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Hamarosan már három új villamoson utazhatnak a miskolciak: a legújabb 
Skoda a tervezettnél egy hónappal hamarabb érkezett meg városunkba. 
Áprilisban további két új villamos érkezik még, év végére pedig a tervek sze-
rint összesen 29 új Skoda közlekedik a miskolci sínpályán.

B.-A.-Z. megyében is elsöprő győzelmet arattak a kormánypártok az országgyűlé-
si képviselő-választáson. Bár nem száz százalékos a feldolgozottság, véglegesnek te-
kinthető, hogy megyénk hét választókörzetéből hatban a Fidesz – KDNP jelöltjei diadalmas-
kodtak, és a listás szavazatokból is a pártszövetség kapta a legtöbbet Borsodban. A 02-es, 
miskolci központú választókörzetben 98,92 százalékos feldolgozottságnál Varga László, az 

MSZP – EGYÜTT – DK – PM – MLP jelöltje 360 szavazattal vezet Sebestyén László, Fidesz – KDNP-je-
lölt előtt. Itt április 12-én – lapzártánk után – születhet majd végeredmény.

FIDESZ – KDNP-GYőZELEM
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Itt a harmadik Skoda

A többi is érkezik!

A KöLTéSZET NAPjA
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Idén is számos rendezvénnyel készültek váro-

sunk kulturális intézményei április 11., a köl-

tészet napja alkalmából. A rendezvénysorozat 

vendége a józsef Attila-díjas kárpátaljai magyar 

költő, Vári Fábián László volt.

Április 12-én bezár a diósgyőri fedett uszoda, megkezdődik 
ugyanis az épület felújítása, energetikai korszerűsítése. A 
június 30-áig tartó munkálatok ideje alatt a Kemény Dénes 
uszoda és a selyemréti fürdő várja az úszni vágyókat.

Megújul a diósgyőri uszoda
7.

oldal

AZ orSZÁGGYűLéSI 
VÁLASZTÁSoN



Jól sikerült a szervezés, korán elindultak a munkák, gyorsan a végére ér-
tek a Tizeshonvéd utca leaszfaltozásának, rendbetételének. A munkák a 
régi aszfalt felmarásával kezdődtek, majd a csatornafedelek és csapa-
dékvíz-elvezetők megemelése következett. Az előkészítés után, múlt hét 
végén leaszfaltozták a 450 méter hosszú utcát, majd az utómunkálatok 
és a takarítás zárta a projektet.
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A 2014. április 6-án aratott, lé-
nyegében kétharmados választá-
si győzelem újabb négyéves kor-
mányzási felhatalmazást jelent, így 
2010 és 2018 között történelmi le-
hetőség nyílik a rendszerváltozás 
utáni átmeneti korszak posztkom-
munista-szocialista és balliberális 
jellegének megszüntetésére, és egy 
új gazdasági és társadalmi modell 
alapjainak a lerakására. Ez a folya-
mat már 2010-ben elkezdődött, de a 
gazdasági és társadalmi folyamatok 
hosszabb távon is érvényes, mara-
dandó átalakítására, illetve megvál-
toztatására négy év nem elegendő. 
A mostani választási győzelem tör-
ténelmi jelentőségét éppen az adja, 
hogy a választók nem alaptalan ígé-
retekre és program nélküli mellébe-
szélésekre szavaztak. Magyarország 
történetében ez az első olyan vá-
lasztás, ahol a választók mindegyi-
ke tudta, hogy mire számíthat, ha az 
Orbán-kormányra szavaz. 

A gazdasági koncepció, valamint 
a jövő- és társadalomkép teljes hiá-
nya miatt az ellenzék szervezetileg is 

szétesett, a ha-
misítási és kor-
rupciós ügyek 
nyilvánosságra 
kerülése pedig 
maradék er-
kölcsi tőkéjüket is felemésztette. Az 
utolsó pillanatban sikerült az össze-
fogás látszatát megteremteniük, de a 
teljesen jellegtelen, intellektuálisan 
is rendkívül középszerű „kormány-
váltó” társulat képtelen volt bármifé-
le egységes üzenet megfogalmazásá-
ra és szavazóbázisuk mozgósításra. 

Folytatódhat tehát az új közjogi 
rendszer és a munkaalapú társada-
lom megteremtése, a közteherviselés 
újraértelmezése, a bankok és a mul-
tinacionális cégek megadóztatása, 
az egykulcsos adó és a mellérendelt 
szociális támogatási rendszer továb-
bi működtetése.

A választások eredménye egyér-
telműen bizonyítja, hogy létezik egy 
stabil politikai és kulturális közösség, 
amelyik a jobboldali értékrendet val-
ló Orbán-kormányt támogatja.

TóTh Gy. LászLó

Választás után Miskolc komposztálási programjá-
nak köszönhetően több mint két-
százan juthatnak a háztartásukban 
keletkező zöld- és szerves hulladék 
komposztálását segítő komposztke-
rethez. Az országosan is párját rit-
kító, többéves múltra visszatekintő 
program keretében szerdán átadták 
az első faládákat a Zöld Kapcsolat 
Egyesületnél.

Mint F. Nagy Zsuzsanna, az egye-
sület munkatársa elmondta, közre-
működésükkel az elmúlt hét évben 
csaknem 2500-an vágtak bele Mis-
kolcon a házi komposztálásba, s ez-
által nemcsak értékes tápanyaghoz 
juttatták kertjüket, de harmadával 
csökkentették az elszállítandó hulla-
dék térfogatát is.

Hazánkban egy átlagos állampol-
gár évente körülbelül 300 kilogramm 
hulladékot termel. Ennek jelentős há-
nyada, mintegy 30 százaléka kom-
posztálható szerves anyag – 30 szá-
zalékkal csökkenthetők tehát az ilyen 
jellegű költségeink, a települések szá-
mára pedig csökkennek a szállítási 
és hulladékkezelési költségek, vala-
mint csökken a szállításból eredő le-
vegőszennyezés mértéke is.

A fából készült komposztkereteket 
előre egyeztetett időpontban lehet át-
venni a Zöld Kapcsolat Egyesületnél, 
a Kossuth u. 13. szám alatt. Legköze-
lebb április 14-én, hétfőn, majd április 

24-én, csütörtökön lesz erre mód. A 
további időpontokról a Zöld Kapcsolat 
Egyesület honlapján tájékozódhatnak 
az érdeklődők: www.zoldkapcsolat.hu, 
info@zoldkapcsolat.hu, tel.: 505-077.

Jól haladnak a II-es jégpálya befedési munkáival, az időjá-
rás is kedvez a kivitelezésnek. A komplett alépítmény már 
elkészült, jelenleg a pillérek felállításánál tartanak.

A földmunkák után, nemrégiben a következő fázisába lép-
tek a II-es jégpálya befedési munkáival, márciusban már az 
úgynevezett alaptestek építését végezték. A befedési munkák 
jól haladnak. Mint Egri István, a Miskolc Városi Szabadidő-
központ ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, mostanra a 
komplett alépítmény elkészült már.

Az időjárás is kedvez a kivitelezésnek, így a pillérek készül-
nek. A határidő feszes, június 30-áig be kell fejezni a beruhá-
zást. A leglátványosabb szakasz, a tetőszerkezet kialakítása 
előreláthatólag április végén kezdődhet meg.

A II-es jégpálya befedési munkáit február közepén kezdték 
meg. Egri István elmondta, a 2012–2013-as szezonra vonat-

kozó TAO-s pályázati évben nyújtották be a Magyar Jégko-
rong-szövetségnek a pályázatot azzal a közel 200 milliós fej-
lesztési tervvel, aminek legnagyobb szelete a II-es jégpálya 
lefedése, ami bruttó 140 milliós beruházás. Ehhez csatlakozik 
még a jégcsarnok belső, komfortnövelő korszerűsítése.

A beruházás, lefedés lehetővé teszi, hogy a közönség a no-
vember elejétől február végéig tartó szezonban fixen jó minő-
ségű jégen futhasson, akár eső esik, akár hó. A létesítmény ol-
dala 3 méter magasságig nyitott lesz, így továbbra is szabad 
levegőn, de az időjárástól védve lehet majd korcsolyázni – te-
hát az élményt és a komfortot is biztosítja majd a megújult lé-
tesítmény.

Mint ismert, február 17-én írta alá a kivitelezési szerződést 
a beruházás gazdája, a Miskolc Városi Sportiskola a miskolci 
Ornament 2000 Kft.-vel, és kezdetét vette a bruttó 140 millió 
forintos beruházás.

II-es jégpálya – már  a pillérek készülnek

A Herman Ottó Gimnázium tor-
nacsarnokának, majd a villamospá-
lya építésének idején nagy terhelésnek 
volt kitéve az utca. Rendkívül rossz 
állapotba került, megérett a javításra, 
hiszen 1500 ember él itt – mond-
ta el Kovács Józsefné Budai 
Mária, a terület önkor-
mányzati képviselője, 
aki a munkálatokat 
kezdeményezte. A 
fejlesztés 15 millió 
forintba került, egy 
tavalyi költségveté-
si átcsoportosítás-
ból fedezték. Nem ez 
azonban a környéken 
az egyetlen fejlesztés. A 
Tizeshonvéd után a Forrás-
völgy utcában is aszfaltoztak, itt 
12 millióba került a kivitelezés.

Kovács Józsefné elmondta, ezek 
mellett a körzetében több mint 800 
millió forintot meghaladó, egyéb be-

ruházások is zajlanak. 500 millióba 
kerül a Hunyadi Mátyás Sportiskola 
fejlesztése, amelynek sportcsarnok is 
épül az udvarán. 120 millióból fej-

lesztik a Brunszvik Teréz Tagóvodát, 
100 millió a Bruckner Győző utca 
ivóvízvezeték-cseréje és aszfaltozá-

sa. 56 millióba kerül a csapa-
dékvíz-elvezető építése a Cser-

hát, Estike utcában, 17 millióért 
járdát építenek a Feszty Árpád utcán, 
10 millióért pedig járda és parkoló 
épül a Mátyás király utcán. A Vo-
logda városrészben 5 millióból újul-

nak meg játszóterek, de aszfaltoznak 
majd a Sellő és Cserhát utcán is.

Halász György 1976 óta él itt, és 
azt mondja, nagy öröm, hogy végre 
teljes aszfaltcserén esik át a Tizes-
honvéd utca, nem pedig csak „told-
ják-foldják, mint régen”, ezért hálá-

sak a képviselőnek. Egy régi álom 
válik valósággá, mely évek óta hú-
zódott, mondja Hegedűs János, a 
Tizeshonvéd úti Lakásszövetkezet 
elnöke. Jobb lesz az itt élők kom-
fortérzete, és sokkal könnyebb lesz a 
közlekedés is.

Új aszfaltszőnyeget 
kapott a Tizeshonvéd

Elkezdődött a komposztkeretek kiosztása
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Hamarosan már három új villamo-
son utazhatnak a miskolciak: a leg-
újabb Skoda a héten a tervezettnél 
egy hónappal hamarabb megérke-
zett városunkba. Áprilisban továb-
bi két új villamos érkezik még, év 
végére pedig a tervek szerint össze-
sen 29 új Skoda közlekedik majd a 
miskolci sínpályán.

Miskolc harmadik új villamosa 
Bánrévén keresztül lépett be az or-
szágba, és április 7-én, este fél kilenc-
kor érkezett meg az MVK telephe-
lyére. Devecz Miklós, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, az első két 
Skoda még prototípus volt és tíze-
zer kilométeres tesztet kellett futni-
uk, hogy a hatóság megbizonyosod-
hasson róla, minden engedélynek, 
szabványnak megfelelnek. A har-
madik járműnek azonban már – és 

ezt követő-
en a többinek 
is – csupán 
kétszer 250, 
vagyis összesen 
500 kilométernyi 
tesztkört kell meg-
tennie, tehát jóval hama-
rabb forgalomba állhatnak. Ked-
den délután Miskolc polgármestere, 
Kriza Ákos is meglátogatta az „új 
jövevényt”. Mint elmondta, a vil-
lamosfejlesztés a sikeres projektek 
közé tartozik. A két, forgalomban 
lévő járművel is egyre többet talál-
kozhatnak a miskolciak, a találko-
zások pedig sűrűsödni fognak az új 
villamosok folyamatos érkezésének, 
forgalomba állásának köszönhető-
en. Idén ugyanis még 26 jármű érke-
zik, így év végéig összesen 29 új Sko-
da kerül Miskolcra. A polgármester 

h a n g s ú -
lyozta, kivá-

lóan beváltak a népszerű, új Skodák. 
A tervek szerint tehát ebben az 

évben még 26 új villamos érkezik: 
újabb 2 áprilisban, 1 májusban, 5 jú-
niusban, 3 júliusban, 2 augusztus-
ban, 4 szeptemberben és 3-3 darab 
októberben, novemberben és decem-
berben. 2015 első negyedévében még 
két Skoda villamos érkezik Miskolc-
ra, így lesz teljes a 31 darabos új flot-
ta, amely teljes egészében leváltja a 
régi villamosokat.

H. I. | fotó: JuHász ákos

folyamatosan jönnek  
az új villamosok

Itt a HarmadIk skoda, 
érkezik a többi is

A Takata Safety Systems Hungary 
Kft. miskolci gyárának 12 munka-
társa van már a „fedélzeten”, másik 
12 pedig aláírt szerződéssel várja, 
hogy ténylegesen megkezdhesse a 
munkát. Ez több hónapos betanu-
lást jelent a Takata viszonylag köze-
li, a leendő miskolcihoz hasonló 
profilú gyárában, a németországi 
Elterleinben.

Csak Németországban tíz üzeme 
van a Takata Corporationnek, ebből 
három, légzsákokat gyártó Szász-
országban található. Ezek közül a 
Miskolctól 860 kilométerre fekvő 
elterleinire esett a választás, hogy a 
cég miskolci munkatársainak „tan-
üzeme” legyen. Az első operátorok 
is a németországi gyárban tanulnak 

majd be – ott ismerik meg nemcsak 
a folyamatot, de konkrétan azokat a 
gépeket, amiken itt dolgozni fognak. 
Az első gyártósor tehát Németor-
szágból érkezik ősszel, azokkal a ha-
zai munkavállalókkal együtt, akik az 
ott felépített szaktudással, tapaszta-
lattal kezdhetik el miskolci munká-
jukat.

Jelenleg kilencen ismerkednek a cég 
és a légzsákgyártás szakmai rejtelme-
ivel. Lényegében mindannyian saját 
oktatót kaptak, hiszen csak műszak-
vezetőből van kettő, a többieknek más 
és más a munkakörük – tanulásukról 
pedig a német üzemben ugyanolyan 
munkakört betöltő szakemberek gon-
doskodnak, szorosan együttműköd-
ve a program során a magyarországi 
projektvezetővel.

tizenketten a fedélzeten

 A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. az adventi villamos 
után ismét egy „tematikus” járattal kedveskedik az 
utazóközönségnek, április 14-től, hétfőtől egy hamisí-
tatlan tavaszi hangulatú villamos fogja a köröket róni 
a miskolci sínpáron.

További közlekedési hír, hogy április 14-étől, hétfőtől 
meghosszabbodik a 38-as járat útvonala a Bodótetőtől a 
Hideg soron át az avasi kilátóig. Ezzel a 38-as járat köz-
vetlenül összeköti az Avas III-as ütemét a miskolci belvá-
ros „hivatali negyedével”, illetve segíti az Avasról a bel-
városi iskolákba közlekedő diákok gyorsabb eljutását. A 
38-as útvonal módosításával kapcsolatos további válto-
zás, hogy április 14-től a 21-es autóbusz is megáll az új 
Avasalja megállóhelyen, ezzel biztosítva a csatlakozást. 
Április 14-től 38B jelzéssel is közlekedik autóbusz, de ez 
nem a Hideg soron keresztül jár majd az avasi kilátóig, 
hanem az Arany János utca és a Bodótető között szállítja 
az utasokat.

Az MVK a miskolci Vadaspark vezetésével egyeztetve 
idén is meghirdet naponta tizenegy ZOO járatot, az ál-

latkert nyitva tartásához igazodva. A járatnak lesz me-
netrendje, de csak akkor indul, ha azt az utasok kérik. A 
ZOO járat igénybevételéhez hívni kell a 06-46/514-949-es 
telefonszámot. Az utazási igényt telefonon 30 perccel a já-
rat indulása előtt szükséges bejelenteni. Az autóbusz csak 
azokban a megállókban áll meg, ahol azt kérték.

Idén újdonság, hogy Felső-Majláth végállomáson sze-
mélyesen a járat indulása előtti időszakban a buszon tar-
tózkodó sofőrnél, vagy a forgalmi irodán is kérhető a járat 
indulása, a menetrendben meghirdetett időpontokban.

Az április 14-től érvényes menetrend letölthető az 
MVK Zrt. honlapjáról: http://www.mvkzrt.hu/forgal-
mi-hirek/www-mvkzrt-hu/1627/

mVk – tavaszi hírek

Újranyitására készül a papírral le-
takart kirakatüveg mögött a sétá-
lóutcán található Képcsarnok. Az 
országos galériahálózatot felszá-
molják – ám a város és egy mis-
kolci kisvállalkozó úgy döntött, 
ezt az üzletet nemcsak megőrzik, 
de kulturális térként működtetik 
tovább.

– Szívet melengető érzés, hogy most 
bejelenthetem: legkésőbb májusban 
újra kinyit a Képcsarnok – nyilat-
kozta Pfliegler Péter alpolgármester 
csütörtökön. – Amikor az elmúlt év 
végén kiderült, felszámolják a működ-
tető budapesti vállalkozást, rögtön el-

kezdtünk tárgyalni a lehetséges foly-
tatásról. A város élete szempontjából 
ugyanis meghatározó a Széchenyi utca  
– szögezte le, hozzátéve: a Képcsarnok 
olyan minőséget képvisel, ami ponto-
san illik a sétálóutca revitalizációjáról 
alkotott elképzeléseikbe.

Ezért sem tartották elképzelhető-
nek, hogy egy kereskedelmi galériának 
épült, művészi belső terű helyiség más 
funkciót kapjon. A Képcsarnok beren-
dezése azonban a felszámolt budapesti 
társaság tulajdona volt, így először an-
nak a sorsát kellett rendezni. Az ön-
kormányzat sikeres tárgyalások után 
megvette azt, így most már a város kö-
zösségéé.

A cél az volt, hogy a megmentett ér-
ték új értékeket kínáljon és hozzon lét-
re a megújuló sétálóutcán. Ezért pályá-
zatot írtak ki, amin feltételként szabták 
a kulturális célú hasznosítást. Ezen 
egy miskolci vállalkozó, Sípos Tamás 

nyerte el a bérleti jogot, aki feleségével 
hat éve dolgozik a Képcsarnokban.

– A miskolci és a Miskolc környéki 
alkotók mellett a tágabb régió, Buda-
pest és a Dunántúl művészeti életére 
is rálátást biztosítunk – mondta Sípos 

Tamás. – A Képcsarnoknak vissza kell 
nyernie régi fényét, ezért a kortárs kép-
ző- és iparművészet javát szeretnénk 
ide hozni: festményeket, plasztikákat, 
ékszereket, textileket – hangsúlyozta.

Pár napja elkezdődött a művésze-
ti alkotások beszállítása, a most átlát-
hatatlan kirakatüvegek mögött lázas 
munka folyik. Úgy tervezik, ha lega-
lább háromnegyed részben elkészül-
nek, kinyitják az ajtót az érdeklődők 
előtt, valószínűleg még áprilisban. A 
hivatalos újranyitásra sem kell sokáig 
várni: azt rangos időszaki kiállítással 
szeretnék megünnepelni, várhatóan 
május első felében.

Cs. m. | fotó: VégH Cs.

a skodákat  
fotózták
Több mint száz fotó érkezett 
be az MVK Zrt. fotópá-
lyázatára, melynek nem is 
lehetett volna más a témája, 
mint a gyönyörű új Sko-
da-villamosok. 

A kiállítás-megnyitóval egybekö-
tött eredményhirdetésen és díjátadón 
Devecz Miklós, az MVK Zrt. vezér-
igazgatója kiemelte: „mindenki nyer-
tes” most, hiszen a miskolciak új, a 
világ élvonalába tartozó villamosok-
nak örülhetnek, az MVK pedig gyö-
nyörű fotókat kapott a közlekedésba-
rátoktól.

A díjátadó vendégei közül Bitter 
Tibor, a Ganz-Skoda Közlekedési 
Zrt. vezérigazgató-helyettese is mél-
tatta a fotópályázatot. Mint mondta, 

kitűnő volt az ötlet, ez már a soka-
dik meglepetés volt számukra a vil-
lamosprojekt során. Emlékeztetett 
a villamosok éjszakájára, valamint 
arra is, hogy az új járművek érkezé-
sét mekkora várakozás előzte meg, és 
milyen szeretettel fogadták a miskol-
ciak a Skodákat.

Az MVK Zrt. fotópályázatának 
díjazottjai: 1. helyezett: Elek Ádám, 
2. helyezett: Boncsér Krisztián és 
Lovas Ádám, 3. helyezett: Tóth Ta-
más. Különdíjas: Orosz Péter és Kiss 
Viktor.

megúJul a képCsarnok Egy újabb minőségi  
találkozópont 
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Nyilatkozatok 
Csöbör Katalin (Fidesz – KDNP): – Fantasztikus csapat állt 

mögöttem, akik nélkül biztosan nem sikerült volna. Tudtuk, 
hogy jól állunk az országban, de az 1-es nagyon nehéz választó-
kerület, egyenként kellett eljuttatni üzenetünket a választópol-
gárokhoz. Folytatni kell utunkat, csak együtt érhetjük el célja-
inkat.

Pakusza Zoltán (Jobbik): – Büszke vagyok arra a csapatra, 
amely mögöttünk dolgozott. Az én választókerületem ered-
ménye az utolsó percig nyitva marad. Ugyanakkor Miskolcon 
mindenféleképpen jó eredményt ért el a Jobbik, az eredmény 
azt jelzi, a városban a második számú erővé léptünk elő.

Varga László (MSZP – Együtt – DK – PM – MLP): – Sem or-
szágosan, sem Észak-Magyarországon nem túl kedvező a kép 
a baloldal számára. Nagy örömmel töltött el viszont a 2-es vá-
lasztókerület jelenlegi eredménye – ugyanakkor meg kell várni, 
hogy minden szavazatot megszámoljanak, hiszen még nem 100 
százalékosan végleges.

Kriza Ákos polgármester: – Köszönöm a miskolciaknak, hogy 
a folytatás mellett tették le voksukat. A kormány és a város ösz-
szefogása meghozta a gyümölcsét, továbbra is együtt fogjuk 
erősíteni ezt a pólust. Jó munkát mindenkinek, mert úgy gon-
dolom, a munka dandárja most következik.

Batta Angéla aljegyző: – Mindkét miskolci központú egyéni 
választókerületben törvényesen zajlott a választás. A 2-es egyé-
ni választókerületben mintegy 1900, még meg nem számolt 
szavazat – az erre kijelölt 116-os szavazóköré és az átjelentke-
zetteké – dönthet a mandátumról. Az urnákat az előírásoknak 
megfelelően lezárták, és lepecsételt ajtó mögött őrzik.

Részvétel
Az országos adatok szerint a belföldi szavazókörökben a vá-

lasztópolgárok 61,24 százaléka adta le voksát. A megye hét 

választókerületéből a legtöbben, az országos részvételi arányt 

meghaladva, a két miskolci központúban mentek el szavazni: az 

1-esben 62,54 százalék, a 2-esben 61,33 százalék. A legkeve-

sebben az ózdi kerületben szavaztak (53 százalék).

A választáson az ország 106 egyéni választókerületéből 
96-ban a Fidesz – KDNP jelöltjei szereztek mandátumot. Me-
gyénkben is elsöprő győzelmet arattak a jelenlegi kormány-
pártok. Véglegesnek tekinthető, hogy megyénk hét választó-
körzetéből hatban a Fidesz – KDNP jelöltjei diadalmaskodtak. 

A feldolgozottság azonban csak szombaton lesz 100 százalé-
kos. A miskolci központú, 2-es választókerületben 98,92 száza-
lékos feldolgozottságnál Varga László, az MSZP – Együtt – DK 
– PM – MLP jelöltje 360 szavazattal vezet Sebestyén László, Fi-
desz – KDNP-jelölt előtt. Itt április 12-én – lapzártánk után – 
születhet végeredmény, amikor összeszámolják a 116-os szava-
zókörben, valamint az átjelentkezők által leadott szavazatokat 
– összesen 1895, még meg nem számolt szavazat dönthet.

Az 1. számú egyéni választókerületben a Fidesz – KDNP je-
löltje, Csöbör Katalin magabiztos győzelmet aratott, 16  054 
voksot gyűjtött, a szavazatok 33,71 százalékát.

Az országos pártlistára leadott szavazatok döntő többségét 
szintén a Fidesz – KDNP kapta. A százalékos adatok szerint a 
Fidesz – KDNP országos listájára a választók 45,23 százaléka 
szavazott. A baloldali összefogás húsz százalékkal kevesebbet, 
25,66-ot kapott, míg szorosan a nyomukban 20,29 száza-

lékkal lett harmadik a Jobbik. Az LMP 5,20 százalékkal át-
lépte a parlamenti küszöböt. 

Borsodban is a kormányzó pártszövetség kapta a legtöbb 
listás szavazatot (38,66), míg a második helyen a Jobbik (29,44) 
végzett, a baloldal a harmadik helyen végzett (24,88).

Mindez mandátumokra lefordítva, jelenleg így alakítja az 
egyes pártok országgyűlési képviselőinek a számát: Fidesz – 
KDNP: 133, MSZP – Együtt – DK – PM – MLP: 38, Jobbik: 
23, LMP: 5.

FiDesz – KDNP-győzelem Az országgyűlési VálAsztásoN
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József Attila életéről, költészeté-
ről szóló előadással vette kezde-
tét Miskolcon a magyar nyelv hete 
kedden a Berzeviczy Gergely Szak-
középiskolában. A szervező Jedlik 
Ányos Tudományos Ismeretter-
jesztő Társaság programsorozata 
szerdán a Lévay József Gimnázi-
umban folytatódott.

1967-ben Lőrincze Lajos, és az 
Álljunk meg egy szóra! című, nép-
szerű tévéműsorból is ismert Grétsy 
László kezdeményezésére indult el 
nyelvünk ápolására a magyar nyelv 
hete. Macsugáné Hegedűs Marian-
na, a keddi programot szervező Jed-
lik Ányos Tudományos Ismeretter-
jesztő Társaság igazgatója elmondta, 

Miskolcon minden évben előadás-
sorozattal emlékeznek meg a ma-
gyar írókról, költőkről, nyelvészek-
ről – mindenről, ami megmutatja a 
magyar nyelv szépségeit az érdeklő-
dők számára. A program célja közös 
nemzeti kincsünk, az anyanyelvünk 
ápolása neves előadók bevonásával.

A TIT programsorozata idén a 
Berzeviczy Gergely Szakközépisko-
lában vette kezdetét, ahol Kóczi Ro-
zália tartott előadást József Attila 
öröksége címmel. Kiemelte, immár 
50 éve ünnepeljük a költészet nap-
ját április 11-én – a jeles naphoz kö-
zeledve pedig ’67 óta megtartják a 
magyar nyelv hetét is. „Minden év-
ben van új mondanivaló” – hang-
súlyozta Kóczi Rozália, aki annak a 

véleményének is hangot adott, hogy 
akár hungarikum is lehetne a je-
les ünnep, hiszen más országokban 
nem ünneplik népük költészetét. 
Az előadó szólt József Attila életé-
ről, a költő 1937-es halálát követően, 
szinte azonnal kialakuló kultuszról, 
valamint a vers hatalmáról is. Előa-
dását korabeli fotókkal és versidéze-
tekkel is színesítette.

A magyar nyelv hetének előadás-
sorozata szerdán a Lévay József Re-
formátus Gimnáziumban folytató-
dott, ahol nyelvről és költészetről 
szólt Gréczy Zsoldos Enikő. Pénte-
ken, az edelényi Szent János Görög 
Katolikus Gimnáziumban Tőkéczki 
Ilona tartott előadást.

K. I.

A költészet napja olyan kellene, hogy legyen számunkra, mint amikor a szántóve-
tő ember kicsit megpihen a napi munkája közben. Leül egy kőre, szemlélődik, figye-
li a madarak röptét, a felhők járását – pár percre eltöpreng, elmélkedik. Lehet persze, 
hogy a kő nem túl kényelmes. Madarakból sincs már annyi, mint régen, s néha vi-
haros felhők árnyékolják a látóhatárt. Fülünkbe csengenek József Attila sorai: 

„E világon ha ütsz tanyát, / hétszer szűljön meg az anyád! Egyszer szűljön égő 
házban, / egyszer jeges áradásban, / egyszer bolondok házában, egyszer haj-
ló, szép búzában, / egyszer kongó kolostorban, / egyszer disznók közt az ólban. 
Fölsír a hat, de mire mégy? / A hetedik te magad légy!”

Te magad légy. Nem túl sokat foglalkozunk vele manapság, milyen tükröt tart a 
világ és az emberek elé a költészet – mondjuk meg őszintén, a fiatalok jelentős ré-
sze már magát a fogalmat sem nagyon tudja értelmezni. Megenni, meginni nem 
lehet, a körülményes, cirkalmas fogalmazás uncsi és idegesítő, a „chat” és az „sms” 
generációja akkor sem nagyon értené, mit akar kifejezni, ha egyáltalán érdekel-
né. De hát, sajnos nem is nagyon érdekli. Felgyorsult, racionális világ veszi körül 
őket, különc emberek bonyolult gondolatait olvasgatni, értelmezgetni pedig tény-
leg nem valami gyors műfaj – nem „buli” – és nem is tesz a mai értelemben külö-
nösebben versenyképessé.

„Ha költenél s van rá költség, / azt a verset heten költsék. Egy, ki márványból rak 
falut, egy, ki mikor szűlték, aludt, / egy, ki eget mér és bólint, / egy, kit a szó nevén szó-
lít, egy, ki lelkét üti nyélbe, / egy, ki patkányt boncol élve. Kettő vitéz és tudós négy, – / 
a hetedik te magad légy.”

Te magad légy. Mindeközben nem akarjuk tudomásul venni, hogy a minket 
körülvevő világban napi konfliktusaink nagy részét az okozza, hogy nem tudunk 
ember módjára viselkedni. Kommersz, bizarr magatartásmintákat másolunk – 
úgynevezett „sztárok”-tól, vacak, de annál népszerűbb filmecskékből  – aztán 
amikor egy-egy valóságshow-ban esetleg meglátjuk, hogyan is élünk, kommu-
nikálunk valójában, röhögünk nagyokat. A saját hülyeségünkön. Amikor nem a 
Költő moralitása formálja a beszédünket, világlátásunkat, hanem Győzikéé.

„Ellenség ha elődbe áll, / hét legyen, kit előtalál. Egy, ki kezdi szabad napját, 
egy, ki végzi szolgálatját, / egy, ki népet ingyen oktat, egy, kit úszni vízbe dobtak, / egy, 
ki magva erdőségnek, egy, kit őse bőgve védett!  / Csellel, gánccsal mind nem elég, – a 
hetedik te magad légy!”

Te magad légy. A költészet lényegét megszokott fogalmainkkal nem mindig le-
het behatárolni, minősíteni – de talán nem is szükséges. Oktatni, terjeszteni vi-
szont szükséges lenne. Nagyon széles körben, kortól, nemtől, társadalmi osztálytól 
függetlenül. Szubjektív elemezgetés, magyarázgatás nélkül, hagyva, hogy a Költő 
sorai mindenkiből azt váltsák ki, amit kiváltanak. Mert mindenkiből kiváltanak 
valamit, s erre a valamire nagyon nagy szükség van – lenne – a mai világban.

„S ha mindez volt, ahogy írva, / hét emberként szállj a sírba. Egy, kit te-
jes kebel ringat, egy, ki kemény mell után kap, / egy, ki elvet üres edényt, / egy, 
ki győzni segít szegényt, egy, ki dolgozik bomolva, / egy, aki csak néz a Holdra: 
Világ sírköve alatt mégy! / A hetedik te magad légy.”

Te magad légy.                                                                                                            SzepeSI S.

A közelgő magyar költészet napjára hangoltak kedden a 
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban is, ahol a 
Szépen Szólva Irodalmi Kör előadására gyűltek össze a köl-

tészet iránt érdeklődők. Mint elhangzott, a költészet „korta-
lan, mindenkit megérint, aki a lelke mélyére tekint”. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint hogy a keddi, József Attila-em-

lékműsort egy kisfiú nyitotta meg – ter-
mészetesen a költő szavait idézve.

Az irodalmi kör tagjai dalban és pró-
zában is éltették a XX. század egyik leg-
nagyobb alkotóját, akinek nem adatott 
meg a hosszú, gondtalan élet. A rendha-
gyó irodalomórán ritkán hallott és ke-
vésbé ismert versek hangzottak el, s kü-
lönleges, életrajzi adatokkal is szolgáltak.  
József Attila 1905. április 11-én szü-
letett, s 1937. december 3-án hunyt 
el. A magyar költészet napját 1964 óta 
ünnepeljük április 11-én, az ő születés-
napján. 

a magyar nyelv 
hetében

Költészetről,

József attila öröksége

generációkat hoz össze a költészet

Te 
magad 

légy!

Költészet napi programsoroza-
tának egyik szereplőjeként Mis-
kolcra invitálta Vári Fábián László 
kárpátaljai költőt a megyei könyv-
tár. A Magyar Művészeti Aka-
démia tagja több közönségtalál-
kozón vett részt, pénteken pedig 
– lapzártánk után – a lillafüredi 
koszorúzási ünnepségen mondott 
emlékbeszédet.

Vári Fábián László csütör-
tökön a Herman Ottó Gimná-
zium tanulóival találkozott. 
A Magyar Írószövetség 
Kárpátaljai Írócsoport-
jának elnöke elmondta, 
bár alig 150 ezer ma-
gyar él Kárpátal-
ján, de a „tör-
ténelmi tudat 
szempontjából 
az egykori vár-
megyék nagy 
jelentőséggel 
bírnak”. Mun-

kács, Ungvár, Mezővári, vagy ép-
pen a költő szülőfaluja, Tiszaújlak 
fontos szerepet töltött be egykor 
a magyar nemzet történetében. 
Csak hogy néhány példát említ-
sünk: Mezővárin bontottak zász-
lót II. Rákóczi Ferenc hívei Esze 
Tamás vezetésével, Tiszaújlak pe-
dig az első kuruc győzelem hely-

színe volt a Rákóczi-szabad-
ságharcban. A vidék tehát 
„ezernyi szoros szállal kö-

tődik a magyar történe-
lemhez”, tette hozzá 
a kárpátaljai költő. 
Vári Fábián László 
több versét is elsza-
valta a csütörtöki 

közönségtalálko-
zón, de mesélt 
gyermekkorá-
ról, középisko-
lai és egyetemi 
tanulmányai-
ról is.

Rekordszámú nevezés 
érkezett az idén tizedik 
alkalommal kiírt Kortárs Han-
gon Nemzetközi Egyetemi Irodalmi Pályázatra. Az ünne-
pélyes díjátadót a költészet napjának előestéjén, csütörtö-
kön tartották a Zenepalotában.

A pályázatot az egri Eszterházy Károly Főiskola (EKF) és a 
Miskolci Egyetem (ME) karolta fel – de számos kulturális civil 
szervezet is részt vesz a lebonyolításában. Torma András rek-
tor örömét fejezte ki, hogy az egyetem ilyen rangos eseménnyel 
csatlakozhat a költészet napi rendezvények sorához. 

– Az írás mágia! – idézte Márai Sándort Kiss László, a Ma-
gyar Versmondók Egyesületének elnöke. Hiszen az írás visz-

szahat az életre. Jónás Zoltán, a pályaművekből összeál-
lított kötet főszerkesztője, a projekt menedzsere arról szólt: 

tartalmas tíz év áll mögöttük. 2005-ben a József Attila-cente-
nárium adta az ötletet egy hallgatói alkotói pályázat kiírására. 
A harmadik évtől hirdetik meg Kortárs Hangon címmel a pá-
lyázatot. – Fontos, hogy arra inspiráljuk a fiatalokat, vállalják a 
stílusukat és a megmérettetést is – mondta.

A Kortárs Hangon ’14 pályázat első helyezettjei: Tóth Be-
áta – Miskolci Egyetem, Hamar Róbert – Eszterházy Károly 
Főiskola. Második helyezettek: Kovács Katalin Tímea – Sapi-
entia EMTE, Pál Tamás – Babes-Bolyai Tudományegyetem. 
Harmadik helyezettek: Hangácsi Zsuzsanna – Miskolci Egye-
tem, Kiss Dávid – Eszterházy Károly Főiskola, Hajtós Bertalan 
– Miskolci Egyetem. 

az íráS mágIa – 
KortárS hangon IS!

Kárpátaljai költő Miskolcon
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Az akció érvényes: 
2014. 04. 12-től 2014. 04. 19-ig 

Tomi Kristály 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Tomi Kristály 4 kg, 499 Ft/kg 1999 Ft
Tomi Kristály mosógél 2,92 l, 685 Ft/l 1999 Ft
Biopon Takarékos 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Biopon Takarékos 5 kg, 399 Ft/kg 1999 Ft
Persil mosópor 1,6 kg, 856 Ft/kg  1369 Ft
Flóraszept konyha-, fürdőtisztító, 750 ml, 799 Ft/l 599 Ft
Well Done hideg zsíroldó, 750 ml, 999 Ft/l 749 Ft
Well Done ablaktisztító, 750 ml, 398 Ft/l 299 Ft
Bref  Power WC-tisztító, 3 db-os, 239 Ft/db 719 Ft
Bref Duo Aktív WC-gél, 60 ml  399 Ft

április 10–16.

HETENTE FANTASZTIKUS ÁRAK valamennyi Coop üzletünkben!
Eh. csirke-

comb 
1 kg  

(baromfit árusító  
üzletekben)

699 Ft

Sertéslapocka  
1 kg  

(tőkehúst árusító  
üzletekben)

Április 11–13-ig

1099 Ft

Sertéscomb 
1 kg  

(tőkehúst árusító  
üzletekben)

Április 11–13-ig

1199 Ft

KErESSE az aKcióS PicK tErméKEinKEt cOOP aBc éS cOOP SzuPEr üzlEtEinKBEn:
Pick löncs felvágott 1 kg   1299 Ft

cSaK cOOP SzuPEr áruházainKBan:
herz szeletelt csemege, paprikás, csípős kolb.  70 g, egységár: 4843 Ft/kg 339 Ft
Pick Békebeli füstölt, kötözött sonka 1 kg 1999 Ft

„SPórOljOn töBBEt” 3 dB váSárláSánál:
Pöttyös óriás túró rudi natúr 51 g, 1941 Ft/kg, 109 Ft helyett 99 Ft/darab

Keresse településén a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt. üzletet! 

A HBB Szerviz Kft. (Győr-Moson-Sopron megye,  
Fertőszentmiklós) gyakorlattal, üzleti kapcsolattal rendelkező 

gépésztechnikust, gépészmérnököt 
keres üzemvezető vagy  

üzemvezető-helyettes munkakörbe. 

Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a 99/544-174-es  
telefonon. További részletek megbeszélése személyesen.

hÚSvéti lOcSOlóS PartY éjSzaKai  
FürdŐzéS a BOGácSi thErmálFürdŐBEn!

Április 19-én, 19.00–23.30 óráig 

Éjszakai fürdőzés sok jó zenével  
és karaoke party

A belépő csak 1200 Ft/fő
További info: www.bogacsitermalfurdo.hu vagy 06-49/534-410
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Április 12-én bezár a diósgyőri fedett uszo-
da, megkezdődik ugyanis az épület részleges 
belső felújítása, illetve külső energetikai korszerűsítése. A 
majd’ 192 millió forint bruttó összköltségű projektre mint-
egy 154 millió forintot pályázaton nyertek el. A június 30-
áig tartó munka ideje alatt a Kemény Dénes uszoda 
és a Selyemréti fürdő várja az úszókat és az 
úszni tanulókat.

Régi tervet valósít most meg a Mis-
kolc Városi Sportiskola (MVSI) és a 
város önkormányzata, hiszen a di-
ósgyőri uszoda felújítása, korszerű-
sítése már hosszú évek óta esedékes 
volt. A sportiskola nyertes TAO-s pá-
lyázata segítségével 62 millió 192 ezer 
forintot – aminek 70 százaléka támogatás, 
a 30 százalék önrészt pedig az önkormányzat 
biztosítja – fordíthatnak a belső felújításra. – Ennek 
keretében új vasbeton kiegyenlítő medence épül a régi fém he-
lyett, új férfi és női szociális blokk létesül a dolgozók számára, 
a vezetékektől a lámpatestekig teljesen megújul az elektromos 
hálózat. Emellett részleges festést végeznek és álmennyezetet 

alakítanak ki az 
öltözőkben és a 

közlekedőkben – mondta el Pásztor Attila, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. projektmenedzsere.

A külső felújításra az önkormányzat nyert el KEOP pályáza-
ton mintegy 110 millió forintot, amihez még 19 millió 

380 ezret hozzátesznek önerőként. Ebből va-
lósítják meg az energetikai korszerűsítést, 

azaz a hőszigetelést, a nyílászárók cseré-
jét és a szociális helyiség zárófödémé-
nek szigetelését. A megújult épület-
be június 30. után térhetnek vissza 
az úszók. Addig természetes mó-
don a Kemény Dénes Városi Uszo-

dába járnak edzeni a fiatal sportolók. 
A kötelező úszásoktatással már más a 

helyzet, ugyanis ezen a téren a sportuszo-
da kapacitása 100 százalékban foglalt.

– Mivel bízhatunk benne, hogy az időjárás to-
vábbra is kedvező marad, megállapodtunk a Selyemréti 
Strandfürdő vezetésével, hogy a még hátra lévő turnusokkal 
náluk folytatjuk a munkát – mondta el Szabó László, az MVSI 
ügyvezetője.                                                         Cs. M. | fotó: Juhász á.

Sátrat bontottak múlt héten a Se-
lyemréten, ezért egy hétig zárva 
volt a strandfürdő, amely hétfőtől 
újra látogatható. 

Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
kommunikációs vezetője elmond-
ta, a Selyemréti Strandfürdőben 
múlt héten rendben megtörtént a 
szokásos, tavaszi sátorbontás, így 
hétfőtől újra várja a látogatókat a 
létesítmény. Újra üzemel az úszó-
medence, továbbra is látogatható a 
dögönyözőmedence és a szaunák is.

– A sátorbontás ideje alatt az 
úszómedence felújító festésen esett 

át, elvégezték a vizesblokk és a víz-
forgató rendszer ilyenkor szoká-
sos karbantartási munkáit, illetve a 
vízcsere is megtörtént – tette hozzá 
Pásztor Imre. A pihenni és sportol-
ni vágyókat tehát újra várja a 27–29 
Celsius-fokos vízhőmérsékletű, 50 x 
20 méteres úszómedence és az egész 
évben működő dögönyözőmedence, 
amelyben nyakzuhany és víz alat-
ti sugármasszázs segíti az ellazulást 
a hát-, váll- és deréktájék alapos át-
masszírozásával, 33 Celsius-fokos 
termálvízben. Az érvényes bérlettel 
rendelkező vendégek részére a bér-
letszelvények felhasználhatóságát 7 
nappal meghosszabbította a Selyem-
réti Strandfürdő vezetősége.

AsztAlrA VArázsolt Vendégszeretet
Első díjat nyert a miskolci helyi turisztikai 
desztináció-menedzsment (TDM) szerve-
zet, a MIDMAR Nonprofit Kft. és a Miskol-
ci Turisztikai Kft. a Turizmus Trend Iránytű 
marketing-kommunikációs versenyén. A díj 
a Tourinform Miskolc és a Miskolc Bolt, va-
lamint a Miskolc Cafe közös munkáját jutal-
mazta.

A versenyen a TDM egyik tulajdonosa, a 
Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület Asz-
talra varázsolt vendégszeretet című pályázata 

is a díjazottak között szerepelt. A díjátadót áp-
rilis 7-én, hétfőn délután tartották, Budapes-
ten. Az alig másfél éve működő miskolci TDM 
szervezet, a MIDMAR munkájának nem ez az 
első szakmai elismerése, hiszen alig egy hó-
nappal ezelőtt, az Utazás kiállításra jelent meg 
egy hosszabb cikk a Turizmus Panorámában 
Nagy Júlia TDM-menedzserről, ahol Magyar-
ország egyik legfontosabb turisztikai szaklap-
jának újságírója szintén méltatta a szervezet 
munkáját. A mostani díj a szervezetben folyó 
mindennapi munka elismerése, amellyel nem-

csak a TDM csapatának, hanem a Miskolci Tu-
risztikai Kft. egykori és mostani vezetőinek és 
munkatársainak a munkáját is értékelték.

Amint arról beszámoltunk, a MIDMAR 
Nonprofit Kft. Tourinform Miskolc – Miskolc 
Bolt – Miskolc kávézó – Információs iroda 
Miskolc szívében című pályázat a Kommuni-
káció az eladás helyén kategóriában, a Miskolc 
és Térsége Turisztikai Egyesület Asztalra vará-
zsolt vendégszeretet című pályázata a Print ka-
tegóriában került be a legjobbakat jelentő rö-
vid listára – most pedig a díjazottak közé.

– Több okból kezdeményeztem az „Avasi épí-
tőtábor 2014” rendezvényt. Egyrészt azért, hogy 
lehetőségeinkhez képest megtisztítsuk a törté-
nelmi Avas területét a különféle hulladékoktól, 
másrészt pedig azért, hogy a fiatalok ismerked-
jenek, barátkozzanak egymással, közösségek 
alakuljanak ki. Sok gyereknek ugyanis nincs le-
hetősége táborozni, kirándulni, üdülni, közös-
ségbe menni – mondta el Fodor Zoltán. 

A munka a tervek szerint 13 óráig tart majd, 
utána a gyerekek ingyenes ebédet kapnak, ezt 
követően pedig a hét 2-3 napján kulturális prog-
ramokon, strandlátogatáson, rendezvényeken 

vesznek részt. A munkavégzést szakemberek 
irányítják, a diákok munkaruhát, felszerelést, 
órabért kapnak. – A jelenlegi törvény értelmé-
ben azok a diákok, akik 2016. évben érettségiz-
nek, 50 óra önkéntes munkát kötelesek végez-
ni. Érdeklődtem, hogy az építőtáborban részt 
vevő diákok a ledolgozott 30 órát elszámolhat-
ják-e az 50 óra önkéntes munkában. Azt a vá-
laszt kaptam, hogy igen. Aki tehát most 9. osz-
tályos, az 2016-ban, vagy azután érettségizni fog 
és részt vesz a munkálatokban, az a ledolgozott 
órát betudhatja a kötelező önkéntes óraszámba 
– mondta el Fodor Zoltán.

A megyei katasztrófavédelem és a megyei kor-
mányhivatal illetékesei is vis maiornak minősí-
tették a napokban történt, kisavasi pinceomlást. 
A helyreállítás költségeit mintegy 30 millió fo-
rintra becsülik, ennek 70 százalékát biztosítják a 
vis maior alapból, ha eredményes lesz a Belügy-
minisztériumhoz benyújtott pályázat. 

Mint ismert, az út és a pince a 
Győri soron szakadt be, az önkor-
mányzat statikusa átvizsgálta a te-
rületet, amelyet élet- és balesetveszé-
lyessé nyilvánított. A veszélyhelyzet 
elhárítását már másnap megkezd-
ték, és bejelentették az eseményt a 
Belügyminisztérium vis maior alap-
jához. 

– A helyreállítás a pincetömedéke-
lést, a partfal lekönnyítését és egy új 
támfal megépítését jelenti. A munká-
latok becsült költsége mintegy 30 mil-
lió forint – mondta el a Miskolc Tele-
víziónak Durda Péter, a polgármesteri 
hivatal beruházási és városüzemel-
tetési osztályának munkatársa.  

A helyreállítást nehezíti, hogy a terület autóval és 
munkagéppel sem közelíthető meg, a gépek beju-
tásához kerítéseket, épületeket kell elbontani, fá-
kat kivágni. 

Durda Péter elmondása szerint a vis maior pá-
lyázatot a nyár folyamán bírálja majd el a minisz-
térium, a helyreállítás szeptemberben kezdődhet.

Közel             Millióból úJul Meg192 a diósgyőri uszoda
újra látogatható a Selyemréti Strandfürdő

Karbantartás,
sátorbontás

Turisztikai díjat 
nyert Miskolc

Pinceomlás a Kisavason

Avasi 
építőtábor, 
középiskolásoknak

Környezetvédelmi tábort 
szervez az Avason június 
30-tól július 25-ig Fodor 
zoltán önkormányzati 
képviselő, középiskolá-
sok számára. A tervek 
szerint a résztvevők a tá-
borban hulladékgyűjtést, 
tereprendezést végeznek 
majd, emellett közössé-
gi, kulturális programo-
kon vesznek részt. 



Város/közösség

Az 1912-ben készült képeslapon a bal oldali földszintes ház a cipészek 
árucsarnokának is helyet adott. Az épület a XVIII. század végén készült, az 
1843. évi tűzvész után átépítették, s Palóczy László leánya és veje, Palóczy 
Judit és Dominkovics Lajos lakta. Haláluk után 1890–1905 között posta és 
telefonközpont működött itt. 1917-ben, az első világháború alatt Ungvárról 
ide költöztették az állami „főreál” iskolát, amely 1939-ig lelt itt otthonra, az-
tán Kassára telepítették, majd 1945-ben vissza. Volt itt Dolgozók Gimnáziu-
ma is, majd 1996-os átalakítása óta a CIB bank működik benne. 

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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110 éve, hogy 1904. május 5-én 
Budapesten elhunyt a XIX. szá-
zad legnagyobb magyar roman-
tikus regényírója. A temetésen 
Miskolc nagyszámú küldöttsé-
ge nemcsak díszpolgárától vett 
búcsút, hanem attól a szellem-
óriástól is, aki településünket 
második szülővárosának tar-
totta, ahol a sírból kikelve új 
életet kezdett.

Jókai Mór (eredeti nevén Ásvai 
Jókay Móric) Komárom szülöttje, 
majd a pápai református kollégium 
hallgatója volt, s itt kezdődött barát-
sága Petőfi Sándorral. 1848. márci-
us 15-én is együtt élték meg a pesti 
történéseket. Jókai ekkor ismerke-
dett meg Laborfalvi Róza (erede-
ti nevén Benke Judit) színésznővel, 
akit, bár nyolc évvel idősebb volt, 
mint ő, 1848 augusztusában – a csa-
ládja kitagadását is vállalva – felesé-
gül vett. A szabadságharc sodrásá-
ban követte a kormányt Debrecenbe, 
majd – Palóczy Lászlóhoz hasonlóan 
– Szegedre és Aradra is. A világosi 
fegyverletétel után Kossuth Lajos és 
Szemere Bertalan környezetéből né-
hány emberrel igyekezett kikerülni 
a császáriak látóköréból. Így jutott a 

bükki településre, Tardonára (alsó 
képünkön), ahol néhány hónapig – 
felesége színészkapcsolatai révén – 
visszavonultan élt. (Erre emlékezik 
az 1851-ben megjelent „Egy bujdosó 
naplója” c. novellagyűjteményében.)

Laborfalvi Róza Komáromból, 
Klapka Györgytől kapott menlevelet 
férje számára, aki Kovács János né-
ven érkezett Miskolcra, majd innen 
gyorskocsival ment tovább Pestre. 
Jókai „bujdosása” ezzel véget ért, vi-
szont emléke élete végéig benne élt, 
s 1883-ban ezt meg is osztotta egy 
miskolci látogatása alkalmával. Bár 
országgyűlési képviselő volt, Mis-
kolcra Laborfalvi Róza színésznő 
férjeként érkezett (felső képünkön), 
hogy részese lehessen felesége szín-
házi búcsúfellépésének. Laborfalvi 

1833-ban, 16 évesen lé-
pett színpadra, az 1883. 

december 19-ei búcsúelőadás az öt-
venéves évfordulónak szólt, s egy-
ben búcsú volt Miskolctól is, hiszen 
1886-ban meghalt.

A helyi sajtó részletesen beszámolt 
a színházi köszöntésről, ezt követően 
a miskolciak fáklyásmenetéről, a dí-
szes fogadásról, majd a Korona szál-
lóban tartott másnapi ebédről. Ter-
mészetesen itt köszöntőt mondott a 
kortárs Lévay József, Szemere Berta-
lan egykori titkára, Horváth Lajos, 
aki hasonlóan szabadelvű képviselő 
volt, s régtől fogva jól ismerték egy-
mást. Természetesen beszélt Soltész 
Nagy Kálmán polgármester is. Jókai 
itt mondta el azóta sokak által idé-
zett visszaemlékezését a 34 évvel ko-
rábbi bujdosásáról. (Folytatjuk)

Dobrossy IstVán

A miskolci TDM „Tanulmányút 
itthon, Miskolcon” című sorozatá-
nak a szerdai már a hatodik állo-
mása volt. A turisztikai szolgáltató-
kat – utazási irodák, a szálláshelyek 
munkatársait – korábban idegen-
vezető kalauzolta a Pannon-tenger 
Múzeumban, Lillafüreden, az épü-
lő diósgyőri várban, a belvárosban, 
majd a Miskolci Galériában és a 
Színészmúzeumban – most pedig 
az avasi borospincékhez vezetett 
az út. Ezúttal Bodnár Krisztina, a 
Miskolci Tourinform Iroda veze-
tője, valamint Némedi Varga Zoltán, az Ava-
si Cellárium vezetője kalauzolta a meghívott 
vendégeket a május 10-ei III. Avasi Borangolás 
helyszínein.

– A „tanulmányutakkal” egy-egy közismert, 
vagy éppen kevésbé ismert látnivalóra kívánjuk 
ráirányítani a figyelmet – hangsúlyozta Bodnár 
Krisztina. – Reményeink szerint így a turisták-
kal közvetlenül találkozó munkatársak még hi-
telesebben tudnak információt nyújtani ezekről 
a látnivalókról, és még nagyobb kedvet csinál-
nak a vendégeknek azok felkeresésére.

A szerdai „tanulmányút” tehát az idei Ava-
si Borangolás helyszíneit járta végig. A részt-

vevők felkeresték az Aranykorona Hotel Sétá-
ló pincéjét és az Avasi Celláriumot is. Némedi 
Varga Zoltán, a cellárium vezetője elmondta, 
idén már harmadik alkalommal rendezik meg 
a Borangolást több civil szervezet összefogá-
sával, a Miskolczi Borbarátok Társasága szer-
vezésében. Érdeklődésünkre elmondta, a bo-
rokról a helyi gazdákon kívül, Magyarország 
jelentős borvidékeiről meghívott borászatok 
gondoskodnak, finom ételekből, hangulatos 
„pincezenekarokból” sem lesz hiány. Több 
mint húsz nyitott pince várja a látogatókat má-
jus 10-én.

k. I. | fotó: J. á.

Pusztai Tamás, a múzeum igazgatója köszöntő-
jében az intézmény és a matyó népművészet kap-
csolatáról szólva elmondta: elődjük, a Borsod Mis-
kolci Múzeum igyekezett meghatározni önmagát 
egykor, s az akkori vezetők elhatározták: „mesz-
szebb tekintenek a miskolci búzatábláknál”. – Ha-
mar felfedezték a matyó népművészetet, s komoly 
gyűjtemény jött létre. Gáspár Mihály gondozta, aki 
múzeumőr volt itt, a Papszeren. Lánya elmondta, a 
matyó szoba volt számára a legfontosabb. Tavaly, 
Miskolc városának köszönhetően hozzánk került a 
Kárpát-medencei viseletgyűjtemény, így 
nem csupán a matyó szobára lehetnek 
majd büszkék gyermekeink, hanem 
a viseletszobára is – fűzte hozzá 
Pusztai Tamás.

A tárlatot Tóth Arnold igaz-
gatóhelyettes nyitotta meg. Ki-
emelte, a Herman Ottó Mú-
zeum és a Matyó Múzeum 
munkatársai 2012-ben fogal-
mazták meg a vándorkiállítás 
szükségességének 
gondolatát – ak-
kor még egy in-
tézmény vol-
tak. A kiállítás 
címéből Tóth Ar-
nold kiemelte az örök-
ség szót, amelyhez az intézmény 

két szállal is kötődik. Egyrészt egy 110 éves kuta-
tási hagyomány fűz hozzá, hiszen a múzeumban 
az első tárlat az említett matyó szoba volt. Más-
részt pedig az UNESCO Világörökségi Listáján is 
helyt kapott a matyó hímzőkultúra. Az igazgató-
helyettes szólt a szellemi kulturális örökség részle-
teiről, hangsúlyozva, hogy ezzel a matyó népmű-
vészet egy igazán elit körbe lépett. Kiemelte, ez is 
mutatja, mennyire élő a szellemi kulturális érték. 
A hivatalos megnyitóünnepséget egy mezőkövesdi 

néptánc-páros előadá-
sa zárta. Az érdeklődők 
pedig ezúttal nem csu-
pán gyönyörködhettek a 
gyűjtemény darabjaiban, 
a délután folyamán Vi-
szóczky Ilona etnográ-
fus, a kiállítás rendezője 
tárlatvezetést is tartott. 
A Herman Ottó Múze-
um és a mezőkövesdi 
Matyó Múzeum nép-
rajzi gyűjteményéből 
megrendezett vándor-

tárlat Mezőkövesd, Szentendre, 
Királyhelmec és Brüsszel után ér-

kezett Miskolcra, s június 15-ig te-
kinthető meg a Herman Ottó Múzeum 
papszeri kiállítási épületében.

kIss J. | fotó: MocsárI L.

Jókai Mór bujdosásáról, 

díszpolgárságáról (1. rész)

„nekem Miskolcz 
második 
szülővárosom…”

Egymásba fonódó, kacskaringós szűk utcák szövevénye az avasi pincék és borházak sora – az ismeretlenül idetévedő látogató először talán nehezen is ismeri ki magát itt, és megeshet, hogy még a miskolciak előtt sem ismert minden apró részlete, de a környék romantikus hangulata azonnal rabul ejt mindenkit. A miskolci TDM „tanulmányútja” szerdán ide, a történelmi pince-sorra vezetett, mely május 10-én újra az Avasi Borangolás programjainak ad majd helyet.

Avasi 
barangolás 

a borangolás 
helyszínein

„MívEs kézMűvEs örökség”
A matyó hímzéskultúrának nem csu-
pán múltja van, hanem élő jelene és 
szép, reményteli jövője is. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint a szerda délután, 
a Herman Ottó Múzeumban megnyíló 
tárlat, amely az öltözékek, a jellegzetes, 
világörökségi szinten is méltán elismert 
hímzéskultúra mellett a zene, a tánc és a 
matyó világ legapróbb mozzanatait is az 
érdeklődők elé tárja.

A matyó népművészet múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről
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Futsal
Hazai pályán kapott ki közvetlen riválisá-

tól, a Dunakeszitől a DVTK-Vénusz vasár-
nap a női futsal NB I felsőági rájátszásának 
4. fordulójában. Vereségével a felsőág utolsó, 
ötödik helyére csúszott vissza Sárréti Géza 
csapata, mely 33 pontot számlál. A követke-
ző fordulóban, szombaton a listavezető kis-
kunfélegyházi Astra vendége lesz 16 órától a 
Vénusz.

Eredmény: DVTK-Vénusz – Dunakeszi Ki-
nizsi 1–4 (0–2). Gól: Rondzik, illetve Szekér és 
Szalkai 2–2.

Röplabda
Szombaton Szombathelyen, a Vasi Sport 

Akadémia gárdája ellen bizonyíthatott az Alb-
recht-MVSC-MVSI női NB I-es röplabdacsapa-
ta. Egy játszmát veszítve megérdemelt győzel-
met arattak a vasutasok, akikre még két találkozó 
vár a bajnoki rájátszásban: Miskolcon fogadják a 
Veszprémet, és utaznak Palotára. – Mindenkép-
pen nyerni akartunk, ezt sikerült is kiharcolni, 
így továbbra is jó eséllyel pályázunk a bajnoki ki-
lencedik helyezésre – értékelt Toma Sándor edző.

Eredmény: Vasi Sport Akadémia – Alb-
recht-MVSC-MVSI 1–3 (–19, –12, 23, –13).

Hírek, eredmények

Újra nyerni tudott a DVTK a baj-
nokságban, a piros-fehérek Kispes-
ten harcolták ki a győzelmet. A 
Magyar Kupa elődöntőjének hétvégi 
sorsolása a Debrecent sodorta a Di-
ósgyőr útjába.

Október 19-én, Pakson nyert utol-
jára idegenben bajnokit a DVTK. 
Szombaton a Budapest Honvéd ven-
dége volt a csapat, s bár a hazaiak 
birtokolták többet a labdát, s alakí-
tottak ki több helyzetet, a vendégek 
taktikus játékkal elhozták mindhá-
rom pontot.

A vezetést Marco Rossi együttese 
szerezte meg Boris Živanović révén, 
majd Futács Márkó és az első lab-
daérintéséből betaláló Zoran Kos-
tić góljával fordított a Diósgyőr. A 
válogatott csatár góljánál megsérült 
(George Ikenne-King szállt bele), de 
a hétvégén már talán pályára léphet. 
Sikerükkel a hatodik helyen állnak 
a miskolciak, azonos pontszámmal 
(36) a Ferencvárossal, mindössze két 
egységre a dobogótól.

– Nagyon fontos három pontról 
van szó, külön öröm, hogy 

a 3–4. helyért harcoló gárda ottho-
nából hoztuk el. Sokat foglalkoztam 
a taktikával, láttam, hogyan nyert 
Székesfehérváron vagy éppen a Fra-
di ellen a Honvéd. Le kellett amor-
tizálni az iramot, csapatom fáradt-
sága miatt is, valamint azért, mert a 
rohanás kedvezett volna a kispesti-
eknek. Még egy-két jó eredmény, és 
visszajön az önbizalmunk, görcs 
nélkül tudunk majd játszani. Ne-
héz időszak előtt állunk, így na-
gyon jól jött, hogy a héten csak egy 
mérkőzést játszunk. Az életéért har-
col a Kaposvár, kétszáz százalékot 
tesz majd oda, de nekünk tízzel töb-
bet kell, és begyűjteni a három pon-
tot – mondta Tomiszlav Szivics.

Szombaton 18 órától a sereghajtó 
Kaposvárt fogadja a DVTK.

A hétvégén sorsoltak a Magyar 
Kupában is: a DVTK a címvédő, baj-
noki listavezető Debreceni VSC-t 
kapta. Az első mérkőzést április 15-
én, kedden Debrecenben rendezik 
(18.00), a visszavágót pedig május 
7-én, szerdán 18 órától a diósgyőri 
stadionban. 

S. P.

Mint arról beszámoltunk, a címvédő Kazár Miklós, Szőke Tamás duó nyerte az 
országos ralibajnokság szezonnyitó versenyét, a jubileumi, 20. Miskolc Rallyt. 

– Nagyon izgalmas verseny volt, ez 
tetszik is a nézőknek. 30–50 ezer ember 
lehetett kint, bár nem számolgattam 
száguldás közben. 2008-ból emlék-
szem ennyi nézőre, minden kanyarban 
„csüngtek” – értékelt Kazár Miklós. 
Meg kellett tanuljuk az új autót, mind-
össze 30 kilométert teszteltünk vele 
előtte. El kellett hinni, hogy 177,6-ről – 
ennyi az autó végsebessége – ilyen gyor-
san megáll. A futóműve, 
motorereje, minden töké-
letes, de még messze va-

gyunk attól, hogy a határon autózzunk 
vele. Különleges pályák voltak ezek itt, 
Borsodban, s volt, ahol a Mitsubishik 
nagy előnyben voltak. Le a kalappal 
az autó és navigátorom előtt. Sokat ta-
nultunk, a következő versenyen sokkal 
nagyobb önbizalommal tudunk majd 
menni. Bizakodva várjuk a soros ralit, 
jó, hogy első hellyel kezdtük az évet – 
összegzett a versenyző.

Szőke Tamás a technikáról beszélt 
a miskolci futam után. – Fantaszti-
kus volt az autó, a gumi is jól műkö-

dött, és szerencsére ezúttal elkerül-
tek minket a technikai hibák. Nagyon 
sok munka van abban, hogy idá-
ig eljutottunk – emelte ki a navigátor. 
Az Országos Rallye Bajnokság követke-
ző versenyét, a Fehérvár-ralit június 13. 
és 15. között rendezik.

– Murvás raliról van szó, azt még 
jobban szeretjük. Azt mondják, az 
autó is jobb azon a borításon. Sok pon-
tot szereztünk Miskolcon, ezt foly-
tatnánk. Majd jön a szintén kedvenc 
Veszprém rally, a cél ott is ugyan-
az. Idén is szeretnénk bajno-

kok lenni – tekin-
tett előre Kazár 
Miklós.

Magabiztosan, 83–52-re le-
győzte a Szekszárdot szomba-
ton a DVTK, így megnyerte a 
középszakaszt, melyre a diós-
győri klub története során ed-
dig még nem volt példa.

– Nehéz mérkőzést játszot-
tunk egy jó csapat ellen. Fontos 
volt, hogy egy pillanatra se lan-
kadjon a figyelem, mert végig a 
nyomunkban volt ellenfelünk, 
az első három negyedben nagy 
volt rajtunk a nyomás – értékelt 
Maikel López. A miskolciak ve-
zetőedzője gratulált játékosai-

nak, akik – mint 
mondta – beírták 
magukat a DVTK 

történelmébe.
– Nagy nyomás 

volt rajtunk, mert 
két-három hete mondogatták 
már nekünk, hogy „meglesz, 
meg tudjátok csinálni” – emel-
te ki a spanyol szakember.

Az elődöntőbe jutásért a 8. 
helyezett MTK-val találkozik a 
csapat. López a folytatásról el-
mondta, a rájátszásban bármi 
megtörténhet, itt mindkét fél a 
győzelemre tör.

– Mindenki azt hiszi, az első 
öt percben kell megnyerni a 
meccseket. Nem! Ez nem va-
rázsütésre működik. 40 percig 
tart egy találkozó. Számos or-

szágban dolgoztam rengeteg 
csapatnál, így bátran mondha-
tom, nem az első öt percben kell 
megnyerni egy mérkőzést – fe-
lelte újságírói kérdésre a tréner.

Az MTK elleni párharc pén-
teken, lapzártánk után Mis-
kolcon kezdődött. A második 
mérkőzést vasárnap a budapes-
ti Városmajorban rendezik 18 
órakor. Amennyiben nem dől 
el az egyik fél két győzelméig 
tartó negyeddöntő, visszatér-
nek a csapatok hétfőn a Gene-
rali Arénába, ahol a harmadik, 
döntő mérkőzésre kerülhet sor 
(18.30).

A továbbjutó a PINKK – 
Győr párharc győztesével talál-
kozik az elődöntőben.

Fotó: F. KadeRjáK CSilla

Győzelemmel debütált szombaton a di-
vízió II-ben a Miskolc Renegades amerikai-
futball-csapata. A Szolnok Soldiers elleni 
mérkőzésen nagyarányú győzelmet arattak a 
Renegátok, 36–8-ra nyertek az Ifjúsági pályán. 
Másnap az egyetemi csapat, a Lions ellen ját-
szottak felkészülési találkozót az aranymeze-

sek, és ugyancsak győztek 42–11-re. Apjok Zol-
tán klubelnök úgy fogalmazott, lassan beérik 
az a munka, amit a csapattagok és az egyesü-
let elnöksége az elmúlt években végzett. Április 
20-án újabb edzőmeccset játszanak az Oroszlá-
nokkal a Renegátok, majd április 26-án, divízió 
II-es mérkőzésen a Dabas Sparksot fogadják.

a loKi ellen
a MagyaR KuPában

„izgalmas verseny volt, 
rengeteg nézővel”

bizaKodva váRjáK 
a következő ralit

Három pont kispestről

történelmet írtak 
a kosaras lányok

duPlázott
a RenegadeS
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JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?
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rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Apróhirdetés
A Miskolci Otthon Segítünk Ala-
pítvány önkénteseket keres játszó-
házba, mesélés, diavetítés, együttes 
játszás feladatokra. Munkanélküliek 
számára igazolást adunk az önkéntes 
munkáról. Jelentkezés: miskolciott-
honsegitunk@gmail.com
Miskolci (budapesti) irodáinkba gya-
korlott marketingeseket, marketing-
csoportokat keresünk szűrővizsgála-
tok értékesítésére. Továbbképzés után 
kiváló kereset. Fényképes önéletraj-
zok:  miskolcallaslehetoseg@gmail.
com vagy telefonon a 70/674-0529 te-
lefonon.

Miskolc-Perecesen a Kis-Ernő busz-
megállótól délre az Alma utcában (a 
nagy nyírfánál) 812 m2-es telek sző-
lővel, gyümölcsfákkal, 30 m2-es blokk 
házzal eladó. Vezetékes víz, villany, fű-
tési lehetőség van. Érdeklődni a hely-
színen: szombat, vasárnap 17-19 óráig.
Kedves Szülő! Jöjjön el az ingyenes 
készségfejlesztő játszóházba, ha gyer-
meke még nem beszél, pedig már ille-
ne, vagy hibásan ejti a hangokat és már 
5 éves lesz, vagy nem érdekli a mese, 
a rajzolgatás, színezés, vagy állandóan 
csetlik-botlik. A foglalkozásokat a Mis-
kolci Otthon Segítünk Alapítványnál 
szerdán 15 órakor tartjuk. Jelentkezés: 
miskolciotthonsegitunk@gmail.com 

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. Fax.: 46/501-428
Tel.: 46/501-420 E-mail: info@mikom.hu

Hirdetés

Április 13-án, virágvasár
nap 16.30 órai kezdettel tri
denti rítusú szentmise lesz 
MiskolcPerecesen a Közös
ségi Házban (Miskolc, Bol
lóalja 160. a templom mel
lett).

A Diósgyőri plébánia 
kö zösségi termében 2014. 
április 13án vasárnap de. 

09.30tól 13.30ig Hús
vét jegyében címmel meg
nézhetők és megvásárol
hatóak a Páli Szent Vince 
Szeretetszolgálat ügyes 
kezű asszonyainak saját 
készítésű, húsvéti témájú 
dísztárgyai, termékei. Az 
eseményt Mikolai Vince 
főesperesplébános atya 
nyitja meg.

A Polgármesteri Hiva
tal Kulturális és Idegenfor
galmi Osztálya 2014. ápri
lis 16án, szerdán 8 órára 
megbeszélést hív össze, 
melynek tárgya az első vi
lágháború centenáriumá
nak megemlékezései, prog
ramjai Miskolcon. Várják 

azon civil szervezetek, in
tézmények képviselőit, 
ma gánszemélyeket, akik 
programjukkal csatlakozni 
kívánnak az évfordulóhoz. 
A megbeszélés helyszíne: 
Városháza, Humán Főosz
tály tárgyalója – Hunyadi 
u. 2. 318. szoba.

EgyHÁzi HírEk

FELHíVÁS 

VErSENyFELHíVÁS MiSkOLCi NyUgDíJASOk SzÁMÁrA 2014
Hatodik alkalommal kerül megrendezésre az „Ezüst-Für-
tök” nyugdíjas-versenysorozat az Idősügyi Tanács szerve-
zésében. 2014. Herman Ottó-emlékév, az utolsó magyar 
polihisztor halálának 100. évfordulója. A hat kategóriában 
meghirdetett verseny témája: a természettudós munkássá-
ga, életútja „DICSŐSÉG NINCSEN, CSAK KÖTELESSÉG” 
címmel. Egy versenyző több kategóriában is indulhat. Neve-
zési díj nincs. 

Kategóriák:
1. Vers kategória, melynek 

témája a természet.
2. Ének kategória, melyben 

népdallal, filmdalokkal, mu

sicallel lehet jelentkezni. Té
mája a madárvilág, halászat. 
A jelentkezők önálló produk
cióval, duettben és kórusban 
mutathatják be a műveket.

3. Kézműves kategória, té
mája Herman Ottó élete, mun
kássága és a népművészet.

4. Hangszeres játék kate
gória bármilyen hangszerrel. 
Megzenésített versek, népda
lok, műdalok, operettek. Ön
álló és zenekari produkciókat 
várunk. 

5. Tánc kategória, ezen belül 
néptánc, társastánc. 

6. A színjátszás ebben az év
ben új kategóriaként szerepel. 
Herman Ottóról szóló anek

dotákkal és improvizatív sze
repjátékkal lehet jelentkezni. 

Az egyes kategóriában a 
műsorszámok hossza nem le
het több 8 percnél. Nevezé
si lapok a nyugdíjasklubok
nál érhetők el. A nevezéseket 
az Idősügyi Irodába Miskolc, 
Arany János út 29. sz. vagy a 
polgármesteri hivatal portá
ján kell leadni Zimán Edvin 
nevére címezve.

Nevezési határidő: 2014. áp
rilis 30.

A Miskolc Város Sport
jáért Közalapítvány pályá
zatot hirdet miskolci be
jegyzésű sportegyesületek, 
klubok, sporthoz kapcsoló
dó alapítványok támogatá
sának céljával. A leadás ha
tárideje: 2014. 04. 20. Helye: 
Miskolc, Polgármesteri Hi
vatal, Városház tér 8., Tóth 
Veronika sportreferens. 
Tel.: 0670/6994659. A pá
lyázható összeg mértéke: 

50 000–200 000 Ft. A mis
kolci bejegyzést kérik iga
zolni, az elszámolás határ
ideje a felhasználást követő 
30 napon belül, de legké
sőbb 2014. december 1jéig. 
A Miskolc Város Sportjá
ért Kiemelten Közhasznú 
Közalapítvány kéri a mis
kolciakat, hogy az adójuk 
1%ával támogassák az ala
pítvány működését. Adó
szám:18424957105. 

MiSkOLC SpOrtJÁért

Virágos Diósgyőr
2014 tavaszán útjára indí

tunk egy új programot, mely
nek célja, hogy ne csak a par
kok, közterületek, hanem 
lakóházaink is szép virágos 
ruhát öltsenek. A program so
rán a választókerületeinkben 
élők – lakcímkártyával törté
nő regisztráció után – 35 tő 
petúniát vagy muskátlit kap
nak térítésmentesen. Regiszt
ráció helye, ideje: 2014. ápri
lis 14. és 27. között. Lakossági 

Információs Iroda, Miskolc, 
Kuruc utca 75. sz.

Nyitvatartási idő: hétfő, 
csütörtök, szombat: 8–12 óra. 
Szerda, péntek: 14–19 óra. 
Kedd, vasárnap: zárva.

Seresné  
Horváth Zsuzsanna

18. sz. vk.  
önkormányzati képviselő,

Kovács László
20. sz. vk. 

önkormányzati képviselő

A kézműves sörfőzdék 20 éves 
egyesülete a 10. sörversenyt 
rendezi most Miskolcon, erre 
5 országból közel 100 sört ne-
veztek, amit 27 kategóriában 
18 tagú zsűri bírált el. Megle-
hetősen impozáns számok, de 
elsősorban a szakmához szól-
nak. A nagyközönséget való-
színűleg jobban meggyőzi, ha 
„tiszta, krémes fehér habról”, 
„alacsony komlókeserűséggel 
megtámasztott pilseni malátás 
ízekről” hall, és arról, hogy 
a verseny legjobbjait két hét 
múlva meg is kóstolhatja a 
Szinva teraszon.

A miskolci székhe
lyű Kisüzemi Sörfőz
dék Egyesülete idén 
ünnepli fennállásának 
20. évfordulóját, és erről 
a hagyományos, kétéven
te megrendezett versennyel is 
megemlékeznek.

– A jubileumot négy áprili
si rendezvénnyel tesszük emlé
kezetessé. Ezek közül az első a 
verseny, a második a Miskolci 
Galéria Rákócziházában áp
rilis 27éig látható, történelmi 
magyar sörrelikviákat bemu
tató tárlat, a harmadik a 24ei 
sörtörténeti konferencia, ahol 
a verseny eredményét is kihir
detjük. A negyedik pedig a kéz

műves sörök fesztiválja, amire 
25–27. között várjuk az érdek
lődőket a Szinva teraszon – ösz
szegzett Vaskó György, az egye
sület elnöke.

Közel száz nevezés érkezett, a 
versenyző italok többségét meg 
is lehet majd kóstolni a feszti
válon. Újdonságot biztosan ta
lálnak a sörbarátok, hiszen a 
versenyre hozzák el bemutatni 
a termékfejlesztés eredményét a 

sörfőzdék. Ebben az év
ben a magyar és a hagyo
mányosan benevezett 

középeurópai kézműves 
üzemek mellett két angliai 

főzde is elhozta termékeit.
Nagyon fontos tehát a szak

maiság, ezért a zsűriben a sör
gyártás „nagy öregjei” foglal
nak helyet, az elnöki tisztet 
pedig Hegyesné Vecsery Beáta, 
a budapesti Corvinus Egyetem 
sör és szeszipari tanszékének 
vezetője vállalta.

A sörkóstolás hasonlóképpen 
folyik, mint a borkóstolás. Elő
ször a külsőt veszik szemügyre: 
mennyire tükrös, a színe meny
nyire felel meg a kategóriájának, 

milyen szép a habkorona rajta. 
Aztán jön az illat: megfelele a 
típusnak, vizsgálják a malátás 
karaktert, a komló jelenlétét, és 
természetesen azt is, vane hi
bája. Végül jön a kóstolás, ami
kor figyelik többek között a tes
tességet, a keserű anyagokat, az 
észterességet. Mindezek alapján 
alakul ki az összbenyomás és vé
lemény, hogy fogyasztóként szí
vesen megvásárolnáke azt a sört.

A város képviseletében Pflieg
ler Péter alpolgármester a meg
nyitón hangsúlyozta: büszkék 
Miskolcra és azokra a rendezvé
nyekre, amelyek sok érdeklődőt 
és sok szakmai látogatót vonza
nak, így a mai versenyre is.

Város

Kézműves sörök 
versengenek Közönségkóstoló két hét múlva

Hirdetés



Közös produkcióra készül 
a Rock és Musical Színház 
és a 4-Dance Club Tánc- és 
Musical Stúdió. Vasárnap a 
legendás Miklós Tibor élet-
művének legfőbb állomásait 
mutatják be a Művészetek 
Házában. A magyar ze-
nés színjátszás kiemelkedő 
alakjára emlékezve karitatív 
célokat is szolgál a három 
felvonásos gála – a program 
részleteiről kedden tájékoz-
tatták a sajtó képviselőit a 
szervezők.

– Miklós Tibor neve egyet je-
lent a magyar zenés színjátszással. 
Ő volt az első, aki magyarra fordí-
totta a Jézus Krisztus Szupersztár 
című rockoperát, de nyelvünkre 
ültette át többek között a Hairt, az 
Evitát, a Nyomorultakat, a West 
Side Storyt, az Anna Kareninát, 
a Robin Hoodot, s a Vámpírok 

bálját is. Ő alapította meg a Rock 
Színházat ’80-ban, emellett olyan 
dalszövegeket is neki köszönhe-
tünk például, mint az Álmodj ki-
rálylány vagy az Elfelejtett dal – 
mondta el egyebek mellett Hutter 
Linda, a 4-Dance Club művészeti 
vezetője (képünkön középen).

Az emlékesten három felvo-
násban, négyórás programmal 
emlékeznek Miklós Tiborra 
mindazok, akiket ő indított el 
a pályáján, vagy akikkel együtt 
dolgozott. Fiatalok és már be-
futott színészek, előadók fog-
nak össze, hogy Miklós Tibor 

neve fennmaradjon, családja 
pedig méltóbb körülmények 
között élhesse mindennapja-
it. Fellép többek között Vágó 
Zsuzsi, Miklós Eponin, Pus-
kás Peti, Makrai Pál, Dér Heni, 
Deák Fruzsina, Vecsei László és 
Naszvagyi Tamás is.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

112014. április 12. | 15. hét | XI. évfolyam 15. szám
Miskolci Napló – A város lapja

ápRILIS 12. | szombat
10.00–16.00 | Görömbölyi kultúrpiac. 

Közösségi Ház melletti vásártér.
10.00–14.00 | Húsvéti családi játszó-

ház. Török Eszterrel és Ferenczi-Kovács 
Évával, a Fügedi Márta Népművésze-
ti Egyesület mesterével. II. Rákóczi Fe-
renc könyvtár.

19.00 | Insane 15 éves jubileumi turné. 
CsakazértiS, Anchorless Bodies, Testify, 
Standby Garvit. Helynekem.

ápRILIS 13. | VASáRnAp
09.30 | Húsvéti meglepetés. Mi történt 

húsvétkor? Bibliai történetek, kreatív, kéz-
műves játszóház, sportvetélkedés és játé-
kos énektanulás. Belvárosi Baptista Gyü-
lekezet.

09.30–13.30 | Húsvét jegyében. Meg-
vásárolhatók és megtekinthetők a Páli 
Szent Vince Szeretetszolgálat asszonyai-
nak saját készítésű húsvéti témájú dísz-
tárgyai, termékei. Az eseményt Mikolai 
Vince főesperes-plébános atya nyit-
ja meg. Diósgyőri plébánia, közössé-
gi terem.

10.30 | Meseláda. Miskolci Csodamalom 
Bábszínház.

18.00 | Musical gála sztárvendégek-
kel –  Miklós Tibor-emlékest. A Rock 
és Musical Színház és a 4-Dance Club 
Tánc- és Musical Stúdió musical gálát 
rendez Miklós Tibor emlékére. Művé-
szetek Háza.

ápRILIS 14. | héTfő
17.00 | Falra hányt borsó. Csorba Piros-

ka új kötetét bemutatja Vass Tibor, Jó-
zsef Attila-díjas költő. II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár.

ápRILIS 16. | SZERdA
17.00 | Zenei élet Miskolcon a két világ-

háború között. Művészeti szabadegye-
temi előadás. Előadó: Flach Antal csem-
balóművész-tanár. Miskolci Galéria, 
Feledy-ház.

19.00 | Dumaszínház. Kiss Ádámmal és 
Beliczai Balázzsal. Művészetek Háza.

ápRILIS 18. | pénTEK
17.00 | Fiatal Tehetségek Fóruma. Orosz 

Fanni gitárossal. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

20.00 | Kaukázus-koncert. Helyne-
kem.

ápRILIS 19. | szombat
14.00 | Húsvéti családi nap. Állatsimoga-

tó, csokitojás-keresés. Kézműves foglal-
kozás, játszóház, mesejáték előadás. Ava-
si Színházterem.

20.00 | Zagar-koncert. Helynekem.

Kiállítás
XII. Kunszt – Hapci! A Nagy Kunszt a Miskol-

ci Galéria öt éve működő kortárs képzőmű-
vészeti tanulmányi múzeuma, amely fél-
évente rendez új, elsősorban diákoknak 
szóló, egy adott tematikához kapcsolódó és 
hozzá válogatott műalkotások segítségé-
vel megvalósuló ismeretbővítő foglalkozá-
sokat. Megtekinthető május 10-ig. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

Kassák túlélte, Kaffka nem. A tárlat 
megtekinthető május 10-ig. Miskolci Ga-
léria, Rákóczi-ház.

Lux Antal: Szín-tétikus. Lux Antal kép-
zőművész a Spanyolnátha művészeti fo-
lyóirat rendszeres szerzője, Spanyolnátha 
Mail Art nívódíjas. Tárlata megtekinthe-
tő április 30-ig. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

Mi a bibi. A kortárs képzőművészek alko-
tásait bemutató kiállítás megtekinthe-
tő május 10-ig. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

Tízeset. Tízéves a Spanyolnátha művészeti 
folyóirat. Megtekinthető júniusig. Miskol-
ci Galéria, Rákóczi-ház.

R_Emarque. V. Nemzetközi Spanyolnát-
ha Küldeményművészeti Biennále. Meg-
tekinthető május 10-ig. Miskolci Galéria, 
Rákóczi-ház.

Szagos húsvét reggele. Húsvéti népszo-
kásokból, locsolkodóversekből, kézműves 
ötletekből álló kiállítás a gyermekkönyv-
tár tárlóiban. Megtekinthető április 30-ig. 
Petőfi Sándor Könyvtár.

Mesélnek a képek… a régi Diósgyőr ut-
cáin. Válogatás a könyvtár helyismereti 
fotóiból. Megtekinthető április 30-ig. Pe-
tőfi Sándor Könyvtár.

Kovács Attila Roland miskolci juni-
or festő 33. kiállítása. Megtekinthe-
tő május 31-ig. Szabó Lőrinc Idegennyel-
vű Könyvtár.

április 14. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Kilá-
tó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárás-je-
lentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

április 15. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

április 16. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 18.30 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 
Időjárás-jelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–
06.00 Képújság.

április 17. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Program-
Pont 19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárás-jelentés 20.20 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

április 18. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 
Időjárás-jelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

április 19. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-jelentés 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.17 Időjárás-jelentés 20.30–07.00 Képújság.

április 20. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 
Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális ma-
gazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

Szombaton, 12-én, 19 órai 
kezdettel a minorita temp-
lomban, vasárnap 17 órai 
kezdettel a diósgyőri plébá-
niatemplomban adják elő 
Pergolesi: Stabat Mater című 
művét a Miskolci Nemzeti 
Színház énekkarának szólis-
tái Regős Zsolt vezetésével.

nagyböjti koncertet ad 
a mindszenti templomban 
hétfőn, 17.30 órai kezdettel a 
Bartók-kórus.

nagyböjti orgonás medi-
tációt tart a KÉSZ miskolci 
csoportja nagykedden, 15-én 
17 órai kezdettel a mindszen-
ti templomban. Az elmélke-
déseket Mikolai Vince fő-
esperes, diósgyőri plébános 
tartja, közreműködik Szta-
hura Ágnes orgonaművész.

A Millenniumi esték kere-
tében szerdán, 16-án Jézus 
pere címmel tart előadást a 
Millenniumi teremben dr. 
Sáry Pál, a Miskolci Egyetem 

Római Jogi Tanszékének ve-
zetője 17 órai kezdettel.

A lillafüredi Szent Ist-
ván-barlang fölött tartanak 
keresztutat a minorita atyák 
nagyszerdán, 15 órai kezdet-
tel. Nagypénteki keresztutat 
tartanak Szent Ferenc Kis-
testvérei a megszokott út-
vonalon, Bükkszentlászló és 
Bükkszentkereszt között, 12 
órai indulással.

A szent háromnapon min-
den katolikus templomban 
a meghirdetett időpontban 
kezdődnek a szertartások.

hARAng-hÍREK

pROgRAMAjánLÓ

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

MIndEnKIT éRhET jOgESET

április 15. | kedd | K | 15.00 A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ 
–  Bérletszünet | J | 19.00 BIRTOKOL-LAK, BÉKÉNHAGY-LAK 
– Bácskai Juli Pszichoszínháza

április 16. | szerda | N | 19.00 DON PERLIMPLIN – DON CRIS-
TOBAL – Bérletszünet | K | 14.00 A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK 
ERDŐ – Bérletszünet; 19.00 VESZETT FEJSZE – Lehár (Arany) 
bérlet | J | 17.00 EGY ÓRA VERSEK KÖZT – Művészeink társasá-
gában | CS | 17.00 PÁROS/PÁRATLAN

április 17. | csütörtök | N | 19.00 DON PERLIMPLIN / DON CRIS-
TOBAL –  Bérletszünet | J | 19.00 WOYZECK | CS | 17.00 PÁROS/
PÁRATLAN

április 18. | péntek | N | 19.00 DON GIOVANNI – Vörösmarty (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 19.00 SIRÁLY – Bérletszünet | J | 17.00 A 
KOPASZ ÉNEKESNŐ

április 19. | szombat | N | 17.00 DON GIOVANNI – Csiky (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 19.00 ROSMERSHOLM – Egressy (Arany, 
Ezüst) bérlet | J | 17.00 WOYZECK

 
További programok www.mnsz.eu, facebook/miskolcinemzetiszinhaz
Jelmagyarázat: N – Nagyszínház, K – Kamaraszínház, J – Játék/szín, 
CS – Csarnok.

MISKOLCI nEMZETI SZÍnháZ 

program/kultúra

Miklós Tibor emlékére
jótékonysági musical a Művészetek házában

Két hangversenyt ad Cre-
monában, Stradivari városá-
ban a miskolci Egressy–Erkel 
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar. 
Az elsőt április 27-én, vasár-
nap a San Luca-templomban. 
Ezzel, egyedüli külföldi ze-
nekarként csatlakoznak a II. 
János Pál és XIII. János pápa 
római szentté avatási ünnep-
ségét kísérő, Olaszország leg-
nagyobb zenei centrumaiban 
tartandó díszhangverseny-so-
rozathoz. Második előadásuk-

ra április 28-án, a cremonai 
városi színházban kerül sor.

Cremonával Miskolcnak  
1987-től élő zenei kapcsolata 
van, de ez az első koncertmeg-
hívás. – Tavaly mi nyithattuk 
meg koncertünkkel a Nem-
zetközi Egyetemi Zenei Fesz-
tivált Belfortban. Ez nagy el-
ismerés, hír volt az olasz zenei 
életben is. A legnagyobb meg-
tiszteltetés számunkra, hogy 
ezúttal csak magyar műveket 
kérnek! Túlzás nélkül állítha-

tom, hogy zenekarunk ezen 
koncertjei zenetörténeti jelen-
tőségűek, és Európa-szerte to-
vább öregbítik Miskolc város 
hírnevét – értékelte a meghí-
vást Gergely Péter Pál, a ze-

nekar karmestere. A fiatalok 
utazását a szülők és a város 
vezetése mellett Balog Zoltán 
humánerőforrás-miniszter is 
támogatja saját keretéből, 1 
millió forinttal. 

Cremonai meghívás  
az Egressy zenekarának

Remember 1984 – újra EfOTT Miskolcon 
1984 után, idén nyáron újra 

Miskolcra érkezik az EFOTT, az 
Egyetemisták és Főiskolások Or-
szágos Turisztikai Találkozója. A 
zenei kínálat alakulóban van, az 
első fellépők neveit már közzé is 
tették a szervezők. Július 18-án 

például érkezik a Karthago, az 
Edda, a P. Mobil és a Beatrice is. 

A legendák mellett itt lesz-
nek a jelen sztárjai – például a 
Kowalsky meg a Vega vagy a 
Magashegyi Underground – 
is. Érkezik a Quimby, Pásztor 

Anna pedig a negyedik gene-
rációt is bekapcsolja. – Idén a 
kisfiammal is kiegészül a csapat. 
Még csak három hetes volt Ben-
ji, amikor újra próbáltam, nyolc-
hetes korában pedig egy holland 
turnéra indultunk. Meg sem 

kottyant neki, hiszen már hat-
van koncertet lenyomott velem, 
amíg a hasamban volt – mesélte 
nevetve Anna. Az utazó EFOTT 
1976 óta járja az országot, s 1984 
után, 2014. július 15–20. között 
újra Miskolcon hirdeti: Csak 
szabadon.

KISS j.



A Fölszállott a páva második középdöntőjében mutatkozik be újra szombaton a zsűri és az ország előtt a miskolci Szinva-
völgyi Néptáncműhely csapata. A Duna Televízión sugárzott, országos népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorban ezút-
tal madocsai táncokkal kápráztatja el a közönséget a miskolci néptáncos gárda – az pedig, hogy döntőbe jutnak-e, rajtunk is 
múlik. A Szinvavölgyiek mellett Miskolc számára is kiemelten fontos lesz tehát a szombat este. A néptáncosok kedden délután 
a belvárosban, táncos produkciókkal buzdították a városlakókat, hogy április 12-én szavazzanak rájuk. A Szinvavölgyi Nép-
táncműhely idén első alkalommal méretteti meg magát a tehetségkutató műsorban. Az elődöntőből szó szerint szárnyaltak a 
következő körbe, hiszen a legmagasabb pontszámmal – 47 ponttal – értékelte produkciójukat a szakmai zsűri.          Fotó: F. K. Cs.

Halálos baleset 
a mezőcsáti úton

Halálos közúti közlekedési baleset történt április 6-án, dél-
után négy óra körül a 3307. számú út Hejőszalonta – Hejőke-
resztúr közötti szakaszán. Egy 37 éves szakáldi férfi az általa 
vezetett, Renault Clio típusú személygépjárművel eddig tisztá-
zatlan körülmények között frontálisan ütközött a vele szemben 
menetrend szerint közlekedő, helyközi autóbuszjárattal. A sze-
mélygépkocsi vezetője az ütközés során olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az autóbuszon 
utazó személyek közül négyen könnyebb sérüléseket szenved-
tek. A baleset körülményeit a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
szakértők bevonásával vizsgálja.

Nyolc betörő, tizennégy bűncselekmény
Vádemelési javaslattal élt a rendőrség nyolc férfival szemben, 

akik elfogásukig több mint egy tucat miskolci hétvégi házat tör-
tek fel. A nyomozás adatai szerint az elkövetők Miskolcon főleg 
a Drenka dűlőben, a Prizma utcában és a Wass Albert közben 
2013 januárjától elfogásukig összesen 14 hétvégi házba törtek 
be, ahonnan különféle értékeket tulajdonítottak el. Volt, ahol 
többször is jártak, előfordult, hogy a kutyaól fémből készült te-
tejét is elvitték. A rendőrök azonosították, majd elfogták a bűn-
cselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 26 
éves H. Róbertet, a 30 éves H. Árpádot, a 20 éves B. Zsoltot, 

a 32 éves Sz. Istvánt, a 28 
éves A. Tibort, a 38 éves 
Cs. Józsefet, a 22 éves Sz. 
Györgyöt és a 33 éves M. 
Istvánt. A nyomozást a 

napokban lezárták, az iratokat vádemelési javaslattal megküld-
ték az illetékes járási ügyészségnek.

Kábítószer Lyukóban
Kábítószergyanús anyagot találtak április 2-án, egy személy-

gépkocsi igazoltatása során Lyukóban. A Készenléti Rendőrség 
bevetési egységeinek munkatársai az ellenőrzés során átvizsgál-
ták az autó vezetőjének, illetve utasának ruházatát is, amelyek-
ben kábítószergyanús anyagot találtak. A 23 éves G. Csabát és a 
29 éves E. Bencét további intézkedés céljából előállították a Mis-
kolci Rendőrkapitányságra, ahol a sajószentpéteri terheltekkel 
szemben kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Fáklyaként lángolt a Seat
Április 2-án Miskolcon, a Szondy György utcában gyulladt 

meg és égett ki teljesen egy személyautó. A fiatal Seat menet 
közben kapott lángra, a gyorsan érkező tűzoltók már csak a jár-
mű szinte teljes kiégése után tudták megfékezni a lángokat. Úgy 
tudjuk, a tűz ezúttal nem a motortérben keletkezett, hanem a 
jármű alján. Az eset pontos okának megállapítására szakértői 
vizsgálat indult, az anyagi kár jelentős.
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Heti HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Nem véletlenül ez a kedvenc időszaka. A 
tavasz megérkezésével újult erővel fog mindenhez. A hétközna-
pok is könnyebben telnek és új tervek is fogalmazódnak már Ön-

ben. Most nem ismer lehetetlent, ötletei megvalósításához társakat is talál.

Bika (04. 21–05. 21.) Változásokhoz kínálkozik megfelelő alka-
lom. Szerencsés helyzetekbe kerül, így most könnyebben tudja 
ismereteit és pénzügyi kereteit is bővíteni. Fokozottabban érdek-

lődik hivatása iránt is, ezért fogékonyabb a továbbképzésen.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Szakmai téren nagy lépést tehet előre, ki-
bontakoztathatja rejtett képességeit. Valami fontos dolog kezdő-
dik el ezen a héten. Ha lehet, menjen a szabadba, mert az idegei-

nek és egészségének is jót tesz a friss levegő és a csend.

Rák (06. 22–07. 22.) Tevékeny hét ígérkezik, nem üldögél most 
sem tétlenül otthon. Elég kitartó a nehezebb feladatokhoz is és ez 
meg is hozza gyümölcsét. Szabadidejéből igyekezzen minél töb-

bet a családjával tölteni, lehetőség szerint a friss levegőn.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Nehéz hete lesz, de nem eredmény-
telen. Több konfliktushelyzet is elkerülhető lehet megfelelő hoz-
záállással. Szerelmi téren egy új románc kibontakozására van 

esély, de ehhez Önnek is engednie kellene a büszkeségéből és elvárásaiból.

Szűz (08. 24–09. 23.) A mások miatti aggódás és felelősségvál-
lalás emészti fel az energiáit, pedig nem kellene ennyi mindent 
felvállalnia. Szerencsére a munkavégzésén nem látszik meg ez a 

sok feszültség és továbbra is precízen végzi el feladatait.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Meglehetősen nagy munkát vállalt el, 
viszont kezdi úgy érezni, hogy nem feltétlenül ez a legjövedelme-
zőbb hivatás. Az érzelmi kötődés és tapasztalat azonban segíti a 

kitartáshoz. Párjával a szürke hétköznapok is ünneppé válnak. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Embertársai felelőtlen döntései miatt 
felesleges bosszankodnia, ezzel csak a saját egészségét rontja. 
Más butaságán lépjen túl könnyedén, az ne legyen az Ön gondja. 

Azon változtasson, amin tud, ami a munkáját, hivatását érinti.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Ne halogassa tovább azt a problémát, 
ami már hetek óta nyomja a vállát. Lehet, hogy nem lesz népszerű 
a döntése, ezért is jobb előbb túlesnie a dolgon. Magánéletében 

egy leendő új kapcsolat nem a legjobb kilátás, inkább maradjon a réginél.

Bak (12. 22–01. 20.) Úgy érzi, nem értékelik eléggé a munkáját, 
legalábbis kevésbé ismerik el, mint azokat, akik csak jobban me-
nedzselik magukat. Ne adja fel, előbb-utóbb meglesz az eredmé-

nye kitartásának. Kedvesével egy őszinte beszélgetés eléggé esedékes.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A családalapítás vagy -gyarapítás gon-
dolata foglalkoztatja egész héten. Szerelmével meghitt pillana-
tokat töltenek el, és ez a kérdés is felmerül közben. Hivatásában 

kicsit bizonytalan, több nehézséggel kell megbirkóznia mostanában.

Halak (02. 20–03. 20.) Kivételesen nem csak a pénz motiválja, 
hanem végre megpróbál lelkesedni azért, amit éppen csinál. 
Nemcsak a hivatásában, hanem a magánéletében is jelentős elő-

relépés ez a hozzáállás. Érdemes apróbb ajándékkal meglepni kedvesét.

Miskolci Napló

Fotó: JuHász á.

Forró nyomon

Jellegzetességeink

Új, négyrészes rejtvényünk-
ben néhány miskolci sajá-
tosság, jellegzetesség ne-
veit rejtettük el. Kérjük, a 
megfejtéseket együtt, legké-
sőbb április 30-án éjfélig juttassák 
el a MIKOM Miskolci Kommunikációs 

Nonprofit Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. vagy 
e-mailben az info@mikom.hu 
címre. A helyes megfejtők kö-
zött egy három hónapos, kor-

látlan fitneszbérletet sorsolunk ki, a 
miskolci Oxy Day Spa felajánlásából. 
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Hímes toJásoK
Idén is megrendezte 

hagyományos, húsvéti hí-
mestojás-kiállítását a Magyar 
Cserkészszövetség II. ker. és a 
750. sz. Nagy Lajos király cser-
készcsapat, a Miskolci Kultu-
rális Központ együttműkö-
désével. A különleges tárlaton 
mintegy kétszáz hímes tojást 

tekinthetnek meg az érdeklő-
dők április 16-ig, hétköznapo-
kon 9 és 16 óra között a Vas-
gyári Közösségi Házban. Az 
öregcserkészek, fiatalok és gye-
rekek által festett hímes tojások 
egy része megvásárolható.

Előző REjtVéNyüNK HElyES MEgfEjtéSEI: 1. Desperado 2. Vastag Csaba 3. 
Paddy and the Rats 4. Bíborszél. A Computer Pont Informatikai Kft. által felajánlott 
tabletet nyerte: Vinczéné Berta Katalin (Miskolc). 

DöNtőbe
juttathatjuk

a  szin  vavöLgyieKet

a vasgyárban

a  hét  
fotója
F. KaderJáK Cs. 
FeLvéteLe
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