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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Önálló lesz 
az iskola
önálló intézmény lehet a mar-
tin-kertvárosi arany jános álta-
lános iskola.  
a város | 3. oldal

kÖzÖsséget 
építenek
közművelődés és közösségépítés 
– így foglalhatók össze az avasi 
színházterem célkitűzései.  
a város | 5. oldal

Miskolci 
agrokultúra
Újra felfedezi Miskolc a mezőgaz-
dasági termelést, a holding frissen 
alakult cége indítja újra a munkát.  
a város | 3. oldal

„Az opera legyen mindenkié”
Két hónap múlva kezdődik a 

miskolci operafesztivál. Ezúttal 
Puccini lesz Bartók „partnere” 

a fesztiválon. Kesselyák Gergely 
karmester idén debütál mint 

fesztiváligazgató, s teszi mindezt 
friss Érdemes művészként. Ki-

tüntetése mellett elképzeléseiről, 
az általa megszervezett opera-

fesztiválról kérdeztük.
» részletek az 5. oldalon

Történelmi siker küszöbén
Legyőzte a Ferencvárost a 
női futsal NB I elődöntőjének 
első mérkőzésén a DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont, 
így már csak egy lépésre van 
a döntőtől. Ez a negyedik elő-
döntőjük a klub fennállása 
során, ám most mutatkozik 
a legnagyobb esély a bajnoki 
cím elhódítására.
» részletek a 9. oldalon

Festett tojás, csokinyúl az ünnepre
Az egész elmúlt hét a húsvé-
ti készülődés jegyében telt. 
Egyrészt a lelki felkészülés-
ben – másrészt pedig a gya-
korlati tennivalók bűvöle-
tében. 

A gyerekek játszóházakban – Di-
ósgyőrben, Görömbölyön éppúgy, 
mint az Avason vagy a belvárosban 
– ismerkedhettek a hagyományok-
kal, és készíthettek húsvéti tojást, dí-
szeket, süteményeket, és most hét-
végén is rendeznek még ünnepre 
készülős programokat. 

A felnőttek pedig a bevásárlás-
sal voltak elfoglalva. Az üzleteket is 
meglepte, hogy tapasztalatuk sze-
rint idén több sonka és több édes-
ség fogyott, mint tavaly. Ha a csalá-
dok esetleg kevesebbet is költenek, 
az elmondható, hogy egyre többen 
vásárolják a hagyományos, jó mi-
nőségű árukat. 

Bár az utolsó nagy roham vélhe-
tően lezajlott pénteken, aki pótolni 

szeretne valamit, ma is megteheti, 
az üzletek szombaton még a meg-
szokott módon nyitva tartanak. Va-

sárnap és hétfőn viszont zárva lesz-
nek! Nem úgy a város két fontos 
turisztikai létesítménye: az állatkert 

és a barlangfürdő mindhárom nap 
várja  a látogatókat.

» cikkeink a 4. oldalon

Tiszta terep a kirándulóknak
Pénteken megkezdődött a húsvé-
ti nagytakarítás Miskolcon. A közfog-
lalkoztatottak megemelt létszámmal 
tisztítják meg a falevelektől, szemét-
től pénteken és vasárnap Lillafüredet, 
Miskolctapolcát és a belvárost.

Az akció célja, hogy azok, akik a 
locsolkodás és vendégvárás helyett 
a kirándulást választják a hosszú 
hétvégén, tiszta környezetben él-
vezhessék a friss levegőt városunk-
ban.

A Miskolci Városgazda Nonpro-
fit Kft. a téli síkosság-mentesítésből 
visszamaradt szóróanyagokat is el-
takarítja az utak széléről, összesze-
dik a lombokat, emellett Miskolc-
tapolcán a padokat is újrafestik. 
Napi 8 órában 200-220 fővel dol-
gozik a társaság, hogy megfelelő ál-

lapotba hozzák a hétvégére a zöld-
területeket.

A polgármesteri hivatal arra kér 
mindenkit, hogy vigyázzunk kör-
nyezetünkre, hiszen a miskolciak 
közös érdeke, hogy városunk tisz-
ta és rendezett legyen.

A zöld mintás nyert
Április 1-jéig szavazhattunk az új vil-
lamosok lehetséges színére, az ösz-
szes szavazat alapján a végig veze-
tő, fehér alapon zöld mintás verzió 
nyert. Több mint 26 ezren voksoltak, 
a győztes a szavazatok felét, több mint 
13 ezer szavazatot kapott. A legna-
gyobb tetszést kiváltó villamos mint 
alaptípus most a szakemberek „aszta-
lára” kerül, ahol a külső megjelenést 
összhangba hozzák a belsővel, a pad-
lótól egészen az üléskárpit színéig. 

Az Európa-liga a cél
Hétfőtől már nem Benczés Mik-
lós a DVTK vezetőedzője. A csapat 
vezetését átmenetileg a szakmai 
igazgató, Szentes Lázár vette át, 
aki kedden megnevezte segítőit is.

Az elmúlt hetek gyenge teljesít-
ménye, valamint a vezetőedző és 
a játékosok közti összhang meg-
bomlása miatt a vezetőség úgy 
döntött, Benczés Miklóst fel-
menti a DVTK vezetőedzői, il-
letve Vitelki Zoltánt a pályaedzői 
feladat ellátása alól. Az új szakve-
zető megtalálásáig Szentes Lázár 
(képünkön) ül a kispadra, segí-
tője az utánpótlás szakmai igaz-

gatója, Borbély Péter, míg a szak-
mai stábhoz tartozik ezentúl az 
utánpótláscsapatoknál edzőként 
dolgozó Bocsi Zoltán és Kriston 
István, illetve a játékos-megfigye-
lő Szentiványi József is.

» folytatás a 9. oldalon

HIrdeTés

Állami kézbe 
kerül a MISEK is
Véglegessé vált: 55 városi kórház ke-
rül állami kézbe május 1-jén, köztük 
a MISEK is. Tóth László, a MISEK 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató-
ja megkeresésünkre csak megerő-
síteni tudta az ismert tényt, hogy a 
MISEK állami kezelésbe kerül, egé-
szen pontosan a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szerve-
zetfejlesztési Intézet közvetlen irá-
nyítása alá. A részletekről azonban 
még nem tudott többet mondani.

» folytatás a 3. oldalon

Épülnek a kerékpárutak 
Gőzerővel dolgoznak a városi ke-
rékpárút újabb szakaszain – a 
Vologdán és az Újgyőri főtérnél .

A Tiszai pályaudvartól indulva, 
a teljes belvárosi kerékpárnyom-
vonal elkészült az elmúlt évben, 
ez azonban csak a teljes projekt 
első, második, harmadik és ki-
lencedik szakasza. 

Az új hálózat többi szakaszá-
nak kivitelezése a téli időjárás és 
a felmerült nyomvonal-válto-
zások miatt áthúzódott erre az 
évre. A munka folytatódik, je-
lenleg a Vologda utca déli szaka-
sza épül a zöld sávban. Itt önál-
ló kerékpárutat alakítanak ki. A 
miskolci önkormányzat 2009-
ben nyert vissza nem térítendő, 

uniós pályázati támogatást a vá-
rosi kerékpárút-hálózat fejlesz-
tésére.

» cikkünk a 8. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

HIrdeTéS

» Gonda Géza (Fidesz) | a 3. számú választókerület önkormányzati képviselő-
je lakossági fogadóórát tart április 12-én, csütörtökön délután 5 órától az avasi Herman 
Ottó Általános Iskolában (Gesztenyés u. 25.).

» Horváth József | a megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője min-
den szerdán délelőtt 10 órától délután 2 óráig várja a lakosság hívását a 30/621-6025-
ös telefonon.

fogadóóra ››››››››››››››››››››››

napról napra ››››››››››››››

A Martin-ház lakóit köszöntötték nagycsütörtökön
A közelgő húsvét alkal-
mából látogatta meg Kriza 
Ákos polgármester és Csö-
bör Katalin országgyűlési 
képviselő a martin-kertvá-
rosi református idősotthont.

A Martin-ház református idősek 
otthona januárban nyitotta meg 
kapuit egy korábbi iskolaépület-
ben. Jelenleg 25 idős lakik bent, de 
még ugyanennyit tud fogadni az 
intézmény. Börzsönyi Kornél in-
tézményvezető elmondta, az épü-
letben konyhát, étkezőt, irodákat, 
orvosi és betegszobát, társalgót, és 
18 szobát alakítottak ki.

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere örömét fejezte ki, hogy 
a városrészben létrejött egy idős-
otthon, mint mondta, több mint 
8 évig dolgozott háziorvosként 

a körzetben és erre már akkor is 
nagy igény mutatkozott.

– Sőt, találkoztam olyan bent-
lakóval, akit egykor kezeltem, jó 
tudni, hogy jó kezekben vannak 
itt az idősek – mondta. 

Csöbör Katalin (Fidesz) or-
szággyűlési képviselő elmond-

ta, ünnepelni érkeztek az idősek 
körébe nagycsütörtökön, ebéd 
előtt a ház lakóival és dolgozói-
val együtt mondták el az asztali 
áldást. Az ebédet követően pedig 
ajándékcsomaggal kedveskedett 
a házban lakó időseknek. 

T. Á. | fotó: M. L

» A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (JESZ) miskolci szervezete áp-
rilis 10-én, kedden déli 12 órakor koszorúzást tart Miskolcon, az Antall József parkban abból az al-
kalomból, hogy a néhai miniszterelnök most lenne 80 éves. A megemlékezésen jelen lesz Makay 
Zsolt országos elnök, valamint a JESZ Miskolc 2. számú választókerület időközi választáson induló 
képviselőjelöltje, Csanálossi Béla is.

kampányhírek ››››››››››››››››

» Területalapú támogatások. 
A megyei Kormányhivatal Földművelés-
ügyi Igazgatósága tájékoztatása szerint 
április 4-ei hatállyal megjelent a terület-
alapú támogatások ez évi igényléséről szó-
ló rendelet. A kérelem május 15-éig nyújt-
ható be elektronikusan. A kitöltésben 
segítséget nyújtanak a falugazdászok, va-
lamint az Agrárkamara tanácsadói.

» Fogyasztóbarát vállalkozás. 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiala-
kította a „Fogyasztóbarát” Tanúsítási Rend-
szerét, amelynek elnyerésére pályázatot írt 
ki. A sikeresnek minősített vállalkozás jogo-
sultságot szerez a „Fogyasztóbarát” védjegy 
viselésére. A pályázatban részt vehet min-
den olyan kiskereskedelmi és vendéglátó te-
vékenységet végző vállalkozás, amely meg-
felel a feltételeknek. A pályázat benyújtása 
nem díjköteles. A feltételekről bővebb infor-
máció a www.nfh.hu honlapról érhető el.

kormányhivatali  
hírek ››››››››››››››››

Ünnepi menetrend 
vágányzár nélkül
Munkaszüneti menetrend szerint 
közlekedik a hosszú hétvégén az 
MVK járatainak többsége, a villa-
mosok és a 35-ös autóbuszok áp-
rilis 7-én szombati, április 8-án és 
9-én vasárnapi menetrend szerint 
járnak. A héten nem lesz vágányzár, 
sőt, mivel hamarabb elkészült a ki-
vitelező Felső-Majláthon, holnaptól 
ismét teljes szakaszon jár az 1-es vil-
lamos. A márciusban beharango-
zott 0-s társát azonban továbbra is 
autóbusz helyettesíti a megszokott 
útvonalon és rend szerint.

Szocpolcsalás: ítélet
Ítéletet hirdettek első fokon a tak-
taközi szocpolcsalás néven elhíre-
sült ügyben a Miskolci Törvény-
széken. Az elsőrendű vádlott 10 
év letöltendő szabadságvesztést, 
ugyanannyi, közügyektől való el-
tiltást és kétmillió forintos pénz-
bírságot kapott. Első fokon letöl-
tendő büntetést kaptak mindazok, 
akik hivatásukkal visszaélve vet-
tek részt a csalássorozatban, fel-
függesztett börtönbüntetést azok, 
akik ügyfélként voltak érintet-
tek, de tudtak róla, hogy csalás-
ban működtek közre. Azokat, akik 
nem tudták, felmentették. Az ítélet 
nem jogerős.

Március 31. | szoMbat

Világgá mentünk. A „Menjünk világ-
gá..!” című, háromnapos miskolci uta-
zási szakkiállításon a főszervező Bárdos 
István szerint az idén több volt a kiállító 
és az érdeklődő is, mint tavaly. A néző-
ket a színes programok is vonzották, be-
mutatók, kóstolók, sőt még a DVTK já-
tékosai is beültek dedikálni.

április 1. | vasárnap

Ünnepi barkaszentelés. Virágvasár-
napi barkaszentelést tartottak a diós-
győri plébánia előtt virágvasárnap, az 
Úr szenvedésének napján. Ezen a na-
pon ünnepli az egyház Krisztus Jeru-
zsálembe való bevonulását. A nép pál-
maágakat lengetve köszönti őt mint 
Messiáskirályt. Az ünnepi liturgiát Mi-
kolai Vince főesperes, diósgyőri plébá-
nos tartotta a barkaszentelésen.

április 2. | hétfő

Kék séta. Április 2-án, az autizmus vi-
lágnapján a világ számos pontján kék-
re világítják az ismert épületeket, Mis-
kolcon pedig az előző évhez hasonlóan 
idén is megtartották a Kék sétát a város 
főutcáján hétfőn. A séta közben infor-
mációs anyagot és kék lufit osztottak a 
járókelőknek.

április 3. | kedd

Milliós adomány. Hárommillió fo-
rintot adományozott a Megyei Kórház 
Általános Sebészeti Osztálya számá-
ra Magyarország piacvezető energia-
ital-gyártója. A kórház speciális műté-
tek elvégzéséhez szükséges, úgynevezett 
laparoszkópos optikák és kézi eszközök 
beszerzésére kívánja fordítani az ösz-

szeget. Csiba Gábor, a kórház főigazga-
tó főorvosa, valamint Bende Sándor, az 
Általános Sebészeti Osztály osztályve-
zető főorvosa egy jelképes csekk formá-
jában vehette át a Hell Energy Magyar-
ország Kft. által felajánlott összeget.

Bársony cipellők. Idén is megrendez-
te éves táncversenyét a Bársony János 
Általános Iskola. Az évről évre egyre 
nagyobb volumenű eseménynek ötö-
dik alkalommal adott helyet az intéz-
mény. Az első versenyen 150 fiatal tán-
colt az intézmény aulájában, idén pedig 
már 32 tánccsoport, közel 500 fiatal sze-
rette volna megmérettetni magát. 

április 4. | szerda

Végzősök fotói. Természet-, reklám-, 
művészfotók. Többek között ilyen al-
kotásokat láthatnak a Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégi-
um 18 végzős hallgatójának kiállításán 
azok, akik az Ifjúsági Házba látogatnak. 
A tárlatot a Csokonai-díjas fotóművész, 
Juhász Miklós nyitotta meg.

Állásbörze. Tizennyolcadik alkalom-
mal rendezték meg a Miskolci Egyete-
mi Állásbörzét. A rendezvényt Patkó 
Gyula rektor nyitotta meg, és harma-
dik alkalommal a BorsodChem képvi-

selőjének, Szabóné Bánfalvi Marianná-
nak, a cég HR főosztályvezetőjének adta 
át azt a díjat, mellyel az egyetemen vég-
zett szakemberek munkába állását, fog-
lalkoztatását leginkább támogató céget 
ismerik el évről évre. Ebben az évben a 
börzén 55 kiállító volt jelen, ezzel a mis-
kolci egyetemi továbbra is a legnagyobb 
vidéki állásbörzének számít.

április 5. | csütörtök

Füstmentességet vállaltak. Véget 
ért az óvodásoknak szervezett „Füst-
öl” című dohányzásellenes prevenciós 
program, melyen hét intézmény 33 dol-
gozója és 84 szülő vett részt. A progra-
mot a Megyei Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerv és a Magyar Rákellenes 
Liga Miskolci Alapszervezete hirdet-
te meg. A kampány ideje alatt – febru-
ár 13. és március 11. között – az óvodák 
valamennyi dolgozója és a szülők tíz 
százaléka nem gyújthatott rá, az ellen-
őrzés pedig a csemeték feladata volt. A 
versenyt a Pitypang Óvoda nyerte.

Árvízi tapasztalatcsere. Uniós pro-
jekt keretében bolgár árvízvédelmi 
szakemberek és önkormányzati veze-
tők érkeztek Miskolcra azzal a céllal, 
hogy megismerkedjenek a magyar, és 
ezen belül a helyi árvízvédelmi gyakor-
lattal. Pfliegler Péter alpolgármester be-
mutatta Miskolc vízrajzát, amelyet két 
tényező határoz meg: az egyik a Sajón 
periodikusan ismétlődő árvizek, a má-
sik a Bükk hegységből heves esőzések 
után gyorsan lefutó „villámárvizek”. Az 
alpolgármester felhívta a figyelmet arra, 
hogy a védelem mellett kiemelt figyel-
met kell fordítani a megelőzésre is.

Négy vádlottja van az avasi paneltűz ügyének
A Heves Megyei Főügyész-
ség vádat emelt négy sze-
mély ellen a 2009. augusztus 
15-ei avasi – egy anya és két 
gyermeke halálával járó – 
tragikus paneltűz miatt.

– Igen, megtörtént a vádemelés 
négy személlyel szemben – erősí-
tette meg a paneltűzzel kapcsolatos 
hírt Konkoly-Thege László, a He-
ves Megyei Főügyészség szóvivő-
je. – A 6. emeleti lakás tulajdonosa 
az első rendű vádlott: amint észlel-

te a konyhában keletkezett tüzet, 
nem próbálta oltani, az ajtót nyit-
va hagyva – a levegő az égést elő-
segítette – távozott a lakásból és 
nem szólt senkinek sem róla. Ezért 
több ember halálát okozó, gondat-
lan közveszélyokozással, illetve több 
ember esetében elkövetett segítség-
nyújtás elmulasztásának a bűntette 
miatt emelt vádat az ügyészség. 

A másik három vádlott pedig 
az épület hőszigetelését végző cég 
és az alvállalkozó alkalmazott-
ja. A vád szerint nem az előírás-
nak megfelelően volt felragasztva 
a szigetelőanyag, amely mögé le-
vegő ment és a tűz következtében 

hátulról is égett. Ezen túlmenően a 
loggiaszigetelés is szabálytalan volt. 
Olajos fára szerelték fel, nem haj-
tották be rendesen, így alá tudott 
menni a tűz és meggyulladt a log-
gia, amelyen át tovább terjedt a tűz, 
a füstje pedig a tragédiát okozta. 

– Ezért ellenük foglalkozás kö-
rében elkövetett, három rendbeli, 
halált okozó gondatlan veszélyez-
tetés a vád. Az ügyészség minden 
vádlott esetében letöltendő sza-
badságvesztés megállapítását kér-
te – ismertette a Miskolci Tör-
vényszéknek megküldött vádirat 
lényegét Konkoly-Thege László.

Cs. L.

Főkapitányi fogadóóra. Vereckei 
Csaba rendőr dandártábornok, me-
gyei rendőr-főkapitány lakossági foga-
dónapot tart április 12-én, csütörtökön 
délelőtt 9–12 óra között a megyei rend-
őr-főkapitányság (Miskolc, Zsolcai 
kapu 32.) 2. emeletén. Bejelentkezés te-
lefonon, a 46/514-500/24-14-es mellé-
ken, április 10-én délután 4 óráig.

Kötelező a házszám. Házszámmal, 
vagy ahol ez nem jelöli, helyrajzi szám-
mal kell jelölni az ingatlanokat Miskol-
con, legkésőbb április 30-áig – tudatja 
a városháza közleménye. A házszám-
táblát az ingatlan tulajdonosának, ke-
zelőjének, használójának kötelessége 
kihelyezni, ezzel is segítve a mentők, 
tűzoltók, rendőrség, közszolgáltatók, 
posta és a polgármesteri hivatal munká-
ját. A hiányzó utcanévtábla kihelyezése 
az önkormányzat feladata.

Pestre csak vonattal. Április 15-étől 
megszűnik a Borsod Volán Miskolc – 
Budapest buszjárata. A változtatásról a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium dön-
tött. A továbbiakban a MÁV járatait le-
het majd igénybe venni.

hírhasáb ››››››››››››
Elszámoltatást követel a Jobbik,  
a polgármester visszafogottságot
Ismét az elszámoltatást sürgette a 
Jobbik Miskolcon. Egyed Zsolt or-
szággyűlési képviselő és Szegedi 
Márton városi elnök-frakcióvezető 
részletes tájékoztatást kért az elő-
ző városvezetések tevékenységé-
vel kapcsolatos 74 feljelentésről is. 

– A Fidesz – KDNP választá-
si ígéretei között kiemelt helyen 
szerepelt a politikusbűnözők és 
bűntársaik elszámoltatása. Ehhez 
képest másfél év alatt semmilyen 
eredményt nem tudtak felmutat-
ni. Sehol egy lezárt ügy, sehol egy 
vádlott, de még csak azt sem tud-
ják a miskolciak, milyen ügyek-
ben károsították meg a szocia-
listák városunkat – fogalmazott 
Szegedi Márton, emlékeztetve a 
74 feljelentésre, amelyek ügyé-
ben azóta is „mély hallgatás” van. 

A politikus utalt rá, hogy 
többször kértek már tájékozta-
tást, hol tartanak a feljelentések, 
érdemi választ azonban soha 
nem kaptak, ezért most a nyil-
vánosság előtt teszik fel a kérdé-
seket Kriza Ákos polgármester-
nek: hol tart jelenleg a miskolci 
szocialisták elszámoltatása, mi-
lyen ügyekben tett feljelentést az 
önkormányzat? Melyek jutottak 
el a vádemelésig, és melyek évül-
tek el? Ha nincs előrelépés, mi-
ért nincs, melyik hivatal akadá-
lyozza, hogy végre tisztán lássák 
a miskolciak?

Kriza Ákos polgármester köz-
leményben reagált az elhang-
zottakra. Mint fogalmazott: 
„2010-re a szocialista város- és 
holdingvezetésben a korrupció 

soha nem látott mértékben el-
uralkodott. A 2010 őszén meg-
választott új, fideszes többség 
azonnal nekilátott a rendrakás-
nak, a felelősök fölkutatásának, 
és a korrupciós csatornák elzá-
rásának”.

– Mivel Miskolc a jogállás 
alapján sértett, ezért sem infor-
mációi, sem ráhatása nem le-
het az ügyekre, vagy a nyomozá-
sok előrehaladására. Egyszerűen 
azért, mert nyomozástaktikai 
okokból a nyomozóhatóságok 
senkinek nem adnak ki infor-
mációkat. Az azonban bizonyos, 
hogy az okirati bizonyítékok ösz-
szegyűjtése után megindultak a 
kihallgatások – hangsúlyozza a 
polgármester, elmondva, hogy 
a 67 ügyből tizenkettőt kiemelt 
ügyként kezelnek. Tehát a feltéte-
lezések szerint itt nagyon komoly 
bűncselekmények elkövetésé-
re került sor, és ezek felderítése 
gyorsított eljárásban folyik majd. 

A polgármester, mint fogal-
maz, felszólítja az ellenzéki pár-
tot, hogy „kontrollt nem ismerő 
politizálásukkal ne veszélyeztes-
sék a nyomozóhatóságok mun-
káját”.

– Sem én, sem a Jobbik mis-
kolci képviselői nem jogosultak 
arra, hogy a hatóságokat irányít-
sák. A mi feladatunk az, hogy a 
nyomozásokhoz minden segítsé-
get megadjunk, mert közös érde-
künk, hogy az ügyek felderítése 
teljes körű, szakszerű és eredmé-
nyes legyen – fogalmaz közlemé-
nyében Kriza Ákos.

Sz. S.
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Két medence kész
Jó ütemben halad az építkezés a 

selyemréti strandon: két meden-
ce és a hozzájuk tartozó gépház 
már készen áll, a többi meden-
ce szerkezete pedig a hónap vé-
gére készül el. Ha minden a ter-

vek szerint halad, a kivitelezés 
várhatóan július végén befejező-
dik. Lesz új dögönyöző, épül egy 
tan- és egy csúszdamedence, egy 

élményelemekkel felszerelt há-
romtagú gyermekmedence spi-

rálcsúszdával és egy ülőmedence 
pezsgőággyal. Ha minden elké-

szül, több mint 1700 négyzetmé-
ter új vízfelület várja majd a für-

dőzőket. (fotó: Juhász Á.)

Májustól állami kézbe kerül a MISEK is
Véglegessé vált a szaktárca elkép-
zelése, 55 városi kórház kerül állami 
kézbe május 1-jén, köztük a MISEK is. 

» folytatás az 1. oldalról
A komplex átadás-átvétel kiterjed 
az intézmények ingó- és ingatlanva-
gyonára, adósságállományára, fej-

lesztési hitelállományára és a mű-
ködtető gazdasági társaságokra is. 

A jogszabály-tervezet az álla-
mi átvételt szabályozza, szerepel 
benne az ellátórendszer korsze-
rűsítésének, a területi kötelezett-
ség ellátásának, valamint az egysé-
ges várólista-kezelés szabályainak 

részletezése is, nyilatkozta Szócs-
ka Miklós, egészségügyért felelős 
államtitkár. Az intézményi vagyon 
védelme érdekében értékesítési 
moratórium lép életbe a jogszabály 
elfogadásával. 

A miskolci kórház mellett érin-
tett a megyéből az edelényi Koch 

Róbert Kórház és Rendelőintézet, 
a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kór-
ház, és az ózdi Almási Balogh Pál 
Kórház. Megyénkből egyedül a ka-
zincbarcikai kórház maradhat ön-
kormányzati kézben az előzetes 
tárgyalások alapján. 

H. I.

Jön a tavaszi lomtalanítás
Az AVE Miskolc Kft. újra lomtala-
nítást tart. Tavaly összesen 522 
tonna lomot szállítottak el.

Fontos, hogy csak a háztartás-
ban képződő lomokat helyez-
zék a meghirdetett ürítési napon 
a hulladékgyűjtő edények mellé, 
ugyanis a lomtalanítás nem tar-
talmazza a veszélyes hulladékok 
(akkumulátor, pala, tévé, hűtő-
szekrény stb.), építési törmelék, 
kommunális hulladékok, gumi-
abroncsok vagy zöldhulladékok 
(például falevél, gally) elszállítá-
sát. Az ilyen jellegű hulladékok 
díjmentesen a hulladékudvarok-
ban adhatók le.

A lomtalanítás április 13-án 
kezdődik és június 11-ig tart. Ez 
alatt Miskolc összes utcáját érin-
ti. A közterületek tisztántartása 

érdekében kérik, hogy csak az 
elszállítást megelőző napon, il-
letve a szállítás napján reggel 6 
óráig helyezzék ki a hulladék-
gyűjtő edény mellé a lomot.

Azt, hogy mikor melyik vá-
rosrész, utca kerül sorra, közli 
lapunk, de megtalálják az AVE 
Miskolc Kft. honlapján (www.
avemiskolc.hu) is. 

A lomtalanítás útvonalterve 
következő lapszámunkig:
Április 13. | péntek, Szirma: Akácos, Árvács-
ka, Babits M., Barát, Benczúr Gy., Berekkert, Bo-
gáncs, Egressy B., Erkel F., Fáskert, Gémeskert, 
Hajnóczy J., Halom, Harang, Jenkei, Kaptár, Kas-
sák L., Kelet, Koromházi, Magyar L., Mályva, 
Marek J., Méz, Miskolci, Mohostó, Nagy L., Óvo-
da, Pipacs, Pólya J., Posta, Rák, Retek, Sárosi Gy., 
Somlay A., Szacsvay I., Szalay A., Szép, Szerb A., 
Szirmay A., Tartsay V., Új Élet, Újkert, Váci M.

Kihasználja a város mezőgazdasági lehetőségeit
Újra felfedezi Miskolc a me-
zőgazdasági termelést, a hol-
ding frissen alakult cége a 
már-már elfeledett módon 
indítja újra a munkát.

Ez év elején alakult a Miskolci 
Agrokultúra Kft., a Miskolc Hol-
ding Zrt. tagvállalataként a vá-
ros mezőgazdasági területeinek a 
hasznosítására. Mint Lantos Ottó 
ügyvezető igazgatótól megtudtuk, 
olyan területekről van szó, ame-
lyeket az elmúlt években senki sem 
hasznosított semmire.

A cég tevékenységei közé három 
fő terület tartozik: az állattenyész-

tés és gyepgazdálkodás; a kertészet; 
illetve a kertészethez szorosan kap-
csolódó, úgynevezett hulladékhő 
másodlagos hasznosítása.

A kertészeti tevékenységet a vá-
ros déli kapujában közel három-
hektáros területen tervezik, ahol 
paprikát, paradicsomot és uborkát 
termesztenek majd fóliasátras tech-
nológiával. A fóliasátor hőellátása a 
Miskolci Geotermia Zrt. geotermi-
kus energiahasznosításából szár-
mazó, az avasi városrészről visz-
szatérő hőjével valósítanák meg. A 
geotermikus hő felhasználásával a 
vállalat piaci ár alatt tudja majd a 
zöldségeket termeszteni, így költ-
séget tud megtakarítani. Ezt azért is 
fontosnak tartja Lantos Ottó, mert 
az egyik fontos cél az, hogy az itt 

megtermelt zöldségeket a közétkez-
tetésben használják fel alapanyag-
ként. Pályázott is a vállalat január 
végén a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal 50 milliós támo-
gatására. Eredmény májusban vár-
ható, a tevékenység így októbertől 
indulhat el. 

A programba bevonják a Debre-
ceni Márton Szakképző Iskolát is, 
a Miskolci Agrokultúra Kft. számít 
a tanárok szaktudására és a diákok 
segítségére is, akiknek később akár 
munkahelyet is tudnak biztosítani.

Az állattenyésztés és gyepgazdál-
kodás a város 110 hektáros gulyale-
gelőjének újbóli hasznosításával va-
lósulhat meg a Bedegvölgyben, a 
Dóczy utca fölött, egészen Lyukóig 
elhúzódó területen. Itt korábban is 

gulyalegelő volt, így gulyakutakkal 
van ellátva, amihez már csak ka-
rám építése szükséges. Ez 25-30 
szürkemarha és 45-50 mangalica ri-
degtartásos, legeltetéses természetes 
tartására ad lehetőséget.

A harmadik terület a Rózsás dűlő 
feletti rész a Szentpéteri kapuban, itt 
elsősorban erdőgazdálkodást foly-
tatnának. A kivágott fa szintén a 
városnak jelent bevételt, ugyanak-
kor ez a terület lehet a város tüdeje 
is Lantos Ottó szerint, hiszen ózon-
dús levegőt bocsát ki.

A tevékenységeknek munka-
helyteremtő hatása is van, akár 10-
15 főállású munkahely is létesülhet, 
és 20-30, közmunkaprogramban 
résztvevőnek adhat állást a Miskol-
ci Agrokultúra Kft.                           H. I.

A MIHŐ-nél szereztek 
tapasztalatokat 
Szerdán marosvásárhelyi, csütör-
tökön pedig kalocsai vendégeket 
fogadott a Miskolci Hőszolgálta-
tó Kft. A látogatások célja részben 
azonos volt: az elmúlt években 
végrehajtott MIHŐ-s fejlesztések-
kel  ismerkedtek.

Az erdélyi vendégek az E-Star 
nevű cégtől érkeztek, ez a válla-
lat üzemelteti Romániában töb-
bek között a marosvásárhelyi 
távhőrendszert is. Harkó-Czikó 
István, az E-Star Mures Energy 
fejlesztési projektmenedzsere a 
miskolci, távfelügyeleti rendszert 
– mely Magyarországon is egye-
dülálló – követendő példának 
nevezte, melyet meg kívánnak 
valósítani saját rendszereiken is. 

A kalocsai delegáció megis-
merkedett – a marosvásárhe-
lyihez hasonlóan – a miskolci 
biomassza-erőművel. Mint ki-
derült, Kalocsán most tervezik a 
távhőrendszer kiépítését, mely-
lyel a város 28 közintézményé-
nek fűtését és melegvíz-ellátását 
oldanák meg. 

Török Ferenc, Kalocsa pol-
gármestere arról beszélt, hogy 
egy hasonló biomassza-erő-
mű létesítésére pályáztak, és 
meg is nyerték a szükséges ösz-
szeget, így a fejlesztés biztosan 
megvalósul. A miskolcit azért 
tanulmányozták, hogy tapasz-
talatokat szerezzenek annak 
működéséről.             

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Martin-kertváros: önálló lesz az iskola
Önálló intézmény lehet a 
martin-kertvárosi Arany Já-
nos Általános Iskola, erről 
csütörtökön délután rendkí-
vüli szülői értekezleten tájé-
koztatott az iskola és a város 
vezetése.

Hétfőn már tartottak egy egyezte-
tést a szülőkkel az intézményben. 
Az ugyanis eddig a szirmai Bem 
József Általános Iskolának volt a 
tagiskolája, most olyan elképzelés 
született, hogy a Szabó Lőrinc tag-
iskolájaként működjön tovább. Ezt 
azonban sem a szülők, sem az isko-
la vezetése nem szerette volna, így 
a hétfői egyeztetésen az intézmény 
önállóságáért álltak ki. 

Kiss Gábor alpolgármester csü-
törtökön az iskolában elmondta, 
megvizsgálták, hogy biztosítható-e 
az Arany János iskola önállósága, 
és van rá lehetőség, még ha nem is 
egyszerű. Az alpolgármester példa-
ként említette, hogy az iskola nevét 
is meg kell változtatni, ahogy a te-
lephelyet is, ugyanakkor feladato-
kat is ad majd a tantestületnek és a 
szülőknek is, például a diákigazol-

ványokat is ki kell majd cserélni. De 
kidolgozták a lehetőséget, az anyag 
készen áll, azt be fogják nyújtani 
a közgyűlésnek, a végső döntést a 
képviselő-testület hozza majd meg.

Vargáné Néző Mária, az isko-
la igazgatója ezt követően elmond-
ta, a területnek jelenleg nincs ön-
kormányzati képviselője, azonban 
három jelölt is támogatásáról biz-
tosította az ügyben. Takács Gábor, 
a Fidesz – KDNP képviselő-jelölt-
je konkrét segítő kezet is nyújtott, 
amikor felvállalta a közvetítést az 
iskola és a szülők, illetve az önkor-
mányzat között. 

Takács Gábor hangsúlyoz-
ta, hogy mint egykori diák érezte 

szükségét, hogy segítő kezet nyújt-
son. Úgy tapasztalta, hogy egyesek 
kihasználták a közösség félelme-
it, az iskola jövője iránt érzett érzel-
mi indulatokat, és ezt saját politikai 
érdeküknek megfelelően akarták 
felhasználni. Ezért is döntött úgy, 
hogy megkeresi Kiss Gábor alpol-
gármestert a tantestület felhatalma-
zásával. 

Az iskolában megjelent Csöbör 
Katalin, a terület országgyűlési kép-
viselője is, aki hangsúlyozta, fontos 
számára, hogy jól működjenek az 
oktatási intézmények a területen. 
Nagyon jókat hallott az Arany Já-
nos iskoláról, és nem szerette volna, 
ha egy másik, távoli iskola tagintéz-

ményévé válik, így támogatja az ön-
állósodást. 

A rendkívüli szülői értekezlet 
után Vargáné Néző Mária igazga-
tó lapunkon keresztül mondott kö-
szönetet a tantestület és a szülők ne-
vében is Takács Gábornak, hogy 
gyors és hatékony munkája révén 
az intézmény a jövőben várhatóan 
önállóan működhet majd. 

Amint arról korábban beszá-
moltunk, a martin-kertvárosi is-
kola ügyét először múlt hét pénte-
kén a Jobbik vitte nyilvánosság elé. 
Körmöci Attila, a körzet képvise-
lőjelöltje elmondta, a szülők ag-
gódnak amiatt is, hogy a Szabó Lő-
rinc Általános Iskola már most is 
a város egyik legnagyobb létszá-
mú, és ezáltal az egyik legnagyobb 
leterheltségű oktatási intézménye, 
ami az összevonással nyilván to-
vább fokozódna.

A hétfői fórum után – annak 
résztvevőjeként és martin-kertvá-
rosi lakosként – Ruskó Zoltán, az 
MSZP képviselő-jelöltje jelezte: tá-
mogatja és egyetért a szülők felhá-
borodásával. Az ő álláspontja is az, 
hogy az iskolaintegráció ügyében 
az érintettek véleményének megis-
merése nélkül nem szabad döntést 
hozni, ezért a lakosok által elindí-
tott, az integrációt ellenző aláírás-
gyűjtési akciót támogatja. 

Horváth I. | fotó: Juhász Á.
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Új panzió a Széchenyin
Hamarosabb újabb vendéglátó-
egységek nyílnak a sétálóutcán, az 
első fecske a Széchenyi u. 61. szám 
alatti panzió és étterem lesz. 

Lengyel Zsolt, a MIK Zrt. he-
lyiséghasznosítási vezetője ér-
deklődésünkre elmondta, a kér-
déses épület a közelmúltban 
kívül-belül megújult.

– Az IVS indulásakor a Szé-
chenyi u. 61. szám esetén hang-
súlyoztuk, hogy a korábbi laká-
sok helyett kereskedelmi céllal 
kívánjuk hasznosítani az ingat-
lant, ennek a hamarosan nyíló 
egységek tökéletesen megfelel-
nek. A panzió bebútorozva kész 
van, jelenleg az engedélyezteté-
si eljárás zajlik, az utcafronti ét-
terem pedig kialakítás alatt van 
– mondta Lengyel Zsolt.

Hozzátette, a MIK más, ko-
rábban üres sétálóutcai, utca-
fronti üzlethelyiség esetén is si-
keres tárgyalásokat folytatott le, 

mostanra a legtöbb üzlet esetén 
már megállapodtak, vagy meg-
állapodás közeli állapotok van-
nak, de sokat dolgoztak a jelen-
legi bérlők megtartásán is.

– Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a főutcán egyre több, igé-
nyes vendéglátóegység jelenjen 
meg, erre törekszünk és már en-
nek első jelei láthatók is.

A Weidlich-palotában a kö-
zel múltban nyílt meg egy exklu-
zív kávézó, ezt követheti a sor-
ban az említett Promenade 
panzió étterme, és folytatás is 
lesz, a Capri kávézót hosszú jogi 
eljárás eredményeként a közel-
múltban sikerült a városnak 
újra birtokba venni, itt jelenleg 
a közművek visszaállítása zajlik. 

Heinrich Aladárné, a Pro-
menade panziót üzemeltető kft. 
képviselője elmondta, a panzió 
heteken belül megnyílhat, az ét-
terem pedig várhatóan május 
végére készül el.                 Tajthy Á. 
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„Ti ne féljetek!” (Mt 28,5)
Korunk emberének egyik jellemző tulajdonsága a félelem. A gyer-
mekek sokat panaszkodnak arról, hogy félnek. Ha a mai rajzfilmekre 
gondolunk, akkor meg is találjuk a félelmük okát. Öregjeink is félnek. 
Nem mernek este már az utcára menni. Félnek beengedni idegeneket a 
lakásba. A fiatalok félnek a jövőtől. Lesz-e munkahelyük, ha végeznek 
tanulmányaikkal? Megtalálják-e életük párját? A sort sokáig tudnánk 
folytatni. Tény: sokszor és sok minden miatt félünk. Ebben a bizonyta-
lanságunkban a feltámadott Jézus sírjánál megjelenő angyal híre nagy 
vigasztalással szolgál: „Ti ne féljetek!”

Szent Máté számol be evangéliumában arról, hogy szombat elmúltá-
val, a hét első napján Mária Magdolna és a másik Mária elment meg-
nézni Jézus sírját. Nem kis félelmet kellett legyőzniük, hogy odamen-
jenek, s itt a sírnál egy rendkívüli jelenségnek lettek tanúi. Földrengés 
támadt, az Úr angyala leszállt az égből, elhengerítette a követ Jézus sír-
járól és ráült. A sírt őrző katonák megrettentek az angyaltól való félel-
mükben, és mint a holtak, olyanok lettek.

Az angyal azonban az asszonyokhoz fordul, és ezt mondja: „Ti ne 
féljetek!” Milyen érdekes, hogy a megijedt katonák és asszonyok kö-
zül csak az asszonyokhoz fordul az angyal, csak őket nyugtatja meg. A 
katonák pénzért vállalt feladatukat végezték, nem saját jószántukból 
voltak Jézus sírjánál. Az asszonyokat Jézus iránti szeretetük hozta 
a sírhoz. Ezért vigasztalja, bátorítja őket az angyal: „Ti ne féljetek!” 
Mondhatta volna így is: a katonák csak hadd féljenek, remegjenek, ti-
teket meg akarlak erősíteni, örömöt akarok veletek közölni.

Miért fordul az angyal ilyen együttérzéssel, vigasztalással az asz-
szonyok felé? Mert tudja, „hogy Jézust, a megfeszítettet keresitek.” (Mt 
28,5) A Jézus sírjához jövő asszonyok egy egész életprogramot adnak 
nekünk: keresnünk kell nekünk is Jézust, a megfeszítettet. Ők már rög-
tön halála után keresik Jézust. Még holtában is szeretik Őt. A tanítvá-
nyok ezzel szemben bezárkóznak és félnek, s a keserű jövőre gondol-
nak. Közülük a később meghívott Szent Pál ismeri fel a megfeszített 
keresésének fontosságát: „Mert nem akartam másról tudni köztetek, 
mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről” (1Kor 2,2).

S aki a megfeszítettet keresi, az megbizonyosodhat a feltámadás va-
lóságáról, s küldetést is kap: „Menjetek gyorsan, mondjátok meg tanít-
ványainak: feltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. Ott majd 
meglátjátok őt!” (Mt 28,7). A törékeny asszonyok viszik az örömhírt 
az apostoloknak. „Nagy félelemmel és örömmel futottak, hogy megvi-
gyék a hírt tanítványainak.” (Mt 28,8). Mennyire más lehetett már ez 
a félelem! Ebben már benne volt az öröm is. Érdekes ennek a két lel-
kiállapotnak az együttes megléte az asszonyokban. Nagy dolgot félve 
mond ki az ember. Még ha örömteli is, amit el akar mondani. Attól 
is félhetünk, hogy jól fogunk-e tanúságot tenni a megfeszítettről és fel-
támadottról. Bizony, mindig van miért, ki, mi miatt félni! Az apostol 
ezért így buzdít minket: „…félve-remegve munkáljátok hát üdvössé-
geteket…” (Fil 2,12). Erre az üdvös félelemre valóban szükségünk van, 
hogy „…a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonít-
suk.” (2Kor 4,7).

„Ti ne féljetek!” – szólt az asszonyokhoz az angyal. Én is ezt szeret-
ném mondani, hogy mi ne féljünk! Ha a megfeszítettet keressük és kö-
vetjük életünkben, akkor nincs okunk félni. A feltámadottban való hit 
által már tudjuk: küldetésünk van. Hírt adni a megfeszített és a feltá-
madott Krisztusról.

Dudás László
miskolci kerületi esperes

Gyerekek – ünnepi várakozással telve
A gyerekek általában nagy 
örömmel várnak minden 
ünnepet, így a húsvétot is. 
A legtöbb fiatal azonban 
szívesen részt vesz az elő-
készületekben is – persze 
nem maradhat el a locso-
lás, és az azért kapott csoki 
sem. 6-10 év közötti gye-
rekeket kérdeztünk arról, 
hogy várják-e már a hús-
vétot, és ők hogyan ünne-
pelnek.

– Húsvét reggelén már korán feléb-
redek, és várom az első locsolkodót 
– emlékszik vissza a korábbi hús-
vétokra a 9 éves Kondor Virág, aki 
így tervezi az idei kezdést is. A Sza-
bó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola kisdiákja el-
mondta, náluk fontosak az előké-

születek, amiből maga is kiveszi a 
részét: képeslapot készít, tojást fest, 
de igyekszik segíteni nagymamájá-
nak a főzésben is.

– Húsvétkor el szoktunk men-
ni templomba, és már én is tudom, 
hogy Jézus feltámadását ünnepel-
jük ilyenkor – mondta.

Testvérét, a 6 éves Andrást in-
kább a csokitojások és csokinyuszik 
érdeklik – csakúgy, mint a vele egy 
évben született Varga Norbertet. 
Persze, az ő korukban még termé-
szetes, hogy a kézzelfogható dol-
gokat értékelik elsősorban egy ün-
nepben. Norbert azért hozzáteszi, 

a locsolkodás miatt is szereti a hús-
vétot, azonban ő marad a jól bevált 
kölninél. Nem úgy, mint a 10 éves 
Földházi Péter, aki szintén imád lo-
csolkodni – de ő már elég nagynak 
érzi magát ahhoz, hogy szódával a 
kezében induljon útnak otthonról. 
Nevetve mesél arról, ahogy kergeti 
a lányokat, amint menekülnek elő-
le és a víz elől. Mint a Miskolci Gö-
rög Katolikus Általános Iskola di-
ákjának szavaiból kiderül, ő nem 
csupán a „vizes húsvét” miatt ne-
vezhető hagyományápolónak, hi-
szen a nagymamájánál minden 
évben szokás, hogy tojásokat kell 
keresnie a kertben.

A hagyományok ápolása Szom-
bati Mercédesznél is megvan még, 
hiszen mint meséli, náluk a húsvét 
előtti készülődés fontos része a to-
jásfestés. Arcot fest ilyenkor a tojás-
nak, szép színekkel teszi még élén-
kebbé, majd egy hurkapálcikára 
tűzi az elkészült tojást – aztán már 
csak az első locsolkodóra kell várni.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

A bonyolult figurákat kézzel csomagolják
A húsvét közeledtét jelzi, hogy a 
boltok polcain tömött sorokban 
állnak az ünnepi csokifigurák. 
Azt viszont kevesen tudják, hogy 
a csokinyuszik, tojások, bárányok, 
csibék jelentős része Miskolcon ké-
szül. Ezek többségét ráadásul ex-
portálják, még Új-Zélandra, vagy 
Szingapúrba is jut belőlük.

Mintegy 1300 tonna húsvé-
ti csokoládéfigurát gyártottak az 
idei szezonra a diósgyőri üzem-
ben. Ennek 80 százalékát – több 
mint kétmilliárd forint értékben 
– kifejezetten exportra. A kizáró-
lag csokoládéfigurákra speciali-
zálódott gyártóegységben főként 
a húsvéti és a karácsonyi szezon-

ra készítenek üreges csokoládét, 
de halloweenes és egyre nagyobb 
mennyiségben szezonon kívüli fi-
gurák – mobiltelefon, pingvin – is 
születnek a gyárban. 

Ízesítésben is nagy a választék, 
azonban – elsősorban a kreatív 
briteknek köszönhetően – formá-
ban is. A szigetországból ugyan-

is évről évre egyre különlegesebb 
figurákra érkezik igény, így pél-
dául csokoládé teherautóra és 
csokitojást magában rejtő tyúkra 
is. A bonyolult formájú figurákat 
kézzel csomagolják. Diósgyőrben 
már tudják, mi lesz a trend 2013-
ban húsvétkor és karácsonykor 
az angol piacon. Most fejlesztik 
ugyanis a titkos új formákat erre 
az időszakra, de ez még természe-
tesen titok.

Húsvéti népszokások, nemzetiségi hagyományok
A magyarországi nemzetiségek számtalan értékes és érdekes, szülőföldjükben 
gyökerező húsvéti hagyományt őriznek. Ezek felelevenítésére kértük Miskolc 
kisebbségi önkormányzatainak néhány vezetőjét, képviselőjét. 

Zurek és mazurek

Bárcziné Sowa Halina, a Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat elnö-
ke arról számolt be, hogy virág-
vasárnapon a lengyelek a barká-
kat más különböző növényekkel 
is feldíszítették – tavaszi virágok-
kal, mohával, örökzöld ágakkal, 
színes madártollakkal is – a temp-
lomi szentelés után pedig enyhén 
megvesszőzték vele a gyerekeket 
és a többi családtagot, hogy a sze-
rencse egész évben ne hagyja el 
őket. Nagyszombaton kötelezően 
templomba mentek, megszentel-
ni az ünnepre készített ételt. Hús-
vétvasárnapon, a hajnali órákban 
megtartott feltámadási körmenet 
után a család leült az ünnepi reg-
gelihez, ahol először a megszen-
telt ételt osztották meg egymással. 
Nem hiányozhatott az asztalról a 
żurek – húsvéti leves –, valamint a 
mazurek, a nagyon díszes lengyel 
sütemény. 

Húsvéthétfőn a locsolkodásé 
volt a főszerep. Ha ekkor egy haja-
dont bőségesen leöntöttek vízzel, 
akkor annak nagy esélye volt ha-
marosan férjhez menni. Amelyik 
viszont megsértődött ezért, az ne-

hezen talált férjet magának. Egy-
féle módon tudott csak kibékülni 
a fiúkkal – ha szépen kifestett to-
jást adott nekik. A lengyel falvak-
ban a kislányok a mai napig meg-
tanulnak tojást festeni.

Tojástörés locsolás nélkül
A bolgároknál az ünnep már Lá-
zár napján elkezdődött, amikor a 
fiatal lányok házról házra jártak, 
kis tavaszi virágkosárkával. Szom-
bat délben kezdték el és folytat-
ták egészen másnap vasárnapig, 
amely a virágvasárnapnak, más 
néven vrabnicának felel meg – 
avatott be minket Dancsó Béláné, 
a Bolgár Kisebbségi Önkormány-
zat képviselője szülőföldjének né-
hány hagyományába.

Mint mondta, a bolgároknál 
nem dívik a locsolkodás, a tojá-
sokat változatos színűre festik, 
és páratlan számú tojással veszik 
körbe a különleges húsvéti kenye-
ret. Az ételáldáshoz a pap viszi a 
templomba a csomagot, majd ál-
dás után az emberek a barátaik-
nak ajándékozzák őket, hogy sze-
rencsések legyenek. A tojásokat 
az éjféli mise után és a követke-
ző napokban törik fel. Egy tojást 
a templom falához csapva bon-
tanak fel, majd ezt fogyasztják el 
először a böjt befejezése után. Az 

utolsó épen maradt tojás a hiede-
lem szerint szerencsés évet hoz. 
Az egyik legjellegzetesebb bolgár 
ünnepi étel a cozonac – édes ke-
nyér cukorral, tojással, tejjel, vaj-
jal, mazsolával és citromhéjjal –, 
ez főleg húsvétkor kerül a bolgár 
családok asztalára. 

Fűzfa, pászka, hinta
– Ukrajnában a virágzó fűzfa ün-
nepe a húsvét előtti utolsó vasár-
napon van. Ezen a napon meg-
szentelik a templomban az előre 
levágott fűzfaágakat – mondta Ig-
nácz Istvánné, az Ukrán Kisebb-
ségi Önkormányzat elnöke. – Ré-
gen a gazdák a templomból jövet 
elültettek néhány ágat a mezőjü-
kön vagy a kertjükben, a maradé-
kot pedig az otthonukba vitték, és 
a szentképek alá tették. A fűzfaág-
gal való húsvéti megcsapkodás és 
egészségkívánás az ukránoknál is 
kedvelt szokás.

A húsvéti pászka megszentelé-
se után a gazdák nem mentek be 
azonnal a házba, hanem bejárták 
az egész portát és szentelt sót hin-
tettek szét, hogy „elhajtsák a rossz 
szellemeket”. Csak ezek után terí-
tett asztalt az ukrán gazdasszony, 
a ház ura pedig kosarával az ólba 
tért be, hogy köszöntse, és szen-
telt pászkával megetesse a háziál-
latokat.

Valamikor elterjedt ukrán szo-
kás volt a húsvéti ünnepek alatt 
hintázni a nagy hintán, ami a falu 
központjában volt felállítva. Az 
utóbbi időkben ez csak szórako-
zás, de régen e szokásnak nagy je-
lentése volt: levegő által megtisz-
tulni minden rossztól.

Szent láng fényénél
Érdekes nemzeti szokásokról szá-
molt be Ondok Lászlóné, a Görög 
Kisebbségi Önkormányzat képvi-
selője is. Elmondása szerint a gö-

rögöknél az egész család részt vesz 
a húsvéti misén. Szombaton éjfél 
előtt már mindenki ott várakozik 
a templom előtt, gyertyával a ke-
zében. Pontban 12 órakor meg-
kondulnak a harangok, és a temp-
lom mélyéről elindul a szent láng, 
amely egyenesen Jeruzsálemből 
érkezett. Mikor már mindenki-
nek megvan a lángja, siet vele ha-
zafelé. Az áldás és boldogság ak-
kor következik be, amikor a láng 
kialvás nélkül az „örökmécsesbe” 
kerül, amely egyetlen görög ott-
honból sem hiányozhat. Ősi szer-
tartás emlékét őrzi, amikor a fel-
támadás ünnepe után az emberek 
kimennek a temetőbe, és piros to-
jást, kenyeret, sajtot helyeznek ha-
lottaik sírjára, hogy azok is része-
sedjenek a bőségből. 

A húsvét vasárnapjának leg-
nagyobb látványossága a szabad-
ban történő báránysütés, amelyen 
a görög családok apraja-nagyja 
részt szokott venni. Divatos arra-
felé a húsvéti „tojásharc” is: min-
denki elvesz egy tojást a kosárból 
és ezekkel egymás között „koccin-
tanak”, és az a győztes, akinél a to-
jás minél több „viadalban” ép ma-
rad.

Szepesi Sándor

Az évfordulóján újra 
megszólal az orgona
Húsvét után visszatérnek a szak-
emberek a Kossuth utcai temp-
lomba, és a tervek szerint május 
13-án megszólal a Kakas-temp-
lom felújított orgonája. Ez Bató 
Eszter halálának évforduló-
ja, ezen a napon minden évben 
megkondul a templom tornyában 
a legendás „Eszter-harang”.

A templom több mint száztíz 
éves orgonáját múlt év májusá-
ban szállították ki javításra a né-
metországi Halberstadtba. Az 
alkatrészek november végén ér-
keztek vissza Miskolcra, s ha-
marosan elkezdődött a felújított 
orgona beszerelése is a régi he-
lyére. 

A német mesterek december 
18-áig dolgoztak, akkor haza-
utaztak az ünnepekre. A tervek 
szerint február 6-án jöttek volna 
vissza, a hideg idő azonban ke-
resztülhúzta az előzetes számí-
tásokat. 

– A munkához legalább 6-8 
fokos belső hőmérséklet szük-
séges a templomban. Sokáig en-
nél hidegebb volt, így nem tud-
ták folytatni a sípok szerelését, 
hangolását – tudtuk meg Szabó 
Sándor lelkésztől. Mivel a szak-
embereknek más munkáik is 
vannak, így valószínűleg hús-
vét után tudnak majd visszatér-
ni a Kossuth utcai templomba. 
A felújított orgona a tervek sze-
rint május 13-án, a hálaadó is-
tentiszteleten szólal majd meg 
először, ami más szempontból is 
különleges alkalom.

Ez Bató Eszter halálának év-
fordulója, ezen a napon minden 
évben megkondul a templom 
tornyában a legendás „Eszter-
harang”, amelyet Bató István 
öntetett lánya emlékére. 1866. 
május 13-án, Eszter halálának 
évfordulóján helyezték el a to-
ronyban. 

Szepesi S.
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» Óvodai előjegyzés. A 2012/2013-as nevelési évre az óvodások előjegyzése Miskolc ön-
kormányzati fenntartású óvodáiban május 2–4-ig, szerdán és csütörtökön reggel 8 és délután 5 
óra között, pénteken pedig reggel 8 és délután 1 óra között történik. A szülők vigyék magukkal lak-
címkártyájukat, személyi igazolványukat és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

» Sport Mecénás. Miskolc önkormányzata pályázatot hirdet az ez évi Sport Mecénás Alap-
ból igénybe vehető, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. Pályázni lehet működési támo-
gatásra; bajnoki rendszeren kívüli kiemelkedő sportesemények támogatására, szabadidős esemé-
nyek rendezési költségeihez való hozzájárulásra; sportversenyen, edzőtáborban való részvétel, 
illetve utánpótlás-nevelés támogatására. Beadási határidő: április 16. A részletes pályázati kiírás 
és az adatlap elérhető a minap.hu-n, illetve a miskolc.hu-n.

» Új és régi-új vezetők. Lezárultak a vezetői pályázatok a megyei intézménykezelő központ 
alá tartozó intézményeknél is. Április 1-jétől a miskolci székhelyű szociális és gyermekvédelmi köz-
pont élére Sike Ildikót, a múzeumi igazgatóság élére a következő öt évre Pusztai Tamást, a levéltár élé-
re pedig Somorjai Lehelt nevezték ki. Eredménytelenség miatt az új pályázat lezárultáig a pedagógiai 
szakmai, szakszolgálati, közművelődési és sportintézet vezetésével Budai Erzsébetet, a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár irányításával pedig Bokrosné Stramszky Piroskát bízták meg.

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

Fiatalok Klubja – 
nem csak komlóstetőieknek

Húsvéti programokkal nyitották 
meg szombaton a Komlóstetői Fi-
atalok Klubját, amely egyben a 
750-es Nagy Lajos Cserkészcsapat 
otthona is lesz. 

A klubot Gazdusné Pankucsi 
Katalin (Fidesz) önkormányzati 
képviselő nyitotta meg, s egyből 
birtokba vette a környékről ér-
kezett 150-200 fiatal – ezzel is je-
lezve, hogy valós igény volt a lét-
rehozására.

– Jön a tavasz, a szünet és 
nincs hová menniük a gyere-
keknek. Ennek pótlására jött lét-
re a klub, amely hétfőn, szerdán 
és pénteken délután 4 és 8 között 
lesz nyitva, nyáron, szünidőben 
pedig mindennap délelőtt 10 és 
este 8 között látogathatják majd 
a fiatalok. Természetesen fel-
ügyelet is lesz – tájékoztatott 
a képviselő, aki örömét fejezte 

ki, hogy újjáalakult a korábban 
a Vasgyárban működött cser-
készcsapat is, amely ugyancsak 
a komlóstetői általános iskolá-
ban kapott új otthont. A klubba 
nemcsak a komlóstetőieket vár-
ják, hanem a környékbelieket is 
– lévén, hasonló közösségi tér 
csak messzebb van.

A megnyitó program-
ja először az általános isko-
lás korosztálynak szólt, a 
nyuszisimogatótól a fafaragá-
son és íjászaton át a társasjátékig 
sok mindenben kipróbálhatták 
ügyességüket, szerencséjüket, 
vagy csak szórakozhattak. A 
délután pedig a középiskolá-
soké volt. Az ő körükben már 
népszerűbb a konditeremben az 
erősítés, a csocsózás, de akinek 
kedve volt, azért tojást is festhe-
tett.

Cs. L. | fotó: Juhász Á.

Az Avas-tetőn takarítottak

A szeles, hűvös idő ellenére so-
kan vették a fáradságot múlt szom-
bat reggel, hogy csatlakozzanak 
az Avas III. ütemben (a tetőn) meg-
hirdetett takarítási és faültetési ak-
cióhoz.

 
– Előzetesen 86-an jelentkez-
tek, hogy részt vesznek a takarí-
tásban és faültetésben, azonban 
még a helyszínen is csatlakoz-
tak az akcióhoz, így végül 98-
an láttak munkához – közölte 
a pontos adatokat a polgármes-
ter várostakarításra buzdító fel-
hívásához csatlakozott szervező, 
Fodor Zoltán (MSZP) önkor-
mányzati képviselő. 

Összesen 20 fát ültettek el egy 
bolt előtti területen, illetve a két-
szer két sávos út térelválasztó 
mezőjében a kiszáradtak pót-
lására. A játszóteret és környé-
két is feltakarították az önkén-
tesek. A szemetet a napok óta 
tartó szél széthordta, így volt mit 
összeszedni a környéken. Vol-
tak lakóközösségek a Hajóson, 
a Mednyánszkyn és a Jósikán, 
amelyek az Avas-tetői takarítás 
keretében saját társasházuk köz-
vetlen környékét takarították fel. 
Az akció végén pedig frissen fő-
zött gulyással vendégelte meg az 
önkénteseket a képviselő.

Cs. L. | fotó: J. Á.

„Az opera legyen mindenkié”
Két hónap múlva kezdődik a 
miskolci operafesztivál. Ezút-
tal Puccini lesz Bartók „part-
nere” a fesztiválon. Kesselyák 
Gergely karmester idén de-
bütál mint fesztiváligazga-
tó, s teszi mindezt friss Érde-
mes művészként. Kitüntetése 
mellett elképzeléseiről, az ál-
tala megszervezett operafesz-
tiválról kérdeztük.

– Március 15-én megkapta az 
Érdemes művész kitüntetést. 
Hogyan élte meg, hogy a szak-
ma így ismerte el munkáját?
– Évek óta felterjesztenek külön-

böző intézmények, ahol dolgozom. 
Minden évben vártam, ám eddig 
nem kaptam meg. Furcsa a sors, hi-
szen idén nem számítottam rá. Lé-
nyegében eszembe sem jutott, hogy 
eljött a március, csak akkor, amikor 
felhívtak, hogy Érdemes művész 
lettem. Jó érzés, hogy mások is ész-
reveszik, ha az ember dolgozik. A 
közönség természetesen folyama-
tos visszaigazolást ad, ami nagyon 
fontos. De a művészekben közös az 
érzékenység. Jobban érint minket a 
negatív vélemény, kritika, ezt is el-
lensúlyozta ez a kitüntetés.

– Mit gondol, miért éppen most 
kapta az elismerést?

– Nem szokták megindokol-
ni. Éppúgy életművet értékelhet-
nek vele, mint például a Kossuth-
díjjal. Operakarmester vagyok, azt 
szeretem, ha a mindennapjaimat 
az opera tölti ki. Ünnepnap, amikor 
szimfonikusokat vezényelhetek. Az 
elmúlt 3-4 évben úgy alakult, hogy 
felfedeztek maguknak a zenekarok. 
Kevesebb jutott a nagy operatortá-
ból, viszont a koncertszám nőtt. Ez 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy na-
gyobb figyelmet kaptam. Karmes-
teri teljesség ez, hiszen az árokban és 
a pódiumon is vezényelhettem már. 

– Az Operaház karmestereként, 
az operafesztivál igazgatójaként 

mégis inkább a színpadi mű-
fajjal kapcsolatos tevékenysége, 
gondolatai ismertek…
– Az opera nincs helyén a világ-

ban. Közönség-utánpótlásra, új, ma 
írott operákra van szükség. Azt a ze-
neéhes közönséget, aki most a mu-
sicalt fogyasztja, vissza szeretném 
csalogatni az opera műfajához. Igé-
nyes sztárzeneszerzőkre, fiatal kö-
zönségre van szükség. Újra kell 
élesztenünk a népoperát. Az em-
berek igénylik a dallamot, ám a ko-
molyzene ezt átengedte a könnyű-
zenének. Szeretném elérni, hogy ne 
könnyű- és komolyzenéről beszél-
jünk, hanem jó és rossz muzsikáról.

– Ez a törekvés hogyan valósul 
meg az idei miskolci operafesz-
tiválon?
– 2013-tól új koncepció alapján 

működik tovább az operafesztivál. 
Már elkezdődtek a tárgyalások, új, 
ma írott darabok lesznek. Hosszú 
távon bevonnánk a diósgyőri Lo-
vagi tornák terét is a fesztiválprog-
ramba. Azt szeretném, hogy Mis-
kolcon szülessen meg az a műfaj, 
amiért úgy tudunk rajongani, mint 
egy musicalért, de operai kompozí-
cióban, ahhoz méltó minőségben 
készül. Idén még amolyan klasszi-
kus operafesztivál lesz, de készü-
lünk újdonságokkal, meglepetések-
kel. Szellemében marad a Bartók + 
Puccini Miskolci Nemzetközi Ope-
rafesztivál, de már erősen a nép-
operai fogantatásból született ez a 
programsorozat is. Erről a hagyo-
mányos budapesti sajtótájékozta-
tón számolunk majd be bővebben 
jövő hét szerdán. 

Az azonban biztos, hogy több 
embert szeretnénk megszólítani, 
hogy többen jussanak operához jú-
nius 8–17. között. A tavalyihoz ké-
pest több ingyenes produkció lesz, 
és a helyárak is csökkennek, az 
egyetemista korosztályra is nagy 
hangsúlyt fektetünk. Az elvünk az, 
hogy a népopera, az opera legyen 
mindenkié. Hosszú távon pedig az 
a célunk, hogy minőségi lépést te-
gyen a fesztivál, s ezzel Miskolc hír-
nevét öregbítse.

Kiss Judit | fotó: J. Á.

Közösséget építenek az Avason
Közművelődés és közösség-
építés – így foglalhatók össze 
az Avasi Színházterem célki-
tűzései, programjaikkal ezért 
a 40 ezres városrész fiatalja-
it és családjait egyaránt meg 
kívánják szólítani. Kurián 
Kornélia művelődésszerve-
zővel beszélgettünk.

– Nem volt egyszerű 2008-ban az 
Avas új közművelődési intézmé-
nyét elindítani, majd megismertet-
ni a közönséggel. Ehhez nívós, igé-
nyes előadókra és programokra volt 
szükség, de ma már elmondhatjuk: 
sokan ismerik, és rendszeresen láto-
gatják is a színházterem programja-
it – mondta a művelődésszervező.

Hozzátette, az ifjúság művelődé-
si szokásainak formálását kiemelt 
feladatként kezelik, ugyanakkor 
igyekeznek minden korosztály 
számára igényes programokat biz-
tosítani. A 40 ezer fős Avas város-
részben élők számára így színházi 
előadások, koncertek és kiállítások 
sora jelentette, és jelenti ma is a ki-
kapcsolódási lehetőséget.

A színházterem elsősorban nagy 
előadó-művészeti rendezvényekre 
alkalmas, ennek megfelelően renge-
teg színházi előadást láthattak itt az 
érdeklődők az utóbbi négy évben, 
köztük Márai Sándor- vagy Arthur 
Miller-darabokat is játszottak, de a 
művelődésszervező szerint a vígjá-
tékokra is nagy igény van.

A színházi előadások mellett 
gondoltak a zenekedvelőkre is, ezért 
rengeteg koncertet szerveztek az el-
múlt időszakban, köztük több telt-

házas volt. Kétszer rendezték meg 
például a Magyar Jazz Ünnepét. A 
koncertek finanszírozását pályázati 
pénzből sikerült megoldani.

– Igyekszünk a közösségi prog-
ramokat fejleszteni körzetünkben, 
hiszen elsődleges cél a közösségi 
színtér biztosítása. Ilyen program 

volt az Avasi advent vagy az Ava-
si húsvéti családi nap, valamint az 
Avasi gyermeknap is ezt a célt szol-
gálja. Mind-mind olyan program, 
ahol az egész család, szülők és gye-
rekek egyaránt jól érezhetik magu-
kat – emelte ki Kurián Kornélia.

Ha minden korosztály igényeit ki 
szeretnék elégíteni, akkor nem fe-
ledkezhetnek meg a legkisebbekről 
sem. Számukra kiscsoportos foglal-
kozásokat tartanak, báb- és játszó-
házat, drámajáték-foglalkozásokat, 
a heti rendszerességgel megtar-
tott kézműves játszóház pedig már 
nagy népszerűségnek örvend az 
avasi gyerekek körében.

Legközelebb a költészet napján, 
április 11-én Pilinszky János költé-
szetéről tart előadást Kuklay Antal 
lelkész-művészettörténész, majd 
23-án Müller Péter Szeretetkönyv 
című művét Papadimitriu Athina 
és Kutik Rezső előadásában láthat-
ják az érdeklődők.

Kujan I. | fotó: J. Á.

A jövő autóbusza – hibrid járművet tesztel az MVK
Miskolcon tesztelik a hét 
elejétől három éven át a Vol-
vo Hungária Kft. hibrid au-
tóbuszát. A hibrid hajtástól a 
környezet kímélése mellett 
megtakarítást is remélnek.

Vécsi György, a Miskolc Holding 
Zrt. igazgatóságának elnöke a busz 
bemutatója alkalmából tartott sajtó-
tájékoztatón mérföldkőnek nevezte 
a tesztelést Miskolc életében. Mint 
mondta, Miskolcon kiemelt jelen-
tőséggel bír a környezetbarát tech-
nológiák alkalmazása. Példaként 
említette a Zöld Nyíl projekt kere-
tein belül hamarosan a városba ke-
rülő energiatakarékos villamosokat, 
az olcsóbb és környezetbarát fűté-
si technológiák alkalmazását, illet-

ve az ivóvíz minőségének javítására 
irányuló projekteket.

– Ez a technológia egyike azok-
nak, melyek egy új, energiataka-
rékos és környezetbarát közleke-
dés felé mutatnak – emelte ki Vécsi 
György.

Kókai Ernő, az MVK Zrt. vezér-
igazgatója reményét fejezte ki, hogy 
a lakosság is megszereti az új buszt 

és a jövőben a mostaninál több kör-
nyezetbarát járművet állíthat forga-
lomba az MVK.

Szentesi Péter, a Volvo Hungary 
Kft. ügyvezetője elmondta, a jármű-
ben a dízel mellett egy elektromotor 
is működik, induláskor, illetve lassí-
táskor csak utóbbi működik, ennek 
köszönhetően lesz környezetbarát, 
és közel 40 százalékos üzemanyag-

megtakarítást is eredményez ez a 
megoldás.

A hibrid busz keddtől közlekedik 
menetrend szerint olyan vonalakon 
– így a héten járt a 3A, 29, 8, 11, 7 és 
24-esén –, ahol jelenleg is szóló jár-
művekkel oldják meg a közlekedést. 
A busz első munkanapján szerkesz-
tőségünk is kipróbálta az új buszt. 
Tapasztalataink szerint volt olyan 
utas is, aki kifejezetten azért szállt 
fel kedden a 3A-sra, hogy kipróbál-
hassa azt.

Az utasok többsége elégedett volt 
az új busszal, legtöbben a csendes-
ségét és a tágas belső teret emelték 
ki, kifejezetten pozitívumnak ne-
vezték azt, hogy környezetbarát a 
jármű. Véleményt bárki mondhat 
a buszról, a járművön kérdőíveket 
helyeztek ki, ezek kitöltésével segít-
hetik az MVK tapasztalatgyűjtését.

Tajthy Á. | fotó: J. Á.
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„Ne hagyja, hogy a kukában landoljon! Otthon is 
gyűjtsön szelektíven!” Ezzel a szlogennel indult út-
jára Miskolcon a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés. Molnár Attilával, az AVE Miskolc Kft. ügy-
vezető igazgatójával beszélgettünk.

– Múlt héten Miskolc családi házas területein a lakosok egy 
sárga zsákot és egy szórólapot találhattak a postaládájuk-
ban. Pontosan mire való ez a zsák, mi a teendő vele?
– Mostantól az otthon összegyűjtött szelektív hulladékot, 

papírt, műanyagot, fémet, italoskartont nem kell a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetekhez vinni, hanem egyszerűen csak ki 
kell helyezni az ingatlanok elé, a postaládába bedobott szó-
rólapon található táblázatban megadott napokon. (Fontos 
megjegyeznünk, hogy az üveghulladékot továbbra is a gyűj-
tőszigeteken gyűjtjük.) Reméljük, ez a kezdeményezés azok-
nak is meghozza a kedvét a szelektív hulladékgyűjtéshez, 
akik eddig esetleg nem éltek ezzel a lehetőséggel. Egyre több 
kérdés érkezik azonban kollégáinkhoz az új, kísérleti jelleggel 
bevezetett, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel kap-
csolatban. Az a tapasztalatunk, hogy sajnos sokan nem olvas-
ták el figyelmesen a tájékoztatót. Fontos felhívni a figyelmet 
arra, hogy a sárga zsákok csak és kizárólag a szelektív hulla-
dék gyűjtésére szolgálnak, kommunális hulladékot tilos be-
léjük helyezni, arra a célra továbbra is a kukaedényeket kell 
használni. Sajnos, már most rengeteg, kommunális hulladék-
kal teli sárga zsákot tesznek ki a lakosok az ingatlanok elé. 
Ezeket a zsákokat nem szállítjuk el, eleinte egy kis matricá-
val fogjuk felhívni a lakosok figyelmét, hogy nem rendelte-
tésszerűen használják a zsákot.

– Sokakban felmerült az a kérdés is, hogy a különböző új-
rahasznosítható hulladékokat vegyesen, egy zsákban kell-e 
gyűjteni. 
– A válasz igen, hiszen a zsákokat cégünk telephelyére 

szállítjuk, ahol a tartalmukat hulladékfajtánként különvá-
logatjuk. Így tehát nincs értelme otthon külön-külön válo-
gatni. A szórólapon egyébként részletesen le van írva min-
den tudnivaló, ezért is kérjük, hogy olvassák át tüzetesen, 
hátha valami elkerülte a figyelmüket. A médiában is folya-
matosan közzétesszük a tudnivalókat, illetve a honlapun-
kon (www.avemiskolc.hu) is részletes leírást olvashatnak az 
új rendszerről.

– Hogyan jutnak újabb zsákokhoz a lakosok?
– A gyűjtőjármű sofőrje minden alkalommal annyi új zsá-

kot dob be a postaládába, ahány újrahasznosítható hulla-
dékkal teli zsákot talált az ingatlan előtt. Amennyiben több, 
szelektíven gyűjtött hulladékot szeretnének kitenni, azt bár-
milyen, átlátszó zsákban megtehetik. További zsákokat a 
gyűjtőjármű sofőrjétől, illetve a miskolci hulladékudvarokban 
is kérhetnek, de itt a maximálisan adható zsákok száma 2 db.

– Nem tartanak-e attól, hogy a zsákokat illetéktelenek szét-
szedik, a számukra értékes anyagokat kiválogatják, a többi 
hulladékot pedig széthordja a szél?
– Természetesen bennünk is felmerült ez a kérdés, ráadá-

sul a kihelyezett zsákokban lévő hulladék a közszolgáltató tu-
lajdonát képezi. Éppen ezért együttműködési megállapodást 
kötöttünk a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel, vala-
mint a polgárőrséggel, akik fokozott ellenőrzést fognak tar-
tani az érintett napokon és területeken. 

– Az esetleges további kérdésekkel hova fordulhatnak a la-
kosok?
– A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos további kér-

déseket a szelektiv@avemiskolc.hu e-mail címre várjuk. Re-
méljük, hogy a miskolci lakosok élni fognak a szelektív hul-
ladékgyűjtés ezen lehetőségével és ezzel is hozzájárulnak a 
környezet védelméhez, illetve a környezettudatos életmód 
népszerűsítéséhez.
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Akció 2012. 04. 07-tôl 2012. 04. 13-ig
Perlux folyékony mosószer 3 l, 333 Ft/l 999 Ft
Perlux színfogó kendő 20 db-os, 20 Ft/db 399 Ft
Malarz beltéri falfesték, fehér, 10 l, 229 Ft/l 2299 Ft
Héra beltéri falfesték, fehér, 16 l, 312 Ft/l 4999 Ft
Zorka beltéri, színes falfesték 2,5 l, 1320 Ft/l 3299 Ft
Zorka beltéri, színes falfesték 5 l, 999 Ft/l 4999 Ft
Héra penészlemosó folyadék, 1 l  1099 Ft
Trikolor kerítésfesték fára-fémre, 0,75 l, 1865 Ft/l 1399 Ft
AKCIÓS KÖNYVEK             399 Ft
Húsvéti dekorációk, selyemvirágok széles választékban.

HIrdetés

HIrdetés

A legjobban főző időjós
Rázsi András vélhetően a 
legjobban főző meteoroló-
gus, ugyanakkor a szaká-
csok közt biztosan ő jósolja 
meg a legjobban a követke-
ző napok időjárását. Az éle-
te ugyanis úgy alakult, hogy 
mindkét szakmában végzett 
szakember, és mindkettőt 
szereti is. Szakács-meteoro-
lógusból pedig nem sok sza-
ladgál kis hazánkban.

Itt az igazi jó idő, ami alkalmas 
arra, hogy felállítsuk a bográcsot 
az udvaron, a hétvégi telken, vagy 
bárhol a szabadban (persze, csak 
a tűzgyújtási tilalom elmúltával). 
Éppen ezért egy tipikus bográcsos 
ételt ajánl ezen a héten olvasóink-
nak egy olyan ember, aki az or-
szágban szinte mindenhol főzött 
már a szabadban.

Az Északkelet-Magyarországon 
élők mindkét arcát jól ismerhetik 
Rázsi Andrásnak. A Felsőtárkány-
ban lakó, ám Miskolcon dolgo-
zó szakember az egri és a miskol-
ci médiában is gyakran feltűnik, 
hogy a következő napok időjárá-
sáról beszéljen, ugyanakkor évekig 
futott Bandi a hegyen című műso-
ra a magyar gasztrocsatornán.

Két szakmája közül a szakács- 
mesterséget tanulta ki először, és 
évekig dolgozott is szállodákban, 
éttermekben. Katonaként Galyate-

tőn szolgált, ahol a gyönyörű kilá-
tás mellett néha órákra belefeled-
kezett a felhők bámulásába, majd 
a könyvtár néhány meteorológiai 
témájú könyvét is elolvasta. Lesze-
relés után leérettségizett, majd je-
lentkezett az ELTE meteorológus 
szakára. 

A meteorológiai állomások-
ra küldte be éppen az önéletrajzát 
friss diplomásként, amikor meg-
akadt a szeme a gasztrocsatorna 
hirdetésén. Inkább csak kíváncsi-
ságból beküldte hát az önéletrajzát 
oda is. Két szűrő után választották 
ki a műsorhoz, melynek tematiká-
jául a szabadban főzést találták ki. 
Ugyanakkor a kezdetektől cél volt 
az is, hogy olyan helyekre menje-
nek el főzni, amelyet turisztikai lát-
nivalóként is ajánlani tudnak. 

Rázsi András azt mondja, több 
visszajelzést kapott a nézőktől a 
helyszínekről, mint a megfőzött 
ételekről. Érdeklődtek arról, ho-
gyan lehet oda eljutni, helyszíneket 
javasoltak, tippeket adtak. 

Nem az volt a célja a műsornak, 
hogy tökéletes ételek készüljenek, 
hanem, hogy bemutassák, milyen 
jó a szabadban főzni, illetve, hogy 
szinte bármit meg lehet csinálni 
szabadtűzön. 

– Kicsit olyan volt a hangulata az 
egésznek, mint amikor haverok ki-
mennek főzni valamit, és jól érzik 
magukat. Ebben biztosan szerepet 
játszott az is, hogy összeszokott kis 
csapat voltunk, ment egymás ug-
ratása, bevontam a stábtagokat is 
a főzésbe, a végén pedig együtt fo-
gyasztottuk el az ételeket. Pedig ez 

egy nagyon kemény munka volt – 
mondja Rázsi András.

A műsor már megszűnt a csator-
nán, de időközben meteorológus-
ként is megtalálta a helyét, nagyon 
szereti a munkáját. Persze, a főzéstől 
sem szakadt el, mindennap ő főzi a 
vacsorát családjának, ha nincs szol-
gálatban. Azt mondja, ez számára 
kikapcsolódás is, nem csak szere-
lem. Ahogy viccesen hozzáteszi: fe-
leségét irigylik is a kolléganői, hogy 
a férje magas, szőke és mindennap 
főz. Persze, az sem hátrány, hogy 
meg tudja mondani, milyen idő 
lesz, és hogy öltözzön.

Bár Rázsi András olyan ételeket 
is megfőzött bográcsban, az erdő 
közepén, amire a legtöbben nem 
vállalkoznának, sőt el sem tudták 
volna képzelni, hogy azt szabad-
tűzi körülmények közt is el lehet 
készíteni, olvasóinknak mégis egy 
egyszerűbb receptet ajánl. Bátran 
megpróbálhatja mindenki elkészí-
teni bográcsban, de akár otthon, 
tűzhelyen is. A malac mellett bár-
milyen vadhússal el lehet készíte-
ni, de ha valakinek ez nem áll ren-
delkezésére, akkor marhahússal is 
nagyszerű íze van.

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Tejfölös vadmalacleves
Hozzávalók 4 főre:
80 dkg vadmalaccomb, egy szál sár-
garépa, 1 szál fehérrépa, 2 evőkanál 
zsír, 2 fej vöröshagyma, 1 evőkanál 
paprika, 80 dkg burgonya, só, bors, 
tárkony, babérlevél, szerecsendió, 4 dl 
tejföl, fél citrom leve.

Az előre bepácolt vadmalac com-
bot felkockázzuk, és a zsíron pörköltet készítünk belőle, amit gazda-
gon befűszerezünk szerecsendióval, borssal, babérlevéllel és tárkony-
nyal. Amikor félig megfőtt, hozzáadjuk a szeletekre vágott sárga- és 
fehérrépát, majd puhára főzzük. Felöntjük vízzel, és ha felforrt, hozzá-
adjuk a kockára vágott burgonyát, amit szintén puhára főzünk. Tejfö-
lös habarással sűrítjük, és ha újra felforrt, belecsavarjuk a citrom levét.

Borajánló
A Dimenzió Borászat Gö-
römbölyön élő tulajdo-
nosa, Kovácsné Drabant 
Katalin és férje számos si-
kerrel büszkélkedhet, me-
lyeket rangos borverse-
nyeken értek el. Tőlük 
kérdeztük: milyen bor il-
lik leginkább ajánlott éte-
lünkhöz?

Száraz fehér a vadmalachoz
A magyar konyha egyik jelleg-
zetessége, hogy sok levest fo-
gyasztunk. Előtte – akár közben 
–, de utána mindenképpen iha-

tó bor, ami legyen száraz, fehér. 
A tejfölös vadmalacleves mel-
lé „Igéző” nevű száraz furmint-
jukat ajánlják, melynek illatában 
birs és szegfűszeg fedezhető fel. 
Savgerince elegáns. Kellemes, jól 
strukturált, nem nehéz, inkább 
telt, hosszú, fűszeres utóízű bor. 
A húsvéti sonka után is kiváló 
szomjoltó.

Sörben is van igazság
Talán kevesen tudják, ugyanúgy 
beszélhetünk ideális sör-étel pá-
rosításokról, mint a „bor” eseté-
ben, sőt, az előbbinek is legalább 
olyan fontos kultúrája van.

A részletekbe Vaskó György, a 
Serforrás Kft. tulajdonosa, a Kis-
üzemi Sörfőzdék Egyesületének 
elnöke avatta be lapunkat.

– Nem feltétlenül fontos pá-
linkát fogyasztani étkezés előtt, 
ugyanúgy megfelel egy pohár-
ka világos sör is, mely kiváló ét-
vágygerjesztő – kezdte a szakem-
ber. – A keserűbb fajta, az India 
Pale Ale például helyettesítheti is 
az első fogást.

Mint megtudtuk, a halaknál és 
a szárnyasoknál ugyanúgy érvé-
nyes a boroknál ismert „szabály”, 
mely szerint a könnyedebb, job-
ban „csúszó” nedű passzol legin-
kább a fehér húsokhoz: azaz a vi-
lágos sör.

– Zsírosabb étkeknél viszont 
– mint a kolbász vagy a csülök 
– testesebb, erősebb, bajor vagy 
cseh típusú, 12 Balling-fokot 
meghaladó sörre van szükség.

Vaskó György szerint a vörös 
húsoknál kiemelten fontos, hogy 
az ízesítéshez alkalmazkodjon a 
sör. Egy hagyományosan elké-
szített bélszínhez bak (Bock) tí-
pusú sör illik, míg egy erdei gyü-
mölcsös mártásnál jöhet képbe 
az ízesített verzió. Azaz meggyes 
réteshez leginkább a meggyes sör 
esik jól, gyömbéres tálhoz pedig 
a gyömbérsör. Itt fontos megje-
gyezni, hogy az ízesített sörök ka-

tegóriájába azok az italok illenek 
bele, melyek minőségi, csak ter-
mészetes alapanyagból készül-
nek, legalább négy alkoholfoko-
sak.

– Desszerteknél is használhat-
juk a „folyékony kenyeret”. Be-
vonjuk a sört mint alapanyagot, s 
ezáltal a férfiaknak is jobban íz-
lik: nem túl édes, de nem is tola-
kodik a mártásban a keserűség, 
viszont új ízharmónia keletke-
zik – magyarázza a miskolci sör-
tudor.

S hogy miért is használjuk a 
sört a főzésben például a csülök-
nél vagy a csirkénél?

– Egyszerűen azért, mert 
megvan benne a cukorból 
származó szárazanyag, mely 
karamellizálódik a sütés során, 
ezáltal egészen más színt kap a 
hús. Ugyanígy használható pél-
dául kerti grillezésnél egy spric-
celő, mellyel sört permetezünk 
a tűz felett puhuló karajra, vagy 
más ételre.

S. P. | fotó: Juhász Á.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Tüzes jegye ellenére most inkább csendre, békességre és nyugalom-
ra vágyik. Bár ha hirtelen néhány zűrös üggyel kell szembenéznie, azt is talpraesetten megoldja. 
Ezekben a napokban mégis lesz alkalma arra, hogy valami igazán maradandót alkosson. Mindezt 

úgy, hogy nem kell rohannia, vagy figyelmen kívül hagynia környezete elvárásait.

BiKa (04. 21–05. 21.) Ezen a héten csúcspontra juthat az aktivitását illetően, minden fel-
adatra készen áll, a legtöbb esetben kérni sem kell, hogy megcsináljon valamit. Ugyanakkor tartsa 
azt is szem előtt, hogy a fölös energia akár figyelmetlenné is teheti, így félreértésekbe bonyolód-

hat. Világosan fogalmazza meg mondandóját, és ne hagyja, hogy kiforgassák szavait.

iKreK (05. 22–06. 21.) Ha az elmúlt hetekben nem érezte igazán jól magát a bőrében, 
akkor ez most garantáltan megváltozik! Érzelmi világa stabil, kibillenthetetlen, teljes a harmónia ön 
körül. Ez persze nem jelenti azt, hogy megnyugodhat, lepihenhet, vagy abbahagyhatja a munkát. 

Sőt! Éppen most kell csak igazán megdolgoznia céljai elérése érdekében. 

ráK (06. 22–07. 22.) Átlagos, kissé laza hétre számíthat, amikor a munka és egyéb köte-
lezettségek mellett bőven jut ideje önmagára. Nyissa ki a szárnyait, és repkedjen bátran, hisz szá-
mos olyan gondolat van a fejében, melyek segítségével előrébb juthatna. A kivitelezés során per-

sze már beleütközhet apróbb akadályokba, de semmiképpen se futamodjon meg!

oroszlán (07. 23–08. 23.) Közérzete nem túl jó, alig találja a helyét, egészen szer-
dáig úgy érezheti, hogy nem kap kellő figyelmet környezetétől. Pedig szinte mindent megtesz az 
eredményekért, mégsem halad előre, egyelőre. Ne vonuljon vissza a négy fal közé, meg kell mutat-

nia, hogy a lelombozó helyzetekben is képes talpra állni. Legyen türelmesebb környezetével!

szűz (08. 24–09. 23.) A legfontosabb dolga ezen a héten, hogy nyugalma és lelki béké-
je megőrzése érdekében elkerüljön minden összezördülést. Még akkor se bonyolódjon bele konf-
liktusokba, ha tudja, hogy igaza van. Idő- és energiapazarlás vitába szállni. Legyintsen, és menjen 

tovább. Legyen mosoly az arcán, ez a legfrappánsabb válasz a kötekedőknek.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A következő napokban szakmai előmenetele kerül a közép-
pontba, ráadásul sokkal erőteljesebben, mint azt gondolta volna. Hirtelen adódik egy jó lehetőség, 
ezért mindent be kell vetnie a pozitív eredmények érdekében. A karrierjével összefüggő kihívások-

ra azonnal reagálnia kell, nem halogathatja a döntést, ki kell mondania az első gondolatot. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Pillanatnyi vágyai vagy elképzelései nem biztos, hogy köny-
nyedén sikerre vihetők. Mindennek eljön a maga ideje, de ez nem most van itt. Fontos, hogy ne ke-
seredjen el, hisz ez átmeneti akadályoztatás! A jelen helyzet csupán arra hívja fel a figyelmét, hogy 

legyen türelmesebb önmagával, és várja ki a megfelelő pillanatot.

nyilas (11. 23–12. 21.) A hét első fele tele lesz akadályokkal, de ez szerdára megválto-
zik. Visszatalál a megszokott kerékvágásba, és több jó lehetőség is kínálkozik majd az élet különbö-
ző területein. Befuthat egy új munkaajánlat, és egy érdekes pénzkereseti forrás is megnyílik. Ez fel-

villanyozza, de legyen körültekintő, mielőtt igent mond egy túl kecsegtető lehetőségre.

BaK (12. 22–01. 20.) Földies jellege miatt kellően materialista, így nagyon is tisztában 
van azzal, hogy munkája terén a gyakorlatiasság és a megfontoltság szinte az egyetlen és valódi 
célravezető eszköz arra, hogy elérje céljait. Ezekben a napokban mégis előfordulhat, hogy kissé 

szétszórttá és felszínessé válik, pedig ha nincs is kedve, célszerű mindennek alaposan utánajárni. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nagy változások szele lengedezik ezen a héten ön körül, így 
a most következő napokban egyetlen dologra kell összpontosítania: ne féljen a munkától és az új 
kihívásoktól, tanuljon és fejlessze magát! Megterhelőnek érezheti ezt a hetet, de sikerül túljutnia 

rajta, és gyorsan elfelejti a megpróbáltatásokat. Ne halogassa a dolgait, nem tesz jót önnek.

HalaK (02. 20–03. 20.) A hét első két napján csak halogatja tennivalói elvégzését. Más-
kor ez nem okozna különösebb fennakadást, ám a mostani időhúzás komoly problémákat zúdíthat 
a nyakába. Jól tenné, ha tudatosan elkerülné azt, hogy dupla energia és idő felhasználásával kell-

jen a hét második felében pótolnia elmaradt teendőit. Jusson eszébe, hogy jön a húsvét!
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Ismeri Ön  
Kaffka Margit műveit?

Tisztelt Olvasó! Ezer szállal kötődik Miskolchoz Kaffka Margit. De 
vajon ismeri Ön a műveit? Hamarosan kiderül! Négyrészes ke-
resztrejtvény-játékunkban egy-egy művének címét rejtettük el! 
A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb 2012. áp-
rilis 12-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonpro-
fit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iroda 
felajánlásában könyvet és strandtáskát sorsolunk ki.

Épülnek a kerékpárutak – több szakasz már elkészült 
A Tiszai pályaudvartól indulva, a 
teljes belvárosi kerékpárnyomvo-
nal elkészült az elmúlt évben, ez 
azonban csak a teljes projekt első, 
második, harmadik és kilencedik 
szakasza. A munka folytatódik. A 
miskolci önkormányzat 2009-ben 
nyert vissza nem térítendő, uniós 
pályázati támogatást a városi ke-
rékpárút-hálózat fejlesztésére.

Az új hálózat többi szakaszának kivitelezé-
se a téli időjárás és a felmerült nyomvonal-
változások miatt áthúzódott erre az évre.

– A projekt keretében egy új, 12 kilomé-
ter hosszú kerékpárút jön létre. Ez új építé-
seket és kerékpárnyom-felfestéseket is tar-
talmaz, kapcsolódva a már meglévő, 5,7 
kilométer hosszú kerékpárút-hálózathoz – 
tájékoztatott Takács Katalin projektmene-

dzser. Mint megtudtuk, a hálózati nyom-
vonal meghatározása során alapvető cél 
volt a városban az úgynevezett „hivatás-
forgalmi” kerékpározás biztosítása. Tehát 
az, hogy érintve legyenek Miskolc legfon-
tosabb közintézményei, oktatási, kulturá-
lis, sport- és üzemi létesítményei.

A beruházás teljes – EU által támogatott 
– összege 184 millió forint, ebből 28 millió 
az önkormányzati önrész.

A projektmenedzser elmondta, hogy 
a téli leállás után a munka március 20-án 
folytatódott, jelenleg a Vologda utca déli 
szakasza épül a zöld sávban. Itt önálló ke-
rékpárutat alakítanak ki. Az eredeti terv-
ben a kerékpárút nyomvonalvezetését a 
Vologda utca északi oldalára tervezték, ám 
ezen változtattak azért, hogy a kerékpárút 
ne akadályozza az északi tehermentesítő 
későbbi 2 x 2 sávra bővítését.

A Thököly utca szélesítése érinti a Kő-
poros utcai kerékpárút-átkötést is, ezért 
ennek nyomvonalát módosítani kellett. A 
Kőporos – Vologda utca találkozásához 
tervezett jelzőlámpás csomópont helyett új 

megoldást választottak, a kiváltás tervei je-
lenleg hatósági engedélyezés alatt vannak. 
Jóváhagyása után a kerékpárutat a Thö-
köly utca keleti oldalán építik meg a Győ-
ri kapui kereszteződésbe kötve, ahonnan a 
volt Gyopár utcánál csatlakozik majd visz-
sza a Kőporos utcához. A zökkenőmentes 
kerékpárút kialakításához elkerülhetetlen 
a Kőporoson található burkolati deformá-
ció javítása. A szakértők véleménye sze-
rint a javítás csak „lokális burkolatcserével 
hozhat eredményt”, melyet az Andor utcai 
szélesítéssel megegyező réteggel kell kiala-
kítani.

Az Andor utcán a József utca és Károly 
utcai közötti szakasz teljes felülete új asz-
faltszőnyeget kap. A József és a Béla utca 
közötti szakaszon javítani és szélesíteni is 
kell a jelenlegi burkolatot ahhoz, hogy ki-
alakíthassák a kerékpárutat. A meglévő út-
pálya szerkezetjavítását elkezdte a kivitele-
ző. Ezen a szakaszon a pályaszerkezetben 
lévő bukkanót a pálya teljes keresztmetsze-
tében felbontják, a közlekedést egy ideigle-
nesen megépített, zúzalékos elkerülő úton 
biztosítják.

A Béla és a Károly utca közötti szakasz-
nál szélesítik az útpályát, a szegélykövek le-

rakása az első munkafázis. Az Andor utcai 
szakasz várhatóan júniusban készül el. 

Elkezdődtek már az Újgyőri főtér piac 
felőli oldalán, a járdafelületen – az András-
sy úttal párhuzamosan – a javítási mun-
kák, szegélykövezések és kerékpárnyom-
felfestések is.

Mint megtudtuk, a Dózsa György utca 
bal oldalán, a kerékpársáv kijelölése miatt 
megszüntettek egy parkolófelületet. A ki-
eső parkolóhelyek pótlására a Központi 
Leánykollégium oldalánál alakítanak ki új 
parkolót, ez jelenleg tervezés alatt áll.

Szepesi S. | Mocsári L.  

Az új hálózat több szakaszát idén építik meg

A Dózsa György utcán pótolják a kieső parkolóhelyeket

Több ezer ajánlat a nyárra!

Foglaljon ONLINE!
www.szerviziroda.hu

www.amerikaiutak.hu

1. szakasz: A Kandó K. tér – Gömöri vasúti aluljáró között 
megépült az új kerékpárút.

2. szakasz: Gömöri vasúti aluljáró – Szemere utca: forgalom-
technikai eszközökkel kijelölt kerékpárnyomot alakítottak ki – 
elkészült.

3. szakasz: Szemere u. – Kandia u. – Erzsébet tér – Város-
ház tér – Dózsa Gy. u. – Vologda u. – Dajka G. u.: forgalom-
technikai eszközökkel kijelölt kerékpárnyomot alakítottak ki – 
elkészült.

4–5. szakasz: A Vologda utcán a Dayka G. – Dózsa Gy. u. kö-
zötti szakaszon kétoldali egyirányú kerékpársávot alakítanak ki. 
A csomóponton való átvezetés után az önálló kétirányú kerék-
párút az északi tehermentesítő út déli oldalán, a meglévő zöld-
területen halad, egészen a Thököly utcáig.

6–7–8–9. szakasz: Kőporos u. – Andor u. – Mónus Illés u. 
Ezeknél is tervmódosítást kértek. Ezen a szakaszon az eredeti-
leg egy oldalra tervezett két sáv a módosítás után az úttest két 
oldalán halad majd.

A Károly és Andrássy utaknál forgalomtechnikai eszközök-
kel kijelölt kerékpárnyomot alakítanak ki. A Tesco Áruház el-
maradt építése miatt a Mónus Illés utcán és a Könyves Kálmán 
utcai csomópontban a meglévő útburkolatra festik fel a jeleket.

10. szakasz: A Mónus Illés u. – diósgyőri vár szakaszon for-
galomtechnikai eszközökkel kijelölt kerékpárnyomot alakíta-
nak ki.

11. szakasz: (belváros) Az Arany J. és a Lévay utca között, a 
Szemere utcán a buszsávval közösen vezetve elkészült a kerék-
párnyom, illetve rövid szakaszon az új kerékpárút.

Apróhirdetés
Egyedül élő idős hölgy vagy házaspár gondozását vállalom csalá-
dias környezetben, magas színvonalon.Tel.: 06-70/602-1834.

HIrDETéS
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Április 7. | szombat » Labdarúgás: NB I, DVTK – Paksi FC. Diósgyőri stadion, 18.00. 
» Futsal: Női NB I rájátszás, elődöntő, FTC – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Budapesti Spartacus 
Sportcsarnok, 16.00. 

Április 8. | vasÁrnap » Kosárlabda: NB I, rájátszás a 9–12. helyért, DKSK-MISI – ELTE-
BEAC Újbuda. Generali Aréna, 18.00.

Április 13. | péntek » Labdarúgás: NB I, Kaposvár – DVTK. Kaposvár, 18.00.

Április 14. | szombat » Salakmotor: Csapatkupa, 2. forduló, Tigrisek – Farkasok. Nép-
kerti sporttelep, 16.00 » Vívás: Diákolimpia, párbajtőr országos egyéni és csapatdöntő, V. korcsoport. 
Avasi Gimnázium tornacsarnoka, 10.00.

Április 15. | vasÁrnap » Vívás: Diákolimpia, párbajtőr országos egyéni és csapatdöntő, 
VI. korcsoport. Avasi Gimnázium tornacsarnoka, 9.00.

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

Csak egy győzelemre a történelmi sikertől
Legyőzte a Ferencvárost a női 
futsal NB I elődöntőjének 
első mérkőzésén a DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont, 
így már csak egy lépésre van 
a döntőtől.

Sárréti Géza alapszakaszgyőztes 
együttese a Ferencvárost fogad-
ta vasárnap a Generali Arénában a 
rájátszás első körében, az elődöntő 
első mérkőzésén, mely két nyert ta-
lálkozóig tart.

A lányok 1–0-s első félidő után, 
parádés gólokat szerezve 4–1-re 
nyertek Újvári Krisztina duplájával, 
valamint Csepregi Gabriella és Ber-
náth Csilla találatával. A mérkőzés 
után, a lelkes közönséggel ünnepel-
ve már a döntőt emlegették a törté-
nelmük legnagyobb sikerének kü-
szöbén álló futsalosok.

– Nagyon vártuk már a mecs-
cset, hiszen a döntőbe jutásért ját-
szottunk. A szép számmal kiláto-
gató szurkolók is sokat segítettek a 
győzelem kivívásában, egymásért 
küzdöttünk. Remélem, Budapes-
ten is így játszunk, és még több gólt 
rúgunk. Kicsit összeszedettebbnek 
kell lennünk, a maximumot nyúj-

tanunk, mert meg akarjuk nyerni a 
bajnokságot – jelentette ki a duplá-
zó Újvári Krisztina.

A vezetőedző óvatosabban fogal-
maz, ami a mutatott játékot illeti, a 
végső célban azonban egyetért lab-
darúgóival.

– Először is gratulálok a lányok-
nak! Nem mertünk úgy futballozni, 
ahogy tudunk, nem jött ki igazán a 
két csapat közti különbség. Hazai 
környezetben mindenképpen nyer-
ni szerettünk volna, a mérkőzés ele-
jén biztonságra törekedtünk. A má-
sodik játékrészben egyéni játékot 
is belevittünk, de sok ziccer kima-
radt – ezeket máskor belövik a lá-

nyok, ezúttal azonban kicsit jobban 
izgultak. Bízom benne, hogy Buda-
pesten nagyobb önbizalommal ját-
szunk, és elhiszik játékosaim, hogy 
döntőbe kerülhetünk – értékelt 
Sárréti Géza, aki hozzátette, mara-
déktalanul elégedett akkor lesz, ha 
megnyerik a bajnokságot.

A DVTK-Vénusz elnöke, Juhász 
Viktor elmondta, ez a negyedik elő-
döntőjük a klub fennállása során, 
ám most mutatkozik a legnagyobb 
esély a bajnoki cím elhódítására.

– Remélem, már a második mér-
kőzésen eldöntjük a fináléba ju-
tás sorsát, azaz nyerünk a főváros-
ban is.

A klubvezető kitért a DVTK-
val való együttműködésre is: mint 
mondta, a szurkolók számában 
már meglátszik a fúzió, emellett 
szeretnék, ha minél több lány kapna 
kedvet a futballhoz, futsalhoz. Ter-
mészetesen várják a sportág szerel-
meseit és a Diósgyőr-drukkereket 
– remélhetőleg – a döntőre, hogy a 
történelmi sikert együtt harcolják ki 
a lányokkal.

A másik ágon a Tolna-Mözs 5–1-
re legyőzte az Univerzum-Aramist 
az első mérkőzésen – előbbi csapat-
nak jobban örülnének a fináléban a 
vénuszosok.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Edzőváltás után is az Európa-liga a cél
Hétfőtől már nem Ben czés 
Miklós a DVTK vezető-
edzője. A csapat vezetését át-
menetileg a szakmai igaz-
gató, Szentes Lázár vette át, 
aki kedden megnevezte se-
gítőit is.

» folytatás az 1. oldalról
Nem lehet azt mondani, hogy nem 
volt előjele, mégis sokakat derült ég-
ből villámcsapásként ért a klub hét-
fő délelőtti bejelentése: már nem 
Benczés Miklós a DVTK vezető-
edzője, emellett a pályaedző, Vitelki 
Zoltán is távozik. Az utolsó csepp 
abban a bizonyos pohárban a múlt 
pénteken, Siófokon elszenvedett (0–
1) vereség lehetett.

Dudás Hunor, a DVTK-t mű-
ködtető Diósgyőr FC Kft. ügyveze-
tő igazgatója az utóbbi hetek, hóna-
pok gyenge szereplésével, a csapat és 
a tréner közt megbomlott harmó-
niával magyarázta a döntést, melyet 
szakmai egyeztetést követően közö-
sen hoztak meg Szentes Lázárral és 
Benczés Miklóssal. A vezetés sze-
rint új impulzusokra volt szüksége 
a csapatnak. Az elmúlt év két diós-
győri sikeremberére az utánpótlás-
ban számítanak a továbbiakban.

Az edzőpáros a hétfői tréning 
előtt meglátogatta a labdarúgó-
kat, hogy megköszönjék az eddigi 
munkát, elbúcsúzzanak. A DVTK 
volt vezetőedzője elmondta, ha ez-
zel segíteni tud a csapaton, akkor ki 
kell lépnie.

– Ha én voltam a gátja a csapat 
szárnyalásának, akkor váltani kell, 
hogy ezzel segítsek. Persze voltak 
nekem is hibás lépéseim, elfoga-
dom a döntésüket. Nagyon sokat 
köszönhetek ennek a klubnak, hat 
éve voltam a felnőtt csapatnál, eb-
ből egy hónap híján két évet veze-
tőedzőként dolgoztam. Ez alatt az 
idő alatt pedig rengeteg élménnyel 
gazdagodtam – mondta Benczés 
Miklós, hozzátéve: egyelőre elfo-
gadta, hogy az utánpótlásban dol-
gozzon tovább.

Kriza Ákos polgármester nyílt 
levelet írt az edzőváltás kapcsán – 
a városvezető a többségi és kisebb-
ségi tulajdonos közti kommuni-
káció hiányát tette szóvá –, melyre 
Dudás Hunor még aznap reagált, 
hangsúlyozva, személyi kérdések-
ről eddig is szakmai alapon, tu-

lajdonosi egyeztetés nélkül dön-
töttek, ugyanakkor felajánlotta a 
tájékoztatást a döntés okairól. (A 
levélváltást honlapunkon, a minap.
hu-n olvashatják.)

Kedden sajtótájékoztatón mu-
tatták be az új stábot, s a szakmai 
munka folytatásáról is felvázolta 
elképzeléseit a klubvezetés.

Borbély Péter utánpótlás szak-
mai igazgató lesz Szentes Lá zár 
segítője a kispadon – a kapus-
edző Veréb György és Javier Reyes 
erőnléti tréner mellett –, a szakmai 
stábhoz tartozik még ezentúl Bo-
csi Zoltán, Kriston István és Szent-
iványi József is.

Szentes Lázár elmondta, célja-
ik összhangban vannak lehető-
ségeikkel, és ha ez az Európa-li-
ga, akkor azt kell elérni. A segítők 
kiválasztásáról elmondták, nem 

akarták felesleges költségekbe ver-
ni a klubot, ezért is választottak 
házon belülről.

– Mondhatjuk, hogy a Siófok el-
leni mérkőzés volt az utolsó csepp 
a pohárban. Vannak, akik nem 
úgy teljesítettek, ahogy azt elvár-
tuk, ezt a helyzetet kell megolda-
nom, működő rendszert kell ta-
lálnom. Benczés Miklós mindig 
szabadon dönthetett a csapatról, 
ehhez nekem is meglesz a jogom, 
majd az utódomnak is – emelte ki 
a szakember.

A szakmai igazgató hangsúlyoz-
ta, lesznek új emberek a Paks el-
leni keretben, és már szombaton 
sokkal fegyelmezettebb, határo-
zottabb, bátrabb, agresszíven letá-
madó, keménységet nem nélkülö-
ző, megalkuvást nem tűrő csapatot 
akar látni a pályán.

Dudás Hunor ügyvezető ki-
emelte, a célok nem változtak, de 
ehhez egy egészséges belső mo-
tiváció szükséges a klub minden 
tagja részéről. Az új edző keresé-
sében Szentes Lázár is részt vesz, 
azonban türelmet kértek, nem 
szeretnék elhamarkodni a döntést. 
A kritériumok szigorúak: egy fel-
készült, nyelveket beszélő külföl-
di szakembert keresnek – a csapa-
tot hat különböző nyelvterületről 
érkező labdarúgók alkotják –, aki 
hosszabb távon is biztosítéka lehet 
a DVTK sikereinek.

A mérkőzést élőben követhetik 
portálunkon, a minap.hu-n, felvé-
telről pedig kedden 19.25-től néz-
hetik meg a Miskolc Televízióban.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Itthon dönthet a DKSK
Egyenlített a DKSK-MISI női kosár-
labdacsapata az ELTE-BEAC ellen az 
NB I 9–12. helyért vívott párharcá-
ban, így szombaton sorsdöntő mér-
kőzést játszik.

Az első – a pályaválasztói jog fel-
cserélése miatt Budapesten ren-
dezett – találkozót az ELTE-
BEAC Újbuda csapata nyerte 
(70–68), szombaton azonban ha-
zai környezetben javított a DKSK. 
Milen Vukicevic együttese ne-
héz helyzetbe került Brankica 
Hadzovic és Farkasinszki Orso-
lya kiválása miatt, de a 30 pontig 
jutó Reiner Dóra vezérletével be-
húzták a meccset 81–64-re.

– Nagyon nehéz helyzetben 
vagyunk, de fontos, hogy kitartó-
ak voltunk, és Reiner Dóra keze 
nem remegett meg a döntő hely-
zetekben. Nyomás alatt léptünk 
pályára, sérülések is hátráltattak 
minket, de ezt tudtuk kezelni – 
mondta a piros-fehérek trénere.

Szombaton hazai környe-
zetben döntheti el a párhar-

cot a DKSK-MISI. A kilence-
dik, illetve a tizenegyedik helyért 
április14-étől, szombattól (18.00) 
játszanak az alsóház csapatai.

A Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetségének elnöksége 
múlt heti ülésén döntött az or-
szágos bajnoki versenyek struk-
túrájáról. A nőknél a korábbi el-
nökségi döntés szerint zajlik a 
2012/2013-as NB I-es bajnokság, 
a 12 csapatos mezőny 2013 őszé-
től viszont tízre csökken, ezért a 
rájátszást követően a 10–12. he-
lyezett kiesik, helyükre pedig az 
Amatőr Női Bajnokság győzte-
se kerül.

Életképes a kezdeményezés
Az első forduló lezajlott (a Tigri-
sek 53–31 arányban legyőzték a 
Bikák csapatát), Miskolcon útjára 
indult az első alkalommal kiírt sa-
lakmotoros csapatkupa sorozat. 
Nem kell sokat várni a folytatásra 
sem, ugyanis április 14-én, szom-
baton a népkerti pályán a Tigrisek 
a Farkasokkal találkoznak.

Magosi Norbert a jövőben alig-
ha vált szakmát, ugyanis jósként 
nem sikerült maradandót alkot-
nia. Az első futam előtt a Bikák 
frontembere azt nyilatkozta: re-
méli, le tudják győzni Senyei 
György csapatát. Mondta ezt 
annak ellenére, hogy megítélé-
se szerint a miskolci pálya meg-
lehetősen extrém, éppen ezért 
nagyon fontos, hogy minden-
ki a megfelelő beállítással moto-
rozhasson.

Tabaka József (Tigrisek) 
ugyanakkor nem beszélt a le-
vegőbe. A versenyt megelőzően 
azt hangsúlyozta: Senyei György 
nagyon jól összeállította a csa-
patot, de így is bizonyára szoros 
meccs lesz, ahol alaposan meg 
kell dolgozni a győzelemért. 

A versenyt csaknem ezer ér-
deklődő előtt rendezték meg, és 
az elején előfordult néhány bu-
kás is. A Tigrisek fokozatosan 
húztak el, előbb 10 pontra nö-
velték előnyüket, a vége aztán 
53–31 lett.

Kíváncsiak voltunk, hogy mi-
lyen érzéseket váltott ki a szur-
kolókban az új sorozat? Tóth Le-
vente csaknem húsz éve jár ki az 
oválra, nélküle egészen biztosan 
nem rendeztek versenyt az elmúlt 
két évtizedben a Népkertben.

– Meggyőződésem, hogy 
rendkívül hasznos kezdeménye-
zésről van szó – kezdte. – Nyílt 
titok, hogy a csapatkupa-soro-
zat újfajta kezdeményezés, nem 
országos bajnokság, nem is or-
szágos kupaküzdelem, mégis 
érdemes kacérkodni vele, mert 
legalább rendszeres versenyzé-
si lehetőséget biztosít a sporto-
lóknak. Persze, az érthető, ha 
egy-egy bizonytalan helyzetben 
nem törik össze magukat a ver-
senyzők, és inkább az óvatosabb 
megoldást választják, hiszen 
senki nem akar megsérülni, és 
ezzel kidőlni külföldi csapatá-
ból. Szerintem életképes a kez-
deményezés, jó az ötlet, várom 
a folytatást!

Jacsó Tibor ötletgazda, a 
Track Racing Kft. ügyvezetője 
optimistán tekint a jövőbe:

– A kellemetlen, hűvös idő el-
lenére a látogatottságra nem le-
hetett panasz, hiszen ezzel az 
1400-as létszámmal a máso-
dik leglátogatottabb miskol-
ci sporteseményt mondhattuk 
a sajátunknak – magyarázta a 
sportvezető. – Egy kicsit még 
év eleji volt a hangulat, a pá-
lyát sem tudtuk úgy előkészíte-
ni, ahogyan szerettük volna. De 
a versenyzők is jól fogadták kez-
deményezésünket, több sztár-
ral váltottam szót, akik biztosí-
tottak további támogatásukról. 
Reményeink szerint április 14-
én délután fél 5-re még többen 
jönnek ki a versenyre, várható-
an az idő is javul, a Tigrisek pe-
dig szeretnék folytatni jó soro-
zatukat. 

Doros László | fotó: Juhász Á.

Nem sikerült
A miskolci Ilkó Ágota pontozás-
sal kikapott a szombati, a finn-
országi Espooban rendezett gá-
lán Eva Wahlström ellen az EBU 
övéért rendezett profi boksz-cím-
mérkőzésen.

Az óriási érdeklődéssel öve-
zett nagypehelysúlyú találkozót 
nagy küzdelem jellemezte: az ötö-

dik menetben például Wahlström 
kezét törte, majd Ágota orrát az 
utolsó percekben. A magyar lány 
remekül küzdött, ám végül egy-
hangú pontozással a hazai ver-
senyző diadalmaskodott: 100–90.

Ilkó Ágota elmondta, a meccs 
utáni edzői dicséret ellenére sem 
elégedett önmagával; ha okosab-
ban bokszolt volna, elérhető lett 
volna az Európa-bajnoki cím.
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Ferenczis diákok a minisztériumban  
a magyar ápolók napján
Különösen izgalmasan kezdődött a 
második félév a Ferenczi Sándor Egész-
ségügyi Szakközépiskola hét diákjá-
nak, két tanárának és az iskola veze-
tésének. Nagy megtiszteltetés érte 
közösségünket: arra kértek, hogy 
a magyar ápolók napja alkalmából 
2012. február 17-én, a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztériumban rendezett ünnep-
ségen verses-zenés összeállítással kö-
szöntsük a kitüntetetteket.

A rendezvényt a Magyar Ápolási Egyesület szervezte, 
mert fontosnak tartja az ápolásügyben dolgozók ál-
dozatos munkájának elismerését. Az egyesület min-
den évben Kossuth Zsuzsanna születésnapjához leg-
közelebb eső munkanapon adja át a kitüntetéseket 
azoknak, akik szakmai tudásukkal és emberségükkel 
példát adhatnak kollégáiknak és a leendő ápolóknak 
is. Erre az idén februárban másodjára került sor.

Kis csapatunk Miskolcról kora reggel izgatottan in-
dult a fővárosba. A mi műsorunk volt a rangos ünnep-
ség záróakkordja, melyet az emberség napjainkban is 
kiemelkedő szerepére és az ápolói hivatásban megje-
lenő humánumra építettünk.

Felemelő volt hallani a köszöntő beszédeket és a 
díjazottak méltatását. Olyan ápolók kaptak országos 
elismerést, akiknek embersége és szaktudása segítet-
te hozzá a kiszolgáltatott betegeket a gyógyuláshoz, 
emberi méltóságuk megőrzéséhez. Ez példaértékű 
volt iskolánk tanulói számára is.

Tanárok, diákok boldogan fogadták a sikeres sze-
replés utáni gratulációkat. Megtiszteltetés volt szá-
mukra és iskolánk számára, hogy dr. Szócska Miklós 
egészségügyi államtitkár úr is gratulált és dicsérte 
produkciónkat.

Hazatérésünk után néhány nappal a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium rendezvényekért felelős munka-
társától, dr. Kovács Gyulánétól ismét felkérést kaptunk, 
hogy az egészségügyi ágazat március 15. alkalmá-
ból rendezett kitüntetés-átadó műsorán is szerepel-
jünk egy színvonalas műsorral. Nagyon büszkék vol-

tunk erre a felkérésre, és ismét lelkesen készültünk a 
szereplésre.

Ezúttal hazafias versekből és dalokból összefűzött 
csokrot készítettünk. Kiemeltük benne hazánk ter-
mészeti értékeit és nemzetünk a történelem viharai 
ellenére is erős élni akarását, nagyjaink rendületlen 
hűségét e földhöz. A verseket és dalokat diavetítés kí-
sérte, amely zömmel a Miskolc környéki tájat és a ha-
gyományokat, látnivalókat tartalmazó képekből állt, 
hogy ráirányítsuk az ország minden részéből érkezett 
vendégek figyelmét szülőföldünk, szűkebb pátriánk 
szépségeire. Nemcsak a szervezők, hanem dr. Réthelyi 
Miklós nemzeti erőforrás miniszter úr is megköszön-
te munkánkat. A Magyar Ápolási Egyesület elnöke, 
Bugarszki Miklós és alelnöke, Vártok Józsefné ezúttal 
kedves ismerősként köszöntötte a Ferenczi diákjait.

Köszönet a műsorokat készítő kollégáknak: 
Molnár Mária és Tóth Éva tanárnőknek, Gál Sán-
dor oktatástechnikusnak, valamint Baranyi Ádám, 
Cservák Edina, Csömör Szabina, Kozma Zsófia, Ku-
kucska Zita, Molnár Zoltán, Rákay Renáta és Stefán 
Ádám szereplő diákoknak.

A szervezési feladatokat az iskolavezetés látta el, 
melynek nevében Szegedi Judit igazgatóhelyettes 
asszony kísérte el a csapatot.

Büszkék vagyunk az országos szereplésekre, és 
arra, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a későb-
biekben is számít egy-egy rendezvényének lebonyo-
lításában a Ferenczi csapatára.

Zsúdel Antónia Orsolya
igazgató

Jelentkezzen be 
a HIGH-CARE  

 április 14-i  
ünnepi nyílt napjára,

ahol fantasztikus ajándékokkal,   
kedvezményekkel,  

kozmetikai újdonságokkal,  
tortával és termékkóstoltatással  

várjuk  
kedves vendégeinket.

Már most kérjen időpontot:

46/431-745
High-Care Center

Miskolc, Futó u. 70.
info@high-care.hu,  
www.highcare.hu

www.fitnessmiskolc.hu
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programok / hirdetés  11
A miskolc televízió műsorA ››››››››››››

Április 9. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, közéleti magazin (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Ünnepi műsor, benne Hair címmel a Diósgyőri Gimnázium diákszínjátszóinak mű-
sora 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A gyertyák csonkig égnek, magyar film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 10. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmagazin 
(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 Sportközvetítés felvételről 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Szent Lőrinc éjszakája, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 11. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 8. rész – Innováció és 
oktatás (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A ring királya, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 12. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek 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 Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Prána, 
a Miskolc TV életmódmagazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Valaki az ajtó mögött, 
francia film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 13. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autósmagazin 
(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.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Az Enron-botrány, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Április 14. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Léptünk koppan ódon 
köveken, a naki katolikus templom (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéle-
ti magazin (ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Édes otthon, magyar film (Há-
lózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Április 15. | vasÁrnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Háló-
zat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 19.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 19.25 Promenád, kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Háló-
zat TV) 21.00 Józan karatemester, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Amerikai pite: A találkozó (MB pre-
mier) | 18 | 11.15 (cs–h), 13.30, 15.45, 
18.00, 20.15 – 22.30 (cs–v)
Titanic (MB premier digitális 3D) | 12 | 
13.00, 16.30, 20.00
A bosszú jogán (F premier) | 16 | 
10.00, 12.00 (cs–h), 14.00, 16.15, 
18.15, 20.30 – 22.30 (cs–v)
Nyócker 8D (MB premier digitális 
3D) | 16 | 10.30, 12.30 (cs–h), 15.30, 
17.45, 19.45 – 21.45 (cs–v)
A titánok hangja (MB digitális 3D) | 
16 | 11.30 (cs–h), 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30 – 22.30 (cs–v)
A feketeruhás nő (F) | 16 | 13.30, 
17.30 – 21.45 (cs–v)
Tükröm, tükröm (MB) | 12 | 11.00 
(cs–h), 13.15, 15.15, 17.15

Projekt X – A buli elszabadul (F) | 18 
| 19.45 – 21.30 (cs–v)
Az éhezők viadala (F) | 16 | 11.30 (cs–
h), 16.45, 19.30 – 22.15 (cs–v)
Fehér pokol (F) | 16 | 19.30
Az igazi kaland (MB) | 12 | 14.15
Utazás a rejtélyes szigetre (MB di-
gitális 3D) | 12 | 10.45, 12.45 (cs–h)
John Carter (MB digitális 3D) | 12 | 
10.15 (cs–h), 15.00
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!
Ünnepi nyitva tartás: április 6–8. között, péntek–vasárnap 
minden előadást megtartanak; április 9-én, hétfőn a film-
vetítések 10  és 21 óra között kezdődnek.

cinemA city, PlAzA – április 5–április 11. ››››››

HIrDetés

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

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

Az ExperiDance tánckara bemutatja  
Román Sándor koreográfiáját:   

LILIOMFI
Miskolci premier!!!

2012. május 16., szerda, 19.00 óra 
Jegyár: 4500 Ft

Április 5–11. | 15.30 Hopp; amerikai vígjáték | KN | (Uránia-terem) | 17.00 Az ajtó; 
magyar–német filmdráma | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Mindenki szereti a bálná-
kat; amerikai romantikus dráma | KN | (Uránia-terem) | 19.30 Együtt az ég alatt; 
feliratos német filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 20.00 A szerelem művészete; fel-
iratos francia vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

Április 12–18. | 17.00 Martha Marcy May Marlene; feliratos amerikai thriller  
| 16 | (Béke-terem) | 17.15 Hadak útján; feliratos amerikai–indiai háborús filmdrá-
ma | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Az ajtó; magyar–német filmdráma | 12 | (Béke-te-
rem) | 20.00 Sherlock Holmes 2.; amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem).

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

Jegyek hamarosan kaphatók  
a Mûvészetek Háza jegypénztárában! 

(Miskolc, Rákóczi u. 2., telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

Költészet napja a Mûvészetek Házában:

KÜLÖNBÉKE 
Szabó Lôrinc-est a Kaláka együttes és Rátóti Zoltán elôadásában
Az esten a Kaláka együttes Szabó Lôrinc-dalokat és -mûfordításokat énekel, 
Rátóti Zoltán elôadásában pedig részleteket hallhatunk a költô leveleibôl.

2012. április 12., csütörtök, 19.00 óra l Jegyár: 1900 Ft

tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy 

a Selyemréti Strandfürdő 04. 02. és 04. 15. között  
szezonális munkálatok miatt zárva tart.

Nyitás április 16-án. 
Köszönjük megértésüket!

Befejeződött a „Nyögő-patak rekonstrukciója, a Pitypalatty 
völgy településeinek árvízi veszélyeztetettségének  
csökkentése” projekt (ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0003)a
A Nyögő-patak és a Varbói-tározó rekonstruk-
ciója projekt elsősorban lakossági igények mi-
att fogalmazódott meg.Az utóbbi évek rend-
kívül heves esőzései miatt keletkezett helyi 
vízkárok ellen több millió forintos költség-
gel folytatott védekezés ellenére is lakások és 
egyéb építmények kerültek elöntésre. Az oko-
zott károk kis részére volt elegendő a kárté-
rítésre kapott keret. A fejlesztéssel elérték, 
hogy a jövőben a legnagyobb esőzések esetén 
is viszonylag kis költséggel lehessen a káro-
kat megelőzni.

A projekt keretében megvalósított legfon-
tosabb fejlesztések: 
–  A mederben lerakódott iszap, hordalék, szemét 

eltávolítása. 
–  Meglévő belterületi burkolatok, eséscsökkentő 

műtárgyak helyreállítása.
–  Fenntartó sávok létrehozása, a gépi fenntartás 

lehetőségének megteremtése.
–  Varbói tározó rehabilitációja, a tározó töltésé-

nek, az üzemi és árapasztó műtárgyának hely-

reállítása, a feliszapolódás mértékének csök-
kentése  

Elnyert támogatás összege: 
432 812 400 Ft 

Támogatás intenzitása: 
ÉM-VIZIG  100%, 
Varbó község önkormányzata 88,97%

Kivitelezés ideje: 
2010. november – 2011. december 

Kedvezményezettek:  konzorciumvezető: 
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, 
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

Konzorciumtag:  Varbó Község  
Önkormányzata, 3778 Varbó, Hősök tere 1. 
Közreműködő szervezet: NORDA,  
3525 Miskolc, Széchenyi István út 107.

Április 7. | szombat
08.00 | I. Hajdúszoboszlói Húsvéti Fesztivál. Haj-

dúszoboszló.
10.00 | Miskolc Marathon Dogshow. Fellép a Mis-

kolci Illés Emlékzenekar és az Esthajnal Zenekar. 
Szentpéteri kapu.

10.00 | Húsvét előtti szöszmötölő. Kalácskészítés 
recepttel, fortélyokkal, majd kalácsfonás, kemencé-
ben sütés. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.

Április 8. | vasÁrnap
10.00 | Húsvét előtti szöszmötölő. Vasárnapi ját-

szóház, kézművesvásár. Diósgyőri Kézműves Al-
kotóház.

14.00 | A kultúra összeköt. A roma kultúra világ-
napja. Mindszenti plébánia.

16.00 | Húsvéti bál. Vörösmarty Művelődési Ház.

Április 10. | kedd
16.00 | Szalay Péter szobrászművész kiállításá-

nak megnyitója. Miskolci Galéria.

Április 11. | szerda
14.00 | Tükörben a világ. Kiállítás, interaktív ka-

landtúra. ITC-székház.
17.00 | A szavak ereje. ArTTér. Lézerpont Látványtár.
18.00 | Iváncsits Tamás: Damaszkusz. 

Rockmusical. Művészetek Háza.
18.00 | Görögország. Világjárók Társasága. Kuripla 

József vetítéses előadása. Ifjúsági Ház.

Április 12. | csütörtök
09.30 | A Gulág-szeminárium és tudományos 

konferencia. Fényi Gyulai Jezsuita Gimnázium 
és Kollégium.

16.30 | Kétszáz ajtó. Varga Éva szobrászművész ut-
cai kiállításának megnyitója. Volt Capri cukrász-
da előtt.

17.00 | Régi és új művek. Fekete Balázs kiál-
lításának megnyitója. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

17.00 | Istenítélet. Filmvetítés. Miskolci Galéria.
18.00 | Napelemek alkalmazása a tértechnoló-

giában. Csefkó Pál feltaláló, energiakutató, fejlesz-
tő előadása. Földes Ferenc Gimnázium.

Április 13. | péntek
17.00 | Irodalmi fonó. Miskolci Galéria, Feledy-ház.
17.00 | Hej, rigó, rigó… Cigánynótaműsor. 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
18.00 | Báthory Lóránt diplomahangversenye. 

Művészetek Háza.
18.00 | Villámrandi. Ifjúsági Ház.
19.30 | Miskolci Illés Klub. Ifjúsági Ház.

Április 14. | szombat
10.00 | Tehetségkutató verseny. Népzene, nép-

dal, néptánc, népmese kategóriákban. Ifjúsá-
gi Ház.

10.00–12.00 | Mesterkedő. Játékos képzőművé-
szeti gyermekfoglalkozás. Rákóczi-ház.

19.00 | Zséda@Zongora&Te. Jótékonysági koncer-
tet szervez a vakok és gyengénlátók megsegítésé-
re. Művészetek Háza.

19.30 | Irie Maffia-koncert. Ady Művelődési Ház.

Április 15. | vasÁrnap
10.30 | A sosem nevető király. Bemutató előadás. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Ötórai tea a Miskolci Szalonzenekarral. 

Művészetek Háza.

költészet napi program

Április 11. | szerda
10.00 | A kultúra összeköt. Író-olvasó találkozó. II. 

Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
11.00 | Költészet napi megemlékezés  

és koszorúzás Lillafüreden. A József Attila-
emléktáblánál és szobornál ünnepi köszöntőt 
mond: Baranyi Ferenc, Kossuth- és József Attila-
díjas költő, író, műfordító. Az Ódát Püspöki Péter, 
a Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület 
vezetője szavalja el. Koszorúznak a miskolci politi-
kai és kulturális élet képviselői. Lillafüred,  
függőkert.

15.00 | Rajzoljunk verset. Illusztráció-készítés az 
aszfalton és papíron a költészet napja alkalmából. 
József Attila Könyvtár.

16.00 | József (Attila) és testvérei. Valachi Anna 
irodalomtörténész, a József Attila Társaság társel-
nökének filmvetítéssel egybekötött előadása. Kos-
suth Közösségi Ház.

17.00 | Baranyi Ferenc szerzői estje. Szabó Lő-
rinc Könyvtár.

Április 12. | csütörtök
19.00 | Különbéke. Szabó Lőrinc-est a Kaláka 

együttes és Rátóti Zoltán előadásában a költészet 
napja alkalmából. Művészetek Háza.

Április 13. | péntek
18.00 | Deákpoézis 2012/Születésnapi leve-

lek. Költészet napja a galériában. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.
» további programok a minap.hu-n

ProgrAmAjánló ›››››››››››››››››››
Különbéke a Kalákával. Szabó Lőrinc-
esttel ünnepli a költészet napját a Művészetek Háza. 
A Hangzó Helikon-sorozat huszonnegyedik darabja-
ként 2011 decemberében jelent meg a Kaláka – Sza-
bó Lőrinc-kötet, melyen Szabó Lőrinc versei és a költő 
néhány műfordítása is szerepel a Kaláka együttesnek. 
A kötet nyomán született meg a Különbéke című mű-
sor. Az esten a Kaláka Szabó Lőrinc megzenésített 
verseit és műfordításait énekli. Erre az alkalomra az 
együtteshez csatlakozik Rátóti Zoltán, az ő előadásá-
ban részletek hangzanak el a költő leveleiből, verseihez 
fűzött kommentárjaiból, és a róla szóló írásokból. Né-
hány cím az elhangzó dalok közül: Különbéke; Szeret-
lek; Dsuang Dszi álma; Kortársak; Tücsökzene; Lóci 
verset ír; Hajnali rigók; Nyitott szemmel. A műfordí-
tások költői: W. Shakespeare, F. Villon, S. Daniel, Ch. 
Morgenstern. Április 12., csütörtök, 19.00

» A nagyszombati szertartások minden katolikus templomban a helyben meghirde-
tett időpontokban lesznek. Húsvétvasárnap és -hétfőn a szokott ünnepi miserend lesz érvényben. 
Vasárnap a reggeli első szentmisék után ételmegáldást végeznek a templomokban.

» A KÉSZ miskolci csoportja szeretettel hív mindenkit április 10-én, kedden este 7 órá-
ra a miskolci (minorita) Nagyboldogasszony-templomba arra a szentmisére, melyet a szmolensz-
ki repülőgép-katasztrófa áldozataiért mutat be Kalna Zsolt minorita tartományfőnök. A szentmi-
se után a Hősök terén gyertyát gyújtanak az áldozatok emlékére, ezért kérik, mécsest, gyertyát 
hozzanak magukkal.

» Könyvbemutatót tartanak a költészet napján a KÉSZ miskolci csoportja rendezé-
sében csütörtökön, április 12-én délután fél 6 órától a Fráter György Katolikus Gimnázium Fráter 
(dísz)-termében. Vendég: Utry Attila Jenő, A nagy elszakadás című könyv szerzője. A szerzőt be-
mutatja és a könyvet a hallgatóság figyelmébe ajánlja Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió szer-
kesztő-műsorvezetője.

» Damaszkuszi út. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Magis kórusa Iváncsits Tamás rock-mu-
sicaljét, a Damaszkuszt adja elő április 11-én, szerdán este 6 órakor a Művészetek Házában. A darabbal 
Szent Pál életén keresztül a mai fiatalokat – hívőket és keresőket – szólítják meg, hogy napjaink damasz-
kuszi útján, a lelki vakságot megtapasztalva minél többen hallják meg Jézus hívó szavát, és merjenek 
az ő útjára lépni.

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

Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MIseK (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MIseK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogorvosi ügye-
let (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügyelet (GYeK – 
szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobilról is hívható): 116-123, (csak 
vonalasról): 80/116-123. Áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MIHŐ műszaki ügye-
let: 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 (kó-
bor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

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

Új értéket teremt, mert épít a hagyományra

Hámori Waldorf iskola
szabadon és függetlenül, óvodától az érettségiig

A Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány ösztöndíj-  
pályázatot hirdet a Hámori Waldorf Iskola 1–13. évfolyamára.

Jelentkezési határidő: 2012. április 20.

részletek a www.hamoriwaldorf.hu oldalon,  

érdeklődni lehet: (30) 6298-885

HÁMORI WALDORF
20 éve a tehetség szolgálatában

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók 
beépítve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) cse-
réje óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. érdeklődni: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház, I. emelet. Nyitva: h–p: 11–15 óráig.

Tavaszi akció! szobafestés,  mázolás, ta-
pétázás, 40% árengedménnyel. tel.: 06-
20/4252-271.

Alsózsolcai Ipari Parkba keresünk gya-
korlott csiszoló, fémmegmunkálásban 
jártas gépkezelő, AFI hegesztő (érv. tűz-
védelmi) munkavállalókat. Jelentkezni 
önéletrajzzal, bizonyítványmásolattal Get 
Work Magyarország Kft. Miskolc, szent-
péteri kapu 80., első emelet; 70/331-
9564.
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Vásári forgatag
Új formában és névvel jelentke-

zett a miskolci hagyomány április 
első vasárnapján: a régiségvásár-
hoz új, szórakoztató programok 

csatlakoznak, az átalakuló ren-
dezvény megnövekedett terü-

leten, Miskolczi Vásár néven 
működik tovább. Egészen a Vil-
lanyrendőrig lepték el standok a 

belvárost, és a Miskolci Galériát is 
bevonták a programokba. A ki-

bővült eseményt a Miskolci Kul-
turális Szövetség Nonprofit Kft. 

rendezi, továbbra is minden hó-
nap első vasárnapján.

(fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››

Jez Abbott: Kiskertek kézikönyve
A kiskertek gondozásának leglényege-
sebb tudnivalóit gyűjtötte össze és rendez-
te könyvbe Jez Abbott. A Kiskertek kézi-
könyve című alkotás szakszerűen, mégis 
olvasmányosan, élvezhető stílusban vezeti 
be az olvasót a kiskertek világába.

Hasznos tippek, ötletek, érdekességek 
– a kézikönyv nélkülözhetetlen segítő-
társa lehet mindazoknak, akik egészsé-
gesebb, természetesebb életmódra vágy-

nak, és saját kezűleg szeretnék előállítani családjuk számára az egész 
évben szükséges friss zöldséget és gyümölcsöt. 

Pléh Csaba: 
A társalgás pszichológiája
A társalgás pszichológiája című könyv 
a mai pszichológia, szociológia és nyel-
vészet egyik központi érintkezési terüle-
tét tárgyalja: megmutatja, hogyan han-
goljuk össze viselkedésünket, hogyan 
befolyásoljuk egymást, irányítunk, hí-
zelgünk, engedelmeskedünk a társalgás 
során és annak segítségével.

Mit gondolunk társalgás közben? Tár-
salgunk akkor is, amikor számon kér-
jük párunkat emelkedett hangnemben? 
Minden emberi kapcsolat társalgás, akkor is, ha ezáltal távolabb vagy 
közelebb kerülünk egymáshoz.

A könyv szakirodalomnak is kiváló mindazoknak, akik szeretnek 
a kommunikációval foglalkozni.

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

Martha Marcy May Marlene
A fiatal nő kilép egy szektából, és 
megpróbál normális életet élni. 
Fájdalmas emlékeket őriz, ame-
lyek egyre jobban gyötrik, ráadá-
sul a paranoia is egyre jobban el-
hatalmasodik rajta. Mindezek 
miatt a társadalomba való beil-
leszkedés nehézkessé válik szá-
mára, ráadásul családjával sem jut közös nevezőre.

feliratos amerikai thriller, korhatár 16 év
Művészetek háza, Béke-terem; április 12–18., 17.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A Népkertben 1899. június 17-én avatták fel 
Erzsébet királyné bronz mellszobrát. Stróbl Alajos két méter magas ta-
lapzaton álló alkotásáról avatása után körülbelül egy évtizeddel készült 
a képeslap. A Népkert ékessége az 1940-es évek végén rejtélyes körül-
mények között múzeumi raktárba került. Az eredeti alkotás 1981-től 
látható kiállításon. 1998-ban elkészült hiteles másolata, bár az egykor 
Kálváriára néző műremek most a Népkert „belseje” felé, északi irány-
ba néz. Kováts Tibor restaurátor három másolatot készített. 1999-ben 
a Városháza udvarán avatták a másodikat, az Erzsébet (Semmelweis) 
Kórház főépülete előtt pedig a harmadikat.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

230 éve, 1782. április 1-jén 
a miskolci, a diósgyőri, a csa-
bai és a sályi hívek jelenlété-
ben megalakult Miskolcon 
az evangélikus gyülekezet. 
Anyaegyház a sajó-arnóti 
volt. „Alapító” a sajókazai 
földbirtokos, Radvánszky Fe-
renc, borsodi evangélikus fő-
felügyelő. 

80 éve, 1932. április 3-án a 
hazai idegenforgalom és tu-
rizmus fellendítésére „fillé-
res gyors” vonatokat indított 
a MÁV. Az első alkalommal 
Miskolcról Debrecenbe utaz-
hattak (a rendes ár egynegye-
déért). A következő Buda-
pestre, a harmadik szerelvény 
Szegedre vitte az érdeklődőket 
– és hozta Miskolcra. 

98 éve, 1914. április 5-én 
megalakult a szimfonikus ze-
nekar. A zenei életet ekkor a 
Közművelődési Egyesület ze-
nei osztálya szervezte. A ze-
nekarnak különös jelentősé-
ge volt 1927-ig, a Zenepalota 
felavatásáig.

Hétforduló ›››››

Névadó – Görgey Artúr  
A Csabai kapu egy szakasza 
1952–1992 között a Fel-
szabadítók útja nevet vi-
selte, akkortól Görgey 
Artúr utca. Déli hatá-
ra a Lévay József – Ben-
ke József utca találkozá-
si pontja, ahol 1934-ben 
állították fel a tábornok 
szobrát.

A névadó a szabadságharc tábor-
noka, s először 1849. február 22–24. 
között vonult át városunkon. A dia-
dalmas tavaszi hadjárat idején is járt 
csapataival erre, végül Komárom-
ból a Tiszántúlra tartva, 1849. júli-
us 23–28. között vonult át Miskol-
con és vidékünkön.

Mellszobra Sidló Ferenc alkotá-
sa, s ez volt az első köztéri Görgey-

szobor Magyarországon. Ez 
nagyban hozzájárult an-

nak a közvélekedésnek 
a megváltoztatásához, 
amely a tábornokot a 
szabadságharc eláruló-
jának tartotta. Görgey 

Artúr mellszobra 1975-
től volt látható a múzeum 

kiállításain, majd az utcanév-
adást követően, 1997-től került a 
Herman Ottó Múzeum igazgatósá-
gi épületének bejáratához.

(Görgey Artúr 1818–1916 között 
élt, s a szabadságharc bukása után 
is ápolta kapcsolatát miskolci tábo-
ri orvosával, Doleschall Gáborral. 
Konzolon álló szobrának újraava-
tásán megjelent ükunokája, Görgey 
Gábor író is.)                                        D. I.

Amit a vessző kibír...
Csatári Ernő kosárfo-
nó mester mindig vala-
mi újon töri a fejét – ha 
éppen nem a telkén ker-
tészkedik. Elmondása sze-
rint nem tud annyit fonni, 
hogy elég legyen.

– Ha valaki rám néz, egy ka-
lap alatt több mint 150 évet lát – 
mondja magáról félig viccesen a 
szakmáját 15 évesen kezdő, több 
díjjal büszkélkedő Csatári Ernő 
kosárfonó, utalva arra, hogy 70 
évesektől tanulta a szakmát, ő 
maga pedig egy híján 90 éves.

– Mióta nyugdíjba men-
tem, folyton azon gondolko-
dom, hogy elődeim mit nem va-
lósítottak meg, miben tudnék 
én újat, egyedit alkotni – mesé-
li egyik legújabb alkotását kezé-
ben tartva. Visszaemlékezés köz-
ben aztán elkezdi elénk pakolni 
kedvenc darabjait: előkerül egy 
vesszőkből font zsiráfcsalád, de 
húsvét felé közeledve mutat ne-
künk kisebb tojástartókat, kosa-
rakat és tálcákat is.

– Egész évben dolgozom, télen 
a kisebb darabokat készítem el, 
a nagyobbakat nyárra hagyom, 
amikor a telkemen található fe-

nyőfák árnyékában nyugodtan 
tudok fonni – mondja.

Közel húsz év alatt elmondá-
sa szerint legalább 2-300 felnőttet 
tanított meg a vesszőfonásra. Pe-
dagógiai érzéke aztán most is elő-
jön, amikor elkezdi magyarázni, 
melyik fa milyen kosár vagy tartó 
elkészítéséhez a legmegfelelőbb. 
Büszkén jegyzi meg, hogy csak-
is nemesvesszővel dolgozik, ami-
ből rengeteg van a telkén.

– Amit a vessző kibír, én ki-
hozom belőle – mondja. A Ci-
vil Diósgyőrért Díjjal és a Ma-
gyar Köztársaság Érdemérem 
bronz fokozatával elismert népi 
iparművész elérte, amit tervezett: 
nyugdíjasként a vesszőfonásnak 
és a kertészkedésnek élhet.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

Ha jogi problémájuk vagy kér-
désük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9. A  
bo rí tékra írják rá:  „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail címünk: 
info@mikom.hu. Jogi szakér-
tőink, dr. Strassburger Gyula 
és dr. Tulipán Péter ügyvédek 
írásban válaszolnak!

jogeset ››››››››››››

Dalok Barbikáért 
A Mentor Gimnázium és Szakképző Isko-
la egyik esti tagozatos tanulójának kislánya, 
Matisz Barbika súlyos daganatos betegségben 
szenved. Az iskola önkéntességi programjá-
ban már több jótékonysági akciót szerveztek, 
március 31-én pedig nagyszabású koncertet 
rendeztek, amely teljes bevételét, több száz-
ezer forintot, a kislány külföldi gyógykezelé-
sére ajánlották fel. (fotó: J. Á.)

HIrDeTéS

HIrDeTéS

SertéS-marha
darált hÚS

SertéS
darált hÚS

500 g, védőgázas csomagolásban 500 g, védőgázas csomagolásban

miskolc.auchan.hu 2012. március 31. – április 13.
695 Ft/db  1390 Ft/kg 595 Ft/db  1190 Ft/kg

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Az Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodulok elvégzése után  

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

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

www.kontrollegeszseg.huF. 
Ny

. S
z.:
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