.45 
Honvéd7 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Helyzetkép 20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés 20.48 Sporthírek 20.53 Prog-
ramPont 21.00-06.00 Képújság

június 4. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Promenád, a Mis-
kolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

június 5. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Egészségpercek19.00 
Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Miskol-
ci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság

június 6. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelen-
tés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 Film 21.30–
07.00 Képújság

június 7. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mérkőzés 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Hívő Szó, egyházi magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 
19.30 Helyzetkép ism. 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság 

Diósgyőri vár
Május 30. 10 órától RENESZÁNSZ KAVAL-

KÁD a királynék várában. A rendez-
vény során ezúttal is megelevenedik 
a Diósgyőri vár élete a reneszánsz 
időkben. A várárokban egész napos 
reneszánsz játszótér várja a látoga-
tókat. A felső várudvaron reneszánsz 
zenészek, komédiások szórakoztatják 
a nagyérdeműt, valamint rendhagyó 
látogatáson vehetnek részt a látoga-
tók Mátyás király udvarhölgyei kísé-
retében a királyi szárnyakba.

Népkert
Május 31. Ezer Lámpás Éjszakája, váro-

si gyermeknap. Az eltűnt gyermekek 
világnapjához kapcsolódva, a Nép-
kertben gyermekprogramokkal és 
jótékonysági koncertekkel várják az 
érdeklődőket a gyermeknappal egy-
bekötött Ezer lámpás éjszakáján. Fel-
lép mások mellett Czibi Norbi és Vár-
hegyi Lucas Palmira, a 4 for dance, a 
Káosz Központ, a Children of Distan-
ce, valamint Marót Viki és a Nova Kul-
túr Zenekar. A műsorvezető Kovács 
Áron lesz.

Vasárnap már a délelőtti óráktól elkez-
dődnek a változatos családi progra-
mok a Népkertben, ahol helyi civil 
szervezetek is bemutatkoznak. Emel-
lett kismesterség-bemutatók, élő 
skanzen népi vetélkedő, arcfestés és 
lézerharc várja a gyermekeket. A nap 
végén az eltűnt gyermekekért száll-
nak magasba a léggömbök.

MTA MAB székház
Június 3. 10–14 óra. Emlékülés a II. vi-

lágháború európai befejezésének 70. 
évfordulója alkalmából. A Herman 
Ottó Múzeum és az MTA Miskolci Te-
rületi Bizottsága (MAB) Történettu-
dományi és Néprajzi Szakbizottságá-
nak közös szervezésében 

HOM Papszeri Kiállító Épülete
Június 3. „KINCSEK EGY ROMOS HÁZBAN” 

- ÚJ MOLINÓK. A 86. Ünnepi Könyvhét 
alkalmából az épület Avasra néző ab-
lakaiba június 3-án kerülnek ki utolsó 
ütemben azok a molinók, amelyek a 
karosi szablyamarkolat míves díszíté-
sét, a nemrégiben restaurált fonolát 
és a Szász Endre-kiállítás egy-egy kü-
lönleges darabját mutatják be. 

Június 3-6. MÚZEUMI OLVASÓKERT A 
86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN. A Herman 
Ottó Múzeum Papszeri Épületében 
és annak udvarán négy napon át vár-
ják a közönséget az olvasók kedvenc 
könyvei a múzeumi könyvek társa-
ságában: szabadtéri olvasókerttel, 
könyvbemutatókkal, gyermekfoglal-
kozásokkal, koncerttel.

Feledy-ház
Június 5. 17 óra. EMLÉKESTEK A MÚZSÁK 

KERTJÉBEN. Újszászy László orvospro-
fesszorra (1943-2014), a Miskolci SZI-
MA alapító társelnökére emlékeznek 
a barátok, pályatársak. 

Miskolc, Könyvtér/Erzsébet tér
Június 3. 15 óra. 86. Ünnepi Könyvhét és 

14. Gyermekkönyvnapok. Ünnepé-
lyes megnyitó. A könyvhét megyei és 
miskolci programsorozatát megnyit-
ja: Buda Ferenc Kossuth-díjas, József 
Attila-díjas költő. Köszöntőt mond: 
Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere 
és Török Dezső, a B.-A.-Z. Megyei Köz-
gyűlés elnöke. 

Június 3-tól június 6-ig folyamato-
san zenés, kulturális programokkal, 
író-olvasó találkozókkal és sok más 
érdekességgel várják a helyszínen az 
érdeklődőket. 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár.

Június 4. 14 óra. A kelekótya király. Fecs-
ke Csaba József Attila-díjas költő ver-
ses mesekönyvét bemutatja Csorba 
Piroska Szabó Lőrinc-díjas költő.

Június 4. 16.30 óra. Találkozó Temesi Fe-
renc Kossuth- és József Attila-díjas 
íróval.

Június 5. 13.30 óra. A 3 emeletes me-
sekönyv. Gyermekolvasóival találko-
zik: Darvasi László József Attila-díjas 
költő, író. 

Június 9. 17 óra. A Műút a könyvtárba 
vezet. Vendég a Magyar Lettre szer-
kesztősége, Karádi Éva felelős szer-
kesztő és Háy János író, költő. A be-
szélgetést vezeti: Jenei László író. 

Tompa Mihály Könyvtár
Június 2. 17. óra. „A semmi ágán ül szí-

vem”. Telegdi Ágnes természetfotói 
József Attila idézetekkel. Köszöntőt 
mond: Szécsényi Marianna önkor-
mányzati képviselő. 

lomtalanítási ütemterv
június 1. | hétfő Diósgyőri 

lakótelep: Árpád társashá-
zak páros oldal, Csóka tár-
sasházak, Hegyalja társashá-
zak, Kondor B. társasházak, 
Kuruc társasházak, Táncsics 
tér t.házak

Berekalja: Bartók B., Békés, 
Berekalja, Berkenye, Blaha L. 
1-10, Bródy S., Bükk, Csanyik, 
Csemete, Csendes, Endrő-
di S., Eper, Erdő, , Fényesvöl-
gyi, Haller Gy., Hársfa, Havas, 
Hegyes, Homok, Honvéd, Já-
nos, Juhász Gy., Karabély, Ka-
rinthy F., Kökény, Körmöci, 
Majláth i., Móra F., Puskás T., 
Rozgonyi P., Somlyó Z., Szé-
kely, Szikla, Tapolcarét, Tó-
part, Tölgy, Vár, Vasverő 

Alsóhámor Lillafüred: 
Erzsébet sétány, Szeleta, Vá-
sárhelyi i.

június 2. | kedd Diósgyőr 
Majláth dél: Alsó Papírgyár, 
Árpád u. páratlan oldal, 
Bölcs, Csóka magánházak, 
Diófa, Ferenczi S., Fülep J., 
Hajdú, Hegyalja magánhá-
zak páratlan oldal, Hóvirág, 
Kemény, Kiss tábornok pá-
ratlan oldal, Költő, Köztársa-
ság, Lilla, Madách i., Márton 
bíró, Mokri-Mészáros, Nagy 
L. kir., Nyár, Páfrány, Pálma, 
Papír, Rigó, Szervezet, Tán-
csics tér magánházak

Felsőhámor: Losonczy i., 
Palota, Vadas J.

június 3. | szerda 
Ómassa

va r g a h e g y : 
Batthány sor, 
Csermőkei, Haj-
nal, Kikerics, 
Kismagashegy, Kokilla, Kró-
kusz, Liliom, Magashegy, 
Margaréta, Martinász, Mély, 
Nagymagashegy, Örömhegy, 
Vargaoldal, Vasöntő

június 4. | csütörtök Diós-
győr Majláth észak: Ákos, 
Árnyas, Bánfolyás, Bánki 
D., Baráthegyalja, Batsányi 
J., Béke, Cserje, Csipkés, Er-
dész, Gőz, Gyertyán, Hegy-
alja magánházak páros oldal, 
Holló, ibolya, Jázmin, Kiss 
tábornok 56-82, Kondor B. 
magánházak, Lankás, Mo-
hás, Őz, Partos, Rózsa, Sas, 
Sugár, Szépvölgy, Telepy Gy., 
Tóth Á., Tömörkény i., Tö-
rökverő, Vajda J., Vas Gere-
ben, Vince, Vörös, Zenta

június 5. | péntek Pereces: 
Barátság tér, Beller völgy, 
Bimbó, Bodza, Bollóal-
ja, Csáby L., Csajkovszkij, 
Csehov, Cséti O., Debrece-
ni M. tér, Erdő sor, Erenyő, 
Faller J., Fátyolka, Finkey J., 
Hérics, Híd, Jószerencse, Ju-
har, Kodály Z., Kőpad, Lau-
day J., Liszkay G., Meddő, 
Nagy László dűlő, Nefelejcs, 
Pálya, Som, Szentistványi, 
Szirom, Ucekaj, Vadász

az orvos etika
Miskolci olvasónk ke-
ze lő or vosának maga-
tartásával kapcsolat-
ban tett fel kérdést. A 
gyógyulási folyamat-
tal elégedett volt, de 
emberileg megbántva 
érzi magát. kérdezi, 
van-e az orvosok-
ra nézve, kötelező 
jogszabályi előírás, mely 
a magatartásukat szabá-
lyozza?

Az Orvosi Etikai Kódex, 
az egészségügyi törvény fel-
hatalmazása alapján, az Or-
vosi Kamara által megalko-
tott szabályzat. Fő elv, amely 
a hippokratészi esküben is 
szerepel: Az élet és az embe-
ri méltóság tisztelete. Mindig 
jót tenni a betegeknek és nem 
ártani. Alapelv még az egyen-
jogúság, és kölcsönös biza-
lom is, az orvos-beteg és az 
orvos-orvos kapcsolatban. A 
kódex rögzíti: szükséges, hogy 
az orvos a beteggel és munka-
társaival együttműködve be-
tartsa azokat az íratlan szabá-
lyokat is, amelyek az emberi 
kapcsolatokban fontosak. Ke-
rülnie kell a másokat lekezelő 
magatartást. Az udvariasság, 

a kulturált viselkedés, a 
környezetére előnyösen 

ható határozott 
és megnyug-
tató fellépés, 

az empátia, az 
orvos-beteg, és az 
orvos-orvos kap-

csolatokban az 
egyenjogúság, a 

kollegialitás és munkatársi 
szolidaritás alapvető követel-
mény. Etikai vétség alapos gya-
núja a jogszabályok formális 
betartása esetén is felmerülhet. 

Az orvos a betegeit és mun-
katársait nemzetiségi vagy 
politikai hovatartozásra, 
nemre, bőrszínre vagy vallás-
ra nézve nem különböztethe-
ti meg. Nem élhet vissza bete-
ge kiszolgáltatott helyzetével, 
nem sértheti emberi méltó-
ságát, figyelembe kell vennie 
szemérem és szégyenérzetét. 
Még kilátástalannak ítélt eset-
ben is vigaszt kell nyújtania. 
A beteg jólléte mindenekelőtt: 
ezt az elvet sem a társadalmi, 
sem politikai nyomás, sem az 
adminisztrációs kötelezettsé-
gek, sem kereskedelmi érde-
kek nem sérthetik.

STraSSburgEr gyula
ügyvéd

lomTalaníTáS

a jogáSz VálaSzol

bartha györgy, önkormányzati képviselő la-
kossági fogadóórát tart 2015. június 1-én (hét-
főn) 16.30 órától a Szent Ferenc Általános isko-
lában (Móra Ferenc u. 1/A.,) és 2015. június 4-én 
(szerdán) 17 órától a Könyves Kálmán Általános iskolában 
(Könyves K. u. 2.).

nehéz Károly, önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart 2015. június 4-én (csütörtö-
kön), 17 órától a Tapolcai Általános iskolában.

barta gábor, önkormányzati képviselő, lakossá-
gi fogadóórát tart 2015. június 9-én (kedden) 17 
órakor, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Kovácsné budai mária, önkormányzati képviselő, 
2015. június 2-án (kedden) 17 órakor, a Hunyadi Má-
tyás Általános iskolában közbiztonsági fórumot tart.

Kiss jános és hubay györgy, önkor-
mányzati képviselők, 2015. június 3-án 
(szerdán) 17 órakor, a Bársony János úti 
Általános iskolában közbiztonsági fórumot tartanak.

gazdusné pankucsi Katalin, önkormányzati kép-
viselő június 4-én (csütörtökön) 17 órakor a Vasgyá-
ri Közösségi Házban közbiztonsági fórumot tart.

A fórumok meghívott vendégei: Kriza Ákos polgármes-
ter, Bogyay Ferenc városi rendőrkapitány, Kovács László 
Csaba, a MiÖR vezetője.

laKoSSági FogaDóóra

KÖzbizTonSági FórumoK:

hubay györgy önkormányzati képviselő utcafó-
rumot tart 2015. június 4.-én csütörtökön 17 órá-
tól a Gyár utca és a Bercsényi utca kereszteződésé-
ben található játszótéren.

uTCaFórum

plzenben vendégszerepel 
a Don giovanni
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Koncertekkel, előadásokkal és mintegy 20 sportág bemutatójával várta az elmúlt hétvégén az érdeklődőket a 15. Zsongó Lil-
lafüred. Hubay György, a szervezőbizottság elnöke elmondta: a rendezvénnyel ezúttal is az egészséges életmód, a mozgás fon-
tosságát kívánták hangsúlyozni. Több sportágat kipróbálhattak az érdeklődők, a küzdősportok, labdajátékok mellett a nagy-
közönség előtt ritkábban megjelenő szakágakkal, pl. az íjászattal is megismerkedhettek. Kulturális programokban sem volt 
hiány: felcsendültek népszerű magyar nóták és operett-slágerek a Mulatós Négyes előadásában, s Zámbó Jimmy emlékkoncert 
is fokozta a hangulatot.                                                                                                                                                           Fotó: Juhász á.

Égtek a gumik a szentpé-
teri kapuban

Olvasóink jelezték nem-
régiben, hogy a Szentpé-
teri kapui Tesco-parkoló-
ban fiatalok amatőr autóversenyeket rendeznek, a nagy zajjal és 
füsttel járó rendezvénynek azonban nem minden környékbeli 

örül. Mint írták, ezeken az autós találkozókon égetik a kocsikon 
a gumikat, az egész Szentpéteri kapuban egy méterre sem lehet 
látni ilyenkor. Gaskó Bertalan megyei rendőrségi szóvivő érdek-
lődésünkre elmondta: az ügyben a Miskolci Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya közúti veszélyeztetés bűntett el-
követésének gyanúja miatt rendelt el büntetőeljárást. – Az em-
lített hipermarket parkolója közforgalom számára megnyitott 
magánterület, az ott közlekedőkre a KRESZ szabályai ugyanúgy 
érvényesek, mint bárhol másutt a közutakon. Egy folyamatosan 
nagy gázzal, füstölő kerekekkel manőverező autós közvetlen, re-
ális veszélyhelyzetet teremt a közelében tartózkodó gyalogosok-
ra, nézelődőkre. Ez a közúti közlekedési szabályok kirívóan szán-
dékos megszegésének minősül. A rendőrség felhívja a lakosság 

figyelmét, hogy a jövőben 
is határozottan fellép, és 
megteszi a szükséges intéz-
kedéseket a közlekedésben 
résztvevők biztonságát ve-

szélyeztető, jogsértő cselekményekkel szemben – tájékoztatott a 
megyei rendőrségi szóvivő.

Kiszagolta a kutya a cigarettát
Közérdekű bejelentés nyomán érkeztek a napokban a NAV 

pénzügyőrei az egyik miskolci lakótelepi házhoz. A bejelentő azt 
állította: ismeretlenek nagy mennyiségű cigarettával járnak a la-
kóház pincéjébe. A pénzügyőrök a helyszínen nem találtak sen-
kit. Iti, a NAV cigarettakereső kutyája azonban az egyik pinceaj-
tónál kaparni kezdett, jelezvén, hogy cigarettát érez. Később a 
helyiségben lévő egyik szekrénynél is bejelzett. A lezárt szekrény 
tulajdonosa nem került elő, így a pénzügyőrök felnyitották azt. 
Összesen 200 doboz különböző márkájú, magyar adójegy nélküli 
cigaretta és egy kilogramm vágott dohány került elő a szekrény-
ből. A mintegy 200 ezer forint értékű árut lefoglalták, a szekrény 
tulajdonosának felkutatását pedig megkezdték a pénzügyőrök. 

Miskolc elismerései

Május 11-e Miskolc napja, ekkor adják át a város kitünteté-
seit. Legújabb rejtvényünkben néhány miskolci elismerés  
nevét rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, legké-
sőbb 2015. június 9-én éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mi-
kom.hu e-mail címre. A helyes megfejtést beküldők között 
egy-egy 2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Újabb nagy álmuk vált valóra az eLTE Best Dance Company 
táncosainak azzal, hogy világbajnokságon szerepelhettek 
nemrégiben, a horvátországi Porecben. A miskolciak a világ 
legjobbjai között is megállták a helyüket, ezt bizonyítja a több 
dobogós helyezés, valamint a legjobb koreográfiának járó el-
ismerés.

A  hét fotója

táncosok 

Forró NyoMoN

zsoNgó LiLLAFüred

hirdetés

Tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
– Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy le-

hetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát ten-
ni, méghozzá előtanulmányok nélkül. Kérem, 
mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem min-
dennapi eredményt!

– Valójában én sem gondoltam, hogy képes 
leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz 
bizony hosszú évekig gyűjtögettem a tudást s 
a bátorságot, mielőtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsga-
időszak után, július elején egy egészen új nyelvet 
kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres közép-
fokú C-típusú nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni 
tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?

– Valóban így történt. Egy ismerősöm ja-
vasolta, hogy próbáljak ki egy új nyelvta-
nulási módszert, amelynek segítségével ő 
néhány hónap alatt levizsgázott angolból. 
Ez felkeltette az érdeklődésemet, és vásá-
roltam egy tananyagot. A módszer a Krea-
tív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál 
Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájá-

val a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon.

– Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer? 
Tudtommal ugyanis megtalálható a Miniszter-
elnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Főiskolán, 
a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női kézi-
labda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a 
magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek 
könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás, Bo-
lyai-díjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal 
célnyelven kellett megszólalnom, miközben 
a kétnyelvű tananyag segítségével folyamato-
san ellenőrizni tudtam magam. A gyakorlatok 
csak a tárgyalt szókincsre és nyelvtanra épül-
nek, így minden külső segítség nélkül meg-
oldottam őket. Az anyanyelvi lektorok által 
készített hanganyag a kiejtés tökéletes elsa-
játításában segített. Nem volt stressz, de volt 
helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire vé-
gigértem az anyagon, mintegy kettőszáz órát 
beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul a 

beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól 
mentesen! Az oktatócsomag és a CD-minő-
ségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga 
követelményeit veszik célba. Én szeretnék to-
vábbi nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátí-
tani – és belőlük nyelvvizsgázni.

– Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív 
Nyelvtanulási Módszer?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, 
portugál, eszperantó, svéd, norvég, dán, hol-
land, horvát és orosz nyelvre készült tananyag. 
Sőt, a szerző gondolt azokra is, akik már megta-
nulták a nyelvet, ugyanis elkészült az úgyneve-
zett Kikérdező CD-Tár tíz nyelven. Ez az anyag 
tizenkét lecke 3000 legjobb mondatát tartal-
mazza írásban és 15 CD-lemezen, a könnyebb 
mondatoktól haladva a nehéz, összetett mon-
datokig. Nagyon jól használható a megszerzett 
tudás szinten tartásában és a reakcióidő csök-
kentésében, de ez nem része a tananyagnak.

– Ön szerint mennyi idő szükséges a tananyag 
elvégzéséhez?

– Nekem a nyári szünetben sok időm volt, 
s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanu-
lók többsége egy tanév alatt elvégzi. Én nem 
találtam drágának, az oktatócsomag ára 
hanganyaggal együtt 21 990 Ft, ez alig egy tu-
cat magánóra költségeinek felel meg.

– Kedves Gina, sok sikert a további tanulásá-
hoz, s kívánok még tíz nyelvvizsgát!

(A kívánság részben teljesült, Szekeres Geor-
gina a cikk elkészülte után pár nappal újabb 
sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív 
Nyelvtanulási Módszerrel, ezúttal angolból.)

InformácIó: www.kreaTIvnyelv.hu

Gaál ottó nagysikerű  
tankönyvének bemutatója!

Új út a nyelvtanulásban!

eredeti módszer, különlegessége  
az önálló beszédgyakorlás,  

egyéni tanulási tempó!
Angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál,  

eszperantó, svéd, norvég, dán, holland, horvát, orosz

TananyaGok meGTekInTheTők  
és meGvásárolhaTók: 

2015. június 1-jén (hétfő) és 8-án (hétfő) 
17–19 óráig az ITc-székház Dísztermében 

(miskolc, mindszent tér 1.)

Interjú a nyelvtanulásról szekeres Georginával


