
Ha létezik téma, amelyet még
ma is egyfajta társadalmi hall-
gatás övez, akkor az minden
bizonnyal a szervátültetés
(transzplantáció). Bár szakem-
berek szerint számtalan jel
mutat már arra is, hogy a ma-
gyar társadalom kezd kellõen
éretté válni, hogy a maga he-
lyén kezelje ezt a kérdést.

� SZEPESI S.

A legújabb fontos hír e témában,
hogy az Eurotranszplant vezetõ tes-
tülete egyhangúlag támogatta
Magyarország csatlakozási kérel-
mét. 

Nem szeretünk beszélni róla,
nem jó belegondolni, mi lesz
(lehet) a testünkkel, a belsõ szer-
veinkkel halálunk után. Szeret -
teinket – inkább érzelmi, mint ér-
telmi okokból – épségben kíván-

juk örök nyugalomra helyezni, a
haláluk fölött érzett fájdalomban
nehéz beletörõdni földi marad-
ványaik bármilyen okból és
módon történõ megcsonkításába.
A közvéleményt sokkoló, szerv-
csempészetrõl, szervkereskede-
lemrõl szóló médiahírek, a ha-
sonló témájú könyvek, filmek

ugyancsak nem tesznek jót az
ezzel kapcsolatos társadalmi tu-
datnak, fokozzák a borzadályt, az
ellenérzést.

A témáról Ökrös Ilonával, a
B.-A.-Z. megyei kórház intenzív
osztályának osztályvezetõ fõor-
vosával beszélgettünk, aki el-
mondta: Magyarországon jelenleg
körülbelül háromszázan tiltották
meg elõzetesen, hogy belsõ szer-
veiket a haláluk után felhasznál-
ják. A hatályos törvények értel-
mében ugyanis minden felnõtt
magyar állampolgár szervei fel-
használhatók transzplantációs cé-
lokra, akit agyhalottá nyilvánítot-
tak. Kivéve, ha ezt még életében,
írásban meg nem tiltja, s nem re-
gisztráltatja tiltakozását hivatalo-
san a háziorvosán vagy szakmai
intézményen keresztül. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Erôsítés Bolíviából

Élvonalbeli ellenfelek ellen készül a ta-
vaszra a DVTK – de egy nõi szerveze-
tet támogatva le is vetkõzött a csapat.

� Cikkünk a 7. oldalon.

Bombariadók után egy robbanószer-ke-
resõ szakértõ és képzett kutyája tar-
tott bemutatót lapunknak.

� Írásunk a 3. oldalon.

A víz kimosta az utat, és rá is fagyott
– részmegoldás van, a probléma fel-
számolása még várat magára.
� Beszámolónk a 3. oldalon.

LefagyvaVeszélyes játék

Ebben az évben is – immár harmadik alkalommal – meghirdeti a
tíz héten át tartó várostörténeti vetélkedõt általános és középis-
kolás diákok számára Fodor Zoltán önkormányzati képviselõ és a
MIKOM Nonprofit Kft. Ahogy azt elõzõ számunkban megírtuk: az
elsõ kérdéssort közöljük a MiNapban – e számunk 4. oldalán –,
a továbbiakat pedig a minap.hu hírportálon találják majd meg a
versenyzõk. A válaszokat a megjelenéstõl számított tizenöt napon
belül kell leadni a MIKOM-nál (Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.).

INDUL A VETÉLKEDÕ!

Egyházi tulajdonba kerülhet
több miskolci oktatási intéz-
mény. Információink szerint
az evangélikus egyház az
Istvánffy Gyula Általános
Iskola, a görög katolikus egy-
ház a Fáy András Közgaz da -
sági Szakközépiskola, a római
katolikus egyház pedig a
Vörösmarty Általános Iskola
és a Weöres Sándor Óvoda
átvételére nyújtott be szán-
déknyilatkozatot.

� SZEPESI S. 

– Valóban érkeztek az egyházak
részérõl ilyen irányú megkere-
sések Kriza Ákos polgármester-
hez, jelenleg az egyeztetések
zajlanak – mondta el lapunknak
Molnár Péter (KDNP) képviselõ,
az önkormányzat oktatási szak-
bizottságának elnöke. Mint fo-
galmazott, az ilyen típusú tár-
gyalásoknak pontos szakmai,
törvényi menetrendje van, és míg
le nem zárulnak, addig kevés
konkrétummal lehet szolgálni
az ügyekben. 

– Ezért én most nem is be-
szélnék adott intézményekrõl –
tette hozzá. – Az önkormányzat
nyilván a saját, illetve a gyerekek
hosszú távú érdekeit, megfelelõ

színvonalú oktatási ellátásukat
tartja szem elõtt. Tehát bármilyen
megállapodás születik, abba szám-
talan biztosítékot beépítünk majd.
Egyrészt arra vonatkozóan, hogy

az adott intézményt továbbra is is-
kolaként kell mûködtetni. Másrészt
pedig arra nézve is, hogy ezeket
az egyház körzettel, tanulókkal,
pedagógusokkal vegye át. 

Molnár Péter megjegyezte: na-
gyon helytelennek tartja, hogy
egyes szocialista politikusok rém-
hírek terjesztésébe kezdtek.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Lezárult a Brüsszeli Magyar Kul -
turális Intézetben a Miskolc és
Észak-Magyarország kulturális ér-
tékeit bemutató programsorozat,
amelyről korábban részletesen
beszámoltunk.

Pelczné Gáll Ildikó európai
parlamenti képviselõ az egy hó-
napos rendezvénysorozat febru-
ár 9-ei záróeseményén a jelen -
lévõ kön keresztül azt kérte: ne fe-
ledkezzenek meg Miskolcról és
Észak-Magyar or szágról a magyar
uniós elnökség elmúltával sem.

Az eseményen Pfliegler Péter
miskolci alpolgármester ugyancsak
a térségbe invitálta a résztvevõket,
hangsúlyozva: a kulturális adott-
ságok mellett Miskolc környéké-
nek természeti szépségei is vár-
ják az ide utazókat.

TÁRGYALNAK, DE DÖNTÉS MÉG NINCS
Az egyházi intézményekben sokszoros a túljelentkezés

Két és fél héten keresztül tart
zárva február 12-tõl a Dr. Kemény
Dénes Városi Sportuszoda.
Elérkezett az éves karbantartás
ideje, amit összekötöttek a Volvo
Kupára készülõ átalakításokkal.
Ennek keretében mindkét me-
dencékbõl leengedik a vizet, és az
épület többi részében is elkezdõdik
a nagytakarítás, így a Volvo Kupán
részt vevõ csapatok egy tiszta,

rendezett létesítményben mérkõz-
hetnek majd meg egymással. A ku-
pára kibõvítik a lelátóhelyek szá-
mát is, a mobil lelátók építése is
idõigényes. A torna február 21-étõl
25-éig tart, utána visszaállítják az
eredeti állapotokat, ami két napot
vesz igénybe. Február 28-án pedig
már az eredeti rend alapján tar-
tanak nyitva, és várják majd az
úszni vágyókat. 

Lezárták a forgalom elõl a Petõfi
tér és a Deszkatemplom közöt-
ti útszakaszt, mert megsérült
egy távfûtésvezeték födémszer-
kezete. Március 1-jéig nem old-
ják fel az útzárat. A meghibáso-
dás milliós nagyságrendben mér-

hetõ. Azt feltételezik, hogy a
meghibásodást az út nagy ter-
helése okozta, amire a jövõben
megoldást kell találni annak ér-
dekében, hogy ne fordulhasson
elõ hasonló eset. A szolgáltatás-
ban nincs változás. 

Útlezárás a Petõfi térnélBEZÁR AZ USZODA

BRÜSSZELI
BÚCSÚ

Elkezdõdött a Kis-Sajó kotrá-
sa, a védelmi munkák része a
felsõzsolcai régi bekötõút és a
leszakadt híd maradványának
a bontása is. 

– A hidraulikai modellezés és a
mûszaki tervezés függvényében
határozzák majd meg Felsõzsolca
térségében, a 3-as út és az M30-
as autópálya-lehajtók alatt, az ár-
téri hídnyílások, átereszek és a to-
vábbi lefolyást gátló akadályok el-
távolításával kapcsolatos mûsza-
ki feladatokat – mondta el por-
tálunknak Csont Csaba, az Ékö -
vízig védelemvezetõ-helyettese.

A húsz pontból álló, Kor mányzati
Koordinációs Bizottság által jóvá-
hagyott intézkedési terv keretében
körtöltést építenek Felsõzsolcánál is.

A megyénket érintõ védelmi be-
ruházásokról még múlt év decem-
berében döntött a kormány. A me-
derkotrásokra, települési körtöltések,
záportározók és szükségtározók
építésére, települési vízkár-elhárítá-
si tervek készítésére közel 7,5 mil-
liárd forintot fordítanak. Az alap-
biztonság megteremtéséhez szük-
séges, legsürgõsebb feladatokat idén
március 31-éig kell elvégezni, a
munkák végleges befejezésének ha-
tárideje június 30. 

Kotorják a Sajót,
gátak épülnek

Nem halottcsonkítás: életmentés!

Egy bolond százat
csinál – és jó kedvet

Zenés bolondságon szórakozhatnak
a Kamaraszínház nézõi: pénteken
tartották az Egy bolond százat csi-
nál premierjét. A darabot eredeti-
leg Szüle Mihály, Walter László és
Harmati Imre jegyzi szerzõként, a
Miskolci Nemzeti Színházban ezúttal
a Jászai-díjas Tasnádi Csaba állítot-
ta színpadra. A történetrõl nem szó-
lunk, hiszen sokan ismerhetik a

Latabár Kálmán által fémjelzett –
vagy az alig öt éve forgatott filmbõl.
És a lényeg úgyis a nevetés és a zene,
a bonyodalom, a szerelem, és per-
sze a happy and. A fõbb szerepe-
ket Vida Péter (Suarez Rodrigó Félix
gróf; Dömötör, fõpincér) és Molnár
Sándor Tamás (Rudi, jazzkarmester),
Jancsó Dóra (Betty) és Szûcs Kinga,
illetve Pap Lívia (Elly) alakítja.

A Fáyt fekvése, jellege, tanulóinak összetétele miatt venné át a görög katolikus egyház

�

�

Újabb hullámokat vert a Miskolc
Holdingnál, illetve a tagvállala-
toknál lezajlott pénzügyi átvilágí-
tás múlt héten nyilvánosságra ho-
zott eredménye. Elõbb Halmai
Gyula, a holding korábbi veze tõje
juttatta el a sajtónak a „jó er-
kölcsbe ütközõ” ügyekkel kap-
csolatos észrevételeit, majd Simon
Gábor, az MSZP önkormányzati
frakciójának vezetõje közle-
ményben tiltakozott az ellen, hogy
kitartó próbálkozásai ellenére
nem jutottak hozzá a holding hely-

zetét bemutató könyvvizsgálói je-
lentéshez.

Pénteken délelõtt Káli Sándor,
az elõzõ két ciklus miskolci pol-
gármestere, és Halmai Gyula, a
holding volt elnök-igazgatója tar-
tott sajtótájékoztatót – vitatva a 30
milliárdos adósságállományt, és ki-
fogásolva azt, hogy az MSZP kép-
viselõi nem juthattak hozzá a vizs-
gálati anyaghoz. Mindezekre Kiss
János, a Fidesz frakcióvezetõje re-
agált.

RÉSZLETEK A 4. OLDALON

PRÓ ÉS KONTRA
HOLDING-ÜGYBEN
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FEBRUÁR 5., SZOMBAT

Egyetemi nyílt nap. Hamarosan
lejár a felsõoktatási intézmények-
be való jelentkezés határideje. Az
érettségizõ fiataloknak fontos dön-
tést kell hozniuk – ebben kívánt
segítséget nyújtani számukra a
Miskolci Egyetem Családi Nyílt
Napja, hogy bizonyítsa: a Miskolci
Egyetemen át kitûnõ út vezet a
piacképes diplomához.

***
Tizedszer báloztak. Immár tize-
dik alkalommal rendezték meg
szombaton a hagyományos kama-
rai bált, melyen átadták a kamarai
díjakat is: Bazsó Antal, a Taghleef
Industries Kft. ügyvezetõje,
Horváth Tamás mesterfodrász,
Fazekas József, a Sajó Hús Kft. tu-
lajdonosa és Krisán László, a
Kavosz Zrt. vezérigazgatója vehet-
te át idén az elismerést.

FEBRUÁR 6., VASÁRNAP

Tiszaújvárosba került a kupa.
Élénk érdeklõdés mellett rendez-
ték meg a huszonhatodik Borosi
labdarúgó-teremtornát
Miskolcon, a Generali Arénában.
A döntõt Tiszaújváros és Putnok
csapata játszotta, a tornagyõzel-
met pedig a Tiszaújváros gárdája
szerezte meg. A harmadik helyért
lejátszott összecsapást a
Mezõkövesd hozta a
Kazincbarcika ellen. A két nap

során harminckét mérkõzést ját-
szottak a csapatok, összesen 256
gólt láthattak a szurkolók.

FEBRUÁR 7., HÉTFÕ

Tömegkarambol. A 3-as fõút on-
gaújfalui elágazásánál öt autó üt-
között össze a nagy ködben a
csúszós útburkolaton Szikszó és
Miskolc között a kora esti órák-
ban. Három gyermek és egy fel-
nõtt könnyebb, míg négy felnõtt
súlyos sérüléseket szenvedett. A
baleset miatt – a helyszínelés ide-
jére – több órás útzár volt érvény-
ben az érintett szakaszon.

FEBRUÁR 8., KEDD

Közel ötven tonna tûzifát oszt
szét a Katolikus Karitász
Felsõzsolcán, Ónodon és
Sajóládon, mintegy 80 árvízkáro-
sult családnak. A katolikus egyház
hivatalos segélyszervezete a tavaly
tavaszi árvíz óta folyamatosan dol-
gozik a károsult családok megsegí-
tésén, otthonaik felújításán, min-
dennapi életük újrakezdésén.  

FEBRUÁR 10., CSÜTÖRTÖK

Feltérképezik a korrupciós koc-
kázatot. Miskolcon rendezte regi-

onális szakmai konferenciáját az
Állami Számvevõszék. A találkozó
apropóját az adta, hogy elindult a
korrupciós kockázatok feltérképe-
zése a közszférában. Az adatokat
egy saját fejlesztésû informatikai
rendszer dolgozza fel, amely az
eredményeket térinformatikai esz-
közökkel egy elektronikus térképi
felületen is megjeleníti. Az így el-
készülõ „kockázati térképek” segí-
tenek a közszférára jellemzõ
mûködési kockázatok beazonosí-
tásában.

***
Utcafórum a szegénység ellen.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Miskolci Szervezete várta a Pátria
közben az érdeklõdõket, hogy
megismertessék velük munkájukat
és tevékenységi körüket. A sze-
génység és kirekesztettség elleni
küzdelem jegyében rendezett „fó-
rummal” a párbeszéd is a céljuk
volt, hiszen visszajelzést is kaptak
arról, hogy ezt hogyan látják a
miskolciak, milyen észrevételük,
ötletük van. 

***
Hagyomány és legenda találko-
zik. A busójárás az idei, február
18–20. között megrendezendõ
Kocsonyafesztivál „vendége”;
minderrõl rendhagyó sajtótájékoz-
tatón beszéltek a fesztivál szerve-
zõi. Mohács és Miskolc tavaly év
végén írt alá megállapodást, mely-
nek keretében 2011-tõl együtt -
mûködik a két város. Ennek elsõ,
látható jeleként a Kocsonya fesz -
tiválon vendégeskedik a híres bu-

sójárás, a baranyai településen
pedig elõbbi képviseli a borsodi
megyeszékhelyet.

***
1216 milliárd forint bevételt
„termelt” az elmúlt évben a
vám- és pénzügyõrség, ami az or-
szág költségvetésének 14,94 szá-
zalékát tette ki, miközben az
APEH-hel történt összevonás
során mintegy ötszázan távoztak a
testületbõl. Többek közt errõl is
szó volt a Nemzeti Adó- és Vám -
hivatal Észak-magyarországi Regio -
nális Vám- és Pénzügyi Fõigaz -
gatóságának tájékoztatóján. Ki -
emel ték azt is, hogy a létszámle-
építés során távozott szakembere-
ket idén megfelelõen felkészített
személyzettel igyekeznek pótolni.

***
Ünnepi hangversennyel megnyi-
tották a Liszt-évet Miskolcon is. A
Miskolci Szimfonikus Zenekar
koncertjének egyik különlegessé-
gét az adta, hogy idén elõször
együttmûködést alakítottak ki a
Miskolci Egyetem Bartók Béla
Zenemûvészeti Intézetével és
minden vonós pultban ült egy-egy
fõiskolai hallgató.
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Mintegy 100 milliós projekt keretében fej-
leszt oktatási-tanulási módszereket a
Miskolci Egyetem Mûszaki Anyagtu do -
mányi Kara, valamint Gépészmérnöki és
Infor ma ti kai Kara. A két kar együttmû -
ködése a projekt keretében digitális tan-
anyagmodulok kidolgozására, valamint
egyes kiemelt mûszaki területeken adat-
bázisok létrehozására is kiterjed.

Az Észak-magyarországi régió gazdasági
versenyképességének fokozása, a társadal-
mi kohézió erõsítése nem képzelhetõ el a
humán erõforrások újszerû és hatékony fej-
lesztése nélkül. Ezt szolgálja a Miskolci
Egyetem a régió vezetõ felsõoktatási intéz-
ményeként a „Kor szerû anyag-, nano- és gé-
pészeti technológiákhoz kapcsolódó mûsza-
ki képzési területeken kompetencia alapú,
komplex digitális tananyagmodulok létreho-
zása és on-line hozzáférésük megvalósítása”
(TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001) címû pro-
jektje. Ennek keretében – a bolognai folya-
mattal, valamint a felsõoktatási törvénnyel
összhangban lévõ – oktatási-tanulási mód-
szereket fejleszt, digitális tananyagmodulokat
dolgoz ki, valamint adatbázisokat hoz létre a
régió fejlõdésének szempontjából kiemelt fon-
tosságú mûszaki területeken. Ilyen az anyag-
tudomány és nanotechnológia; az energia-
felhasználás; a korszerû vegyipari technoló-
giák és kémiai alapjaik; az öntészet és me-
tallurgia; a gépipari technológiák; a logiszti-
kai hálózatok; a termék- és gyártóeszköz-fej-
lesztés, termékbiztonság; valamint a vegyipar
és energetika.

A projekt keretében kifejlesztett tananya-
gok digitalizálását, a tananyagok interaktív
e-book formájában való elkészítését a

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. konzorciumi
partnerként végzi.

A szakmai megvalósítás 2010. március 1-
jén indult, és 2011. augusztus 31-én zárul. Az
elmúlt 11 hónapban a projekt mind a nyolc
moduljában komoly munkát végeztek az
egyetem szakemberei. Ennek nyomán a tan-
anyagok jelentõs része elkészült, és meg-
kezdõdött digitalizálásuk. A tananyagok nem
papír alapú megjelenése hozzájárul az egye-
tem Intézményfejlesztési Tervében megfo-
galmazott egyik fontos cél, az új, korszerû kép-
zési formák bevezetéséhez. A projekt ered-
ményeképpen megszületõ 45 digitális tan-
anyag on-line módon, ingyenesen elérhetõvé
válik a projekt célcsoportjai számára.
Hozzáférésük a www.tankonyvtar.hu címen ta-
lálható internetes oldalon lesz biztosított.

A tananyagok a Miskolci Egyetem Mûszaki
Anyagtudományi, illetve Gépészmérnöki és
Informatikai Karának jelentõs oktatási-kép-
zési területét lefedik, moduláris felépíté-
süknél fogva pedig alkalmasak a Miskolci
Egyetemen folyó felsõfokú szakképzés,
alap-, mester- és doktori képzés területén
történõ alkalmazásra.

A projekt kidolgozásában mintegy 160 fõ
vesz részt, zömében az említett két mûsza-
ki kar oktatói és kutatói. A szakmai megva-
lósítást Prof. Dr. Gácsi Zoltán szakmai ve-
zetõ, a Mûszaki Anyagtudományi Kar dé-
kánja irányítja és felügyeli.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg.

Digitális tananyagfejlesztés 
a Miskolci Egyetemen

A MÛSZAKI KÉPZÉS KORSZERÛSÍTÉSÉÉRT

Giákné Bobály Judit, a 2. számú választókerület (Martin-
Kertváros és Szirma) önkormányzati képviselõje lakossági
fogadóórát tart február 15-én, kedden délután 5 és este
6 óra között a Radnóti Miklós Közösségi Házban.

Képviselôi fogadóóra

APRÓHIRDETÉS
Miskolc sétálóutcáján utcafronti  70 nm-es, üzlethelyiség kiadó vagy
örökbérleti joga féláron eladó. Tel.: +36-70/387-2739
Eladó az Avas III. ütemben, csendes, nyugodt környéken egy 33 négy-
zetméteres, nagy konyhás garzonlakás. A Klapka György úti ingatlan
egy 4 emeletes társasház második emeletén található. A szobában
laminált padló, a többi helyiségben járólap. A lakás tehermentes és
tulajdonostól eladó! Ár: 4,5 millió forint. Érd.: 70/615-91-66.

Meggyanúsították 
a töltésvágót

Közveszélyokozással gyanúsí-
tott meg egy személyt a
rendõrség a tavaly májusi di-
ósgyõri töltésátvágás miatt.
Mint emlékezetes: az árvíz
idején a Csóka utcában meg-
bontották a kisvasút töltését
és a lezúduló víz több bérház-
ba is betört.

– A szakértõi vélemény alapján
közveszélyokozás bûntettével egy
személyt meggyanúsítottunk – kö-
zölte érdeklõdésünkre a legfrissebb
fejleményt Egyedné Novodonszki
Éva, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság
kommunikációs munkatársa. – Az
eljárást a miskolci rendõrkapi-
tányság folytatja. To váb bi tanú-
meghallgatások is történnek, foly-
tatódik a nyomozás. Nem zárha-
tó ki további személyek meggya-
núsítása – tette hozzá Egyedné.
Amennyiben a bíróság bûnösnek
találja, 2–8 év közötti szabadság-
vesztést is kaphat tettéért.

La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág
leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az
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Utasszámlálás
Egész napos utasszámlálást végez
a villamosokon az MVK Zrt. feb-
ruár 15-én, kedden. Az igazol-
vánnyal rendelkezõ utasszámlálók
minden ajtónál számolják és fel-
jegyzik a jármûre fel- és leszállók
számát. A cég kéri, az utasok se-
gítsék a számlálók munkáját.
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MISKOLCON A PETŐFI TÉRNÉL, A SZOBOR MÖGÖTTI 
ÚTKERESZTEZŐDÉS TELJES SZÉLESSÉGÉBEN 

aknaátépítés miatt 2011. 02. 09., 8 órától 2011. 03. 01., 24 óráig

A KÖZÚTI FORGALOM ELÔL LEZÁRÁSRA KERÜLT,

a MIHŐ Kft. az arra közlekedők megértését kéri.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az önkormányzat határozott ál-
láspontja, hogy azokat a diákokat,
akik az érintett intézmény beis-
kolázási körzetébe tartoznak,
akkor is fogadja majd az iskola,
ha esetleg egyházi tulajdonba
kerül. Amennyiben pedig lesznek
olyan szülõk, akik a megváltozott
körülmények miatt esetleg másik
intézménybe kívánják járatni a
gyerekeiket, azok számára ren-
delkezésre áll ez a lehetõség a leg-
közelebbi önkormányzati iskolá-
ban. Ez természetesen igaz a ta-
nárokra is.

Helyhiány

– Nagyon sok szempontot kell
mérlegelni, a város nem funkci-
ót, hanem csak feladatot ad át,
ha megszületik a megállapodás –
mondta még el az oktatási bi-
zottság elnöke. – Az egyházak
ugyanakkor átvállalják ezeket a fel-
adatokat. Nem csupán a gyerekek
oktatására, hanem az épületek fel-
újítására, karbantartására, a pe-
dagógusok béreinek, járulékainak
fizetésére vonatkozóan is. 

– Ez komoly anyagi megtakarí-
tást jelenthet az önkormányzat szá-
mára.

– Igen, ez így van, de fõ szem-
pont nem ez, hanem a lakossági
igény – hangsúlyozta Molnár Péter.
– A Miskolcon mûködõ egyházi
intézményekbe sokszoros túlje-
lentkezés van, az óvodától a kö-
zépiskolával bezárólag. A helyhi-
ány miatt a jelen helyzetben egy-
szerûen nem tudják kiszolgálni a
szülõi igényeket. Ennek több oka
lehet – a legfontosabb nyilván az
oktatás színvonala, illetve az a lelki-
erkölcsi plusz, amihez a gyerekek
itt hozzájuthatnak a tananyagon
kívül. Vagyis a „hozzáadott érték”.
Ebben nyilván az is közrejátszik,
hogy a sok évszázados hagyomá-
nyokra visszatekintõ magyar is-
kolarendszert az egyházak épí-

tették ki, és saját iskoláikat min-
dig is magas szinten mûködtették. 

Ha sikerül megegyezésre jutni
az egyházak képviselõivel, az
errõl szóló elõterjesztés már ta-
vasszal a miskolci közgyûlés elé
kerülhet. Arra nézve azonban az
elnök egyelõre nem tudott felvi-
lágosítással szolgálni, mikor tör-
ténhet meg az iskolák átadás-át-
vétele. Mint mondta, ennek pon-
tos jogi, törvényi menetrendje
van, többszörös tájékoztatási kö-
telezettséggel. 

Elmaradt kárpótlás

Berkes László római katolikus fõ-
esperes a MiNap-nak úgy nyilat-
kozott: az általuk igényelt intéz-
mények kiválasztásánál több
szempont is érvényesült. Azon a
helyen például, ahol most a
Vörösmarty általános iskola áll, va-
lamikor a Mindszenti plébánia
egyik saját iskolája mûködött. Ezt
1945 után elõbb államosították,
majd elbontották, és a közelébe
épült a jelenlegi intézmény. A kör-
nyéken van óvoda és templom is,
így egységes katolikus oktatási
központ jöhetne itt létre. 

Az is a történethez tartozik,
hogy a római katolikus egyház ko-
rábban lemondott az államosítá-
sok elõtt egyházi tulajdonú Földes
Ferenc (korábban Fráter) Gim -
názium mûködtetési jogáról, s
megállapodás született, hogy ezért
kárpótlásban részesül – aminek
egyik része volt, hogy kap majd
egy általános iskolát is. Ennek ér-
vényesítésére a fõesperes tudo-
mása szerint a mai napig nem ke-
rült sor. A legutóbbi népszámlá-
lási adatok szerint a mintegy
nyolcvanezres miskolci katolikus
közösségnek jelenleg egy általá-
nos iskolája van a városban.

A hét elején szülõi fórumot
szerveztek az Istvánffy Általános
Iskolába járó gyerekek szüleinek,
ahol a helyi evangélikus gyüleke-
zet vezetõje és az intézménnyel
szomszédos evangélikus gimnázi-
um igazgatója tartott tájékoztatót.
Sándor Frigyes evangélikus lelki-
pásztor ismertette a terveiket, és
egyebek mellett elmondta: ameny-
nyiben megegyezés születik az
ügyben, nem terveznek változta-
tást az intézmény profilján – tehát
marad a mûvészeti képzés is.

Az Evangélikus Jogi Akadémia
és a Tanítóképzõ a trianoni dön-
tés után Felvidékrõl, Eperjesrõl te-
lepült át Miskolcra. A jelenlegi épü-

letet 1929-ben építették fel, és egé-
szen az államosításig tanítókép-
zés folyt benne, késõbb pedig gim-
názium és óvónõképzõ is mûkö-
dött itt. Régi probléma, hogy a
Dayka Gábor utcai épület meg-
lehetõsen kicsi, nem tudja ki-
szolgálni a megnövekedett igé-
nyeket. Szükségessé vált egy ál-
talános iskola – és esetleg egy
óvoda – mûködtetése, az Istvánffy
pedig közelsége miatt is megfe-
lelõ. 

Fellegvári Zoltán, az Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnázium igaz-
gatója a fórumon elmondta –
majd lapunknak is megerõsítette
–, hogy amíg nincs megegyezés,
addig csak feltételesen lehet mind-
errõl beszélni. Amennyiben meg-
születik a döntés az átadás-átvé-
telrõl, akkor számítanak minden
jelenlegi dolgozóra: az a peda-
gógus, aki vállalja az egyházi mû-
ködtetés mellett a munkát, tovább
taníthat az iskolában. 

Egy igen és egy nem
az Avason

Grunda János görög katolikus
lelkész, oktatási referens ugyan-
csak arról tájékoztatta lapunkat,
hogy folynak a tárgyalások egy-
házuk és a miskolci városveze-
tés között a Fáy Szakközépiskola
átadásáról. Mint mondta, az avasi
városrészben több területen is se-
gíteni kívánják az egyházak a
helyi közéletet: a reformátusok
a szociális szférában, a jezsuiták
a közösségi, kulturális téren, a
görög katolikusok pedig az ok-
tatásban szeretnének hatéko-
nyabban közremûködni. Õk is ta-
pasztalják, hogy a helyi lakosság
körében komoly igény mutatko-
zik a hitéletre, s arra az erköl-
csiségre, amit az egyházi intéz-
mények képviselnek. Több okból

– például fekvése, jellege, tanu-
lóinak összetétele miatt – esett
a választásuk a Fáy Szak kö zép -
iskolára. 

Grunda János arról is szólt,
hogy hosszú ideje szívükön vise-
lik a roma kisebbség felzárkózta-
tását, integrálását a társadalomba.
Létrehoztak ilyen céllal iskolát,
óvodát is a környéken, s terveik
között – más, hasonló iskolatípu-
sok mûködtetése mellett – egy
miskolci roma szakkollégium ki-
alakítása is szerepel. Az intézmény
a tapolcai egyetemi kollégiumuk
tagintézménye lesz, ahová egye-
temet, fõiskolát végzett roma és
nem roma fiatalokat várnak majd.
Olyanokat, akik a kapocs szere-
pét tölthetik be a többségi és a
kisebbségi társadalom között, s
hozzájárulhatnak a romák társa-
dalmi integrációjához, tevékeny
részvételükhöz az ország építé-
sében. 

P. Holczinger Ferenc, a miskolci
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
igazgatója sajtóközleményben
cáfolta, hogy a jezsuita rend
meg kívánna venni két miskolci
oktatási intézményt. A közle-
mény szerint „Mokrai Mihály
(MSZP) egyes miskolci oktatási in-
tézmények lehetséges egyházi
kézbe adásával kapcsolatban in-
terpellált a miskolci önkormány-
zat közgyûlésén. Valószínûleg in-
formációhiányból adódik az a fel-
vetés, miszerint a jezsuita rend
az Avasi Gimnáziumot és a
Pattantyús Általános Iskolát meg
kívánja venni. A felvetéssel kap-
csolatban határozottan kijelent-
jük, hogy a jezsuita rend sem az
említett két iskolát, sem más ok-
tatási intézményt nem akar át-,
illetve megvenni az önkormány-
zattól” – fogalmaz P. Holczinger
Ferenc.

Nemrégiben bombariadó volt
egy miskolci közintézmény-
ben. A fenyegetés telefonon
érkezett, robbanószerkezetet
azonban nem találtak. Az eset
kapcsán beszélgettünk Zentai
Györggyel, aki a Miskolci
Rendõrkapitányság állomá-
nyában teljesít szolgálatot, és
robbanószer-keresõ képesí-
téssel rendelkezik.

� SZEPESI S.

Mint mondta, szerencsére sem
Miskolcon, sem az országban
nem jellemzõ, hogy ezek a leg-
változatosabb helyszíneket – disz-
kókat, közintézményeket, bevá-
sárló-központokat stb. – érintõ, te-
lefonos fenyegetések valós ter-
rorcselekményeket jeleznének.
Ettõl függetlenül mindegyiket ko-
molyan kell venni. 

Az intézkedés során teljesen ki-
ürítik az adott épületet, lezárják
a környéket, s a szabályoknak
megfelelõen átvizsgálják a hely-
színt. Ha a bombakeresõ ku tya
esetleg robbanószert találna, ezt
némán jelzi – leül, lefekszik –,
soha nem ad ki hangot, és nem
is ér hozzá a szerkezethez, nehogy
éppen ezzel hozza mûködésbe.
A kutatást végzõ rendõrök sem
nyúlhatnának egy megtalált bom-
bához, semmilyen körülmények
között nem kezdhetik el hatás-
talanítani. Ilyen esetben értesíte-
niük kell a budapesti készenléti
egység tûzszerészeit, illetve – ha
visszamaradt, világháborús bom-
báról van szó – a honvédség szak-
értõit. 

Megtudtuk: ez
utóbbi területen
gyakrabban fordul-
nak elõ „éles” ese-
tek. Múlt év janu-
árjában például
egy Tiszai pálya-
udvarra érkezõ vo-
naton találtak régi,
háborús gyújtó-
bombát. Júniusban
két utcát kellett ki-
üríteni Mis kolcon,
mert két gyerek
hazavitt egy pa-
takban talált há-
borús gránátot,
szeptember végén
pedig a Herman
Ottó Múzeum
elõtt folyó munkák

során került elõ a földbõl egy lö-
vedék. 

Zentai György szerint sokkal
szélesebb körben kellene tuda-
tosítani a társadalomban, milyen
veszélyeket hordoznak a robba-
nószerkezetek, illetve, hogy a
robbantással való fenyegetés nem
játék. Egy ilyen telefonhívásnak
nagyon komoly büntetõjogi kö-
vetkezményei lehetnek, s akár két
évig terjedõ szabadságvesztéssel
is büntethetõ. Emellett a kártérí-
tési felelõsséget is érdemes kie-
melni: a horogra akadt elköve -
tõnek meg kell térítenie az in-
tézkedés során felmerült a káro-
kat és költségeket. 

– Aki átélt már hasonló hely-
zetet, vagy akár csak televízióban
látta, mire képes egy nem is kü-
lönösebben nagy hatóerejû
bomba zárt térben, az tudja,
miért vesszük ennyire komolyan
az ilyen fenyegetéseket – hang-
súlyozta a szakértõ.

Tanúi lehettünk egy speciális,
bombakeresõ gyakorlatnak is: a
Miskolci Rendõrkapitányság ku-
tyakiképzõ telepén lõport, rob-
banószert rejtettek el autóban,
csomagokban. Zentai György
Zíra nevû kutyája minden eset-
ben tévedhetetlenül jelezte a
veszélyes anyagot. Az ilyenkor
szokásos koreográfia szerint, tö-
kéletes összhangban dolgozott
együtt kutya és gazdája. Nem vol-
tak fölösleges mozdulatok, és
nem volt szükség szóbeli utasí-
tásokra sem. 

Látszott: értik a dolgukat.

Alkalmatlanná vált a közleke-
désre az évek folyamán a di-
ósgyõri vár szomszédságában
található Mária és Csavar
utca. A szilárd burkolat nélküli
föld utat szinte szó szerint el-
mosta a víz – ugyanis ezekben
az utcákban nincs vízelvezetõ
árok, így az olvadó hónak
vagy esõvíznek szabad folyása
van. Télen pedig jéggé fagy a
folyamatosan csordogáló víz,
ami még a napokban is 20
centi vastagon borította az út-
felületet.

� VAJTÓ LÁSZLÓ

A lakók a jég miatt autóikkal
egyáltalán nem tudnak közleked-
ni – de gyalogosan sem túl biz-
tonságos, többen zoknit húznak a
cipõjükre, hogy el ne csússza-
nak... A kialakult helyzet húsz
családot érint.

– Minden nap fel kell törnünk
a jeget a ház elõtt, hogy legalább
gyalog tudjunk közlekedni – pa-
naszolta Kiss Tiborné nyugdíjas.
Elmondta azt is, hogy nem újke-
letû a probléma, hiszen 1994 óta

szinte semmit nem változott az
utak állapota. Megoldásként egy
idõ ben törtaszfalttal próbálkoz-
tak, de azt hamar elmosta a víz.
Autóikkal szeptember óta nem
tudnak kiállni a garázsból, így õk
például kézzel hordták fel a csem-
pét a fürdõszoba felújításához.

Bordás Ferencné azt is hozzá-
tette, hogy vész esetén semmilyen,
mentésre szolgáló szervezet nem
tudja megközelíteni a házakat.
Volt már arra példa, hogy a men -
tõautó nem tudott felmenni a láb-

törést szenvedett lakóhoz, és a
sérültet kellett lehúzni a már asz-
faltozott szakaszra. Azt is hoz-
zátette: számtalanszor elõfor-
dult, hogy hónapokig a szeme-
tet sem tudták elszállítani tõlük.

Guba István, a Miskolci Men -
tõállomás mentésvezetõje meg-
erõsítette: valóban létezik a
probléma, de a mentést meg-
oldják. A körülményeknek
megfelelõen választják ki au-
tóikat és eszközeiket – példá-
ul szánkóval, illetve kerekes
székkel szállítják le a beteget.
Így egy esetleges riasztás ese-

tén el tudják látni a sérültet.
Lapunk hétfõn járt a helyszínen,

és amikor megkerestük a problé-
mával a Városgazda Kft.-t, Né meth
Zita marketingmenedzser el-
mondta: tudnak a problémáról,
épp másnap tartanak bejárást, és
mérik fel, hogyan és mennyibõl le-
hetne megoldani a problémát.
Elmondta azt is, hogy a Csavar út
tetején egy forrás található, abból
folyik le a víz az úton, így a forrás
vizének elvezetésére is megol-
dást kell találni.

A szemle után kiderült: van,
amin azonnal tudnak változtatni,
van, amin nem. Megtudtuk, a ko-
rábbi Városüzemeltetési, Kör nyezet -
védelmi Osztály már készíttetett
egy csapadékvíz-elvezetési tervet:
a helyszíni adottságok nem teszik
lehetõvé az árok kialakítását, ezért
csapadékcsatornát kell kiépíteni. A
munkát aránytalanul megdrágítja,
hogy az érvényben lévõ szabványok
szerint a meglévõ közmûveket ki
kell váltani és át kell helyezni.
Ráadásul a csatorna vízhozamának
természetes befogadója a
Malomárok, ami azonban csak me-
derkotrás után lesz alkalmas a
többlet-vízmennyiség elvezetésére.

A balesetveszélyes állapot meg-
szüntetésére az önkormányzat
megrendelte az utca síktalanítását
az AVE Miskolc Kft.-tõl. Ez meg is
történt, a munkások folyamatosan
azon dolgoznak, hogy a két utcát
közlekedésre alkalmassá tegyék.
Reggelente azonban újra lefagy a
lefolyó forrásvíz, az idõs lakók na-
ponta törik a jeget, és dolgoznak
õk is azon, hogy járható legyen a
két diósgyõri útszakasz.

Van, hogy a mentõ sem tud felmenni

Bombariadó:
veszélyes játék!

TÁRGYALNAK, DE DÖNTÉS MÉG NINCS
Az egyházi intézményekben sokszoros a túljelentkezés

HIRDETÉS

�
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A Szent Anna Kolping-család
Kolping Akadémia címû elõ -
adássorozata keretében, a Család
éve alkalmából február 14-én,
hétfõn este fél 6-tól Ternyák
Csaba egri érsek tart elõadást a
Kolping-házban Imád kozott-e
Jézus a családokért? címmel.

A KÉSZ miskolci csoportja és a
Szent Anna Kolping-család közös
rendezésében négyrészes elõ -
adássorozat kezdõdik Egyház -
tanítók címmel a Szent Anna

Kolping-házban február 17-én,
csütörtökön délután fél 6-tól. Az
elsõ elõadást Mikolai Vince es-
peres, diósgyõri plébános tartja
Aquinói Szent Tamásról.

Február 26-án, szombaton dél -
elõtt fél 11-kor tartják az egri ba-
zilikában Palánki Ferenc püs-
pökszentelését. A Mindszenti plé-
bánia autóbuszt indít az ese-
ményre, melynek útiköltsége 1000
forint. Minden miskolci plébáni-
án lehet rá jelentkezni.

HARANG-HÍREK

Folytatódik a beszélgetõs estek
sora február közepétõl a
Miskolci Galéria Feledy-házá-
ban, és a hónap végén újrain-
dul a Mûvészeti Szabad egye -
tem is. Eszmék és eszmények,
külcsín és belbecs – és még
számos érdekes témát járnak
körül, vitatnak meg a külön-
bözõ sorozatokban.

Az évtizedekkel ezelõtt szervezett
nagy szabadegyetemi elõ adás -
sorozatoknak, be kell látni, már le-
járt az idejük. Azonban arra igenis
szükség van, hogy megismerjék
egymást az egy városban élõ, de kü-
lönbözõ területeken alkotó értel-
miségiek, hogy legyen kapcsolat a
nemzedékek között, legyen egy hely,
ahol személyesen találkozhatnak,
beszélgethetnek. Így gondolja ezt
Dobrik István mûvészettörténész, a
Miskolci Galéria címzetes igazgatója,
és ezt bizonyítja az általa létreho-
zott, szervezett, és február 23-án már
ötödik szemeszterét kezdõ Mûvé -
szeti Szabad egyetem. 

– A célunkat elértük, kialakult a
törzsközönség, és természetesen
jönnek, akik csak egy-egy téma iránt
érdeklõdnek – mondja Dobrik
István. – Létrejött egy kis gondol-
kodó, vitázó társaság, élnek a fel-
kínált lehetõséggel, hogy a ben-
nünket mélyen érintõ, fontos, a
mûvészethez kapcsolódó kérdé-
sekrõl beszélgessünk. 

Az eszméknek, eszményképek-
nek az egyéni gondolkodásban, a
társadalomban betöltött sze repe
az a kérdés, ami köré szervezõdnek
az elõ adások, elsõként Balázsi
Károly mûvelõdéstörténészé. 

– Túl sok információ vesz min-
ket körül. Így nehezebb megtalálni
rövidlejáratú életünk kapaszkodó-
it – indokolja a témaválasztást Dob -
rik István. – Az eszmények olyan bi-
zonyosságok, amelyek nélkül em-
berhez méltón nem lehet élni, és
ellentmondásokkal terhelt korunk-
ban jó ezeket számba venni. Erre
elsõ sorban a környezetünkben élõ,
gondolkodó embereket – építészt,
mûvészet- és irodalomtörténészt,
kulturális antropológust, történészt
– kértem fel.

A minden második szerdán je-
lentkezõ szabadegyetem „párja” a
február 16-án induló beszélgetésso-
rozat, az Art-tér. A városi televízió ri-
portere, Czikora Ágnes által vezetett
estek könnyedebb, látványosabb mó -
don, zenével, irodalommal, képzõmû -
vészettel összekapcsolva járnak körbe
érdekes témákat, elsõ ként a külcsín
és belbecs problematikáját.

Ugyancsak a Feledy-házban lelt
otthonra a városban dolgozó ismert,
vagy talán nem közismert, de sokat
tett embereket bemutató sorozat,
amelynek házigazdája Jakab Mária
riporter, idei elsõ vendége február
22-én Veres Attila díszlettervezõ,
festõmûvész lesz. 

Kortárs beszélgetések

VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDÕ
középiskolások részére � 1. forduló � 2011.

1. 1365-ös év fontos dátum településünk fejlődésében. Miért?
a) Nagy Lajos király „oppidum”, vagyis mezővárosi címmel ruházta fel, s az ennek megfelelő jogokat biztosította.

b) A királyi uradalom központja lesz (innen származik a „koronauradalmi mezőváros” cím).
c) Egyesül Ó-Miskolc és Új-Miskolc, s ez a Nagy-Miskolc kialakulása felé vezető első lépés.

2. A várost alapító Miskolc nemzetség tagjai Tapolcán temetkeztek. Melyik településen nem voltak birtokosok?
a) Hejőcsaba b) Görömböly c) Diósgyőr

3. 1755-ben fontos szerződést kötött Miskolc a királyi uradalom érdekeit védő Grassalkovich Antallal (1696–1771). Mi volt ez a
szerződés, mit foglalt magába?

a) Miskolc szabad királyi város lett. b) Belátása szerint adóztathatta a görög és a zsidó kereskedőket.
c) A szabadság reményében a földesúri terheit 40 évre kifizethette előre.

4. Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc idején először ki töltötte be a „felsőmagyarországi kormánybiztos” tisztét?
a) Szemere Bertalan b) Mocsáry Lajos c) Farkassányi Sámuel

5. A Városháza 8. számú egyemeletes épület a városi hivatalok központja volt. Mikor épült ez az épület?
a) 1841 b) 1861 c) 1871

6. A felsőkereskedelmi iskola igazgatója a város civil szervezeteinek motorja volt (48 egyesületben, intézményben volt vezető vagy
bizottsági tag). Régészeti kutatásai, újságcikkei ismertté tették a város határain túl is. Halála után felvetődött, hogy az ő nevét
viselje a városi múzeum. Miskolc város kitüntetései közül az életműdíj őrzi nevét. Ki ő?

a) Szentpáli István b) Berzeviczy Gergely c) Gálffy Ignác

7. 1944. június 12–15. között Miskolc korábban gettóba kényszerített zsidó lakosságát az auschwitzi haláltáborba deportálták. Hol
volt a gettó helye?

a) MÁV-telep, az állomás mellett. b) Zsolcai kapui volt barakk-kórház.
c) A volt Arany J. u. térsége (ma Lottó vagy OTP-tömb a neve a köznyelvben).

8. Magyarországon a második világháború után 3 és 5 éves tervgazdálkodási ciklusok voltak. A rendszerváltozás egybeesett a VII.
ötéves terv végével. Mikor kezdődött az első ötéves terv?

a) 1946 b) 1948 c) 1950

9. Mikor épült a Katolikus Főgimnázium épülettömbje (ma Földes Ferenc Gimnázium).
a) 1900 b) 1911 c) 1921

10. Szirma mikor lett része Miskolc közigazgatási területének?
a) 1945 b) 1950 c) 1952

11. Miskolc a XX. század második felében kétszer kapta meg a megyei jogú város rangot. Mikor nem volt az?
a) 1954 b) 1971 c) 1990

12. Tapolca különlegessége a barlangokból kialakított sziklakápolna. Ki volt ennek az építész-tervezője?
a) Kalas László b) Menner László c) Stimm Lajos

13. A mai Nagy-Miskolc közigazgatási területéhez 1982-ben csatlakozott Bükkszentlászló. Mi volt a település eredeti neve?
a) Óhuta b) Újhuta c) Lászlófalva

13 + 1. 1993–2010. között volt egy év, amikor a város közgyűlése úgy döntött, nem adja ki a díszpolgári cím elismerést. Melyik év
lehetett ez?

a) 1996 (a millecentenárium éve) b) 1998 (a szabadságharc évfordulója) c) 2000 (az államalapítás évfordulója)

Irodalom:
Dobrossy István: Miskolc, az önálló törvényhatósági joggal felruházott város 1909–2009. Miskolc, 2009.
Dobrossy István (szerk.): A miskolci Avas. Monográfia a város jelképéről. Miskolc, 1993.
Dobrossy István–Fazekas Csaba (szerk.): Miskolc. Segédkönyv a város megismeréséhez általános és középiskolák részére. Miskolc, 2002.

VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDÕ
általános iskolások részére � 1. forduló � 2011.

1. Hejőcsaba Árpád-kori magyar település. Mikortól ismerjük a településnév előfordulását?
a) 1067 b) 1167 c) 1267

2. 1723-ban született az a rendelet, amely minden megye (akkor vármegye) kötelességévé tette, hogy székházat, megyeházat épít-
sen. Borsod vármegyében hol épült az első megyeháza?

a) Sajószentpéter b) Szendrő c) Miskolc

3. Mi volt a Tripartitum?
a) Szokásjog-gyűjtemény, amely 1848-ig érvényben volt. b) Három felvidéki vármegye szövetsége. c) Erdélyben nyomtatott biblia

4. 1706-ban súlyos csapás érte a várost. Épületei elpusztultak, lakói értékeikkel elmenekültek. Mi történt ekkor?
a) A 18. század legnagyobb árvize pusztított. b) Rákóczi Ferenc kurucai sarcolták a várost. c) Császári csapatok felgyújtották a házakat.

5. A török hódoltság idején elnéptelenedett településre új lakosok érkeztek. Milyen nemzetiségűek voltak ők, akik szokásaikat,
nyelvüket sokáig megőrizték?

a) rutének b) csehek c) gurálok (lengyelek)

6. Melyik miskolci mérnök nevéhez köthető az első, 1895-ben készített városrendezési terv?
a) Kobek Béla b) Gencsi Samu c) Adler Károly

7. Melyik a leghíresebb karsztos barlang?
a) Kutya-barlang b) Szeleta-barlang c) Forrás-barlang

8. Mikor szűnt meg a diósgyőri koronauradalom, amelynek Miskolc is egyik mezővárosa volt?
a) 1848 b) 1867 c) 1878

9. Milyen népcsoport emlékeit tárták fel a régészek az 1950-es évek közepén a Sötétkapu térségében?
a) avarok b) szarmaták c) germán kvádok

10. A színészdinasztia-alapító Latabár Endre egy kolerajárvány első áldozatai közé tartozott Miskolcon. A városban a XIX. szá-
zadban többször is pusztított a kolera, melyik áldozata lehetett a „színi direktor”?

a) 1831 b) 1855 c) 1873

11. A diósgyőri koronauradalom központja a vár volt. Sokáig ez volt a szálláshelye a megyei főispánnak is. Mennyi település és
népessége, földje alkotta ezt az uradalmat?

a) kettő b) tizenhárom c) Borsod vármegye minden települése

12. Schenbach Rozália néven született Jászberényben a XVIII. század végén. Színésznő, aki az ország csaknem minden színpa-
dán szerepelt, méltatói szerint a magyar opera megteremtője. Élete végén tartalmas naplót írt. 1872-ben a Szent Anna te-
metőben temették el. Ki ő?

a) Széppataki Johanna b) Déryné Széppataki Róza c) Latabár Endréné

13.  Miskolcot egyeteme okán joggal nevezik iskolavárosnak. Mikortól származik az első adat, amely iskola meglétére utal?
a) 1453 b) 1544 c) 1560

13 + 1. A városnapi ünnepségekkel egy időben megjelenik egy ünnepélyes kiadvány, amelyben a városi kitüntetettek mellett ak-
tuális írások, történetek olvashatók. Mi a kiadvány neve?

a) Miskolci Szemle b) Miskolci Tükör c) Miskolci Kalendárium
Irodalom:
Dobrossy István: Miskolc, az önálló törvényhatósági joggal felruházott város 1909–2009. Miskolc, 2009.
Dobrossy István (szerk.): A miskolci Avas. Monográfia a város jelképéről. Miskolc, 1993.
Dobrossy István–Fazekas Csaba (szerk.): Miskolc. Segédkönyv a város megismeréséhez általános és középiskolák részére. Miskolc, 2002.

Molnár Attilát választották a
Fidesz február 3-án újjáalakult
miskolci szervezetének elnö-
kévé. Az 51 éves erdészeti,
természetvédelmi mérnök, ko-
rábban a miskolci Vadaspark –
jelenleg Állatkert és Kultúrpark
– igazgatójaként dolgozott.
Jelenleg az AVE Miskolc Kft.
egyik ügyvezetõje. 

Mint lapunknak elmondta, in-
tézményvezetõi munkája során
népszerû természet- és környe-

zetvédelmi, ismeretterjesztõ prog-
ramok szervezõjeként vált is-
mertté. Valószínûleg ez is hozzá-
járult ahhoz, hogy az elnöki poszt-
ra jelölték. Terveik megvalósítá-

sához ugyanis szervezõkészségre
és ismertségre, közéleti tapaszta-
latokra egyaránt szükség lesz. 

– Köte lességünk, hogy elérhetõvé
tegyük a Fideszt a választók számára,
hogy napi kapcsolatban legyünk tag-
jainkkal, szimpatizánsainkkal, a vá-
rosban és a térségben élõkkel – nyi-
latkozta Molnár Attila. – Emellett ren-
dezni kell a pártszervezet anyagi
helyzetét, nyilvántartását, admi-
nisztrációs mûködését is. Egy sta-
bil, jól mûködõ, komoly bázissal ren-
delkezõ pártszervezet megfelelõ

hátteret tud biztosítani a városve-
zetésnek és a képviselõ-testületnek
is az eredményes tevékenységhez
– tette hozzá az elnök. 

Most dolgozzák ki a Fidesz
miskolci szervezetének új prog-
ramját, munkatervét. Az elnökség
és a taggyûlés jóváhagyása után,
ezt sajtótájékoztatón ismertetik
majd, várhatóan egy hónap múlva. 

A miskolci Fidesz 301 taggal ala-
kult újjá, alelnökké Nagy Kálmánt,
Csöbör Katalint, Sebestyén Lászlót
és Zsiga Marcellt választották.

Újjáalakult szervezet, új elnök

Nem igaz a városvezetés azon ál-
lítása, hogy 30 milliárd forint a
Miskolc Holding cégcsoportjának
adóssága – jelentette ki péntek reg-
geli sajtótájékoztatóján Káli Sán dor,
volt polgármester és Halmai Gyula,
a holding korábbi elnök-igazgató-
ja. Szerintük maximum 20 milli-
árdról lehet szó. Káli Sándor sze-
rint eljött az a pont, ami „után elsza-
kad a cérna”, a városvezetés ugyan-
is azt az elvet követi, hogy kitalál-
nak egy nagy hazugságot, megje-
lentetik, és a másik félnek kell vé-
dekeznie. 

Mint elmondta, képviselõik
Simon Gábor szocialista frakció-
vezetõ vezetésével szerették volna
a szakértõi jelentést megtekinte-
ni, mivel a közgyûlésen ígéretet
kaptak rá, hogy betekinthetnek az
anyagba. Egyeztetett idõpontban
mentek a holdingba, ahol azt a
felvilágosítást kapták, hogy csak
egy példányban létezik a jelen-
tés, ezt pedig a polgármester ma-
gához kérte. Ezután a városházá-
ra mentek Kriza Ákost keresve, ám
õ szabadságát tölti, az anyagot
pedig egy ügyvédnek adta át, aki-
nek a nevét, elérhetõségét nem
tudta megadni a polgármestert he-
lyettesítõ Zsiga Marcell alpolgár-
mester. Káli Sándor szerint csak
ellehetetlenítés folyik, a jelentést

pedig lehet, hogy még most is
írják. 

Halmai Gyula beszélt arról, hogy
egy korábbi közleményében már
tételesen cáfolta a városvezetés
sajtótájékoztatóján elhangzottakat,
és ezt megtennék a szakértõi
anyaggal is, ha láthatnák. Szerinte
képtelen állítások hangzottak el, je-
lenleg azonban olyan rossz a hely-
zet, hogy a bérek kifizetése is ve-
szélybe került. A cégcsoport hitel-
állománya szerinte maximum 20
milliárd forint lehet. A büntetõel-
járásra alkalmas ügyek kapcsán
megjegyezte, hogy az azokkal kap-
csolatos vizsgálatokat még õk in-
dították el, és tárták fel. 

Káli Sándor aggodalmának adott
hangot, hogy az ellenük indított „rá-
galomhadjárat” valójában azt a
célt szolgálja, hogy elterelje a fi-
gyelmet a városvezetés tehetet-
lenségérõl, felkészületlenségérõl.
Másrészt azt gyanítja, azért akar-
ják bebizonyítani, hogy nagyon
rossz a helyzet, mert ezzel indo-
kolhatják majd, ha Miskolc értékei -
bõl eladnak valamit, példaként
említette a város ivóvízbázisát és
a korszerûsített tömegközlekedést.
Az MSZP városi elnöke azt is meg-
említette, hogy a kampányban a
Fidesz azt ígérte, nem emelnek dí-
jakat, most pedig egy 8,5 százalé-

kos tömegközlekedési díjemelés
anyaga áll elõkészítés alatt, és kerül
majd a közgyûlés elé. 

A sajtótájékoztatón felkérték
Kriza Ákost, hogy fejezze be ezt a
fajta politizálást, és kérjen a vá-
rosvezetés bocsánatot az érintet-
tektõl, ellenkezõ esetben jogi úton
szereznek elégtételt. 

***
Az MSZP politikusainak, illetve

a volt holding-vezetõnek a felve-
téseire, állításaira Kiss János, a
Fidesz önkormányzati frakciójának
vezetõje Simon Gábornak címzett
nyílt levélben reagált – miután
megítélése szerint az MSZP „poli-
tikai mezõre terelte a könyvvizsgálói
átvilágítás ügyét.”

„Önök a miskolci lakosokra hi-
vatkoznak, ám érdekes módon a
Miskolc Holding elõtt nem állnak
sorba ezek az emberek, és nem
döngetik az ajtót, hogy ide nekünk
a könyvvizsgálói jelentéseket. Az a
gyanúm, hogy az emberek régóta
valami egészen másra kíváncsi-
ak.” 

Majd így folytatja: „Nem árt
újból és újból rögzíteni, hogy a
Miskolc Holdingnál folyó könyv-
vizsgálói átvilágítás célja csupán az,
hogy tiszta víz kerüljön a pohárba,
és elég sajnálatos, hogy az elõzõ
közgyûlést nem nagyon érdekelték

a Miskolc Holdingnál folyó ügyek.
Érdekes, hogy éppen most lett ez
ennyire fontos Önöknek, de bizo-
nyára megértik és elfogadják –
mert nyilvánvalóan Önök is csak a
tisztánlátásban lehetnek érdekeltek
–, hogy amíg az iratokat független
jogi szakértõk nem minõsítik, addig
azokat bizalmasan kell kezelni.”

Kiss János hangsúlyozza: „A tény
az, hogy az ügyben eljáró függet-
len könyvvizsgálók pénzügyi, szám-
viteli megállapításokat tettek, nekik
ez a szakmájuk. A továbbiakban
közremûködõ független ügyvédek
pedig eldöntik, hogy milyen jogi lé-
péseket javasolnak a városnak,
mert nekik meg ez a szakmájuk.”

A jelentés „elérhetetlensége”
kapcsán a frakcióvezetõ így fogal-
maz: „nem lep meg, hogy a pol-
gármesteri hivatalban senki nem
tudta megmondani, melyik ügyvé-
di irodánál vannak a papírok. Ezt
én sem tudom, és higgye el, ez így
van jól. Addig, amíg az anyagot át
nem nézik a független jogi szak-
értõk, bõven elég, ha a részletekrõl
csak a polgármester tud.

További nyomozásukhoz sok si-
kert és kitartást kívánok Önöknek,
remélem, hogy Önök is ugyanezt
kívánják minden, az ügyben eljá-
ró szakértõnek” – zárja a nyílt le-
velet a frakcióvezetõ.

PRÓ ÉS KONTRA HOLDING-ÜGYBEN
MSZP-sajtótájékoztató és Fidesz-reagálás



2011. február 12. HELYZET-KÉP 5

Általános segélyhívó: 112; Felnõtt háziorvosi ügyelet; MISEK Kft. (Csabai
kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Kft. Diósgyõri telephelye (Kórház u. 1.):
46/531-799; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer -
mek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572.
Város õrség: 40/200-893. MIHÕ mûszaki ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ köz-
ponti ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-
felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet):
46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok
bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. B.-A.-Z. Megyei Állami Közútkezelõ
Kht.: 46/560-070.

Közérdekû telefonszámok

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Állategészségügyi Telephelyére

ÁLLATEGÉSZSÉGÔR,
ÁLLATGONDOZÓ

munkakör betöltésére
várja a jelentkezôket.

Jelentkezni lehet írásban:

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

3531 Miskolc, Gyôri kapu 48–50.

vagy varosgazda@varosgazda.hu

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A fõorvos szerint ezzel sok esetben
nincsenek tisztában az elhunytak
hozzátartozói sem. Úgy gondolják,
õk is megtilthatják halott rokonaik
szerveinek donorként történõ fel-
használását.

– Erre nincs jogosultságuk. Az or-
vosoknak csupán tájékoztatási kö-
telezettségük van – szögezte le
Ökrös Ilona. Más kérdés, hogy sok-
szor az orvosokat is annyira megvi-
selik ezek a sajátos, vitás jelenetek
a hozzátartozókkal – amelyek néha
jogi eljárásba torkollnak –, hogy
egyes esetekben ezért sem indítják
el a szervkivételi (donációs) eljárást.

A beteg agyhalálát az erre hiva-
tott orvosi bizottság három tagja ál-
lapítja meg, egymástól függetlenül.

A donációs eljáráshoz az adott kór-
háznak rendelkeznie kell a szük-
séges személyi és tárgyi feltételek-
kel, hiszen ilyen esetekben a szer-
vek mûködését az agyhalál beáll-
ta után is biztosítani kell.

Az országot az orvosi egyetemek
szerint négy régióra osztották (Deb -
re cen, Szeged, Pécs, Budapest), a mis -
kolci megyei kórház a debreceni ré-
gióhoz tartozik. Ha jelzést kapnak a
felajánlásról, innen száll ki a szervki-
vevõ team, de esetenként más -
honnan is jönnek. A vese, megfele-
lõen tartósítva 36–48 óráig beültet-
hetõ, itt még a közúti szállítás sem
kizárt. A májnál viszont már csupán
4–8 óra áll rendelkezésre. A szívnél
12 órán belül kell végrehajtani a be-
ültetést, amit csak Budapesten vé-
geznek.

Mi mennyi? 

Egy veseátültetés hozzávetõleg más-
fél millió forintba kerül, a szív 2-3,

a tüdõ pedig 4-5 millióba. Nem any-
nyira a mûtét a drága, mint inkább
az utókezelés: a beteg szervezeté-
nek immunrendszerét ugyanis ál-
landóan gyengíteni kell, hogy ne lökje
ki az idegen testet.

A májátültetés a legdrágább, nagy-
jából nyolcmillió forint – a fõorvos
szerint ez jóval bonyolultabb mûtét,
és rengeteg vér kell hozzá. Itt a ve-
szély is jóval nagyobb, mert míg a
vesét például kilökõdés esetén is pó-
tolni tudják mûvesekezeléssel, a
máj olyan összetett feladatokat lát
el, hogy jelenleg mûszerekkel pó-
tolhatatlan. 

A költségeknél maradva, Ökrös
Ilona elmondta, hogy a halott (donor)
megõrzéséhez az OEP eseti finan-
szírozást nyújt, s amit a donációra
költenek, azt térítik. Összességében
azonban az eljárás mindenképpen
ráfizetéses a kórháznak, nem be-
szélve a lelki teherrõl – itt elsõsor-
ban a betegek érdeke a motiváci-

ós tényezõ, nem az anyagiak.
Tágabb értelemben viszont gazda-
ságosnak tekinthetõ a transzplan-
táció, hiszen például a vese eseté-
ben a beültetés második évétõl
kezdve a szükséges gyógyszerek,
vizsgálatok költsége fokozatosan a
töredékére megy le egy átlagos
mûvesekezelés költségeinek.
Emellett a beteg nincs kiszakítva az
otthoni környezetébõl, nem kell ál-
landóan a kórházba járnia.

Miskolci donortól elsõsorban
miskolci betegnek

Az átültetések gyakoriságát tekint-
ve elsõ a vese, majd a máj és a szív
következik. Tüdõ-transzplantációt
Magyarországon nem végeznek,
erre legközelebb Auszt riában vannak
meg a feltételek. Oda viszik el a ma-
gyar betegeket.

Az elmúlt tíz év során a 
B.-A.-Z. megyei kórház átlagban
40-44 szervet ajánlott fel. Ezzel
három ízben is elnyerték az „Életet
adó kórház” címet, ami azt jelenti,
hogy abban az évben õk ajánlották
fel a legtöbb transzplantálható szer-
vet az országban. 

Mint megtudtuk, az Eurotransz -
plant egy több európai országot ma-
gában foglaló nyilvántartó szervezet,
amely állandó kapcsolatban van az
egészségügyi, valamint az átültetést
végzõ intézményekkel. Magyaror szá -
gon jelenleg a Bu da pesti Hemato -
ló giai Intézet végzi ezt a feladatot. 

A hazai rendszer kizárja a visz-
szaéléseket, hangsúlyozta az osz-
tályvezetõ, hiszen nem is ismerik név
szerint az átültetésre váró betege-
ket, csupán kódszám alapján tart-
ják õket nyilván. Hogy egy donáci-
ós szervet ki kaphat meg, azt elsõd-
legesen a vércsoportbeli egyezés, il-
letve az immunológiai szempontok
határozzák meg – tehát, hogy a szerv

egyáltalán beültethetõ legyen. Egy fel-
ajánlott vese vagy máj ugyanis nem
transzplantálható bárkibe, aki a vá-
rólistán van, ezt sokszor igen nehéz
megértetni. Szempont még a terü-
leti megegyezés is, tehát egy
Miskolcon felajánlott szervet elsõ -
sorban miskolci vagy környékbeli be-
tegnek adnak.

40-50 százalékkal többre
lenne szükség

A fõorvos hangsúlyozta, számtalan
jel mutat rá: a magyar társadalom
kezd kellõen éretté válni, hogy a
maga helyén kezelje ezt a kérdést.
Hogy felfogja: a szervkivétel nem ha-
lottcsonkítás, ha nem életmentés, és
aki társadalomban él, annak a szol-
gáltatások igénybevétele mellett

nyújtania is kell valamit. Sajnos, a
hazai orvoslétszám csökkenése, a
meglévõ orvosok túlterheltsége ezen
a területen is érezteti a hatását: nem
mindegyikük tudja vállalni azt a je-
lentõs pluszmunkát, amit egy beteg
várólistára ajánlása, várólistán tartása,
illetve maga a szervdonációs eljárás
jelent. Így korántsem kerül fel min-
den olyan magyar beteg a listákra,
akiknek az életét szervátültetéssel
esetleg meg lehetne menteni, és a
felajánlott szervek száma is elmarad
a kívánatostól. Mintegy 40-50 szá-
zalékkal több szervre lenne szükség
ahhoz, hogy megfelelõ, illetve biz-
tonságos legyen ilyen szempontból
a hazai ellátás.

Az Eurotranszplanthoz való csat-
lakozás komoly segítséget jelenthet,
elsõsorban a gyorsaság szempont-
jából. Ugyanis ekkor már nem csu-
pán Magyar or szágról, hanem a csat-
lakozott országok bármelyikébõl ér-
kezhet hozzánk beültetésre alkalmas
szerv, természetesen „cserealapon”,
azaz késõbb, ha szükséges lesz, vi-
szonoznunk kell majd. 

NEM HALOTTCSONKÍTÁS: ÉLETMENTÉS!
A megyei kórház élen jár az átültethetõ szervek felajánlásában

HIRDETÉS

Az Eurotranszplant vezetõ tes-
tülete január 28-án egyhangú-
lag támogatta Magyarország
csatlakozási kérelmét. Egyben
fölhatalmazták a szervezet ve-
zetõjét, hogy gyorsított eljárás-
ban kezdje meg hazánkkal a
csatlakozási tárgyalásokat. A
csatlakozással a szervezethez
tartozó valamennyi országból
kaphatnak a magyar betegek
szervet, cserébe pedig Magyar -
ország átadja a hazai várólistá-
kon lévõk számára alkalmatlan
szívet, májat, vesét a más or-
szágokban várakozóknak. Ezzel
megsokszorozódik a szervre
várók életesélye.  – A csatlako-
zás jelen ismereteink szerint –
más európai országok csatla-
kozási menetrendjét figyelem-
be véve – várhatóan 1-2 évig
tartó folyamat lesz. Ennek során
többszörös egyeztetések zajla-
nak, a mindkét szerzõdõ fél szá-
mára legelõnyösebb keretek ki-
alakításához – tájékoztatta a
MiNap-ot a Nemzeti Erõforrás
Minisz té rium Egészségügyért
Felelõs Államtitkárság Államtit-
kári Ka bi netje. A pontos felté-
telrendszer egyeztetését az Euro -
transz plant vezetõségének
ebben a hónapban tervezett lá-
togatása alkalmával kezdik meg.

Szervátültetések Magyarországon

MiKom-grafikaForrás: http://donacio.ovsz.hu

vese máj tüdő szív

2002 25 4 8 4

2003 14 2 2 1

2004 22 3 0 2

2005 33 4 8 7

2006 30 10 10 7

2007 36 6 16 3

2008 36 3 6 2

2009 24 3 2 1

2010 20 4 2 0

Felajánlott szervek 
a B.-A.-Z. megyei kórházban

Összesen: 367

Összesen: 348

Összesen: 333
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A környezetvédelmet a vegyiparral össze-
kapcsolni – egyáltalán lehetséges lesz? A
Wanhua eddigi tapasztalata azt igazolja, hogy
ez lehetséges.

A BorsodChem vezérigazgatója, dr. Wolfgang
Büchele ningboi látogatása alkalmával az aláb-
bi szavakat írta emlékül: „Legmélyebb tisztele-
tem a Ningbo Wanhuának az eddig elért ragyogó
sikereiért. Ebben a biztonság és a környezet-
védelem biztosan fontos szerepet játszott.”

A kínai kormány a nagyon értékes „Álla-
milag elismert környezetbarát projekt” cím-
mel is kitüntette a Wanhuát, melyet csak azok
a vállalatok nyerhetnek el, amelyek tényleg
megfelelnek a legszigorúbb környezetvédel-
mi elõírásoknak.

Természetesen egy ilyen kitüntetés hite-
lességi indexe nagyon magas, hiszen ado-
mányozásakor a kormány mindig figyelem-
be veszi a helyi közösség véleményét és azt,
hogy a projekt a helyi közösség számára mi-
lyen elõnyöket jelent.

A Ningbo Wanhua Kína gazdaságilag leg-
fejlettebb régiójában, a Jangce deltájának déli
részén, Ningbo városban található, melyet
a világ leghosszabb tengeri hídja köt össze
a kereskedelmi metropolisszal, Sanghajjal.
Természetesen a gazdasági fejlettségi szint-
tel összhangban országosan itt a legmaga-
sabb az oktatási és az általános kulturális
színvonal is.

A közeli Sanghaj vegyipari körzetében két
nemzetközi nagyvállalat is hasonló iparág-
ban fektetett be, így váltak a Wanhua ver-
senytársaivá. E három vállalat technológiai
színvonalát, a piaci teljesítményét, szolgál-
tatásait, illetve a környezetvédelmi bizton-
sági színvonalát a külvilág elkerülhetetlenül
és rendszeresen összehasonlítja.

Ez egyfajta kihívást, de egyben lehe tõ séget
is jelent a Wanhua számára. Ha visszatekin-
tünk az eddigiekre, a Ningbo Wanhua nagyon
kemény próbát állt ki. Napjainkban a Ningbo
városi, sõt a Zhejiang tartományi kormány-

zat is elõszeretettel invitálja vendégeit a gyár
meglátogatására, már csak Sanghaj közelsége
és a helyi kormányzat nagy ívû terve, a
Hangzhou-öbölben kiépítendõ petrolkémiai
park miatt is. A Wanhua komoly sikereket ért
el a zöld vegyipar és az önfenntartó gazda-
ság megvalósítása során, amelyek még to-
vább erõsítik a projektbe vetett hitet.

Túl sok olyan jelentésrõl hallottunk már,
amely a vegyipar környezetre kifejtett nega-
tív hatásáról szólt. Ellentétben azzal az álta-
lánosan elterjedt véleménnyel, hogy a vegy-
ipar az emberiségnek számtalan nehézséget
okoz, az IUPAC résztvevõi a Kémia Nemzetközi
Éve alkalmából közzétett kiáltványukban
hangsúlyozzák: határozott véleményünk, hogy
itt az ide je végre elismerni a kémia tudomá-
nyos eredményeit és azt a teljesítményt, ami-
vel a kémia hozzájárult az emberiség fej -
lõdéséhez. Az emberiség legsúlyosabb prob-
lémáinak megoldásában – így például a kie-
gyensúlyozott és megbízható élelmiszerek  elõ -
állításában és erõforrások biztosításában –
a kémia feltétlenül fontos szerepet fog játszani. 

Az életünkre sokszor negatív hatást is ki-
fejtõ kémiával szemben számos vállalat – így
a BorsodChem is – az úgynevezett „pozitív
kémiát” helyezi elõtérbe, ezzel párhuzamosan
a Wanhua ezt a „pozitív kémiát” egyenesen
zöld, ökológiai kémiának nevezi.

Lehet, hogy a technológiai kérdések meg-
értéséhez meglehetõsen nagy tudásbázis és
tudományos szakismeret szükséges, azonban
egy vállalat környezetbiztonsági minõségének
megítélésével kapcsolatban egy átlagos láto-
gató is kifejtheti a véleményét.

Statisztikák szerint a Wanhua ningboi
gyára évente közel tízezer látogatót (külföldi
és hazai ügyfeleket, kormányzati tisztviselõket,
diákokat és a társadalom egyéb tagjait) fogad.
A Ningbo Wanhua Ipari Park környezetbiz-
tonsági színvonala mindannyiukra mély be-
nyomást tett, konkrétan kifejezve, nem érez-
tek erõs szagokat, nem hallottak zajt és nem
láttak vegyianyag-elfolyást, szivárgást.

Sokan mondják, hogy a Ningbo Wanhua
Ipari Park egyáltalán nem hasonlít egy vegyi-
pari létesítményre. Ebbõl is látható, hogy a „po-
zitív” vegyipar és a „negatív” vegyipar között
milyen hatalmas különbség húzódhat.

A 2005 végén alapított Ningbo Wanhua kör-
nyezetbiztonsági színvonala természetesen
fõként a technológiai kapacitással áll össze-
függésben. A vállalat arra törekszik, hogy fo-
lyamatosan korszerû technológiát fejlesszen
ki és alkalmazzon. Ennek köszönhetõen si-
került a Wanhua energiafelhasználásának
mértékét a 30 évvel ezelõtti, alapításkori
szinthez képest 67%-kal csökkenteni. Ezzel a
gazdasági hasznot is termelõ környezetvédelmi
intézkedéssel nemcsak a károsanyag-kibo-
csátás, hanem a költségek is csökkentek.

A Wanhua által alkalmazott munkavédelmi
irányítási rendszer az amerikai DuPont válla-
lat teljesítményértékelését is hasznosítja.

A Ningbo Wanhua már az üzemek építése
idején felkérte a DuPont vállalatot biztonsági
tanácsadásra, az üzembe helyezés után a
DuPont biztonságirányítási rendszerét vezet-
te be. A DuPont biztonsági szakértõi részlege
Kína legkiválóbb modellértékû referenciájának
nevezte a céget. E kifinomult eljárásrendszer
révén a Wanhua számos elõnyhöz jutott.

Az e célt, azaz az „Ökológiai zöld – vegyi-
pari vállalat felépítését” nagy betûk kel füg-
gesztették ki a Ningbo Wanhua gyár csõrend-
szerén a legjobban látható helyre, hogy min-
den munkába érkezõ dolgozó és látogató elsõ
pillantásra azonnal észrevegye. A cél ilyen
egyértelmû megfogalmazása természetesen
kihívást, ugyanakkor ösztönzést is jelent.

Al Gore egykori amerikai alelnök „A kelle-
metlen igazság” címû könyvében egy sor

ijesztõ környezeti veszély ismertetése után
megrendülve figyelmeztet: amennyiben azt
szeretnénk, hogy a XXI. században a Föld visz-
szanyerje életerejét, akkor meg kell ragadnunk
a veszély ben rejlõ lehetõséget, szabadjára kell
engednünk a kreativitást és az innovatív szel-
lemiséget, továbbá folyamatosan ösztönöznünk
kell a jó ötletek megszületését. Ez az embe-
riség eredendõ képessége, de a választás joga
mindig a mi kezünkben van.

A kreativitás és az innovatív szellemiség sza-
badjára engedése, a jó ötletek keletkezésé-
nek ösztönzése, az ökológiai szempontokat
figyelembe vevõ zöld vegyipar kiépítése – ez
a Wanhua választása.

Bár a munkánk tele van kihívásokkal, ne-
hézségekkel, és néha visszalépésekkel, a böl-

csek szerint mégis a munka az, ami a leg -
élvezetesebb, legtartósabb és leghasznosabb
örömöt képes okozni. A környezetbarát, zöld
vegyipar felépítése, az e küldetésben rejlõ
megtiszteltetés, és a felelõsség nagysága, va-
lamint az idõ sürgetése ellensúlyozza a ne-
hézségeket és a problémákat. Mindig ér-
dekfeszítõ és lelkesítõ a kémiatudomány és
a vegyipar azon jelentõs személyiségeirõl ol-
vasni,, akik olykor a saját életüket is felál-
dozták a természet titkainak feltárása érde-
kében. Erõfeszítéseik által nemcsak kiváló ter-
mékekkel lepték meg az emberiséget, hanem
rendszeresen újra is gondolták a kémia és
a vegyipar eddig elért eredményeit, továbbá
minden alkalommal felvetették a gondosko-
dás felelõsségét, valamint a zöld vegyipar ki-
alakulásának elõmozdítását. 

Okosabb hazamenni, és hálót készíteni,
mint tétlenül állni a halastó mellett és vá-
gyakozni a halak után. Ahogyan Al Gore is
mondta, ez az emberiség eredendõ képes-
sége, de a választás joga mindig a mi ke-
zünkben van.

KÖRNYEZETBARÁT VEGYIPAR AZ EMBEREKÉRT

Esélyért Díj 
a Miskolci Egyetemen
Fiatal tehetségek kiemelkedõ eredményekkel, tudományos tevé keny -
séggel a Miskolci Egyetemen. Az õ konzulenseikkel közös munkájukról,
annak értékelésérõl és elismerésérõl szólt a 2010-2011. évi Tudo -
má nyos Diákköri Konferencia záró tanácsülése, melyen átadták az
Esélyért Díjat és a Kiváló konzulensi okleveleket is.

Az egyetem hallgatói és konzulenseik kiemelkedõ eredményeket mutattak
fel a nagy hagyományokra visszatekintõ tudományos diákköri tevékenység
most lezáruló szakaszában is – ezt hivatott összefoglalni és elismerni
a záró ülés február 10-én a Miskolci Egyetemen.

Munkájukban a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni
küzdelem, valamint a szolidaritás gondolatát kívánja erõsíteni az egyetem
Tudományos Diákköri Tanácsa a TDK alapelveinek figyelembevételével.
Ennek jegyében alapították 2010-ben az Esélyért Díjat a Miskolci Nõknek
Is Esélyt Alapítvány szakmai támogatásával olyan hallgatók és témavezetõik
elismerésére, akik esélyegyenlõséggel kapcsolatos témában készítették
dolgozatukat, vagy a dolgozat készítõje esélyegyenlõségi politika
értelmében két nagy szegmenshez, a fogyatékkal élõkhöz, illetve az etnikai
alapon diszkrimináltakhoz tartozik. A díj emlékérme ennek jegyében a
kézfogás motívumát jeleníti meg – a hallgatók tudományos munkáját
támogató konzulens és a társadalom segítségnyújtását, illetve annak
jelentõségét. Az Esélyért Díj emlékérme Tóth Sándor, Munkácsy-díjas
szobrászmûvész alkotása. A díj alapítását és a záró ülést „A tudományos
utánpótlás-nevelés és a mûszaki, informatikai életpálya elismertségének
növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” (TÁMOP-
4.2.3-08/1-2008-0007) címû projekt támogatta.

Az elsõ alkalommal átadott Esélyért Díjat Vatamány Bella, a
Gazdaságtudományi Kar harmadik évfolyamos, gazdálkodás és
menedzsment szakos hallgatója a Nõk munkaerõpiaci helyzetképe – „Nõ
vagy – légy meghatározó!” címû dolgozatával, valamint konzulense, Lukács
Edit egyetemi adjunktus nyerte.

A 2010–2011. évi Tudományos Diákköri Konferencia záró tanácsülésén
átadták a Kiváló konzulensi okleveleket is, melyet dr. Olajos István, dr.
Varga Zoltán, dr. Dobos Csilla, dr. Biczó Gábor, Csiszárik Miklós, dr. Varga
Beatrix, dr. Kundrák János, dr. Nándori Frigyes, Póliska Csaba, dr. Mucsi
Gábor, dr. Fabinyi Erzsébet, dr. Kiss-Tóth Emõke, valamint Sándor Zsuzsa
vehetett át.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

LABORVARÁZS 
a Kocsonyafesztiválon 
Interaktív természettudományi játszóházzal képviselteti magát a
Miskolci Egyetem a Kocsonyafesztiválon: egyebek mellett érdekes
kísérletekben, játékos programokban vehetnek részt február 18–20. között
Miskolc belvárosának két helyszínén.

A kémia, a matematika, az anyagtudomány, a földtudomány, az ásványtan
és az egészségtudomány varázslatos érdekességeivel várják a látogatókat
a Miskolci Egyetem mûszaki és természettudományi karai interaktív
természettudományi játszóházukba a Kocsonyafesztiválon.

Megismerkedhetünk itt például testünk titkaival formapercepciós játékok vagy
vak amõba révén, a földtudományi játszóházban többek között kristály épí tésre
lesz lehetõség, míg az anyagtudományiban csákókészítésre, porce lán festésre.
Kipróbálhatunk néhány izgalmas, logikai szórakozást nyújtó ma te ma tikai
játékot, de megtudhatjuk azt is, milyen a kocsonya kémiája. Az egyetem által
szervezett programokat az egri Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskola Fizika
Tanszékének interaktív bemutatói egészítik ki a Varázstorony fizikai kísérleteivel.

A Laborvarázs programjai február 18-án, pénteken 14–19 óra között, február
19-én, szombaton 10 és 19 óra között, február 20-án, vasárnap pedig 10-
tõl 16 óráig várják látogatóikat a Weidlich-házban (Széchenyi u. 19.).

Az egyetemi programok másik helyszínén, a Hõsök terén öntészhallgatók
segítségével bárki elkészítheti a fesztivál hivatalos állatát a Kocsonyabéka-
öntészeti bemutatón, pénteken 14 órától, szombaton és vasárnap pedig 10-
tõl sötétedésig.

A részvétel mindkét helyszínen ingyenes.
A Laborvarázs „A tudományos utánpótlás-nevelés és a mûszaki,

informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem
stratégiai céljaival összhangban” TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 címû
projekt támogatásával valósul meg.

Interaktív természettudományi bemutatókkal a prokjekt keretében
legközelebb a XXIX. Miskolci Ásványfesztivál alatt lehet majd találkozni április
30-án és május 1-jén az egyetemi körcsarnokban és környékén.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

„A tudományos utánpótlás-nevelés és a mûszaki, informatikai életpálya

elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival

összhangban” TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

AKCIÓ! 2011. 02. 14-TÔL 2011. 02. 19-IG

PERSIL mosópor 2 kg, 649 Ft/kg 1299 Ft
PERSIL gél 1,5 l, 866 Ft/l 1299 Ft
DOSIA mosópor 5+2 kg, 285 Ft/kg 1999 Ft
JOHNSON tusfürdő női 250 ml, 1276 Ft/l 319 Ft
HELIA D bőrápoló krém 200 ml, 3495 Ft/l 699 Ft
HELIA D bőrápoló krém 100 ml, 4990 Ft/l 499 Ft
SZEGETT SZŐNYEGEK
70 x 110 cm-től 70 x 400 cm-ig 1599 Ft-tól 5699 Ft-ig

Textil lábtörlők, konyharuhák, asztalterítők 
nagy választékban, kedvező áron kaphatók. 
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Február 12., szombat: Kosárlabda. Miskolci Sportiskola – Vasas-
Csata II. NB I amatõr, nõi. Miskolc, Zrínyi Ilona Gimnázium torna-
csarnoka, 17 óra. Labdarúgás. Elõkészületi mérkõzés: DVTK – MFK
Kosvice. Diósgyõr, mûfüves pálya, 13 óra.
Február 13., vasárnap: Floorball. Férfi OB I/B: Miskolci Szabadidõ -
központ Floorball SE – IBK-CH. Miskolc, Generali Aréna, 17 óra.
Február 16., szerda: Kézilabda. Diákolimpia V. korcsoport leány, cso-
portmérkõzések. Miskolc, Zrínyi Gimnázium és Generali Aréna, 9 óra.
Február 17., csütörtök: Röplabda. Diákolimpia V. korcsoport leány,
megyei döntõ. Miskolc, Zrínyi Ilona Gimnázium, 9 óra.

Sportmûsor

Az új miskolci sportkoncepció-
ról, a klubokkal szemben tá-
masztott gazdasági követelmé-
nyekrõl, a csapatjátékok szere-
pérõl és a tehetségek megbe-
csülésének fontosságáról be-
szélt lapunknak Zsiga Marcell,
Miskolc sportért is felelõs al-
polgármestere.

� SOÓS PÉTER

Az alpolgármester szerint a város
pénzügyi helyzete drámainak te-
kinthetõ, és ez alapjában határozza
meg a miskolci sport helyzetét is. 

– A cél a források lehetõ legop-
timálisabb felhasználása. Olyan
klubvezetõket szeretnénk találni,
akik megfelelõ elszámolást bizto-
sítanak az átláthatóság érdekében.
Fontos, hogy „addig nyújtózkod-
janak, ameddig a takarójuk ér”. És
mindent megtesznek, hogy a tá-
mogatás mellé szponzorokat is
szerezzenek. Ezzel egybecseng a
helyi fiatalok, miskolci nevelésû já-
tékosok beépítése a csapatokba,
akik biztosan kiteszik szívüket-lel-
küket klubjukért, és kevesebbe is
kerülnek, mint egy idegenlégiós. 

Zsiga Marcell elmondta, az új
városvezetés szeretné, ha a ciklus

alatt olyan csapat (esetleg több)
épülne, amely valamelyik labda-
játékban esélyes a bajnoki cím el-
hódítására – elsõsorban a jégko-
rongra, labdarúgásra, kosárlabdá-
ra, esetleg vízilabdára gondolnak.

– Biztos vagyok benne, hogy ha
gyõzelemre esélyes csapata lenne
a városnak a nemzeti bajnokság leg-
felsõbb vonalában, a szurkolók
megtöltenék a csarnokot, stadiont.
Megvizsgáltuk, mekkora presz-
tízzsel bír a vízilabdás Volvo-kupa
megrendezése. Azt kell monda-

nom, óriási lehetõségeket rejt!
Magyarország talán legjobb csa-
patát láthatják élõben a fiatalok,
és ez óriási motivációt jelenthet a
mozgás, a sport terén. 

A költségvetést tekintve felme-
rül: a kevesebb néha több, azaz ér-
demes lenne-e az eddiginél cse-
kélyebb számú klubot támogatni,
viszont nagyobb összeggel?

– Alkalmazkodni kell az elõzõ
érában mûködtetett koncepció-
hoz, de túl soknak találtuk példá-
ul a DVTK centenáriumi ünnep-
ségsorozatára költött pénzt. Azt arra
is lehetett volna fordítani, hogy
bennmaradjon a csapat az NB I-
ben. A csapatjátékok mellett sze-
retnénk azokat az egyéni sporto-
lókat is támogatni, akik jó eséllyel
pályáznak a londoni olimpián való
indulásra. Alapvetõen fontos a tö-
megsport támogatása is. Ha a sport-
törvényt elfogadják, akkor azok a
vállalkozások, akik készek áldozni
a sportra, adóalapjukból fordíthat-
nának erre. Bármelyik támogatási
rendszerre bólintanak rá, az vagy
a klubok, vagy az utánpótlás, vagy
a létesítményfejlesztés elõnyére
válik – s ez nagy segítség lenne a
sportolóknak s a városnak is.

Több mint kérdõjeles a férfi
NB I B Keleti csoportjában je-
lenleg második helyen álló
Diósgyõri KC tavaszi indulása.

� D. L.

A hétvégén elrajtol a tavaszi baj-
noki idény, a DKC a sorsolás sze-
rint szombaton Hajdú böször -
mény ben lépne pályára, de egyre
nagyobb a valószínûsége, hogy a

találkozó elmarad. A Diósgyõri
KC-Miskolc-MIVÍZ együttesénél
ugyanis továbbra is minden bi-
zonytalan. Gyakorlatilag nem ma-
radt felnõtt keret, a január végén
távozott Kincses és Fekete után
újabb játékosok hagyták el a csa-
patot: Ponyi, Lovas és György
Ózdra igazolt, Varga a Békés gár-
dáját választotta, Petõ Angliában
vállalt munkát, Stéhli pedig a

Törökszentmiklós csapatához
szerzõdött. 

A klub elnöke, Fehér Péter ta-
nácstalan. Azt gondolta, a csapat
jó szereplése garancia a folytatásra.
A jelek szerint tévedett, nincs to-
vább, számukra befejezõdik a
bajnokság, mielõtt megkezdõdne
a tavaszi idény.

Kíváncsiak voltunk Katona
Sándor, a Magyar Kézilabda

Szövetség Versenyigazgatóságának
vezetõje véleményére is.

– Értesültünk a diósgyõriek ne-
hézségeirõl. Mi várható? Nos,
amennyiben az együttes nem tud
kiállni, akkor azt írásban kell be-
jelentenie a szövetségnek. Elsõ és
második esetben pénzbírságot
szabunk ki, a harmadik után vi-
szont töröljük a bajnoki me -
zõnybõl.

Nyolc játékos már távozott a DKC-tól

BAJNOKCSAPATOT
SZERETNÉNEK

A hokit is bajnokesélyesként
tartják számon

A felkészülési idõszak felén át-
lépve a fizikai, taktikai és tech-
nikai gyakorlatokat egyensúly-
ban tartva edz a tavaszi
nyitány ra a DVTK labdarú-
gócsapata. A piros-fehérekhez
közben Bolíviából érkezett erõ -
sítés, Vicente Arze ugyanis alá-
írt a diósgyõriekhez.

� S. P.

Közeleg a tavasz, egyben a labda-
rúgó NB II rajtja is, amit mi sem bi-
zonyít jobban, hogy nem ritkán ve -
rõfényes napsütésben gyakorolhat-
nak a DVTK futballistái. Így volt ez
csütörtökön is, amikor meglátogat-
tuk a piros-fehéreket. A feljutásra
pályázó csapat tagjai az erõnléti fel-
készülés mellett labdáznak, de a tak-
tikára is gondol már Benczés Miklós
vezetõedzõ.

A néhány kilátogató, lelkes szur-
koló egy új elemet is felfedezhe-
tett a pályán: a köredzés egyik fel-
adata félpályás sprint volt – a játé-
kosok hátára pedig fékezõernyõt
csatoltak, növelve így az ellenállást,
s nehezítve a feladatot.

– Abban az idõszakban járunk,
amikor a fizikai, technikai és takti-
kai felkészítés egyensúlyban van.
Emellett azzal tesszük a munkát ha-

tékonyabbá, hogy erõs ellenfelekkel
kötünk le edzõmérkõzéseket. A
DVSC-DEAC (1–0) elleni találkozón
7-8 próbajátékost figyeltünk meg,
így az teljesen más jellegû volt, mint
az elsõ osztályú Szolnok elleni
(1–1), ahol már a taktikára helyez-
hettük a hangsúlyt. Ez utóbbi ter-
helésnek is kiváló volt, de van hi-
ányérzetem – ugyanakkor még van
idõnk csiszolni az elemeken.

A DVTK következõ két össze -
csapásán szintén élvonalbeli együt-
tesekkel mérkõzik: elõször szom-
baton az MFK Košice ellen, majd
jövõ héten Debrecenben a Loki
elsõ csapata lesz az ellenfél. 

Dudás Hunor, a klub ügyveze tõje
jó hírrel is szolgált a drukkereknek:

a héten több játékossal gyarapodott
a diósgyõriek kerete. Hároméves
szerzõdést kötöttek a bolíviai
Vicente Arzéval, Vadász Viktorral is
megegyeztek, míg az eddig köl-
csönben ittlévõ Szabó Pétert vég-
leg megszerezheti a klub – emel-
lett várható további próbajátékosok
érkezése is.

A héten egy sporton túli célhoz
is adta nevét a klub: egy fotózás ked-
véért megszabadultak piros-fehér
felszerelésüktõl a Diósgyõr futbal-
listái. A DVTK az országban egye-
dülálló módon csatlakozott a Nõk
a Pályán Egyesület kezdeménye-
zéséhez, mely a gyengébbik nem
hátrányainak megszüntetéséért
küzd.

Erõsítés Dél-Amerikából
Élvonalbeli ellenfelekkel készülnek a tavaszra

Legyen Ön is tagja a
„SzereteMMiskolcot” Klubnak!

Támogassa a fesztivált azzal, hogy megvásárolja
a „SzereteMMiskolcot” csuklópántot 500 Ft-ért,
melynek felmutatására minimum 10%-os kedvezményt
kap a fesztivál árusítóhelyein és a SzereteMMiskolcot
Klub további árusítóhelyein. A részletekrõl, árusító-
helyekrõl honlapunkon tájékozódhat.

Bizony, elérkezett a február...

... és ismét kezdetét veszi Magyarország híres mis-
kolci téli fesztiválja, a Kocsonyafesztivál! A február
18-i megnyitó után három napig a jókedv, a mosoly,
a családok ünnepének, a barátok találkozásának helye
a belváros, melynek utcáin, terein a kulturális prog-
ramok és gasztronómiai kínálat legkiválóbb képviselõi
hívják az élményekre váró miskolciakat, a Miskolcra
érkezõ látogatókat. A fesztivál sokszínû programjai
felölelik a színházi elõadások, könnyû- és komolyabb
zenei koncertek, hagyományõrzõ és történelmi mûso-
rok széles skáláját, de nem hiányoznak a tudomá-
nyos ismeretterjesztõ, környezetvédelmi, kézmûves
és gyermekprogramok sem.  A Hõsök tere Busó térré
változik, de itt kap helyet a Bálaszínház is. A nagy-
színpadot a Szinva teraszon állítják majd fel, de a
Mûvészetek Háza táján is lesznek különleges ese-
mények. Az Erzsébet térre látogatók idõutazásra szá-
mítsanak: a századfordulós kávéház mellett a civi-
lek – a Holdam – jurtájába is érdemes lesz betérni
és megpihenni. A Kandia utcában az APEH parkoló-
ban a Zöld sátor kínálja érdekes és különleges prog-
ramjait, míg a Kandia közben – a fesztivál idején
Szerencse köz – pedig a Club Miskolc és a Gyár
Fesztivál különítménye ver tanyát. Itt nyílik a „feszti-
válcuki” is az eseményre kisütött édességekkel. A
Weidlich-udvarban Laborvarázs címmel a Miskolci
Egyetem interaktív játszóházában ismerkedhetünk a
természettudományokkal. Lesz GYÁR-Túra és KUL-
Túra, hogy egy kicsit kimozduljunk a belvárosból. Ha
megéhezünk, akkor pedig irány a teljes belvárost be-
töltõ kirakodóvásár megannyi kocsonya árusító
helye, ahol kedvünkre lakmározhatunk, nem csak ko-
csonyából! Hiszen Miskolcra érkezik az országos saj-
tút is, a legkiválóbb hazai sajtokkal, amelyek mellett
természetesen a tradicionális nemzetközi sajtkíná-

latból is ízelítõt kaphat a látogató. Közkívánatra kor-
látozott mértékben a klasszikus vásári édességekbõl
is válogathatnak az ínyencek, a nosztalgiázók.

A MiNap terjedelmi korlátai miatt a teljes és rész-
letes programról honlapunkon, a www.miskolci ko -
csonya.hu oldalairól tájékozódhat a kedves olvasó!

A fesztivál idei kulturális attrakciói 

A 2010-ben „Kiváló Minõsítésû Fesztivál” beso-
rolást kapott eseményen idén elõször mutatkozik be
a jelenlevõknek a UNESCO Szellemi Kulturális Örök-
ség reprezentatív listájára felkerült Mohácsi Busójárás.
A két neves rendezvény szervezõi együttmûködésük
céljául tûzték ki többek között, hogy egymást erõsítve
törekednek a szellemi kulturális örökség tudatosítá-
sára hazánkban és nemzetközileg egyaránt.

A Kocsonyafesztivál szervezõi szívesen osztoz-
nak a népszerûségben. Kiemelten fontos számukra,
hogy támogassák azokat a településeket, régiókat, me-
lyek kiemelkedõ kulturális és örökségvédelmi tevé-
kenységeknek szentelnek különös figyelmet. 2011-
ben az õsrégi településszerkezetérõl híres Hajdú böször -
mény is a fesztivál vendége lesz, és ezzel egy akár
hosszú távú, egymás értékeinek népszerûsítését se-
gítõ együttmûködés veheti kezdetét. 

A 2010-es Kocsonyafesztiválhoz hasonlóan idén
is megelevenedik a történelem. Az érdeklõdõk
Rákóczi Zsigmond segítségével saját kezûleg nyom-
tathatják ki a Vizsolyi Biblia eredeti elsõ oldalát, a
fesztivál ideje alatt a Szinva teraszon felépített, az
ország egyetlen mûködõképes, 16. századi interak-
tív nyomdájában. 

2011-ben, a Liszt Ferenc-emlékévben a zene és
az ének a fesztiválon is fontos szerepet kap. Újra fel-
épül a Bálaszínház, ahol izgalmas programok várják
a közönséget, lesz közös gitár- és énekóra is. Az ese-
mény helyszíne idén is a Hõsök tere lesz, amit erre
a három napra a busók tiszteletére „Busó térré” ke-
resztelnek.

A fesztivál idei, Kárpát-medencei tematikájából nem
maradhatnak ki négylábú társaink, kiknek hátán ér-
keztünk erre a tájra: a lovak. A magyar lófajtákat sze-
retnénk bemutatni és népszerûsíteni a Szinva tera-
szon, melyet erre az idõre „Északi vágta, a lovak tere”
névre nevezünk el. 

MEGNYITÓ
18-án 14.00: Nyitógála, Mûvészetek Háza.
A Márton János Szakképzõ Iskola fogyatékossággal

élõ tanulóinak mûsora Túl a szivárványon címmel.
Köszöntõk. Mohács Kistérségi ÁMK gyermekcso-
portjának Busójárás címû mûsora. A Miskolcon élõ
9 nemzeti kisebbség, és a 27 európai uniós tagál-
lam köszöntõje saját nyelvén.

15.00: Belvárosi fesztiválnyitó felvonulás
15.30: Busótér-avatás a Hõsök terén
16.00: Megnyitó – Szinva terasz 
16.20: Fesztiválnyitó koncert: Charlie

ZENEI SZÍNPADOK (Szinva terasz, 
Városház tér, Századforduló tér)

Február 18-án: Miskolci Illés Emlék Zenekar, Nagy
Feró, Swetter, Paddy & the Rats, Ladánybene 27,
Merényi Ákos, Greenbeetz, Indygo, Madonna utcabál
a Wadonna zenekarral, Retro Music Band, Maszkura
és a tücsökraj-koncert

Február 19-én: Prestige, B.M.V., Miskolci Mûvek,
Charlie, Holdviola, Reflex, Kowalsky meg a Vega, Bëlga,
Zumba fitness, Apnoe, Mockba, Echonald, Radio
Raszkolnyikov, Cross Road, Mobilmánia, Ocho Macho,
Carbonfools, Idoleyed, Mystery Gang rockabilly ut-
cabál, Chanson Elysée koncert, Kabaré kávéház – a
Kassai Thália Színház mûvészeinek mûsora

Február 20-án: Emberdzsemm, KGST, Kabinet Rt.,
Szabó Balázs bandája, Ádám és Éva – Neoton slá-
gerek, Fesztiválzáró ceremónia, Old Boys utcabál,
Niczky Band, Royal Flash, Have no Clue, Zumba fit-
ness, A Ködmön együttes századfordulós táncbe-
mutatója, Chanson Elysée koncert

ÍZELÍTÔ 
A TOVÁBBI PROGRAMOKBÓL

Erzsébet tér – Századforduló tér:

Február 18–20.: Pódiumszínpad és kültéri kávé-
ház a boldog békeidõk hangulatában.

Február 18–20.: Civil jurta és gyermekkuckó
Civil jurta, gyerekkuckó, környezetbarát élelmiszerek

örömtánc, filcmesék, Hoppál Bori, családi fénykép-
albumok, Ciróka-maróka.

Hõsök tere – Busó tér:

Február 18–20.: Bálaszínház.

Színpadi elõadások, pódiumdarabok, néptánc-
bemutatók, miskolci alap- és középfokú oktatási in-
tézmények bemutatói, Vidám Kismanók.

Február 18-án 19.00: Újra tépd a húrokat! Öröm-
zene és öröméneklés kezdõknek és haladóknak.

Február 18–20.: GYÁR-Túra. Acélos programok,
rendhagyó ipartörténeti bemutató. 

Február 18–20.: Kocsonya-öntöde. 

Kandia utca:

Február 18–20.: Zöld Sátor programok. 

Kandia köz – Szerencse köz:

Február 18–20.: Club Miskolc. Mediáció, fûszer-
varázs (fûszerekbõl készült alkotások kiállítása),
Gyár Fesztivál-üzenõfal, Békaklub.

Február 19–20-án 14.00–15.00-ig: Látható és lát-
hatatlan segítõkutyák.

Kazinczy utca:

Február 18–20.: Európa Connects Oktatási Központ
(Kazinczy u. 5.), a fesztivál nyelvi központja. 

Mûvészetek Háza:

Február 18-án 14.00: Nyitómûsor.
Február 19-én, 19.00: Ghymes-koncert a Miskolci

Szimfonikusok Zenekarral.
Február 20-án, 11.00: Mesés Vasárnap sorozat;

Békakirály cirkusza; Táncos „hip-hop” mese az eLTE
Tánciskola elõadásában.

Széchenyi utca:

Február 18–20.: Kikiáltók, langaléta garabonciá-
sok, csepûrágók, vásári komédiások, jövendõmon-
dók, busócsoportok, határon innen és túlról érkezõ
népmûvészek, népi iparmûvészek, minõsített kéz -
mûvesek, kiemelt színvonalat biztosító árusok. 

Szinva terasz:

Február 18–20.: A Vizsolyi Biblia interaktív nyom-
dája. Rákóczi Zsigmond segítségével bárki elké-
szítheti magának a Vizsolyi Biblia extra kicsinyített
másolatát. 

Február 18–20.: Kul-Túra. (Túrák indulnak a
Szinva teraszról, bõvebb infó a honlapon)

Rendhagyó tárlatnézés: a Kárpát-medence leg-
nagyobb látogatható viseletgyûjteménye, nagyapáink
lassan feledésbe merülõ kismesterségei, az ötvenes
évek sajátos tárgyi kultúrája, vagy a különleges ás-
ványok és az optikatörténet sokszor titokzatos vilá-
ga.

Február 18-án 16.00: Hivatalos megnyitó. 
Február 18-án 16.20: Nagyszínpad: Charlie-koncert.

Weidlich-udvar:

Február 18–20.: Laborvarázs. A Miskolci Egyetem
interaktív természettudományi játszóháza. 

www.miskolcikocsonya.hu

ÚJRA ITT A KOCSONYAFESZTIVÁL, 
A CSALÁDOK, BARÁTOK FESZTIVÁLJA!

HIRDETÉS
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Mozimûsor
Béke-terem: február 16-ig 17 és 19.30 órakor Egy
komoly ember, amerikai vígjáték. Február 17 –
február 23. között 17 órakor Visszatérés, ma-
gyar–román játékfilm, 19.30-kor, Egy néma kiál-
tás, francia–belga–csádi film.

Uránia-terem: február 16-ig 17.30 órakor A lány,
aki a tûzzel játszik, svéd–dán–német krimi, 20-
kor Az amerikai, amerikai film. Február 17 – február 23. között 17.30
órakor Az utazó, amerikai–francia thriller, 20-kor Tron: Örökség,
amerikai akciófilm.

Tisztelt Olvasó! Tudja Ön, hogy ki vagy mi ünnepli százéves évfor-
dulóját idén? Hamarosan kiderül! Hatrészes keresztrejtvény-játékunkban
olyan személyek, épületek nevét rejtettük el, amelyek százéves év-
fordulójukat ünneplik! A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon leg-
később február 17-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kft.
címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy a minap@mikom.hu
címre. A helyes megfejtők között a Szinvapark második emeletén ta-
lálható Líra könyvesbolt ajándékát sorsoljuk ki.

Tisztelt Olvasónk!
Közérdekû problémával hívja ügyeletesünket! Tel.: 70/375-0308.
Ha bármilyen panasza, észrevétele van lapunk terjesztése kap-
csán, hívhatja a 46/503-501/100-as üzenetrögzítôs telefont.

Tudja-e Ön, az idén milyen
centenáriumokat ünneplünk?

Február 12., 15.00: Hat hét, hat tánc,
bérletszünet, Játékszín, 17.00:
Carmina Burana, bérletszünet,
Csarnok, 19.00: Egy bolond százat
csinál, bérletszünet, Kamaraszínház,
19.00: Parasztbecsület–Bajazzók,
Katona bérlet, Nagyszínház.

Február 13., 15.00: Apácák, bér-
letszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Prah, bérletszünet, Játékszín, 19.00:
Menyasszonytánc, bérletszünet,
Nagyszínház.

Február 14., 19.00: Hétfõn hét-
kor „lerajzolom percek alatt” –
Koltai Róbert önéletrajzi kabaré-
estje, Nagyszínház.

Február 15., 14.00, 17.00: Robin -
son&Cruose, a Kassai Állami Színház
és a Miskolci Nemzeti Színház
közös produkciója, elõadás Sáros -
patakon, a Comenius Tanítóképzõ
Fõiskolán, 15.00: Beavató színház –
Szentivánéji álom, bérletszünet,
Csarnok, 19.00: Ármány és szerelem,
bérletszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Menyas szony  tánc, Egyetemi bérlet,
Nagy színház.

Február 16., 14.00: A mindenlá-
tó királylány, bérletszünet, Kamara -
szín ház, 17.00: Menyasszonytánc,
Kossuth ifj. bérlet, Nagyszínház,
19.00: Ármány és szerelem, bérlet-
szünet, Kamaraszínház.

Február 17., 10.00, 13.00: Robin -
son&Cruose, a Kassai Állami Szín -
ház és a Miskolci Nemzeti Színház
közös produkciója. Elõadás Sátor -
aljaúj he lyen, a Kossuth Lajos Mû -
velõdési Központban, 15.00: Be -
avató színház – Szentivánéji álom,
bérletszünet, Csarnok, 19.00: Köz -
játék Vichyben, bérletszünet, Ka -
maraszínház, 19.00: Hotel
Menthol, bérletszünet, Nagy -
színház.

Február 18., 13.00: Tánchétvége
Miskolcon – Pulcinella, bérletszü-
net, Kamaraszínház, 17.00: Újra
együtt – 24 órás táncimprovizá-
ció, Játékszín, 17.00: Tánchétvége
Mis kolcon – Pulcinella – Between
fear and sex, bérletszünet, Kamara -
színház, 19.00: Hotel Menthol,
bérletszünet, Nagyszínház.

Február 19., 19.00: Tánchétvége
Miskolcon – Nordnordwest – Bolero,
bérletszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Menyasszonytánc, a TVK partner-
találkozója, Nagyszínház.

Február 20., 15.00: Hat hét hat
tánc, bérletszünet, Játékszín, 19.00:
Tánchétvége Miskolcon – Nord -
nordwest – Bolero, bérletszünet,
Kamaraszínház, 19.00: Menyasz -
szony tánc, bérletszünet, Nagyszín -
ház.

Színházmûsor HETI MÛSORA
2011. február 14–2011. február 20.

Február 14., hétfõ

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmód -
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó,
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Közelebb Kínához – bemu-
tatkozik a BorsodChem új tulajdonosa
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Fekete-tengeri tá-
madás, amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Február 15., kedd

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Élet-
mód magazin (Hálózat TV) 17.30
Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sport-
mûsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió ar-
chívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.25 MJJSE – Alba Volán OB I jégko-
rongmérkõzés 21.00 Fekete tûz, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Február 16., szerda

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30Képújság 17.00 Szentföldi szent he-
lyek üzenetei (Hálózat TV) 17.30Képújság
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó,
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Közelebb Kínához – bemu-
tatkozik a BorsodChem új tulajdonosa
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Farkas futam, kana-
dai film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Február 17., csütörtök 

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, közé-
leti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc

Ma, hírmûsor 18.25 Múlt-kor, válogatás
a Miskolc Televízió archívumából 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, ko-
molyzenei magazin a Miskolci Szim fo -
ni ku sokkal 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A nagy
esés, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Február 18., péntek

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00Öko-házak (Hálózat
TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma,
hír mûsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin
19.00Miskolc Ma (ism.) 19.30Múzsa, kul-
turális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A düh
utcája, amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Február 19., szombat

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 09.30
Képújság 17.00 FutsalMix (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó,
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat
TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendé-
geivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show
(Háló zat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Február 20., vasárnap

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 09.30
Képújság 17.00Bencze-show (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.25Kilátó, közéleti magazin 19.00
Krónika (ism.) 19.25Múzsa, kulturális ma-
gazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Sötét ébre-
dés, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
07.00 Képújság. 

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Február 12., szombat
8.00: VI. Hurkafesztivál. Tard, faluház.

16.00: Disputa az alkotmány(o zás) -
ról. Református egyházkerületi szék -
ház.

18–22: Szombat éjszakák a di-
ósgyõri várban. Különleges túrák.

19.00: 8 kéz zenekar koncertje.
Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Ház.

20.00: Alvin és a Mókusok kon-
cert. Vendég: California Sun. Ifjúsági
és Szabadidõ Ház.

Február 14., hétfõ 
18.00: A Szarajevói Téli Fesztivál leg-
népszerûbb koreai mûvészegyütte-
sei a Miskolci Téli Fesztiválon,
OULIM Zenekar koncertje, valamint
Shin, Yong-Gu és Hwang Kyeong Ae
táncelõadása. Mûvészetek Háza.

Február 15., kedd
9.30: Barangolás a zene világában
címû sorozat következõ elõadása –

Karnevál a zenében, elõadó Bócz
Sándor zenetörténész. Petõfi Sándor
Fiók könyv tára.

17.00: A kommunizmus áldozata-
inak emléknapja alkalmából vetítik
Gyarmathy Lívia filmjét „Hol zsar-
nokság van” címmel. Miskolc
Belvárosi Református Egyházközség
Székháza.  

17.00: Múzeumi menüett, társa-
sági kalandtúra Krúdy nyomán a
gasztronómia és a művészetek vi-
lágába. Színészmúzeum.

17.00: Belvárosi zenei esték, a
Flautanduo koncertje. Közre mű kö -
dik: Fábián Tímea és Illés Eszter (fu-
vola). Miskolci Galéria Rákóczi-ház.

Február 16., szerda
17.00: ArTTer: Külcsín és belbecs,
Czikora Ágnes beszélgetõs estje.
Miskolci Galéria Feledy-ház. 

17.00: MuzsiKaland. Ismeri Ön
Bartókot? címû zenei ismeretterjesztõ

sorozat 2. elõadása „Allegro barba-
ro?”... címmel. II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár.

Február 17., csütörtök
14.00: A Miskolc-Diósgyõri Cukor -
be tegek Egyesületének foglalkozása.
Vasgyári Közösségi Ház. 

15.00: Nosztalgia Teadélután
Gizussal és barátaival, dalos, nótás
mûsor. Vörösmarty Mihály Mûve lõ -
dési Ház.

18.00: Lenkei Gábor orvos-író
 elõ adása. Diósgyõri Ady Endre Kul -
tu rális és Szabadidõ Központ.

19.00: Puccini: Pillangókisasszony
a Miskolci Szimfonikus Zenekar
Mesterbérlet sorozatában. Mûvé -
sze tek Háza.

Február 18., péntek
10.00 órától február 20. 18.00-ig vas-
útmodell-kiállítás. Ifjúsági és Sza bad -
idõ Ház.

14.00 órától Ko cso nya fesztivál.
Miskolc belvárosa.

16.00: Kocsonya- és farsangi bál
a Miskolci Vasas Nyugdíjas Klub ren-
dezésében. Vasgyári Közösségi Ház.

Február 19., szombat 
9.00 órától Ko cso nya fesztivál. Miskolc
belvárosa.

10.00: Mesterkedő, képzőmű-
vészeti gyermekfoglalkozás a Galéria
aktuális kiállításain. Színész mú -
zeum.

19.00: Ghymes-koncert a Miskolci
Szimfonikus Zenekarral. Mûvészetek
Háza

Február 20., vasárnap 
11.00 órától Ko cso nya fesztivál. Miskolc
belvárosa.

11.00: Békakirály cirkusza, táncos
„hip-hop” mese az eLTE Tánc is ko -
la elõadásában, a Mesés Vasárnap
sorozatban. Mûvészetek Háza.

PROGRAMAJÁNLÓ

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

JAZZBESZÉD SOROZAT
Csepregi Gyula szaxofon-

mûvész „zenélôs talkshow”-ja
a hazai jazzélet legismertebb

mûvészeivel
Vendég: Bundzik István (zongora)

Február 23., szerda, 19.00 óra

Jegyár: 1600 Ft, 
Miskolc Kártyával: 1300 Ft
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