
Új munkahelyek az ipari parkban

Gyártóüzemet telepít Miskolcra egy német tulajdonú, nemzetközileg is-
mert ipari vállalat.  Az első ütemben mintegy 3,5 millió eurós beruházás 
legalább ötven embernek biztosít majd munkát. A befektetői szerződést 
ünnepélyes keretek között írta alá Ernst Wolf, a Gustav Wolf GmbH 
ügyvezető igazgatója (balra) és Kriza Ákos polgármester.

» részletek a 3. oldalon

Elzárták a csapokat az Avason
Nem volt sem ellenkezés, sem vita, a 
szerelőcsapatok pedig olyan rutinnal 
szerelték az órákat, mintha mindig is 
ezt csinálták volna. Tizenkét lakásból 

mindössze kettőben maradt fenn a 
melegvízóra. A Szilvás utca 2. sz. alatt 

a MIHŐ és a MIVÍZ képletesen és 
szó szerint is elzárta a csapokat.

» részletek az 5. oldalon

Színházon kívüli mesevilág
Egy kétszáz négyzetméteres 
kertrész a panelrengeteg kel-
lős közepén, az avasi arboré-
tumban, ahol szinte megáll 
az idő. A nyugalom és a béke 
szigete ez, mókusokkal és fá-
cánokkal körbevéve a városi 
forgatagban. Molnár Anna 
operaénekes gondosan ápolt 
kertjében vagyunk. A színház 
varázslatos világán kívül való-
di mesevilágot teremtett kert-
jében magának.

» részletek a 7. oldalon
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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
KicseréliK az 
új oszlopoKat 
Még az idén kicserélhetik a sétáló-
utcán a villamos felsővezetékeket 
tartó új oszlopokat. 

 a város | 5. oldal

Hazai pályán
kétezernél több szurkoló kísérte el 
kedvenceit nyíregyházá ra, most, 
négy hét után, végre is  mét idehaza 
lépnek pályára! 

 sport | 9. oldal

„az élet 
győzelme…”
Miért éppen a tojás lett a húsvét 
egyik szimbóluma? a termé-
kenység jelképe, az élet hordo-
zója. Húsvét | 4. oldal

Panelfelújítás

Újabb 1143 panellakás újulhat meg 
Miskolcon, a Zöld Beruházási Prog-
ramban. A miskolci pályázatokat 
nemrégiben, első körben mintegy 
813 millió forintos támogatásban 
részesítette a kormány. Ennek kö-
szönhetően, összességében csaknem 
kétmilliárd forint értékű fejlesztés 
valósulhat meg a városban. Munká-
hoz, megrendelésekhez juthatnak a 
helyi építő- és szerelőipari vállalko-
zások, javulhat a foglalkoztatás.

» cikkünk a 3. oldalon

Kistermelői napokkal tesztelik az új piacot
Búza téri Kistermelői na-
pokat nyitott a Miskolci Vá-
rosgazda Kft. A rendezvény 
egyfajta igényfelmérés: ha 
mindenki megelégedésére 
szolgál, piacként működte-
tik tovább.

Ahogy arról már többször beszá-
moltunk, őstermelői piac megnyitá-
sát tervezi az önkormányzat a Búza 
téren, a Kertész Áruház melletti te-
rületen. Március 29-én indult el a te-
rület kialakítása, 1700 négyzetméte-
ren 154 fedett és 10 fedetlen asztallal 
várják majd az őstermelőket. Előze-
tes igényfelmérésként április 21-étől 
május 20-áig Kistermelői napokat 
szerveztek. Mint Perecsenyi Attila, 
a Miskolci Városgazda Kft. ügyveze-
tő igazgatója elmondta, bár nem hir-
dették meg, csak „szájhagyomány 
útján” terjedt a híre, mégis több mint 
kétszázan jelentek meg április 18-án, 
az asztalok sorsolásán. 82-en a hely-
színen szerződést kötöttek, azóta 
118-an béreltek az egy hónapos idő-
szakra asztalt, de folyamatos az ér-
deklődés.

Ha lesz elég bérlő és vásárló az egy 
hónap alatt, akkor május 20. után 
megnyitják az őstermelői piacot. 
Hozzátette, az lenne a legjobb, ha 
minden asztalt bérlőnek adnának ki, 

de gondolnak a kispénzű termelők-
re is, ezért minimum az asztalok tíz 
százaléka a napijegyeseknek marad. 
A szükséges szakhatósági hozzájáru-
lások a rendelkezésükre állnak, a vá-

rosüzemeltetési engedély a birtokuk-
ban van.

A Kistermelői napok keddtől pén-
tekig 5–17, szombaton 5–14, vasár-
nap 5–13 óra között tart nyitva. 

Tavaszi szél
Miskolcon idén a Föld napja nem 
csupán egy akciót jelent, hanem 
egy mozgalmat, programsorozatot 
is. A Tavaszi szél elnevezésű akció 
– ahogy arról mi is folyamatosan 
beszámoltunk –, már március ele-
jén elkezdődött, amikor az Eötvös 
József Szakiskola diákjai a Gaga-
rin utca környékén gyűjtötték ösz-
sze a szemetet. Azóta hasonló kez-
deményezések történtek Tapolcán, 
a Kálvária dombon, Lyukóban és 
más területeken is. Csütörtökön 
az Avas és az Egyetem között lévő 
domboldalt tisztították meg a hul-
ladékoktól az önkormányzat és a 
Miskolc Holding vezetői, munka-
társai.          » cikkünk a 3. oldalon

Megkezdődik a vágányépítés!
Jövő hét csütörtöktől megkezdik 
az Újgyőri főtéri körforgalomban 
a vasúti átjárók felújítását, ezért áp-
rilis 28-ától a Diósgyőrből érke-
ző mindkét déli átjárót egy hónap-
ra lezárják. A Diósgyőrből érkező 

két forgalmi sávon közlekedő köz-
úti forgalom egy sávra szűkül. A te-
relő útvonal az Andrássy u.– Har-
madik u. – Fürdő u. – Alsó Szinva 
u. – Vasgyári u. – Kiss E. u. útvonal 
lesz. Azoknak az autósoknak, akik 

Diósgyőrből a belváros irá-
nyába közlekednek, alterna-
tívaként javasolják a Loránt-
ffy u. – Muhi u. – Gózon L. 
u. – Vasgyári u. – Kiss E. vo-
nalat.

Az 1-es, 1A-s, 1VP autó-
buszok Újgyőri főtér belvá-
rosi irányú megállóhelyét 
áthelyezik a végállomás terü-
letén található 21-es autóbusz 
megállóhelyére. A bevezetést 
követő pár napban rendőri 
irányítás lesz az Újgyőri pi-
acnál.

Jövő nyárra elkészülnek az új medencék
A folyamatban lévő városi fejleszté-
sekről is szó esett azon a lakossági 
fórumon, amelyet csütörtökön dél-
után tartottak a selyemréti Szent Ist-
ván Közösségi Házban.

Először Pfliegler Péter alpolgármes-
ter fejezte ki reményét, hogy miha-
marabb olyan fürdőkomplexum épül 
meg a Selyemréten, mint amilyennel 
Hajdúszoboszló, Tiszaújváros vagy 
Debrecen már hosszú évek óta ren-
delkezik. Hozzátette: a városvezetés 
terveiben azonban nemcsak ennek 

az egy fürdőnek a fejlesztése szerepel, 
de szeretnék hamarosan a Diósgyőri 
Várfürdőt is továbbépíteni, valamint a 
tapolcai strandot újranyitni. 

Az alpolgármester fontosnak ne-
vezte azt, hogy – a korábbiakkal el-
lentétben – a mostani városvezetés 
minden beruházás előtt kikéri a la-
kosság véleményét. Pliegler Péter 
utalt a Patak utcai mélygarázs építé-
sével kapcsolatos hasonló fórumra 
és a főutcai kereskedőkkel folytatott 
tárgyalásokra is.

» folytatás a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

HIrdETéS

» Zsiga Marcell | Miskolc alpolgármestere fogadónapot tart április 27-én, szer-
dán délután 4 órától a Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyalójában. Sorszámosztás ápri-
lis 26-án, kedden reggel 8 órától a hivatal portáján.

» Benczés Miklós | a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője má-
jus 5-én, csütörtökön délután 4 órától lakossági fogadóórát tart a Nyitnikék Óvodá-
ban (Andrássy út 53/A).

» Dr. Nánási-Kocsis Norbert | rendkívüli lakossági fórumot tart április 26-
án, kedden délután 4 órától a Rónai Ferenc Általános és Magyar – Angol Két Tanítás 
Nyelvű Tagiskolában (Kassai utca 15.) A fórum tárgya: a Szentpéteri kapuban rendsze-
resített 24-es, 12-es, 14-es buszok menetrendjével és a tömegközlekedéssel kapcso-
latban felmerült lakossági gondok. Vendég: a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. szakmai képviselője.

képviselői fogadóóra ››››››››››››
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Apróhirdetés
Miskolc sétálóutcáján villamossínre néző kirakatokkal 70 m2-es üzlet kiadó 
vagy bérleti joga féláron sürgősen eladó! Tel.: 70/387-2739.

Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK Kft. (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISEK Kft. diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fog-
orvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügye-
let (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (vonalas telefonról hív-
ható, 24 órás, ingyenes): 80/505-505. Város őrség: 40/200-893. MIHŐ műszaki 
ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ hibabejelen-
tés: 40/282-828. Közterület-felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés 
(halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kó-
bor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közút-
kezelő Kht.: 46/560-070. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 46/506-071.

közérdekű telefonszámok ››››››››››››

Lomtalanítás
Április 26-án, kedden a 
Martin-Kertváros egyes része-
in, 28-án, csütörtökön a Szent-
péteri kapui lakótelep – Sze-
les utcai társasházaknál, 29-én, 
pénteken az avasi Adler K. utca 
és a Csabai kapu – Népkert te-
rületén folytatja a lomtalanítást 
az AVE. Bővebb információ az 
AVE Miskolc honlapján talál-
ható, illetve a 46/500-310/236 
melléken, vagy közös képvise-
lőjüknél kérhető.

Vállalkozóvá válni 
A vállalkozóvá válást elősegítő támo-
gatásokra vonatkozó pályázati felhí-
vást tett közzé a megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központja (http://
emrmk.munka.hu honlapról a Pá-
lyázatok/Álláskeresőknek). Ez alap-
ján maximum kétmillió forint, visz-
sza nem térítendő tőkejuttatással és/
vagy legfeljebb fél éven át a kötele-
ző legkisebb munkabérnek megfele-
lő, szintén vissza nem térítendő havi 
támogatással ösztönözhetnek vállal-
kozni kívánó regisztrált álláskereső-
ket. A kétfajta támogatás együttesen 
és külön-külön is igényelhető. A pá-
lyázatokat folyamatosan, de legké-
sőbb november 2-án 12 óráig lehet 
benyújtani személyesen vagy postai 
úton, a regisztrálás helye szerint ille-
tékes kirendeltségre. 

Gálahangverseny. Az ország több 
városában rendeznek Nemzeti Gá-
lahangversenyt Magyarország új al-
kotmányának tiszteletére április 25-
én, hétfőn. Miskolcon a Művészetek 
Házában is este hét órakor kezdő-
dik a gálahangverseny, ahol Kodály 
Psalmus Hungaricusa mellett Liszt 
Ferenc Les Preludes című alkotását 
is hallhatja majd a közönség, amit 
a Liszt-év tiszteletére választottak. 
A Miskolci Szimfonikus Zenekar 
hangversenyén László Boldizsár és a 
Miskolci Bartók Kórus is közremű-
ködik, Kovács László vezényel.

Jelenteni nem kell, biztosítani igen. 
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat-
ról szóló kormányrendelet módosítása 
alapján megszűnt a munkáltatóknak, 
valamint a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálatoknak a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálat igénybevételével 
és tevékenységével kapcsolatosan a 
munkavédelmi felügyelőség részére 
szóló bejelentési, adatszolgáltatási kö-
telezettsége. Ettől függetlenül azon-
ban a munkáltató továbbra is köteles 
biztosítani a foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatást. A munkavédelmi ellen-
őrzések során vizsgálni fogják a köte-
lezettség teljesítését.

A biomasszáról. A Dél-Kiliánba 
tervezett biomassza-fűtőmű kapcsán 
indított aláírásgyűjtési akciót Jakab 
Péter önkormányzati képviselő. A 
beruházásról 551-en mondtak véle-
ményt, 73-an támogatták, 478-an el-
lenezték. Ugyanakkor az érintett la-
kók közel 95 százaléka nem formált 
véleményt, azt üzenve ezzel, hogy 
nem kívánják megakadályozni a ki-
vitelezést. A tiltakozók megnyugta-
tása érdekében a Miskolc Holding 
vezérigazgatója, Vécsi György sze-
mélyesen vállalt garanciát a biomasz-
sza-kazán biztonságos, egészséget és 
környezetet nem károsító működé-
sére. Jakab Péter jelezte, a jövőben 
is ki fogja kérni a kiliániak vélemé-
nyét minden, az életüket meghatáro-
zó kérdésről.

hírhasáb ››››››››››››április 16. | szombat

Elbontották a szégyenfoltot. A 
Békás-tó szomszédságában, a sé-
tányon lévő elhagyatott, csúnyán 
összegraffitizett egykori ajándékbol-
tot lebontották a helybéliek.

Versennyel emlékeztek. Össze-
sen 67 iskola 532 tanulója vett részt 
az idén 18. alkalommal megrende-
zett Less Nándor Országos Földrajz-
verseny elődöntőben. A pénteken és 
szombaton, az Avasi Gimnázium-
ban tartott három kategóriás döntő-
be már csupán a legjobb 56 diák kva-
lifikálta magát.

április 18. | hétfő

Elég a cirkuszból! Felelős politizá-
lásra szólította fel a szocialistákat a Fi-
desz – KDNP. Politikai bolhacirkusz-
nak aposztrofálta a szocialistáknak a 
múlt heti közgyűlésen tanúsított vi-
selkedését Molnár Attila, a Fidesz 
miskolci elnöke, Molnár Péter, a 
KDNP miskolci elnöke és frakcióve-
zetője, valamint Kiss János, a Fidesz 
miskolci frakcióvezetője. A politiku-
sok felszólították a városi szocialistá-
kat, hogy konstruktív ellenzékként 
segítsék a városvezetés munkáját.

Egyeztetést sürgetnek. Nem 
egyeztettek az érintettekkel az okta-
tási intézmények egyházi kézbe adá-
sával kapcsolatban, az ezekről szóló 
előterjesztések pedig átgondolatla-
nok, hibásak voltak – állította sajtó-
tájékoztatóján Fedor Vilmos önkor-
mányzati képviselő és Veres Gábor, 
az oktatási bizottság tagja. A poli-
tikusok felhívták a városvezetés fi-
gyelmét, hogy készítsék elő az előter-
jesztéseket, és minden érintett féllel 
egyeztessenek.

Hagyományt oktatnak. A Szé-
chenyi István Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény egy EU-s pályázat 
keretében több mint 43 millió fo-
rintos támogatást nyert ahhoz, hogy 
egy éven keresztül több helyszínen 
segítse a kompetenciafejlesztést, il-
letve hogy a hagyományok szerete-
tére nevelje az ovis és kisiskolás kor-
osztályt. A programban 700 óvodás 
és általános iskolás fiatal, valamint 70 
pedagógus vesz részt.

április 19. | kedd

Megbirkóznak a sporttal. Az 55. 
alkalommal megrendezett Szent-
páli-napok apropóján rendhagyó 
testnevelésórát tartott a középisko-
lában Deák Bárdos Mihály, a DVTK 
birkózója. 

Hazai győzelem 3D-ben. Az or-
szág minden tájáról érkeztek kö-
zépiskolás versenyzők a meghívásos 
alapon megrendezett 10. Andrássy 
3D-s Országos Tervező Versenyre, 
amelynek az Andrássy Gyula Szak-
középiskola adott otthont. A verseny 
első fordulójára egy gépészeti jellegű 
3D-s modellt kellett készíteni, me-

lyek elbírálását követően a három-
órás versenyen már csak a legjobbak 
ülhettek a monitor elé. Az első a há-
zigazdák diákja, Pintér Zoltán 1/13. 
CCI osztályos tanuló lett.

Felkészültek. Általános és középis-
kolások számára rendezett katasztró-
favédelmi versenyt a Miskolc Polgári 
Védelmi Kirendeltség a Városi Sza-
badidőközpontban. 37 településről 
12 iskola ötfős csapata nevezett, hogy 
a felmenő rendszerű verseny helyi 
szintjén összemérjék tudásukat. 

április 20. | szerda

Az alkotmányról pró... Magyar-
ország fontos állomásához érkezett, 
és az új alkotmány elfogadása tör-
ténelmi pillanat, mondta sajtótájé-
koztatóján Sebestyén László és Zsiga 
Marcell országgyűlési képviselő. A 
parlament által elfogadott új alaptör-
vényt húsvét hétfőn írja alá a köztár-
sasági elnök, és 2012. január 1-jétől 
léphet életbe. Ezzel húszéves adós-
ságát törlesztette a törvényhozás Se-
bestyén László szerint, hiszen Kö-
zép-Európában csak hazánkban 
nem készült új alkotmány a rend-
szerváltása óta. Zsiga Marcell sze-
rint a magyar jogrendszer alapja az 
alkotmány. Azért is történelmi pilla-

nat az elfogadása, mert nem született 
még olyan törvény Magyarországon, 
amelyet teljes társadalmi egyeztetés 
előzött meg, nyolcmillió ember véle-
ményét kérték ki. A képviselők azt is 
elmondták, hogy valamilyen módon 
minden miskolci számára eljuttat-
ják az alkotmányt, hogy megismer-
hessék, és úgy mondhassanak véle-
ményt róla.

…és kontra. Az MSZP szerint min-
den demokratikus eszközzel össze 
kell fogni, hogy a kormány ámokfu-
tása megszűnjön – ezt az elfogadott 
új alkotmány kapcsán hangoztatta 
Gúr Nándor megyei elnök és Var-
ga László elnökhelyettes. Gúr Nán-
dor szerint egyértelmű, hogy az or-
szág vezetése gyengíti a kormányzati 
ellenőrizhetőséget, növeli a társa-
dalmi megosztottságot. Véleménye 
szerint ez az alkotmány tákolmány, 
amely nem vállalható egyetlen de-
mokratikusan gondolkodó politikai 
erőnek sem. Kérdésként fogalmaz-
ta meg, hogy a hatalom törekedhet-e 
arra, hogy saját alkotmányát szülje 
meg? Varga László elmondta, a tár-
sadalmi egyenlőtlenségek miatt ha-
tározati javaslatot fogalmaztak meg, 
amellyel azonban érdemben nem 
foglalkozott a két kormányzópárt, és 
leszavazták.

április 21. | csütörtök

Ovis Olimpia. Nyolc óvoda részvé-
telével rendezték meg csütörtökön 
az Ovis Olimpia második fordulóját 
a Kemény Dénes Városi Sportuszo-
dában. A rendezvény célja, hogy már 
ebben a korosztályban is sportolási 
és versenylehetőséget biztosítsanak a 
gyermekeknek.

Roma stratégia a megyéből. A ci-
gányság kutatásával, felzárkóztatá-
sával kapcsolatos nagyszabású tu-
dományos konferenciát rendezett a 
MAB-székházban a Miskolci Egye-

tem. A rendezvény keretében Balog 
Zoltán, a társadalmi felzárkóztatásért 
felelős államtitkár részletesen ismer-
tette a kormány romapolitikáját. A 
megyei önkormányzat tagja az Euró-
pai Régiók Gyűlésének (AER), amely 
270 uniós, illetve részben azon kívüli 
régiót tömörít. Az AER részére Bor-
sod-Abaúj-Zemplén készíti el a roma 
stratégiát – jelentette be a konferencia 
szünetében Mengyi Roland, a me-
gyei önkormányzat elnöke.

Innen indultak. Hagyománynak szá-
mít már, hogy a „Gábor Áronból in-
dultak” című kiállítást megrendezik a 
Miskolci Galéria Rákóczi-házában a 
középiskola művésztanárai. Az idén 
23 volt diák alkotásait tekintheti meg 
a közönség egy hónapon keresztül. Ez 
idő alatt az érdeklődők szakmai elő-
adásokon is részt vehetnek. 

Eljárás kontra „cirkusz”. Törvé-
nyességi felügyeleti eljárást kezde-
ményezett a Borsod-Abaúj Zemp-
lén Megyei Kormányhivatalnál 
Simon Gábor MSZP-s önkormány-
zati képviselő. Kéri a jogsértés té-
nyének megállapítását amiatt, mert 
véleménye szerint az április 14-i 
közgyűlés Kriza Ákos polgármes-
ter összeférhetetlenségi ügyéről, az 
SZMSZ szerint, csak írásbeli előter-
jesztés alapján szavazhatott volna, 
így az összeférhetetlenség még min-
dig fennáll. Kiss János, a Fidesz mis-
kolci frakcióvezetője közleményben 
reagált a sajtótájékoztatón elhang-
zottakra. Eszerint „a választási ve-
reségük után nem ezt ígérték, akkor 
még arról volt szó, építő ellenzékiség 
jön. Mára világossá vált, építésről szó 
sincs… maradt a cirkusz, a sajtótájé-
koztató, ahol újabb vizsgálattal revol-
verezték a polgármestert.” 

április 22. | péntek

Változott a látogatási rend. Új 
rend szerint látogathatják a megyei 
kórház Gyermek-egészségügyi Köz-
pontjában fekvő kis betegeket a hoz-
zátartozóik a jövőben. Egyrészt hi-
giénés, részben pedig szervezési okai 
vannak a változtatásnak. Az új rend 
szerint egyszerre egy személy lehet 
bent a gyermek mellett, viszont a 
külső látogatófolyosón nincs korlá-
tozás. A központ területén minden-
hol lábzsák, vagy papucs viselése a 
kötelező. 

400 tanuló másként ismerkedett a kémiával (is)
A tiszaújvárosi Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola – a TVK támogatásával – április 
13–19. között harmadik alkalommal hívta 
életre a vegyipar, ezen belül a társaság nép-
szerűsítését szolgáló programsorozatát.

A sorozat célja idén sem volt más, mint hogy a di-
ákok körében bemutassa a régió meghatározó 
társaságát, a TVK-t, illetve játékos készség- és tu-
dásfejlesztő versenyeken keresztül növelje a cég is-
mertségét. Mindez a korábban elkészült „Egy nap 
alatt a TVK körül” című képregény és az animációs 
film (elérhető a www.tvk.hu honlapon) mint oktatá-
si segédanyag felhasználásával valósulhatott meg. 
Az iskola tanárai a több hetes előkészítő munka so-
rán teljes mértékben azonosulni tudtak a TVK által 
anyagilag és szakmailag felkarolt program alapvető 
irányvonalával. Ennek tudható be, hogy a megszo-
kott oktatási rutintól eltérő, játékos formában tették, 
teszik színesebbé a tanítást, és az órák közti szüne-
teket is. A közösségformáló programok segítségével 
ezúttal a gyerekek, sőt az őket oktató felnőttek is új 
ismereteket szereztek a TVK-ról, az ott folyó munká-
ról, a műanyag-alapanyag gyártásáról és a társaság 
által is képviselt környezettudatos gondolkodásról.

Érdekességek, újdonságok
,,A barátságos műanyag – a TVK az emberekért és 
a környezetért” mottót viselő programon négy-
száznál több nebuló vett részt az ötletesebbnél öt-
letesebb foglalkozásokon. A tanulók idén is nagy 
lelkesedéssel és érdeklődéssel fogadták az új kihí-
vásokat, többek között magyar és angol bemutató 
órákat (alsó és felső tagozatosoknak) is tartottak a 
TVK-ról, a képregényre és az animációs filmre építve. 
Poszterek – oktatási segédanyagok – elhelyezésével 
kiállításszerűen érzékeltették a tanulók a TVK, a pet-
rolkémia, a műanyagok, az emberek és a környezet 
kapcsolatát. Interaktív videosarok működött, ahol a 
TVK tevékenységéről lehetett magyar és angol nyel-
ven társalogni Etillával, a képregény és a rajzfilm 
emblematikus figurájával. Nagy sikere volt a „poli-

mer váltó” ügyességi versenynek (big-bag zsáktöl-
tés, fóliacsőben bújás, molekulalánc-törés) is, melyet 
minden korosztály számára kiírtak. Az angol nyelvű 
versmondó, illetve magyar–angol versíró versenyen 
ezúttal a környezet volt a témakör. 

élénk érdeklődés kísérte a MOL-csoport Petrolké-
miai divízió szlovák munkatársának angol nyelvű, a 
műanyaggyártásról szóló előadását is. Továbbá va-
lós kísérleteken keresztül is láthatták, hogy az anya-
gok hogyan alakulnak át a Miskolci Egyetem tanárá-
nak segítségével.

A szintén újdonságot jelentő dizájn center, va-
lamint a műanyagok újrahasznosítására vonatko-
zó ötletbörze egyaránt látványos és hasznos része 
volt a programnak. Az utóbbi hetekben nem pihen-
tek a színes ceruzák sem, hiszen ezúttal is nagyon 
sok témához kapcsolódó rajz érkezett be az idevá-
gó pályázatra. A már tavaly óriási ováció közepette 
megrendezett, idén hasonló fogadtatás mellett le-
bonyolított bingó, valamint lottó játék ezúttal is ,,láz-
ba” hozta a fiatalokat.

Folytatása következhet
A legjobban szereplő alsó és felső tagozatos osztá-
lyok jutalma egy osztálykirándulás Széphalomba, 
a TVK által támogatott Magyar Nyelv Múzeumába, 
valamint a sátoraljaújhelyi kalandparkba.

Pr-CIKK (X)
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Drótgyár, induláskor 50 ember
Új munkahelyek az ipari parkban

Gyártóüzemet telepít 
Miskolcra egy német tu-
lajdonú, nemzetközi-
leg ismert ipari vállalat. 
Az első ütemben mint-
egy 3,5 millió eurós be-
ruházás legalább ötven 
embernek biztosít majd 
munkát. 

A befektetői szerződés ünnepélyes 
aláírásánál Kriza Ákos polgár-
mester egyebek mellett elmondta: 
kiemelten fontos feladatnak tekin-
tik a munkahelyteremtést, ez a be-
ruházás az első eredménye azok-
nak a folyamatos tárgyalásoknak, 
amelyeket a befektetőkkel folytat-
nak.

– Fontos üzleti érdekekről van 
szó, ezért a jövőben is csak akkor 
hozunk nyilvánosságra részlete-
ket, ha biztosat tudnak mondani, 
és a tájékoztatáshoz a befektető is 
hozzájárul – hangsúlyozta Mis-
kolc polgármestere.

A februárban alapított Gus-
tav Wolf Miskolci Drótgyár Kft. 
a Mechatronikai Ipari Parkban lé-
tesít üzemet, drótkötél-, valamint 
kábel- és drótipari gépek, beren-
dezések gyártására. Az elképze-
lések szerint első ütemben egy 
2000 négyzetméteres, könnyű-
szerkezetes gyártócsarnokot épí-
tenek. A beruházás legalább ötven 
– többnyire mérnök képzettségű 
– szakember számára teremt biz-

tos, hosszú távú munkalehetősé-
get Miskolcon.

Az anyacég, a Gustav Wolf 
GmbH a világ vezető beszállítói 
közé tartozik, mások mellett gu-
miabroncs-, felvonó- és darugyár-
tó vállalkozásokkal állnak kapcso-
latban.

– Cégünket leginkább minő-
ségéről, precizitásáról ismerik a 
szakmában, többek között Fran-
ciaországban, Indiában, Kínában 
és Dubaiban is rendelkezünk már 
gyártóbázisokkal – tájékoztatott 
Ernst Wolf ügyvezető igazgató, 
aki kihangsúlyozta: elkötelezettek 
a miskolci beruházás mihamarab-
bi beindításában. A termelés igazi 
felfutását a 2012–14. közötti idő-
szakra tervezik, 6-10 millió eurós 
árbevétellel. Emellett célul tűzték 
ki a tevékenységükkel összefüggő 
szakmai kultúra helyi felélesztését, 
Miskolc ismertségének, hírnevé-
nek öregbítését is.

Szeretnék visszaszerezni a 
drótgyártás belföldi megrende-
lőit, céljaik között szerepel ha-
zai partnerükkel, a BZK Kft.-vel 
együttműködve az egykori piacok 
újrafelfedezése. 

– A FÁK országaiban és a Kö-
zel-Keleten is sok olyan kábelsod-
ró gép üzemel, amelyeket valami-
kor Diósgyőrben gyártottak. Ezek 
karbantartása, alkatrészellátása 
ugyancsak üzleti célunk. Emellett 
saját, de továbbfejlesztett gyárt-
mányokkal is szeretnénk megje-
lenni a kábelgépek piacán – han-
goztatta Ernst Wolf.

Szepesi S. 

Egymilliárd panelfelújításra
Újabb 1143 panellakás 
újulhat meg Miskolcon, 
a Zöld Beruházási Prog-
ramban.

– Miskolcot kiemelten kezelték: az 
országosan megítélt támogatások 
közel 10 százaléka ide érkezett – 
mondta el Kriza Ákos polgármes-
ter pénteki sajtótájékoztatóján. 
– Az érintett lakók megnyugod-
hatnak: az energiatakarékossági 
felújításoknak köszönhetően nő 
a lakásaik értéke, kisebbek lesznek 
a rezsiköltségeik, szabályozni tud-
ják a fűtést – hangsúlyozta a pol-
gármester. 

Zsiga Marcell alpolgármester 
arról beszélt, hogy bár az előző 
kormány tett ígéretet a program 
folytatására, a finanszírozáshoz 
fedezetet csak a jelenlegi kabinet 
tudott biztosítani – ezért kellett 
hosszú időn át hiába várakozniuk 
a lakóközösségeknek.

A közelmúltban 228 nyertes 
pályázatról született döntés a Zöld 
Beruházási Rendszer (ZBR) panel 
kettes alprogramjában. Az elmúlt 
időszakban összesen közel 250 
pályázat számára 13,2 milliárdos 
támogatást ítélt meg a bíráló bi-
zottság, amiből 23 ezer lakás ener-
getikai korszerűsítése valósulhat 
meg. Nagyjából ugyanennyi vár 
még támogatásra: a kormány őket 
sem hagyja cserben, még az idén 
igyekszik megteremteni az újabb 
keretösszeget a támogatásukhoz.

Mint elhangzott, a programban 
szerepet kap a nyílászárók cseréje, 
az utólagos homlokzati hőszigete-
lés, az alsó- és a felső födémek szi-

getelése, illetve a fűtési rendszerek 
szabályozhatóságának, mérhető-
ségének a biztosítása is.

A korszerűsítés eredményeként 
évente akár 100 tonnával is mér-
séklődhet egy-egy épület szén-di-
oxid-kibocsátása, 50 százalékkal 
mérséklődhet az energiafelhasz-
nálás. Mindez pedig 30-45 szá-
zalékkal is csökkentheti a lakók 
energiaköltségeit.

– A miskolci pályázatok első 
körben mintegy 813 millió forin-
tos támogatást kaptak, amelynek 
a segítségével 1143 lakás újulhat 
meg. A második félévben azon-
ban valószínűleg valamennyi mis-
kolci pályázat megkapja majd a 
szükséges támogatást – emelte ki 
Kriza Ákos. 

Szepesi S.

Most az Avason „fújt” a Tavaszi szél
A város takarítása nemcsak egy akció, hanem egy mozgalom, programsorozat is

Kiemelt rendezvényéhez ér-
kezett április 21-én, csütör-
tökön a „Tavaszi szél” elne-
vezésű, várostakarító akció. 
A Föld napja alkalmából, 
az Avas és az Egyetem kö-
zött lévő domboldalt tisztí-
tották meg a hulladékoktól 
az önkormányzat és a Mis-
kolc Holding vezetői, mun-
katársai.

A szervezők reggel 9 órakor a 
Felsőruzsin körút és a hidraulikai ál-
lomás alatti garázssornál várták az 
önkénteseket, akiket Kriza Ákos pol-
gármester és Pfliegler Péter alpolgár-
mester köszöntött. Mindenki lelkesen 
vetette magát a munkába, a szemét 
egyre fogyott, láthatóvá vált a termé-
szet. Takarítás közben egy rejtett for-
rásra is rábukkantak, amit szakszerű-
en megtisztítottak. Az állati tetemek 
zömét már előző nap már elszállíttat-
ták a területről, de még most is szép 
számmal találtak ilyeneket. Szétszed-
tek, felszámoltak egy olyan „lakot” 
is, amelyben vélhetően hajléktalanok 
húzták meg magukat. 

A takarítás eredetileg délig tartott 
volna, ám az önkéntesek alig több 
mint két óra alatt megtisztították a 
kijelölt területet. Körülbelül 20-30 
köbméter hulladék gyűlt össze, 300 
szemeteszsákban.

Pfliegler Péter alpolgármester el-
mondása szerint Miskolcon idén a 
Föld napja nem csupán egy akciót 
jelent, hanem egy mozgalmat, prog-
ramsorozatot is. Közös erővel sze-
retnék kitakarítani a várost, hogy 

mindannyian tisztább, rendezettebb 
környezetben élhessünk. 

Az akció már március elején el-
kezdődött, amikor az Eötvös József 
Szakiskola diákjai a Gagarin utca 
környékén gyűjtötték össze a sze-
metet. Azóta hasonló kezdeménye-
zések történtek Tapolcán, a Kálvária 
dombon, Lyukóban és más területe-
ken is. 

Perecsenyi Attila, a Városgazda 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató-

ja az illegális szemét mennyiségéről, 
az elszállítás költségeiről sorolt ada-
tokat. Tavaly megközelítette az ezer 
tonnát annak a szabálytalanul le-
rakott hulladéknak a mennyisége, 
amit el kellett szállítani a közterüle-
tekről. Idén 15 millió forint áll ren-
delkezésre a város költségvetésében 
az illegális szemétlerakók felszámo-
lására. A Városgazda Kft. az első ne-
gyedévben 17 helyszínről 128 tonna 
szemetet szállított el, mintegy két és 
félmilliós költséggel. Nemrégiben a 
„számozott utcák” végénél szüntet-
ték meg az illegális szemétlerakót – 
innen 60 tonna hulladékot vittek el.

– A környezet védelme, a megfele-
lő hulladékgazdálkodás nem csak az 
ezzel foglalkozó vállalatok „belügye”, 
hanem össztársadalmi érdek – emelte 
ki Molnár Attila, az AVE Miskolc Kft. 
ügyvezetője, aki szerint ezt egyre töb-
ben felismerik, és a takarítás nálunk is 
„közösségszervező erővé” lépett elő. 
Az elmúlt egy hónapban nagyon so-
kan kértek ehhez segítséget, eszközö-
ket tőlük, s ez az elmúlt években egy-
általán nem volt jellemző.

Szepesi S. – Kiss J. 

Föld napi takarítások 
Miskolc több pontján, több-
féle szervezésben is ren-
deztek takarítási akciókat a 
Föld napjához közeledve. 

A Karmel Alapítvány mintegy 
húsz önkéntese az elmúlt hét vé-
gén a Vadaspark környékén szedte 
össze a mások által szétdobált sze-
metet.

A Factory Aréna által koordinált 
szemétszedési akció a Szabó Lő-
rinc Általános és Német Két Tanítá-
si Nyelvű Iskolában kezdődött hét-
főn. A programban számos iskola 
vett részt április 18–20. között.

A Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskola di-
ákjai évek óta visszatérő vendégek 
a Hidegh soron és környékén. Idén 
is rászántak egy napot, hogy ösz-
szeszedjék a szemetet, melyhez az 

AVE Miskolc Kft. biztosította az 
eszközöket és zsákokat.

Az idén ötödik alakalommal 
rendezte meg a Célpont Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda a 
szemétszobor-építő versenyt a kö-
zépiskolások számára. A progra-
mot az Önkéntesség, Erdők és a 
Kémia Nemzetközi Éve, valamint 
Liszt Ferenc Emlékév jegyében 
hirdették meg. A feladat az volt, 
hogy papírból, PET-palackokból, 
és egyéb újrahasznosítható hulla-
dékból állítsanak össze egy szobrot, 
a megadott témával kapcsolatosan.

Jövő nyárra elkészülnek az új medencék
Lakossági fórumot tartottak a selyemréti strandfejlesztésről

A folyamatban lévő városi 
fejlesztésekről is szó esett 
azon a lakossági fórumon, 
amelyet csütörtökön délután 
tartottak a selyemréti Szent 
István Közösségi Házban.

» folytatás az 1. oldalról
Lengyel Katalin, a Miskolci Városfej-
lesztési Kft. ügyvezetője hangsúlyoz-
ta: példátlan, hogy a projekt 2009-es 
indulása óta mind a mai napig nem 
kezdődött el a kivitelezés, azonban 
– mint hangsúlyozta – ennek oka, 
hogy olyan hibákat találtak a pályá-
zatban, ami miatt még magát a köz-
beszerzési eljárást is meg kell most 
ismételniük. 

40 ezerről 200 ezerre
Czinkné Sztán Anikó, a Miskolci Tu-
risztikai Kft. ügyvezetője arról szólt, 
hogy a Selyemréti Strandfürdő fej-
lesztése elkerülhetetlen. – A piskó-
tamedence elbontása óta a látoga-
tóink száma folyamatosan csökken, 
mára mindössze 40 ezren keresik fel 
a fürdőt, holott korábban évente 110 
ezernél is többen jártak ide.

Az ügyvezető szerint a közel egy-
milliárdos beruházást követően a 
strand helyzete stabilizálódni fog, 
sőt, remény van arra is, hogy néhány 

éven belül akár 180-200 ezres látoga-
tószámot érjenek el. – A beruházás 
körüli legnagyobb probléma jelen-
leg az, hogy bár a korábbi városve-
zetés szerint papíron létezik, valójá-
ban nincs meg a város önrésze a 491 
milliós támogatás mellé, így jelen-
leg azon dolgoznak a holding szak-
emberei, hogy ezt a félmilliárd forin-
tot előteremtsék – mondta Czinkné 
Sztán Anikó.

Ezt követően Jászai Péter, a strand 
új medencéit tervező mérnök is-
mertette a fejlesztés részleteit. Mint 
mondta, olyan megoldást kellett ke-
resniük, mellyel a korábbi vízfelü-
letet és funkciókat pótolni tudják, 

azonban annál gazdaságosabban 
működtethető. – Egy nagy medence 
helyett praktikusabb volt több kiseb-
bet tervezni, melyek közül az 50 mé-
tereshez közelebb esők egész évben 
fogadják majd a vendégeket, míg a 
hátsó gyermekmedencék és élmény-
elemek csak a nyári hónapokban – 
mondta Jászai Péter.

Rostás László főépítész azt hangsú-
lyozta, hogy a fejlesztés azért kiemelt 
jelentőségű, mert a korábbi évtizedek-
ben a városi közélet találkozóhelye is 
volt a selyemréti fürdő. Hozzátette: bár 
szerették volna a fejlesztésbe bevonni 
a főépület és a nagymedence felújítá-
sát is, erre nem volt mód, de egy kö-

vetkező fejlesztési ütemben ezekre is 
sor kerülhet, visszaadva ezzel a Se-
lyemrét egykori hangulatát. 

Parkolásról és kedvezményről
A fórumon megjelentek leginkább 
az iránt érdeklődtek, hogy meg-
lesz-e a megfelelő önrész, hiszen ha 
ez nem biztos, akkor az egész fejlesz-
tés tovább csúszhat. Pfliegler Péter és 
Rostás László válaszaikban megerő-
sítették, hogy a pénz a közbeszerzési 
eljárás végére rendelkezésre fog állni, 
és semmi gátja nem lesz annak, hogy 
2012 májusára az építkezés befeje-
ződjön. 

Kérdésként merült fel a strand kö-
rüli parkolás ügye. Jászai Péter ter-
vező arról beszélt, hogy korábban a 
strand területéből vettek volna el te-
rületet parkolók átépítésére, Ros-
tás László azonban ezt nem tartot-
ta jó ötletnek. Mint mondta, a Tiszai 
pályaudvar teljes környezetét reha-
bilitálni kell – erre még idén terv-
pályázatot írnak ki –, és a parkolást 
úgy kell majd a területen rendezni, 
hogy az megoldást jelentsen mind 
a strandra, mind pedig az állomásra 
autóval érkezőknek. 

Kérdésként merült fel az is, hogy 
miért volt szükség a Miskolc Kár-
tya-kedvezmények 25 százalékról 10 
százalékra csökkentésére. Czinkné 
Sztán Anikó elmondta, hogy a dön-
tésre a strand életben tartása miatt 
volt szükség, ugyanis ha ezt nem te-
szik meg, a hatalmas veszteségek mi-
att lehetséges, hogy be kellett volna 
zárni. 

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári L.
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4  húsvét

A húsvét üzenete
Sokan úgy gondolják, hogy az élet egyik legnagyobb kérdése az, hogy van-e Is-
ten. Valójában azonban az Istenre vonatkozó kérdések akkor kezdenek „izgal-
massá” válni, amikor már nem a léte vagy nemléte felől érdeklődünk, hanem 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen.

A húsvéttal kapcsolatban a közmédiumok leginkább a népszokások iránt 
szoktak érdeklődni. Nincs ugyanis olyan keresztény ünnep, amelyhez ne fű-
ződött volna hosszú évszázadok alatt megannyi népszokás, népének, vers 
vagy mondóka, s ne alakult volna ki annak az ünnepnek valami sajátos ün-
neplési módja. Azt is tudnunk kell persze, hogy nem a népszokások hozták 
létre az ünnepet, hanem maga az ünnep, illetve annak igencsak mély értel-
mű mondanivalója adott ihletet a különféle népszokások kialakulásához. 
Akárhonnan is közelítjük meg a témát, őseink számára sem az volt a kérdés, 
hogy van-e Isten, hanem, hogy ő milyen. 

Már a karácsony feltárja előttünk, hogy amikor Istenről beszélünk, valójá-
ban az emberről beszélünk. A fölséges, hatalmas és távolinak vélt Isten em-
berként, sőt gyermek-emberként, egy kisbabában jelenik meg közöttünk. 
Már ez a tény beszédes, ám a későbbiek során, amikor ez a gyermek felcsepe-
redik, ifjúvá, majd felnőtté érik, a felnőtt Jézus szavai úgy hatnak hallgatói-
ra, hogy itt valami többről van szó, mint amit látnak és hallanak. Ember úgy 
még nem beszélt, ahogyan ő! – mondták. Úgy tanít, mint akinek (isteni) ha-
talma van! Az ő isteni hatalma mutatkozott meg csodáiban is, amiket mű-
velt. Szavaival, csodáival, egész életével hitet ébresztett és hitet követelt. Hitet 
abban, hogy ő – bár ember – mégis Isten. Az Atyja Fia, ahogyan ma már fo-
galmazni szoktuk, a Szentháromság egy Isten második Személye.

A húsvét üzenete komplex és áttetszően világos egyszerre. Az, akit ke-
resztre feszítettek, meghalt és eltemettek, maga az Isten Fia volt. (Érdekes, 
hogy az evangéliumokban ezt a legtisztábban, legvilágosabban egy po-
gány római százados mondja ki [vö. Mt 27,54].) Ha csak egy evilági jámbor 
tanítómestert, vagy csak egy hős forradalmárt látok benne, nincs egyete-
mes szerepe. Ilyenből sok volt a világtörténelemben, s alakjaik vonzóak, 
példamutatóak lehettek és lehetnek sokak számára. Jézusban azonban 
maga az Isten vállalta értünk a szenvedést és még a valóságos halál sú-
lyát is, hogy az emberi létforma keretei között megmutathassa, sőt igazol-
hassa nékünk, hogy valójában milyen is az Isten. Ő nemcsak mondta, hogy 
milyen az Isten, hanem be is mutatta. 

Jézusban az Isten olyannak mutatkozott, aki komolyan veszi az embert és 
minden valóságos gondját. Nem hagyja magára a bajban, a betegségben, 
a szenvedésben. Az Isten mint Isten nem halhat meg, ám Jézusban egészen 
emberré lévén, teljes mélységében megízlelte értünk az emberi élet gondja-
it, és még a halált is. Nem elkerülte, nem megszüntette a halált, hanem meg-
szentelte. S mindezzel elnyerte nekünk az üdvösséget. Egyszerűen szólva ez 
azt jelenti, hogy az Isten a bennünk lévő végtelen boldogság utáni vágyat, 
amelyet egyébként ő ültetett belénk, nem veszi semmibe, hanem beteljesí-
ti. Nem véges boldogságot, nem csupán „élvezeteket” nyújt, amelyeket ez az 
élet is produkál, hanem végtelen, azaz véget nem érő boldogságot. S ez pedig 
csak egy feltámadott, egészen új életben lehetséges, amelyre Jézus az ő feltá-
madásában mindannyiunknak biztosítékot ad. 

Húsvét a legalapvetőbb, a legnagyobb keresztény ünnep, s bizonyos értelem-
ben a leghosszabb is. A húsvét előtti napok egészen szorosan összetartoznak, s 
így ez egy háromnapos ünnep (triduum paschale), nagycsütörtök estétől hús-
vétvasárnap estig. Tartalma, mondanivalója bőséges. Értelmét azonban csak 
akkor sejdíthetjük meg valamelyest, ha a magvát, s nem a héját értelmezzük.

A húsvét a megalapozott, tiszta öröm ünnepe. A tiszta öröm a feltámadás 
tényéből fakad. Ennek mintegy aprópénzre váltása életünkben, ha gondjain-
kat, aggodalmainkat Krisztus feltámadásának fényében szemléljük. A feltá-
madt Jézus ma is, minden emberre így köszön rá: „Béke veletek! Ne féljetek!”

Berkes László főesperes, plébános

„Az élet győzelme a halálon, az elmúláson…”
Molnárné Forray Marianna 
népi iparművész, a Fügedi 
Márta Népművészeti Egye-
sület elnöke, a Diósgyőri 
Kézműves Alkotóház igaz-
gatója szinte gyermekkorá-
tól hivatásának érzi a népi 
hagyományok őrzését, ápo-
lását. A Nagy Lajos király úti 
alkotóház egyedi hangulatú 
falai között a húsvéti szoká-
sokról, hagyományokról be-
szélgettünk.

– Húsvét a keresztény vallás egyik 
legnagyobb ünnepe, amely a feltá-
madást és a megváltást hirdeti. Az 
élet győzelmét a halálon, az elmú-
láson, a gonosz erőin. Ugyanak-
kor megőrizte tavaszünnep jellegét 
is, az ősi népszokásokkal – mondta 
el Molnárné Forray Marianna. Ré-
gen húsvét vasárnapján bejárták a 
határt, kitisztították a kutakat, for-
rásokat. Ezen a napon, a mise után 
tartották a húsvéti ételszentelést is: 
a tojást, sonkát, kalácsot, tormát, 
sót kosárkákban, szőtt vagy hím-
zett terítőkkel letakarva vitték a 
templomba.

Húsvét másnapján a férfiak a má-
sodik világháborúig általában csak 
kút- vagy patakvízzel öntözték a lá-
nyokat, jóval később jött divatba a 
parfüm és kölni. Nagyon fontos volt, 
hogy melyik lányt mennyire locsol-
ták meg: nagy szégyennek számított, 
ha egy leány kevés vizet kapott. 

A megöntözött leánynak ajándé-
kot kellett adnia a locsolásért, ami 
hagyományosan festett és díszített 
tojás volt. Ezzel egyértelműen ki tud-

ta azt is fejezni, melyik fiú közeledé-
sét fogadja szívesen. 

S hogy miért éppen a tojás lett a 
húsvét egyik szimbóluma? 

– A különféle kultúrákban a ter-
mékenység jelképe, az élet hordozó-
ja a tojás, sok nép hitvilágában pedig 
egyenesen az emberi lét kezdete kötő-
dik hozzá – tudatta az alkotóház igaz-
gatója. – Sárgája többnyire a Napot 
szimbolizálta, fehér héja a Fehér Is-
tennőt, egésze pedig az újjászületést.

Díszítése, ajándékozása régibb 
szokás a keresztény húsvét ünnep-
lésénél. Hazánkban már az avar kori 
sírban is találtak festett, karcolt díszí-
tésű tojásokat, sőt, az ősi Egyiptom-
ban tettek ilyet a sírokba. A magyar 
népi hitvilágban és szokásokban 
a tojást termékenységvarázsló, új-
jászületést, növekedést jelképező, 
megtestesítő tárgyként használták.

Általánosan elterjedt szokás volt 
a csecsemő első fürdővizébe tojást 
ütni, hogy a gyerek szép, egészsé-

ges legyen. Lakodalomban az új asz-
szonyt a vőlegény házában tojásra 
léptették, vagy tojást tettek, gurítot-
tak ülőhelye alá az esküvői vacsorán, 
hogy biztosítsák számára a könnyű 
szülést, illetve a termékenységet.

Molnárné Forray Marianna sze-
rint Európa nyugati területein a to-
jást általában egyszínűre festik. 
Legnépszerűbb szín a piros, ami 
Krisztus kiömlött vérét jelképezi, de 
egyúttal az öröm, a feltámadás színe 
is, ami elűzi a rontást.

Közép- és Kelet-Európában meg-
maradt a mintás díszítés, bár az áb-
rák igazi, szimbolikus jelentése mára 
jórészt homályba merült. Érdekes-
ség, hogy a különböző – egymástól 
igen nagy távolságra élő – népek to-
jásra írott mintái néha meglepő ha-
sonlóságot, sok esetben pedig szinte 
azonosságot mutatnak.

Találkozhatunk ősi szimbólu-
mokkal, amelyek a világgal, a Föld-
del hozhatók összefüggésbe: pél-

dául négyes, nyolcas felosztással, 
szvasztikával, meander-elemekkel, 
totemisztikus állatszimbólumokkal, 
növényi ornamentikával. 

– A ma használatos különbö-
ző technikák – berzselés, levélrátét, 
via szolás, batikolás, karcolás, patko-
lás – más-más minták létrehozására 
adnak lehetőséget, de mindegyik sze-
rencsét, egészséget, hosszú életet ígér 
a tojás tulajdonosának – hangoztatta 
a népi iparművész.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

Dékány Károly (taxisofőr) 
Olyan ün-
nepnek 
tartom a 
húsvétot, 
amikor el le-
het men-
ni a család-
dal közösen 
pihenni, ki-
kapcsolód-
ni valami csendes helyre, de a szak-
mámból kifolyólag, mint taxisofőr, 
dolgozni fogok. A háromból két na-
pon biztos kijövök délutántól éjfé-
lig. Esténként ilyenkor már jobb a 
forgalom. Javaslom is az ünneplők-
nek, hogy ne kockáztassák a jogo-
sítványukat, rosszabb esetben a sa-
ját és mások testi épségét, ha ittak, 
ne vezessenek. 

Palincsér Erika (egyetemista)
Mi tartjuk a 
húsvéti ha-
gyományo-
kat. Nagy-
mamámmal 
és mamám-
mal együtt 
sütünk, fő-
zünk az ün-
nepekre. 
Pontosabban én inkább csak segí-
tek nekik a főzésben, illetve süte-
ményt sütök. Húsvét vasárnap ál-
talában templomba megyünk a 
családdal, rokonok is jönnek hoz-
zánk látogatóba, hétfőn pedig vá-
rom a locsolókat. Leginkább a ro-
konok jönnek locsolkodni, illetve 
néhány ismerős, de egyre keve-
sebben. 

Üveges Lajos (nyugdíjas)
Az én csa-
ládom 
hamvazó-
szerdától fo-
lyamato-
san készül 
a húsvé-
ti ünnep-
re. A virág-
vasárnappal 
kezdődő héten különösképpen 
gondolunk Jézus szenvedéseire. 
Külön megtartjuk a három szent 
napot. Számunkra a húsvét a tes-
ti és a lelki megnyugvást jelen-
ti. A nagy család ilyenkor együtt 
üli meg az ünnepet Miskolcon. Lo-
csolkodni viszont nem fogok. Erre 
a fiamat se szoktattam rá kisko-
rában.

Matyi Ágota (kismama)
Tartjuk a 
húsvétot. A 
nagyszülők 
vidéken él-
nek, mind 
a két helyre 
elmegyünk. 
Vasárnap 
délelőtt 
szentmisé-
re megyünk, utána pedig pász-
kaszentelésen veszünk részt. A 
nyolchónapos kis Boldizsárnak 
is lesz saját kosara! Hétfőn pedig 
természetesen locsolkodás lesz. 
Meglocsoljuk a négyéves unoka-
nővérét. Mióta az eszemet tudom, 
festem a hímes tojást. Sok kell, 
nagy a család!

Szöveg és fotó: Csontos László

Közös készülődés. A húsvéti népszokások, hagyományok 
megismerésére, a közös ünnepi készülődésre számos alkalmat bizto-
sítottak az elmúlt héten a miskolci intézmények – például a Miskolci 
Galéria, a Vörösmarty, illetve a Gárdonyi Művelődési Ház. Képünk 
ez utóbbi helyen készült, ahol a város több óvodájának mintegy 300 
gyermeke ismerkedett a húsvéti szokásokkal a nyugdíjasklubok tag-
jainak segítségével. Húsvétvasárnap Diósgyőrben, a várban és az al-
kotóházban kínálnak hagyományőrző programokat, így a szórako-
zás mellett hétfőre elkészülhet a hímes tojás is. (fotó: Juhász Ákos)

Miskolci húsvétoló ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

A Kossuthon a Kakas-templomból szól az ige
Április 30-ára elkészül a Kos-
suth utcai református temp-
lom – Kakas-templom – 
homlokzatának felújítása. 
Vasárnap délelőtt innen köz-
vetíti az ünnepi istentisztele-
tet az MR1 Kossuth Rádió.

– Az istentisztelet közvetítése egé-
szen pontosan 10 óra 5 perckor a 
Krónika után kezdődik, és egészen 
11 óráig tart majd – mondta el Sza-
bó Sándor vezető lelkipásztor. Hoz-
zátette: a húsvéti időszak mindig 
kiemelt fontosságú a gyülekezet éle-
tében, ám az, hogy a mostani felújí-

tás vége szinte egybeesik a húsvéttal, 
szimbolikus jelentőséggel bír.

– A külső építkezéssel együtt na-
gyon fontos, hogy egyfajta belső, lel-
ki építkezés, megújulás is folyjék min-
den emberben ebben az időszakban. 
A templomunk megújulása egyben 
jelenti azt is, hogy a gyülekezet mer 
a jövőbe tekintő módon élni, remél-
ni, hiszen a húsvét nem jelent mást, 
mint azt, hogy a halál feletti győzel-
met megünnepeljük – tette hozzá.

Jelenleg már csak az utolsó simítá-
sok vannak hátra, a jövő héten pedig 
várhatóan ezek is elkészülnek, így 
tartható lesz az az időpont, melyet 
január végén ígért a kivitelező. 

– Nagyon fontos, hogy bár csúszás 
volt, minőségi munkát végeznek a 

templomunkon dolgozó szakembe-
rek, nagyon jól szervezett módon, 
pontos ütemterv szerint – hangsú-
lyozta Szabó Sándor.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a Kossuth utcai református 
templom felújítása tavaly nyáron 
kezdődött, és a munka során meg-
újult többek között a templom tete-
je, hőszigetelt üveget kaptak az ab-
lakok, és az ajtókat is felújították. A 
gyülekezet régi álma valósult meg 
azzal, hogy új óraszerkezetet és órát 
is kapott a templom, és visszakerült 
tornyára a 182 cm magas, 45-50 kg 
súlyú, teljesen felújított kakas, mely-
ről a templom egykor nevét (Kakas-
templom) is kapta. 

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.



Oszlopcsere a főutcán 
Még az idén kicserélhetik 
a sétálóutcán a villamos 
felsővezetékeket tartó új 
oszlopokat. 

A cserére elsősorban praktikus 
okokból van szükség, bár tény az 
is, hogy több helyről érkezett olyan 
vélemény, hogy a jelenlegiek nem 
illenek bele a belváros képébe.

Szőke László, a Polgármesteri 
Kabinet Városfejlesztési és Rende-
zési Osztályának vezetője koráb-
ban a Miskolci Naplónak elmond-
ta: a csere azért szükséges, mert a 
kivitelező álláspontja szerint ezek 
a tartóoszlopok csak részben al-
kalmasak arra a feladatra, amire a 
város használná őket (a díszvilágí-
tást nem tudják fogadni). 

A legutóbbi cikkünk óta kide-
rült, hogy az oszlopok cseréjében 
partner a kivitelező konzorcium 
is. Csontos Ágnes projektmene-
dzser szerint arra a típusra fogják 
cserélni a Centrum előtti, a Pátria 

környéki és a Városház téri oszlo-
pokat, melyeket az önkormányzat 
kiválaszt.

– A cserével kapcsolatos egyez-
tetések folyamatosak, az biztos, 
hogy a kivitelező 3-4 oszlopfajtát 
mutatott be nekünk, ezek közül 
választhatunk majd – mondta el 
kérdésünkre Rostás László főépí-
tész. Az ügyben a döntés körül-
belül egy hónap múlva születhet 
meg, így a témára akkor térünk 
majd vissza.

T. Á. | fotó: Mocsári L.

Városkörnyéki sétautak
A Tapolca-utak létreho-
zásával a mozogni vágyó 
miskolciakat szolgálja a 
Bükki Fiatalok Természet-
járó Egyesülete. 

Fontos, hogy a mozogni vágyó 
miskolciak lakhelyükhöz minél 
közelebb találjanak ösvényt, utat, 
zöld alagutat, ahol tudnak sétál-
ni, mozogni. Az utak kialakításá-
nál irányítótáblákat helyeztek ki; 
a sűrű, festett jelzést biztonsággal 
tudják követni a természetjárók az 
erdőben is. Április 23-án, szom-
baton négy – kék, piros, zöld, sár-
ga –, a Barlangfürdőtől induló, és 
oda visszatérő utat avatnak.

Makár Richárd, a Bükki Fiata-
lok Természetjáró Egyesületének 
alelnöke szerint sokan vannak, 
akik a megszokott, turistáknak 
szánt erdei ösvények jelzésein 
nem tudnak eligazodni.

– Vannak rövid és hosszabb tá-
vok is – 2–11 kilométer hosz-
szú utak –, melyeket fél óra, vagy 
akár 2-3 óra alatt teljesíthetünk. 
Kisebb emelkedőt, szintkülönb-
séget mindegyiken le kell küzde-
nünk, de minden korosztály túráz-
hat erre. A terep vegyes: a földúttól 
kezdve az aszfaltig bármilyen borí-
tással találkozhatunk.

Az utak megismerését pedagó-
gusoknak is ajánlják, hiszen azok 
gyerekekkel is könnyedén, bármi-
lyen túratapasztalat nélkül végig-
járhatók.             S. P. | fotó: Juhász Á.

Közlekedésfejlesztés 2013-tól
Több mint 908 millió fo-
rintos támogatásban ré-
szesül a miskolci önkor-
mányzat projektjavaslata, 
amely a városi és előváro-
si kötöttpályás közlekedési 
rendszer fejlesztését céloz-
za – tájékoztatott pénteken 
Kriza Ákos polgármester.

Az Európai Unió kiemelten kí-
vánja támogatni a városi és elő-
városi kötöttpályás közlekedé si 
rendszerek fejlesztését a 2013–
2020-ig tartó elszámolási ciklus-
ban. A miskolci önkormányzat 
ezzel összhangban nyújtotta be 
korábban javaslatát az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Közlekedé-
si Operatív Program támogatási 
rendszeréhez.

A tömegközlekedési projekt a 
megvalósíthatósági tanulmány ké-

szítésének szakaszában van, ápri-
lisi ülésén a miskolci közgyűlés is 
tárgyalta. Az elővárosi közlekedés 
központjának tervbe vett, Gömöri 
pályaudvari kialakítása, valamint a 
városi autóbusz-tömegközlekedés 
Búza téri végállomásának részletes 
áttelepítése kapcsán ugyanis szük-
ségessé vált az önkormányzat tele-
pülésszerkezeti tervének és építé-
si szabályzatának módosítása. Ez a 
Búza tér és Gömöri pályaudvar kö-
zötti, Ady, Szeles, Állomás utak, va-
lamint a Zsolcai kapu által határolt 
területet érinti. 

– Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Közlekedési Operatív 
Programjának Irányító Hatósága 
több mint 908 millió forintos tá-
mogatásban részesíti a városi és 
elővárosi kötöttpályás közlekedé-
si rendszerek fejlesztésére vonat-
kozó projektjavaslatunkat – tu-
datta Kriza Ákos. – Az összeg az 
igények felmérésére, a részletes 
megvalósíthatósági tanulmány el-
készítésére fordítható.     

         Sz. S. 
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Folyamatos egyeztetés a DAM-ról
Felröppent a hír a sajtó-
ban, hogy lenne kérője  
a DAM-nak. 

Megtudtuk, folyamatos az egyezte-
tés, ám azt nem lehet tudni, hogy a 
jelenlegi tulajdonos hajlandó-e egy-
általán megválni az üzemtől.

A gyár jelenlegi tulajdonosa, 
az ÖKO-FERR Kft. ügyvezetője, 

Mányi István korábban elmond-
ta, cégük célja nem a működte-
tés, hanem annak a befektetőnek 
a felkutatása, aki a teljes vagyon 
megvásárlásával annak további 
működtetését, fejlesztését vállal-
ja. Az egyik lap most a CVS be-
fektetőcsoporthoz közeli part-
ner információ jára hivatkozva azt 
írja, ők éppen ezen lennének, tehát 
működtetni szeretnék az üzemet 
– ám a kormánnyal elhúzódnak a 

tárgyalások, mivel attól tartanak, 
hogy konkurenciái lennének az 
ózdi társaságnak.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
ter megkeresésünkre elmondta, 
szeptemberben kezdődtek el a tár-
gyalások az ügyben, kedden pedig a 
Nemzetgazdasági Minisztérium ál-
lamtitkárával is egyeztetett. A mi-
nisztérium álláspontja egyértelmű-
en az, hogy csak olyan befektetővel 
kötnek megállapodást, akinek biz-

tos a gazdasági háttere, és tovább 
tudja működtetni az üzemet. A kér-
dés még mindig az, hogy a tulajdo-
nos el akarja-e adni a DAM-ot, a 
polgármester ugyanis még egyetlen 
befektetőtől sem hallotta, hogy haj-
landó lenne erre, pedig több „kérő” 
is akad. 

Kriza Ákos hozzátette: a miniszté-
rium és a polgármesteri hivatal kö-
zött „forró drót” él az ügyben, fo-
lyamatosan tájékoztatják egymást. A 
város számára kiemelt fontossággal 
bír a DAM, hiszen több száz munka-
helyet jelent. 

Elzárták a csapokat az Avason
Nem volt sem ellenkezés, sem vita. Mindenki tudta, miről 
van szó, a szerelőcsapatok pedig olyan rutinnal szerelték az 
órákat, mintha mindig is ezt csinálták volna. Tizenkét lakás-
ból mindössze két helyen maradt fenn a melegvízóra, itt si-
került a lakóknak az adósságkezelési programba csatlakozni. 
A Szilvás utca 2. sz. alatt a MIHŐ és a MIVÍZ képletesen és 
szó szerint is elzárta a csapokat.

A lépcsőházban 6 lakásban korlátoz-
ták kedden a vízfogyasztást. Ez azt 
jelenti, hogy ezekben a lakásokban 
a melegvíz-fogyasztásból kizárták 
azokat a családokat, akiknek vízdíj-
tartozása 90 napon túli. Az ivóvíz-
felhasználást pedig korlátozták: az 
érintett nem fizető családoknál napi 
50 liter/fő/nap hideg víz áll rendel-
kezésre, és természetesen csak a be-
jelentett ott élők számára.

Ha kell, hatósági jelenléttel…
Ahová nem engedik be a szerelőket, 
ott a jogszabályban meghatározottak 
alapján kérelmezni fogják a szüksé-
ges jegyzői, azonnal végrehajtható 
határozat kibocsátását, és ennek bir-
tokában, egy később egyeztetett idő-
pontban rendőri és hatósági jelenlét 
mellett végzik majd el a korlátozáso-
kat. Az intézkedést a hatályos törvé-
nyi és önkormányzati jogszabályok 
lehetővé teszik. 

A 12 érintett családból kettővel 
tudott megállapodni a szolgáltató, 

ők részletfizetési lehetőséget kaptak. 
A korlátozás egyértelmű célja, hogy 
felgyorsítsák a kintlévőségek behaj-
tását. Ezeket a lépéseket már évek-
kel ezelőtt meg kellett volna tenni, 
hiszen az elmúlt három évben nagy-
mértékben megnövekedett a Mis-
kolc Holding tagvállalatainak kint-
lévősége, mondta el Dobos Tímea, 
a városháza szóvivője. A 180 na-
pon túli lakossági tartozás megha-
ladja az 1,9 milliárd forintot. A nem 
vagy késedelmesen fizetők aránya el-
éri a 20-25 százalékot. A Szilvás utca 
2. szám alatti társasházban a MIVÍZ 
és MIHŐ követelése 7,8 millió forint.

Tíz emelet ázott
Szerdán két lakásban is megbontot-
ták a ledugózott vízvezetéket, ami 
miatt tíz lakás ázott el. Amikor a du-
gózás történt, nem volt nyomás alatt 
a meleg- és hidegvízrendszer. A le-
zárások után a szerelők újra nyomás 
alá helyezték, és megvárták, hogy el-
érje az üzemi szintet, ám semmilyen 
problémát nem észleltek. Szerda dél-
előtt azonban két lakásból is bejelen-
tés érkezett, hogy a vezeték engedi a 
vizet. Az egyik lakásban megállapí-
tották, hogy megbontották a ledu-
gózott rendszert, ezért történt a szi-
várgás, a problémát kijavították. A 
másik lakásba nem jutottak be dél-
előtt, bár többször is próbálkoztak, 
mert senki nem volt otthon. Végül 
délután sikerült otthon találni a la-
kókat, és kiderült, itt is hozzányúl-

tak a lezárt meleg vizes rendszerhez, 
leszedték a golyóscsapot, amit aztán 
nem tudtak már visszarakni. Sajnos, 
ekkorra a víz eláztatta a garázsokig 
az összes ötös lakást.

Mint Schweickhardt Gyula, a 
Miskolc Holding Zrt. kintlévőség-
kezelési csoportvezetője elmondta, 
számítottak arra, hogy ez megtör-
ténhet, ezért a MIVÍZ és a MIHŐ 
szakemberei készenlétben álltak. 
Most vizsgálják, hogy milyen jogi 
következményei lehetnek az ügy-
nek, rongálás mellett a veszélyezte-
tés is megállhatja a helyét. Hozzá-
tette, ezt a fajta korlátozást minden 
társasháznál folytatni fogják, és erő-
sítik a végrehajtásokat és a kilakol-
tatásokat.

Az egyik lakó levélben keresett 
meg minket, azt állítva: a vízfolyás 
oka nem az, hogy megpiszkálták 
volna a rendszert, hanem a szerelők 

végeztek hanyag munkát. A problé-
mát továbbítottuk a MIVÍZ felé, ahol 
Vincze Csaba behajtási vezetőtől azt 
a tájékoztatást kaptuk, hogy április 
19-én szerelőik, – miután beenged-
ték őket az érintett lakásába – vég-
rehajtották a korlátozást. Az általuk 
alkalmazott műszaki korlátozás mé-
rőpadon igazoltan biztosítja a tör-
vényi előírásoknak megfelelően az 
ivóvíz szükséges minimum-meny-
nyiségét, sőt, attól többet. A korlá-
tozás végrehajtása után szerelőik 
ellenőrizték, hogy a korlátozott víz-
szolgáltatás biztosított. Az ezt köve-
tően előforduló meghibásodásért 
– ha az nem a beépített korlátozó 
eszköz műszaki hibájából keletkezik 
–, társaságukat felelősség nem terhe-
li. Ilyen esetben kérik, hogy azt jelez-
zék a társasház kezelőjének, aki a ja-
vításról intézkedhet.

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Kiss Ernő utca: az engedélyeztetés miatt áll az építkezés
Tovább csúszik a Kiss Ernő 
utca, vagyis a déli tehermen-
tesítő meghosszabbítása. 

A fejlesztés azért nem készül el az új, 
módosított határidőig, mert a forga-
lomtechnikai módosításokkal kap-
csolatos engedélyeztetési eljárás még 
folyamatban van, a jogerős engedé-
lyek átvételéig pedig azokon a sza-
kaszokon építkezhetnek, melyek az 
eredeti tervek szerint épülnek meg.

Lengyel Katalin, a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. ügyvezetője a 
Miskolci Naplónak elmondta: a la-
kók által kért, és forgalomtechnikai 
szempontból teljesíthető változások-
ra a módosított tervet korábban már 
elkészítették, és azt február 1-jén be 
is nyújtották a Nemzeti Közlekedé-
si Hatósághoz engedélyezésre. Az 
már biztos, hogy az út a módosított 

tervek alapján készül majd el, hogy 
pontosan mikorra, az azonban egye-
lőre kérdéses.

– Az eljárás a mai napig is tart, így 
azokon a szakaszokon, melyeket át-
terveztettünk, jelenleg nem tud ha-

ladni az építkezés – tette hozzá az 
ügyvezető.

Lengyel Katalin szerint a csúszás 
oka, hogy néhány helyi lakos a kép-
viselőkkel folyamatosan újabb be-
adványokat nyújtott be (s nyújt be a 

mai napig) Kriza Ákos polgármester-
nek, a Miskolci Városfejlesztési Kft.-
nek és a Környezetvédelmi Felügye-
lőségnek, újabb módosításokat kérve. 
Ezzel pedig az engedélyezési eljárást 
újra és újra megakasztják, így annak 
eredményes lezárását szinte lehetetlen 
meghatározni. Teszik mindezt annak 
ellenére, hogy további módosításokat 
már a szakemberek sem tudnak el-
képzelni, hiszen minden megvalósít-
ható ötletet beépítettek az új tervekbe.

– Valamikor határt kell szabni a 
kéréseknek, mert akkor soha nem 
tudjuk befejezni az utat – hangsú-
lyozta Lengyel Katalin.

Egy további változás azért még 
lesz, a Szent István utca 1–3. szám 
előtti társasház előtt úgy alakítják át 
a járdát, hogy később nagyobb zöld-
felületet hozhassanak létre. Ez azon-
ban az ügyvezető szerint már nem 
igényel újabb tervmódosítást.

Tajthy Á. 

Látványos a különbség a szűkítővel el-
látott és az eredeti golyóscsap között

A híd elkészült – de semmit sem köt össze | fotó: Juhász Á.
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3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. l Tel./fax.: 46/412-142
www.vilaglatoutazas.hu 

www.vilaglatoutazas.hu  

SPANYOLORSZÁGI NYARALÁS 
CAMPING CALA LLEVADÓ

autóbusszal, szállással, félpanziós ellátással
AKCIÓ: 2011. június 1–11. 11 nap/8 éj 74 900 Ft/fő helyett 54 900 Ft/fő 

Szenzációs családi akciók 2 felnőtt +1 gyerek részére reptéri illetékkel  együtt!
Korfu: 06. 24–07. 01. hotel*** fp.  415 900 Ft/család

Zakynthos: 06. 24–07. 01. hotel*** fp. 399 900 Ft/család
Rodosz: 06. 23–06. 30. hotel*** all inc. 469 900 Ft/család
Mallorca: 06. 23–06. 30. hotel*** fp. 474 900 Ft/család
Jordánia: 06. 25-07. 02. hotel**** fp. 390 000 Ft/család

További akciókat  2 felnőtt + 2 gyerek részére keresse irodánkban!
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Látogasson el húsvétkor is  
a Barlangfürdő****-be!
Április 23-a és 25-e között,  
húsvét alkalmából megnyitjuk a fürdő  
külső medencéit is!
Vendégeink így a hosszú hétvégén a szezonon kívüli 
árakon, a barlang mellett a szabadtéri feltöltődést is 
választhatják!

A miskolci lakosok május 31-éig változatlanul 950 Ft-os 
belépőért kereshetik fel fürdőnket!

Barlangfürdő****
Cím: Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.
Telefonszám: (36) 46/560-030. Fax: (36) 46/370-998
E-mail: info@barlangfurdo.hu. Web: www.barlangfurdo.hu 

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 

Interjú Kovács Blankával
 és Szekeres Georginával

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
Angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland és eszperantó.

– Kedves Blanka, 
bizonyára sokakat 
meglep, hogy lehet
séges ilyen rövid 
idô alatt nulláról 
felsôfokú nyelvvizsgát 
tenni. Talán az is sze
repet játszott ebben, 
hogy Ön gyakorló 

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a 
hez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, 
hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli 
eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produ
kálta – felsôfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív 
Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát tanítot
tam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a min
dennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. 
Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után ren
geteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban 
motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe
fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen 
szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és 
a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerô 
nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kér
a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerô 
nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kér
a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerô 

nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérnyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kér
désekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e mód
szer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl igazán 
újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem 
találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, 
személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb 
nyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill. 
akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi 
tudásukat.

– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres 
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni ta
nulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelv

tanulási metódussal. 
Igaz?

– Valóban így történt. 
A módszer a Kreatív 
Nyelvtanulás, melynek 
kidolgozója Gaál Ottó, 
aki 27 középfokú álla
mi nyelvvizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni baj
noka Magyarországon. 

– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer? 
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven 

kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag 
segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam maga
mat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, 
visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, 
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktató
csomag és a CD minôségû hanganyagok a középfokú 
nyelvvizsga követelményeit veszik célba.

– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív 
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, 
norvég, dán, portugál, holland, orosz, és eszperantó 
nyelvre készült tananyag, a két oktatócsomag ára hang
anyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra 
költségeinek felel meg.

– Úgy tudom, 
költségeinek felel meg.

– Úgy tudom, 
költségeinek felel meg.

Miskolcon is lesz vásárlással egyMiskolcon is lesz vásárlással egyMiskolcon 

május 2án és 9én (hétfôn) 17–19 óráig 
az ITCszékházban (díszterem)

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

bekötött termékbemutató.
– Igen, május 2án és 9én (hétfôn) 17–19 óráig 

az ITCszékházban (díszterem) a tananyagokat 
bárki megtekintheti.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további 
nyelvtanuláshoz!

Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdeklôdôt 
akár kérdéseivel, akár problémáival!

                                                         Behring Balázs

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Interjú Kovács Blankával
 és Szekeres Georginával

– Kedves Blanka, 
bizonyára sokakat 
meglep, hogy lehet
séges ilyen rövid 
idô alatt nulláról 
felsôfokú nyelvvizsgát 
tenni. Talán az is sze
repet játszott ebben, 
hogy Ön gyakorló 
nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a 
sikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomrasikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomrasiker
új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, 

Fedezzük fel újra együtt Miskolcot!
Az oktatási, kulturális, turisztikai, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint az Itthon Miskolcon 
Egyesület játszani hívják a miskolci diÁko-
kat, csalÁdokat, BarÁti tÁrsasÁgo-
kat, közösségeket.

Miskolc messze földön híres volt humoráról, 
játékos kedvéről minden korban, még a legne-
hezebb időkben is. Legendák sokasága tanús-
kodik erről. Szerették jóízűen ugratni egymást 
az emberek, különösen az iparosok és a keres-
kedők, s e nemes vetélkedés mindig előre vit-
te a várost.

A ’80-as évek elején – a Miskolci Ifjúsági Na-
pokhoz kapcsolódva – egy monstre közösség-
építő várostörténeti, városismereti vetélkedő 
zajlott Miskolcon, óriási sikerrel, több ezer játé-
kos részvételével.

Ezt a sikeres, kedves játékot 2009-ben élesz-
tette újra a város, s a vetélkedő keretében kicsit 
másképp fedezhették fel Miskolcot a jelentke-
ző csapatok. A hatalmas sikernek köszönhető-
en a következő évben is Játékos Városjárásra 
invitálták a közösségi programokat kedvelő-
ket, méghozzá Miskolc város napjához kötő-
dően.

kedves miskolciak! Ugye, 2011-ben 
sem felejtjük el, hogy játszani jó, együtt játsza-
ni pedig igazi öröm, családokat, közösségeket 
építő, remek szórakozás. a Játékos városjá-
rás szórakoztató, akadályversenyszerű vá-
rosi vetélkedő, melynek lényege, hogy nem 
asztalok mellett mérik össze tudásukat a csa-
patok, hanem a „várost járva”, különböző hely-
színeken kapják meg Miskolchoz kötődő fel-
adataikat. Megadott program alapján, tíz szép 
és fontos helyszínt járhatnak be a csapatok, kü-
lönleges emberekkel és különleges értékek-lönleges emberekkel és különleges értékek-lönleges emberekkel és különleges értékek
kel találkozva, érdekes feladatokat oldhatnak 
meg, s „csavarintos” kérdésekre adhatnak még 
„csavarintosabb” válaszokat.

Mindez különösebb felkészülést nem igényel, 
ami jellemzi és összeköti a résztvevőket, csupán 
annyi, hogy valamennyien lokálpatrióták és sze-
retnének még többet tudni városukról.

a 2011-es JÁtékos vÁrosJÁrÁs idő-
pontJa: mÁJus 14-e, szomBat

Négy kategóriában versenghetnek a maxi-
mum 5 fős csapatok:
lÁltalános iskola felső tagozatos diákjai
lKözépiskolás diákok
lCsaládok
lKözösségek (munkatársak, baráti társaságok, 

szomszédok, egyesületek, nyugdíjasklubok, 
civil szervezetek, stb. korhatár nélkül)

A jelentkezéseket május 6-ig várják a Mű-
vészetek Háza címén (3530 Miskolc, Rá-
kóczi u. 5. sz.) vagy e-mailben az info@
muveszetekhazamiskolc.hu címre, faxon a 
46/508-845 számon, vagy személyesen a Művé-
szetek Háza jegypénztárában (Rákóczi u. 2. sz.).

A nevezéshez meg kell adni, hogy melyik 
kategóriában indul a csapat, valamint a csa indul a csapat, valamint a csa indul a csapat, valamint -
pat nevét, a csapat képviselőjének nevét, te-
lefonszámát és e-mail címét.

A játék részleteiről a csapatok írásos értesí-A játék részleteiről a csapatok írásos értesí-A játék részleteiről a csapatok írásos értesí
tést kapnak.

találktalálkt ozzunk 2011-ben is a Játékos alálkozzunk 2011-ben is a Játékos alálk váváv -
rosjáráson

Fedor vilmos, ilmos, ilmos
az Itthon Miskolcon 

Egyesület elnöke,
önkormányzati képviselő

kákóczky kákóczky k andrás
kulturális osztályvezető

molnár péter
az oktatási, kulturális, 

turisztikai, ifjúsági 
és sportbizottság elnöke

kiss gábor
oktatási főosztályvezető
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A születés és az elmúlás véget nem érő csodája
Egy kétszáz négyzetméteres 
kertrész a panelrengeteg kel-
lős közepén, az avasi arboré-
tumban, ahol szinte megáll 
az idő. A nyugalom és a béke 
szigete ez, mókusokkal és fá-
cánokkal körbevéve a városi 
forgatagban. Molnár Anna 
operaénekes gondosan ápolt 
kertjében vagyunk.

Kevesen tudják róla, hogy a színház 
varázslatos világán kívül valódi me-
sevilágot teremtett kertecskéjében 
magának. Smink nélkül érkezik, s 
már fogja is a gereblyét. Folytatnia 
kell a tegnap megkezdett munkát. 

– Sajnos, alig bújt még elő valami, 
elég kopár most minden – mondja 
kicsit csalódottan. Vizes a föld, és a 
természet is késik a megszokotthoz 
képest. A sóskából viszont már főz-
tem az idén, s ahogy elnézem, bőven 
lesz még belőle. Nyáron olyan cso-
dálatos ez a hely, mint egy képeslap. 
Kár, hogy nem akkor jöttek. Most 
még csak a tulipánnak van a szezon-
ja – folytatja nagy lendülettel, szinte 
kérdezni sem kell.

– Öt évvel ezelőtt, amikor megvet-
tem ezt a kertet, még dimbes-dom-
bos volt a talaj. Aztán addig egyen-
gettem, amíg ilyen szép sima nem 
lett. Most már a kedvemre alakítha-
tom. Én döntöm el, hogy hova, mit 
és mennyit ültetek. Imádom, hogy 
itt a gondoskodásnak kézzel fogható 
és látható eredménye van. A terem-
tés, a nevelgetés, az odafigyelés min-
dig meghozza a gyümölcsét: adok is, 

kapok is. Ez itt mindig egyensúly-
ban van. 

A kert cserébe napi törődést igé-
nyel, és minden évszak bőven tarto-
gat munkát. Hol ásni, hol gereblyéz-
ni, hol locsolni, hol pedig dudvázni 
kell a kertet.

– Megéri a gondoskodást, mert 
óriási energiát ad és rengeteg örö-
möt nyújt a számomra. A gondozás 
megszabadít a stressztől és a nega-
tív energiáktól – mondja mosolyog-
va. – Itt szabadnak érzem magam. 
Megtapintható közelségben van a 
természet: szaladgálnak a fácánok, 
néha még a rókák is idemerészked-
nek, és a mókusok is ellakmároznak 

a kert határában lévő mogyoróbok-
rokon. Jó ide kijönni. Állandóan a jó 
levegőn vagyok. Kicsit ások, kapá-
lok, gereblyézek, nevelgetem a növé-
nyeimet, és még hasznom is van be-
lőle. Nem beszélve arról, hogy ami itt 
megterem, az teljesen vegyszermen-
tes, bio élelmiszer.

A kertészkedés mára komoly tu-
dománnyá nőtte ki magát, az itteniek 
mégis egymástól lesik el a titkokat. 

– Az egyik szomszédom minden 
fortélyát ismeri ennek az ősi foglal-
kozásnak – folytatja felvillanyozva a 
művésznő. – Tőle már azt is megta-
nultam, hogy a fokhagymát melyik 
konyhakerti növény mellé kell ültet-

ni ahhoz, hogy a két növény erősítse 
egymás hatását. Elmondhatatlanul 
csodás a természet. Hatalmas bol-
dogságot jelent számomra, hogy lát-
hatom és megélhetem a születés és az 
elmúlás folyton ismétlődő csodáját. 
Ez az élet, és az ebből áradó nyuga-
lom és béke minden téren kiegyen-
súlyozottá tesz. Hat a munkámra, 
a kapcsolataimra és a gondolkodá-
somra. Amióta kertészkedek, azóta 
sokkal pozitívabban gondolkodom, 
és sokkal megengedőbb vagyok az 
emberekkel, mint korábban voltam. 
Büszke vagyok arra, ami a kert által 
lettem, és amit itt létrehoztam. 

Balogh Csilla| fotó: Juhász Ákos

Szezonális tanácsok  
kertészkedőknek
Olvasóinknak Farkas 
Péter növényvédelmi 
szaküzemmérnök ad idő-
szerű tanácsokat. 

» A csonthéjasok monília elleni 
védelme ezekben a napokban ha-
laszthatatlan teendőnk. A kezelé-
seket 50 vagy 100 százalékos virág-
zásban, illetve sziromhulláskor kell 
elvégezni. Virágzás után már okafo-
gyott a védekezés!

» Az almatermésűek – alma, kör-
te, birs – varasodás elleni védel-
mét már most el kell kezdeni, a fel-
szívódó szerek blokkszerű (azaz 
ismételt) használatával. Kontakt 
szerek hozzáadása növeli az ered-
ményességet! egyes körtefajtá-
kon már megtalálhatjuk a körtele-
vél-gubacsszúnyog kártételét, de a 
bimbólikasztó és a körtelevélbolha 
is elkezdheti a károsítást. ellenük egy 
hosszabb hatástartamú, felszívódó 
rovarölő szer ajánlott.

» Az őszibaracknál külön gon-
dot jelent a levélfodrosodás (tafrina 
deformans). ellene egyszerre véde-
kezhetünk a moníliával: erre kontakt 
és felszívódó fungicid kombinációt 
javaslok. A szőlőnél még rövid ide-
ig elvégezhetők a lemosószeres vé-
dekezések. Büszkénél (egres) az igen 
agresszív amerikai lisztharmat ellen 
az első védekezést javasolt elvégezni.

» A ribizlin megjelenhetnek az 
első levéltetűtelepek. Jelenlétüket 
deformálódott, pirosas levelek jelzik: 
csak felszívódó szerek alkalmasak az 
irtásukra. A kultúrgyepek felülveté-
sét, gyomirtását folyamatosan vé-
gezhetjük. Fűnyírás után hagyjunk 
pár napot, hogy legyen a gyomok-
nak elegendő felszívódó felülete. Ke-
zelés után csak 4-5 nap múlva nyír-
junk újra füvet. 

» Ellenőrizzük, hogy szőlőtőké-
ink megeredtek-e, amennyiben 
nem, úgy visszametszést kell alkal-
maznunk.

» A zöldségpalánták kiültetésekor 
gondoskodjunk a megfelelő fosz-
forellátottságról, a gyökérnövekedés 
elősegítése miatt. Utána megfele-
lő nitrogén- és kálium-utánpótlással 
tudjuk biztosítani a vegetatív növe-
kedést és szilárdságot. Óvakodjunk 
a túlöntözéstől, hiszen így a gyökér-
zet nem törekszik lefelé, emellett a 
túl sok víz gombás megbetegedése-
ket okozhat. 

Telefon: 46/529-081, 46/529-080.
Virágföld, fenyőkéreg, vetőmagvak, 
műtrágyák, fóliák, kötözőanyagok,
kerti szerszámok (ásók, kapák,  
gereblyék, metszőollók)
fűnyírók, motoroskapák,  
gyepszellőztetők, 
nagy választékban kaphatók.
5% kedvezmény,  
a hirdetés felmutatójának!
Ajánlatunk, 
március 25-től április 30-ig,  
a készlet erejéig érvényes!

Kertünk barátja!

Dr. Bogár László közgazdász 
előadása a Magyaros Borházban
Előadás után borkóstolással egybekötött, kötetlen beszélgetés.

Részvételi díj: 1500 Ft/fő. Helyszín: Miskolc, Bedegvölgy u. 16. sz.
Időpont: 2011. 04. 27., 18.00 óra.
Helyfoglalás korlátozott számban a helyszínen.



Heti horoszkóp
Kos (3. 21–4. 20.) Egyszerre mond igent a baráti meghívásokra és a főnöke felkérésére is. 
Az előbbitől gondtalan szórakozást remél, az utóbbi viszont a hiúságát legyezi. Arra nem gondol, 
hogy a kettő együtt aligha sikerülhet. A párkapcsolatra jóval kevesebb ideje jut, mint szeretné. Vé-

gül is mindig megtalálja a módját, hogy a maga oldalára állítsa a szerencsét.

BiKa (4. 21–5. 20.) A háttérben zajló események pozitív irányba terelik az életét, még ak-) A háttérben zajló események pozitív irányba terelik az életét, még ak-) A háttérben zajló események pozitív irányba terelik az életét, még ak
kor is, ha egyelőre nagyon idegesíti, hogy semmibe sem lát bele, semmiről nem tájékoztatják. A jö-
vőjét érintő távlati kérdéseket újholdkor tűzze napirendre. Hamarosan nyíltan is vállalhatja a világ 

előtt kedvesét. Most élvezze a lopott perceket. Azért a sportot se hanyagolja el!

iKreK (5. 21–6. 21.) Szövetségesei rendkívül türelmetlenek, ezért szinte észre sem veszi, 
ha belerángatják időszerűtlen vagy lehetetlen vállalkozásokba. Tanácsos azokkal szemben is kriti-
kusabbá válnia, akiknek a szaktudását tiszteli, vagy éppen a legjobb barátai. Megteremtődtek egy 

új kapcsolatnak a feltételei. Legyen nyitott mindenkire. Munkájában tartós eredményeket érhet el.

ráK (6. 22–7. 22.) Ha állásváltoztatást tervez, vagy új területen szeretné kipróbálni magát, 
ezen a héten megteheti. A komoly feladatok mellett a szokásosnál több szórakozást, vagy leg-
alábbis lazítást tartogat ez az időszak. Ne habozzon segíteni, mert számítanak önre, de ne vállalja 

magára mások gondjait, mert hiába vezeti jó szándék, rosszat tehet valakinek.

oroszlán (6. 22–7. 22.) Csupa meglepetés éri a héten, és a szerencse is ön mellé áll. 
Most végre kihasználhatja a fantáziáját, és kedvére alkothat. A konfliktusok elől egy kellemes utazásba 
menekül. Párkapcsolatában nem akarja kiengedni kezéből az irányítás lehetőségét, miközben a ked-

vese is „vezető szerepre” vágyik. A kis dolgokban hagyja meg neki a döntés jogát.

szűz (8. 24–9. 23.) A fontos pénzügyi megállapodásoknál, szerződéseknél következete-
sen ki tud állni a saját érdekei mellett, de nehezen koncentrál munkájára. Ennek pedig a magánéle-
te az oka. Hiába igyekszik elhitetni magával, hogy a céljai eléréséhez senkire nincs szüksége, na-

gyon is vágyik egy megbízható társra. Addig azonban ne váltson, amíg a régi kapcsolatot le nem zárta.

Mérleg (9. 24–10. 23.) Két ellentétes erő hat most az életére. Az egyik rendre, következetes-
ségre, kötelességtudatra szorítja: arra készteti, hogy az anyagiak alapján döntsön. A másik viszont arra sar-ségre, kötelességtudatra szorítja: arra készteti, hogy az anyagiak alapján döntsön. A másik viszont arra sar-ségre, kötelességtudatra szorítja: arra készteti, hogy az anyagiak alapján döntsön. A másik viszont arra sar
kallja, hogy hagyatkozzon a megérzéseire, és a tények helyett inkább a fantázia világában keressen meg-

oldást. Hallgasson a józan eszére, és akkor nem érheti meglepetés.  

sKosKosK rpió (10. 24–11. 22.) Nem sok öröme lesz abban a munkában, amit ezen a héten kény-) Nem sok öröme lesz abban a munkában, amit ezen a héten kény-) Nem sok öröme lesz abban a munkában, amit ezen a héten kény
telen elvégezni. Kétszer annyi energiával is csak negyedannyit tud majd teljesíteni, mint máskor. Ez annyi-
ra kedvét szegi, hogy begubózik, és nem kezdeményez. Naponta játszik a gondolattal, hogy új munkahely, 

esetleg új feladat után néz. A magánéletében feltűnhet egy rivális.

nyilas (11. 23–12. 21.) Nagyon feldühödik, ha a dolgok nem a tervei szerint alakulnak. 
Márpedig a munkahelyén és a magánéletében is lesz néhány váratlan esemény, ami felborítja szé-
pen kigondolt terveit, s talán még a hét végi programjait is át kell szerveznie egy váratlan megbí-pen kigondolt terveit, s talán még a hét végi programjait is át kell szerveznie egy váratlan megbí-pen kigondolt terveit, s talán még a hét végi programjait is át kell szerveznie egy váratlan megbí

zatás vagy egyik kollégája betegsége miatt. Dühét mozgással is levezetheti.

BaK (12. 22–1. 20.) A héten szinte semmihez sincs kedve, még a munkáját sem végzi el lelki-
ismeretesen, ami öntől szokatlan. Tavaszi fáradtságra panaszkodik, azonban tudja, hogy ennek telje-
sen más az oka. Egyik kollégája sok borsot tör az orra alá, de sosem vág vissza neki. Mintha félne tőle, 

vagy inkább a nyugalmát félti, azért tűri el az atrocitásokat? 

Vízöntő (1. 21–2. 20.) Tele van életerővel és jobbnál jobb ötletekkel. Vágjon bele min-
denbe, amihez kedve van. A szerencse most ön mellé állt, és mindenben sikeres lesz a héten. Arra 
viszont ügyelnie kell, hogy ha véleményt mond, ne szaladjon ki a száján rögtön az első gondolata. 

Érzelmi élete kellemes fordulatokat tartogat. Munkájában kiválóan teljesít.

HalaK (2. 21–3. 20.) Új kalandra és izgalmas flörtökre vágyik a héten. Felesleges ener-
giáit inkább a munkájában vezesse le. Ezúttal ugyanis nemcsak a fizetésére számíthat, hanem 
olyan külön bevételre is, amihez erőfeszítések nélkül jut hozzá. Ha önálló vállalkozásba kezdett, 

most fordul „termőre” a vállalkozása. Hagyja, hogy a megérzései vezéreljék!

Ismeri Ön híres sportolóinkat?
Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön híres sportolóinkat?
Hamarosan kiderül! Hatrészes keresztrejtvény-
játékunkban neves sportemberek nevét 
rejtettük el! 

A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb május 19-én 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kft. címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A he-
lyes megfejtők között kiadónk, a MIKOM ajándékát, könyvet sorso-
lunk ki.
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GreenBeetz – slágerek 
hangszerek nélkül
Egyedülálló formáció-
nak számít a miskolci 
GreenBeetz zenekar, hiszen 
nincs az országban még egy 
beat box-ot játszó együttes.

A négy helyi fiatal nem használ 
semmilyen hangszert, csupán a 
szájukkal képzik a hangokat.

– Két éve alakult a zenekar, ak-– Két éve alakult a zenekar, ak-– Két éve alakult a zenekar, ak
kor még Ondecs István „Bigyóval”, 
aki emellett az Acustic Enemy zene-
karnak volt az énekese. Ő azóta már 
nincs velünk, de a formáció négy 
fővel tovább vitte a műfajt – mondja 
Vasiszta Ákos, a banda egyik tagja.

– Nem vagyunk kifejezetten ze-
nészek, hiszen még a kottát sem is-
merjük – teszi hozzá Kajati Bálint, 
az egyik alapító tag, aki szerint a 
legnagyobb hangszer a test, és ők 
ezt szeretnék bebizonyítani. A csa-
pat mindig az éppen aktuális, dina-
mikus slágert dolgozza át beat box 
stílusra, műfajtól függetlenül.

– A legnehezebb az volt, hogy 
a különböző elemeket és a tago-
kat összehangoljuk, de idővel ösz-
szeszoktunk annyira, hogy ez már 
magától megy – meséli Kajati, aki 
azt is elárulja, hogy az előadásokon 
igazi „arcleesős” élményt adnak 
a közönségnek, akik rendszerint 
nem hiszik el, amit hallanak. Per-
sze, sok munka kell hozzá, hiszen a 
tagok külön-külön is gyakorolnak 
szinte minden nap, de a közös pró-
bákat sem szabad elhanyagolni.

 – Túl vagyunk már azon, hogy 
magunkat szórakoztassuk, a sok 
próba és a kialakított stílus, remél-
jük, meghozza a gyümölcsét, és na-
gyobb fellépési lehetőségeket is ka-
punk majd – teszi hozzá Vasiszta 
Ákos, aki azt is elmondta, hogy az 
idei Kocsonyafesztivál mérföldkő 
volt az életükben, hiszen rengete-
gen megismerték művészetüket, 
és az embereknek tetszett az, amit 
előadtak.

A zenekarral készült bővebb be-
szélgetés a minap.hu-n olvasható.

Vajtó László

Több miskolci középiskolá-
ban is működik diákszínját-
szó kör, ám a Herman Ottó 
Gimnáziumé kuriózumnak 
számít, hiszen spanyol nyel-
ven adják elő a saját maguk 
által írt darabokat.

A Herman Ottó Gimnáziumban 
2001-ben indult spanyol–magyar 
két tanítási nyelvű képzés, és az elő-
készítő év után már el is kezdőd-
tek az első spanyol nyelvű színdarab 
próbái. Azóta minden évben részt 
vesznek az ENIBE elnevezésű verse-
nyen, a kéttannyelvű gimnáziumok 
nemzeti találkozóján.

Így volt ez az idei tanévben is, 
amikor októberben, a Herman-
ban „civilben” nyelvet tanító Alfon-
so Guerrero, és a matematika–in-
formatika szakos German Bernardo 
vezetésével nekivágott egy tizenegy 
fős lelkes csoport (két fiú, a többi 

lány), hogy írjon és begyakoroljon, 
majd előadjon egy színdarabot. Ír-
jon, merthogy ők nem adaptálni, ha-
nem alkotni szeretnek. És mi más ih-
lette volna meg őket, mint az iskolai 
mindennapok?

– Természetes volt, hogy saját da-
rabot adunk elő, hiszen ez az elő-
ző évben is bejött. Három csoportra 
osztottak minket, ötleteltünk, jelene-
teket írtunk. Mindenkivel volt egy 
tanár is, hogy a spanyol fordulatokat 
jobban átadja a szöveg. Az osztályos 
téma is jól bevált, ez inspirál minket 
leginkább – mondja a tizedikes Tóth 
Réka, aki rutinos tagja a kontingens-
nek.

Az első hetek különböző gyakor-
latokkal teltek, a próbák pedig janu-
árban kezdődtek. 

– Eleinte hetente egyszer találkoz-
tunk, majd a márciusi ENIBE köze-
ledtével sűrűsödtek a próbák. Még 
szombaton is bent voltunk, amikor 
az ünnepek miatt pótoltuk a munka-
napot – meséli nevetve German, az 
egyik rendező.

– Nyelvtanulás szempontjából is 
kiváló a kurzus, kötetlenebbek ezek 
a találkozások a diákokkal – folytat-
ja Alfonso, a másik alkotó spanyol. 
Tizenhat perces a darab, szigorúak 
ugyanis a szabályok, így nehézséget 
jelentett, hogy mindenkinek legyen 
szövege. A kilencedikestől a tizenket-
tedikesig – az érettségizők kivételé-
vel, akik ilyenkor már a nagy vizsgára 
készülnek – minden korosztály meg-
található az együttesben: a nagyok 
segítettek a kicsiknek, akik nagyon lel-
kesek voltak az első pillanattól kezdve.

A március 25–26. között megren-
dezett debreceni találkozón különdí-
jat kaptak a hermanos spanyolosok: 
a legjobban ők vitték színre a forga-
tókönyvet a hét gimnázium csapa-
ta közül.

– Az igazi elismerés az, hogy meg-
hívtak minket egy előadás erejéig a 
húsvét utáni hétre Budapestre, a Ká-
rolyi Mihály Gimnáziumba, ahol 
1988 óta működik kéttannyelvű kép-
zés – tette hozzá büszkén German.

Soós Péter | fotó: Juhász Ákos

Pályázatok
15 perc kakaó! PR és projektek 
népszerűsítése témában szervez 
képzést 15 perc kakaó címmel 
május 26–29. között ifjúsági civil 
szervezetek számára a Mobilitás 
Országos Ifjúsági Szolgálat Fiata-
lok Lendületben Programirodá-
ja és a Cseresznye Ifjúsági Iroda 
Nagykovácsiban. A módszertani 
képzés célja, hogy a résztvevők if-képzés célja, hogy a résztvevők if-képzés célja, hogy a résztvevők if
júsági projektjeiket és szerveze-
teiket minél hatékonyabban 
tudják népsztudják népsztud erűsíteni, és hogy át-
gondolhassák PR-stratégiájukat. 
Szó lesz az eredmények széles 
körű megismertetéséről és hasz-
nosításáról, valamint a Fiatalok 
Lendületben Program ismertsé-
géről is. Jelentkezési határidő: áp-
rilis 29. További részletek: http://
mobilitas.hu/flp/hirek/6469

Nemzetközi esszéverseny. FiaNemzetközi esszéverseny. FiaNemzetközi esszéverseny. -
talokat invitálnak a világ minden 
részéről, hogy kreatív ötleteiket 
mutassák be a következő témá-
ban: Történetem inspirációja. Esz-
szét bárki beadhat, aki nem érte 
el a 25. életévét. A műnek erede-
tinek és kiadatlannak kell lennie, 
és maximum 800 szóból állhat an-
gol, francia, spanyol vagy német 
nyelven, illetve 1600 karakternél 
nem lehet több, amennyiben ja-
pán nyelven írják. Az elsők között 
végzők pénzjutalmat, illetve egy 
japán utazást nyerhetnek. Beadá-
si határidő: június 30. További pá-
lyázatok a www.mobilitas.hu, illet-
ve a www.eurodesk.hu oldalon!

További pályázatok a www.További pályázatok a www.További pályázatok
mobilitas.hu, illetve a www.
eurodesk.hu oldalon!

Saját darabot, spanyolul



Április 23. | szombat » Labdarúgás: NB II Keleti csoport, Diósgyőri VTK – Makói FC. 
Diósgyőr, 19.00.

Április 24. | vasÁrnap » Amerikai futball: Eger Heroes – Miskolc Steelers. Eger, Észa-
ki sportpálya, 15.00

Április 29. | péntek » Autósport: 18. Hell Miskolc Rally, az ob második futama. Prológ, 
Népkerti sporttelep, 17.00.

Április 30. | szombat » Asztalitenisz: NB I Keleti csoport, férfi: Borsod Volán I – Szol-
noki Tisza SE. NB II Keleti csoport: Borsod Volán II – Kisújszállási SE. Diósgyőri ASE – Debreceni ASE. Sze-
mere Szakközépiskola tornaterme, 11.00. » Autósport: 18. Hell Miskolc Rally, az ob második fu-
tama. Kány – Szemere 6.00 » Kosárlabda: NB I B női, a harmadik helyért, Miskolci Sportiskola 
– Tatabányai KC. Miskolc, Zrínyi Gimnázium tornaterme, 17.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Jön a Miskolc Rally!
Április 28. és 30. között 
rendezik az Országos 
Rally Bajnokság második 
futamát, a 18. Hell Miskolc 
Rallyt. Csütörtökön átvé-
tel és közönségtalálkozó, 
pénteken prológ, szomba-
ton pedig öt helyszínen 15 
gyorsasági várja a nézőket.

Jövő héten a borsodi megyeszék-
helyre érkeznek a hazai rallysport 
legjobbjai. Április 28-án, a Mis-
kolc Autó Lorántffy utcai szalon-
jában a gépátvétellel és az admi-
nisztrációval indul a 18. Miskolc 
Rally, az ob második futama. Az-
nap az átvétel helyszínén és az 
egykori BlackTracyben is szervez-
nek közönségtalálkozót. Utóbbi 
helyszínen többek között ifj. Tóth, 
Asi, Bútor, Spici, Hadik, Balogh és 
Turi várja a technikai sport rajon-
góit.

Pénteken a népkerti Speedway 
Arénában rendezik a prológot 
délután fél 5-től, majd szombat 
hajnaltól öt helyszínen 15 gyor-

sasági szakaszt izgulhat végig a 
nagyérdemű.

Jacsó Tibor, a rendezvény fő-
szervezője lapunk érdeklődésé-
re elmondta, mintegy százhúsz 
induló vág neki a 18. Miskolc 
Rallynak. A külső helyszínekre, 
a szervizparkba, szervizzónába, a 
gépátvételre és a gyorsaságira díj-
mentesen mehetnek be a nézők.

– A hagyományos prológ idén 
is teltházas lesz. Abaúj és Zemplén 
térségében lesz a gyorsasági, úgy 
tudom, jól fogynak a szállások a 
környéken, tehát ott is sok néző-
re számítunk.

Szombat hajnalban 6.08-kor 
lesz a rajt, és a tizenöt szakaszt tel-
jesítő rally 1-esek várhatóan este 9 
órakor végeznek a Lorántffy ut-
cán, míg a kettesek három órá-
val korábban – tekintett előre Ja-
csó Tibor.

A gyorsasági útvonala: 1/6/11, 
Kány – Szemere; 2/7/12, Szemere 
– Hernádvécse; 3/8/13, Abaújvár 
– Hollóháza; szervizzóna, Gönc; 
4/9/14, Fony – Regéc – Óhuta; 
5/10/15, Erdőbénye – Aranyosi-
völgy; szervizpark, Encs; cél, Mis-
kolc (Miskolc Autó).

S. P.
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KLASZTER NAPOK
2011. április 27-30-ig

Az Észak-magyarországi Műanyagipari Klaszter konzultációs 
workshoppal egybekötött konferenciát, valamint pályázatírói tan-
folyamot szervez.
A konferencia címe: „A környezettudatos műanyagipar”
Időpontja: 2011. április 27., regisztráció: 9.00 – 9.30
Helye: Hotel Novotel Budapest Danube, 1027 Budapest, Bem rak-
part 33–34.
A konferencia érintett témakörei: az iparág helyzete, aktuális tren-
dek, szabályzatok; a csomagolóipar helyzete, újrahasznosítás, le-
bomló műanyagok;  életciklus-elemzés, biológiai lábnyom; aktuális 
források és elérhetőségük.
A konferencia várható programja megtekinthető az ÉMMK hon-
lapján.
A konferenciát követően konzultációs workshopot tartunk, ahol 
a résztvevőknek módja nyílik részletesen megvitatni kérdéseiket 
az előadókkal.
A pályázatíró tanfolyam időpontja: 2011. április 28–30. (20 óra).
Helye: Bay Zoltán Intézet, Miskolctapolca, Iglói út 2. 
A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek európai 
uniós és egyéb pályázati anyagok szakmai előkészítésére, a pályá-
zatok megírására és a projektek lebonyolítására.
A képzésen való részvétel klasztertagok részére ingyenes.

További információ: www.emmk.hu  
Kapcsolat:  H-3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 32.
info@emmk.hu, norster@freemail.hu
www.emmk.hu

Ez a publikáció az ÉMOP -1.2.1-2008-0025 számú projekt kereté-
ben készült.

HIrdetés

HIrdetés

Hazai pályán a rangadó után
Kétezernél is több szurkoló 
kísérte el kedvenceit vasár-
nap Nyíregyházára, ahol óri-
ási lépést tett a feljutásért a 
DVTK. Most, négy hét után, 
végre ismét idehaza léphet-
nek pályára a fiúk!

Ilyen szurkolóinvázióra rég volt pél-
da a klub történetében, de a druk-
kerek érezték, most igazán szük-
sége van biztatásra a csapatnak 
– akik hetek óta meg is hálálják a 
hitet. A piros-fehérek Mohamadou 
Abdouraman góljával már az első 
félidőben megszerezték a vezetést – 
José Luque szezonbeli hatodik gól-
passzát szállította –, majd a záró já-
tékrészben háromgólosra növelték 
előnyüket Savo Raković és Dobos 
Attila találatával. 

Utóbbi kiállítása után azonban 
feljött a Nyíregyháza, és a végére szo-
ros lett a mérkőzés, de 3–2-re dia-
dalmaskodva a DVTK így is megér-
demelten hozta el a három pontot a 
Spartacustól, három pontra növelve 
ezzel előnyét legnagyobb riválisával 
szemben a tabellán. Érdemes azon-
ban visszatérni a miskolci középpá-
lyás piros lapjára – a hazaiaknál Goia 
és Kovačević alattomossága nem ért 
kártyát Bognár játékvezetőnél, azon-
ban a diósgyőrit egy vélt sportsze-
rűtlenség miatt egyből az öltözőbe 
küldte. Ennek ellenére a szélső sze-
rint nem érdemes a játékvezetővel 
foglalkozni.

– Nem néztem még vissza a jele-
netet, így nem tudom, jogos volt-e 
a piros lap. Ráléptem a hazai játékos 

lábára, ezt nem tagadom, de nem ta-
postam. Talán hibázott az ítéletnél a 
játékvezető... Ha nem tíz emberrel 
fejezzük be a mérkőzést, szerintem 
3-4 gól is lett volna közte a javunkra, 
de nem szeretném a bíráskodást mi-
nősíteni. Ezúton is szeretném meg-
köszönni a csapattársaimnak, hogy 
kisegítettek ebben a szituációban, 
óráknak tűnt az utolsó negyedóra – 
mondta Dobos.

Az első gól szerzője úgy látta, az 
első pillanattól kezdve a diósgyőri-
ek uralták a játékot, egységesebbek 
voltak ellenfelüknél, így megérde-
melten nyertek. A következő feladat 
kapcsán hozzátette: csak a győzelem 
az elfogadható a Makó ellen, hogy 

elérjék céljukat, álmukat. Dobost egy 
mérkőzésre tiltotta el az MLSZ fe-
gyelmi bizottsága.

Benczés Miklós, a DVTK vezető-
edzője élete legfontosabb mérkőzé-
sének nevezte a szabolcsi vendégsze-
replést – ezt az öltözőben előzetesen 
is elmondta futballistáinak, akik en-
nek megfelelően léptek a gyepre.

– Az együttes egyre jobban ösz-
szeáll, a siker kovácsolja az egységet. 
Az akarat, elszántság és koncentrá-
ció, amit kivittek a fiúk a pályára, di-
csérendő. Nem lepett meg minket a 
Nyíregyháza, felkészültünk belőlük 
Szentes Lázár szakmai igazgató se-
gítségével, és korábban én is láttam 
őket. Úgy érzem, sikerült jól össze-

raknunk az ellenük való játékot. Az 
sem mellékes, hogy a saját játékun-
kat is tudtuk játszani, amivel a kö-
zéppályán föléjük tudtunk nőni – ér-
tékelt a szakember.

A „mester” kiemelte, a győzelmi 
sorozat jót tesz az önbizalmuknak, 
a játékosok erőt merítenek ebből és 
érzik, jó úton haladnak. A szériát 
szombat este 7 órától hazai pályán 
– vélhetően élénk érdeklődés mel-
lett –, a Makó ellen nyújthatja tíz-
mérkőzésesre Benczés legénysége. 
A Csongrád megyeiekkel szemben 
az elengedhetetlen három pont meg-
szerzése mellett van is törleszteni va-
lójuk, hiszen ősszel idegenben 2–0-
ra kikaptak tőlük.                      Soós P.

röviden ›››››››››››››››››››››››››››››››››
Háromszoros győzelem. Az 
Aranyhomok Kupával az elmúlt hét 
végén megkezdődött az idei rádiós 
tájfutószezon. Az ágasegyházi viada-
lon Kovács Attila megnyerte a rövid- 
és az ultrarövid hullámú, valamint a 
gyorsasági versenyt, s így az össze-
tettet is az új, F60-as kategóriában. 
A miskolci tájfutó a hetedik Európa-
bajnoki részvételére készül – az eddi-
gi hatból ötről érmet is hozott haza.

Európai siker. A Havasszépe SE 
és Jégszínház műkorcsolya-ver-
senyzői negyedik alkalommal vet-
tek részt április 15–17. között az 
olaszországi Canazeiben Euró-
pa-kupán, melyen egyéni és cso-
portos kategóriában is érmes és 
dobogóközeli eredményeket értek 
el. A csoportos interpretatív kate-
góriában a második helyen végzett 
az egyesület.

Dobogón a MISI
A Miskolci Sportiskola és 
két kenusa is díjat kapott.

Az elmúlt hétvégén második al-
kalommal rendezték meg a Sport-
iskolák Országos Szövetségének 
(SIOSZ) díjkiosztó gáláját Eger-
ben. Az ötszáz fő feletti egyesüle-
ti típusú sportiskolák versenyében 
a Miskolci Sportiskola a harma-
dik helyet érte el, míg egyénileg két 
kenust, Bodonyi Andrást és Viola 
Viktort díjazták városunkból.

Plakettet és sportszervásárlá-
si utalványt vehettek át: ők lettek a 
legjobb sportiskolás kenusok az or-
szágban. A páros tavaly a maratoni 

világbajnokságon első, a moszkvai 
Eb-n ötszáz méteres távon pedig a 
hatodik helyet érte el. Slisz Béla, a 
duó edzője elárulta, idén hasonló-
an sikeres szereplésben bízhatnak. 

– Világbajnokságokra készü-
lünk, lesz maratoni és síkvízi is 
2011-ben. A fiúk alapemberek a 
válogatottban, a páros mellett el-
képzelhető, hogy egyéniben és 
négyesben is versenybe szállnak 
– avatott be a részletekbe a szak-
ember.

Magyarországon 75 közoktatá-
si típusú és 18 egyesületi (városi) 
sportiskola működik; a rendszerben 
közel húszezer iskoláskorú gyermek 
jut sportolási lehetőséghez.

S. P.

A csapat mindig maga mögött tudhatja a diósgyőri B-közép támogatását | fotó: Mocsári L.
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Harang-hírek. Húsvétvasárnap 
minden katolikus templomban az első, regge-
li szentmise végén ételmegáldás lesz. Ezen a 
napon a mindszenti plébánia tanácstermében 
délután fél 5-től mocorgós szentmisét mutat-
nak be a kisgyermekes családoknak. Húsvéthét-
főn vasárnapi miserend lesz a templomokban. 
Kelemen Didák boldoggá avatásáért mu-
tat be szentmisét április 28-án, csütörtökön este 6 
órától a minorita templomban Böjte Csaba feren-
ces. Másnap, pénteken, ugyanitt rendezik meg a 
regionális Irgalmasság-konferenciát, délután 
1 órától. Az előadók: Andrzej Kostecki domonkos, 
Katona István egri segédpüspök, Ailer Gellért és 
Simkó Csaba. A záró szentmisét este 6 órától Ka-
tona István mutatja be.

HIrdetés

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Április 25. | Hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmód-

magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Roma római musical, a Romano Teatro Cigány Nemzetisé-
gi Színház előadásában 19.05 Portré miskolci kitüntetettekkel: Czabán János professzor, Csókay And-
rás idegsebész, Kiss Ákos Levente gyermeksebész, Rostás László főépítész, Markovics László sportvezető 
20.15 Krisztus a képzőművészetben 20.30 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Szakácspárbaj, francia film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 26. | Kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Élet-
mód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV 
sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múltkor: válogatás a Miskolc Tv archívumából 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 20.25 DVTK – Makó labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvétel-
ről 23.00–06.00 Képújság.

Április 27. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Európa 2. rész 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Múltkor: válogatás a Miskolc Tv archívumából (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Miért pont az én lányom?, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 28. | CsütörtöK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Bizton-
sági zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Te-
levízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Manézs: Zrínyi Drámata-
gozat 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A megbízás, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Április 29. | pénteK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Szabad a csók?, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 30. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science Club 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilá-
val és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

mÁjus 1. | VasÁrnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Április 21–Április 26. | Keddig | 15.00 Hopp; amerikai vígjáték  
| KN | (Béke-terem) | 16.00 Hopp; amerikai vígjáték | KN | (Uránia-terem)  
| 17.00 A belgrádi Fantom; feliratos, szerb–magyar–bolgár akciófilm | 12 |  
(Béke-terem) | 17.30 Anyát a Marsra!; amerikai animációs film | 12 | (Uránia-
terem) | 19.30 Eljő a napunk; feliratos, francia film | 18 | (Béke-terem) | 20.00 
Féktelen harag; amerikai akcióthriller | 18 | (Uránia-terem)

Április 28–mÁjus 4. | szerdÁig | 16.00 Hopp;  amerikai vígjáték | KN | 
(Uránia-terem), április 29-től: 15.00 (Béke-terem) | 17.30 Rio; brazil–kanadai–
amerikai animációs vígjáték | 12 | (Uránia-terem), április 29-től: 16.30 (Béke-
terem) | 19.30 Menedék; feliratos francia film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Ki/Be 
Tawaret; magyar tévéfilm | 12 | (Uránia-terem)

art mozi, művészetek háza ››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok

Rio 3D (MB digitális 3d, premier) | KN | 
10.00, 12.00 (csütörtök–kedd), 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 – 22.00 (péntek–hétfő)
Forráskód (F premier) | BA | 10.15, 12.15 
(csütörtök–kedd), 14.15, 16.15, 18.30, 20.30 – 
22.30 (péntek–hétfő)
Rio (MB premier) | KN | 11.00 (csütörtök–kedd), 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 – 21.00 (péntek–hétfő)
Thor (MB digitális 3d, premier előtt)  
| BA | 19.45 (csak szerda)
Cinemaestro – Manon (F premier)  
| BA | 19.00 (csak péntek)

Ismeretlen férfi (F premier) | 16 | 15.30, 
17.45, 20.00 – 22.15 (péntek–hétfő)
Maci Laci (MB digitális 3d) | KN | 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00 (csak péntek), 11.30 (csütörtök–
kedd, kivéve péntek), 13.30, 15.30, 17.30 (kivéve 
péntek), 19.30 (szombat–hétfő)
Maci Laci (MB premier) | KN | 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00 (csak péntek), 10.30 (csütörtök–kedd, 
kivéve péntek), 12.30, 14.30, 16.30 (kivéve péntek)
Csúcshatás (F premier) | 16 | 14.00, 18.15
Sorsügynökség (MB) | 12 | 11.45 (csütör-
tök–kedd), 16.15, 20.15 – 22.30 (péntek–hétfő)
Álomháború (MB) | 16 | 18.15 – 22.30 (pén-
tek–hétfő)

Kellékfeleség (MB) | 12 | 10.45 (csütörtök–
kedd), 15.15, 17.30, 19.45 – 22.00 (péntek–hétfő)
Rango (MB) | 12 | 11.15 (csütörtök–kedd), 
13.15
Elhajlási engedély (MB) | 16 | 13.00, 
20.30
Féktelen harag (MB digitális 3d) | 18 | 
21.15 (szombat–hétfő), 21.45 (csak péntek)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besoro-
lás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak szom-
batra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak péntekre 
és szombatra vonatkoznak!

cinema city, miskolc plaza – április 21–április 27. ››››››››››››

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Az Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodulok elvégzése után  

az alábbi, államilag elismert végzettségek szerezhetők meg:
l Fitoterapeuta l Kineziológus 
l Reflexológus l Akupresszőr

l Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta
l Fülakupunktúrás addiktológus
Bővebb információ, jelentkezés:
Tel.: 46/342-617; 70/361-34-46

www.kontrollegeszseg.hu
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Kovács  
Józsefné 

a 13. vk. önkormányzati 
képviselôje

Gazdusné 
Pankucsi Katalin 
a 16. vk önkormányzati 

képviselôje

Seresné  
Horváth Zsuzsa 
a 18. vk. önkormányzati 

képviselôje 

Áldott húsvéti ünnepeket  
kívánnak  

a választókerületeikben élôknek  
és minden kedves  

miskolci lakosnak !

l riasztórendszerek telepítése 
l tűzjelző rendszerek telepítése és karbantartása
l 24 h-ás távfelügyelet
l VIdeÓ távfelügyelet
l épületautomatizálás
l Biztonsági és hővédő fóliázás

riasztó távfelügyelet vezetékes telefonvonal nélkül!
l nincs telefonköltség
l nincs modemdíj
l nincs telepítési költség

távfelügyeleti rendszerünkhöz való csatlakozás 0 Ft
A havidíj olcsóbb, mint gondolná!

MISKOLC, Soltész Nagy Kálmán u. 87. 
Tel.: 46/560-590, 30/690-3590

a
k
c
i

ó
!

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

ORLAI-PRODUKCIÓ – ESÔEMBER
Fôbb szerepekben: 

Kulka János, Nagy Ervin, 
Garas Dezsô, Kézdy György, 

Cseh Judit,  
Urbanovits Krisztina,  

Simicz Sándor

Június 26., vasárnap, 19.00 óra
Jegyár: 3900 Ft, Miskolc Kártyával 3100 Ft

A Szent Benedek Gimnázium Miskolci Tagintézménye
póTFELvéTELIT HIRDET 

gimnázium, szakközépiskolai tánctagozat,  
ügyvitel- informatika és kereskedelem

szakiskolai szakmacsoportokban. 

A pótfelvételi időpontjai: 2011. május 4., 13.00  
és 2011. május 9., 9.00.

Bővebb információ a 46/ 530-340 telefonon.

Április 23. | szombat
19.00 | Quimby. Teátrum koncert. Művészetek Háza.

Április 24. | VasÁrnap
10.00–13.00 | Húsvéti játszóház. Kézműves fog-

lalkozások, népi játszóházak. Diósgyőri Kézmű-
ves Alkotóház.

10.00–16.00 | Húsvét. Tojáskeresés, hagyomány-
őrző programok. Diósgyőri vár.

Április 25. | Hétfő
19.00 | Nemzeti Gálahangverseny. Az új alkot-

mány tiszteletére a Miskolci Szimfonikus Zenekar-
ral. A koncerten közreműködik László Boldizsár és a 

Miskolci Bartók Kórus. Vezényel: Kovács László. Mű-
soron Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, Liszt Fe-
renc: Les Preludes. Művészetek Háza.

Április 26. | Kedd
18.00 | Irodalmi Rádió. Művészetek Háza.

Április 27. | szerda
13.00 | II. Vasutas Gyermekdal Találkozó. Elő-

döntő. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
17.00 | ArTTér: Tejút – a tündérek és a hadak 

útja. Miskolci Galéria, Feledy-ház.
19.00 | Miskolci Szimfonikus Zenekar – 

Oratorienchor Aschaffenburg. Vezényel: Joa-
chim Schüler. Művészetek Háza.

Április 28. | CsütörtöK
15.00 | Főzés a Szinva teraszon. Boros László mes-

terszakáccsal. Szinva terasz.
17.00 | Verdi élete és munkássága. Zenetörténe-

ti sorozat, előadó: Bócz Sándor zenetörténet-tanár. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | Így emlékszem... Találkozás idős miskolci 
lakosokkal. Miskolci Galéria, Petró-ház.

17.00 | Múzeumi menüett. Vendég: Máger Ágnes, 
Kondor Béla- és Múzsa-díjas festőművész, közre-
működik: Koncz Károly György, Radnóti-díjas elő-
adóművész. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

Április 29. | pénteK
15.00 | A fúvós hangszerek bemutatkozása. Elő-

adás Flach Antal csemballóművész vezetésével. 
Szabó Lőrinc Könyvtár Letéti Hangos Könyvtára.

17.00 | Karaoke-verseny iskolásoknak. Göröm-
bölyi Közösségi Ház.

18.00 | A tudat kvantumfizikája. Előadást tart 
Nadzsal Ida. Jókai lakótelepi Malom.

Április 30. | szombat
10.00 | Görénysimogató. Alphazoo áruház (József 

A. utcai hipermarket).
10.00 | II. Vasutas Gyermekdal Találkozó. Döntő. 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.

10.00–19.00 | Ásványfesztivál – kiállítás és 
börze. Egyetemi sportcsarnok.

16.00 | Teret adunk a kultúrának. Hagyomány-
őrző amatőr csoportok találkozója. Pereces, sza-
badtér.

mÁjus 1. | VasÁrnap
09.00–19.00 | Majális. Koncertek, mesterség-

bemutatók, népművészeti és gyerekprogramok, 
májusfaállítás, vásár, DVTK-utánpótlás-bemutató 
mérkőzés. Csanyik.

09.00–16.00 | Ásványfesztivál – kiállítás és 
börze. Egyetemi sportcsarnok.

10.00 | Családi nap. Végvár liget (Törökverő u.).
Nemzeti Gálahangverseny, Művésze-
tek Háza – április 25.

Ásványfesztivál, egyetemi sportcsarnok – április 30–május 1.
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Már ballagtak.
Az érettségi kezdete – az idén má-

jus 2. – előtti hétvégén ballagnak 
el a végzősök iskolájukból. Viszont 
diákszállásokon is szokás megün-

nepelni a ballagást. A négy vagy 
annál több évüket az intézmény-
ben töltő diákokat ilyenkor a ha-
gyományos ballagáshoz hasonló-
an elbúcsúztatják a még maradó 
tanulók, valamint az intézmény 

tantestülete. Kedden – azért ilyen 
korán, hogy ez ne ütközzön az is-

kolai ballagással – 42 diák mon-
dott búcsút a miskolci Központi 

Leánykollégiumnak. 
(fotó: Mocsári L.)

Akkor és most... Egy új városi zeneiskola építésének gondolata 
1907-ben vetődött fel, de csak 1926-ban valósult meg. Tervezője a bu-
dapesti Valder Gyula volt. A miskolciak az épületet kezdettől Zenepa-
lotának nevezik, amelyet a hallgatók 1927-ben „laktak be”. 1927–1936 
közötti igazgatója Koller Ferenc volt. Díszterme rendszeresen adott 
helyet irodalmi felolvasóesteknek is. (Egy időben a felsőkereskedelmi 
iskolát, a 10-es honvéd hadimúzeumot és a jogakadémiát is befogad-
ta. A Hunyadi utca felőli oldalon üzletek, a főbejárat előtti téren piac is 
volt.) Többféle terv után az elmúlt évben készült el a felújítása.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Az igazi húsvéti sonka
Tóth Árpád több mint 
húsz éve árusít hústermé-
keket a Búza téren, már az 
édesanyja is ismert szemé-
lyisége volt a Vásárcsar-
noknak.

– A magyar ember az ételekkel is 
szereti megadni a módját a jeles 
alkalmaknak! A különböző ün-
nepekhez régi időktől fogva kü-
lönböző, finom falatok dukálnak 
– mondja a pult körül sürgölődve. 
– A húsvétnak például elengedhe-
tetlen kelléke a finom sonka, egy-
általán nem mindegy azonban, 
hol és milyen terméket vásáro-
lunk az ünnepi asztalra!

– Azt szoktuk mondani, a jó 
sonka olyan legyen, mint egy fiatal 
lány kemény hátsója – kacsint ha-
miskásan beszélgetőpartnerünk. 
Először is jó alapanyag szükséges: a 
hús kiválasztásakor fontos, hogy se 
vizenyős, se túl tömör ne legyen! A 
sózás hagyományos módszerekkel 
történjen, az az igazi, ha kevés sa-
létrommal és cukorral összekevert 
sóval dörzsölik be a sódart. Ez nem 
csupán tartósítja a húst, de erősíti a 
zamatát, aromáját is. A valódi pa-

rasztsonka elkészítése legalább hat-
nyolc hétig tart: a füstölés után ki-
hagyhatatlan folyamat az érlelés is 
ahhoz, hogy igazi ízeket kapjunk!

A gyors érlelésű, vákuumcso-
magolt termékek gyengébb minő-
séget képviselnek, mondja a ke-
reskedő. Ezek a húsba injektált 
páclevekkel, aromákkal készülnek, 
magas adalékanyag-tartalommal. 

– A sonka esetében is érvényes 
az ár-érték arány. Az igazi sonka 
nagyjából 1500 forintos kilónkénti 
árnál kezdődik, és az sem mindegy, 
hol szerezzük be! – hangsúlyozza 
Tóth Árpád. – A kisebb, magyar 
tulajdonú boltok, a hazai terme-
lői áruk, véleményem szerint, jó-
val megbízhatóbb minőséget kép-
viselnek, mint a nagy áruházláncok 
dömpingárui.                     Szepesi S. 

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Tovatűnt percek
A magyar irodalom legjeit gyűj-
ti össze a ballagás alkalmára. A 
ballagókönyvben a költők és írók 
emlékeznek meg diákéveikről. 
Mindazt felelevenítik, ami egyko-
ri iskolájukhoz, tanáraikhoz, tár-
saikhoz köti őket. 

Az öröm, a meghatottság, a bú-
csúzás pillanatai hatják át a kötetet. 
A ballagás így igazán meghitt lehet, 
s mindaz megmarad belőle, ami 
szép emlékként szolgálhat sok-sok 
év múlva.

Seneca:  
Menj, és légy ember
Ami a szeretetteljes és boldog élet-
hez szükséges, mindaz megtalál-
ható Seneca Menj, és légy ember 
című könyvében. Az alkotás a jó-
ság és az emberség tudatát erősíti 
meg az olvasóban, emberismerettel 
és az egyenes élethez szükséges tu-
dománnyal vértez fel.

Seneca bölcs útmutatásai korta-
lanok, így tanácsai méltó társul sze-
gődnek a ma emberéhez.

212 éve, 1799. április 19-étől 
olvassuk Miskolc város jegy-
zőkönyvében, hogy tízezer főt 
meghaladó „muszka seregnek” 
kellett szállást és ellátást biztosí-
tani (a francia–osztrák háború-
ba vonultak). A hasonló esetek-
re a „verbunk kaszárnyához új 
épület ragasztása rendeltetett el”.

151 éve, 1860. április 11-
étől 29-éig tartott a „Széchenyi-
gyász”. Az avasi templomban 
Kun Bertalan lelkész és Lévay 
József gimnáziumi tanár tartott 
gyászbeszédet. Minden feleke-
zet harangzúgás közepette em-
lékezett a legnagyobb magyarra. 

80 éve, 1931. április 22-én lo-
vas ünnepélyt rendeztek a Bu-
dapest–Lillafüred távlovaglás 
résztvevői. A több mint 200 lo-
vas között német, olasz, holland, 
svéd, finn, török, lett és bolgár 
nemzetiségű is volt. Köztük lo-
vagolt a kormányzó fia, Horthy 
István, a Palotaszállóban pedig 
„magánvendégként” tartózko-
dott a kormányzó és felesége.

Hétforduló ›››››››››

GéniuSz Könyváruház
3530 Miskolc, Széchenyi u.107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Névadó – Soltész nagy Kálmán
A Soltész Nagy Kálmán 
utca a Zsolcai kapuban 
nyílik, és a Petneházy 
bérházak mellett torkol-
lik a Hejőcsabán keresz-
tül Miskolcról kivezető 
országútba.

A névadó az 1878. évi 
nagy árvizet megelőző-
en lett polgármester. Így 
első számú feladata a romok elta-
karítása és egy új város megtervez-
tetése, felépítése volt. A „nagy épí-
tő” jelzőt így ragasztották nevéhez. 
A polgármesteri teendőket 1901-ig 
látta el, ezt követően országgyűlési 
képviselővé választották. A jogi vég-

zettségű polgármester a 
szabályrendeletek soka-
ságát tárgyalta és fogad-
tatta el a képviselő-tes-
tülettel. A honfoglalás 
ezredéves megünneplé-
sére számos középület, 
laktanya készült el, ut-
cakövezési programot 
hajtottak végre, eltűn-

tek a vízimalmok a Szinváról. A vas-
úti csomóponttá lett Miskolc lélek-
száma több volt, mint Kassáé. (Az 
1844–1905 között élt polgármester 
védett sírja az avasi református te-
metőben, képe a mai polgármesteri 
hivatalban található.)                       D. I.

Menedék
Fiatalok, szerelmesek és heroin-
függők. Mousse és Louis egy al-
kalommal túladagolja magát. Lo-
uis végzetesen, Mousse viszont 
pár hét kóma után magához tér. 
És megtudja, hogy gyermeket vár. 
Vidékre menekül a drog, a fiú csa-
ládja és persze önmaga elől is.

Egy barátja házában húzza meg magát, ám egy nap hirtelen betoppan 
egykori szerelmének meleg bátyja, Paul.

színes, feliratos francia film, korhatár 12 év
Művészetek háza, Béke-terem április 28–május 4., 19.30

filmajánló ›››››››››››

Tisztelt Olvasónk!
Közérdekű problémával hívja ügyeletesünket! Tel.: 70/375-0308. Ha 
bármilyen panasza, észrevétele van lapunk terjesztése kapcsán, hív-
hatja a 46/503-501/100-as üzenetrögzítős telefont.

Folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi természetű 
problémájuk, kérdésük van olvasóinknak, írják azt meg, és küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit 
érhet jogeset”, vagy e-mailben küldjék el kérdésüket az info@mikom.hu címre. 
Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szí-
ves rendelkezésükre.

mindenkit érHet jogeset ››››››››››››

Fúrókkal gyorsultak.  
Jó játék pihent fejű egyetemisták-
nak, avagy fúrógép-meghajtá-
sos „versenyautók” adtak rande-
vút egymásnak múlt szombaton 
Miskolcon, a III. Elektromobil-
verseny alkalmából. A gépeket di-
ákok tervezték és építették, haj-
tásukról 6-6 darab, lítium-ionos 
akkumulátor táplálta Bosch kézi-
szerszám gondoskodott. Összesen 
134-en jelentkeztek a versenyre, 
ebből 69 járgány állt végül rajt-
hoz. Már igazi városi rendezvény 
volt ez, hiszen több ezren fordul-
tak meg napközben a futamokon, 
bemutatókon. A leggyorsabbak a 
kecskemétiek és a miskolci Cset-
tegők lettek. De két kategóriában 
is első helyen végzett a Miskol-
ci Egyetem Gépész Car csapata, és 
szép siker az Andrássy csapatának 
9. helye is. (fotó: Juhász Á.)
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