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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
A gyermekek 
között él
országos kitüntetést kapott az 
Mvsi utánpótlás-nevelő atléti-
ka-edzője.  
sport | 9. oldal

Vendégségben 
A FelVidéken
Miskolc befogadó városa volt a 
felvidéki embereknek. Most ízei-
vel is megismerkedhetünk.  
gaszt-rovat | 7. oldal

munkA, érték, 
jöVőkép
Miskolc azért nyerhetett a start 
programban, mert együtt pályázott 
a kistérséggel.  
a város | 5. oldal

Össze-Fonó ünnepek
Időtartamában, zenei kínálatában is 
kibővül a június 1–3. között a diós-
győri várban megrendezendő XVI. 

Borsodi Fonó, sőt, a programok 
már május 31-én a Szinva teraszon 

elkezdődnek. A folkrendezvény 
idén időben „összeér” a június 4-ei 

nemzeti összetartozás napjával. 
» részletek a 4. oldalon

Panelvárosrész-zöldítés
A miskolci 6-os választó-
körzet az egyike az Avas vá-
rosrészt magába foglaló há-
romnak, és az egyik olyan, 
amelyben csak panellakások 
vannak. Ennek megfelelő-
en egészen egységes, ugyan-
akkor sajátságos problémák 
merülnek fel. 
» részletek a 8. oldalon

Újabb lépcső a testvérvárosi kapcsolatban
Három napot töltött 
Dél-Koreában Miskolc 
delegáció ja Kriza Ákos pol-
gármester vezetésével. 

A delegáció tagjai a Miskolc Hol-
ding, a Miskolci Egyetem és a 
BOKIK képviselői voltak. A kiuta-
zás célja az export-import kapcso-
latok fejlesztése, helyi termékeink 
dél-koreai piaci pozíciójának meg-
teremtése, a turisztikai és oktatási 
együttműködések kialakítása, az in-
gatlan- és közlekedésfejlesztés, vala-
mint a helyi, térségi vállalatok, vál-
lalkozások „helyzetbe hozása” volt.

Kriza Ákos és a szöuli magyar 
nagykövet tárgyalásán Lengyel 
Miklós ígéretet tett: közreműködik 
a két város intézményei és cégei kö-
zötti kapcsolatfelvételnél és segíti a 
vállalkozások együttműködését. 

» folytatás a 3. oldalon

Európai színházi találkozó Miskolcon
Az Európai Színházi Konvenció a 
Miskolci Nemzeti Színházban és 
a Palotaszállóban rendezte meg 
éves tavaszi közgyűlését a héten.

Az egyhetes szakmai találkozón a 
mai európai színház és a nemze-
ti mítoszok témakörét járták kör-
be a résztvevők. A közgyűlés na-
pirendjei között a nyelvhasználat 
sokszínűségének beépítésén túl 
fontos szerepet játszanak majd az 
ifjúság problémái, az identitás, a 
beilleszkedés kérdése, illetve az, 
hogyan tudnak a színházak ezek-
ben a kérdésekben segíteni a fia-
taloknak. A szakmai gyűlés mel-

lett európai fiatalok is Miskolcon 
vendégeskedtek, hiszen a héten a 
színház adott helyet a Young Eu-
rope 2 nemzetközi nevelőprog-

ram konferenciájának is, ahol 
képviseltette magát a berlini, hel-
sinki, oslói, strasbourgi színház is.

Kiss J. | fotó: Bócsi Krisztián

Újabb 200 fővel 
bővít a Bosch 
Újabb, minimum 200 fős létszám-
bővítés várható még idén a Bosch 
miskolci autóipari gyárában. A már 
meglévő gépjármű-elektromossági 
alkatrészgyártó bázist folyamatosan 
tovább kívánják fejleszteni, új ter-
melő kapacitásokat kívánnak létre-
hozni és működtetni.

A miskolci autóipari gyár bőví-
tése az újabb gyártósorok beállítá-
sával az idén is folytatódik, amely 
2012-ben még legalább 200 új mun-
kahelyet jelent. Ezzel az év végére a 
két gyárban a munkavállalók száma 
együttesen elérheti a 3500 főt. 

» cikkünk a 3. oldalon

HIrdeTés

HIrdeTés DKSK: alakul 
a keret
A DKSK-Miskolc élvonalbeli női 
kosárlabdacsapata a már meg-
lévő három, az előző szezonban 
is ebben a klubban szereplő játé-
kosa, Brankica Hadzovic, Maja 
Skoric és Ocsenás Barbara mel-
lé további három új játékost szer-
ződtetett.

A bajnokcsapatból, az UNI 
SEAT Győrből érkezik Für-
tös Kata, a 174 centiméter ma-
gas, 1-2-es poszton bevethető 
irányító. Az alapszakaszban ha-
todik helyen végzett Bajai NKK 
együtteséből pedig a 4-5-ös posz-
ton szereplő, 190 cm magas Bo-
zóki Bettina kötelezte el magát 
a DKSK-hoz, hasonlóan Szabó 
Petrához, aki 183 centi, és 3-4-es 
poszton lehet a csapat hasznára.



május 19. | szombat

Fakitermelő verseny. Nyolcadik al-
kalommal rendeztek szombaton Ha-
gyományőrző Fakitermelő Versenyt 
Garadnán. A rendezvényen számos 
más program is volt, a látogatók táncos 
bemutatón, íjászaton is részt vehettek és 
középkori játékokat is kipróbálhattak. 

Akciónap az Avason. Avasi Akciónap 
címmel rendezett programot a Dialóg 
Egyesület. Az információs sátorban az 
avasi programokról találtak tájékozta-
tókat az érdeklődők, de volt egészség-
ügyi és zöldsátor, gyereksarok. A Szere-
tetfalra az emberek felírták, hogy miért 
szeretik, melyek az Avas értékei. Többek 
között ilyen mondatokkal is lehetett ta-
lálkozni: „Szeretem a kilátó környéki ki-
ránduló helyeket”, „Egy helyen könnye-
dén megtalálható minden”.

Operakedvelők vetélkedője. Idén is 
megrendezték az operavetélkedőt álta-
lános és középiskolások számára a Mis-
kolci Nemzeti Színházban. Eredmé-
nyek: 1. Fazekas Utcai Általános Iskola, 
2. Könyves Kálmán Általános Iskola, 3. 
Diósgyőri Gimnázium csapata

Rajzzal, agyaggal. Megyei rajzver-
senyt rendeztek a Munkácsy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézményben. A megmé-
rettetésen a megye 14 településéről kö-
rülbelül 130 diák vett részt.

május 20. | vasárnap

Elődöntőztek a város hangjai. A Vá-
ros Hangja Énekes Tehetségkutató Ver-
seny elődöntőjét rendezték a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban. A közép-
döntőbe húszan, míg a júniusi döntő-
be kilencen jutnak, egy versenyzőt pe-
dig a közönség juttathat majd a fináléba.

május 21. | hétfő

10-es honvédok. Megemlékezést ren-
deztek a 10-es honvédok egykori lakta-
nyájában, a mai Herman Ottó Gimná-
ziumban, és megkoszorúzták a szobrot, 
illetve az aulában elhelyezett márvány-
táblát. Vetélkedőt is rendeztek Miskolc 
háziezredének a történetéből, amelyen 
a Lévay József Református Gimnázium 
két csapata végzett az élen.

Anyaközpontok találkozója. Bol-
gár anyaközpontok önkénteseit és nyolc 
hazai szervezetet látott vendégül a Hol-
dam Egyesület. Tapasztalatot cseréltek 
az anyaközpontok célcsoportjait, prog-
ramjait, finanszírozásukat és az önkén-
tesek bevonását illetően.

május 22. | kedd

A per. Elkezdődött az avasi „fészekra-
kók” büntetőpere a Miskolci Törvény-
széken. Péter Zoltán bíró 31 tárgyalá-
si napot tervez. Kedden 25 vádlott nem 
jelent meg a tárgyaláson, információink 
szerint, körülbelül egy tucat érintett Ka-
nadában tartózkodik, ellenük nemzet-
közi elfogatóparancsot adnak ki.

május 23. | szerda

A legjobbak rajzoltak. Nógrád, He-
ves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
legjobb tanulói mérték össze tudásu-
kat a középiskolás regionális rajzverse-
nyen. A Zrínyi Ilona Gimnáziumban 
megrendezett versenyen tanulmány-
rajz és illusztráció kategóriákban indul-
tak a fiatalok.

Nem fogadták el. A Miskolci Rend-
őrkapitányság múlt évi tevékenységé-
ről, Miskolc közbiztonsági helyzetéről 
készült beszámoló a városi közgyűlés 
legutóbbi ülésén is számtalan hozzá-
szólást váltott ki. Jakab Péter jobbikos 
önkormányzati képviselő sajtótájékoz-
tatóján hangsúlyozta: noha igen sok kri-
tikai észrevétel elhangzott, a beszámolót 
egyedül a Jobbik frakciója nem fogad-
ta el. Jakab Péter felkérte Miskolc rend-
őrkapitányát és polgármesterét, tolmá-
csolják a belügyminiszter felé, hogy „a 
magyar rendőrségnek és a törvénytisz-
telő lakosságnak nem ellensége, hanem 
támasza a Magyar Gárda, ezért lobbiz-
zanak közösen azért, hogy a magyar 
jogrendből töröljék a teljesen abszurd 
egyenruhás bűnözés fogalmát”.

május 24. | csütörtök

Újból ellenőriztek. Ismét a 
Bábonyibérc alatti területen tartott el-
lenőrzést a polgármesteri hivatal, más 
társhatóságokkal együttműködve. A te-
rületen korábban már volt hasonló ak-
ció, most többek között az is figyelték, 
változott-e a helyzet. Most is a lakcím-
bejelentésre, a közegészségügyi helyzet-
re, a szemétszállításra, és az állattartás 
körülményeire figyeltek. Az akció ered-
ményei – csakúgy, mint máskor – csak 
néhány nap múlva lesznek összesítve, 
azonban annyit megtudtunk, lakcímbe-
jelentés elmulasztása miatt több esetben 
is közigazgatási eljárást indítottak.

a város lapja

MiNap

2012. május 26. | 21. hét | II. (IX.) évfolyam 21. szám

2  krónika 

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Orosz Gábor ügyvezető | felelős szerkesztő: Csörnök Mariann | marketingigazgató: Horváth Edit, tel.: 46/503-501/210.  
Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/503-501/100. | Nyomda: Lapcom Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.,  tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200,  
e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: 46/503-509. Ügyelet: 70/375-0308. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes. 

Miskolci Napló
a város lapja

» Varga Gergő (MSZP) | a 6. számú választókörzet önkormányzati képviselője 
lakossági fórumot és fogadóórát tart május 31-én, csütörtökön délután 5 órától a Mun-
kácsy Mihály Általános Iskolában. 

» Kovács Józsefné Budai Mária (Fidesz) | 13. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart május 29-én, kedden délután fél 
5-től a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. Meghívott vendég: Kovács László Csaba, a 
közterület-felügyeleti és rendészeti osztály vezetője.

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart jú-
nius 7-én, csütörtökön délelőtt 11 órától a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi u. 52.).

» Pakusza Zoltán (Jobbik) | önkormányzati képviselő június 7-én, csütörtö-
kön 11-től 12 óráig képviselői fogadóórát tart a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi 
u. 52.).

fogadóóra, fórum ››››››››››››››››››››››››

Nyílt válaszlevél Nehéz Károly képviselőtársamnak
Tisztelt Képviselőtársam!
A múlt héten megjelent a Miskolci Napló II. évfolyam 20. 
számában „Anything goes” címmel nyílt levelet fogalmaz-
tál meg. Engedd meg nekem, hogy először is a tárgyi téve-
déseidet javítsam. Tájékoztatlak, hogy 2007-ben Miskolc 
Megyei Jogú Város adósságszolgálata 17.317.607.000.-
Ft volt, míg 2010-ben 27.478.557.000.-Ft volt, szemben 
az írásodban közölt 32.000.000.000.-Ft-tal szemben. (Az 
adatokat megtalálod Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2007. és 2010. évi zárszámadásának ré-
szét képező vagyonmérleg adatai között a beruházási és 
fejlesztési hitelek, valamint a fejlesztési célú kötvénykibo-
csátásból származó tartozások együttes összege között, 
melyet a zárszámadás 1. számú melléklete tartalmaz.) 
Akárhogy számolok, matematikailag nem jön ki a három-
szoros növekedés, és ebben már a Kriza Ákos polgármes-
ter úr által felvett hitel is benne van. A város mérlegfőösz-
szege – amit nem olyan régen közösen fogadtunk el a 
Közgyűlésben a 2011-es évre – nem az általad megjelölt 
44.000.000.000.-Ft, hanem pontosan 60.390.890.000.-Ft, 
melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. 
évi zárszámadásának részét képező, 2011. évi költségve-
tés mérleg 34. sor C és G oszlopa szerint módosított be-
vételi és kiadási előirányzat, melyet a 3. számú melléklet 
részletesen tartalmaz. Az általad megjelölt összeg azért 
sem fedi a valóságot az írásodnak megfelelően, mert a 

költségvetés eredeti előirányzatát vetted figyelembe a 
módosított (végleges) előirányzattal szemben.

Felrovod egy ellenzéki képviselőnek, hogy „gátlás nél-
kül belemondja a kamerákba” a véleményét? Értsd meg, 
ellenzéki képviselőként az a dolgom, hogy véleményt 
formáljak a jelenlegi városvezetésről. Erre kötelez képvi-
selői fogadalmam és nyilatkozatom, amit a képviselővé 
választásomkor tettem: „Karakteresen képviselem a bal-
oldali értékeket a közgyűlésben, ellenzéki politikusként 
rá akarok világítani a fideszes városvezetés esetlegesen 
elkövetett hibáira – lehetőség szerint szarkasztikusan, 
performanszokkal. A képviselőtestület élő lelkiismerete 
kívánok lenni.” (MiNap VII. évfolyam, 48. szám) 

Bankszakjogászként tájékoztatlak arról is, hogy a csőd 
fizetésképtelenséget jelent. Előfordulhat az, hogy valaki-
nek jelentős vagyona van, de nincs likvid pénze, így nem 
tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, és ekkor áll 
be a csőd. Véleményem szerint Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros is ebben a helyzetben van. A bankok plusz fejleszté-
si forrásokat nem adnak részére, egyrészt a városvezetés 
állandóan hangoztatott nyilatkozatai miatt, mely szerint 
csődben van a város és a holding. Mindennek a gyako-
ri ismételgetése azzal a következménnyel járt, hogy az 
emberek elhitték azt, amit a városvezetés állított. Az em-
berek azt gondolták, a jelenlegi városvezetésnél jobban 
senki nem ismeri a város, a holding és a cégek gazda-

sági állapotát. Ezt az állapotot elősegítette az is, hogy a 
Miskolc tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak a 
menedzsmentjét a városvezetés folyamatosan cserél-
gette úgy, hogy nem várta meg, hogy tudnak-e telje-
síteni. Ha a városvezetés tényleg felelősségteljesen kí-
vánt volna eljárni, a választások másnapján a választási 
szlogeneket elfelejtette volna, és el kellett volna kezde-
nie dolgozni, alaptalan feljelentgetések helyett. Mint ír-
tam, Miskolc Megyei Jogú Város jelenleg fizetésképtelen 
állapotban van, mivel a bankok már hitelt nem adnak a 
részére, és Kriza Ákos munkája nyomán a fizetésképte-
lenségtől csak a kormányzat által adott kb. 1,2 milliárdos 
gyorssegély mentette meg szeretett városunkat. Ez egy 
rövid gyorsjelentés városunk és a Miskolc Holding jelen-
legi gazdasági helyzetéről. 

A tárgyalásokat a Raiffeisen Bank „back office” 850 
munkahelyének megszerzése érdekében – bizonyára Te 
is tudod, különben cáfoltad volna a cikkben – Csöbör Ka-
talin vezette. Csöbör Katalinnal nem az a probléma, hogy 
nő, hanem hogy nincs gazdasági végzettsége és tapasz-
talata. Hogy is lehetne, hiszen 2010-ben végzett a Miskol-
ci Egyetem kulturális antropológia szakán. Eszem ágában 
sincs Csöbör Katalint női mivoltában bántani, csak véle-
ményem szerint egy kulturális antropológus bármeny-
nyire jó kulturális antropológus is, nem kapott megfelelő 
képzést gazdasági kompetenciák tárgykörben. Azt írod, 
hogy a tárgyaló delegációban több gazdasági szakember 
is részt vett, amit én sem cáfolok, hiszen amikor már égett 
a ház, akkor dr. Kriza Ákos is belátta, hogy egy hozzáértő 

szakembert kell megbízni a feladattal, ez volt Pfliegler Pé-
ter alpolgármester. 

Számomra az is „egydimenziós gondolkodásra” vall, 
hogy valaki a gazdasági szakemberség kérdését össze-
keveri, „valamiféle nőgyűlölettel”. Állításod, hogy egy nő 
nem érthet a gazdasághoz, azt már csak családi példából 
is tudom cáfolni, hiszen feleségem a közgazdász doktori-
ját írja. A másik általánosításod, hogy „a rendőrök meg nyil-
ván mind hülyék”, azt már csak a rendőrök nevében is visz-
sza kell utasítanom, továbbá azért is, mivel hogy bár rövid 
ideig, de én is szolgáltam a rendőrség kötelékében, ahol 
nagyon sok magasan kvalifikált, intelligens emberrel talál-
koztam. „A déli népek lusták” megjegyzésedet annyira ab-
szurdnak tartom, hogy inkább nem is kommentálom.

Anything goes, minden megengedett? A válaszom: 
NEM. Városvezetőként és a városvezető frakció tagjaként 
nem kell csorbítani a demokráciát, nem kell elvenni az el-
lenzék napirend előtti felszólalásának lehetőségét, nem 
kell megszüntetni az interpellációt, nem kell a képviselők 
rendelkezésére álló időt a közgyűlésen a napirendek meg-
tárgyalásakor a töredékére csökkenteni. Nem kell a nyílt és 
bújtatott cigányozást és zsidózást a közgyűlésben eltűrni. 

PS: Még egy dolog jutott az eszembe. A polgármes-
ternek nem Bőcsre kell járnia az ottani gazdasági fejlesz-
tések szalagjait átvágni, hanem az általa Miskolcon meg-
valósított gazdasági projektek szalagjait kellene átvágnia, 
hiszen őt a miskolci polgárok választották polgármester-
nek, nem a bőcsiek.                                                               Tisztelettel:

dr. Mokrai Mihály önkormányzati képviselő

nyílt levél ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Olvasóink  
tájékoztatására
Előző és mostani számunkban 
közzétettük két önkormányzati 
képviselő nyílt levelét, amelynek 
kapcsán szükségesnek tartjuk, 
hogy néhány tényt megvilágít-
sunk. 

Nehéz Károly önkormányzati 
képviselő egy sajtótájékoztatón 
Mokrai Mihály képviselőtár-
sa által elmondottakra reagált 
nyílt levelében. Erre Mokrai 
Mihály lapunktól a viszont-
válasz lehetőségét kérte azo-
nos helyen és terjedelemben. 
Ennek a kérésnek természe-
tesen helyt adtunk, a szóbeli 
megállapodásban hangsúlyo-
san rögzítve az „azonos helyen 
és terjedelemben” feltételeket. 
Mokrai képviselő írása a meg-
beszélt határidőre, ám több 
mint kétszeres terjedelemben 
érkezett meg, és kérésünk el-
lenére sem volt hajlandó azon 
változtatni 

A békés és tisztességes ügy-
rendezés szándéka miatt dön-
töttünk úgy, hogy bár Mokrai 
Mihály a szóbeli megállapodás-
tól eltért, nyílt levelét mégis tel-
jes terjedelmében, sőt betűhí-
ven közöljük. 

Nem a vitába harmadik fél-
ként beszállva, hanem saját hite-
lességünk megőrzése érdekében 
még néhány dologról szólnunk 
kell.

Idézzük az Állami Számve-
vőszéknek „Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
pénzügyi helyzetének ellenőr-
zéséről” szóló, a sajtó számára 
készített összefoglalóját, amit 
január 2-án juttattak el szer-
kesztőségünkbe. A Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pénzügyi egyensúlyi 
helyzete című szakasz első két 
mondata: „Az önkormányzat 
adóssága jelentősen nőtt az el-
lenőrzött időszakban. Az adós-
ságállomány 2007–2010 között 
10,9 milliárd Ft-ról 32,0 mil-
liárd Ft-ra emelkedett.” Tehát 

2007 és 2010 között, az MSZP-s 
városvezetés utolsó három esz-
tendeje alatt az Állami Számve-
vőszék jelentése szerint igenis 
megháromszorozódott Miskolc 
adósságállománya.

Hiteles forrásból tudjuk: Csö-
bör Katalin országgyűlési képvi-
selő politikusként lobbizva fog-
lalkozott a Raiffeisen-üggyel, a 
tárgyalásokat nem ő vezette. 

Mivel a csőddel való fenye-
getés büntetőjogi kategória, la-
punk felelős városi orgánum-
ként közzé kell, hogy tegye: a 
városháza tájékoztatása sze-
rint Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata a pénz-
ügyi nehézségek ellenére nincs 
csődhelyzetben – Mokrai Mi-
hály bankszakjogász állításával 
szemben. 

Lapunk soha, semmilyen 
körülmények között nem kö-
zöl diszkriminatív írásokat, ál-
lításokat. Ezért fel kell hívnunk 
a figyelmet, hogy a Nehéz Ká-
roly önkormányzati képviselő 
nyílt levelének utolsó szakaszá-
ban Mokrai Mihály által kifo-
gásolt mondatok jól látható mó-
don kérdő mondatok, és nem 
állítások.

Lapunk eddig is és ezután is 
beszámol minden olyan ese-
ményről, amely a város és a vele 
sok szempontból összefonódó 
és együttműködő kistérség fej-
lesztéseiről szól. Így olvasóink 
is pontosan tájékozódhattak 
az elmúlt másfél évben a Kriza 
Ákos – illetve más városi veze-
tők – által Miskolcon átvágott 
nemzetiszínű szalagokról, és 
ami fontosabb, a szalagátvágás 
által jelzett fejlesztésekről (hi-
szen projekteknek ritkán van 
szalagjuk…), illetve szalagátvá-
gás nélkül létrehozott, működő 
újdonságokról.

Kiadónk ezzel a témát lezárt-
nak tekinti, azzal ezután semmi-
lyen formában nem kíván fog-
lalkozni.

a kiadó
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Kerékpár és futás: Maratoni Hétvége
Két nap alatt két nívós sportese-
ményt rendeznek meg Miskol-
con június 9–10-én. Míg a szom-
bat a futás szerelmeseinek kedvez, 
addig vasárnap a hegyikerékpáro-
zók mérhetik össze képességeiket. 
Előbbire a 20. Bükki Hegyi Maraton 
– Kisgyörgy Ádám Emlékverse-
nyen, utóbbira az I. Kondenzgyík 
Maraton Miskolc rendezvényén lesz 
lehetőség a Majális park környékén. 

Az igazán „kemény” sportolók szá-
mára extra kihívással készülnek a 
szervezők, hiszen az, aki a szomba-
ti maratoni, vagy ultramaratoni tá-
vot, vasárnap pedig a hegyikerék-
páros megmérettetés minimum „B” 
távját (56 kilométer) teljesíti, külön 
díjazásban részesül, a kategória leg-
jobbja pedig egy vándorserleg tulaj-
donosa lehet, egy éven át. Az előne-
vezési időszak vasárnap, 27-én zárul.                     
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Újabb 200 fővel bővít 
a Bosch Miskolcon
Újabb, minimum 200 fős létszám-
bővítés várható még idén a Bosch 
miskolci autóipari gyárában.

Ez az újabb bővítés azon az 550 
főn felül értendő, akiknek az al-
kalmazását a Bosch az önkor-
mányzattal kötött támogatási 
szerződésben vállalta. Ez a válla-
lás ugyanis már teljesült, mond-
ta el Ficzere Ferenc, a vállalat-
csoport jogi és kommunikációs 
igazgatója.

Mint ismeretes, a miskolci 
képviselő-testület a tavalyi és az 
idei évben is 250–250 ezer eurós, 
vissza nem térítendő fejleszté-
si támogatásról döntött a Robert 
Bosch Energy and Body Systems 
Kft. számára. A támogatás felté-
teleként a vállalat egyebek mellett 
először 350, majd további 200, 
azaz összesen 550 új munkahely 
létrehozását vállalta idén.

A vállalatcsoport múlt év 
szeptemberében nyitotta meg 

az utóbbi évek egyik legnagyobb 
szabású hazai Bosch-beruházá-
sának számító, új autóipari gyár-
tócsarnokát Miskolcon.

A már meglévő gépjármű-
elektromossági alkatrészgyártó 
bázist folyamatosan tovább kí-
vánják fejleszteni, új termelőka-
pacitásokat kívánnak létrehozni 
és működtetni, ipari alkatrészek 
gyártása céljából.

– A miskolci autóipari gyár 
bővítése az újabb gyártósorok 
beállításával az idén is folytató-
dik, amely 2012-ben még leg-
alább 200 új munkahelyet je-
lent. Ezzel az év végére a két 
gyárban a munkavállalók szá-
ma együttesen elérheti a 3500 
főt – nyilatkozta Ficzere Fe-
renc, hangsúlyozva, hogy a to-
vábbi, minimum 200 fős bőví-
tés a korábban vállalt, 550 főn 
felül értendő, az a létszámbőví-
tés ugyanis már megvalósult.

Szepesi S.

Apad a miskolci adóslista
Folyamatosan apad a miskolc.hu 
oldalról elérhető városi adóslista, 
az elmúlt több mint egy hónap-
ban 32 fő teljesítette fizetési köte-
lezettségét.

Április 11. óta a 32 fő befizeté-
sével 5 millió 528 ezer forinttal 
csökkent a lista végösszege, kö-
zölte Dobos Tímea, a polgár-
mesteri hivatal sajtószóvivője. 
A május 21-én, hétfőn közzé-
tett listáról lekerültek azok, akik 
időközben rendezték tartozásu-

kat. Így jelenleg 385 millió forint 
a fennálló kintlévőség.

Az első adóslista egyébként 
február 20-án került fel a miskolc.
hu-ra azt követően, hogy január 
utolsó napjaiban a polgármeste-
ri hivatal erről tájékoztatta a köz-
véleményt. A lista nyilvánosságra 
kerülése után azonnal csappan-
ni kezdett, az adósok elkezdték 
befizetni kötelezettségeiket, így 
az elmúlt több mint 3 hónapban 
összesen 67,7 millió forintot fi-
zettek be a listán szereplők.

Hamarosan vezetékfektetés
Júniusban kezdődhet annak a cső-
vezetéknek az építése, ami a 2000 
méteres mélységből Mályiban kiter-
melt forró vizet szállítaná az avasi 
hőközpontba. 

A rendszer tesztüzeme szeptem-
berben indulhat, ezzel a MIHŐ a 
következő fűtési szezonban már 
a geotermikus energiát is bekap-
csolja rendszerébe, és a lakosság is 
érezheti a geotermikus hőszolgál-
tatás kedvező gazdasági hatását. 

Nyíri László, MIHŐ Kft. ügy-
vezető igazgatója elmondta, a mű-
szaki egyeztetéseknél tartanak. 
Folyamatos az egyeztetés a jelen-
legi hőtermelő, a MIFÜ Kft., a 
Geotermia Zrt., illetve a MIHŐ 

között, hogyan tudják a rendszert 
együtt üzemeltetni.

Jelenleg a közbeszerzési eljárá-
sok folynak, mondta érdeklődé-
sünkre a Pannergy képviselője, aki 
szerint a kivitelezés három hóna-
pig tart majd. A tervek szerint a 
9 kilométer hosszú távhővezeték 
építésekor naponta 200 méter sza-
kasz készül majd el. A kivitelezés 
várhatóan szeptember végéig el-
készül, majd kezdődhet a rendszer 
tesztelése. Az új technológia hatá-
sa a miskolci távhőszámlákon is 
érezhető lesz, a Mályiban felszín-
re hozott, több mint 100 oC-os víz-
zel ugyanis a város olcsóbb ener-
giához juthat.

B. G.

Újabb lépcső a testvérvárosi kapcsolatban
Három napot töltött Dél-Ko-
reában Miskolc de le gáció ja 
Kriza Ákos polgár mester ve-
zetésével. A de legáció tagjai a 
Miskolc Holding, a Miskolci 
Egyetem és a BOKIK képvi-
selői voltak. 

» folytatás az 1. oldalról
Bo Ki-Wang, Asan polgármestere is 
fogadta a delegációt a városházán. 
A tárgyaláson az egyik legfonto-
sabb téma a turisztikai területeken 
való együttműködés volt. Asan pol-
gármestere felelevenítette tavalyi, a 
Barlangfürdőben tett látogatásukat 
és elmondta: olyan új, és számuk-
ra is ismeretlen lehetőségeket láttak, 
melyek még az egyébként kiemel-
kedő fürdőkultúrával rendelkező 
koreaiak számára is újdonságnak 
számítanak. Éppen ezért minden, 
Magyarországra utazónak ajánlja a 
miskolctapolcai Barlangfürdőt. 

A városvezetők megállapod-
tak abban is, hogy bár a távolság 
nagy Asan és Miskolc között, még-
is megpróbálják a két város közös-
ségét közelebb hozni egymáshoz. 
Ennek lehetőségeiről a jövőben 
konkrét egyeztetések kezdődnek.  

A delegáció látogatást tett az 
egész Dél-Koreában egyedülál-
ló asani ipari parkban, ahol a park 
infrastrukturális kialakításának fo-
lyamatával ismerkedtek meg, illet-
ve a példával: egy nagyvárosban 
hogyan tud úgy együttműködni 
az ipar és a lakosság, hogy az min-

denki hasznára váljon. Az asani 
tudományos központban a jövő 
technológiáival találkozhatott a 
miskolci küldöttség. 

Kriza Ákos és a Miskolcról érke-
zett delegáció belepillanthatott két 
multinacionális vállalat, a Hyundai 
és a Samsung működésébe, és an-
nak rendszerébe, ezek a vállalatok 
hogyan segítik a város fejlesztését. 

A delegációval kiutazó cégek 
vezetői tárgyalásokat folytattak a 
koreai és magyar piacok össze-
kapcsolásáról. Miskolc város ve-
zetésének politikai támogatása 
mellett a termékek exportja és im-
portja erősödhet a jövőben, ezek az 
új piaci lehetőségek fejlődést hoz-
hatnak a magyar és miskolci vállal-
kozásoknak is.

Az asani Hoseo Egyetem és a 
Miskolci Egyetem rektora, Patkó 
Gyula a csereprogram lehetősége-
iről egyeztettek.

A két polgármester megegyezett 
abban, hogy a közös ügyek tovább-
vitele érdekében folyamatos lesz az 
egyeztetés a két város között. A ko-
reai polgármester ígéretet tett arra 
is, hogy jövőre ők jönnek Miskolc-
ra, ahol az elért eredményekről és 
további tervekről tárgyalnak majd. 

Kriza Ákos a látogatást értékel-
ve lapunknak elmondta, a gazda-
sági élet élénkítésén keresztül tud-
ja Miskolc a legjobb hasznát látni a 
testvérvárosi kapcsolatoknak. 

– A két egyetem közt elindult 
együttműködés a tudástransz-
fert valósíthatja meg, és így Mis-

kolcra hozható az a kiemelkedő 
high-tech tudás, amellyel Asanban 
rendelkeznek – mindezt pedig di-
ákcserékkel tudják mélyíteni. Lát-
ható, hogy hatalmas dinamiz-
mussal fejlődik a dél-koreai város, 
újabb és újabb ipari parkok jön-
nek létre, amelyek hamar meg-
telnek, ezt a dinamizmust szeret-
nék a hétköznapi életbe is átültetni 
Miskolcra, mert a fejlődésnek, úgy 
tűnik, ez az alapja – nyilatkozta a 
polgármester.

A repülőjegy árát a kiutaztatók 
(polgármesteri hivatal, Miskolc 
Holding, BOKIK, Miskolci Egye-
tem és a vállalkozások) saját költ-
ségvetésükből rendezték, minden 
más költséget a fogadó város állt.

Horváth I.

Belakták az avasi egészségházat
Hétfőtől az új egészségház-
ban rendelnek az avasi or-
vosok. A Szentgyörgy utcai 
épületben egy helyre került a 
nyolc felnőtt- és a négy gyer-
mekorvosi rendelő, de ide 
helyezték a védőnői hálózatot 
és néhány szakrendelőt is. 

Tavaly februárban egy olyan csator-
nát találtak a szakemberek az épít-
kezés területén, ami nem szerepelt 
egyik tervrajzon sem. Emiatt mó-
dosítani kellett az építési engedélyt 
– ezért késett a kivitelezés. Az egész-
ségügyi központra a város az Észak-
Magyarországi Operatív Program 
pályázatán nyert 319 millió forintot, 
amit 43 millió forint önrésszel egé-
szítettek ki. A rendelők berendezé-
sére az orvosok is pályáztak.

Hamarosan kihelyezett szakren-
delések is lesznek majd. Ennek fel-
tétele, hogy a MISEK működési 
engedélyt kapjon, ami a városi kór-
ház állami tulajdonba kerülése utá-
ni adminisztrációk miatt még nem 
történt meg, de a dokumentumok 
beszerzése folyamatban van.

– Egyelőre kevesebben vannak, 
mint korábban, de ez annak tudha-

tó be, hogy megkezdődött a nyári 
időszak, ezért a beteg is kevesebb, 
napi 40-50 fő az átlag – mondta 
az egészségházban rendelő Moha-
med Shah Alam. Hozzátette, tisz-
ta, szép várótermeket és rendelőket 
alakítottak ki, ráadásul a helyiségek 
is nagyobbak, így jobban elférnek, 
a betegek is élvezik minden előnyét 
az új épületnek.

Az előtérben várakozók közül a 
megkérdezettek véleménye egye-
zett abban, hogy modern, tiszta és 
kívül-belül tetszetős épületet állí-
tottak fel az Avason.

Bihari Lajos például először járt 
az új központban, az első benyo-
másai rendkívül kedvezőek. 

– Tisztább, komfortosabb, és 
ami nagyon fontos: modernebb, 
mint az elődje – hangoztatta.

Buksa Bianka munkaal kal-
massági papírok miatt jött a köz-
pontba, annak a véleményének 
adott hangot, hogy már első rá-
nézésre is jobban tetszik neki az 
új épület. Maczó István a dicsé-
ret mellett azonban egy kritikát is 
megfogalmazott: külsőre nagyon 
szép az épület, a szolgáltatások is 
ugyanazok, mint a korábbi egész-
ségházban, bizonyos kezelések 
azonban neki személy szerint hiá-
nyoznak.

– Ha jól tudom, fizikoterápiás 
kezelés például nem lesz itt, az pe-
dig még jó lenne – mondta.

K. I. | fotó: Juhász Á.

Túl az első körön 
a Tapolca-pályázat!

Ahogy arról már beszámoltunk, 
elkészült Miskolc pályázata Mis-
kolctapolca turisztikai fejlesztésé-
re, melyet május 7-éig kellett be-
adni. Kedden az anyag megkapta 
Matolcsy György nemzetgazdasá-
gi minisztertől a támogatási nyi-
latkozatot – vagyis a pályázat túl 
van az első körön!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
séghez és a Nemzetgazdasá-
gi Minisztériumhoz kellett be-
nyújtani a pályázatot, melyet 
Miskolctapolca kiemelt turisz-
tikai attrakciófejlesztésére készí-
tett a város. Ehhez a nemzetgaz-
dasági miniszter ad ki támogató 
nyilatkozatot az arra érdemes 
pályázatoknak – ezt kapta meg 

kedden a miskolci pályázat – tu-
datta Dobos Tímea, a városháza 
szóvivője. 

A pályázatot a támogatá-
si nyilatkozattal május 31-éig 
kell beadni a NORDA-hoz mint 
közreműködő szervezethez, ők 
véglegesítik és küldik el a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökséghez. 
Az ügynökség tesz javaslatokat, 
és eszerint nevesít pályázatokat 
a kormány. A részletesen kidol-
gozott projektjavaslat benyújtási 
határideje szeptember 17.

Van tehát még néhány lép-
csőfok, melyet meg kell járnia a 
miskolctapolcai pályázatnak, de 
az már biztos, hogy az elsőt sike-
resen vette.

H. I.

Megmozdult a város. Miskolc idén újra csatlakozott a Kihí-
vás Napjához. Már reggel fél nyolckor megkezdték az első nagy akciót 
a Városház téren, ahol az iskolásokon, munkába menő polgárokon túl 
részt vettek a polgármesteri hivatal dolgozói is. Ezt követően napköz-
ben 15 perces időközönként nordic walking csoportokat indítottak, de 
számos más helyen is „megmozdultak” a miskolciak. (M. L.)
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Megújulva, kibővülve jön a Borsodi Fonó
Mind időtartamban, mind 
pedig zenei kínálatban kibő-
vül idén a június 1–3. között 
a diósgyőri várban megren-
dezett XVI. Borsodi Fonó, 
sőt, a programok már május 
31-én a Szinva teraszon el-
kezdődnek.  

Az  1978-ban a Gárdonyi-parkból 
indult Borsodi Fonó a ’90-es évek 
közepén költözött a diósgyőri vár-
ba, akkor kínálata bővült népzenei 
alapon nyugvó modern zenei pro-
dukciókkal. Az idén ismét megújult 
a rendezvény a város megemelt tá-
mogatásának köszönhetően. Sikter 
Péter szervező elmondta, a vezérlő 
elv az volt, hogy minden korosztály 
találjon hozzá közelálló produkciót 
a három nap alatt.

– Ezt a célt már korábban is szem 
előtt tartottuk, az elmúlt években 
jött létre a fonó részeként a „városi 
betyárok napja ”, ahol fellépett töb-
bek között Lovasi András, a Csík 
zenekar, a Kerekes Band. Idén te-
matikus napok helyett az volt a cél, 
hogy a Borsodi Fonó egy igazi ta-
lálkahely legyen a miskolciak és az 
ország minden részéből érkezők, a 
fiatalabbak és az idősebbek között 
– hangsúlyozta a szervező. 

A fesztivál idén a fiatalosabb vi-
lágzenei irányzatokon túlmenően 

a magyar népzenészek nagy gene-
rációját is bemutatja, fellép többek 
között a Sebő és a Kaláka is. Igazi 
kuriózum lesz a Muzsikás miskol-
ci fellépése is, akik európai zene-
karként elsőként nyerték el nép-
zenei-világzenei kategóriában a 
WOMEX-díjat. Minden fesztivál-
nak megtiszteltetés, ha az auten-
tikus magyar népzene külföldön 
legismertebb tolmácsolója szerepel 
a fellépők névsorában.

Mint Sikter Péter elmondta, az 
új koncepció a fonó eredeti célját is 
erősíti, hiszen a színvonalas, jó zenét 

játszó, akár tömegeket megmozgat-
ni képes, népszerű zenekarok köze-
lebb tudják hozni az embereket a 
népi kultúrához, gyökereinkhez.

– Jó példa a „Most múlik pon-
tosan” című slágert játszó Quimby 
esete a Csík zenekarral. A dal 
mindkét változata annyira népsze-
rű, hogy lassan már nem is számít, 
melyikük játszotta eredetileg – ma-
gyarázza Sikter Péter. 

A kézművesség bemutatása ter-
mészetesen továbbra is kiemelt 
feladat. Az idén harmincéves Fü-
gedi Márta Népművészeti Egye-

sület szervezésében, a Déryné-ház 
előtti területen rendezik be a Ma-
gyar Népművészeti Skanzent, ahol 
minden nap több alkalommal lesz 
mesterek órája, mintegy negyven 
hagyományőrző népművész látvá-
nyos kismesterség-bemutatójával. 

– A Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával a házigazda diósgyő-
riek mellé érkeznek népművész 
mesterek Kisgyőrből, Törökszent-
miklósról, Mátészalkáról, a felvidéki 
Várhosszúrétről és Nagykaposról.

Tajthy Á.
» programok a 11. oldalon

Pünkösd jelentősége
Pünkösd jelentőségének megértéséhez hívjuk segítségül a bibliai 
antropológiát (embertant). A teremtés történetében azt olvassuk, 
hogy Isten megformálta az embert a föld porából, azaz testünk a 
maga teljes valójában ennek a világnak az anyagából áll. Ezt köve-
tően Isten, aki maga egy szellemi Személy, belelehelt az anyagba a 
maga Szelleméből és lett az ember élő lélekké, azaz pszichévé, sze-
mélyiséggé. Isten Szellemének és az anyagi világ találkozásának ré-
vén jött létre az emberi személyiség. 

Ennek megértése azért fontos, mert ez az a két pont, amin ke-
resztül az ember alapvetően meghatározott. Az emberi személyiség 
az anyagi világhoz a testén és érzékszervein keresztül kapcsolódik. 
Megfogjuk, megérintjük a tárgyakat. Szemünkkel gyönyörködünk 
a minket körülvevő teremtettségben. A testünk fenntartása is az 
anyagi világ révén történik, amikor táplálkozunk. Sőt, személyisé-
günk kifejező eszköze maga a test. Abban ma már többen egyetér-
tenek, hogy az ember több mint anyag, matéria. Egyébként mi ma-
gyarázná a bennünk lévő érzéseket: örömöt, bánatot, sírást vagy 
nevetést. Ha Isten kinyilatkoztatásához fordulunk, akkor rá kell 
döbbennünk, hogy az embernek van szelleme is.

Ez a szellem a bűneset miatt elszakadt Istentől. Úgy is fogalmaz-
hatjuk, elszakadtunk a személyiségünket fenntartó élet forrásától. 
Ennek következménye a szellemi halál, mely nem tud már ezt kö-
vetően kapcsolatot tartani Istennel, sőt, menekül Tőle. Így indult el 
az a folyamat, mely a test halálához vezet. Sőt, sokszor az elszakadt 
emberi szellem más forrást keres, melyet különböző hamis szellemi 
áramlatokban, okkultizmusban, spiritizmusban talál meg. Ezek 
mögött egy másik szellemi személy áll, akit ugyanúgy nem lát, de 
aki ugyanúgy lázad Isten ellen, mint az általa lázadásra rávett em-
beri szellem, akit Sátánnak (jelentése: vádló) vagy Diabolosznak 
(jelentése: szétdobáló) nevez a Biblia. Mondhatnánk, hogy az em-
beri szellem keresi a forrást, de szomját csak a pocsolya vizével tud-
ja oltani, mely még inkább a teljes pusztulás felé viszi. Van-e visz-
szaút Istenhez? – kérdezheti a megrettent ember. 

Van. Úgy hívják: Jézus Krisztus. Azért született, hogy elmondja 
nekünk és utat mutasson a bűnös embernek ahhoz, hogy hogyan 
találhat vissza a Teremtő Istenhez. Ettől válik Jézus születése Isten 
szeretetének ünnepévé. Hogy mennyire igaz Isten irántunk való 
szeretete, erre mutat rá Jézus halála és feltámadása, mely utóbbi 
Isten tanúságtétele, hitelesítése Fia életének és tanításának. Szeret-
ném megjegyezni azoknak, akik Istenre kegyetlen úrként tekinte-
nek, hogy nem Isten feszítette keresztre az embert, hanem az em-
ber feszítette keresztre Isten Fiát, Jézust. Így lett az ember és a maga 
szelleme gyilkossá, kegyetlenné, önzővé. Nem csoda, hogy önma-
gunk is kétségbeesetté, depressziósakká, boldogtalanokká válunk. 
A megoldás ennek felismerése, bevallása Jézusnak, aki felvállalta a 
mi ítéletünket, halálunkat, végső és megmásíthatatlan elszakadá-
sunkat Istentől, ami maga a kárhozat. 

Az emberi személyiség megnyílása Isten felé Jézuson keresztül is-
mét összekapcsol bennünket Isten Szellemével, melyet Szentlélek-
nek is nevezünk. Ennek az első döbbenetes megtapasztalása közel 
2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben történt, 50 nappal Jézus feltáma-
dása után. Az 50. nap görögül pentekoszté, mely magyar szóhasz-
nálatban pünkösd. A pünkösd éppen ezért nem más, mint az Is-
tennel való közösség helyreállása, ez pedig átformálja az egész 
emberi személyiséget és meghatározza az ember testi viszonyulá-
sát az anyagi világ felé. Pünkösd az ember visszatalálásának ün-
nepe Istenhez, sajnos, ennek megtapasztalása nélkül Jézus életének 
története érthetetlen. Jézus életén és tanításán kívül pedig egyetlen 
út sem vezet pünkösdhöz, a Szent Szellem (Szentlélek) Istennel való 
kapcsolat megtapasztalásához.

Sándor Frigyes
evangélikus lelkész-esperes

Gömörország lesz Miskolc vendége
Másodszor rendezik meg június 
4-én a nemzeti összetartozás napját 
Miskolcon. A rendezvénynek min-
den évben más elcsatolt terület lesz 
a vendége, elsőként, idén Felvidék, 
azon belül hangsúlyosan Gömör.

Azért esett elsőként Felvidékre a 
választás, mert az elcsatolt terüle-
tek közül ez esik legközelebb Mis-
kolchoz, ehhez a régióhoz kapcso-
lódtunk leginkább kulturálisan, 
gazdaságilag, mondta el Kákóczki 
András, a kulturális, idegenforgalmi 
és városmarketing osztály vezetője.

– Harmadszor pedig: a Felvidék 
az a terület, ahol most nem mindig 
jó magyarnak lenni, szeretnénk ve-
lük éreztetni, hogy itt, Miskolcon 
itthon vannak – tette hozzá.

A június 4-ei programra a felvidé-
ki kultúrát és azok művelőit hívták 

meg. A rendezvény a déli harangzú-
gással kezdődik, majd ökumenikus 
istentisztelettel folytatódik a mino-
rita templomban, ahonnan a részt-
vevők az Országzászlóhoz vonul-
nak, itt emlékeznek meg a 92 évvel 
ezelőtti trianoni döntésről.

A rendezvény szervezésé-
ben aktívan közreműködik a 
Gömörország Kulturális Egyesü-
let, sőt, gyűjtést is indítanak Mis-
kolccal közösen, a krasznahorkai 
vár középső harangjának újraönté-
sére (a harangok a tetőszerkezet le-
égésekor, leszakadásakor megsem-
misültek). A nemzeti összetartozás 
napján egyébként a Borsodi Fo-
nón is résztvevő, Várhosszúrétről és 
Nagykaposról érkező felvidéki kéz-
művesek is megjelennek majd.

Tajthy Á.
» programok a 11. oldalon

» Pünkösdi közlekedés. Május 27–28-án, pünkösdvasárnap és -hétfőn vasárnapi me-
netrend szerint közlekednek a villamosok és az autóbuszok. 

» Zene a Lévay Ösztöndíjért. A Lévay Ösztöndíj támogatására szervez jótékonysági hang-
versenyt az avasi református gyülekezet május 31-én, csütörtökön este 6 órától, az avasi református 
templomban. A jótékonysági hangversenyen Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház operaénekes-
nője, Jenei Gábor, a színház művésze és Regős Zsolt, a teátrum karigazgatója is színpadra áll majd.

Mesés Várjátékokkal vár a vár
A Mesés Várjátékokkal folytató-
dik május 25-én, 26-án és a gyer-
meknaphoz kapcsolódóan 27-én 
is a Diósgyőri Várfesztivál. A ren-
dezvényen a gyermekeket, szülő-
ket, időseket és baráti társaságo-
kat is színes programok várják 
– többek között gólyalábasok, 
mutatványosok, meseszínházi 
előadások, vásári komédiák, lo-
vas harci bemutatók, bajvívás, 
íjász- és számszeríjász-bemuta-
tók. Az év újdonságaként a Crux 

Alba hagyományőrzői közremű-
ködésével bemutatnak egy kőha-
jító gépet is. 

A bátrabbak kipróbálhatják 
a kor fegyvereit, magukra húz-
hatják a páncélokat, sisakokat és 
kedvükre játszhatnak a Borókás 
társulat középkori játszókertjé-
ben. A Fügedi Márta Népmű-
vészeti Egyesület népművészei 
mesterség-bemutatókat tartank. 
Vásárfiából és korabeli ételek-
ből, italokból sem lesz hiány. 

Tapolcai ásatások: borospince és bizonyosság
Egyre több információval 
szolgál az egykori miskolcta-
polcai bencés apátság terüle-
tén folytatott ásatás. Az egyik 
legfontosabb, hogy kide-
rült: a XIII. századi templom 
nem nyúlik be a Barlangfür-
dő területébe. Meglepetés-
ként találtak egy pincét is.

Újra régészeti feltárásokat végez-
nek Miskolctapolcán, a Barlang-
fürdő előtti területen. A legújabb 
eredményekről – amelyek között 
van jó és rossz hír is – Pusztai Ta-
más, a feltárást vezető régész, a 
Herman Ottó Múzeum igazgatója 
számolt be. 

A régész a kutatás kezdetekor 
azt mondta, a legizgalmasabb az 
ásatásban, hogy nem egy apátság 
épült az idők során a területen, a 

változás pontosan nyomon kö-
vethető lesz. A most feltárandó, a 
bencés apátsághoz tartozó temp-
lom a XIII. században épült. 1532-
ben tűzvész pusztította el, s azután 
a megszentelt földet temetőnek 
használták.

– Az apátsági templom déli fa-
lánál kezdtük a régészeti kutatást, 

kétséges volt, hol található a nyu-
gati vége. A jó hír, hogy a Bar-
langfürdő bejárata előtt véget ér 
a XIII. századi templom. A rossz 
hír, hogy azt viszont nem tudjuk, 
meddig tart az azt megelőző idő-
szakban épített templom – hang-
súlyozta Pusztai Tamás. A nyolc-
hónapos régészeti kutatás során 

ugyanis arra is választ remélnek a 
szakemberek, hogy a bencés temp-
lom épületének volt-e XII. századi 
előzménye.

Most viszont a XIII. századi 
templomot tárják fel, így bukkan-
tak egy nem várt leletre: egy ké-
sőbb épített borospincére.

– Találtunk, és teljesen feltár-
tunk egy pincehelyiséget, amelyet 
a XIII. századi templom tornyának 
helyére építettek, miután az elpusz-
tult. Egy 1731-es, Tapolcáról szóló 
szöveg jegyzi, hogy a területen ak-
koriban is volt egy fürdő, ami mel-
lett egy fogadóépület és egy kuny-
hó állt. A kunyhótól délre pedig 
az uradalom borait tárolták egy, 
az apátság templomának tornyá-
ból kialakított pincehelyiségben, 
ezt találtuk meg – emelte ki a ve-
zető régész.

A munka természetesen tovább 
folyik, és az újabb eredményekről 
is beszámolunk. 

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Bérmálás. A keresztény beavatás három szentség együttesével 
valósul meg: a keresztség által, ami az új élet kezdete; a bérmálás ál-
tal, ami ennek az életnek a megerősítése; és az Eucharisztia által, ami 
Krisztus testével és vérével táplálja a tanítványt. A bérmálás szentsé-
gét hagyományosan pünkösd ünnepén szolgáltatják ki. (Képünk ta-
valy, a mindszenti templomban készült.)

röviden ››››››››››››››››››››
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Szülő is igazolhat táborozás előtt
Egyszerűsödik a korábbi, eseten-
ként időigényes táborozás előtti 
igazolás kiadása. 

A most elfogadott rendelet mó-
dosítása értelmében nincs szük-
ség az iskolaorvos vagy más or-
vos felkeresésére a táborozás 
előtt, hanem elegendő lesz a 
szülő nyilatkozata, hogy gyer-
mekük egészségesen, megfelelő 
egészségi állapotban megy kö-
zösségbe.

Mindezt a tábor megkezdé-
se előtt négy nappal kell egy for-

manyomtatványon igazolnia 
a szülőnek, gondviselőnek. A 
nyomtatványt a táborozás szer-
vezője adja át a szülőknek.

Az előírás a korábbi orvo-
si igazolást váltja fel. Külföldön 
már bevett gyakorlat a szülői 
felelősségvállalás erőteljesebb 
hangsúlyozása, hiszen a gond-
viselő az, aki a legtöbb informá-
cióval kell, hogy rendelkezzen a 
gyermek egészségi állapotáról, 
egy kezdődő betegség tünetéről.

A formanyomtatvány megte-
kinthető a miskolc.hu-n.

Olvasómaraton:  
Prágából Miskolcra
Miskolc is csatlakozott 2012-ben 
az Olvasómaraton elnevezésű 
programhoz, amely 10 évvel ez-
előtt Prágából indult. Az elmúlt 
évek alatt több ország állt a kez-
deményezés mellé, idén pedig a 
miskolciak is felolvashatják ked-
venc műveiket.

A május 29-ei kassai állomá-
son a miskolci „delegáció” is 
képviselteti magát. Többek kö-
zött Fecske Csaba költő, Csorba 
Piroska író, és Tircsné Propper 
Valéria, a Miskolci Városi 

Könyvtár igazgatója olvas fel. A 
program 30-án, délelőtt 10 órá-
tól Miskolcon, a városi könyv-
tárban folytatódik, ahová a vá-
ros lakóit is várják. A 24 órás 
olvasásra bárki jelentkezhet 
kedvenc alkotásával, legyen az 
vers, novella, vagy egy regény 
részlete.

Jelentkezni a szabo@mclib.
hu e-mail címen, a 46/344-
851-es telefonszámon, vagy 
személyesen lehet a Mindszent 
tér 2. szám alatt.

K. J.

Baranta – miskolci sikerekkel
Látványos, barantás ostorme-
nettel, Kiss Gábor és Zsiga Mar-
cell alpolgármester részvételé-
vel, az Országzászlónál előadott 
baranta-bemutatóval vette kez-
detét pénteken a háromnapos, 
tíz európai és ázsiai ország több 
mint százharminc versenyzőjét 
felvonultató Baranta Világkupa 
Miskolcon.

– 2012-ben első alkalommal 
rendezzük meg a világkupát, 
köszönjük Miskolc városának, 
hogy helyszínt, támogatást biz-
tosít ehhez – nyilatkozta Vukics 
Ferenc, az Országos Baranta 
Szövetség vezetője, a verseny 
levezető elnöke. Mint mondta, 
minden stílus képviselőit vár-
ták, akik vívás, birkózás, íjászat 
és fegyveres formagyakorlat 
versenyszámok valamelyikében, 
vagy akár mindegyikében vállal-
ták a megmérettetést a baranta-
válogatott és más harcművésze-
tek versenyzőivel.

A programok iránt egész nap 
nagy volt az érdeklődés, a kul-
turális rendezvények tapaszta-
lataik szerint jól kiegészítették, 

teljessé tették a sportprogramo-
kat. A résztvevők között van, aki 
már rutinos „népkertezőnek” 
mondható – Jeviczki György a 
majálist is a belvárosi ligetben 
ünnepelte.

– 1980 óta élek Miskolcon, 
akkor a munkám miatt kerül-
tem ide Kransznokvajdáról. 
Nosztalgiával tölt el látni a por-
tékákat, kézműveseket, szer-
számokat, melyeket az én fia-
talkoromban használtunk nap 
mint nap, ráadásul gépészként 
is sok eszközzel találkoztam. 
Érdekes volt látni, hogyan ké-
szül egy hordó, már csak azért 
is, mert nekem is van pincém a 
Kisavason – emelte ki.

Nemcsak jól érezték magu-
kat a miskolciak, de sikereket is 
értek el versenyzőink: Kundrák 
Attila első, Buda Szabolcs 5. he-
lyezett lett a 80 kg alatti birkó-
zásban. Mindkettőjük meg-
érdemli az elismerést, hiszen 
barantások, kempósok, birkó-
zók, grapplingesek küzdöttek 
egymással, nem volt könnyű 
dolguk. 80 kg felett Tóth Tamás 
ért el 4. helyezést.

Munkalehetőség, értékteremtés, jövőkép
Miskolc azért nyerhetett a Start programban, mert együtt pályázott a kistérséggel

Hétfőn aláírták a támogatási 
szerződést, így május 22-én, 
kedden hivatalosan is kez-
detét vette a Start Közmun-
kaprogram két eleme – a 
belvízelvezetés, illetve mező-
gazdasági tevékenység – 
Miskolcon és 28 környékbe-
li településen.

A megyei jogú városok közül 
a Belügyminisztérium döntése 
alapján egyedül Miskolc jutha-
tott forráshoz az egyébként kiste-
lepülések számára kitalált prog-
ramban, mivel együtt pályázott a 
térség településeivel. Miskolc Kis-
térségi Többcélú Társulása a pro-
jekt több más elemére – így bel-
területi utak javítására és illegális 
hulladéklerakók felszámolására – 
is pályázatot nyújtott be. Ezek, tá-
mogató döntés esetén, ismét ál-
lástalanok százainak jelenthetnek 
munkalehetőséget.

Kiss Gábor alpolgármester tá-
jékoztatása szerint a támogatási 
szerződést a megyei kormányhi-
vatal munkaügyi központjával kö-
tötte meg hétfőn Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása. A program 
ezen két elemében összesen 738 ál-
láskereső támogatott foglalkozta-
tására nyílik lehetőség a térségben. 
Ezek közül Miskolcon 320-an kap-
hatnak munkát a mezőgazdaság 
és a belterületi vízelvezetés terüle-
tén. Kiss Gábor hangsúlyozta: száz 
százalékban támogatott projekt-
ről van szó, amelyhez nem szüksé-
ges önrész. Az árvízi védekezéshez 

kapcsolódó belvíz-elvezetési mun-
kákat a veszélyeztetett részeken 
végzik – például a Pereces-, illetve 
a Hejő-patakok egyes szakaszainál 
– a mezőgazdasági munkákat pe-
dig a Miskolci Agrokultúra Kft. ke-
zelésébe tartozó területeken. 

A projekt kedvezményezettje, 
koordinátora Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása, amely foglal-
koztatóként is szerepel. Bakos Ist-
ván munkaszervezet-vezető a rész-
letekről elmondta: a projekt most 
megvalósuló elemeinek teljes költ-
ségvetése 619 millió forint. Egyha-
vi bérre, valamint a beszerzendő 
eszközök 70 százalékára kapnak 
előleget, a többi részlet havi elszá-
molással érkezik.

Mint megtudtuk, a program-
nak ez a két eleme május 22-étől 
de cember 31-éig tart. A 320 mis-
kolci foglalkoztatott nagyobb része 
– 280 fő – a vízelvezetés területén 

kap munkát, 33-an foglalkoznak 
majd mezőgazdasággal, állatte-
nyésztéssel. Heten adminisztratív 
munkát végeznek a projekt-mana-
gement mellett. 

– Jelenleg a felvételi eljárások 
folynak. A jelölteket a munkaügyi 
központ ajánlja, közvetíti, ezt köve-
tően egy komoly szűrőn, alkalmas-
sági vizsgálaton esnek át. Ennek 
legfőbb része az egészségügyi vizs-
gálat, a mezőgazdasággal foglalko-
zók esetében a tevékenység jellege 
miatt egészségügyi kiskönyvre is 
szükség van – emelte ki Bakos Ist-
ván. A tényleges munka a felvéte-
li eljárásokat követően, nagy való-
színűséggel pünkösd után, kedden 
indulhat. 

A programban csak olyan állás-
talanok vehetnek részt, akik bér-
pótló támogatásban részesülnek. 
Külön kategóriákban kezelik a 
szakképzett és a szakképzetlen ál-

láskeresőket, illetve azokat, akik-
nek a szakképzettsége illeszkedik 
a projektben támogatott tevékeny-
ségekhez, jelen esetben leginkább a 
mezőgazdasági munkához.

Bakos István elmondása szerint 
Miskolc Kistérség Többcélú Társu-
lása a projekt több más elemére is 
pályázatot nyújtott be, amelyek is-
mét állástalanok százainak jelent-
hetnek munkalehetőséget. Nagy 
eséllyel a belterületi utak javítására, 
illetve az illegális hulladéklerakók 
felszámolására irányuló projektele-
mek részesülhetnek még támoga-
tásban, illetve a téli foglalkoztatás-
ra, egyéb értékteremtésre irányuló 
pályázat. 

– A mi programunk több szem-
pontból különleges. Máshol a te-
lepülések egyedileg pályáztak, mi 
vagyunk az egyetlenek, ahol egy 
kistérség a közfoglalkoztató. A to-
vábbi pályázatok sikere nyilván 
attól is függ, hogyan válik be ez a 
központosított forma, illetve, hogy 
találnak-e elegendő forrást a finan-
szírozásra – nyilatkozta a munka-
szervezet-vezető.  

Mint megtudtuk, nagyon nagy 
az érdeklődés, több száz álláskere-
ső vár a lehetőségre. Az előkészítés, 
az igények felmérése, az adatbázi-
sok összeállítása már hónapokkal 
korábban elkezdődött a munka-
ügyi központban. 

– Ez a foglalkoztatás rendes, 
nyolc órás munkaviszonynak szá-
mít – hangsúlyozta Bakos István. – 
Cél, hogy akik belépnek a program-
ba, azok aktívan végigdolgozzák a 
hét hónapot. Stabil jövedelemhez 
jussanak, és valóban elinduljanak 
vissza a munka világába.    

Szepesi S. 

Jubileumi év, új kihívások
Működésének 35. évfordulóját egy négynapos jubileumi programsorozattal 
ünnepelte a Belvárosi Óvoda május 21–24. között. Az ünneplés után azon-
ban már gőzerővel készülnek az óvoda életébe nagy változást hozó, Bosch 
óvodai csoport kialakítására.

A jubileumi évet igyekeznek válto-
zatos programokkal megünnepel-
ni az óvodában. A négy nap során 
volt játszóház-látogatás, a születés-
napi ünnepséget pedig az óvoda 
énekkara és a Fráter-kórus részvé-

telével tartották meg. Levente Péter, 
a legendás Zseb Tv Móka Mikije is 
vendégük volt.

– Büszkén mondhatom, állandó, 
teljes teltház jellemezte óvodánkat a 
35 év alatt, legutóbb is többszörös 

volt a túljelentkezés – foglalta össze 
az eltelt években az óvoda iránt ta-
pasztalt érdeklődést Molnár Zsolt-
né, a Belvárosi Óvoda vezetője.

Mint megtudtuk, szeptember 
1-jétől újabb 40-45 fővel bővül az 
óvoda létszáma, beindul ugyan-
is a Bosch óvodai csoport, mely 
két részből tevődik össze. Egyrészt 
itt kapnak helyet a miskolci üze-
mek német dolgozóinak gyerekei, 
mintegy 20-25 fő, másrészt a szin-
tén a Boschban dolgozó, de magyar 
munkatársak gyermekei is.

– Arról már van közgyűlési hatá-
rozat, hogy a csoportot megnyithat-
juk, arról azonban a következő, júni-
usi közgyűlés dönt, hogy két óvónőt 
és egy dajkát felvehetünk-e még 
melléjük – mondta az óvodavezető.

Mindenesetre felsőfokú német 
nyelvtudással és főiskolai óvoda-
pedagógus diplomával rendelkező 
óvodapedagógust keresnek. Mint 
Molnár Zsoltné elmondta, ki kell 
egészíteniük az óvoda helyi prog-
ramját is, a részleteken még dolgoz-
nak.                                               Kujan I. 

Sikeres pályázat a borkultúra felélesztésére
Új turisztikai termékkel gazdagodik 
Miskolc és a régió idegenforgalmi kí-
nálata a „Partnervárosok együttmű-
ködésének fejlesztése a történelmi 
Tokaji Borút mentén” elnevezésű, si-
keres szlovák–magyar pályázati pro-
jekt keretében.

A város vezetése elkötelezett ab-
ban, hogy újra élettel teljenek meg 
az avasi pincesorok, és Miskolc-
nak ez a hajdan nagyhírű, tradici-
onális szórakoztató negyede visz-
szanyerje régi fényét, hangsúlyozta 
Dobos Tímea városházi szóvivő la-
punknak.

– A városünnepi hétvégén meg-
rendezett Avasi borangoló sikere 
is mutatja, hogy a miskolciak és az 
ide látogatók körében nagy igény 
van ilyen rendezvények megszer-
vezésére. A sikeres pályázati pro-
jektnek köszönhetően most újabb 
lehetőségek nyílnak a terület fej-
lesztésére, attrakciók létrehozására 
– emelte ki Dobos Tímea. 

Hegedűs Dóra, a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. projektmene-

dzsere a költségekről és a részle-
tekről szólva elmondta: magyar 
oldalon a beadott pályázatban kért 
teljes fejlesztési költség összege 200 
ezer euró, azaz mintegy 56 millió 
forint, 95 százalékos támogatással, 
öt százalékos önkormányzati ön-
erővel. 

– A pályázat hivatalos kiértesítés 
előtt áll, melynek konkrét és a vég-
leges támogatási összegre vonatko-
zó adatait a Támogatási szerződés-
ben rögzítjük majd – nyilatkozta 
Hegedűs Dóra. Mint megtudtuk, 
a projekt megvalósításának időtar-
tama két év, 2013 januárjától 2014 
decemberéig.

A tervek szerint egyhetes ren-
dezvényen mutatják majd be a 
történelmi borvidék jelentős ál-
lomásait, a Kassa – Miskolc – 
Abaújszántó útvonalon. Az ál-
lomáshelyeken lehetőség lesz 
borünnepélyek, kulturális prog-
ramok szervezésére, borkóstolás-
ra és árusításra is. Miskolc mellett 
Abaújszántó, Mád, Tarcal és más 
érintett települések pincéi is csat-
lakozhatnak a projekthez, amely 
a nagyszabású rendezvénysorozat 
összefogását, koordinálását vállal-
ja föl.

Elsődlegesen két avasi pince-
sort vonnának be a kezdeménye-
zésbe, a református temető fölött. 
A tervek szerint minden pince-

tulajdonos vendégül lát egy-egy, 
a projektben résztvevő, hegyaljai 
pincészetet. Abaújszántó és Kas-
sa mellett Miskolcon is borünne-
pélyt rendeznek, évente, szeptem-
berben, hagyományteremtő céllal. 
Az avasi pincetulajdonosok a fel-
újított sorokon pincelátogatási le-
hetőséget, borkóstolást biztosíta-
nának és árusítás is lesz. Köztéri 
kiállításon Hegyalja pincészetei-
nek régi és új borcímkéit mutatják 
be, felnagyítva, laminálva. Mind-
ez borkóstolással és borárusítással 
egybekötve, a Miskolcot bemu-
tató anyaggal együtt vándorki-
állításként is megjelenik Kassa 
és Abaújszántó borünnepélyein. 
Ugyancsak szerepel a tervek kö-
zött borkereskedelmi múzeum és 
marketingközpont kialakítása is, 
az avasi templom közelében. Eb-
ben az avasi református egyház is 
közreműködne, a tervezett hely-
színek között szóba került a Pap-
szer u. 2. szám alatti ingatlan, il-
letőleg a harangtorony pincéje is.

Szepesi S.

Felvételi a Városgazda Kft.-nél – sokan várnak a lehetőségre
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6  hirdetés

Akció 2012. 05. 26-tól 2012. 06. 01-jéig
Lenor öblítő, 1 l, minden illat  699 Ft
Coccolino öblítő, 1 l, minden illat 499 Ft
Ariel mosópor, 2 kg, 749 Ft/kg 1499 Ft
Ariel gél kapszula, 16 db-os, 99 Ft/db 1599 Ft
Tomi Kristály mosópor, 2 kg 549 Ft/kg  1099 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l, fehér, színes ruhához 799 Ft
Alex borotvahab, 200 ml, 1495 Ft/l 299 Ft
Alex tusfürdő, 200 ml, 1245 Ft/l 249 Ft
Alex Deo Stift 50 ml, 4980 Ft/l 249 Ft

Egyes iskolatáskák és tolltartók  
30-40% engedménnyel, amíg a készlet tart.

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

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

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00

2 évesek lettünk! 
Ünnepeljen velÜnk! 
És mi adjuk az ajándékot! 
Május 26-án szombaton reggel 9 órától este 18 óráig várjuk önt és családját a Városház téri parkolóban.
Itt a lehetőség, hogy ön beüljön a jövő autóiba… Vezetett már például Audi A6 Hybridet,  Volkswagen Beetle-t, 
vagy Skoda Yetit? Több mint 20 egyedi autót próbálhat ki! 

Ajándékaink:
•  A tesztvezetők között értékes nyereményt sorsolunk: egy 
hét a VW Beetle-vel, melynek komfortját a teli tank még to-
vább fokozza.

• Az országban itt először: bemutatjuk az új Skoda Citigo-t.
•  A május 21. és június 2. között új Audit, Skodát, Volkswagent, 
vagy Volkswagen Haszongépjárművet vásárlók 50 ezer fo-
rintos vásárlási utalványt kapnak.

•  Márkaszervizünk ingyenes klímatisztítással kedveskedik – 
márkától függetlenül – a honlapunkon előzetesen regisztrált 
érdeklődőknek.

•  Születésnapi árak: Volkswagen Golf klímával  3 999 000 Ft-tól,  
Skoda Octavia klímával már:  3 755 670 Ft-tól

•  A Porsche Bankkal együttműködve rendkívüli, egyedi finan-
szírozási konstrukciót kínálunk!  

•  Találkozhatnak a DVTK focistáival és a Miskolci Jegesmedvék 
játékosaival, sőt itt lesz  
a salakmotor világklasszisa, Magnus Zetterström (Zorro) is.

Részletek honlapunkon: miskolcauto.hu 
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Bástya Wellness Hotel****
3519 Miskolctapolca,  

Miskolctapolcai út 1–3.
Telefon: 46/422-100;  

46/561-590; 46/561-591
Fax: 46/504-847

E-mail: bastyahotel@t-online.hu

Minden vasárnap 12–15-ig  
svédasztalos ebéd korlátlan ételfogyasztással 
3-féle leves, 5-féle főétel, 3-féle desszert, grillezett ételek, 

gyümölcsök közül kedvükre válogathatnak  
kedves vendégeink. Felnőttek részére 2800 Ft/fő,  

gyermekeknek pedig 1400 Ft/fő (10 év alatt)

Tel.: 46/358-845, 46/507-016; fax.: 46/507-017
web: www.miskolcivigado.hu

Miskolc, 
Csabai kapu 6.  

telefon: 
46/555-102

City Hotel MiskolC

A TÁMOP -3.1.7.-11/2. pályázaton 2012. április 15-től vesz részt a II. Rákóczi 
F. Általános Iskola. Fejlesztési tervünk alapján felkészülünk nevelési-oktatási 
gyakorlatok továbbadására, felterjesztésére, megismertetésére, ezzel segítve 
más közoktatási intézmények értékelvű, szakmai teljesítményét.

Itthoni vendégség – Gömörországban
Gömörország – Felvidék lesz 
Miskolc vendége június 4-én, 
a nemzeti összetartozás nap-
ján. Ebből az alkalomból fő-
zött, és avatott be az egyko-
ri Gömör vármegye miskolci 
közösségének életébe, gaszt-
ronómiájába Balázs István, 
a Gömörország Regionális 
Kulturális Egyesület titkára.

Mintha nem is a belvárosban len-
nénk. A Feledy-ház udvarában a 
csendet csak a madárcsicsergés töri 
meg, a Múzsák kertje a nyugalom 
szigete a templomok, iskolák renge-
tegében. Itt fogadott minket Balázs 
István, aki Gömörország egyik mis-
kolci nagykövete jó barátjával, a ro-
vatunkban már korábban bemuta-
tott Koncz Károllyal.

A történelmi Gömör várme-
gye a Hernád és a Garam folyó, il-
letve Putnok és Dobsina közt te-
rül el, nagyobb települése Rozsnyó 
és Rimaszombat, valamint ma-
gyar oldalon Aggtelek és Putnok. A 
Gömörország Kulturális Egyesület 
2004-ben jött létre.

– Miskolc egyfajta befogadó vá-
rosa volt a felvidéki embereknek. 
A trianoni döntés után nagyapám 
nem maradhatott Rimaszomba-
ton, így ide költöztette családját. 
Több család, a fentiek leszármazot-
tai alapították az egyesületet, hogy 
a gömörieket összefogja, rendezvé-
nyeken mutassa be az ottmaradot-
takat Miskolcnak – avatott be a kez-
deményezésbe Balázs István.

Rendezvényeiknek a Diósgyőri 
Kézműves Alkotóház, majd újab-
ban a Feledy-ház és a Múzsák kert-
je ad otthont. Június 4-én, a nemzeti 
összetartozás ünnepén viszont szé-
les közönség előtt is megmutathat-
ják magukat, Felvidék lesz ugyanis 
Miskolc vendége ezen a hétfői na-
pon. Az egylet egy nemes kezdemé-
nyezés folytatását is tervezi: a már-
ciusban leégett krasznahorkai vár 

középső harangjának újraöntésével 
segítenék a gömöri erődítmény re-
konstrukcióját, s ehhez gyűjtenek 
június 4-én is.

De milyen is Gömörország? Mi-
lyenek az ottani emberek?

– Olyan, mint Magyarország, 
csak kicsiben. Mindenekelőtt be-
fogadó, hisz’ otthonra lelt ott ma-
gyar, tót, sváb, ruszin és horvát. Nyi-
tottak, kíváncsiak, lokálpatrióták, 

és büszkék az értékeikre. Rengeteg 
gömörivel találkozhatunk Miskol-
con. Nemcsak földrajzilag áll hoz-
zánk közel, hanem az emberek mi-
nőségében is – sorolja a Múzsák 
Kertje Baráti Kör elnöke.

Balázs István bográcsban főzött 
zöldfűszeres marharostélyost; a re-
ceptet felvidéki barátaitól kapta.

– Szeretek jókat enni, s innen jött 
a kíváncsiság, hogy vajon honnan 
jönnek ezek a finom étkek? Rab-
ja vagyok a kulináris élvezeteknek, 
imádom a jó borokat és ételeket. 
Ritkábban főzök, de éppen ezért 
alkotássá szelídül a folyamat, mert 
nem „rabszolgamunkaként” vég-
zed nap mint nap – hangsúlyozza.

A rostélyoshoz az általa termesz-
tett bazsalikomot és borsikafüvet 
használta a „gömöri titkár”.

– Határozottan jólesik kertész-
kedni, elvonulni néha a világtól, a 
kertben kikapcsolódni – mondja az 
alapvetően társasági, és ma is igazi 
gömörországi ember.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Borral főzve
A cserszegi fűszeressel készült 
zöldfűszeres marharostélyosnál 
egyértelmű a képlet: ilyenkor álta-
lában azt a bort isszuk, melyet a fő-
zéshez is használtunk.

A cserszegi fűszeres az Irsai Oli-
vér és a tramini keresztezéséből 
létrejött, magyar nemesítésű sző-
lő. A második legkorábban érő faj-
ta – a Zenit után –, augusztus vé-
gén, szeptember elején szüreteljük. 
A fagyok előtt virágzik és érik, új-
bornak való, fűszeressége miatt so-
kan szeretik.

Borsos-zöldfűszeres marharostélyos bográcsban
Hozzávalók 4 személyre:
80 dkg marharostélyos, 3 fej vöröshagyma, 
2 dl száraz fehérbor (cserszegi fűszeres), 
2 dl tejföl, olaj, őrölt fekete bors, majoránna, ba-
zsalikom, petrezselyem, borsikafű, só

A rostélyost vékony csíkok-
ra vágjuk, sóval és borssal meg-
szórjuk, és 20 percig állni hagy-
juk. A hagymát felkarikázzuk, a 
zöldfűszereket finomra vágjuk. 
Bográcsban olajat hevítünk, és 
megpirítjuk a hagymát. Ha már 

üveges, hozzáadjuk a húst, majd 
saját levében pároljuk. 15 perc 
után ráöntjük a fehérbort, és pu-
hára pároljuk a húst. Ha a bor 
java elpárolgott, bazsalikommal, 
majoránnával, petrezselyemmel 
és borsikafűvel ízesítjük, bor-
sot és sót adunk hozzá. Zsírjá-
ra lesütjük a húst, majd ráborít-
juk a tejfölt, elkeverjük, és forrón, 
steak vagy sült burgonyával, eset-
leg lapcsánkával (tócsni) tálaljuk.

Borajánló
A Dimenzió Borászat tulajdonosa, 
Kovácsné Drabant Katalin és férje 
számos, rangos borversenyen el-
ért sikerrel büszkélkedhet. Tőlük 
kérdeztük: milyen borok illenek 
ajánlott ételeinkhez?

Sztrapacskához fehéret
A tésztafélékhez általánosságban 
édeskés fehérbor vagy pezsgő il-
lik, de érett szőlőből készült rozé 
is fogyasztható hozzájuk, mert 

nincsenek vad savai. A sztrapacs-
kákhoz tündöklő félszáraz Bian-
ka fehérborukat ajánlja, amely 
illatában üde citrusos, dinnyés-
körtés, aromatikus, telt, érett 
gyümölcsös, gömbölyű savakkal.

Kutyaharapást szőrével
Ha felöntöttünk a garatra, ak-
kor korhelylevessel gyógyíthat-
juk gyomrunkat. A mondás úgy 
szól: „kutyaharapást szőrével”, 
ezért bort is ajánlanak hozzá. Ká-
posztás ételekhez az emésztést 
segítő fűszeres száraz fehér- vagy 
száraz vörösbort fogyasztunk. A 
pikáns ízek kedvelőinek Nimrud 
kékfrankos vörösborukat kínál-
ják, melyet élénk rubint színű, tü-
zes magyaros ízvilág jellemez, in-
tenzív gyümölcsös illattal.

Klasszikusok
Van néhány klasszikus felvidéki étel, amit határon innen 
is ismerünk, szeretünk, határon túl pedig rendelünk az ét-
teremben. Nem árt ezek receptjeit feleleveníteni!

Korhely káposztaleves
A füstölt csülkös káposztaleves felvidéki vagy szláv eredetű étel, Ma-
gyarországon korhelylevesnek hívjuk. több fajtája létezik, a lényeg 
csak az, hogy legyen benne füstölt hús, savanyú káposzta, esetleg 
gomba és fűszerek. Hazánkban hagyományosan újévkor fogyasztjuk.

Négyféle sztrapacska
szlovákiáról többünknek azon-
nal a sztrapacska, vagy ahogy ők 
hívják, a halušky jut eszünkbe. tót 
eredetű étel, mely számtalan mó-
don elkészíthető: itthoni legis-
mertebb fajtája a túrós és a juh-
túrós, de dinsztelt savanyú vagy 
édes káposztával is kiváló – az 
alap pedig legtöbbször ugyanaz.

Fél kiló savanyú káposztát kicsavarunk. Zsírból és lisztből sötét rántást készítünk, és apró-
ra vágott hagymát teszünk bele. Erre helyezzük a káposztát, a darabokra vágott füstölt kol-
bászt és a füstölt húst. A szükséges víz felét ráöntjük és felforraljuk. Ekkor beleöntjük a ká-
posztalevet, és pirospaprikával ízesítjük. Sózni csak óvatosan szabad.

A krumplit apró lyukú reszelőn lereszeljük, sózzuk, és annyi liszttel keverjük össze, hogy no-
kedli sűrűségű tésztát kapjunk. Ezt forró vízbe szaggatjuk, és mikor a víz tetejére jön, tész-
taszűrővel kiszedjük. A füstölt szalonnát apró kockára vágjuk és kisütjük. A kifőtt galuskát a 
szalonna zsírjába szedjük, majd a túróval összekeverjük. A túrós sztrapacskának a tetejére 
rászórjuk a szalonnatepertőt. Melegen tálaljuk.

Ismerős ízek – kicsit másképp
A Felvidék ízei is bemutatkoznak Miskolcon a nemzeti összetartozás 
napja alkalmából. A csatlakozott vendéglátók közül a Bástya Wellness 
Hotel étterem receptje is segíti a ráhangolódást. 

Felvidéki húsleves, szalonnás gombócokkal

A füstölt sonkából, a füstölt 
csontból és a zöldségekből ha-
gyományos módon húslevest fő-
zünk. A kész levest leszűrjük, a 
sonkát és a zöldségeket kockára 
vágjuk. A beáztatott zsemlékből 

a hozzávalókkal zsemlegombó-
cokat készítünk, melyet sós víz-
ben külön kifőzünk. A húslevest 
az apróra vágott sonkával, zöld-
séggel és a készre főzött zsemle-
gombócokkal tálaljuk.

Hozzávalók 10 személyre
60 dkg füstölt sonka, 2 kg füstölt sertéscsont, 30 dkg vegyes zöldség, 10 dkg vöröshagyma, 
10 dkg karalábé, 10 dkg zellergumó, 10 dkg kelkáposzta, 4 dkg só, 0,2 dkg egész bors, 
1 db zöldpaprika, 1 db paradicsom, 2 cikk fokhagyma

Zsemlegombóchoz: 3 db zsemle, 3 dkg vöröshagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 1 csomó 
petrezselyemzöld, 2 dkg só, 0,3 dkg törött bors, 3 db tojás, 5 dkg zsemlemorzsa
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Régi vágyai és álmai megvalósítását nem akadályozza semmi. Az 
elmúlt időszakban sok felesleges feszültséggel kellett szembenéznie, de most önre köszönt a sze-
rencse. Leginkább szakmai téren és az anyagiakkal összefüggésben van esélye egy erőteljes pozitív 

fordulatra. Azért ne várjon a sült galambra, alakítsa ön az eseményeket!

BiKa (04. 21–05. 21.) Ha nincs állása, akkor a sors most besegít, de akkor is, ha épp vál-
táson töri a fejét. A héten kicsit érzékeny és bátortalan lehet, ezen sürgősen változtatnia kell, hogy 
jól alakuljanak a dolgai. A szinglik egy utazás alkalmával botlanak bele valakibe, akiért képesek 

lennének a világ másik felére is költözni. A párkapcsolatban élőkre titkos románc vár. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Nemcsak az időjárás alakul kedvezően, hanem a lelkivilága is egy-
re kiegyensúlyozottabb, egyszerűen jól érzi magát a bőrében! Nemcsak saját, hanem mások prob-
lémáira is gyorsan kínál használható ötleteket. Munkájában is sikeres időszakot zárhat, elképzelhe-

tő, hogy feljebb léphet a ranglétrán. Párkapcsolata azonban mintha hullámvasútban ülne…

ráK (06. 22–07. 22.) Irigyeinek se szeri, se száma, de ne törődjön ezzel. Jelentős támoga-
tást kap az égiektől, éljen vele! Tele van önbizalommal, és pontosan tudja, mit szeretne elérni, rá-
adásul a lépéseken sem kell most túl sokat gondolkodnia, minden jön ösztönösen. Bár arra oda kell 

figyelnie, hogy semmibe se kezdjen bele anélkül, hogy azt alaposan át ne gondolta volna. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Erőfeszítések nélkül, elképesztő tempóban halad előre, 
tele van nagyszerű ötletekkel, kreativitása szárnyal. Kockáztasson és legyen merész! A szerelemben 
is a szerencse kegyeltje. Ha párkapcsolatában gondok voltak, azok most egy csapásra megoldód-

nak, ha szingli volt, most „felfedezik”, és minden áron meg akarják hódítani. 

szűz (08. 24–09. 23.) Jól érzi magát a munkahelyén. Főnöke új munkával bízza meg, és 
megkéri, segítsen be neki egy kisebb projektben. Hamarosan kiderül, hogy tökéletesen képes két 
lovat is megülni egyszerre. Bár mélységesen elítéli a munkahelyi szerelmet, most mégis a saját 

csapdájába esik bele. Történt, ami történt, de legalább ne dicsekedjen vele fűnek-fának.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Belekeveredhet egy munkahelyi problémába, és ha nem vi-
gyáz, még önt teszik meg bűnbaknak. Vértezze fel magát bizonyítékokkal, akkor nem lehet baj. A 
magánélete is zűrös lehet, de a hétvége már nyugalmasabb pillanatokat ígér. Eltökéltsége néha 

egészen különleges szinteket ér el, ne hagyja, hogy bárki bármiről lebeszélje!

sKorpió (10. 24–11. 22.) Munkahelyén sok olyan feladatot kap, ami nem is az ön kom-
petenciájába tartozik, és alaposan utána kell járjon a dolgoknak, ha precízen el akarja azokat végez-
ni. Magánéletére most „nincs ideje”, a sok társasági, baráti összejövetel mellett a párja azt tehet, amit 

akar. A második hét végére lehiggad, és talán a házasságon töri a fejét. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Az első napokban semmi sem úgy sikerül, ahogy a hétvégén 
eltervezte. Nem találja a helyét, fáradt és elégedetlen. A hét közepétől viszont megembereli ma-
gát, és újra látja majd a Napot a felhők mögött. Párkapcsolatáról végre elmondhatja, hogy olyan, 

amilyet szeretne, tökéletes benne a szerelem, a harmónia és a nyugalom. 

BaK (12. 22–01. 20.) Nagyszerű napok követik egymást, áldozatos munkája meghozza 
végre a rég várt eredményeket. Sok időt és energiát fektetett már szakmai előmenetelébe. Ha így 
folytatja, nagy esélye lesz annak, hogy feljebb lépjen a ranglétrán. A szerelemben eljött a kezdemé-

nyezés ideje. Sikeres lehet párja megtartásában, szingliként a hódításban.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Munkahelyén egyre több feladatot kap, és néha azon kap-
ja magát, hogy amit szeret és tud is csinálni, csak csekély részét teszi ki mindennapjainak. Ha tartós 
párkapcsolatban él, akkor elérkezettnek látja az időt arra, hogy gyermeket vállaljanak, és ezt a 

tényt meg is osztja párjával. A csillagok szerint is eljött az idő a családalapításra! 

HalaK (02. 20–03. 20.) Remek napok követik egymást, különösen pénzügyi téren jött 
el az idő a cselekvésre és az eddigi munka gyümölcsének learatására. Nagyszerűek az esélyek arra, 
hogy helyrehozza esetleges anyagi gondjait, és akár komolyabb erőfeszítés nélkül meg tudja olda-

ni szerettei problémáit is. Most akármibe is vágja fejszéjét, nem tud rossz döntést hozni. 

Ismeri ön Szemerét, az írót?

Tisztelt Olvasó! Idén ünnepeljük a borsodi születésű, Miskolc-
hoz sok szállal kötődő, és itt nyugvó Szemere Bertalan szü-
letésének 200. évfordulóját. A politikus számos könyvet is írt, 
négyrészes rejtvénysorozatunkban ezek címét rejtettük el. A 
megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb június 
7-én 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 Iro-
da (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában majolika tálakat, il-
letve korsót sorsolunk ki. 

Bartók + Puccini 2012 Miskolci Operafesztivál 
Játék belépőjegyekért
A „Bartók + Puccini 2012” Miskolci Operafesz-
tivál színházi és szabadtéri, fizetős és ingyenes 
programjaival június 8–17. között várja a közön-
séget. A fesztiváli időszakhoz közeledve játékra 
invitáljuk az érdeklődőket, akik a kérdésekre vá-
laszolva 2-2 belépőjegyet nyerhetnek a fesztivál 
egy-egy előadására.

A megfejtéseket a megjelenést követő hét csü-
törtökén déli 12 óráig dobhatják be – nevük és 
elérhetőségük feltüntetésével – a Miskolci Nem-
zeti Színház jegyirodájában elhelyezett gyűjtődo-
bozba, vagy küldhetik el a jatek@operafesztival.
hu e-mail címre. A kérdések megoldásában segít-

ségükre lehet a Miskolci Operafesztivál honlapja: 
www.operafesztival.hu.
Előző heti rejtvényünk helyes megfejtése: B. Nyer-
tesünk Galán Emilné,  Miskolc. Nyereménye: két 
jegy a 3 Bartók június 11.,  21 órai   előadására.  A 
részletekről a nyerteseket levélben értesítjük. 

II. forduló
Musical-ősbemutató színhelye lesz Mis-
kolc a „Bartók + Puccini 2012” idején. Zsol-
dos Béla, Müller Péter Sziámi és Kerényi 
Miklós Gábor fiatalos, látványos és friss él-
ményt hoz létre. Az előadással megvaló-
sul a fesztivál azon célja, hogy a fiatalokat 
megnyerje az opera mint élő műfaj szá-
mára.

Kérdésünk: Melyik Puccini-mű cselekményszö-
vését idézi az előadás?

A – Lidércek
B – Bohémélet

C – Pillangókisasszony

Panelvárosrész-zöldítés az Avason
A miskolci 6-os választókörzet az 
egyike az Avas városrészt magá-
ba foglaló háromnak, és az egyik 
olyan, amelyben csak panellakások 
vannak. Ennek megfelelően egé-
szen egységes, ugyanakkor sajátsá-
gos problémák merülnek fel.

Egy panelházakból álló választókörzetben, 
egy lakótelepi városrészben a problémák 
leginkább az együttélésből, illetve az üze-
meltetési kényszerközösségekből fakadnak, 
mondja Varga Gergő, a körzet önkormány-
zati képviselője. Ezek a problémák pedig 
azonnal lecsapódnak nála, akár kompe-
tens a megoldásában, akár nem. Olyannyi-
ra, hogy a képviselő szerint az üzemeltetési, 
kényszerközösségekből fakadó problémák 
sokkal hatványozottabbak, mint például az 
egyébként sokkal jobban „megsajtózott” 
Fészekrakó-ügy.

Bontottak, hogy építhessenek
Az elmúlt év a bontásról szólt, ami után idén 
építhetnek, mondja Varga Gergő. Komoly 
problémát jelentettek például a leromlott 
állapotban lévő játszóterek, amelyek erede-
ti funkciójukat már nem tudták ellátni. Vi-
szont „találkozási pontok” voltak, amelyek 
otthont adtak olyan társaságok „bandázá-
sainak”, akik hangoskodtak, közterületen 
alkoholt fogyasztottak, szemeteltek, ezzel 
pedig a lakosságot zavarták és a biztonság-
érzetet is csökkentették. A képviselő szerint 
a játszóeszköz-mementók eltávolítása után 
a társaságok is eltűntek az adott területekről.

Megfelelő minőségű játszótér így is van 
a körzetben, és továbbiak megépültét is tá-
mogatja. A Sályi utca mögötti játszóteret 
például egészen egyedülálló módon szeret-
né idén továbbépíteni, méghozzá külföldi 

példa alapján olyan játszóparkká, ahol nem-
csak a kisgyerekek tudnak játszani, hanem 
a tinédzserek is, és ahol kültéri erőgépek, 
kondicionáló eszközök is helyet kapnak. 
Ezeken nemcsak erőnléti edzéseket végez-
hetnek, de a „fölösleges energia” levezetésé-
re is megfelelő, így akár a rongálások is elke-
rülhetők. A közbiztonság a képviselő szerint 
egyáltalán nem olyan rossz, mint a közhie-
delem szerint, néhány pincefeltörésnél kel-
lett intézkednie a rendőröknek az elmúlt 
időszakban. Inkább a csendháborításokkal, 
és az ehhez hasonló, a közösségi együttélés-
ből fakadó problémákkal kell megküzdeni-
ük a rendőröknek és a polgárőröknek, amit 
Varga Gergő szerint jól intéznek.

Intézményi fejlesztések
A körzetben a legnagyobb beruházás 
az elmúlt két évben az Avasi Egészség-
ügyi Központ volt, amelyben hétfőn kezd-
tek el rendelni az orvosok, és amely ko-
moly minőségi előrelépést jelent mind a 
háziorvosok, mind a betegek számára. Az 
egészségházzal szemben egy parkolót is ki-
alakítottak, amelyet most fákkal, bokrokkal 
szeretne beültetni a képviselő.

Kiemelten fontosnak tartja a Munkácsy 
Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény támogatását. Mint mondja, az intéz-
mény kifejezetten hátrányos helyzetű, meg-
változott képességű diákokkal foglalkozik, 
a tantestület pedig nemcsak nagy szakmai 
hozzáértéssel teszi ezt, de elhivatottságuk is 
kiemelkedő. Tavaly öt tanterem nyílászáróit 
sikerült kicserélni, mivel már nagyon rossz 
állapotban voltak, a termeket ki is festették 
és falburkolattal is ellátták. Idén újabb tan-
termeket szeretne rendbe rakatni és a vi-
zesblokkot is felújíttatni. Emellett támogat-
ja az intézmény – egyébként nagyon sikeres 
– pályázatait, ha kell, anyagilag is.

Zöldebb városrész
Szisztematikus munkával szeretne zöldíte-
ni is a városrészen, fokozatosan haladva vé-
gig, ugyanakkor a meglévő zöldfelületeket 
is rendben tartani. Ahol például felszedték 
a már használhatatlan játszóeszközöket, 
ott parkosítottak, de ezt más részeken is 
folytatni szeretné idén. A Szentgyörgy ut-
cán fasort ültetnek majd, a Platán előtt pél-
dául valóban egy platánsort. Kutyafuttató 
helyet is szeretne kijelölni, ahol a kutyapi-
szok összegyűjtésére szolgáló eszközök is 
rendelkezésre állnak majd. Az Egyetemvá-
ros felé eső fás, bokros részt pedig idén is 
rendben tartják, és összeszedik a szemetet, 
mint minden évben.

De több helyen támogatja kiskertek ki-
alakítását is, ha kell, földdel, ha kell, növény-
nyel. Mint mondja, szerencsére elindult egy 
öngerjesztő folyamat, amely során lakó-
közösségek próbálnak közösen szépíteni a 
környezetükön, ennek jó példája a Szilvás u. 
29. számú társasház összefogása, ahol ma-
guk festették ki színes mintákkal a társasház 
lábazatát.

Maga is igyekszik gerjeszteni a lakókö-
zösségek összefogását. Az egyik társasház-
ban például megjelent néhány lakásban a 
poloska és a csótány egy tulajdonosváltás 

után. Miután megkeresték, hogy segítsen, 
felajánlotta, ha a lakóközösség összefog, 
összeadják a szükséges lakásoknak az irtási 
költségét, akkor ő állja a képviselői alapjából 
a közös helyiségekét. Mint meséli, nemcsak 
a pénzt adták össze, de az összefogás meg-
maradt, és tovább gondolkodnak a lakókör-
nyezetük szépítésén.

A Felsőruzsin 18–28. számú lépcsőház 
által körbefogott téren játszótér kialakítá-
sát támogatta, itt a lakók szintén sokat dol-
goztak a tér rendbetételén, kiskertet is ki-
alakítottak és virágokat ültettek, így itt is 
összetalálkozott a képviselői segítség az ön-
gondoskodással.

Komplexen kell gondolkodni
Varga Gergő hozzáteszi, véleménye sze-
rint vannak olyan alapfeladatok, amelye-
ket egy önkormányzati képviselőnek el kell 
látnia, így szinte szóra sem érdemes, ilyen a 
kátyúzás, a szükséges járdajavítások, a csa-
padékvíz-elvezetők rendben tartása. Ezen 
felül azonban azok a problémák, amelyek-
kel folyamatosan szembesül, ettől nagyobb 
mérvű lépésekre sarkallják. Ugyanakkor azt 
is felmérte, hogy helyi szintű rendeletekkel 

nem lehet az ilyen lakótelepi problémákat 
megoldani. Van azonban számtalan elkép-
zelés, amely oldaná a gondokat. Ezek közül 
Varga Gergő megemlítette, hogy az üzemel-
tetési kényszerközösségek, vagyis a társas-
házak, lakásszövetkezetek esetén át kellene 
alakítani a jogi szabályozást, és csökkenteni 
a közös üzemeltetés kockázatát. 

Így például kötelezővé tenni, hogy lakás-
eladásnál a közösköltség-tartozást ki kell-
jen egyenlíteni a vételárból. De meg kellene 
könnyíteni véleménye szerint a társasházak 
követeléseinek feltüntetését az ingatlan-nyil-
vántartásban, segíteni őket a követeléskeze-
lésben. Szükségesnek tartja például szakmai 
szervezet létrehozását, amely a társasházakat 
támogatja, illetve akkreditált képzéssel segíti 
a közös képviselők, üzemeltetők munkáját. 
Megemlítette az ÁNTSZ jogosítványainak 
megerősítését a lakáshasználat közegészség-
ügyi biztonságának garantálása érdekében 
és új szociális szolgáltatásként „közösségi 
mediáció” szakmai, módszertani megalapo-
zását és bevezetését is. Olyan ötletek, javas-
latok gyűltek össze, amelyeket egy országos 
programként, törvényjavaslatként is össze-
állítottak már.                                       Horváth I.

A Munkácsy iskolában a művészeti képzés is magas színvonalú
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Május 26. | szoMbat » Lab-
darúgás: NB I, DVTK – Vasas. Diós-
győri stadion, 15.00 » Röplabda: 
női válogatott mérkőzés, Magyaror-
szág – Szlovákia. Generali Aréna, 15.00 
» Salakmotor: Csapatkupa-soro-
zat, 4. forduló, Tigrisek – Bikák. Népker-
ti sporttelep, 17.30. » Vitorlázás: 
Honlap.hu kupaverseny. Mályi-tó, 11.00.

Május 27. | vasárnap 
» Futsal: női NB I döntő, DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont – Tolna-
Mözsi FSE. Generali Aréna, 17.00.

június 2. | szoMbat » Erő-
emelés: Scitew Raw Power – 2012. 
Fekvenyomó Kupa. East Side Disco, 
10.00.

június 3. | vasárnap 
» Futsal: női NBI döntő, Tolna- 
Mözsi FSE – DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont. Tolna Városi Sport-
csarnok, 17.00.

sportműsor ›››››

HIrdetés

Csillogó szemek és 
a föld feletti lebegés
Az utánpótlás terén végzett ki-
emelkedő teljesítménye elisme-
réseként a Magyar Atlétikai Szö-
vetség Utánpótlás nevelésért 
elismerését vehette át a napok-
ban a miskolci Soós Istvánné, a 
Miskolc Városi Sportiskola edzője.

Soós Istvánné a Miskolci Sport-
iskola megalakulása, 1998 óta 
edz gyermekkorcsoportos atlé-
tákat. Már az első évben elnyer-
te a borsodi egyesület legjobb 
nevelőedzőjének járó serleget, 
majd később újra. Huszonhét 
esztendeje, hogy tanításra adta a 
fejét, jelenleg a Pattantyús  Álta-
lános Iskola diákjainak a tudását 
pallérozza.

– Ön ízig-vérig utánpótlás-
nevelő edzőnek tartja magát?
– Pontosan fogalmazott. Gye-

rekekkel, mégpedig a 9–12 éves 
korosztállyal foglalkozom, és ez 
a munka tökéletesen kielégít. 
Ez az alsó tagozatos, gyermek 
korcsoportba tartozókat öleli 
fel, és a részükre általános kép-
zést adunk. A kiválasztás, a sza-
kosodás akkor kezdődik, ami-
kor ezek a gyerekek átkerülnek 
a serdülő edzőkhöz.

– Soha nem akart idősebbek-
kel dolgozni?
– Lehet, hogy furcsán hang-

zik, de nem. Engem a gyere-
kek világa vonz, még ha min-
dig mindent szinte elölről is kell 
kezdeni. Tagadhatatlan, hogy 
így mi soha nem kerülünk ref-
lektorfénybe, de nem is ez a lé-

nyeg. A kicsiknél még a csillogó 
szemek, a ragyogó, figyelő, ér-
deklődő tekintetek a jellemzőek, 
engem ez vonz. Viszont nagyon 
sok serdülő versenyre elutazom, 
hiszen az első viadalokon még a 
mi munkánk eredménye mutat-
kozik meg. A gyerekek is örül-
nek neki, hiszen akár csak egy 
kiadós beszélgetéssel is sokat le-
het nekik segíteni.

– Ha nem is fontos a reflek-
torfény, az elismerés bizonyá-
ra jólesett.
– Mikor megtudtam, kö-

rülbelül húsz centire lebegtem 
örömömben a föld felett. Ter-
mészetesen nem a különböző 
plecsnikért végzem, végezzük a 
dolgunkat a kollégákkal, de ta-
gadhatatlan, hogy az melenge-
ti az ember szívét, ha mások is 
észreveszik a munkáját, és felfi-
gyelnek a tevékenységére.

Doros L.

A röplabdások is Miskolcot választották
A felnőtt női kosárlabda-válogatott 
múlt heti mérkőzései és edzőtáboro-
zása után ezúttal a röplabdások ké-
szültek Miskolcon.

Két héttel ezelőtt járt Miskolcon a 
Magyar Röplabda Szövetség elnö-
ke, Tóth Tamás, aki Zsiga Marcell 
alpolgármesterrel és a sportág helyi 
szakembereivel egyeztetett. Abban 
maradtak, hogy augusztus környé-
kén láthatjuk vendégül a röplabda-
válogatottat, ám a helyzet úgy hoz-
ta, korábban kerülhet erre sor.

A válogatott a hét elejétől itt ké-
szül, heti két edzést tartott Miskol-
con, emellett két edzőmérkőzést 
is játszik a szlovákokkal. Pénteken 
(lapzártánk után) az egyetemen, 

szombaton délután 3 órától pedig a 
Generali Arénában mérkőzik meg 
Szlovákiával Jókay Zoltán csapata.

A válogatott szövetségi kapitá-
nya megköszönte, hogy rövid időn 
belül megteremtették a minőségi 
feltételeket a tisztességes felkészü-
léshez. A nemzeti csapat tavaly el-
indult az Euroliga-sorozatban, s 
idén is nekivágnak a szériának. 

– Fiatal, főleg itthon játszó te-
hetségek alkotják az együttest, kie-
gészülve egy-két, Európa-szerte is 
ismert, rangos bajnokságban edző-
dő lánnyal. A cél felkészülni a szep-
temberi Eb-selejtezőkre – mond-
ta Jókay.

A válogatott stábjának tagja 
Toma Sándor, az Albrecht MVSC-

MISI vezetőedzője is. Feladata a 
mérkőzések elemzése,.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Szezont zár a DVTK, irány a 4. hely!
Utolsó bajnoki mérkőzését 
játssza a 2011/2012-es kiírás-
ban a DVTK a Vasas ellen. A 
piros-fehérek még az Euró-
pa-liga indulást érő negyedik 
helyet is megszerezhetik…

Szombathelyi veresége ellenére 
még mindig van esélye a DVTK-
nak, hogy kijusson a nemzetközi 
porondra. A többi mérkőzés ered-
ménye azonban úgy alakult, hogy 
odaérhet akár a negyedik helyre 
is Szentes Lázár együttese. Ehhez 
az kell, hogy a Kecskemét és a Bu-
dapest Honvéd ne nyerjen (előbbi 
Siófokon, a Kispest pedig Pécsett), 

a Paks pedig legfeljebb egy pontot 
szerezzen a Ferencváros vendéglá-
tójaként, és persze nyerjen a DVTK.

– Nem arra alapozunk, hogy a 
Vasas már kiesett az élvonalból, és 

feladja ezt a mérkőzést. Ezt egyik 
csapat sem engedheti meg magá-
nak. Figyeljük őket, utóbbi mecs-
cseiken már a fiatalok is lehetőséget 
kaptak. Észnél kell lennünk, hogy 

megszerezhessük a három pontot 
– mondta a megbízott vezetőedző.

Jó hír, hogy José Luque vissza-
térhet, Vági András (eltiltás), Savo 
Raković és Tajti Norbert (sérülés), 
valamint Dobos Attila (betegség) 
viszont nem lehet ott az idényzárón.

A klub mindenesetre egyezte-
tett a hatóságokkal egy esetleges 
örömünnepről: a lefújást követő-
en a szurkolók csak és kizárólag ab-
ban az esetben léphetnek a játéktér-
re (a maratoni kapun keresztül!), ha 
megszerzi a csapat az Európa-liga 
indulást jelentő negyedik helyet.

A minap.hu-n élő, szöveges tu-
dósítással jelentkezünk a találko-
zóról, melyet felvételről megtekint-
hetnek kedden 19.25-től a Miskolc 
Televízióban.            Soós P. | fotó: J. Á.
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középiskolás nyelvvizsgabajnok
TízheTenkénT középfokú  

nyelvvizsga, kéT év alaTT 8!

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója!
Új ÚT a nyelvTanUlásban!

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

Cz. nagy zsófia, a harmadikos 
gimnazisTa beszél koroszTályos 
rekordjáról és az ehhez vezeTô 
módszerrôl – a kreaTív nyelvTa-
nUlásról!

– Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt 
a rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? Nyolc 
középfokú nyelvvizsgájával ugyanis nyelvtanu-
lásban a középiskolások egyéni bajnoka lett Ma-
gyarországon! Kérem, sorolja fel ôket idôrendi 
sorrendben! 

– Nem lesz egyszerû, de megpróbálom évekre 
bontani: 2010. március: spanyol, június: német, 
szeptember: francia, 2011. január: olasz, május: 
holland, szeptember: orosz, 2012. január: eszpe-
rantó, május: dán. A hollandot leszámítva mind 
„origo” típusú, elôtanulmányaim csak németbôl 
voltak, a többi nyelvet nulláról kezdtem.

– Hogyan találkozott a módszerrel?
– Már általános iskolában is tanultam nyelvet, 

de amikor gimnáziumba kezdtem járni, kerestem 
a lehetôséget, hogy hogyan tudnék hatékonyabban 
tanulni. Nagyapám, aki személyesen ismeri a szerzôt, 
hívta fel a figyelmemet a Kreatív Nyelvtanulási Mód-
szerre, mivel ô is sikerrel használta a tananyagot. 

– Mi a tanulás menete?
–  Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon 

a saját tempójában tud tanulni a tanuló, így maga 
osztja be az idejét. Nyelvtani szabályok mentén 

haladva begyakorolja a beszédet és az írást is. A tan-
anyag minden nyelvi létformára hat, tehát megtanít 
írni, olvasni, beszélni és megérteni a gyors beszédet.

– Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
–  Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. A 

sok ezer kétnyelvû feladatot idôre is el kell végezni, 
olyan sebességgel, ahogy magyarul beszélünk. Eh-
hez minden segítséget megkap a tanuló, megfelelô 
szókincset, érthetô nyelvtani magyarázatokat, CD-
ket a kiejtés elsajátításához.

– Hogyan tovább?
– Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek 

tanulását, és már az érettségi elôtt szeretnék tíz 
nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés szabadidômben 
elôadásokat tartok a módszerrôl, hogy mások is 
megismerjék és ôk is sikeres nyelvtanulók legye-
nek. Így személyesen is találkozhatnak velem vagy 
más kreatív nyelvtanulókkal az érdeklôdôk.

– Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelv-
vizsgát kívánunk!

www.kreativnyelv.hu

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója!
lásban!

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Cz. nagy zsófia, a harmadikos 
gimnazisTa beszél koroszTa beszél koroszT Tályos 
rekordjáról és az ehhez vezeT
módszerrôl – a kreaTreaTrea ív nyelvT
nUlásról!

angol, német, olasz, francia, orosz,  
spanyol, portugál, holland, svéd, norvég, 

dán, eszperantó tananyagok megtekinthetôk 
és 21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

miskolCon  
2012. június 4. (hétfô)  

és június 11. (hétfô) 17–19 óráig
az iTC-székház földszinti márvány 

termében (mindszent tér 1.)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
közösen valósítja meg az Észak-Magyar-
országi Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott „Miskolc város 
közúthálózat fejlesztése” című ÉMOP-
3.1.2/B-09-2009-0007 jelű projektje kere-
tében  a Soltész Nagy Kálmán – Vörösmar-
ty úti csomópont korszerűsítését.

2012. április 27-én a nyertes kivitelező a HE-
DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
részére a munkaterület átadásra került.

Az építési munkák első fázisában a Vörös-
marty utcán a Király utca felől a közút szélesí-
tése révén a járműosztályozóban önálló balra, 
egyenes, jobbra sávok kialakítására kerül sor. 
Az utca további részén az autóbusz-megálló-
hely, a parkolók, jelzőlámpa átépítése történik.

A csomópont-felújítás további részei az aláb-
biak: 

1.) A Soltész Nagy Kálmán utcán sávbővítésre 
kerül a sor, melynek eredménye, hogy a Soltész 
Nagy Kálmán utcáról a Vörösmarty utcai vasúti 
felüljáró irányában önálló sávból lehet kanyarodni.

2.) A Vörösmarty utca aszfaltszőnyegezése a Gi-
zella utcától kb. a Szinva ABC-ig tart. 

3.) A Soltész Nagy Kálmán utca aszfaltszőnyege-
zése a Bajcsy-Zs. utcától a Martinovics Ignác utcáig 
elvégzésre kerül. 

A Soltész Nagy Kálmán utcát Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a Vörösmarty utcát 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint konzorciumi 
partner építteti.

 A 111 601 336 forintos fejlesztésből 83 701 002 
Ft az Európai Unió támogatásával, a Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, 
előreláthatóan 2012. július 31 -ig.

A kivitelezésből fakadó kellemetlenségek miatt 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.  a lakosság türelmét 
és megértését kéri.

A TÁMOP -3.1.7.-11/2. pályázaton 2012. április 15-től vesz részt a II. Rákóczi F. 
Általános Iskola Győri Kapui Tagiskolája. Felkészülünk nevelési-oktatási gya-
korlatok felterjesztésére, megismertetésére, befogadó gyermekközpontú peda-
gógiai gyakorlatok és szervezeti innováció  átadására. 

A TÁMOP -3.1.7.-11/2. pályázaton 2012. április 15-től vesz részt a II. Rákóczi F. 
Általános Iskola Győri Kapui Tagiskolája. Felkészülünk nevelési-oktatási gya-
korlatok felterjesztésére, megismertetésére, befogadó gyermekközpontú peda-
gógiai gyakorlatok és szervezeti innováció  átadására. 

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, fa, alumíni-
um) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Ér-
deklődni: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu. Bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház, I. emelet. Nyit-
va: h–p: 11–15 óráig, szo: 9–12 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket ked
vezményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu



XVI. Borsodi Fonó – diósgyőri vár
Június 1. | péntek
17.00 | Agyagbanda. Skanzen.
17.30 | Rézdudások. Fesztiválkocsma.
18.00 | Sebő együttes. Világzenei nagyszínpad.

19.00 | Mesterek órája. Skanzen.
19.00 | Rézdudások. Skanzen.
19.00 | Maszkura és a Tücsökraj. Felső vár-

színpad.

20.00 | Szalóki Ági. Világzenei nagyszínpad.
20.45 | Sebő Ferenc. Fesztiválkocsma.
21.00 | Mesterek órája. Skanzen.
21.00 | Söndörgő. Felső várszínpad.
22.00 | Erdőbényei kádártánc. Skanzen.
22.15 | Csík zenekar. Vendég: Lovasi András, Fe-

renczi György. Világzenei  nagyszínpad.
23.00 | Ács Gyula. Fesztiválkocsma.
24.00 | Moldovai táncház. Barsi Csaba  

vezetésével, az Agyagbanda zenéjével.  
Skanzen.

Június 2. | szombat
14.00–18.00 | Manó-fonó. Családi programok. 

Skanzen
17.00 | Szöktető zenekar. Világzenei nagyszínpad
18.00 | Mesterek órája. Skanzen
19.00 | Balkan Fanatik. Világzenei nagyszínpad
20.00 | Mesterek órája. Skanzen
20.00 | Ács Gyula. Fesztiválkocsma

20.00 | Kerekes Band. Felső várszínpad
21.15 | Quimby. Világzenei nagyszínpad
23.00 | Muzsikás. Vendég: Petrás Mária. Felső várszínpad
23.00 | Agyagbanda. Skanzen
23.00 | Ács Gyula. Fesztiválkocsma

Június 3. | vasárnap
17.00 | Számadó zenekar. Világzenei nagy-

színpad
17.00 | Mesterek órája. Skanzen
18.00 | Szinvavölgyi néptáncgála. Kísér a Tényleg 

zenekar. Felső várszínpad
18.45 | Számadó zenekar.
19.00 | Palya Bea – Szefárd trió. Világzenei nagy-

színpad
20.00 | Mesterek órája. Skanzen
20.00 | Szaxofon-varázs. Fesztiválkocsma
20.30 | Kaláka. Felső várszínpad
21.00 | Tényleg zenekar. Fesztiválkocsma
21.30 | Néptánc-csődület. Skanzen
22.00 | Ghymes – fesztiválzáró koncert. Világze-

nei nagyszínpad
23.00 | Számadó zenekar. Skanzen

a város lapja
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
máJus 28. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmagazin (Há-

lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Sza-
badegyetem, előadások Miskolcon 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lopakodó, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

máJus 29. | 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 Éjféli járat, német–belga film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

máJus 30. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Magyarország: Kecs-
kemét (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 Prána, életmódmagazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Célpont a Föld, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

máJus 31. | 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 Gyöngy-
kagyló (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az alagút, amerikai–spanyol–argentin 
film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 1. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix magazin (Háló-
zat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Ki-
látó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédel-
mi magazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Eljátszott zálog, amerikai film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 2. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek 
üzenete 4. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix At-
tilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Édes otthon, magyar film (Hálózat TV) 23.00–07.00 
Képújság.

Június 3. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Hálózat 
TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösz-
szefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Mi-
ért pont az én lányom?, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

HIrdetés

HIrdetés

máJus 24–30. | 17.00 A Vaslady; feliratos angol életrajzi film | 12 | (Béke-terem) 
| 17.30 Tegnap éjjel; amerikai–francia romantikus dráma | 12 | (Uránia-terem) | 
19.30 A bordélyház; feliratos francia filmdráma | 18 | (Béke-terem) | 20.00 A bűn 
hálójában; feliratos amerikai akcióthriller | 16 | (Uránia-terem).

máJus 26–28. | 15.00 Bogyó és Babóca – 13 új mese; magyar animációs film | KN 
| A nagy ho-ho-horgász; magyar rajzfilmsorozat | KN | Kukori és Kotkoda; ma-
gyar rajzfilmsorozat | KN | (Béke-terem) | 15.30 Vuk; magyar rajzfilm | KN | Lúdas 
Matyi; magyar rajzfilm | KN | János vitéz; magyar rajzfilm | KN | (Uránia-terem).

máJus 31–Június 6. | 17.30 A titánok haragja; amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-
terem) | 20.00 Az ördög benned lakozik; feliratos amerikai horror | 18 | (Uránia-
terem) | Francia filmtavasz: 15.00 Kezeket fel!; francia film | (Béke-terem) | 17.00 
Életem szerelme; francia romantikus vígjáték | (Béke-terem) | 19.30 Fehér éjsza-
ka; francia akciófilm | (Béke-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB 
premier, digitális 3d) | 16 | 11.15 (szo–h), 
13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–v)
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB 
premier) | 16 | 10.15, 12.30 (szo–h), 14.45, 
17.00, 19.15 – 21.30 (p–v)
A diktátor (MB) | 16 | 10.30, 12.30 
(szo–h), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 
22.30 (p–v)
Éjsötét árnyék (MB) | 16 | 11.00 (szo–h), 
13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–v)
21 Jump Street – Kopasz osztag (MB) 
| 16 | 13.00, 17.45 – 22.15 (p–v)
A bosszúállók (MB digitális 3d) | 12 
| 11.15 (szo–h), 14.00, 16.45, 19.30 – 
22.15 (p–v)

Amerikai pite: A találkozó (MB) | 18 | 
15.30, 20.00
Csatahajó (MB) | 16 | 12.30 (szo–h), 
17.15, 19.45 – 22.15 (p–v)
Tükröm, tükröm (MB) | 12 | 10.00 
(szo–h)
A holló (F) | 16 | 15.00, 20.15 – 22.30 (p–
v)
Kalózok – A kétballábas banda (MB 
digitális 3d) | 6 | 10.15, 12.15 (szo–h), 
14.15, 16.15, 18.15
Utazás a rejtélyes szigetre (MB digitá-
lis 3d) | 12 | 11.00 (szo–h)
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!

cinemA city, plAzA – május 24–30.  ›››››››››››

» Vasárnap, május 27-én pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe lesz. Hétfőn minden 
templomban a helyben meghirdetett miserend lesz érvényben.
» A minorita templomban pünkösdhétfőn, 28-án, az este 6 órakor kezdődő szentmisében 
Kelemen Didák boldoggá avatásáért imádkoznak.
» Május hónapban minden hétfőn ünnepi liturgia keretében tartják meg a májusi ájta-
tosságot a hejőcsabai plébániatemplomban. 28-án este fél 7-kor Sedon László plébános mond szentbe-
szédet, majd egyházközségi majálist rendeznek a plébániaudvaron.
» Jövő vasárnap, június 3-án délelőtt 11 órakor kezdődik a Szentháromság-napi búcsú a 
görömbölyi plébániatemplomban. Az ünnepi szentmisét Bartha Csaba csernelyi plébános mutatja be.

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

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

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

A Csiribiri együttes bemutatja

Hóka-Móka Mesebuli
címû élôzenekari koncertjét 

Vendég: Bobó
2012. május 28., hétfô, 11.00 óra l Jegyár: 600 Ft

máJus 26. | szombat
08.00 | Mozdul az Avas. Főzőverseny. Avasi sport-

pálya.
08.00 | III. Görömbölyi Kuruc Vigasság. Horgász-

verseny, koszorúzás és megemlékezés Kölcsey Fe-
renc szobránál, főzőverseny, színpadi programok, 
koncertek. Görömbölyi pincesor.

10.00–17.00 | Mesés várjátékok. Diósgyőri vár.
10.00 | I. Nemzetközi Cheerleading Feszti-

vál. Pom-pom egyéni és csapatbemutatók, 
amerikaifutball, gimnasztráda. Egyetemi Kör-
csarnok.

14.00–19.00 | Avasi gyermeknap. Mozgásfesz-
tivál, interaktív bábjátszóház, kézműves játszóház, 
csacsikordély és állatsimogató, kézműves vásár. 
Avasi Gimnázium előtti tér.

18.00 | Jótékonysági koncert a szentléleki pá-
los kolostorromért. Fellép a Forrás Kamarakó-
rus, a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus, a Fa-
zekas Gyermekkar és Egressy Oktett. Evangélikus 
templom.

19.00 | Pünkösdi táncház. VOKE Vörösmarty Mi-
hály Művelődési Ház.

máJus 27. | vasárnap
09.00 | Koszorúzás a magyar hősök napján. Sze-

mere kert, Hősök tere, Hősök temetője, a Hősök te-
metője melletti volt köztemető.

09.30 | Gyermeknap. Repülőtér.
10.00–17.00 | Mesés várjátékok. Diósgyőri vár.
10.30 | Órajáték. Pályi János (Blattner-díjas) báb-

művész vendégjátéka gyermeknap alkalmából. 
Csodamalom Bábszínház.

13.30 | Gyermeknapi foglalkozás. Művészetek 
Háza előtti tér.

17.00 | Futsal: női NBI döntő, DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont – Tolna-Mözsi FSE. Ge-
nerali Aréna.

máJus 28. | hétfő
11.00 | Hóka-móka Mesebuli. A Csiribiri együttes 

bemutatójának vendége Bobó. Művészetek Háza.
12.00 | Névadó az állatkert új szamárcsikójá-

nak. A látogatók a Bodza, Vanília, Kamilla nevek-
re voksolhatnak pünkösd hétfő délig. A névtáb-
lát délután 3 órakor helyezik ki. Miskolci Állatkert 
és Kultúrpark.

máJus 29. | kedd
18.00 | Victor Vasarely művei. Kiállítás-megnyitó. 

MissionArt Galéria.
18.00 | Az Anima vonósnégyes koncertje. 

Tiszáninneni Református Egyházkerületi székház.

máJus 30. | szerda
10.00 | Olvasómaraton. Kedvenc művek olvasása 

közösen. Szabó Lőrinc Könyvtár
17.00 | A 100. felolvasó est. Az Irodalmi Rádió ju-

bileumi rendezvénye. Művészetek Háza.
17.00 | Virtuális értékmentés: a diósgyőri vas-

gyári kolónia 3D modellezése. A Művésze-
ti Szabadegyetem, műhelybeszélgetések soroza-
tának aktuális előadója Bereczki Zoltán építész. 
Miskolci Galéria, Feledy-ház.

máJus 31. | csütörtök
14.30 | Az idő vasfoga ellen. Egészségmegőrző 

előadás. Megyei kórház.
18.00 | Jótékonysági hangverseny a Lévay Ösz-

töndíj támogatására. Fellép Eperjesi Erika, Jenei 
Gábor és Regős Zsolt. Avasi református templom.

Június 1. | péntek
16.00 | Operagála. Operaklub Bócz Sándorral. Cso-

damalom Bábszínház.
19.00 | Nyár van! A Miskolci Musical- és Dalszín-

ház előadása. Művészetek Háza.

17.00 | A Műút-hetek és a Tudásgyár záró ren-
dezvénye. Steel City Drummers, Képgyár street 
art akció, a Hanggyár, Képgyár, Deszka, Szöveggyár, 
Filmgyár műhelyek és táborok vezetőinek és részt-
vevőinek interaktív, közösségi beszámolói, Ujj Zsu-
zsi és Darvas Kristóf, majd a Kisavas együttes kon-
certje. Miskolci Galéria, belváros.

17.00 | 30 évesek lettünk. A Fügedi Márta Nép-
művészeti Egyesület jubileumi kiállításának meg-
nyitója. A tárlatot Kákóczki András, a kulturális 
osztály vezetője nyitja meg. Diósgyőri Kézmű-
ves Alkotóház.

Június 2. | szombat
13.00 | Rádióamatőrök találkozója. Baross u. 29/J.
09.00 | Városjárás. Fedezzük fel újra Miskolcot. Mű-

vészetek Háza.
17.00 | Márkuj Péter orgonaművész koncert-

je. Bibliaház.
18.30 | Balázs Győző Református Líceum vizs-

gakiállítása. Művészetek Háza.

Június 3. | vasárnap
09.00–13.00 | Miskolczi vásár. Benne: KrePP. 

Művészpiac a Galériában. Sétálóutca.

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

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

Az OrlAi PrOdukciós irOdA bemutAtjA:
 Ronald Harwood

a nagy négyes
2012. június 19., kedd, 19.00 óra 

Rendezô: Gállfy László. Szereplôk: Molnár Piroska, Vári éva, 
benedek Miklós, szacsvay lászló l Jegyár: 3900 Ft

A nemzeti összetartozás napja 
– június 4., hétfő
megemlékezések
12.00 | Megszólal Miskolc város összes ha-

rangja.
12.05 | Ökumenikus istentisztelet. Mind-

szenti templom.
13.00 | Ünnepi menet a templomból az Or-

szágzászlóhoz.
13.05 | Zászlófelvonás. Himnusz tárogató kí-

séretével. Wass Albert: Üzenet haza című alko-
tását Pápai Viktória adja elő, Szabó Sándor re-
formátus lelkész gondolatai az összetartozás 
napján, Palóc himnusz a Nagy-Csomor család 
előadásában, Kiss Gábor alpolgármester meg-
emlékezése a trianoni paktumról, a megosz-
tottságról, Erdélyi Géza, nyugalmazott felvidéki 
református püspök beszél, koszorúzás, Szózat 
tárogató kíséretével.

népkerti programok
14.00 | Színpad, háziasszony: Bodnár Mónika
– Ulman Gábor gömöri népzenész citerajátéka
– Kuruc dalok
– Badin Ádám (palóc mesemondó, előadóművész) 

Meseszínháza
– Gömöri és más tájegységi néptáncok a Gárdonyi 

Néptáncegyüttes előadásában
– A Nagy-Csomor család népzenei hangversenye
– A Selmecbányai Akadémia egyetem hagyo-

mányőrző balekavatója

Színpad mellett
– Mesterek bemutatkozása: felvidéki népművészek.
– Vendéglátás (sztrapacska, krumplilángos, sör, 

bor, ásványvíz, szörp).

kísérőprogramok
10.30 | Felvidéki művészek kiállítása. Keszi 

István fotóművész, Kassai Katalin festőművész, 
Lukács János és Palencsár Magdolna fafaragó, 
László Ottó fémműves szobrász. Lévay József 
Református Gimnázium.

18.30 | Szoborfák. Filmvetítés, majd  
fogadás. Művészetek Háza, Uránia-terem, 
kávézó.

Felvidéki ízek Miskolc éttermeiben.

Bodza, Vanília vagy 
Kamilla? Április  végén is-

mét szamárcsikó született a Mis-
kolci Állatkert és Kultúrparkban. 
A lehetséges nevek közül a láto-
gatók választhatják ki a számuk-

ra tetszőt. Az állatkerti látogatók a 
kis csacsit a Tanyaházban, jó idő 

esetén a külső karámban láthatják. 
Az állatkert bejáratánál adhatják le 
egy szavazócédulán pünkösdhét-
főn 12 óráig, bejelölve a leginkább 
tetsző nevet a felkínált lehetőségek 
közül: Bodza, Vanília vagy Kamil-
la. A névadót – a névtábla kihelye-

zésével – hétfő délután 3 órakor 
tartják. Szintén a pünkösdi hétvé-
gén mutatkozik be a látogatóknak 

az állatkert párducházának leg-
újabb lakója: a szabad természet-

ben erősen megfogyatkozott és 
veszélyeztetett perzsa leopárd. 

Június 1–2–3.

borsodi fonÓ
folkfesztivál a diÓsgyőri várban

Quimby, Csík zenekar, Lovasi András
Söndörgő, Palya Bea, Szalóki Ági, Sebő-együttes

Ghymes, Kaláka, Kerekes Band, Muzsikás
 Maszkura és a Tücsökraj, Balkan Fanatik

Jegyelővétel: Ady, Fehér Fotó, Művészetek Háza, Diósgyőri vár
Főtámogató: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

www.borsodifono.com 
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Rendőrrock
Újabb musicalt állított színpad-
ra a megyei rendőr-főkapitány-
ság főnyomozója, Albert Tamás 

társulatával, a Miskolci Musi-
cal Műhellyel. A Noé bárkája, 
valamint a Zéta után a „Zsák-

utca 2012” című saját darab-
bal léptek a nagyközönség elé. 
A drogprevenciós musical kö-

zéppontjában a fiatalok körében 
népszerű partidrogok és stílsze-
rűen a köré épült bűnözés áll. A 
darab a jelenben játszódik, sze-
replői fiatalok. De nincs happy 

end, csakúgy, mint a legtöbb 
ilyen valós történetben.

(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Leslie L. Lawrence: 
Álmaim asszonya – Mogyoróallergia
Az új sorozat első két kötete az Álmaim asszonya és a 

Mogyoróallergia. A sorozat egy amerikai ti-
nédzserlány történetével kezdődik. Kiderül, 
hogy Debby O’Harát vonzzák a gyilkos-
ságok, illetve csodálatos érzéke van ahhoz 
is, hogy a tetteseket leleplezze. Elképzelhe-
tő, hogy a lány nem is az, akinek hiszi ma-
gát? Szülei nem az igazi szülei? Lehet, hogy 
egy évszázadokkal korábban élt, titokzatos, 
idegen asszony kísérti éjszakánként? A nyo-
mok Közép-Európába vezetnek.

Gróh Ilona válogatásában: 
Kacagtató
Hasznos, szórakoztató és különleges 
játékokra invitál kicsiket és nagyokat 
Gróh Ilona. A népi hangutánzó játékok 
nem mondókák, nem mesék, nem is 
versek. Egyikben sem a történeten van 
a hangsúly, hanem a huncutkodó játé-
kon. A Kacagtató pedig ezekre fókuszál, 
emellett azokra, akik mernek bolondozni a szavakkal, hangokkal, 
mondókákkal.  A legnépszerűbb állatokhoz kapcsolódó hangután-
zókat a népszerű Ringató-foglalkoztatások elindítója, Gróh Ilona 
gyűjtötte össze, vidám és szellemes rajzaival Maros Krisztina vará-
zsolta ellenállhatatlanná.

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

életem szerelme
Julien Monnier, a harmin-
cas éveiben járó párterape-
uta, a történet főszereplő-
je minden, vele kapcsolatba 
lépő lányra szerencsétlensé-
get hoz. Joannával is így jár, 
de a hölgy megérti, hogy a 
bosszantó kellemetlenség el-
lenére, vagy pont annak hozományaként, de megtalálta az igazi sze-
relmet, és rátalált a sikerhez vezető útra is karrierjében. (A mozit a 
Francia filmtavasz keretében vetítik.) 

francia vígjáték, korhatár 12 év
Művészetek háza, Béke-terem; május 31–június 6., 17.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A „Búzavásártér” északnyugati sarkában 
jelzi Miskolc város térképe az 1911. szeptember 15-én felszentelt gö-
rög katolikus templomot. Északról a Szeles utca nyomvonala a temp-
lom mögött haladt. A Búza tér nyugati vonala is a Szeles utca volt. 
A templom előtt haladt a villamos, s fordult a Kazinczy utcán déli 
irányba. A templomtól délkeleti irányban katonai objektumként jel-
zik a „császári és királyi honvédség gabonaraktárát”. A Zsolcai kapu 
és a templom között volt a terménypiac, a kép is vásár idején készült. 
Azóta  egyedüli helymeghatározó a templom maradt. A Nagybol-
dogasszony napján felszentelt templom 26 méter hosszú és 11 méter 
széles, az „Istenszülő elszenderülése” titulusra keresztelték. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

93 éve, 1919. május 20-án 
indítottak támadást a tanács-
köztársaság csapatai Miskol-
cért, amelyet a cseh-szlovák 
csapatok május 2-ától tartot-
tak megszállva. 

102 éve, 1910. május 22-én 
tették le a Búza téri görög ka-
tolikus templom alapkövét. 
A telket Miskolc közgyűlése 
adományozta az egyházköz-
ségnek, amelynek első lelkésze 
Schirilla Szólon Andor volt. A 
terveket Galtner János készí-
tette, építésze Hricz József volt.

231 éve, 1781. május 25-én 
tűzvész pusztította Miskolcot. 
568 épület lett a tűz martalé-
ka, ezek csaknem fele a tetem-
vári pincesorokon. 27 ember 
veszett a tűzben oltás közben. 
A diósgyőri koronaurada-
lom 1793. évi összeírása sze-
rint a város ekkorra kiheverte 
a pusztulást.

Hétforduló ›››››

Névadó – Csengey Gusztáv
Az egykori Mindszent (ma 
Papszer) és Kálvin János 
(ma Uitz Béla) közötti 
utcának 1928-tól, majd 
1992-től ismét névadó-
ja. Az utcaválasztásban 
szerepet játszott, hogy 
a költő ezen (az eddig 
Serháznak nevezett) ut-
cán járt a Jogakadémiáról 
kedvenc pihenőhelyére, a 
Népkertbe.

Csengey Adolf néven sokfe-
lé járt iskolába, így Nagykőrös-
re, majd 1862–1865 között Pestre, 
ahol teológiai tanulmányokat foly-
tatott. Németországi tanulmány-
útjáról hazatérve lelkészi és tanári 
diplomával tanított az aszódi gim-
náziumban, majd igazgatta azt a 

tanszéket, ahol Petőfi Sán-
dor diák emlékét őrizték. 

1886-tól az eperjesi teo-
lógián és jogakadémián 
is tanított. Az akadémi-
ával 1919-ben költö-
zött Miskolcra. Magát 
az „utolsó kurucnak” 
nevezte, s ennek meg-

felelő viseletben is járt. 
Szépirodalmi, történeti és 

teológiai munkássága egyfor-
mán jelentős. (1842–1925 között 

élt. Országosan ismertté vált neve 
az 1863. évi lengyel forradalom ki-
törésére írt „A fogoly lengyel” című 
versével. Szobra a belvárosi evangé-
likus templom udvarán, védett sír-
ja a mindszenti evangélikus temető-
ben van.)                                           D. I.

Aki csokival kezdi a napot
Május utolsó vasárnapja a 
gyerekek ünnepe. A legtö-
kéletesebb ajándék a cso-
koládé, legyen az kerek, 
táblás vagy éppen üreges, 
mint amit a diósgyőri cso-
koládégyárban készítenek.

A legtöbb gyerek álma, hogy azt 
a munkát végezze, amit Koós Ka-
talin a diósgyőri csokigyárban. 
A minőségellenőrző minden 
reggelt csokikóstolással kezd.

– A csokit nem lehet nem sze-
retni. A kóstolás a munkám kez-
deti fázisa, de magánemberként 
is nagyon szeretem a csokoládét, 
akkor egészen másképp eszem – 
mondta Koós Katalin, aki agrár-
mérnökként végzett.

A szerencsi gyárban ká-
vét kóstolt. Ottani munkahelye 
megszűnése után került, négy 
évvel ezelőtt a csoki közelébe, 
Diósgyőrbe.

– Mindig az élelmiszeripar-
ban szerettem volna dolgozni. 
A munkám során az előző napi 
termékeket kóstolom, a külle-
mét és csomagolását ellenőr-
zöm, a nap végén pedig összeg-
zem az adatokat – emelte ki.

Magánemberként a sárgaba-
rackos-kekszes csokoládé a ked-
vence, s nagy örömére az üreges 
figurák gyárában ilyen terméket 
is készítenek. A miskolci gyár kü-
lönlegessége, hogy csak itt foglal-
koznak kézi csomagolással, üre-
ges csoki gyártásával.

– Többek között Dél-Afriká-
ba, Kanadába, Dél-Amerikába, 
Ázsiába is eljutnak termékeink, 
természetesen figyelembe véve 
az adott ország igényeit – emel-
te ki. Aztán elbúcsúzott, kóstolás 
közben ugyanis nem szabad be-
szélgetni: komoly koncentráci-
ót igényel a munka, amihez egy 
érzékszervi tréninget is el kell vé-
gezni.               Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fog-
orvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek házior-
vosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mo-
bilról is hívható): 116-123, (csak vonalasról): 80/116-123. Áldozatsegítő 
vonal: 80/225-225. MIhŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MIvÍz központi 
ügyelet: 46/519-339. éMÁsz-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-fel-
ügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott álla-
tok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ››››››››››››
Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük 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-
tőnk, dr. Strassburger Gyula és 
dr. Tulipán Péter ügyvéd írás-
ban válaszol!

jogeset ››››››››››

Ovisünnep. 40 éves év-
fordulóját ünnepelte a héten 
az Andrássy úti Nyitnikék 
Óvoda. A jubileum alkalmá-
ból zenés-táncos műsort ad-
tak elő a kicsik vendégeik-
nek, fotó- és rajzkiállítás nyílt, 
volt szülőkkel közös játék, és a 
programok gyermeknapig ki-
tartanak. (fotó: J. Á.)
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