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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
a minőség 
számít
zemlényi attila, a Műút folyó-
irat főszerkesztője, költő és író, 
emellett szeret enni és főzni.  
gaszt-rovat | 7. oldal

összetett 
feladatok
korán elkötelezte magát a köz-
oktatással papp zsolt, a humán 
főosztály új vezetője.  
a város | 5. oldal

Vádemelések 
jöhetnek
néhány ügyben véget ért a nyomo-
zati munka a hetvennégy városi fel-
jelentés közül.  
a város | 5. oldal

Védett városi sírok 
A miskolci közgyűlés 2009-

ben hozott döntést egyes he-
lyi sírok, kripták, díszsírhe-

lyek védetté nyilvánításáról. A 
határozat a ’48-as honvédek, 
honvédtisztek nyilvántartott 
nyughelyeit is érinti. A véde-

lem magában foglalja a sírhely 
megváltással vagy anélkül 

való fenntartását és szükséges 
esetben a gondozását is

» részletek a 8. oldalon

Bikák, Tigrisek, Farkasok
Magyarországon egyedülálló, de 
nemzetközi összehasonlításban is 
újszerű az a salakmotoros csapat-
kupa-sorozat, amelynek első verse-
nyét március 31-én rendezik meg 
Miskolcon. Az esemény csütörtöki 
sajtótájékoztatóján elhangzott: so-
kat gondolkoztak azon, hogyan le-
hetne feltámasztani a sportágat.
» részletek a 9. oldalon

HIrdeTés

HIrdeTés

Hideg után 
Az idei tél leghidegebb hónapja 
a február volt. Emiatt intenzíveb-
ben kellett fűteni, a megnöveke-
dett költségek a márciusi szám-
lában jelentkeznek. Márciusban 
egy átlagos, 51 négyzetméteres, 
távfűtéses lakásban élő fogyasztó 
mintegy 4000 forinttal magasabb 
távhőszámlát kap kézhez, mint ja-
nuárban – ha ugyanannyi meleg 
vizet használt fel. 

» cikkünk az 5. oldalon

Bemutatta pilseni gyárát a Skoda 
Gyárlátogatáson mutat
ta be a Zöld Nyíl járműten
derének győztese, a Skoda 
Transportation villamosai
nak gyártási folyamatát a 
miskolci városvezetésnek 
csütörtökön Pilsenben. 

Zdenék Mayer, a Skoda Transporta-
tion vezérigazgatója elmondta, a 
legkorszerűbb technológiákkal dol-
goznak, villamosaik a világ több 
pontján futnak. Wroclawba jelenleg 
gyártanak le több mint 40 villamost, 
Prágába pedig közel 300 szerelvényt 
szállítanak.

A bejárás során betekintést lehe-
tett nyerni a villamosgyártás szá-
mos folyamatába, az összeszerelés-
be, az elektronikai munkákba vagy 
a színezés folyamatába is. 

» folytatás a 3. oldalon

Egyeztetnek, számolnak

Több 2-es busz érinti a reggeli és 
a délutáni órákban az Egyetem-
várost – így próbálja csökkenteni 
az új közlekedési rend miatt idő-

szakosan tapasztalható zsúfoltsá-
got a Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt. az egyetemi járatokon. 

» cikkünk a 3. oldalon

A Fonó nyitja a sort
A Borsodi Fonó Nemzetkö-
zi Folkfesztivállal veszi kezdetét a 
nyári programkavalkád Miskol-
con. A helyszín természetesen to-
vábbra is a diósgyőri vár lesz, ha-
bár az átépítés miatt főként a 
várárokba „szorulnak” a rendez-
vények. A júniusi kulturális kaval-
kádban a Fonót követi a sorban a 
Gyermek Borsodi Fonó, a Nemze-
ti Összetartozás Ünnepe és a Bar-
tók + Puccini Miskolci Nemzetkö-
zi Operafesztivál is. 

» cikkünk az 5. oldalon

Harmadszor is a Vidi ellen
Vereséggel nyitotta a bajnoki tavaszt a 
DVTK, mely a héten búcsúzott a Ligakupa 
küzdelmeitől is. Vasárnap újabb nagy csa-
ta vár a piros-fehérekre a Videoton ellen, 
amellyel rövid időn belül harmadszor talál-
koznak – egyben az első idei sikerükre haj-
tanak a bajnoki címvédő ellen. Jó hír, hogy 
újabb szektorokat is megnyitnak a szurko-
lók előtt.
» cikkünk a 9. oldalon

Ünnepeljünk együtt!
Tisztelt miskolciak!
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelet-
tel meghívom Önöket a magyar polgári forradalom és 
szabadságharc 164. évfordulójának közös ünneplésére!            

Kriza Ákos polgármester

A megemlékezés délelőtt 9 
órakor az avasi temetőben 
kezdődik, majd 10 órakor ün-
nepi megemlékezés és koszo-
rúzás lesz a Petőfi téren, innen 
indul az ünneplő sokaság a 
többi 1848-as emlékhelyre. A 
családokat programok várják 
12-től délután 5 óráig a Szent 
István téren.

Azok a pártok, polgári és civil 
egyesületek, akik a megemléke-
zés virágait szeretnék elhelyez-
ni, az ünnep méltó előkészítése 
érdekében március 13-áig, ked-
dig jelezzék részvételüket írás-
ban a Miskolci Kulturális Köz-
pont Ifjúsági Házában.
» részletes program a 11., az ünnephez 

kapcsolódó írásaink a 4. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

napról napra ››››››››››››

Bemutatkozott a Jobbik jelöltje
A Jobbik Magyarországért Moz-
galom is megnevezte jelöltjét, aki 
Miskolc 2. számú választókerüle-
tében indul az április 22-ei időkö-
zi választáson az önkormányzati 
képviselői posztért. Körmöci At-
tilát a párt elnök-frakcióvezetője, 
Szegedi Márton mutatta be.

– Az időközi választás lehe-
tőséget ad arra, hogy a cik-
lus féltávjához közeledve véle-
ményt formáljanak a miskolciak 
a Fidesz politikájáról. A szava-
zók három lehetőség közül vá-
laszthatnak: a Jobbik által kínált 
alternatíva tényleges és határo-
zott érdekképviselet – jelentette 
ki Szegedi Márton.

Körmöci Attila nős, három 
gyermek édesapja, tősgyökeres 
miskolci. Felsőfokú tanulmánya-
it a Nehézipari Műszaki Egye-
tem kohómérnöki karán végezte, 
1992-ig a Lenin Kohászati Mű-
vekben dolgozott, azóta pedig 
saját vállalkozását vezeti. A je-
lölt korábban tagja volt a megyei 
közgyűlés egészségügyi és szoci-
ális bizottságának.

– Célom a Szirmán és a Mar-
tin-kertvárosban lakók életét 
könnyebbé és jobbá tenni. Nem 

fogok felelőtlenül ígérgetni, csak 
a környék égető problémáira 
koncentrálni. Ezek közé tartozik 
a fejlesztési források arányos el-
osztása, egy kerékpárút építése, a 
közbiztonság kérdése, egyesüle-
tek támogatása, közösségi terek, 
így a játszóterek és sportpályák 
felújítása, s folytatnám a járdaépí-
tési programot – mondta a jelölt.

Szegedi Márton emlékezte-
tett, Giákné Bobály Judit képvi-
selőtársuk tragikus halála miatt 
kerül sor helyhatósági voksolás-
ra. Azt kérte a többi párttól, az 
elhunyt képviselő emlékét meg-
tisztelve olyan kampányt folytas-
sanak, mely nem egymás besáro-
zásán alapul.

Soós P. | fotó: M. L.

Hárommilliárdból fejleszthetik 
a hulladékgazdálkodást
Miskolcon szelektív tároló, Hejő-
papiban kommunális osztályo-
zó üzem épülhet a hulladék raktá-
rozására és újrahasznosítására. A 
város és térségének hulladékgaz-
dálkodását több mint 3 milliárd 
forintból fejleszthetik. 

A projekthez a Miskolc Térségi 
Konzorcium 2,2 milliárd forint 
támogatást nyert a Környezet 
és Energia Operatív Program 
egyik pályázatán, amit 800 mil-
lió saját forrással egészít ki. Az 
erről szóló támogatási szerző-
dést a 37 tagtelepülést tömörí-
tő szervezet képviseletében Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere, 
és a pályáztató Energia Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Lasch Tímea írta alá ked-
den. A pénzből műanyag tároló-
edényeket és gyűjtőjárműveket 
is vásárolnak majd, több telepü-
lésen pedig külön szemétszállí-
tó autók járhatnak a szelektíven 
gyűjtött hulladékért.

A projektnek köszönhetően 
növekedhet a Miskolc Térségi 
Konzorcium vagyona, és kedve-
ző hatással lehet a kommunális 
hulladékkezelés árképzésére, to-
vábbá jelentős lépésnek számít a 
hazai szelektív gyűjtés részará-
nyának növelésében. Az uniós 
előírások szerint a jelenlegi 6-7 
százalékról, 2020-ra 20 százalék-
ra kellene növelni a hasznosított 
másodnyersanyagok arányát. 
Ebben segíthet ez az új projekt 
is, aminek a megvalósításához 
szükséges létesítmények és esz-
közök üzemeltetésére hamaro-
san közbeszerzési eljárás indul.  

A projekttel kapcsolatos, a 
miskolci közgyűlés által elfoga-
dott koncepció szerint a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés 
keretében a bevezetést követő 
három hónapos próbaüzem so-
rán hetente ürítenék az edénye-
ket, majd pedig a lakossági szo-
kásokhoz igazodna a rendszer.

I. Zs.

» Bazin Géza (MSZP) | a 17. számú önkormányzati választókörzet képviselője 
lakossági fogadóórát tart március 12-én, hétfőn délután 4 és 6 óra között a Perecesi Kö-
zösségi Házban (Bollóalja u. 160.).

» Pakusza Zoltán (Jobbik) | Miskolc önkormányzati képviselője lakossági fo-
gadóórát tart a perecesi Közösségi Házban március 13-án, kedden délután 6 órától.

» Horváth József | a B.-A.-Z. Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képvise-
lője minden szerdán délelőtt 10 órától délután 2 óráig várja a lakosság hívását a 30/621-
6025-ös telefonszámon.

fogadóóra ››››››››››››››››››››››

» A választási eljárásról szóló törvény szerint azt a jelölő szervezetet, amely jelöltet kíván 
állítani, az egyesületek bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését követően kiállított kivonat csa-
tolásával kell bejelenteni a helyi választási bizottságnál, hívja fel a figyelmet Csiszár Miklós jegyző a 
2. számú önkormányzati választókerületbe április 22-ére kiírt időközi önkormányzati képviselőválasz-
tás kapcsán. Jelöltet, illetőleg listát csak a bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat.

» A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 30. napon az ajánlószelvények átadásával kell 
bejelenteni a választási bizottságnál. A jogszabályok alapján március 23-án délután 4 óráig lehet élni 
a jelölő szervezet, majd a jelölt bejelentésével.

időközi választás ››››››››››››››››

Jogszerű, mégis visszafizetik a jutalmat
Az eddig elért eredmények-
kel támasztotta alá a Miskolc 
Holding Zrt. igazgatótaná-
csa a cégvezetők tavalyi ju-
talmazását. Ennek ellenére 
az utasításnak megfelelően 
azt kérik, fizessék ezt vissza 
– az összeget beolvasztják az 
új, teljesítményarányú pre-
mizálási rendszerbe. 

Az az elsődleges feladatuk, hogy a 
holding, tehát Miskolc vagyoná-
val megfelelően gazdálkodjanak, 
kezdte a tájékoztatót Beke Sándor, 
az igazgatótanács tagja. Amikor át-
vették az előző menedzsmenttől a 
cégcsoportot, papíron 534 millió 
forintos plusz eredményt mutattak 
a számok. Ám kiderült, hogy való-
jában nem hogy plusz eredménye 
lenne a Miskolc Holding Zrt.-nek, 
de 1 milliárd 334 millió forintnyi 
hiány mutatkozott. Ennek ellenére 
a korábbi cégvezetők magas jutal-
makat és prémiumokat vettek fel, 
méghozzá teljesítménytől függetle-
nül, szinte alanyi jogon járt nekik.

Hiány és jutalom
Beke Sándor példaként említette 
Halmai Gyulát, a holding korábbi 
elnök-igazgatóját, aki másfél milli-
ós fizetése mellett évente 8-10 mil-
liós jutalmat vett fel, három év alatt 
105 millió forintjába került a cég-
nek. További példaként elhang-
zott Korózs András, a MIHŐ ve-
zetője, aki két év alatt 31 milliót 
kapott, Duzsik Gábor a MIVÍZ 
élén húsz hónapra 10 milliót, Ve-
res István a Városgazda igazgatója-
ként egy év alatt 12 milliót, Karo-
si Imre a MIKOM élén 21 milliót, 
Stefán Csaba a Régiópark vezető-
jeként 13 milliót, Börzsei Tibor az 
MVK igazgatójaként 30 milliót. 

Megemlítették az életbiztosítá-
sok ügyét is: a cégvezetőkre több-
milliós életbiztosításokat kötöttek 
a cégek, amelyet aztán átírtak a ne-
vükre. Ebben az ügyben feljelen-
tés is született. A béren kívüli jut-
tatásokra 2009-ben 425, 2010-ben 
443 millió forintot fordítottak, ezt 
a holding új vezetése 200 millió fo-
rinttal csökkentette azonnal, és új 
premizálási rendszert vezettek be 
teljesítmény alapon.

Beke Sándor elmondta, a meg-
örökölt hatalmas hiány után vár-

hatóan nem lesz veszteséges a hol-
ding eredménye 2011-ben. A cég 
működésének stabilizálása mögött 
komoly teljesítmény van, ennek az 
elismerésére adott lehetőséget az 
igazgatótanács egy eseti jellegű ju-
talmazással, teljesen jogszerűen. Ez 
öt embert érintett, akikről részlete-
sen kifejtette Beke Sándor, hogy mi-
ért érdemelték ki a jutalmazást.

A teljesség igénye nélkül: Vé-
csi György egy ideig párhuzamo-
san vezette a holdingot és a MIHŐ 
Kft.-t, részt vett a város energetikai 
koncepciójának a kidolgozásában, 
befektetői tárgyalásokat irányít, új 
tulajdonosi szemléletet vezetett be. 
Pálffy Kinga tavaly május óta tölt be 
HR- és szervezetstratégiai igazga-
tói posztot, majd vezérigazgató lett. 
Az általa kidolgozott rendszerben 
a holding saját bevételhez is jutott, 
a költségcsökkentési elképzelései 
alapján 200 millió forintot spórol-
tak meg, de a város gazdálkodásá-
nak a kidolgozásában is részt vett.

Kapás Katalin, a holding jogásza 
alakította ki a jogi csoportot a cég-
ben, amellyel többek közt a város 
közbeszerzéseit is bonyolítják, illet-
ve nevéhez kapcsolódik a kintlévő-
ség-kezelés megújítása is. Czinkné 

Sztán Anikó a Miskolci Turisztikai 
Kft. és a Miskolctapolca Fejlesztési 
Kft. vezetését is ellátja egy fizetésért, 
kiemelkedő vezetői eredménye-
ket érve el. A Selyemréti Strandfür-
dő elrontott pályázatát egyenesbe 
hozta, részt vesz a turisztikai stra-
tégia kidolgozásában, vezetése alatt 
35 ezerrel nőtt a látogatószám és 
70 millió forinttal a bevétel a Bar-
langfürdőben. Szélyes Domokos, a 
MIK Zrt. és a Miberszolg Kft. ve-
zetője szintén egy fizetésért látja el 
feladatát. A MIK 800 millió forin-
tos veszteségét várhatóan 90 milli-
ós nyereségre fordította, a szerveze-
ti folyamatok racionalizálásával 100 
millió forintot takarított meg.

Visszafizetés, új rendszer
Beke Sándor szerint az elhangzot-
tak alapján egyértelműen elmond-
ható, hogy megérdemelten és jog-
szerűen kapták az összesen 8 millió 
forintot. Ennek ellenére arra utasí-
tották és kérték őket, hogy juttassák 
vissza ezt az összeget a holding szá-
mára, amit beolvasztanak az új pre-
mizálási rendszerbe, és mindenkit 
jutalmaznak, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy a megörökölt hiányt lefarag-
ják. Zárásként megköszönték min-
den holdingdolgozónak a munkát 
és a miskolciaknak az együttműkö-
dést.                                                             H. I.

Ruhagyűjtés. A Baloldali Nők ru-
hagyűjtést szerveznek március 19-
én, hétfőn délután 1–6 óra között, és 
március 20-án délelőtt 9–12 óra kö-
zött Miskolcon, a Corvin u. 9. szám 
alatt. Elsősorban tavaszi és nyári ru-
hákat, cipőket, valamint könyveket, 
játékokat várnak óvodás és iskolás-
korú gyermekek részére.

Műút-hetek. Az ötéves miskol-
ci Műút irodalmi, művészeti és kri-
tikai folyóirat lesz a középpontban 
március 10. és június 16. között a 
Miskolci Galériában. Számos kiál-
lítással és különböző kulturális ren-
dezvényekkel várják majd az érdek-
lődőket. Sőt, szabadon választott 
témában, minden műfajban, hivatá-
sos és műkedvelő alkotók számára 
képregény-pályázatot is kiírnak. Le-
adási határidő április 24. Részletek 
a http://muut.blog.hu/2012/03/05/
kepregenypalyazat oldalon.

Bérkompenzáció. A Miskolc 
Holding Zrt.-nél és tagvállalatai-
nál dolgozók, akik 2011 évben már 
a jelenlegi munkáltatójuknál vol-
tak munkaviszonyban és bruttó 216 
800 forint alatti munkabérrel rendel-
keznek, fizetésük értékének megőr-
zéséhez bérkompenzációban része-
sülnek. A munkavállalók március 
10-éig a január és a február havi bé-
rükhöz kapcsolódó bérkompenzáci-
ót, majd ezt követően, minden hó-
napban a bérkompenzációval növelt 
fizetésüket kapják meg.

Még nem büntetnek. Március 
elsején járt le a kamarai regisztráció 
határideje; a cégek mintegy fele telje-
sítette eddig kötelezettségét. A hónap 
végéig még pótolhatják elmaradásu-
kat a vállalkozások, addig nem bün-
tet a kamara.

16-os rövidebben. Március 11-
én, vasárnap reggel háromnegyed 8 
és délután 4 óra között autóverseny 
miatt a 16-os buszjáratok csak a Cse-
repes ház megállóhelyig közleked-
nek. A lezárás ideje alatt óránként 
egy autóbusz közlekedik a Bánya-
üzem, illetve Lyukóbánya végállo-
más között. 

röviden ››››››››››››

március 2. | péntek

Bolgár ünnep. Bulgária törökök aló-
li felszabadulására emlékeztek dél-
után a miskolci Görög Katolikus Álta-
lános Iskolában. Valcsev Ivanov János, 
a miskolci Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke kiemelte, hogy a nem-
zetiségi önkormányzatok vezetői mel-
lett Pfliegler Péter alpolgármester is 
megjelent, hiszen régóta nem képvisel-
te senki a város önkormányzatát ün-
nepségükön.

március 5. | hétfő

Változás a DÖK élén. Nagy Benő sze-
mélyében új vezetője van március 5-étől 
a Miskolc Városi Diákönkormányzat-
nak. Seghatoleslami Milán eddigi diák-
polgármester a diákszervezet munká-
jában még pár hónapig tanácsadóként 
vesz részt.

Nemzetközi eszmecsere. A Miskol-
ci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara 30. évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepségsorozat keretében a kül-
földi társkarok joghallgatói érkeztek 
Miskolcra a Nemzetközi Tudományos 
Konferenciára a zágrábi, az innsbrucki, 
a göttingeni, a nagyváradi, a marosvá-
sárhelyi, a kijevi és a kassai jogi karokról.

Lions a képzőművészetért. Második 
alkalommal rendezett képzőművésze-
ti tárlatot az Első Miskolci Lions Club, 
Lady Lions Club Miskolc a Művésze-

tek Házában. Csizmadia István, Har-
sányi Zsuzsanna, Máger Ágnes, Láng-
Miticzky Katalin és Mészáros Nelly 
képzőművészek mintegy 80 alkotása 
meg is vásárolható. A bevételt az Észak-
magyarországi Látássérült-rehabilitáci-
ós Központ és a Baráthegyi Vakvezető 
és Segítő Kutya Iskola Alapítvány kapja.

március 6. | kedd

Sikerről, sikeresektől. Kedden és szer-
dán harmadik alkalommal rendezték 
meg a Miskolci Egyetemen a Közgaz-
dász Szakmai Napokat. A Gazdaságtu-
dományi Kar idei rendezvényén – ahol 
elsősorban karrierépítésre tanítják a hall-
gatókat – számos ismert és közismert 
személy tartott előadást a diákoknak. 

Megkérdőjelezett aláírások. Meg-
kérdőjelezi Földesi Norbert, a miskol-
ci közgyűlés szocialista frakciójának ve-
zetője, hogy valóban Kriza Ákos írta-e 
alá az elmúlt másfél évben a közgyűlé-
si előterjesztéseket. Véleménye szerint 
a Krila-Med Kft. egy határozatán lévő 
szignó, amelyet Kriza Ákos polgármes-
ter felesége, László Zsuzsanna írt alá, 
és a közgyűlési előterjesztések szignója 

egyazon személytől származik. „Meg-
kérjük Földesi Norbertet, hogy őrizze 
meg komolyságát és számoljon el a vá-
lasztók előtt azzal, hogy ő és szocialista 
társai valóban hamis aláírásokkal ad-
tak-e be a legutóbbi közgyűlésen hivata-
los beadványt” – reagált a polgármesteri 
hivatal nevében Dobos Tímea szóvivő.

március 8. | csütörtök

Fokozott ellenőrzés. Nagyszámú 
rendőr, mezőőr, vadőr és polgárőr rész-
vételével tartottak egész napos akci-
ót a Pingyomon, a mályi és a nyéki 
telkes, hétvégi házas övezetben. A csü-
törtökre összesített eredmények szerint 
a pingyomi akcióban összesen 50 főt 
igazoltattak. Nyolc szabálysértési felje-
lentést tettek, és egy helyszíni bírságot 
szabtak ki.

március 9. | péntek

Visszafizetés. Jakab Péter képvise-
lő sajtótájékoztatóján a Jobbik miskolci 
frakciója nevében felszólította a jelenle-
gi és a már leköszönt holdingvezetőket, 
hogy 2008-ig, a gazdasági válság kezde-
téig visszamenőleg fizessék vissza a fel-
vett jutalmakat, prémiumokat. Egyúttal 
megkérte a Miskolc Holding jelenlegi 
vezetőit, szolgáltassanak végre olyan bi-
zonyító erejű dokumentumokat a nyo-
mozó hatóságok számára, amelyek le-
hetővé teszik, hogy az egy évvel ezelőtt 
megtett, 74 feljelentésnek következmé-
nye is legyen.

Rab lelkek kápolnája
A történelmi egyházak képviselői felszentelték az ökume-
nikus börtönkápolnát csütörtökön, a Fazekas utcában, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézetben. A belső tér kialakítása, a szentképek a fogvatar-
tottak keze munkáját dicsérik.

Orosz Atanáz görög katolikus püspök, Csomós Jó-
zsef református püspök, Palánki Ferenc római ka-
tolikus segédpüspök és Sándor Frigyes evangéli-
kus esperes közösen szentelte fel a börtönkápolnát. 
Az eseményen részt vett többek között Demeter Er-
vin megyei kormánymegbízott, Panyi Béla megbí-
zott megyei főügyész, valamint a különböző feleke-
zetek világi képviselői, és azok, akikért létrehozták a 

kápolnát, vagyis a rabok. Joó László, az intézet pa-
rancsnoka emlékeztetett, hogy több évtizedes hiányt 
pótolnak a kápolna felavatásával, és kiemelte, hogy a 
kápolna kialakításából a fogvatartottak is kivették a 
részüket. | fotó: Mocsári L.
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Egyeztetnek, számolnak: 
több busz az egyetemre
Több 2-es busz érinti a reggeli és a 
délutáni órákban az Egyetemvá-
rost hétfőtől – így próbálja csök-
kenteni az új közlekedési rend 
miatt időszakosan tapasztalha-
tó zsúfoltságot a Miskolc Városi 
Közlekedési (MVK) Zrt. az egye-
temi járatokon. A cég szakembe-
rei figyelik az igényeket, az egye-
temisták szerint pedig lesz is még 
munka a járatok menetrendjével 
kapcsolatban. 

Mint arról múlt héten beszá-
moltunk, csütörtök reggel – 
az új közlekedési rendszer első 
napján – a reggeli órákban 
nagy zsúfoltság volt tapasztal-
ható a 12-es és 22-es jelzésű ré-
gi-új egyetemi járatokon bizo-
nyos időszakokban. A buszok 
akkor negyed és háromnegyed 
nyolc között 80–100 százalé-
kos kihasználtsággal közleked-
tek, előtte és utána azonban a 
kihasználtság nem érte el az 50 
százalékot.

A zsúfoltság csökkentése ér-
dekében már pénteken korri-
gált az MVK, hétfőtől több 2-es 
autóbusz közlekedett az Egye-
temváros érintésével. A hét első 
napján még a Búza tér irányából 
közlekedő 7.30-as 2-es betérő 
járat helyett a 7.10-kor és 7.20-
kor induló buszok érintették az 
Egyetemvárost.

– Már hétfőn kiderült azon-
ban, hogy igény van a 7.30-as já-
rat esetén is arra, hogy érintse 

az egyetemet, ez azóta így is van 
– mondta el érdeklődésünkre 
Csontos Ágnes, PR-főmunka-
társ. – Több járat érinti az egye-
temet munkanapokon délután 
is, akkor a Búza tér felé. A Tapol-
ca felé eső Olajkutató megálló-
ra is sok panasz érkezett, ennek 
végleges kialakítása várhatóan a 
jövő hét közepére befejeződik – 
tette hozzá Csontos Ágnes. 

A Miskolci Napló által meg-
szólaltatott egyetemisták több-
sége szerint szükség van további 
módosításokra is. Csontos Ág-
nes erre reagálva elmondta, az 
MVK munkatársai egyeztetése-
ket folytattak a héten a HÖK el-
nökével, áttekintették az észre-
vételeket és a lehetőségeket.

A PR-főmunkatárs szerint ér-
keznek panaszok, észrevételek a 
20-as busz útvonalával kapcso-
latban is.

– A járat hétvégén érinti az 
Egyetemi kollégium és az Olaj-
kutató megállókat, a tanulmányi 
épületek melletti két megállót vi-
szont nem. Most hétvégén az Ás-
ványbörze miatt rásegítő 22-es 
autóbuszokat fogunk közleked-
tetni. Minden 20-as és 22-es ráse-
gítő autóbuszt mérőberendezés-
sel is ellátunk, hogy legyenek friss 
adataink a hétvégi utasszámokról. 
Az adatok kiértékelése után tu-
dunk érdemi választ adni a mó-
dosításokkal kapcsolatban – 
mondta Csontos Ágnes. 

T. Á. | fotó: M. L.

MiskolcPont: nyolcezer!
Népszerű a MiskolcPont kártya, 
amit jól mutat, hogy napról nap-
ra, folyamatosan növekszik az 
igénylők száma, a hétfői 3 ezer-
ről péntekre már elérte a 8 ezret a 
leadott kártyaigénylés – tájékoz-
tatta lapunkat Maklár József, a 
MiskolcPont értékesítési vezetője. 
A napi csúcs eddig 1400 igénylés.

Akik már az igénylőlappal együtt, 
a kártyát megrendelve és annak 
éves díját kifizetve (1500 forint) 
vesznek MVK-bérletet, megkap-
ják a 10 százalékos kedvezményt 
bérletükhöz. Áprilistól azonban 
már csak kártyára jár kedvez-
mény az MVK Zrt. bérleteinél 
is. Így fontos, hogy akik igénybe 
szeretnék venni a MiskolcPont 
által nyújtott kedvezményeket, 
azok minél hamarabb adják le 
igénylésüket az MVK jegy- és 
bérletpénztáraiban. Azok, akik 

igényelték a MiskolcPont kártyát, 
12 bérlet megvásárlására kapnak 
10 százalékos kedvezményt.

Az igényléstől számított há-
rom hét múlva érkezik meg a 
kártya, amely további közvetlen 
kedvezményeket is nyújt, példá-
ul 30 százalékos kedvezményt a 
Barlangfürdőbe, és áprilistól to-
vábbi cégek, helyi kis- és közép-
vállalkozások is jutalmazzák a 
vásárlásokat pontfeltöltéssel. A 
kártyára került pontokat július 
1-jétől lehet levásárolni.

További információ a Mis-
kolcPont kedvezménykártya hi-
vatalos oldalán, Miskolc város 
honlapján, a www.miskolc.hu 
weboldalon található, ahonnan 
letölthető a MiskolcPont ked-
vezménykártya igénylőlapja és 
szabályzata is. A MiskolcPont 
ügyfélszolgálat telefonszáma: 
70/332-8121.

Patak utca: kezdődik a mélygarázs építése
A jövő héten indul a Pa-
tak utcai mélygarázs építé-
sének előkészítése, amely 
március 19-étől forgalmi-
rend-változással jár a kör-
nyező utcákban. A tervek 
szerint szeptemberig tart 
az építkezés.

– A munkaterület átadásával már-
cius 13-án megkezdődik a Patak 
utcai mélygarázs-beruházás előké-
szítése. A közműkiváltási és építési 
munkák kezdetétől, a megszokott-
hoz képest, jelentősen megválto-
zik a környező utcákban a forgalmi 
rend, amely az építkezés szeptem-
berre várható befejezéséig érvény-
ben marad – tájékoztatott Dobos 

Tímea, a polgármesteri hivatal szó-
vivője.

Alapvető változás, hogy már-
cius 19-én, hétfő reggel 8 órá-

tól megszűnik az átmenő gépjár-
műforgalom a Patak utcában. A 
gyalogos közlekedést nem kor-
látozzák. A megyeháza mellet-

ti parkoló a Palóczy utca felől, a 
Rozmaring társasház előtti szaka-
szon keresztül közelíthető meg. A 
Patak utcába a Kossuth utca felől 
sem lehet majd behajtani, a sza-
kaszt csak az ott lévő társasház la-
kói használhatják.

Ugyancsak fontos változás, hogy 
március 19-étől kétirányú lesz a 
forgalom a Kossuth utcában, így 
megszűnik az útszéli parkolás. Az 
út a Kossuth utca és a Patak utca 
kereszteződésétől a Pátria köz felé 
zsákutca lesz. A Pátria mögötti 
parkoló továbbra is üzemel majd, 
onnan kihajtani azonban csak a 
Kossuth utca felé lehet.

– A mélygarázs építése, illetve 
a fölötte lévő zöldterület rendezé-
se, a Patak utcai sétány kiépítése a 
tervek szerint szeptemberre fejező-
dik be. A munkák során felmerü-
lő kényelmetlenségekért a környé-
ken lakók és a közlekedők türelmét 
és megértését kérjük – zárta a tájé-
koztatást Dobos Tímea.

Újabb adóslista
Miskolc adóosztálya hétfőn 581 
felhívást küldött el azon adózók-
nak, akik január 31-én ötvenezer 
forintot meghaladó helyiadó-, 
vagy gépjárműadó-tartozással sze-
repelnek a nyilvántartásban.

A januári felhívás és a februári 
közzététel összességében 40 millió 
forint közvetlen bevételt eredmé-
nyezett, és 55 milliót felölelő részlet-
fizetési szándék érkezett az adóosz-
tályra. Akkor 760 adózó tartozott 
összesen 438 millió forinttal. Az 
újabb 581 küldemény 41 millió fo-
rintot érint – tájékoztatott Dobos 
Tímea, a polgármesteri hivatal szó-
vivője. Az adózók kapnak 2-3 hetet 
tartozásuk rendezésére a közzététel 
előtt. Azt egyébként március 26-ra 
tervezi a hivatal.

Borsod – Shandong: az első lépés
Megyénkbe látogatott a kí-
nai Shandong tartomány de-
legációja, hogy a lehetséges 
együttműködési kapcsolódá-
si pontokról tárgyaljanak.

Pénteken a Kínai Népköztársa-
ság harmadik leggazdagabb tarto-
mánya, Shandong hazánkban tar-
tózkodó hivatalos delegációja és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés képviselői tárgyalásokat 
folytattak a tartomány és a megye 
közötti jövőbeni befektetési, keres-
kedelmi, ipari, kulturális és oktatási 
együttműködési lehetőségekről. A 

tárgyalások értelmében a kínai és a 
magyar fél kiemelt hangsúlyt fektet 
a jövőben a kölcsönös kereskedelmi 
kapcsolatok bővítésére, a tőkebefek-
tetések növelésére és a beruházások 
elősegítésére. Ennek megerősítésére 
a tárgyaló felek szándéknyilatkoza-
tot írtak alá Miskolcon. 

Mengyi Roland, a megyei köz-
gyűlés elnöke kiemelte, a magas 
rangú tisztségviselőkből álló de-
legáció érkezése tükrözi a hazánk 
iránti befektetői bizalmat a távol-
keleti ország részéről. Hozzátette, 
ez még csak az első lépés volt a két 
terület kapcsolatában, így konkrét 
megállapodások még nem szület-
hettek, de egyeztettek a befektetők 
ösztönzéséről és megvizsgálják a 

lehetőségét annak, hogy gyártóka-
pacitás érkezzen megyénkbe.

A delegáció tagjai közül a leg-
többeknek ez volt az első alkalom, 
hogy Magyarországra látogattak, 
mondta Cui Yuechen, Shandong 
Tartomány Népi Kongresszus Ál-
landó Bizottságának alelnöke. De 
nagy szeretettel fogadták őket, és 
a személyes tapasztalatok, illetve a 
magyar partnerekkel folytatott tár-
gyalások alapján kiváló lehetősége-
ket látnak a középszintű gazdasági 
és kereskedelmi, valamint kulturá-
lis kapcsolatok további erősítésére, 
amelyre a BorsodChem, Kína leg-
nagyobb kelet-közép-európai be-
fektetése is jó példa.

H. I.

Bemutatta pilseni gyárát a Skoda 
Gyárlátogatáson mutatta be 
a Zöld Nyíl járműtenderén 
győztes Skoda Transportation 
a legkorszerűbb villamosai-
nak gyártási folyamatát a mis-
kolci városvezetésnek csütör-
tökön Pilsenben. 

» folytatás az 1. oldalról
Mint elhangzott, cégük a legkor-
szerűbb technológiákat alkalmaz-
za, ennek köszönhetően technikai-
lag körülbelül 40 év lesz a különbség 
a jelenleg Miskolcon többnyire az 
1-es vonalon futó Tátrák, és a le-
gyártandó új Skodák között – a 31, 
teljesen alacsonypadlós jármű töb-
bek között a fékezési energiát elekt-
romos árammá alakítja és visz-
szatáplálja majd a rendszerbe, de 
a hajtásrendszer is újdonság lesz, a 
kerékagyba épített motor.

A gyárban ottjártunkkor is több 
városnak szerelték össze a már 
megrendelt új villamosait. A mis-
kolciak gyártása jelenleg a legel-
ső fázisban tart, megkezdődött 
a szükséges anyagok beszerzése, 
azonban az első, az itteni igények 
alapján legyártott villamos még 
2012 végéig elkészül.

A miskolci a legjelentősebb
Zdenék Mayer a Miskolci Napló ér-
deklődésére elmondta, 2014. feb-
ruár közepén kell átadni az MVK 
Zrt.-nek az első két járművet, a pro-
totípusokat, ezt követően pedig ha-
vonta három-három érkezik.

– A prototípus statikus és dina-
mikus tesztjeit még a pilseni gyár-
ban végzik, a tesztpályán. A köte-
lező próbafutásokat azonban már 
a miskolci pályán fogja futni a szak-
embereink felügyeletével. Elméle-
tileg van esély arra, hogy 2013-ban 
megjelenjen az első Skoda Miskolc 

utcáin, utasokat azonban csak a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság teszt-
jei, a típusengedély megszerzése 
után, 2014-ben szállíthat – mondta 
a vezérigazgató.

– Mi gyártottuk Debrecen és Bu-
dapest új trolibuszait és legutóbb 
Szegeden nyertünk közbeszerzési 
eljárást ilyen járművek készítésére. 
Azonban a miskolci villamostender 
megnyerése a legjelentősebb – je-
lentette ki Zdenék Mayer.

A polgármester is vezette
A látogatás utolsó „momentuma-
ként” egy, a Skoda által gyártott, 
tesztelés alatt álló járművet is ki le-
hetett próbálni, fel lehetett rá száll-
ni, illetve vezetni is lehetett azt. A 
szerelvény irányítását Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere és Kókai 
Ernő, az MVK Zrt. vezérigazgató-
ja próbálta ki.

Kriza Ákos kérdésünkre el-
mondta, nagy élmény volt számára 

kipróbálni a villamost, megtekinte-
ni a gyárat, a látottak mind őt, mind 
a szakembereket meggyőzték.

– A pálya megújult, az új villa-
mosok érkezését követően pedig 
teljesen megújul Miskolc villamos-
közlekedése, a fejlesztésnek köszön-
hetően környezetbarátabb, csende-
sebb és energiatakarékosabb lesz a 
kötöttpályás közlekedés – mondta.

Kókai Ernő, az MVK Zrt. vezér-
igazgatója hangsúlyozta, szakem-
berként nagyon érdekelték a gyár-
ban látottak, hiszen más járművek 
összeszerelésének folyamatát már 
látta, villamosét azonban minded-
dig még nem. Mint mondta, a ki-
próbált villamos ugyan hasonlít a 
majdani miskolciakra, de számos 
pontban különbözik is.

– Az itteni szerelvények széleseb-
bek lesznek, így belül például dup-
la széksor lesz mindkét oldalon. A 
miskolciak véleményét pedig töb-
bek között a szerelvények színé-
ről, a belső kialakításról és az ülések 
anyagáról is meg fogjuk kérdezni – 
mondta Kókai Ernő. 

Hozzátette, az MVK tervei sze-
rint a járművek megérkezését kö-
vetően forgalomba állítják az 1-es 
vonalon az új járműveket, és ahogy 
mód lesz rá, fokozatosan cserélik ki 
azokat a kettes vonalon is.

– Az összes új villamos megérke-
zése után sem dobunk majd ki min-
den jelenlegi járművet. A Tátrákból 
tartaléknak a jobb állapotban lévő-
ket megtartjuk, a bécsiek közül pe-
dig elsősorban azok eszmei értéke 
miatt szeretnénk egyet nosztalgiajár-
műként megőrizni – mondta Kókai 
Ernő.        Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos 

Építési terület  
lezárva



Huszárok, a történelmi lovasok
Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc ünnepéhez 
hozzátartoznak a díszes öl-
tözetű huszárok is. 

A huszárság kialakulása Mátyás ki-
rály nevéhez köthető. A XV. század-
ban a könnyűlovasság mint csapat-
elem újra megjelent a harcmezőn. 
Ekkor született meg a név is, amely-
nek – a huszársággal foglalkozó 
szakirodalom szerint –, őse a latin 
eredetű cursor, ami rohanót, szá-
guldót jelent. Ebből alakult ki a ten-

geri rabló jelentésű korzár kifeje-
zés, csakúgy, mint a délszláv guszár, 
gurszár, hurszár szavak. A hurszár 
így eredetileg negatív jelző volt, ezen 
az új könnyűlovasság megjelenése 
változtatott, hiszen már huszárok-
nak nevezték a védelmező könnyű-
lovasokat.

Nézzük hát a jellegzetes öltözéket! 
A különböző nemzetek huszárai el-
térő öltözékben jártak. Mátyás hu-
szárjainak öltözéke cserzett bőrök-
ből készült, amihez sarukat viseltek. 
A ruházat színe is igen változatos 
volt, ez a XVIII. századra nagyjából 
egységesült, négy fő színt állapítot-
tak meg: sötét- és világoskéket, sö-

tét- és világoszöldet. Ez leginkább a 
dolmányra és a mentére vonatko-
zott, a szűk nadrág kék, piros, vörös 
is lehetett, de zöld nadrágot magyar 
huszár soha nem hordott.

A huszárok öltözéke hatással volt 
a divatra is, például a XVII. század-
ban a polgárok mindennapi öltözé-
kéhez a huszárkucsma is hozzátar-
tozott. Aztán a következő században 
a kucsmát fekete posztócsákó váltot-
ta fel kokárdával és tollforgóval. 

Viseletük jellegzetes darabja a hu-
szártarsoly, ami az egykori nyíltás-
kából fejlődött ki. A gazdag, 18-20 
soros zsinórozás pedig a XX. szá-
zadra csökkent 5 sorosra. Az első vi-

lágháború idején ugyanis a ruhánál 
fő szempont lett az álcázás és a prak-
tikusság.                                             Kiss J.

Hol sírjaink domborulnak – unokáink leborulnak(?)
A címbeli sorokkal kezdő-
dik Petőfi Sándor Nemze-
ti dalának utolsó versszaka. 
A jövőbe tekintő költő sza-
vai vajon mennyire fogantak 
meg az őt követő nemzedé-
kekben? 

Kossuth Lajos, Széchenyi István, 
Batthyány Lajos nevét azonnal so-
rolták az általunk megkeresett fia-
talok, Figeczki Vanda, Karuczka 
Fanni, Kucskár Kamilla, Fülöp 
Sándor és Kupás Krisztián, akik 
szereplői lesznek a március 15-ei, 
városi megemlékezésnek – esz-
mékről és az ünnepről alkotott vé-
leményük azonban helyenként el-
tér egymástól.

– Annyira megszoktuk már a 
szabadság érzését, hogy talán nem 
is tudjuk megfelelően értékelni, 
természetesnek vesszük. Én pél-
dául ezért tudnám nehezen bele-
élni magam a személyi és nemzeti 
szabadságért egyaránt küzdő for-
radalmár szerepébe – vont párhu-
zamot az akkori és a mostani nem-

zedék mentalitása és motivációi 
között Krisztián.

Sándor, már történelmi távla-
tokba állítva a forradalmat, megje-
gyezte, ha nincs forradalom, akkor 
nincs kiegyezés sem, és a békés év-
tizedek nem hozzák Magyarország 
birodalmon belüli gazdasági és tár-
sadalmi fejlődését. Vanda egyetér-
tett ezzel, ugyanakkor hozzátette, 
olyan magasztos célokért, mint a 
szabadság, egyenlőség és testvéri-

ség, együtt küzdöttek a márciusi if-
jak, együtt a hazáért.

– Ma már inkább kiürese-
dett szavaknak érzem, amikor azt 
mondják: a hazáért teszek valamit. 
Régebben még volt mögötte valós 
akarat, elhatározás, valamikor még 
szívből mondták. Ma már szerin-
tem ez kevésbé jellemző, ami ab-
ban is megmutatkozik, hogy na-
gyon sokan külföldre vágynak, ott 
vállalnak munkát. Korábban min-

denki itthon akart élni, dolgozni és 
meghalni – mondta Kamilla.

– Külföldön is megőrizheti valaki 
nemzeti identitását. A kokárda pél-
dául olyan jelkép, ami megmutat-
ja, hogy magyar vagyok – mondta 
Vanda, de Kamilla szinte a szavába 
vágva továbbviszi a gondolatot: „ez 
különböztet meg minket más né-
pektől, olyan, mint a címer, de ezért 
fontosak a nemzeti ünnepek is”.

– Kiskoromban mindig nagy-
apával mentem a március 15-ei 
megemlékezésekre, azóta is ott 
vagyok minden rendezvényen. 
Belém nevelték a hazafiságot – 
mondta büszkén Sándor.

Fannit elmondása szerint az ün-
nepi elmélyülésben segíti a megem-
lékezés, ugyanakkor – mint a töb-
biek helyeslő bólogatásától kísérve 
kifejtette – más nézőként részt ven-
ni egy ünnepen, és más szereplő-
ként verset mondani, énekelni.

– Engem például jobban érdekel 
a történelem, szívesebben is tanu-
lom, mióta rendszeresen szerepe-
lek megemlékezéseken. Az ünnep 
fontosságát is jobban átérzem így – 
hangsúlyozta Vanda.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

a város lapja

MiNap

2012. március 10. | 10. hét | II. (IX.) évfolyam 10. szám

4  március 15.

Mozduljunk együtt 
a nemzeti ünnepen!
Új koncepcióval, új szellemiség-
ben tartanak ünnepi műsort már-
cius 15-én az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc miskolci 
emlékhelyeinél. A megemlékező 
tömeget is az események része-
sévé teszik majd a verset mondó, 
éneklő színjátszósok, interaktív-
vá, már-már utcaszínház jellegű-
vé varázsolva az ünneplést.

– A tavalyi október 23-ai meg-
emlékezés színpadra állítása és 
sikere győzött meg arról, hogy 
jól gondoltuk: nemzeti megem-
lékezéseinken ünnepelni kell. 
Március 15-én ezért a forra-
dalmi fiatalság lendületét és el-
szántságát kell feleleveníteni, és 
nem az október 6-ai események 
gyászát például – mondta Zalá-
nyi Gyula, az ünnepi megemlé-
kezés művészeti vezetője.

Hozzátette, plusz indíttatást 
kaptak a polgármesteri hivatal 
kulturális, idegenforgalmi és vá-
rosmarketing osztályától, ahol 
szintén az az igény fogalmazó-
dott meg a megemlékezés kap-
csán, hogy ne zárt teremben, 
versmondással és énekléssel ün-
nepelje a város március 15-ét, 
hanem valamiféle családi nap-
ként együtt mozduljon a meg-
emlékezők tábora.

– Interaktív, utcaszínház jel-
legű megemlékezést álmodtunk 
meg, melynek hangulata ma-
gával ragadja mind a szereplő-
ket, mind a tömeget. Igyekez-
tünk megtalálni a különböző 
koszorúzási helyszínekhez kap-
csolódó verseket, dalokat és elő-
adásokat – mondta a művésze-
ti vezető.

Az ünnepi megemlékezés 
március 15-én, csütörtökön 10 
órakor a Petőfi Sándor-szobor-
nál, a Petőfi téren kezdődik. A 

zászlófelvonást és a koszorúzást 
követően innen – mint Zalányi 
Gyula fogalmazott – a versmon-
dó és éneklő színjátszósok a tö-
meget mintegy magukkal ra-
gadva, magukkal csalogatva a 
Batthyány Lajos-emléktáblához 
vonulnak. A helyszínek közöt-
ti sétán szintén versmondással, 
énekléssel hozzák közelebb az 
emberekhez a forradalmi ese-
ményeket a fiatal színjátszók.

– Deák Ferenc, Lévay József 
és Szemere Bertalan szobránál, 
a város- és a megyeháza köz-
ti téren, a Petőfi Sándor-emlék-
táblánál, valamint a Széchenyi 
István- és a Kossuth Lajos-szo-
bornál egyaránt különböző ver-
seket, énekeket és előadásokat 
hallhatnak a megemlékezők. 
Kihasználjuk azonban a kapu-
aljakat is, de a magasított villa-
mosmegálló színpadnak szintén 
kitűnő – mondta a művésze-
ti vezető.

Mint megtudtuk, mintegy 25 
résztvevője lesz az ünnepi meg-
emlékezésnek, akik nagyrészt a 
Montázs Drámapedagógiai és 
Közművelődési Egyesület tagjai, 
vezetőjük, Püspöki Péter pedig 
segített Zalányi Gyulának össze-
állítani a műsort.

– A diákok kell, hogy tovább 
vigyék az ünnep hangulatát és 
fontosságát. Ezért is fontos vé-
leményem szerint, hogy ne kö-
telező feladatként éljék meg a 
megemlékezésen való szerep-
lést, mert így megunják, vagy 
még rosszabb, részt sem vesz-
nek benne. Ha azonban saját 
„eszközeikkel” nyilvánulhatnak 
meg, legközelebb is szeretnének 
majd részesei lenni a megemlé-
kezésnek – hangsúlyozta a mű-
vészeti vezető.

Kujan I.

A március 15-ei ünnepsé-
geknek fontos részei a for-
radalmi eseményekhez kö-
tődő szobrok, emlékhelyek 
megkoszorúzása. Dobrossy 
István ny. levéltári igazgató-
val rendhagyó városjáró sé-
tára indultunk, felelevenítve 
néhány ismert szobor törté-
netét, a hozzájuk kapcsoló-
dó eseményeket. 

Miskolc első köztéri szobra és Ma-
gyarország első egészalakos, köz-
területi Kossuth-szobra az, amely 
ma az Erzsébet téren áll. Dobrossy 
István elmondta: a téren, amely ko-

rábban, átalakítása előtt a Pap-ma-
lom nevet viselte, először Szemere 
Bertalannak szerettek volna szob-
rot állítani, de végül Kossuth Lajost 
örökítették meg, akinek a szobrára 
szinte nyomban elkezdtek gyűjteni 
a halála után. Róna József alkotását 
1898-ban avatták fel. Az egykori 
kormányzót torinói száműzetésé-
ben is gyakran látogatták miskol-
ci városvezetők, különféle bizottsá-
gok, s egyebek mellett megkérték: 
adja hozzájárulását, hogy róla ne-
vezzék el az akkori Czikó utcát, 
amelybe meghatottan egyezett 
bele. Ő lett a város első díszpolgára 
is 1886-ban, az ő nevéhez fűződik, 
hogy Miskolcnak két országgyűlé-
si képviselői körzete, és így két kép-
viselője lehetett. 1894-ben, amikor 
temették, városi delegáció képvi-
selte Miskolcot, az akkori polgár-
mester vezetésével – a sírnál mások 
mellett beszédet mondott Herman 
Ottó, és a Miskolcon gyakran meg-
forduló Jókai Mór is.

Ugyancsak ismert emlékhely 
Széchenyi István Városház téri 
emlékműve, Melocco Miklós al-
kotása, amely 1994-es felavatása 
óta megosztja a közvéleményt. El-
helyezése, és az időskori ábrázolás 
módja miatt is, amely sokak sze-
rint egyáltalán nem szerencsés. 

– Széchenyit nagyon szerették 
Miskolcon, három alkalommal is 
járt a városban – 1835-ben, 1844-
ben, 1845-ben –, támogatta a szín-

házépítést, külön páholyt váltott 
magának a színházba, a miskolci 
nemzeti kaszinónak is tagja volt – 
mondta el Dobrossy István. 

Róna József készítette Szemere 
Bertalan szobrát is, amelyet 1906-
ban avattak fel Miskolcon. Az ava-
tást több alkalommal is el kellett 
halasztani, mert arra az időpont-
ra kívánták időzíteni, amikor a II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem és buj-
dosótársai hamvait Kassára szál-
lító vonat Miskolcra érkezik. Az 
avatásnál Lévay József költő mon-

dott beszédet, aki a szabadságharc 
idején Szemere Bertalan belügy-
minisztériumában dolgozott ír-
nokként, és rövid ideig nemzetőr 
is volt. Az ő szobra a Palóczy ut-
cán, szinte „szembe néz” a má-
sik oldalon Deák Ferenc szobrá-
val. A tér, amelyen ez áll, szintén 
a tudós államférfi nevét viseli. De-
áknak már 1903-tól szerettek vol-
na szobrot állítani Miskolcon, de a 
világháború, és más körülmények 
miatt erre csak 1925-ben kerülhe-
tett sor.

Petőfi Sándor háromszor járt 
Miskolcon, először 1844 február-
jában, ennek emlékére írta „Ke-
resztúton állok” című költemé-
nyét. Másodszor 1845. április 3-án, 
amikor felvidéki útja alkalmával 
időzött a városban, harmadszor 
1847. július 8-án tartózkodott itt, 
amikor a mai Városház tér 5. szá-
mú (Vadnay–Szeremley-ház) ház-
ban szállt meg, melyen ma emlék-
tábla örökíti meg itt-tartózkodását. 
Ekkor látogatta meg az egyik lilla-
füredi barlangot, amit ma Petőfi-
mésztufabarlangnak hívnak, ekkor 
írta „Alkony” című versét, melyet a 
diósgyőri várból megfigyelt naple-
mente ihletett. Az ő szobrát, Kocsis 
András alkotását 1951-ben avat-
ta fel Miskolcon Darvas József, ak-
kori vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter, a korábban Széna, majd 
Tetemvár nevet viselő téren, ame-
lyet aztán szintén a költőről nevez-
tek el – csakúgy, mint egy utcát is. 
1997-ben térrendezés kezdődött a 
Petőfi téren, a szobra is új talapzat-
ra került, 2006-tól ebben a formá-
ban koszorúzzuk.

Dobrossy István elmondása 
szerint Görgey Artúrnak is min-
dig komoly kultusza volt Miskol-
con. Többször járt a városban, 
részt vett több környékbeli csatá-
ban, Doleschal Gábor miskolci or-
vos Görgeynél szolgált táboror-
vosként, századosi rangban, idős 
korukig baráti kapcsolatban vol-

tak. Reményi Ede is találkozott a 
hadvezérrel tábori hegedűsként, s 
a két világháború között Görgey 
nevét vette fel a Miskolcon állo-
másozó gyalogezred. 

Görgey Artúrnak 1934. május 
21-én állítottak mellszobrot Mis-
kolcon, a Szabadságharc utca ele-
jén, ekkor egy nagy márványtáblát 
is elhelyeztek annak az épületnek 
a falán, amelyben ma étterem mű-
ködik. A táblán láthatóak voltak az 
egykori fővezér életrajzi adatai, s 
miskolci tartózkodásának időpont-
jai is. Görgey mellszobrát az 1950-
es évek elején tisztázatlan körülmé-
nyek között ledöntötték, és sokáig a 
megyei múzeum Papszeri épületé-
nek raktárában őrizték. 1973-tól lett 
kiállítva, jelenlegi helyére, a múze-
um bejárata mellé 1997-ben került. 

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

Ünnepi „városjáró” – 1848 emlékei Miskolcon

A Petőfi-szobor 1951-es beemelésénél
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A Fonó nyitja a sort
A Borsodi Fonó Nemzetközi 
Folkfesztivállal veszi kezdetét a 
nyári programkavalkád Miskol-
con. A helyszín természetesen to-
vábbra is a diósgyőri vár lesz, ha-
bár az átépítés miatt főként a 
várárokba „szorulnak” a rendez-
vények.

A diósgyőri várban tartott beha-
rangozó sajtótájékoztatón Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere be-
szélt a nyári fesztiválok jelentősé-
géről, és eloszlatta a téves híreket 
a vár rekonstrukciójával kapcso-
latban.

– A kétéves rekonstrukció so-
rán visszaépül a belső vár, kiala-
kul Közép-Európa legnagyobb 
lovagterme, megújul a kápol-
na is, és megépül a lovagi tor-
nák tere, ami nagyrendezvények 
helyszínül szolgál majd. A vár 
megújul, ám továbbra is látogat-
ható, sőt, az építkezés folyama-
tába is bepillanthatnak az érdek-
lődők. A Borsodi Fonó is marad 
a diósgyőri vár közvetlen kör-
nyezetében – hangsúlyozta Kri-
za Ákos.

Mint mondta, ezúttal nem 
két-, hanem háromnapos lesz 
a Borsodi Fonó Nemzetközi 
Folkfesztivál, amely június 1–3. 
között várja majd a miskolciakat 
és a városba látogatókat. 

– Június a fesztiválok hónap-
ja lesz. Olyan kulturális kaval-
kád, melynek célja, hogy sokan 
jöjjenek Miskolcra, a miskolciak 
is jól érezzék magukat, és min-
denki találjon kedvére való prog-
ramot. A Borsodi Fonó Nemzet-
közi folkfesztivál nyitja majd a 
sort a hónap elején, amelynek 16 
éve – kisebb megszakításokkal – 
ad otthont a diósgyőri vár. Külön 
öröm, hogy a fellépők között lesz 
a Kaláka együttes is, hiszen eddig 

nem léptek közönség elé a Fo-
nón – mondta a polgármester. 
A Kaláka mellett más húzó ne-
vek is helyet kapnak a program-
ban, a tiszta, autentikus népzene 
mellett a fiatalok által kedveltebb, 
népzenével keveredő műfajok is 
megjelennek. Itt lesz többek kö-
zött a Csík zenekar, a Kerekes 
Band, a Quimby és a Maszkura 
és a tücsökraj is. Természetesen 
az autentikus vonal is tovább él, 
amelyet a Ghymes, a Muzsikás 
együttes és a Kaláka is képvisel, 
többek között.

– Nagyon szeretünk Miskolc-
ra járni, és minden évben más 
műsorral érkezünk. Idén is hoz-
zuk majd a várt dalokat, de emel-
lett a friss albumról is játszunk, 
és vendégeket is hozunk Lovasi 
András és Ferenczi György sze-
mélyében – emelte ki Szabó At-
tila hegedűs, a Csík zenekar ak-
tív tagja.

A miskolci zenekarok is sze-
repelnek természetesen a prog-
ramban, emellett a Skanzen 
színpad mellett népművésze-
ti bemutatók és vásári hangulat 
várja majd a Diósgyőr várához 
érkezőket.

A Fonót követi a sorban a 
Gyermek Borsodi Fonó, a Nem-
zeti Összetartozás Ünnepe és a 
Bartók + Puccini Miskolci Nem-
zetközi Operafesztivál is. 

– A Nemzeti Összetartozás 
Ünnepének idén a Felvidék lesz 
a vendége – mondta Kákóczki 
András, a kulturális osztály ve-
zetője. Június 4-én a népkerti Or-
szágzászlónál veszi kezdetét az 
ünnep. Az iskolások számára pe-
dig pályázatokat hirdetnek, hi-
szen fontos, hogy megmutassák 
élményeiket, amelyek a Felvidék-
hez kötik őket vagy családjukat.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Sörforradalom Miskolcon
Sörverseny és tudományos kon-
ferencia, zenei programok és ré-
giségvásár – mindezeket egy ren-
dezvény keretein belül, de több 
napra lebontva szervezték meg 
a március 15-ei ünnepségeket 
megelőző, és azt követő napokra 
Miskolc belvárosában.

A programok már a hosszú hét-
vége előtt, március 13-án meg-
kezdődnek, méghozzá egy 
időben párhuzamosan futó tu-
dományos konferenciával és 
egy külföldi indulókkal tarkí-
tott nemzetközi sörversennyel. 
Utóbbin, a Herman Ottó Mú-
zeum Papszeri kiállítási épüle-
tében közel 30 sörfőzde 70 sörét 
kóstolhatja meg és értékelheti a 
zsűri, öt, méghozzá különleges, 
felső erjesztésű, barna, vörös sö-
röket felvonultató kategóriában. 
Akik kíváncsiak a sörverseny 
indulóinak különlegességeire, 

azok a Kézműves Sörfesztiválon 
többek között hámori meggy-
sört, búzasört, vagy például na-
rancsos, bodzás vagy kukoricás 
sört is kóstolhatnak majd már-
cius 16–17-én a Szinva teraszon.

A fesztivált zenei programok 
is színesítik, olyan fellépők szó-
rakoztatják majd a közönséget, 
mint például a Számadó zenekar, 
a Rockabilly vagy a Jazz Inside. 
A sör és a zene mellett azonban 
gondoltak a gasztronómiai élve-
zetekre vágyókra is. A Magyarok 
Szövetségével közösen szervezik 
meg – szintén március 16–17-én 
– a Magyar Portékák Vásárát és a 
Régiség teret.

A programok tehát a belváros-
ban lesznek, ez – mint Pfliegler 
Péter alpolgármester is hangsú-
lyozta – része a városvezetés tö-
rekvésének, miszerint igyekez-
nek segíteni a főutcán működő 
vállalkozásokat.                                       K. I.

Magasabb távhőszámlák jönnek a hideg miatt
Februárban kemény hidege-
ket kellett elviselni, amelynek 
plusz díja a márciusi fűtés-
számlákban jelentkezik.

– A tél január végéig enyhébb volt 
a szokásosnál, a havi átlagos közép-
hőmérséklet fagypont körül ala-
kult. Februárban azonban még re-
kord hidegeket is mértek, mínusz 4 
fok volt a havi átlagos középhőmér-
séklet – emlékeztetett Nyíri László, 
a MIHŐ Kft. ügyvezetője. 

Márciusban egy átlagos 51 négy-
zetméteres, távfűtéses lakásban élő 
fogyasztó mintegy 4000 forinttal 
magasabb távhőszámlát kap kéz-
hez, mint januárban – ha ugyan-
annyi meleg vizet használt fel. Vagy-
is egy 2 szobás (51 négyzetméteres) 
lakás esetében 34 ezer forint körü-
li összegre lehet számítani, ami ter-
mészetesen csak egyszeri, tehát 
csakis márciusra szól.

A vízóra-leolvasás a korábbi üte-
mezés szerint, a fűtési hőmennyi-
ségmérők leolvasása pedig február 
utolsó napján megtörtént, ami alap-
ján a márciusban kiküldendő szám-

lákban jelentkezik a rekord hideg 
miatti költségnövekedés.

A MIHŐ a hatályos önkor-
mányzati rendelet szerint készíti el 
a számlákat, ami azt jelenti, hogy 
az alapdíjat a tárgyhót követő hó-
napban fizetik meg a fogyasztók. 
A fűtési hődíjnál a nem korszerűsí-
tett, költségosztóval nem rendelke-
ző lakások esetén előleget fizetnek 
a fogyasztók, amely a lakás légköb-
méteréhez van rendelve, majd a 
tárgyhó végén a hőközpontban le-
olvassák a ténylegesen elfogyasz-
tott hőmennyiséget. A hődíjelőleg 
és a ténylegesen mért hőmennyi-

ség közötti különbözetet a tárgyhó-
napot követően fizeti meg a díjfize-
tő, a következő hónapra vonatkozó 
hődíjelőleggel együtt. 

Ahol már rendelkeznek költség-
osztóval, ott a lakóközösséggel kö-
tött megállapodás szerint, a fűtési 
idényben havonta egyenlő mérték-
ben számlázzák a hőmennyiséget. 
A fűtési idény végén a leolvasott ér-
tékeket a lakóközösség képviselői a 
MIHŐ Kft.-nek megküldik, ezek 
alapján június-júliusban megtörté-
nik az elszámolás.

Nyíri László felhívta arra is a fi-
gyelmet, hogy a használati meleg 

víz esetén az új rendeleti szabályozás 
szerint, amennyiben három, egy-
mást követő elszámolási időszak-
ban a díjfizető hibájából nem lehet 
személyesen leolvasni a mellékvíz-
mérőt, úgy a lakás alapterületéhez 
rendelt, önkormányzati rendelet-
ben rögzített átalány-vízfogyasztást 
számlázzák ki mindaddig, amíg a 
díjfizető nem biztosítja a MIHŐ 
Kft., illetve megbízottja számára a 
személyes leolvasást. Érdemes tehát 
erre odafigyelni, és legalább minden 
harmadik alkalommal, félévente 
biztosítani a szakembereknek a sze-
mélyes leolvasás lehetőségét.        H. I.

Vádemelés jöhet több feljelentés ügyében
Néhány ügyben véget ért a nyomozati munka azok közül a 
feljelentések közül, melyeket Kriza Ákos polgármester és Hor-
váth Z. Péter ügyvéd tett még tavaly márciusban. 

Mint arról korábban beszámoltunk, 
hetvennégy ügyben, összesen közel 
6 milliárd forint értékben tett felje-
lentést Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere a Legfőbb Ügyészségen. A 
feljelentések hűtlen kezelés, csőd 
bűntette, a számvitel rendjének 
megsértése gyanújával születtek is-
meretlen tettes ellen. Az ügyeket 
a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész-
ség hatáskörébe utalta a Legfőbb 
Ügyészség, mint megtudtuk, az ese-
tek összetettsége miatt a nyomozati 
határidő meghosszabbítását fogják 

kérni, miközben már vannak olyan 
ügyek is, amelyeknél a nyomozati 
munka lezárult.

A Hajdú-Bihar Megyei Fő-
ügyészség szóvivőjétől, Jónáné Po-
csai Edittől megtudtuk, három 
konkrét ügyben vannak már túl a 
nyomozati munkán, a nyomozóha-
tóság ezeket átadta az ügyészségnek, 
ahol áttekintik, majd döntenek a to-
vábbi lépésekről. Ezek közül a leg-
fajsúlyosabb a Miskolc Kártya üze-
meltetésére létrehozott X-Centrum 
Kft. önkormányzati tulajdonának 

eladása. Ebben a témában a hajdú-
bihari rendőr-főkapitányság egy-
szer megszüntette a nyomozást, 
azonban a miskolci önkormányzat 
panaszt jelentett be, és bizonyos cse-
lekmények tisztázását kérte. Ennek 
a főügyészség helyt adott, hatályon 
kívül helyezte a rendőrség határo-
zatát, és újabb nyomozást rendelt el 
– melynek most, úgy tűnik, meg is 
lett az eredménye.

A második eset, amelyben érde-
mi döntést hozhat a főügyészség, a 
Széchenyi tömbben található par-
kolóház őrzése. Itt a feljelentésben a 
jelenlegi városvezetés azt kifogásol-
ta, hogy miért bíztak meg külső cé-
get ezzel, amikor erre saját emberei 
is lettek volna az önkormányzatnak. 
Így a nyomozás során azt vizsgálták, 

ez mennyire volt célszerű, gazdasá-
gos, elfogadható döntés. 

A harmadik a Szocio Produkt 
Kft.-hez kapcsolódik és a számvite-
li törvény megsértése miatt indult, 
itt a feljelentő azt sérelmezte, hogy a 
törvény be nem tartása mellett ve-
zetett könyvelés akadályozta a cég 
gazdálkodásának áttekintését. 

Jónáné Pocsai Edit a többi ügy 
kapcsán elmondta, folyamatos a 
nyomozás, mindegyikben van elő-
rehaladás, és rövidesen várható, 
hogy további ügyekben is lezárul 
a nyomozati munka, és ügyészsé-
gi szakaszba kerülhetnek. Ennek 
érdekében a nyomozati határidő 
meghosszabbítását fogják kérni, hi-
szen összetett és nagyszámú ügyről 
van szó.                                                  H. I.

„Összetett feladatokkal kell megbirkózni”
Mint arról már hírt adtunk, 
március 1-jétől Papp Zsolt 
lett a miskolci polgármesteri 
hivatal Humán Főosztályá-
nak vezetője, akit eddigi élet-
útjáról, terveiről kérdeztünk. 

Mint elmondta, nagyon korán, szin-
te már középiskolás korában elköte-
lezte magát a közoktatással, a hu-
mán területtel. Ebben nagy szerepet 
játszott több olyan kiváló pedagó-
gus, akikkel tanulmányai során ta-
lálkozott. A Miskolci Egyetemen 
magyar nyelv és irodalom szakos 
bölcsész, illetve középiskolai tanári 
diplomát szerzett. Közoktatás-veze-
tőként végzett, pedagógus szakvizs-
gát tett, sportedzői oklevelet, drá-
mapedagógiai diplomát szerzett. 
1997-től a Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskolában dolgozott, az 
utóbbi időben általános igazgatóhe-
lyettesként. 2006-tól a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezetének 
egyik regionális ügyvivője, országos 
választmányi tagja volt. 

Papp Zsolt szerint a főosztály te-
rületei közül az oktatás, kultúra és a 
sport közös érintkezési pontjai elő-
segíthetik, hogy ezeket a városve-

zetés által mindig is hangsúlyozott 
cél, azaz Miskolc lakosságmegtartó 
erejének szolgálatába állítsák. A te-
rületek összehangolása, programok 
mentén való, célirányos működte-
tése elősegítheti, hogy a következő 
generációk város iránt elkötelezet-
tek, testileg és szellemileg harmoni-
kusan kiműveltek legyenek. 

– A közös élmények, sikerek, 
amelyeket elérhetővé kívánunk ten-
ni, erősíthetnék ezt. Például a szín-
ház új igazgatójának elképzelései-
vel azonosulva fontosnak tartanám, 
hogy élményszerűen közvetítsük a 
kultúrát – és persze a sportot is –, el-
fogadtatva azt az ifjúsággal – emelte 
ki a főosztályvezető.

Papp Zsolt nem titkolta: igen 
sok és összetett feladattal kell meg-
birkózni az irányítása alá került fő-
osztályhoz tartozó területeken, bár 
nagy meglepetések nem érték, hi-
szen évek óta tagja a közgyűlés ok-
tatási, kulturális, turisztikai, ifjúsá-
gi és sportbizottságának. A város 
és a lakosság gazdasági, szociális 
helyzetéből adódóan nyilván nagy 
jelentőséggel bír például a szociális 
ellátórendszer, ennek biztonságos, 
hatékony működtetése. A rendszer 
erősségeinek és gyenge pontjainak 
felmérésére, a problémák lehetsé-
ges megoldására a napokban kezd-
ték meg az egyeztetéseket a szak-
mai szervezetekkel, partnerekkel. 

– Eredményesebbé, szervezet-
tebbé szeretnénk tenni a roma 
mentori programot, s ugyancsak 
ezt a területet érinti – szélesebb 
körben – az a projekt, amelyet egy 
hamarosan beadandó, TÁMOP-os 
pályázat, az úgynevezett Komplex-
telep program segítségével kívá-
nunk megvalósítani. 

Lezárulóban van a kulturális in-
tézmények átalakulása – Papp Zsolt 
szerint a következő időszak elsőd-
leges feladata lesz, hogy az új ke-
retek között is biztosítsák a szak-
mai munka változatlan minőségét, 
és lehetőség szerint színvonalának 

emelését is. A sportról szólva a fő-
osztályvezető leszögezte: itt célsze-
rű szétválasztani a profik világát az 
amatőrökétől.

– Nem lehet eléggé hangsúlyoz-
ni, hogy milyen sokat jelent Mis-
kolc profi egyesületeinek sikere: a 
DVTK, a DVTK-Vénusz vagy a 
Jegesmedvék eredményei erősítik 
a városlakók identitását, reklámot 
jelentenek az országos médiában. 
A patinás, egykor szebb napokat 
látott, de most esetleg bajban lévő 
klubokat sem hagyjuk magukra, 
azt azonban látni kell, hogy a pro-
fesszionális sport piaci alapokon 
működtethető – mondta.

A diák- és amatőr sportok terén 
Papp Zsolt átfogó koncepciót tart 
szükségesnek, ennek egyes elemei 
már léteznek is. Elfogadta példá-
ul a közgyűlés a sportkoncepciót, 
más részleteket még ki kell dolgoz-
ni, és persze el kell indulni a meg-
valósítás útján. 

Az oktatás területén új finanszí-
rozási, fenntartási rendszer van ki-
alakulóban. 

– A legfontosabb feladatnak itt 
most az tűnik, hogy folyamatos 
egyeztetések mellett úgy vezényel-
jük le az átalakulást, hogy egy min-
denki által elfogadható, működ-
tethető, racionális és szakmailag is 
hatékony rendszer alakuljon ki – 
hangoztatta a főosztályvezető. 

Szepesi S.
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ismét megnyitotta kapuit Miskolcon  
a Nyilas Misi Házban (Kossuth utca 15.).

Esélyegyenlőséggel kapcsolatos  
programjainkról, szolgáltatásainkról  

bővebb információt  
az alábbi elérhetőségeken kaphat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Esélyegyenlőségi Iroda
Esélyek Háza

Miskolc, Kossuth utca 15., Nyilas Misi Ház
e-mail: eselyhaz@miskolcph.hu; eselyiroda@miskolcph.hu; telefon: 06-46/508-582

A Sinkron Stúdió meghívja Önt 
egy ingyenes tőzsdei előadásra

Témáink:
Gondolatok a pénzről 

Motivációnk a tőzsdén 

Hogyan lehet pénzt csinálni  
a tőzsdén ?

Automata  
kereskedési rendszerek,  

tőzsderobotok

Helyszín:  ITC-székház  
Miskolc, Mindszent tér 1.

Időpont: 2012. március 14., 18 óra

 
Regisztráció  szükséges:

Jánosi Ferenc: +36-70/381-2389,
E-mail: janosiferenc@t-email.hu vagy

www.sinkrontrader.hu/Jelentkezés prezentációra
www.miskolcitozsde.hu

MEGNYÍLT Miskolc, Búza téri Bevásárló udvarnál

NYITVA TARTÁS: 
Hétfő–péntek: 6.00–16.30-ig, szombat: 6.00–12.00-ig, vasárnap: zárva

ORCA Állateledel, Horgászbolt,  
horgászfelszerelések

bizományos értékesítése, adásvétele.
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HIrdetés

Csak a minőség számít az ételben és az irodalomban is
Zemlényi Attila, a Műút iro-
dalmi, művészeti és kriti-
kai folyóirat főszerkesztője, 
költő és író, emellett termé-
szetesen szeret enni és főz-
ni. Életében a minőségi, ma-
gyar termék az első éppúgy 
az ételek terén, mint munká-
ja során.

A tavasz egyre inkább átveszi a hi-
deg, zord tél helyét. Egyre töb-
bet süt a nap, a természet ébrede-
zik, ahogyan az emberi test és elme 
is. A jó időt pedig nem is lehetne 
mással várni, mint zöldségekkel. 
Zemlényi Attila például brokkoli-
krémlevessel és tavaszváró pizzával 
köszönti a jó időt.

– Évente megünnepeljük a 
Műút születésnapját. Erre ál-
talában nyáron kerül sor, min-
den alkalommal nálam talál-
kozunk. Én főzök, azt hiszem, 
főszerkesztőként el is várha-
tó, hogy házigazdáskodjak eze-
ken az összejöveteleken – mondja 
Zemlényi Attila, aki a minősé-
gi ételekre, zöldségekre esküszik. 
Saját keze által termesztett zöldsé-
geket eszik, és a legkiválóbb tön-
kölybúzából készíti a pizzát is.

A főszerkesztő az étkezésnek, 
mint életében minden másnak 
is, megadja a módját. Véleménye 
szerint nem mindegy, mit eszük, 
és az sem, hogyan készítjük el. A 
gasztronómia és az irodalom pe-
dig több szempontból is közel áll 
egymáshoz.

– A folyóiratban is – ami idén 
ötéves, ezt egy hatalmas kiállítás-

sorozattal ünnepeljük meg – el-
sődleges szempont a minőség, az 
irodalom területén ez esztétikai 
mérce. Fontos az, hogy mi kerül be 
a lapba. Mint ahogyan az ételeknél, 
a Műútnál is hangsúlyos szerepet 

kap több szempont, ez pedig a tá-
lalás, a címlap, a képek. Izgalmassá, 
vonzóvá kell varázsolni az oldala-
kat, hogy ne untassuk az olvasókat. 
Az irodalom halála az unalom, ezt 
szem előtt kell tartanunk – eme-

li ki az író, költő Zemlényi Atti-
la, aki hangsúlyozza: az eredeti, jó 
minőségű, egyedülálló alkotások 
kerülnek a Műútba, ilyen összete-
vők kerülnek az ételbe, és mindkét 
esetben fontos a tálalás is.

– Minden összefügg. Az ember 
alapvetően a szép befogadására, az 
élményre született. Legyen az akár 
gasztronómia, irodalom, képző-
művészet – mondja Zemlényi At-
tila, aki azt is elárulta, a Műút elne-
vezésén sokat gondolkodtak. Végül 
egy összetett jelentéstartalommal 
bíró cím jött létre. Miskolci alkotók 
munkái, a műalkotások útja, Műút.

Zemlényi Attila – aki hozzáve-
tőleg négyezer könyv tulajdonosa 
– nem csupán a helyi kortárs szer-
zők pályáját követi, a kortárs iro-
dalom kezdetektől fontos számára, 
hiszen, mint mondja, a jelenben 
élünk, ehhez az időszakhoz van a 
legtöbb közünk, erről van vélemé-
nyünk, ezek a problémák foglal-
koztatnak minket. 

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Egyszerű, de nagyszerű
Poráczki András foglalkozását tekintve villanyszerelő, 
karbantartóként dolgozik – és húsz éve vesz részt ran-
gos hazai és nemzetközi főzőversenyeken.

A Magyar Gasztronómiáért érdem-
érem büszke tulajdonosa, a Magyar 
Népi sütő-Főző Hagyományok Őrző-
je, a szüreti ételek mestere több mint 
két évtizede, üzemi főzések és egy ver-
seny alkalmával szerette meg a kony-
hát, s mára művészetté fejlesztette 
tudását. Poráczki András a hazai meg-
mérettetések mellett vajdasági és er-
délyi versenyeken is mindig a magyar 
ízeket képviseli. találkozhatunk vele 
különböző gasztronómiai rendezvé-
nyeken, így legutóbb a Kocsonyafesz-
tiválon is kóstolhattuk főztjeit. A mis-
kolci téli szemlén három alkalommal 
elnyerte látványkocsonyájával az első 
helyet, emellett tartja a szalonnasütés 
Guinness-rekordját, melyet hat éve ál-
lított fel nem kevesebb, mint 2269 tár-
sával az emődi pincesoron.

Poráczki András saját kreációkkal is 
büszkélkedhet – nagy hatással volt rá 

a nagymama konyhája –, így általa is-
merhetjük emődi emese hurkacövek 
levesét, töltött tócsnit kabátban vagy 
a vasvillán főtt babos lebbencset.

A Miskolci Napló olvasóinak is egy 
saját elmondása szerint egyszerű, de 
nagyszerű, hagyományos étket ké-
szített.

Brokkolikrémleves
Hozzávalók (4 személyre): 
3 db répa, 1 fej brokkoli, 2 zöldségleveskocka, 1,5 liter víz, 
1 fej vöröshagyma, tejszín, só

Olívaolajon megpárol-
juk a zöldségeket, amíg 
megpuhul, feltesszük a 
vizet a két leveskocká-
val, a hagymával főni. 
Sóval ízesítjük a vizet. 
Ha a zöldségek megpu-
hultak, kicsit felöntjük 

az alaplével és botmixerrel egyenletesen kevergetjük, 
közben pedig hozzáadjuk a többi levet. Ha az összes 

alaplé belekerült, tejszínt adunk hozzá, ezzel kréme-
sítve. Tálalásnál reszelt sajtot is szórhatunk a tetejére.

Tavaszváró pizza
Hozzávalók:
A pizzatésztához: 75 dkg tönkölybúzaliszt, egy élesztő, 
3 dl tej, ízlés szerint só, olívaolaj, oregánó. A feltéthez: házi 
paradicsomsűrítmény, párolt zöldségek, kukorica, sajt.

A liszthez hozzáadjuk a tejben futtatott élesztőt, íz-
lés szerint sót és olívaolajat adunk hozzá. Ezt követő-
en összegyúrjuk az összetevőket. Az elkészült tésztára 
tesszük a feltétet – a felkent paradicsomsűrítményen 
egyenletesen elosztjuk a zöldséget, majd előmelegí-
tett sütőben barnára sütjük.

Borajánló
A Dimenzió Borászat tulajdonosa, Kovácsné 
Drabant Katalin és férje számos sikerrel büsz-
kélkedhet, melyeket rangos borversenyeken ér-
tek el. Tőlük kérdeztük: milyen borok illenek 
ajánlott ételeinkhez?

Üdén a tavaszba
A tavaszi hangulatú ételekhez üde, friss, fiata-
los rozét ajánlanak, így a Dimenzió Borászat 
díjnyertes Bűbáj kékfrankosát. Finom, tiszta, 
leginkább epres-málnás illatú, szamócás, telt 

ízvilággal rendelkezik, színe a hajnalpírt idé-
zi. A ropogós, telt bor kitűnően passzol piz-
zánkhoz.

Kulináris élmény 
és szomjoltó
A tartalmas csülkös ételhez Nimród nevű tü-
zes kékfrankosuk illik leginkább szomjoltó-
nak. Illatában érett, meggyes jegyeket hordoz, 
kellemes savai, piros gyümölcsössége sok üde-
séget kölcsönöz ennek a bársonyos vörösbor-
nak. Tavaszi munkákhoz is jól esik toroköblí-
tőnek, kitölti az egész szájat, ételünk ízét pedig 
nagyszerűen kiemeli.

Pincesori csülkös krumpli öregesen, aludttejjel kínálva
Hozzávalók (10 személyre):
3 kg rózsaburgonya
30 dkg vöröshagyma
1 fej fokhagyma
10 db főtt tojás
2 db babérlevél
2-2 db paradicsom, paprika
1 kg saját készítésű házikolbász

1 kg füstölt csülök
30 dkg füstölt mangalica szalonna
30 dkg császárszalonna
Piros Arany
aludttej
kalocsai édes paprika, őrölt bors, majoránna, 
ételízesítő, só ízlés szerint

15 dkg szalonnát apró kockákra 
vágunk, zsírjára sütjük. Az apró-
ra vágott vöröshagymát és két 
cikk zúzott fokhagymát üveges-
re pirítjuk benne, pirospapriká-
val megszórjuk, majd vízzel és 
az előfőzött csülök levével fel-
engedjük, hogy az ellepje. Be-
letesszük a nagy kockákra vá-
gott burgonyát, a babérlevelet, 

a majoránnát, a kettőbe-négy-
be vágott paradicsomot és pap-
rikát, a félig előfőzött füstölt csül-
köt és 20 dkg, karikára vágott 
házi kolbászt. Az egészre any-
nyi vizet öntünk, hogy ellepje, 
majd lassan főzzük, közben íz-
lés szerint fűszerezzük, és hoz-
záadjuk a maradék fokhagymát. 
Olyan sűrűre főzzük, hogy a ka-
nál megálljon benne. A mara-
dék szalonnát és kolbászt felvág-
juk, vaslapon megsütjük. Cipóba 
tesszük a paprikás krumplit, rá a 
tojást, a sült szalonnát és a kol-
bászt, mellé pincehideg aludtte-
jet kínálunk.

Tipp: ha esetleg túl sok lé ma-
rad a már puhára főtt ételen, ak-
kor pár szem burgonyát törjünk 
össze benne villával, az besűríti.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Mivel kellemesen pihentető volt a hétvégéje, így újult erővel fut neki 
ezeknek a napoknak. Anyagi kérdésekben nem árt az óvatosság, mert hajlamos többet költeni an-
nál, mint amennyit megkeres. Átértékelődik a szűkebb környezetéhez fűződő kapcsolata: az igazán 

értékes barátságok megmaradnak, de elvágja az értelmetlenné vált kötelékeket. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Kiváló lehetőségeket hoz ez a hét, és emellett extra energiái is lesz-
nek. Nagyszerű napok jönnek, főként a karrierjében. Ha most gondolkozik költözésen, azt is a leg-
jobb időben teszi. Visszatér régi vonzereje, és nemcsak a tágabb környezetét bűvöli el vele, hanem 

a párját is. Az ellentétek feledésbe merülnek, és újra átélhetik a kezdeti szerelmet.

iKreK (05. 22–06. 21.) Kezd beérni a gyümölcse korábbi szorgalmas munkájának és me-
rész ötleteinek. Ne vegye el a kedvét, hogy most kacskaringósabban jut el a feladatok végéhez, mint 
remélte. Ne legyen túlságosan szigorú önmagához, éppen elég, hogy a környezetében lévők bírál-

ják. Izgalmas kalandba keveredhet, de ez nem több egy erotikus kiruccanásnál.

ráK (06. 22–07. 22.) Kiegyensúlyozott napok következnek, különösebb problémák nél-
kül. Hatalmas energiával végzi feladatait, kreatív ötleteivel tartós sikert arathat. Vigyázzon azonban 
a közlekedésben! Ez a hét nemcsak a szerelemben okozhat felszültséget, hanem a rokonaihoz fű-

ződő kapcsolatában is. Próbáljon meg legalább hétvégén rájuk koncentrálni.

oroszlán (07. 23–08. 23.) A most induló hét váratlan eseményei alaposan meg-
lephetik. Szerencsére nem problémából, hanem jó hírekből és örömből lesz sok. Elsősorban a mun-
kahelyén alakulnak jobban a dolgok, mint remélte, ha netán most keres állást, akkor biztató hírek 

érkeznek. Otthon is minden rendben megy, szinte már gyanúsan jól alakulnak a dolgok. 

szűz (08. 24–09. 23.) Rendkívül aktív napok elé néz: mindenre képesnek érzi magát, 
még arra is, hogy új irányt szabjon az életének. Baráti, családi kapcsolatai kerülhetnek előtérbe, bár 
nem mindig pozitív módon: egyik pillanatban szeretetükről biztosítják, a másikban a szemére vet-

nek valamit. Párkapcsolatát nyomasztónak érzi, egy új romantikus kapcsolat miatt.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Több nehézséggel is szembe kell néznie, és ez lelkileg meg-
terheli. Munkahelyváltásra, lakáscserére is készülhet, úgy érzi, azonnal szüksége van valami gyöke-
res változtatásra ahhoz, hogy ismét önmagára találjon. Csak az önbizalmán múlik, hogy mikor jön-

nek a pozitív változások az életében. Partnerével a pénz miatt robbanhatnak ki kisebb viták.

sKorpió (10. 24–11. 22.) A hétvége után nehezen rázódik vissza a mindennapokba. 
Figyeljen jobban oda pénzügyeire, mert különben kisebb-nagyobb kár érheti. Ettől függetlenül 
munkája, munkahelye stabil, kitartását és szorgalmát értékelik a felettesei. Ámor kelepcébe csal-

hatja, és egy izgalmasnak induló szerelmi történet csalódással végződhet, ha nem vigyáz.

nyilas (11. 23–12. 21.) Az elmúlt hetekben nem volt sok lehetősége arra, hogy csönd 
és nyugalom vegye körül, pedig szüksége lenne erre. Ha új kollégákkal kell együtt dolgoznia, le-
gyen türelmes, segítse őket a beilleszkedésben, ugyanis akikkel most szövetséget köt, azokra hosz-

szú távon számíthat. Egy nagy érzelmi fellobbanás új színnel gazdagíthatja (érzelmi) életét.

BaK (12. 22–01. 20.) Már a múlt hete is jó volt, de a mostani mindenben úgy alakul, 
ahogy eltervezte. Bátran lépjen a tettek mezejére, és ha romantikázni van kedve, akkor cselekedjen 
annak megfelelően. Gazdálkodjon jól a munkahelye kínálta lehetőségekkel, és még vitás ügyeiben 

is legyen előrelátó, mert ön ellen fordulhatnak azok, akikkel eddig egy csónakban evezett.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A szokásosnál is jobban tele lesz energiával és tenni akarás-
sal. Szeretné kipróbálni, mire képes egyedül. Azért az összes segítő kezet ne tolja el! Hamar olyan 
helyzetbe kerülhet, amikor nagyon is szüksége lehet a régi barátok, kollégák tudására. Legyen nap-

rakész, járjon nyitott szemmel, és vegye észre, ha a lehetőségeket tálcán kínálja a sors.

HalaK (02. 20–03. 20.) Elbizonytalanodik, ugyanis olyan változások kezdődnek most a 
munkahelyén, amelyekbe nem igazán tud beavatkozni. Ne költse a pénzt, és ne is kérjen kölcsön. 
Csütörtökre helyreáll a rend, és nem vesz mindent a lelkére, sőt, még ön ad néhány ötletet mások 

problémáira. Szívügyekben most az az érzése, hogy nem tud széllel szembe vitorlázni.
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Ismeri Ön Szabó Lőrinc verseit?

Tisztelt Olvasó! Miskolci születésű, így erősen kötődik városunkhoz 
Szabó Lőrinc. De vajon ismeri Ön a verseit? Hamarosan kiderül! Négy-
részes keresztrejtvény-játékunkban egy-egy versének címét rejtet-
tük el! A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb 2012. 
március 14-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Non-
profit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a MIKOM felaján-
lásában könyvet sorsolunk ki. 

Védett sírokban nyugszanak a forradalom hősei 
A miskolci közgyűlés 2009-ben 
hozott döntést egyes helyi sírok, 
kripták, díszsírhelyek védetté nyil-
vánításáról. A határozat a ’48-as 
honvédek, honvédtisztek nyilván-
tartott nyughelyeit is érinti.

Temetői sétánkon Dobrossy István kalau-
zolt, aki a Honismereti Egyesület miskolci 
csoportjával, illetve a Zrínyi Ilona Gimná-
zium diákjaival több mint tíz éven át ku-
tatta a város temetőit. Mint mondta, Mis-
kolc 33 temetőjében, kegyeleti parkjában 
jelenleg körülbelül 25-30 ilyen honvédsírt 
tartanak nyilván. A többi feledésbe merült, 
rájuk temettek az idők folyamán, esetleg 
feltárásra várnak – van, hogy csak a sírkö-
vük létezik már, például az avasi reformá-
tus temetőben. 

A legismertebb, 1848-49-hez köthető 
miskolci nyughelyek, emlékhelyek az avasi 
domboldalon találhatók. Három síremlék 

néz innen a városra: Palóczy Lászlóé, Hor-
váth Lajosé, és Szemere Bertalané. 

Először Palóczy László (1783–1861) ka-
pott itt síremléket, aki résztvevője volt a 
megye képviseletében négy reformország-
gyűlésnek is. Miskolc szülötte, háza most 
is megvan. Végigjárta a szabadságharc ál-
lomásait, halálra ítélték, de végül nem vé-
gezték ki. Először az avasi templomban te-
mették el, 1869-ben készült el a síremléke, 
amely nemcsak az ő, hanem Judit nevű lá-
nya hamvait is rejti. 

A mellette lévő emlékmű Szemere Ber-
talan (1812–1869) maradványait őrzi. 
Mint ismert, ő Felső-Magyarország kor-
mánybiztosa is volt, Debrecenben, ami-
kor a Habsburg-ház trónfosztása történt, 
a Kossuth mellett működő magyar mi-
niszteri tanács elnöke. Dolgozott Palóczy 
Lászlóval is. Budapesten halt meg, ham-
vait hazahozatta a város, 1871-ben temet-
ték el. 

– Viszonylag kevesen tudják, hogy Sze-
mere Bertalan sírjában nyugszik a fia, 
Szemere Attila is, aki szintén országgyű-
lési képviselő volt, egy cikluson keresztül – 
mondta el Dobrossy István. 1905-ben halt 
meg, őt is Pesten temették el, halálának hu-
szadik évfordulóján, részben a család, rész-
ben a város kívánságára, elhatározásából 
Miskolcra hozták a hamvait, és 1925-ben 
apja sírjába temették.

A harmadik sír Horváth Lajos (1824–
1911) jogász hamvait rejti, aki 28 éven 
át volt országgyűlési képviselő. Ő Alsó-
zsolcán született, de Miskolcon lakott. 
Dobrossy István elmondta, nem tudnak 
Miskolc történetében más olyan közéleti 
emberről, akit a város ennyi ideig megtisz-
telt volna a bizalmával. Szemere Bertalan 
titkárságán is dolgozott, fontos szerepet 
töltött be 1907 és 1909 között Miskolc ön-
álló törvényhatósági joggal felruházott vá-
rossá minősítésében.

Kevéssé ismert, hogy a negyedik sírem-
lék a domboldalon – végakarata szerint – 
Szendrey Jánosé, a város történetírójáé, öt-
kötetes monográfiájának a szerzőjéé lett 
volna, aki hitelesen megörökítette a szabad-
ságharc történetét, helyi eseményeit is. Mint 
megtudtuk, végrendelete valami okból nem 
teljesült, Budapesten nyugszik, hagyatéka 
viszont Miskolcon található, részben a le-
véltárban, részben a múzeumban.

Az Avason található Butykai József mér-
nök, ’48-as tüzér főhadnagy síremléke is, 
aki valószínűleg az egyik első hírhozója 
volt Miskolcon a pesti forradalmi esemé-
nyeknek. Ennek nagy jelentősége volt, ak-
koriban ugyanis még nem úgy működött 
a hírközlés, mint manapság: a hírek több 
napos késéssel, hírvivők, postafutárok út-
ján jutottak el vidékre. 

– Az aprólékos kutatómunka során, 
amelyet éveken át a honismereti diáktábor 
tagjaival végeztünk – sorra járva a városi 
temetőket –, feltérképeztük a 48-as honvé-
dek, vagy a forradalmi eseményekhez kö-
tődő közéleti emberek hozzátartozók híján 
esetleg feledésbe merült, elhanyagolt, de 
még létező sírjait is – mondta el Dobrossy 
István. Az azonosításban nagy segítséget 
jelent a kortárs miskolci jogász, „krónikás” 

testvérpár, Szűcs Sámuel és Szűcs Miklós 
hagyatéka, akik naplót vezettek a szabad-
ságharc eseményeiről. Aprólékosan felje-
gyezték, kik vonultak be Miskolcról hon-
védnek, nemzetőrnek, kik estek el, kiket, 
hol temettek el. A Szűcs testvérpár a tetem-
vári Deszkatemetőben nyugszik.

A vonatkozó törvények nem írják elő 
kötelező feladatként az önkormányza-

tok számára az elhunyt jeles személyi-
ségek sírjainak védelmét, gondozását, 
azonban mind több településen töreked-
nek arra, hogy ezeket számba vegyék, és 
lehetőségeikhez mérten megóvják. Az, 
hogy a megváltatlan sírokat egy idő után 
elbontják, s esetleg másokat temetnek 
oda, a kegyeleti szempontokon túl ko-
moly várostörténeti értékek pusztulásá-
val is járhat.

A 2009-ben elfogadott miskolci önkor-
mányzati rendelet szerint, a védelem ma-
gában foglalja a sírhely megváltással vagy 
anélkül való fenntartását – határozatlan 
időre – és szükséges esetben a gondozá-
sát is. Az ügyben tárgyaltak a hozzátarto-
zókkal és a temetőfenntartó egyházakkal 
is, amelyek ugyancsak vállalták az együtt-
működést. A védelem alá helyezés tényét 
bejegyzik a temetők könyveibe, a védett 
síremlékek elhelyezkedéséről a főbejára-
toknál elhelyezett táblák tájékoztatják a lá-
togatókat.

Szepesi S.

Védett ’48-as sírok
» Mindszenti evangélikus temető: Soós Károly (1823–?) 1848-as honvéd, Zathrocz Dániel (1796–1848) 
1848-as honvéd, miskolci polgár.

» Deszkatemető (református, evangélikus): Szűcs Lajos (1829–1904) 1848-as honvédtiszt, törvényszéki 
bíró, Szűcs Miklós (1820–1886) 1848-as nemzetőr, jogász, író, Szűcs Sámuel (1819–1889) 1848-as nemzetőr, jogász, naplóíró.

» Avasi református temető: Kun Miklós (1812–1875) 1848-as nemzetőr hadnagy, főbíró, Butykay József (1828–
1900) 1848-as tüzér főhadnagy, Poóts András (?–1848) 1848-as honvéd, Szinay István (1826–1909) 1848-as honvéd, fény-
képész. Horváth Lajos (1824–1911) jogász, országgyűlési képviselő, díszpolgár, Palóczy László (1783–1861) politikus, or-
szággyűlési képviselő, Szemere család – miskolci politikusok.

» Avasi zsidótemető: Flam Ignácz (1823–1886) 1848-as népfelkelő, Kaczander József (1807–1903) 1848-as tüzér.

» Vasgyár (katolikus, református, evangélikus) temető: Menner Adolf dr. (1824–1910) 1848-as 
honvédorvos, orvos.

A Szemere középiskola diákjai évek óta gondozzák a 
 ‚
48-as sírokat

Eladó akác, tölgy, kalodás tűzifa: 10 500 Ft / üzemi m3,
méteresben: 11 800 Ft/ üzemi m3. 

Ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 06-70/510-4605.



Éremeső a jégcsarnokban
Tíz aranyéremmel zárta a 
Havasszépe SE a múlt hétvégén 
Miskolcon megrendezett 7. Avas 
Kupát és 4. Rekreációs országos 
bajnokságot, valamint a 2. Cso-
portos kűrök versenyét.

A Havasszépe SE és Jégszínház 
hetedik alkalommal rendezte 
meg a Nemzetközi Avas Kupa 
műkorcsolya-versenyt, melyen 
kilenc ország 250 versenyzője 
mérte össze tudását 28, külön-
böző korosztályos kategóriában 
33 egyesület képviselőjeként. A 
szombat-vasárnapi viadal kere-
tében került sor immár negye-
dik alkalommal a Rekreációs 
Műkorcsolyázás Országos Baj-
nokságának megrendezésére, 
melyen 13 egyéni, korosztályos 
és bronz, ezüst, arany technikai 
szintű kategóriában 20 egyesület 

74 versenyzője lépett jégre a baj-
noki címért.

A szombati versenynap kü-
lönlegessége a Csoportos Inter-
pretatív Kűrverseny volt, amely 
egy négyperces mini jégszínházi 
produkciót jelentett.

A miskolci sportegyesület leg-
jobb helyezéseit a minap.hu-n 
közöljük.
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Március 10. | szoMbat » Futsal: NB I női, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Univer-
zum-Aramis. Generali Aréna, 14.30 » Asztalitenisz: NB I férfi, Keleti csoport: Borsod Volán II – 
Ceglédi VSE I. Hejőcsabai sportcsarnok, 11.00 » Úszás: XVI. Víz Világnapi Úszóverseny. Kemény Dé-
nes Városi Sportuszoda, 9.30.

Március 11. | vasárnap » Labdarúgás, NB I, DVTK – Videoton FC. Diósgyőr, 18.00 » 
Jégkorong: OB I. elődöntő, Miskolci JJSE – Ferencvárosi TC. Miskolci Jégcsarnok, 18.00. » Autó-
sport: IV. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rallysprint Bajnokság, 1. futam. Lyukó, Magyar-tanya, 8.00.

Március 12. | hétfő » Jégkorong: OB I. elődöntő, Ferencvárosi TC – Miskolci JJSE. Pest-
erzsébet (Amennyiben szükséges).

Március 14. | szerda » Jégkorong: OB I. elődöntő, Miskolci JJSE – Ferencvárosi TC. Mis-
kolci Jégcsarnok (Amennyiben szükséges).

Március 17. | szoMbat » Labdarúgás: NB I, Lombard FC Pápa – DVTK. Pápa, Perutz 
Stadion, 17.00 » Floorball: OB2 Felsőházi rájátszás, Miskolci SzFSE – VESC Lizards, 13.00. » Röp-
labda: Női NB I. Albrecht-MVSC-MISI – Aluprof-TF Budapest. Csokonai úti sportcsarnok, 17.00.

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

A víz tiszteletére úsznak
A víz világnapja 20. évfordu-
lóján a Kemény Dénes Városi 
Sportuszodában rendezik meg a 
hagyományos nemzetközi után-
pótlás korcsoportos úszóversenyt 
március 10-én, szombaton.

Idén tizenhatodik alkalommal 
rendeznek úszóversenyt a je-
les alkalomból: a megmérettetés 
azzal a céllal indult, hogy létele-
münk védelmének fontosságát 
tudatosítsák a fiatalok és idő-
sek körében egyaránt – egy vi-
zes sport által.

A miskolci Kemény Dénes 
Városi Sportuszodában a víz vi-
lágnapi viadallal indul a 2012-es 
versenyszezon. Mint Szabó Bri-
gitta, az MVSI ügyvezetője el-
mondta, szombat délelőtt 9.30-
kor az ünnepélyes bevonulással 
kezdődik a nap, a versenyt pe-
dig Kiss Gábor alpolgármester 
nyitja meg. Ezt követően kezdő-
dik a versengés, melyre 21 klub 
345 versenyzője nevezett az or-
szág minden részéről és a hatá-
ron túlról.

 – A verseny folyamatosan 
fejlődött az évek során, a jövő-
ben pedig kétnaposra is nyúl-
hat a rendezvény, mely még to-
vább bővíthető. A Duna és a 
Tisza vízgyűjtő területére gon-
dolunk elsősorban – mondta 
Fázold Ádám, a Magyar Hid-
rológiai Társaság területi tisz-
teletbeli alelnöke. A szervező 
hozzátette, az elmúlt tizenöt év 
versenyei cikkek, felvételek for-
májában dokumentálva vannak, 
s elérhetők az Észak-magyaror-
szági Vízügyi Igazgatóság hon-
lapján (www.ekovizig.hu).

Hölcz Péter versenyigazgató 
kiemelte, a víz világnapi úszó-
versenyek történetének legna-
gyobb rendezvénye lesz a mis-

kolci, ezt bizonyítja a résztvevők 
száma is. Miskolc és a megye 
klubjai mellett a budapesti Jövő 
SC és a Kőbánya Sport Club 
mellett Székesfehérvárról, Haj-
dúszoboszlóról, Debrecenből és 
Nyíregyházáról érkeznek úszók. 
A hazaiak mellett rajhoz állnak 
majd a felvidéki Kassa és Eper-
jes, valamint az erdélyi Maros-
vásárhely sportolói is.

– 22 versenyszámban 871 rajt 
lesz, 52 eredményhirdetést tar-
tunk a béka, delfin és gyermek 
korosztályos résztvevőknek. A 
versenyen a csapatok, edzők fel-
mérhetik úszóik felkészültsé-
gét, hogy hol tartanak az edzé-
sekben – ismertette a verseny 
sportszakmai oldalát Hölcz Pé-
ter, aki megerősítette, már jövő-
re kétnapossá terebélyesedhet az 
erőpróba.

Az uszoda természetesen zár-
va lesz a verseny ideje alatt már-
cius 10-én, szombaton az úszó-
közönség előtt. Szabó László 
intézményigazgató az érintettek 
megértését kéri, s mint mond-
ta, egyre többször lesz zárva az 
uszoda vízilabda-mérkőzések és 
versenyek miatt, mely a gyere-
kek felkészülését szolgálja.

A versenyszámok és azok sor-
rendje a minap.hu-n olvasható.

Soós P.

Az MVSC megpályázza az ötödik helyet
A női röplabdázás első osztályában a csapatok már letudták 
a középszakasz mérkőzéseit is. Az Albrecht-Miskolci VSC 
MISI együttese a Gödöllővel csatázott a legjobb négy közé 
kerülésért, ám a feladat meghaladta a fiatal csapat erejét, így 
a vasutasok az ötödik-nyolcadik helyért folytathatják.

A Gödöllőt a bajnokság első sza-
kaszában, Miskolcon 3–1-re le-
győzték a zöld-fehérek. Igaz, a visz-
szavágón már három játszmában 
vereséget szenvedtek. 

– Az előzmények ismeretében 
milyen elképzeléssel, illetve remé-
nyekkel küldte lányait harcba a ne-
gyeddöntőben? – kérdeztük Toma 
Sándort, a miskolciak edzőjét.

– Októberben még tartott az a 
fizikai erőállapot, amit a nyári, napi 

két edzéssel szereztek meg a lányok 
– mondta a szakvezető. – Szeptem-
bertől, az iskolai időszaktól azon-
ban naponta már csak egy edzés-
re volt módunk. Ennek az lett a 
következménye, hogy elfogyott az 
erő. A Gödöllő jól összeállt, a baj-
noki hajrára pedig egészen remek 
formára futott fel. Nekünk aligha 
lehetett más célunk, mint az, hogy 
játszmát raboljunk tőlük. Ezt itt-
hon sikerült is elérni.

Nézzük a tényeket! Február 22.: 
Gödöllő – MVSC 3–0 (13, 8, 18). 
Február 24.: MVSC – Gödöllő 1–3 
(-23, -17, 25, -20). Február 26.: Gö-
döllő – MVSC 3–0 (19, 21, 10). Ez 
volt hát a realitás?

– A bajnokság előtt a hato-
dik hely megszerzését tűztük 
ki magunk elé célul. Jó úton já-
runk, hogy ez teljesüljön – felelte 
Toma Sándor. – Mi két évvel ez-
előtt új útra léptünk, és miskolci, 
saját nevelésű játékosokból igye-
keztünk ütőképes csapatot kiala-
kítani. A jelek azt mutatják, hogy 
helyesen cselekedtünk. Igaz, az is-
kolai, egyetemi elfoglaltság miatt 
ősszel vissza kellett venni a tem-
póból. Tavaly öten távoztak, de a 
mag maradt, és a távozókat is si-
került pótolni. Fejlődésünket jel-

zi, hogy amíg tavaly a Kaposvárral 
és a Szolnokkal vérre menő csatá-
kat vívtunk, az idén már simán le-
győztük őket.

A szakvezető elmondta, min-
denképpen együtt kell tartani a 
gárdát, mert igen szép jövő áll előt-
tük. És hogy a bajnoki hajrában vé-
gül hol végeznek a zöld-fehérek?

– A TF Aluprof Budapest lesz 
az ellenfelünk – mondta az edző. 
– Az első találkozóra március 17-
én, Miskolcon kerül sor. Az alapsza-
kaszban kétszer is legyőztük őket, 
remélem, hogy sikerül az ismétlés. 
Ha ezt az akadályt vesszük, akkor 
minden bizonnyal az Újpesttel csa-
punk össze, és azt a meccset már az 
ötödik helyért játsszuk. Megpályáz-
zuk a kecsegtető pozíciót!                          

Doros L.

Bikák a Tigrisek és a Farkasok ellen
Magyarországon egyedülálló, de 
nemzetközi összehasonlításban is 
újszerű az a salakmotoros csapatku-
pa-sorozat, amelynek első versenyét 
március 31-én rendezik meg Mis-
kolcon. Az esemény csütörtöki saj-
tótájékoztatóján elhangzott: sokat 
gondolkoztak azon, hogyan lehetne 
feltámasztani a sportágat.

Jacsó Tibor, a Track Racing Kft. 
ügyvezetője önkritikusan bevallot-
ta, hogy a korábbi, Lengyel ligában 
való szereplés anyagilag padlóra 
küldte a Speedway Miskolcot. Azt 
viszont semmiképpen sem szeret-
ték volna, hogy motoros verseny-
sport nélkül maradjon a borsodi 
megyeszékhely.

– Azért döntöttünk a sorozat 
életre hívása mellett, mert a salak-
motorozásnak a megyében van 
egy jelentős tábora – hangsúlyoz-
ta Jacsó Tibor. – A csapatkupa-so-
rozatnak az a különlegessége, hogy 
nem egy nemzeti szövetség, ha-
nem egy promóter írja ki, és a ve-
télkedésben résztvevő csapatokat is 
a kiíró által szerződtetett verseny-
zők alkotják.

A sorozat szakmai oldalát 
Daragó István, a liga rendszerű sa-
lakmotoros csapatkupa széria ver-
senyigazgatója elemezte: három 
csapat küzd egymással, egy-egy 
versenyen mindig két együttes üt-
közik meg. A sorozat kilenc ver-
senyből áll, valamennyi rendez-
vényt Miskolcon tartják.

– A csapatoknak állandó ver-
senyzői keretük van, ebből a 
promóter jelöli ki az egyes versenye-

ken rajthoz álló motorosokat. Lehe-
tőség szerint egyforma erejű csapa-
tok csatáznak majd egymással, ez 
jelentheti az igazi közönségcsaloga-
tást – nyomatékosította Daragó Ist-
ván. – A három csapat (Bikák, Tig-
risek, Farkasok) élén csapatvezetők 
(Adorján Zoltán, Tihanyi Sándor, 
Senyei György) állnak.

Átböngészve a listákat, rögtön 
megállapítható, hogy kifejezetten 
jól csengő nevek is lesznek a csa-

patokban! A Bikáknál szerepel pél-
dául majd Monberg (Dánia), Al-
len (Nagy-Britannia), Jeleniewski 
(Lengyelország), Darkin (Orosz-
ország), Baran (Lengyelország), 
Gavenda (Csehország), valamint 
a magyar Magosi Norbert és Nagy 
Patrik.

A Tigrisek keretében megta-
lálható Zetterström (Svédország), 
Kuciapa (Lengyelország), Vlaszov 
(Oroszország), Miesiac (Lengyel-
ország), Vissing (Dánia), a magyar 
Tabaka József, Lőrincz Attila, Hell 
Pál és Hell Csaba.

A Farkasok ismertebb nevei 
közé tartozik Richardson (Nagy-
Britannia), Larsen (Dánia), Kus 
(Csehország), Mitko (Lengyel-
ország), Hefenbrock (Németor-
szág), a magyar színeket Szatmári 
László és Benkő Roland képvise-
li. Az első versenyt március 31-én 
rendezik, amikor Bikák – Tigri-
sek összecsapást rendeznek a nép-
kerti sporttelepen. Az alapszakasz 
tizenkét futamból áll, lehetőség 
lesz bónuszpontok megszerzésé-
re is. A vetélkedés egyik célja, hogy 
a csapattársak együttműködjenek, 
szinkronban versenyezzenek, és ne 
egymást akarják legyőzni.

Doros László

Harmadszor is a Videoton ellen
Vereséggel nyitotta a bajno-
ki tavaszt a DVTK, mely a 
héten búcsúzott a Ligaku-
pa küzdelmeitől is. Vasár-
nap újabb nagy csata vár a 
piros-fehérekre a Videoton 
ellen.

Nem kezdte jól a bajnokságot a 
nyitó fordulót az ötödik helyről 
váró diósgyőri labdarúgócsapat. 
A DVTK az NB I első tavaszi for-
dulójában Kecskemétre látogatott, 
ahol sorsa tulajdonképpen már a 
tizedik másodpercben megpecsé-
telődött.

A hazaiak egy középkezdés 
után előrevágták a labdát, me-
lyet Vadász Viktor röviden gurí-
tott haza, Radoš pedig már nem 
tudott menteni, elkaszálta a kiug-
ró Čukićot. A tizenegyest az ősszel 
Miskolcon is betaláló Tököli érté-
kesítette, míg a vendégek örülhet-

tek, hogy a horvát hálóőrt nem ál-
lította ki Kassai Viktor játékvezető. 
Noha még egy teljes mérkőzésnyi 
idő hátravolt, a Diósgyőr nem tu-
dott megújulni, így három pontot 
hagyott az Alföldön, s lecsúszott a 
hetedik helyre.

A hétközi, a miskolciak szem-
pontjából 0–2-ről induló Ligaku-
pa-negyeddöntő visszavágóján 
zömében a fiataloknak és az eddig 
kevesebb lehetőséget kapóknak 
szavazott bizalmat Benczés Mik-
lós. A mérkőzés ezúttal is kétgólos 

fehérvári sikert hozott, ám a csa-
pat nem vallott szégyent. Vadász-
ra viszont rájár a rúd ezekben a 
hetekben, a hátvéd mindössze hat 
percet tölthetett a pályán, és máris 
kiállította a sípmester.

Vasárnap újra a Fejér megyeiek-
kel csapnak össze a piros-fehérek: 
három héten belül harmadszor 
találkozik a két vidéki fellegvár 
együttese. A Videoton jelenleg a 
harmadik helyen áll a tabellán, így 
nemcsak a játékosok hibátlan tel-
jesítményére, hanem a szurkolók 
biztatására is szükség lesz a győze-
lemhez. Nem csoda, hogy a veze-
tőedző szerdán itthon hagyta leg-
jobbjait.

– Mindenképpen szeretnénk 
győzni, és úgy készülünk, hogy ez 
meg is valósuljon – mondta Ben-
czés Miklós.

Portálunkon élő, szöveges tu-
dósítást olvashatnak a találkozó-
ról, melyet a Miskolc Televízióban 
kedden 19.25 perctől is megte-
kinthetnek.           S. P. | fotó: Mocsári L.

Idei első sikerére hajt a Videoton ellen a DVTK és Luque

Itt a DVTK-sör!
A héten hivatalosan is bejelentették az együttműködési megállapodást, melyet az egyik legna-
gyobb hazai gyártóval kötött a DVTK. Ennek köszönhetően a szurkolók már a vasárnapi mérkőzés 
alatt a klub hivatalos csapolt seritalát fogyaszthatják. Az üveges és dobozos változat április elejé-
től kerül forgalomba.

Plusz három szektor
Többek között a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a rendőrség és a népegészségügyi hivatal szak-
emberei tartottak bejárást pénteken, és úgy döntöttek, a felújítás és az elválasztó kerítések meg-
építése után a K, L, M szektorok megnyithatók, így a napos oldal mellett, a gyár felé eső három le-
látóról plusz 1125 szurkoló buzdíthatja a DVTK-t a vasárnapi mérkőzésen.



a város lapja

MiNap

2012. március 10. | 10. hét | II. (IX.) évfolyam 10. szám

10  hirdetés

Akció 2012. 03. 10-tôl 2012. 03. 16-ig
Perlux folyékony mosószer 3 l, 333 Ft/l 999 Ft
Perlux színfogó kendő 20 db-os, 20 Ft/db 399 Ft
Vanish folteltávolító 1 l  799 Ft
Vanish szappan 300 g, 1330 Ft/kg 399 Ft
Coccolino öblítő 1 l  549 Ft
Lenor Parfumelle öblítő 750 ml, 665 Ft/l 499 Ft
Gilette borotvahab  250 ml, 1996 Ft/l 499 Ft
L’oreal after shave balzsam 100 ml, 14 990 Ft/l 1499 Ft
Libresse tisztasági betét  40 db-os, 9 Ft/db 359 Ft
Nedves babatörlő kendő 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft
Kallos Glow tartós hajfesték  399 Ft

Tavaszi cipővásár!
SzéleS, problémáS, fájóS lábakra

Egyes termékek 2900 Ft-tól

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!

bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

miskolc, technika Háza
március 17-én, (szombat) 9–12 óráig

l női alkalmi félcipők
l női utcai félcipők
l női papucsok, szandálok
l gyógybetétes gyógyszandálok  

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00

A L’art pour l’art Társulat bemutatja

A HÁROM TESTŐR ÉS A JETI VAGY MI A PÉK
Az MKK – ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁzBAN

2012. április 21-én,  
szombaton,  

19 órakor

Bővebb info. 46/530-516, 
www.adymuvhaz.hu

Jegyek válthatók:  
Ady, Ifiház,  
Fehér Fotó,  

Művészetek Háza  
jegypénztár,  

Kazinczy Könyvesbolt

Apróhirdetés
Egyedül élő idős hölgy vagy házaspár gondozását vállalom családias kör-
nyezetben, magas színvonalon.Tel.: 06-70/602-1834.
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programajánló ›››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Március 12. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, köz-

életi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Mis-
kolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Feketén-fehéren, 
francia–amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 13. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, élet-
módmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Portréfilm 
Szebik Imre nyugalmazott evangélikus elnök-püspökről 20.00 Miskolc Ma (ism.) 21.00 Ítéletnap, ameri-
kai – Fülöp-szigeteki film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 14. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 6. rész – 
Megújuló energia (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem, 
előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Belső hang, amerikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 15. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Aki-
nek sebeivel gyógyultatok meg” (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kulturális magazinja 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Március 15-ei ünnepség Miskolcon 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lucky 
Luciano, olasz–amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 16. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Ünnepi műsor 19.00 „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség”, Kárpát-me-
dencei magyar néptánc- és népdalest a Lévay József Református Gimnázium rendezésében 20.35 Hírhá-
ló (Hálózat TV) 21.00 Célpont a Föld, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 17. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Léptünk 
koppan ódon köveken…, a hódmezővásárhelyi református templom (Hálózat TV) 17.30 Képújság 
18.00 Március 15-ei ünnepség Miskolcon 18.30 Portréműsor: Rudolf Mihály építész 19.00 Portréműsor: 
Szécsi Zoltán fotóművész 19.30 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora (ism.) 20.00 Kilátó, közéleti ma-
gazinműsor (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei műsor 23.00–07.00 Képújság.

Március 18. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 18.30 A Múzsa-díjas Faze-
kas Kórus 19.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lovasok a viharban, ame-
rikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
John Carter (MB premier digitális 
3D) | 12 | 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 
17.30, 20.00 – 22.30 (p–szo)
Rém hangosan és irtó közel (F pre-
mier) | 12 | 12.00 (szo–v), 14.30, 17.00, 
19.30 – 22.00 (p–szo)
Az ajtó (MB premier) | 12 | 10.00 
(szo–v), 14.00, 18.00, 20.15 – 22.15 
(p–szo)
Szellemlovas (MB digitális 3D) | 16 
| 12.30 (szo–v), 16.30, 18.30, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Az erő krónikája (MB) | 16 | 14.30, 
18.00, 19.45 – 21.45 (p–szo)
A bűn hálójában (F premier) | 16 | 
13.15, 19.30
A némafilmes (F) | 12 | 12.00 (szo–v), 
16.00
Kémes hármas (MB) | 16 | 17.45, 
19.45 – 21.45 (p–szo)

Utazás a rejtélyes szigetre (MB di-
gitális 3D) | 12 | 10.15, 12.15 (szo–v), 
14.15, 16.15, 18.15, 20.15 – 22.15 (p–
szo)
Utódok (F) | 16 | 15.30
Védhetetlen (F) | 16 | 17.15 – 21.30 
(p–szo)
Star Wars I. – Baljós árnyak (MB di-
gitális 3D) | 12 | 11.00 (szo–v), 13.30
Fogadom (MB) | 12 | 11.15 (szo–v), 
15.15
A Vaslady (F) | 12 | 16.00
A párizsi mumus (MB digitális 3D) | 
KN | 10.00 (szo–v), 13.45
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 
10.30 (szo–v)
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3D) 
| 12 | 11.45 (szo–v)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN 
– korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 13 óra 
előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 
21 óra utániak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, plaza  – március 8–14. ››››››››››››››››

HIrDetés

HIrDetés

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

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

MESÉS VASÁRNAP
A Maszk Bábszínpad bemutatja:  

Az EzEREgyÉJSzAkA MESÉi  
címû báb-mesejátékot

2012. március 11., vasárnap, 11.00 óra 
Jegyár: 600 Ft

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

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

ÖtóRAi tEA  
A MiSkolci 

SzAloNzENEkARRAl
2012. március 11., vasárnap, 17.00 óra 

Jegyár: 800 Ft

Március 8–14. | 17.00 Az ajtó; magyar–német film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 
Kémes hármas; amerikai akció-vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 A leg-
szebb dolog; feliratos francia film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Élni vagy halni; 
feliratos amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem).

Március 10–11. | 15.30 Kémes hármas; amerikai akció-vígjáték | 16 | (Urá-
nia-terem).

Március 15–21. | 17.00 Hupikék törpikék; amerikai–belga animációs film 
| KN | (Béke-terem) | 17.30 Borotvaélen; feliratos amerikai thriller | 12 | (Urá-
nia-terem) | 19.30 Kaland; magyar romantikus film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 
Rumnapló; feliratos amerikai kalandfilm | 16 | (Uránia-terem).

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

» Március 10-én, szombaton 9 órától rendezik meg a mindszenti templomban és a 
Millenniumi-teremben a miskolci katolikus egyházközségek képviselő-testületei tagjainak nagy-
böjti lelkinapját.
» Hétfőn, 12-én este fél 7-kor kezdődik a Szent Anna Kolping-házban a Kolping Akadé-
mia következő rendezvénye. A karitász szolgálata címmel Árvai Ferenc, az egyházmegye karitász-
igazgatója tart előadást.
» Nagyböjti ökumenikus városi fáklyás keresztutat tartanak 13-án, kedden este 6 órá-
tól, melynek induló állomása a Petőfi téren lesz.
» A Keresztény Pedagógia Műhelye első rendezvényére március 14-én, szerdán 
délután 3 órától kerül sor a Vörösmarty Katolikus Általános Iskolában, ahol Seregély István ny. egri 
érsek a nemzeti alaptantervről tart előadást minden érdeklődő pedagógusnak.
» A martin-kertvárosi Jézus Szíve-templomban március 15–17. között tart nagyböj-
ti lelkigyakorlatos szentbeszédeket az este 6 órai szentmiséken Görbe József, váci egyházmegyés 
plébános.
» Március 17-én, szombaton az ITC-székház színháztermében tart előadást a Kassai 
Magyar Színház társulata. Este 7 órától II. János Pál pápa Az aranyműves boltja című színművét 
mutatják be. Jegyek a helyszínen vásárolhatók.

harang-hírek ››››››››››››››››››››››››››››››

Városi megemlékezések, programok március 15. ünnepe alkalmából
Március 12. | hétfő
16.30 | „Magyar vagyok” „Él nemzet e hazán” című 

rajzpályázat díjátadó ünnepsége. A pályázatot a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Győri kapui Tagiskolá-
ja hirdette meg, a díjakat Kriza Ákos polgármester adja 
át. Művészetek Háza.

Március 14. | szerda 
10.00 | Koszorúzás Görgey Artúr szobránál. Kiss Gá-

bor alpolgármester és Papp Zsolt, a humán főosz-
tály vezetője elhelyezi a város koszorúját. Közreműköd-
nek a Szabó Lőrinc Általános Iskola tanulói. Herman 
Ottó Múzeum.

11.00 | Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére. Ünnepi be-
szédet mond Seresné Horváth Zsuzsanna önkormány-
zati képviselő. Közreműködnek a Szent Imre Általános 
Iskola tanulói. Diósgyőri Országzászló.

Március 15. | csütörtök
9.00 | A kegyelet virágainak elhelyezése Palóczy 

László és Szemere Bertalan emlékművénél, va-
lamint Horváth Lajos és Butykai József ’48-as hő-
sök sírjánál. Tárogatón játszik az avasi harangtorony-
ból Boncsér Gábor. Miskolc város koszorúját Kriza Ákos 
polgármester helyezi el. Ünnepi műsort adnak a Sze-
mere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
diákjai. Avasi temető.

10.00 | Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Pető-
fi Sándor szobránál a 10. Számú Petőfi Sándor 
Általános és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola tanulóinak részvételével. Ünnepi beszédet 
mond Kriza Ákos polgármester. Petőfi tér. 
„Talpra magyar, hí a haza!” – a miskolci civil kulturális 
szervezetek műsora a Petőfi téren és a város több pont-
ján. A megemlékezést követően közösen felkeressük az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc miskolci em-
lékhelyeit. Az ünneplők a koszorúzások közben részesei 
lehetnek az 1848-as utcai forradalmi hangulatnak. 
Koszorúzási helyszínek:  
– Petőfi Sándor szobra 
– Batthyány Lajos emléktáblája 
– Deák Ferenc szobra 
– Lévay József szobra 
– Szemere Bertalan szobra 
– Petőfi Sándor emléktáblája 
– Széchenyi István szobra 
– Kossuth Lajos szobra 
Az Erzsébet téren Kossuth Lajos szobránál Sebestyén 
László országgyűlési képviselő emlékezik ’48 dicső nap-
jaira. Az emlékhelyeken sorfalat állnak a Berzeviczy Ger-
gely Szakközépiskola és Szakképző Központ, a Diósgyő-
ri Gimnázium, a Lévay József Református Gimnázium 
és Diákotthon, a Szemere Bertalan Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium, a 10. Számú Petőfi Sándor Ál-
talános és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, az 
Avastetői Széchenyi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény és a Kossuth Lajos Evangéli-
kus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakkö-
zépiskola diákjai.

12.00–19.00 | CSALÁdI ProGrAMoK A SzeNT 
ISTvÁN TÉreN

12.00–13.00 | A Szinvavölgyi Néptáncegyüttes 
bemutatója

13.00 | Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ün-
nepi köszöntője 

13.15–14.15 | Magyarok fénye 1848! dévai Nagy 
Kamilla és társulata előadásában

14.20–14.55 | Számadó zenekar: a nemzeti ro-
mantika jegyében magyar nóták, műdalok, 
népdalok

15.00–16.00 | Szabadság, szerelem – prózában, 
zenében. Fehér Sándor és Tímár Krisztián előadása 

16.00–16.10 | Cigányverbunk a romano Teatro 
előadásában

16.20–17.25 | Számadó zenekar: népzenei kon-
cert – verbunkok, táncház

17.40–19.00 | Kerekes Band ünnepi koncert
12.00–17.00 | Huszártábor. 

» Fügedi Márta Népművészeti Egyesület: XIX. századi 
vásári hangulat, mesterségek bemutatója, családi, kéz-
műves foglalkozásokkal.  
» Kisgyőri huszárok és lovaik: huszárviselet- és fegyver-
bemutató, a huszártábori élet bemutatása. A „besoro-
zott kishuszárok” felülhetnek a huszárok lovaira, tábori 
életük részeseivé válhatnak. 
» Wysoczki Légió: Lengyel gyalogos csapat tábori életé-
nek bemutatása a szabadságharc idejéből. A tábori élet 
keretében a légió alaki, fegyver- és harcászati bemu-
tatót tart mozsárágyúval, puskával és pisztollyal, órán-
kénti ágyúlövéssel. 
» Tulipántos népi játékpark: kézzel hajtott körhinta ki-
csiknek, népi fajátékok, interaktív foglalkozások. A népi 
játékparkban sokféle, kézzel készített asztali és nagy tér-
játékokkal próbálhatják ki ügyességüket és kreativitá-
sukat kicsik és nagyok. Tódor és felesége, Bözse díszes 
népviseletben, vidám népi vetélkedőkkel, ügyességi 
és erőpróbákkal, századelős játékokkal várják a mis-
kolci családokat. 
» Ostorosok bemutatója. A szabadságharcban a Hu-
nyadi-huszárok különleges helyet foglaltak el. Nem 
hivatalos fegyverük a karikás ostor volt, amely-
lyel képesek voltak a labancot „kiemelni” a lovak 
nyergéből. 
» Játszóház – 1848: ’48-as képkirakó, csákó, tarisznya, 
kokárda, nemzeti színű virág készítése, foltvarró techni-
ka kipróbálása, huszárverbuválás.

12.00–19.00 | (To)Borozó – ven-
déglátás! 
» Vörösboros marhapörkölt burgo-
nyalángos köntösben csípős vagy 
tejfölös öntettel, faszénen sült csirkemell filé, faszénen 
sült pácolt sertéstarja, sült házi kolbász; házi szilvás le-
pény; sör, bor, házi szörpök.

11.00–15.00 | Múzeumi Bokréta. Játékos családi ve-
télkedő – „szedjük bokrétába” a miskolci múzeumok 
1848-as forradalom és szabadságharc eseményeivel 
kapcsolatos emlékeit! 
A játékra jelentkező családi, baráti közösségek a múze-
umi helyszíneket végigjárva játékos feladványok során 
ismerhetik meg, hogy mit őriznek a múzeumok a for-
radalom és szabadságharc miskolci vonatkozásairól. A 
helyszíneket tetszőleges sorrendben lehet felkeresni. 
A feladatokat teljesítő családok az alkalomra készített 
díszes, névvel és pecsétekkel ellátott emléklapot és mú-
zeumi kiadványokat kapnak ajándékba.

Helyszínek, programok
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum (Széche-

nyi utca)
Vászonra festett emlékezet – felfedezőjáték Máger Ág-

nes festményeivel
Színháztörténeti és Színészmúzeum (Déryné utca)
Petőfi színháza – játék Petőfi Sándor verseivel
Herman Ottó Múzeum Képtára (Görgey utca)
Műtárgyakban őrzött forradalom – a szabadságharc 

fegyvereinek, viseletének, dokumentumainak és a 
kor művészi ábrázolásának játékos felfedezése 

Kohászati Múzeum (Miskolc-Felsőhámor)
„Fölkötöm a kardom, fölveszem fegyverem…” – a diós-

győri vasgyár szerepe az 1848-49-es szabadságharcban
A nap folyamán a múzeumok kiállításai is ingyen meg-

tekinthetőek!

Bandy-lányok. Az egykori Bandy-lányok trió két tagja végig-
énekli ezen az estén egykori, 30 évvel ezelőtt repertoárjukat – lénye-
gében a múltjukat. De Hernádi Judit és Udvaros Dorottya természe-
tesen nem hagy minket történet nélkül sem...
Március 10., szombat – Művészetek Háza

Március 17., 21.30 (kapunyitás: 20.00) 
Mkk-ifjúsági ház

deák biLL gYuLa-koncert
ElőzENEKAR: REtRo MUSIC BANd (20.30) 

Jegyelővétel: Kazinczy könyvesbolt, Ifiház

Jegyárak: 1600 Ft, 1900 Ft

Március 10. | szoMbat
10.00–19.00 | 30. Miskolci Nemzetközi Ásvány-

fesztivál. Miskolci Egyetem, új és régi aula, továbbá jo-
gász épületszárny.
10.00–19.00 | Kiállítás és börze, Földtudomá-

nyi játszóház,  Tombola
12.00 | Megnyitóünnepség. (Köszöntőt mond 

Pusztai Tamás, a Herman Ottó Múzeum igazgató-
ja, a rendezvényt megnyitja Patkó Gyula, a Miskol-
ci Egyetem rektora)

16.00–17.00 | vetítettképes előadás. (Tóth 
László: Mikroásványok fotózása)

17.00–19.00 | Évtizedek tapasztalatai a jövő 
szolgálatában: a hazai ásványgyűjtés jövője 
és lehetséges keretei. Kerekasztal-beszélgetés.

11.00 | Műút-hetek. A megnyitón köszöntőt mond Kiss 
Gábor alpolgármester. A kiállítás- és rendezvénysoroza-
tot Nemes Z. Márió költő, kritikus, Nádas Péter kiállítását 
Bazsányi Sándor irodalomtörténész nyitja meg. Miskol-
ci Galéria, Rákóczi-ház.

11.30 | Autotrof. Szalay Péter szobrászművész kiállításá-
nak megnyitója. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

15.00 | Kézműves játszóház. Avasi Gimnázium.
17.00 | Koncert a kolostorért. Bécsi klasszikus koncert a 

bükki pálos kolostorromért. Miskolci Galéria.

19.00 | Bandy-lányok. Zenés játék egy felvonásban, 
szereplők: Hernádi Judit és Udvaros Dorottya. Művé-
szetek Háza.

19.00 | Nőnapi zenés fürdőzés. Bogács, termálfürdő.

Március 11. | vasárnap
09.00–16.00 | 30. Miskolci Nemzetközi Ásvány-

fesztivál. Miskolci Egyetem, új és régi aula, továbbá jo-
gász épületszárny.
09.00–16.00 | Kiállítás és börze, Földtudomá-

nyi játszóház, Tombola
09.00–16.00 | Ásvány- és drágakő-határozás
11.30–12.30 | vetítettképes előadás (Fehér 

Béla: A Kárpátok ásványai)
16.00 | Fesztiválzárás

09.00 | Kézműves vásár. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
10.30 | Pom Pom meséi. Csodamalom Bábszínház.
16.00 | Nőnapi bál. A Miskolc-Diósgyőri Cukorbetegek 

Egyesületének szervezésében. Vasgyári Közösségi Ház.
17.00 | Ötórai tea. A Miskolci Szalonzenekarral. Művé-

szetek Háza.

Március 12. | hétfő
16.00 | Mamma mia. Filmslágerek. Kaffka Margit 

Könyvtár.

16.00 | Urbán Tibor akadémiai székfoglaló kiállítá-
sának megnyitója. Megnyitja: Bán András, a SZIMA 
MTCS ügyvezető alelnöke. MAB-székház, díszterem.

16.00 | Múzsák kertje baráti kör alakuló ülése. MAB-
székház, díszterem.

Március 13. | kedd
10.00 | vIII. Nemzetközi Sörverseny. Herman Ottó 

Múzeum kiállítási épület.
15.30 | Magyarországi kisvasutak. Plósz Gyula moz-

donyvezető fotókiállítása. Vörösmarty Művelődési Ház.
16.00 | Mindenünk a kiskert. Törőcsik Attiláné kertész-

mérnök előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.

Március 14. | szerda
16.00 | Gyermekek márciusa. Nyilas Misi Ház.
17.00 | Gyerekzár. ArTTér. Lézerpont Látványtár.
19.00 | Miskolci Szimfonikus zenekar koncertje. 

Mesterbérlet. Művészetek Háza.
21.00 | vad Fruttik és Heaven Street Seven kon-

cert. Ifjúsági Ház.

Március 15. | csütörtök
14.30 | vadon. Filmvetítés. Művészetek Háza, Bé-

ke-terem.

Március 16. | péntek
14.00 | Kézműves Sörfesztivál. Szinva terasz.
16.00 | donizetti: Boleyn Anna. Operaklub Bócz Sán-

dorral. Csodamalom Bábszínház.
20.00 | retro reflektor party. Zenél a Flamingo music. 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.

Március 17. | szoMbat
10.00 | Magyar Portékák vására és régiség tér. Kan-

dia köztől az Erzsébet térig.
20.30 | retro Music Band koncert. Ifjúsági Ház.
21.30 | deák Bill Gyula-koncert. Ifjúsági Ház.

Március 18. | vasárnap
10.30 | Hófehérke. Bemutató. Csodamalom Bábszínház.
17.00 | vasárnapi randevú klub. VOKE Vörösmarty Mi-

hály Művelődési Ház.
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Nőnapra, szeretettel
Különleges ajándékkal lep-

te meg nőnap alkalmából a Sze-
mere középiskola néhány fiú di-
ákja a lányokat: egyetlen szál, de 

hatalmas rózsával, amit a saját ke-
zükkel festettek fel az iskolaépület 

és a kollégium közötti területre. 
Úgy látszik – szerencsére –, sem 
a romantika, sem a lovagiasság 
nem halhat ki végleg… A mel-

lé írt szöveg szerint azzal is tisztá-
ban vannak ezek a fiatalemberek, 

hogy a lányok angyalok – ezért 
ezt a rózsát nyújtjuk át mi is min-

den kedves hölgyolvasónknak!

bestseller ›››››››››››››

Victoria Jordan Stone: 
A világ legjobb 
masszázstechnikái
Az érintés az egyik legmélyrehatóbb 
érzékünk, amelynek nyugtató képes-
sége végtelen. Victoria Jordan Stone 
alkotásában összegyűjtötte a gyógyí-
tó érintéstechnikákat a világ min-
den tájáról. A gyakorlati útmutató 
megtanít arra, hogyan alkalmazzuk 
más kultúrák egzotikus masszázs- 
és testmunka-technikáit relaxálásra, 

stresszoldásra, egészségjavításra. Svédmasszázs, forró lávaköves 
masszázs, thai jóga masszázs, reflexológia és sok egyéb más.

Leiner Laura: 
A Szent Johanna gimi
Reni életének legboldogabb napja de-
cember 20-a. Ettől kezdve ugyanis min-
den megváltozik. Vajon csak jó értelem-
ben változnak a dolgok? Meddig tart a 
boldogság? 

Reninek sikerül megszerezni Cortezt, 
megtartani azonban már nehezebb ügy. 
Saját gátlásain, félelmein kívül sok egyéb-
bel kell megküzdenie, hiszen Cortez az is-
kola legmenőbb sráca. Reni pedig nem a 
legnépszerűbbek táborát erősíti.

A 11. osztály 2. féléve is tele van izgalmakkal. Dave élete eddigi 
legnagyobb próbatételén megy keresztül, Kinga önmagát is felül-
múlja egy diszkóban, Corteznek iskolapszichológushoz kell járnia, 
Reninek pedig váratlan vendég érkezik a születésnapjára.

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

Borotvaélen
Büntetését tölti Nich 
Cassidy volt New York-i 
rendőrtiszt, mert a drága 
gyémánt, amelyet őriz-
nie kellett volna szállítá-
sakor, eltűnt. Az egyko-
ri rendőr megszökik, és 
váratlanul kilép a sem-
mibe egy szálloda 20. 
emeletéről – ám nem esik le. A párkányon egyensúlyozik, és a tal-
palatnyi helyen igyekszik meggyőzni Lydia Spencert, a tárgyalót ár-
tatlanságáról. Ahogy a történet kerekedik, kiderül, hogy sokkal több 
forog a kockán, mint az, hogy egy ember elveszíti-e az egyensúlyát.

feliratos amerikai thriller, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; március 15–21., 17.30

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… Az Erzsébet tér impozáns épülete 1896-
ban a Kereskedelmi és Iparkamara székházaként, budapesti ter-
vezők elképzelései szerint épült. A Kamara megszűnése után itt 
alakították ki a megyei könyvtárat, majd 1973-tól a múzeumigaz-
gatóság működött falai között. 1979–1983 között Cifka Anna bu-
dapesti tervező elképzelései szerint a Magyar Tudományos Aka-
démia Miskolci Akadémiai Bizottsága igényeinek megfelelően 
felújították, átalakították. Ekkor kapott az épület tetőtér-beépítést. 
Dísztermének freskója a kereskedelem és ipar témaköreit, jelene-
teit ábrázolja. Homlokzatán megőrződött Magyarország „nagycí-
mere”. A bejáratban megmaradtak a múltidéző márványtáblák, a 
szobrok között helyet kapott Széchenyi István mellszobra. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; 
Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek házior-
vosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobil-
ról is hívható): 116-123, (csak vonalasról): 80/116-123. áldozatsegítő vonal: 
80/225-225. MihŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MiVÍz központi ügyelet: 
46/519-339. éMáSz-hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-felügyelet: 
46/502-579. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 46/353-
909, 30/677-7958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelen-
tése): 46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű ››››››››››››

86 éve, 1926. március 4-én 
jelent meg a Nemzeti Újság 
„Miskolcz. A magyar Ruhr-
vidék székvárosában” című 
melléklete. A kiadvány a város 
vezetőinek képeit, valamint 
a város és környéke üzemeit, 
középületeit, idegenforgalmi 
látványosságait mutatja be.

484 éve, 1528. március 
8-án Szinafalva mellett I. Fer-
dinánd a mohácsi csatavesz-
tés utáni kettős királyság ide-
jén vereséget mért Szapolyai 
Jánosra, aki a sajóládi pálos 
kolostorba menekülve Fráter 
György barát segítségét élvez-
te. Ferdinánd később a diós-
győri vár ura is lett.

95 éve, 1917. március 8–9-
én vívta a miskolci 10-es 
honvéd gyalogezred a csiki 
havasokban a Magyaros hegy-
csúcsnál legendás és győztes 
csatáját. Ennek 10 éves évfor-
dulóján avatták a Rudolf lak-
tanya előtt a 10-es honvéd em-
lékszobrot. 

Hétforduló ›››››

Névadó – reményi Ede  
A Petőfi (egykor Urak ut-
cája) és az Avasalja (egy-
kor Gyöngyvirág) utcák 
között egy évszázaddal 
ezelőtt jelenik meg az 
észak-déli irányú Re-
ményi Ede utca (ko-
rábban Tomka köz). A 
környezetében azóta ez az 
utcanév – a Zenepalota kö-
zelében – a változatlanság jelképe.

A névadó Miskolcon (a mai Dé-
ryné utcában) született, tanulmá-
nyait is itt végezte. Később a bécsi 
zenekonzervatórium következett, 
majd Párizs és London után a ma-
gyar forradalom hírére hazatért. 
Görgey tábornok segédtisztje-
ként, „tábori hegedűsként” szolgál-
ta a szabadságharcot. A bukás után 
emigrált, de amnesztiával 1860-ban 

hazatért. A magyar zenei 
élet ünnepelt egyénisége-

ként Petőfi és Széchenyi 
szobrainak elkészíté-
sére koncerteket szer-
vezett. Részt vállalt a 
Zeneakadémia meg-

alapításában. 1891 után 
visszatért az Amerikai 

Egyesült Államokba. Hang-
verseny közben, kezében hegedű-
jével halt meg San Franciscóban, 
New Yorkban temették el. (1828–
1898 között élt, nevét 1862-ben vál-
toztatta Hoffmanról Reményire. 
Miskolcon 1862–1891 között több-
ször adott koncertet. Születésének 
centenáriumán a Zenepalotában 
márványtáblát lepleztek le tisztele-
tére. A kétnapos ünnepségre meg-
hívták leszármazottait.)                    D. I.

Kokárda, gyöngyből
Hidrogeológusként dolgo-
zik, a gyöngyfűzés a szerel-
me Kiss Gabriella gyöngy-
fűző népi iparművésznek.

A Népművészet Ifjú Mestere 
címmel is kitüntetett Kiss Gabri-
ella aktív néptáncosként ismer-
kedett meg a gyöngyfűzéssel.

– Az Avas Néptáncegyüttes-
ben táncoltunk a férjemmel, az 
egyik tánchoz kellett készíte-
ni egy gallért gyöngyből. Akkor 
találkoztam először a gyöngy-
fűzéssel, és egyből bele is szeret-
tem, ennek már 15 éve. Azóta is 
a hobbim, a második munkám – 
mondja az egyébként hidrogeo-
lógus mérnök.

A két szakma látszólag me-
rőben eltér egymástól, ám Kiss 
Gabriella hangsúlyozza, mér-
nöki végzettsége sokat segít a 
gyöngyfűzésben.

– Mindkét szakmában fon-
tos a térlátás. Mérnökként is és 
a gyöngyfűzés tervezési, rajzolá-
si folyamatainál is. A gyöngyfű-
zés teljes koncentrációt igényel, 
így az ember könnyen megfe-

ledkezik közben minden más-
ról – emeli ki Kiss Gabriella, aki 
számos vásáron értékesítette már 
gyöngytermékeit. Márciusban 
például sok kokárdát készít, a 
különleges nemzeti jelképek na-
gyon tetszenek az embereknek.

– Én magam is gyöngykokár-
dát viselek. Többféle technikával 
készülhet, de a vásárlóknak leg-
inkább a gyöngyhímzésesek tet-
szenek. Erdélyben tanultam ezt 
a módszert – teszi hozzá Kiss 
Gabriella, aki szerint a gyöngy-
fűző hivatást csak szerelemmel, 
teljes odaadással lehet csinálni.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

KöztünK élneK ››››››››››››

100 éve írták… 
Klebelsberg Kuno gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1928-
ban a megyék népművelési bizott-
ságai számára gramofonokat és 
rádiókat adományozott. A Regge-
li Hírlap szerint Miskolc város és 
Borsod vármegye négy gramo-
font és egy rádiót kapott. A gra-

mofonokhoz megfelelő számú le-
mez tartozott, s célja a magyar dal 
és zene érdekében kifejtett propa-
ganda volt. A népművelési bizott-
ság a rádiót vándoroltatta a megye 
192 települése között. (A minisz-
ter az országban egyébként 100 
rádiót adományozott népművelé-
si célokra.)

Dobrossy István

Utazást nyert
A miskolci Bodrogi Ferenc nyer-

te a Miskolci Kalendárium fődíját, 
a hajdúszoboszlói Mátyás király 

gyógyszállodába, két személy-
re, két éjszakára szóló utalványt. A 
boldog nyertes, aki feleségével uta-

zik majd, szerdán vette át nyere-
ményét. Akkor mesélte: amint ki-

vágta a rejtvényszelvényt, szinte 
érezte: övé lesz a fődíj. Bodrogi Fe-

renc nagy keresztrejtvényfejtő és  
gyűjtő is, minden évben megveszi 

kalendáriumunkat. (fotó: J. Á.)

Ha jogi problémájuk vagy 
kérdésük van, küldjék el szer-
kesztőségünk címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A 
borítékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail cí-
münk: info@mikom.hu. Jogi 
szakértőink, dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter 
ügyvédek írásos válaszukkal 
állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››


