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Miskolci Napló
Középkori fegyverbemutatók-

kal, kézműves foglalkozásokkal, 
autentikus, rendhagyó tárlatve-
zetéssel és lovagi tornával vár-
ták az érdeklődőket a diósgyőri 
várban a húsvéti, hosszú hét-
végén. Az időjárás is kedvezett 
a megelevenedő középkornak, 
a felújítás alatt álló vár pedig 
impozáns hátteret biztosított a 

diósgyőri kóbor lovagok 
festői küzdelmének. 

HúsvétI bajvívás

és soKadaloM

több ezer, a biztos alaphoz 
szükséges cölöp már a föld-
ben van, és a múlt héten 
megérkeztek az első tartó-
pillérek is a takata miskol-
ci gyárának építéséhez. je-
lenleg már több mint félszáz 
munkás dolgozik a beruhá-
záson a déli Ipari Parkban, 
számuk egyre nő. 

véget ért a köz-
szolgálati tele-

vízió országos 
tehetségkutató 
műsorának má-

sodik szériája. 
a Fölszállott a 
páva döntőjé-
ben a szinva-

völgyi Nép-
táncműhely 

produkcióját 
különdíjjal ju-

talmazták.

törvéNyMódosítás

a „FészeKraKóK” 
KIlaKoltatása érdeKébeN

Kriza ákos polgármester és Csö-
bör Katalin országgyűlési képvi-
selő törvénymódosítást kez-
deményez a „fészekrakó” 

ügyben megindí-
tott intézkedé-
sek folytatása 
érdekében.a taKata-CsarNoKoK

Hamarosan 
„kinőnek 
a földből”

3.
oldal

3.
oldal

KülöNdíjat Nyert
A SzinvAvölgyi néptáncműhely

Kriza ákos polgármester és 
Kovács zoltán, társadalmi fel-
zárkózásért felelős államtit-
kár pénteken az avason adta 
át az ötezredik laptopot. a szá-
mítógépet egy 13 éves tanuló, 
Hulényi laura kapta.

5.
oldal

átadták 
az ötezredik 
laptopot

7.
oldal



Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, felelős szerkesztő: Szepesi Sándor | Terjeszti a kiadó. | Terjesztéssel kapcsolatos információ: 
46/503-501/100. | Nyomda: Lapcom Zrt. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: 46/501-420. Ügye-
let: 70/375-0308. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.

Miskolci Napló

Miskolci Napló

Választás 20142
n FIDESZ
n MSZP
n JOBBIK
n EGYÉB

n FIDESZ
n MSZP
n JOBBIK
n EGYÉB

n FIDESZ
n MSZP
n JOBBIK
n EGYÉB

2014-es választások

2010-es választások

2006-os választások

MISKOLC

MISKOLC

Az előző választások nyertese, a 
Fidesz – KDNP pártszövetség a 
legújabb kori magyar demokrá-
cia történetében példátlan módon 
újra megszerezte a mandátumok 
kétharmadát. Ez a teljesítmény 
nemcsak hazai, hanem nemzetközi 
szinten is egyedülálló. A fanyalgók 
ilyenkor azonnal a választási rend-
szer változását hozzák fel magya-
rázatként.

A parlament létszámának csök-
kentése érdekében a kormányzó 
erők valóban változtattak, de a lé-
nyeg, a vegyes (egyéni és lista) vá-
lasztási rendszer nem módosult. 
Most a 199 képviselő közül 106-ot 
választanak meg egyéni körzetben. 
Korábban a 386 képviselő közül 176 
fő szerzett ilyen módon mandátu-
mot. Ennyi a változás, azaz most 
a mandátumok 53,2%-a szerezhe-
tő meg egyéni körzetben a koráb-
bi 45,6% helyett. Itt jegyzem meg, 
hogy a Nagy-Britanniában mai na-
pig alkalmazott „first past the post”, 
azaz a „győztes mindent visz” típusú 
rendszer alkalmazása esetén a jelen-
leg kormányzó erők Magyarorszá-
gon 90% feletti többséget érnek el. 

A választási rendszerektől füg-
getlenül jól látható, hogy egyik el-
lenzéki erő sem tudta megközelíte-
ni a jobboldali pártszövetséget, így 
a küzdelem csupán a második he-
lyért folyt. Egyértelműen megálla-
pítható, hogy az eredmény okát nem 
a választási rendszerben, hanem a 
kormány teljesítményében és annak 
társadalmi elfogadottságában kell 
keresni és megtalálni. 

Nálunk, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, az új választókörzetek 
kialakításakor – a korábbi válasz-
tási eredmények alapján – már jól 
látszott, hogy a hétből két helyen 
(Borsod 5. vk. Sátoraljaújhely, és 7. 
vk. Mezőkövesd) a jobboldali, míg 
másik két körzetben (Miskolc 1. és 
2. vk.) a baloldali elkötelezettségű 
szavazók dominálnak. A további 
három körzet kiegyensúlyozottnak 
néz ki, így itt általában – és most is 

– az országos preferenciák szerinti 
eredmény várható. Megyénkben a 
papírformát egyedül az 1. választó-
körzetben, Csöbör Katalinnak sike-
rült felülírni, így a hét mandátum-
ból hatot a Fidesz – KDNP jelöltjei 
szereztek meg. Az MSZP-nek be kel-
lett érnie egy nagyon szoros küzde-
lemben megszerzett mandátummal. 

A választás napján a miskolciak 
az országos átlagnál (61,73%) aktí-
vabbak voltak, pontosabban az 1. 
választókörzet szavazói 63,01%-os 
részvétellel felülmúlták az orszá-
gos átlagot, míg a 2. körzetben kö-
zel azonos arányban vettek részt 
(61,92%) a voksolásban.

Minden téves állítás ellenére Mis-
kolcon a Fidesz – KDNP listája kap-
ta a legtöbb, 27 163 szavazatot, ami 
32,62%-nak felel meg, tehát a mis-
kolciak egyértelműen a folytatásra 
szavaztak. Az MSZP és szövetsé-
gesei a városban 25 225 szavazatot 
(30,33%) kaptak, míg a Jobbik listá-
ja 23 786 szavazattal (28,56%) a har-
madik lett. A többi induló, az úgy-
nevezett kis- és megtévesztő pártok 
7056 szavazatot (8,47%) tudtak be-
gyűjteni. 

A város 20 önkormányzati körzet-
re tagozódik. Ebből 9 helyen a Fidesz 
– KDNP lista, 7 körzetben a Jobbik 
és 3 helyen az MSZP (és szövetsége-
sei) kapták a legtöbb szavazatot. Egy 
körzetben, a 9-esben 1277 szavazat-

tal fej-fej mellett végzett a kormány-
pártok és a baloldal listája. Üzenet-
értékű, hogy a 2. vk. két körzetében 
a Fidesz – KDNP lista győzelme 
mellett a szocialista párti jelölt kap-
ta a legtöbb szavazatot. 

Ha a 2014. évi parlamenti válasz-
tások eredményeit összehasonlít-
juk a korábbi időszakokkal, akkor 
a 2006. évvel rendkívüli módon ha-
sonló számokat kapunk. Az alacso-
nyabb részvételi aránnyal és a város 
lakóinak csökkenésével korrigálva, a 
Fidesz szinte teljes mértékben meg-
tartotta szavazóit. Hasonló korrek-
ciót elvégezve a korábban a szocia-
listákra leadott szavazatokkal, ez a 
szám most a Jobbikra és az MSZP-re 

leadott szavazatok összegével egye-
zik meg, azaz a Jobbik szinte lefelez-
te Miskolcon a szocialisták szavazó-
it. Ez a magyarázat arra, hogy ami 
2006-ban nem volt elegendő a Fi-
desznek a győzelemhez, az 2014-ben 
mandátumot eredményezett. 

A mostani választások már egy 
kicsit előre jeleznek az őszi önkor-
mányzati választásokra. Most a két 
miskolci körzet közül ez egyiket a 
kormányzó erők, a másikat az el-
lenzék képviselőjelöltje nyerte meg. 
Ősszel már nem lehet két aranyér-
met kiosztani. Miskolcnak dönteni 
kell: hogyan és merre tovább?   

(Készítette: Demeter Ervin kor-
mánymegbízott és Sáfián Ádám po-
litológus)

A legutóbbi választások eredménye 
egyértelműen arra utal, hogy a ma-
gyar társadalom továbbra sem kedveli 
a szélsőségeseket, a demagógokat, a po-
pulistákat, a hazudozókat és a primitív 
ötletelőket. A pártokra leadott szavaza-
tok sok mindenről árulkodnak, de egy 
kérdésben minden egy irányba mutat: 
mindenki rendre és biztonságra vágyik. 
A kormányváltók, azaz a különböző 
balliberális formációk azért is veszítet-
tek, mert még a saját táborukban sem 
voltak képesek rendet tartani. Szövet-
ségkötések, szakadások, újraalakulá-
sok, kiválások és botrányok sorozata 
jelezte, hogy ezek a formációk nem kor-
mányképesek. És akkor még arról nem 
is beszéltünk, hogy hihető, jól érthető 
üzenetekkel sem rendelkeztek. Amikor 
a választások után hiányosságként fel-
merült, hogy például a közbiztonsággal 
kapcsolatban egyetlen szót sem szóltak, 
rögtön megszólaltak a szélsőséges balli-
berálisok, mondván: rendpárti baloldal 
nincs és nem is lesz.

Márpedig a 
magyar társada-
lom egyik legje-
lentősebb prob-
lémája, hogy a 
leszakadt or-
szágrészekben nem érzik biztonság-
ban magukat az állampolgárok. Ahol 
nincs munka, rend és biztonság, ott a 
balliberálisok beszélhetnek összevissza, 
senki sem kíváncsi rájuk. A szavazás 
végeredménye világosan jelezte, hogy a 
szavazók méltányolják a kormánypár-
tok ez irányú törekvéseit, ugyanakkor 
majdnem egymillióan szavaztak arra 
a konszolidálódott jobboldali pártra, 
amelyik főként erre az egy problémára 
koncentrált.

Az üzenet egyértelmű: aki megél-
hetési gondokkal küzd és ráadásul ve-
szélyben érzi a biztonságát, annak a 
problémáját sürgősen meg kell oldani. 
Még akkor is, ha ez nem megy köny-
nyen.

TóTh GY. LáSZLó

Rend és biztonság

hOGYaN ÉS MERRE TOVáBB? 
Miskolcnak dönteni kell: 

A legjobban szereplő pártok, a listás szavazatok 
alapján Miskolc önkormányzati körzeteiben, az 
április 6-ai országgyűlési választáson. 

n FIDESZ
n  Baloldali 

összefogás

n JOBBIK
 Egyenlő 
eredmény
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Üzbég borászati szakemberekből 
álló delegáció érkezett Miskolcra 
szerdán. A városházán Pfliegler Pé-
ter alpolgármester, valamint Vécsi 
György, a Miskolc Holding igazga-
tóságának elnöke fogadta a vendé-
geket.

Tavaly szeptember 1-jén Taskent-
ben megalakult a magyar–üzbég kor-
mányközi vegyes bizottság. A Szijjártó 
Péter államtitkár vezetésével történt 
tárgyalásokon megállapodás született 
a borászati ágazatban történő együtt-
működésről – ennek keretében érke-
zett az üzbég állami borászati holding 
delegációja nemrégiben Magyaror-
szágra.  

Üzbegisztánban jelentős borá-
szati és élelmiszeripari technológiai 
fejlesztés várható, melyben miskol-
ci cégek is szeretnének aktívan részt 
venni. Két hónappal ezelőtt Magyar-
ország taskenti kereskedelmi vezető-
jének felkérésére több üzbég város-
ban tartottak előadásokat – mások 
mellett a Hagyó Kft. munkatársai 
is. Pfliegler Péter örömmel köszön-
tötte a delegáció tagjait Miskolcon, 
majd az üzbég borászok rövid be-
mutatkozását követően levetítettek 
egy Miskolc értékeit bemutató kisfil-
met is. Vécsi György pedig a Miskolc 
Holdingot, annak tagvállalatai kö-
zött pedig kiemelten az Agrokultúra 
Kft.-t mutatta be.

A devizahitelesek problémájának vég-
leges megoldásáig a kormány meg-
hosszabbítja az április végén lejáró 
kilakoltatási moratóriumot. Mivel ez a 
döntés hátráltatná, hogy Miskolc foly-
tassa a „fészekrakó” ügyben megin-
dított intézkedéseket, így Kriza Ákos 
polgármester és Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő törvénymódosí-
tást kezdeményez, melyről már Balog 
Zoltán, emberi erőforrások miniszter-
rel is egyeztettek.

Kriza Ákos az 
ezzel kapcsolatos, 
csütörtöki sajtótá-
jékoztatón elmond-
ta: megválasztása 
óta azon dolgozik, hogy megszabadítsa a 
lakótelepeken élőket azoktól az antiszo-
ciális elemektől, akik még a szocialista 
kormányok és szocialista városvezetés 
idején telepedtek le, s akik mérhetetlen 
károkat okoztak – úgy anyagiakban, 
mint a lakóközösségek hétköznapi életé-
ben. Ezeknek az antiszociális elemeknek 
a kiköltöztetését már három éve elkezd-
ték, több mint ötven család hagyta el az 
ellenőrzések hatására Miskolc lakótele-
peit és tizennégy esetben történt meg a 
tulajdonba kerülés. Ez a folyamat most 
május elsejétől fel fog gyorsulni, őszig 
ezeknek a „fészekrakóknak” a kilenc-
ven százalékát el fogják távolítani a la-
kótelepekről és még idén pontot tesznek 

az egész „fészekrakó” ügynek a végére. 
– Határozott szándékom, ezért dolgoz-
tam eddig is és ezért fogok ezután is, 
hogy még egyszer ne jelenhessen meg 
egy ilyen probléma Miskolcon – tette 
hozzá Kriza Ákos.

A szerdai kormánydöntés azonban 
hatással van a folyamatra, mivel meg-
hosszabbították a kilakoltatási morató-
riumot a devizahiteles lakások tulajdo-
nosaival szemben. Ezzel egyetértenek, 
támogatják, hiszen ezek az emberek mél-
tatlan helyzetbe kerültek a devizahitele-
ik miatt – mondta el Csöbör Katalin. Az 
országgyűlési képviselő hangsúlyozta, 
nagyon fontos számára Miskolc és azon 
belül az Avas. Módosító javaslatot nyújt 

be, amelynek lé-
nyege, hogy vá-
lasszák külön a 
két csoportot, 

vagyis azokat, akik a devizahitelek mi-
att kerültek nehéz helyzetbe és azokat, 
akik képtelenek a társadalmi együtt-
élés szabályai szerint élni. – Nem sze-
retnénk, ha a kilakoltatási moratórium 
meghosszabbítása mögé bújnának ezek 
az elemek is. Tegnap egyeztettünk Balog 
Zoltán miniszter úrral, aki a támogatá-
sáról biztosított minket. Nem fogja senki 
megakadályozni, hogy fellépjünk a tár-
sadalmi együttélésre képtelen elemek el-
len, polgármester úrral, miniszter úrral 
egyetértve minden törvényes lépést meg 
fogunk tenni ennek érdekében – hang-
súlyozta Csöbör Katalin.

H. I.

Több ezer, a biztos alaphoz szükséges cölöp 
már a földben van, és a múlt héten meg-
érkeztek az első tartópillérek is a Takata 
miskolci gyárának építéséhez. Összesen hat-
vanezer négyzetmétert építenek be a gyár 
területén, a talaj szerkezete miatt lényegé-
ben ekkora területet kell betoncölöpökkel 
megerősíteni a stabil alapokért.

– Több ezer, mintegy 6 méteres betoncölöp 
már a földben van, és jelenleg is folytatjuk a 
munkát, most legintenzívebben a légzsákgyár-
tó csarnoknál. Az energiaközpont alapozása 
haladt a legjobban, ott már a váztartó pillérek 
behelyezését készítik elő. Az első néhány pillér 
már meg is érkezett, ami számunkra igen nagy 
és örömteli pillanat volt – mondta érdeklődé-

sünkre Vargay Balázs, a Takata Safety Systems 
Hungary Kft. építési mérnöke.

Ez utóbbi azt is jelenti, hogy hamarosan a 
leglátványosabb szakaszába ér a munka, el-
kezdenek a földből kinőni a csarnokok. – Ti-
zenhárom épületről beszélhetünk, de va-
lójában összefüggő rendszerről van szó. A 
funkciókat úgy lehetne leginkább meghatá-
rozni, hogy két gyártócsarnok lesz, és több, a 
technológiával kapcsolatos kiszolgáló épület. 
Emellett természetesen szükség van irodaépü-
letre, raktárra is. A légzsákgyártó csarnoknak 
az elsők között kell állnia, mert a gyártósoro-
kat beállítani, beüzemelni szintén időigényes 
feladat. Októberre pedig már a gépsorok indí-
tását tervezik.

Cs. M. | fotó: JuHász á.

a „fészekrakók” 
kIlakoltatása érdekében

törVényMódosításÜzbég borászok 
látogatása Miskolcon

Miskolcon már 10 000 lakás fűtését segíti 
megújuló energia, a fenntartható fejlesz-
tések továbbra is a középpontban vannak. 
– Különösen igaz ez a MIVÍZ esetében, 
amely az országban elsőként készített víz-
biztonsági tervet, mely minden fellelhe-
tő kockázatot felmért és elemzett. Ennek 
részeként teljes körű, 24 órás biztonsági 
figyelőrendszer épült ki az elmúlt években, 
ami garantálja, hogy Miskolcon mindig 
kristálytiszta az ivóvíz – mondta el Üszögh 
Lajos, a MIVÍZ ügyvezető igazgatója.

Kihangsúlyozta: minden területen igye-
keznek környezetbarát beruhá-
zásokkal fejleszteni. Április 
elején adták át a világszínvo-
nalú biogázüzemet, az elmúlt 
négy évben, 2014-gyel bezáró-
lag 9 milliárd forint érkezett és 
érkezik a miskolci víziközmű 
szektor fejlesztésére. Ez magá-
ban foglalja a szennyvíztisztítás 
biológiai fokozatának létesíté-
sét éppúgy, mint 13 kilométernyi 

csatornahálózat megépítését. Miskolc eddig 
is az országos átlag feletti csatornázottsággal 
rendelkezett, a támogatott beruházásnak kö-
szönhetően az élen jár az országos átlaghoz 
képest, mégis vannak szennyvízcsatornával 
ellátatlan területek.

– Az önkormányzattal kötött közszolgál-
tatási szerződés alapján a MIVÍZ 2009. júli-

us 1-jétől végzi a város közigazgatási területén 
a települési folyékony hulladék begyűjtését és 
ártalmatlanítását. 2011 végéig az önkormány-
zati rendelet nem ösztönözte kellőképpen a 
közcsatorna-hálózatra való rákötést, valamint 
a folyékony hulladék begyűjtését és ártalmat-
lanítását sem. Ebben az időben a MIVÍZ Kft. 
nyilvántartása szerint a kiépült csatornaháló-

zat mentén 3063 ingatlan nem vette igénybe a 
közműves szennyvízelvezetést, továbbá 1797 
volt azon ingatlanok száma, ahol szennyvíz-
csatorna-hálózat nem épült ki, ennek ellenére 
a begyűjtött mennyiség éves szinten nem érte 
el a 2000 m3-t. A városnak tehát lépnie kel-
lett ezen a téren is, új önkormányzati rende-
let megalkotásával. Elsődleges cél volt, hogy 
minél többen közvetlenül kapcsolódjanak a 
meglévő szennyvízrendszerhez, részt vállalva 
a szennyvízelvezetési, tisztítási költségekből 
és a folyékony hulladék begyűjtésének, ártal-
matlanításának a rendjét olyan kényszerpá-
lyára tereljék, amely mellett rendezni lehet 
ezt a kérdést is. Az új önkormányzati rende-
let szerint a közüzemi ivóvízellátásba bekötött 
belterületi és külterületi ingatlanok esetében 
a fogyasztott, számlázott ivóvíz mennyisége 
vált a folyékony hulladék elszámolási alapjá-
vá. A rendelet hatályba lépését követően a be-
gyűjtött mennyiség hónapról hónapra folya-
matosan növekedett, s 2012-ben meghaladta a 
20 ezer m3-t, 2013-ban a 25 ezer m3-t. Vagyis 
kijelenthető, hogy a rendelet elérte várt célját 
– emelte ki nyilatkozata végén Üszögh Lajos. 

Hamarosan „kinőnek a földből” a TakaTa-csarnokok

környezettudatos sikerek a miVÍZ-nélfenntartható fejlesztések
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MISKOLCI  
ELADÓ INGAtLANOK

A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel  
+ versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím, jelleg Helyrajzi szám Alapterület (m2) Minimális bruttó  
ajánlati ár (Ft) Bánatpénz (Ft) Kiajánlási dokumentáció

ára (bruttó Ft)
Ajánlattétel

beadásának határideje
Ajánlatok  

bontásának időpontja

Tetemvári pincesor 102.
(beépítetlen terület) 3426 131 telek 838 200 42 000 12 700 2014. 05. 05., 10.00 2014. 05. 05., 10.15

Tetemvár Középső sor 
(udvar, egyéb épület) 3427 222 telek, romos épület 1 200 000 60 000 12 700 2014. 05. 05., 11.00 2014. 05. 05., 11.15

Petőfi tér 3. (lakóház) 3428 1077 telek, 711 épület 30 000 000 1 500 000 25 400 2014. 05. 05., 12.00 2014. 05. 05., 12.15

Király u. 13. als. (üres üzlet) 6571/7/A/68 74 4 300 000 215 000 12 700 2014. 05. 06., 10.00 2014. 05. 06., 10.15

Király u. 11. als. (üres üzlet) 6571/7/A/67 61 3 900 000 195 000 12 700 2014. 05. 06., 14.00 2014. 05. 06., 14.15

Soltész N. K. u. 2. fsz.  (üres üzlet) 4207/3/A/51 77 + 134 raktár 7 100 000 355 000 12 700 2014. 05. 07., 10.00 2014. 05. 07., 10.15

József A. u. 44. (üres iskola) 4800 3577 telek, 1513 épület 55 000 000 2 750 000 25 400 2014. 05. 07., 14.00 2014. 05. 07., 14.15

Klapka Gy. u. 27. (üres étterem) 13084 632 telek, 350 épület 25 600 000 1 280 000 25 400 2014. 05. 08., 10.00 2014. 05. 08., 10.15

Álmos u. 24. (fejlesztési terület) 4275/9 7659 telek 65 000 000 3 250 000 25 400 2014. 05. 08., 14.00 2014. 05. 08., 14.15

Békeszálló telep (fejlesztési terület) 23103/4 ~ 18 000 telek 65 000 000 3 250 000 25 400 2014. 05. 09., 10.00 2014. 05. 09., 10.15

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne: MIK Zrt. Helyiséghasznosítási iroda, Miskolc, Széchenyi u. 60. I. emelet, 14. szoba

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a MIK Zrt.-től megvásárolja, s 
az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a töb-
bieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre 
elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt. honlapján www.mikrt.hu, valamint az 516-236, 516-237 és 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 

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?

M
U

N
K

A
LE
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E

TŐ
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É
G

!
rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

HÁZASSÁGÉPÍTŐ KONFERENCIA
Előadások hElyszínE: 

Miskolc, Teleki Kollégium (Selyemrét u. 1.)
(Közvetlenül a Bajcsy-Zsilinszky úti felüljáró után)

Előadások időpontjai: 
2014. május 2., péntek 10–12 óra
2014. május 2., péntek 16–19 óra

2014. május 3., szombat 10–13 óra

Érdeklődni lehet a 06-70/292-0236  
telefonszámon.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes 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

Miskolc város közigazgatási területén díszfák  
növényvédelmi permetezését végezzük  

2014. 04. 28. és 2014. 05. 02. között.

Az alábbi szerek felhasználásával:
l Dimilin 25 WP l Topas 100 EC

l Csöpp Mix l Silwet l Mospilan SG

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

Apróhirdetés
Miskolc-Perecesen a Kiss Ernő buszmegállótól délre az Alma ut-
cában (a nagy nyírfánál) 812 m2-es telek szőlővel, gyümölcsfákkal, 
30 m2-es blokkházzal eladó. Vezetékes víz, villany, fűtési lehető-
ség van. Érdeklődni a helyszínen: szombat, vasárnap 17–19 óráig.
Diákok figyelem! Házhoz megyek. Humán tárgyak, valamint an-
gol, német nyelv oktatását vállalom.  Tel.: 06-20/256-7949.
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Shakespeare születésnapját ünnepelték szerdán a Miskolci Nemzeti 
Színházban. Voltak musicaltörténetek, s természetesen színházi előa-
dások is. A miskolci középiskolások 55 ezer kupakot válogattak szét, 
színekre bontva, a teátrum munkatársainak segítségével, hogy szombat-
ra mindez összeálljon egy mozaikképpé: egy harminc négyzetméteres 
Shakespeare-ábrázolássá. Délután a színházi világ került előtérbe. 

Először Rómeó és Júlia történetét 
láthatta a közönség a Miskolci Ba
lett előadásában, majd a dán királyfi 
esete került középpontba, hiszen a 
Kiss Csaba által rendezett Hamletet 
mutatták be. Este koncertet adott az 
Irie Maffiából ismert Sena, aki Má
kos Alberttel (cselló), Gryllus Samu
val (basszusgitár), G. Szabó Hu
norral (dob) és a Miskolci Balettel 
kiegészülve Shakespeareszonetteket 
énekelt, majd késő este újra teátru

mi hangulat lett a Csarnokban. Volt 
furcsa erkélyjelenet, Shakespeare 
mint uzsorás is megjelent tíz percre, 
de láthatott a színházkedvelő tömeg 
Shakespearekilépőt és volt műfordí
tásparódia is többek között. 

A hivatalos programot követően – 
születésnap lévén – érkezett az író ko
rának receptje nyomán sütött torta, 
volt tűzijáték és a kivételes ízek ked
velői kétszáz éves, angol recept alap
ján elkészített sört is kóstolhattak.

születését ünnepelték a színházban
ShaKeSpeare

A kézműves sörfőzdék 20 éves 
egyesülete a 10. sörversenyt 
rendezte meg április 8-án, 
Miskolcon, melynek a 
díjátadóját csütörtökön 
délután tartották a vá-
rosháza dísztermében. A 
legnagyobb elismerésnek 
számító gyémánt díjakból 
egyet „itthon tartott” az egyik 
miskolci sörfőzde.

Bódis Lajos, az egyesület titkára 
elmondta, kiváló sörök érkeztek a 
jubileumi sörversenyre. Az elbírálás 
anonim módon zajlott, a zsűri tagjai 
nem tudták, mely söröket kóstolják. 
Több mint nyolcvan sört neveztek, 
harmincegy kategóriában, a magya
rok mellett Németországból, Szlová
kiából, és más európai országokból 
is.

Csütörtök délután 18 bronz, 34 
ezüst, 22 arany és három gyémánt 
diplomát osztottak ki a városháza 

dísztermében. A díjátadó előtt Vaskó 
György, az egyesület elnöke köszön
tötte a megjelenteket, majd díszok
leveleket adott át azoknak, akik az 
elmúlt húsz évben segítették az egye
sület munkáját.

Ezt követte a díjátadó, melyen a 
három gyémánt diplomából kettőt a 
Pivovar Kaltenecker zsebelhetett be. 
A harmadikat itthon tartották, azt a 
ZIP’s Brewhouse nyerte el.

Turóczi József, a ZIP’s sörmestere 
elmondta, hatféle sörrel neveztek, a 

gyémánt elismerést az Orosz Impe
rial Stouttal nyerték el. Mivel a 

sörfőzdéjük két éve nyílt meg, 
a versenyt pedig kétéven
te rendezik, így ez az első, 
amelyen részt tudtak venni 
és szerették volna megmé
retni magukat, hogy lássák, 

hol van a helyük a szakmán 
belül. Véleménye szerint az 

előállítás módjától, a felhasz
nált alapanyagoktól lesz különleges 

egy sör. Fontos, hogy legyen egy sa
játos karaktere, ami megkülönböz
teti akár a kategóriáján belül is más 
söröktől.

Két évtizede működik a kisüzemi 
sörfőzdék közössége – e kerek év
forduló alkalmat ad a mérlegelésre, 
az eseménydús múlt közös felidézé
sére, az évforduló megünneplésére 
is. 2014 áprilisában egymást érik a 
kapcsolódó események: sörverseny, 
sörtörténelmi konferencia, kiállítás 
a sör múltjáról, és betetőzésképpen a 
sörfesztivál.

Miskolci sör nyerte el  
az egyik gyémánt díjat

Miskolcon a „kis Picasso” művei
Harmincharmadik kiállításán köszönthette nemrégiben 
az érdeklődőket Kovács Attila Roland, akit a „miskolci kis 
Picassoként” emlegetnek. A fiatal, mindössze 17 éves fes-
tőművész nevét Tokiótól New Yorkig ismerik már – szám-
talan díjat nyert, sok önálló tárlata nyílt, ezúttal a Szabó 
Lőrinc könyvtár közönsége élvezheti műveit.

Az ifjú művész több mint ötszáz festményt alkotott már, 
ezekből most 67et láthat a közönség.  – A kedvenc színem a kék. 
Leginkább Picasso absztrakt művészetét szeretem. Megnyugtat 
a festés, nagyon szeretem ilyen módon kifejezni magam, de úgy 
látom, hogy külföldön nagyobb az érdeklődés a kultúra e műfa
ja iránt. A szívem ide húz, hiszen itt születtem, de a lehetőségek 
is vonzanak – nyilatkozta Kovács Attila Roland.

A fiatal festő azt is elárulta, mindig zenét hallgat, miközben 
fest, alkotásain pedig leginkább belső világa nyilvánul meg. 
Igyekszik érzelmeit a vászonra vetíteni, nagyon szereti a ter
mészetet, kis alkotóműhelye is a kertre néz. 

Kovács Attila Rolandnak kilencévesen, a Herman Ottó Mú
zeumban volt az első kiállítása, majd ugyanebben az évben már 
Washingtonban mutatkozott be, s nyert nemzetközi díjat. Olaj
festménye a 3. ICAF Művészeti Olimpián aranyérmet kapott, s 
meghívták a 4. olimpiára is, ahol 100 országból érkeztek verseny
zők, akkor különdíjat kapott. 16 évesen az ottani bizottságba is 
bekerült, s egyedüli magyarként képviseli hazánkat. Azóta be
mutatkozott már Japánban, Pécsett, Budapesten is többek között. 

Miskolci tárlata május végéig látogatható, de várhatóan 
meghosszabbítják a nyitva tartását.        KiSS J. | fotó: MocSári L.

Kriza Ákos polgármester és Kovács Zoltán, 
társadalmi felzárkózásért felelős államtit-
kár pénteken az Avason adta át az ötezredik 
laptopot. A számítógépet egy 13 éves tanuló, 
Hulényi Laura kapta.

 A laptopot együtt bontotta ki a nyertes pályá
zó, a polgármester és az államtitkár. A 13 éves 
Hulényi Laura azért pályázott a laptopra, mert 
nagy szüksége van rá a tanuláshoz. – Sok po
werpointos prezentációt tartok az órákon, in
formációkat tudok szerezni, emellett kapcsola
tot tudok tartani a barátokkal – mondta el. 

– Nagyon örülök, hogy egy bájos, fiatal hölgy 
kapta az ötezredik számítógépet. Rendkívül si
keres a Digitális Miskolc Program. Reményeink 
szerint június végére befejezzük az összes laptop 
átadását. Fontos lépés ez a digitális közösség ki
alakításában. A smartcity, az okos Miskolc folyta
tásaként emellett egészségügyi prevenciós prog
ramot indítunk, az ügyintézést is könnyebbé 
tennénk a város szolgáltatásaiban. Ezekkel előre 
tudunk lépni ezen a területen is. A digitális szol

gáltatások a mindennapok részévé válnak a vá
rosban – hangsúlyozta az átadásnál Kriza Ákos. 

Kovács Zoltán arról szólt, a legfontosabb cél
kitűzés a digitális írástudás elsajátításának fel
gyorsítása. – A 21. század elején már elvárás a 
digitális írástudás. Az állam feladata megadni 
ehhez a lehetőséget. Szeretnénk az ország más 
területein is elindítani a kezdeményezést, emel
lett célunk, hogy az évtized végéig minden tele
pülésen legyen szélessávú internet, ez is segíthet 
– összegzett a társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkár.

A „Miskolc városi vil-
lamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt április 24-én, 
csütörtök este újabb jelen-
tős állomásához érkezett a 
negyedik új Skoda villamos 
fogadásával – tájékoztatott 
az MVK Zrt. 

Mint ismeretes, 2013. júli
us 2án érkezett az első, au

gusztus 20án a második, 
április 7én pedig a harma
dik Skoda gyártmányú vil
lamos Miskolcra. A negye
dik jármű április 24én az 
esti órákban Bánrévén ke
resztül lépett be az országba, 
és a Szentpéteri kapu felől 
érkezett Miskolcra. A szerel
vény este 19 órakor lépte át 
a határt, majd fél kilenckor 

érkezett meg az MVK telep
helyére.

Mielőtt Miskolc negyedik 
új villamosa is forgalomba 
áll és utasokat szállít, telje
sítenie kell 500 kilométer
nyi tesztkört a megújult mis
kolci villamospályán – áll a 
közlekedési vállalat közle
ményében. Mint írják, a ter
vezet szerint ebben az évben 
25 új villamos érkezik: egy 
áprilisban, egy májusban, 
öt júniusban, három júli
usban, kettő augusztusban, 
négy szeptemberben és há
romhárom darab október
ben, novemberben, valamint 
decemberben. 2015 első ne
gyedévében pedig még két új 
Skoda villamos érkezik Mis
kolcra, így lesz teljes az új 
flotta, amely teljes egészében 
leváltja a régi villamosokat.

Megérkezett a negyedik új villamos is! átadták az ötezredik laptopot
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2014 ÁPRILISÁBAN ÉRT VÉGET AZ A KÉTÉVES UNIÓS PÁLYÁZAT, 
AMIT „ESÉLY A HAZATÉRÉSHEZ” CÍMMEL BONYOLÍTOTT LE  
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEK- 
VÉDELMI KÖZPONT A MEGYEI GYERMEKVÉDELMI  
SZAKELLÁTÁSBAN ÉLŐ GYEREKEK RÉSZVÉTELÉVEL

Az intézmény 2011-ben 49 215 764 Ft 100% 
intenzitású támogatást nyert el „Esély a 
hazatéréshez” című TÁMOP 5.2.5/A-10/2-
2010-0059 azonosító számú projektjének 
megvalósítására, amely különböző terápiás, 
személyiségfejlesztő, tehetségesítő, drogpre-
venciós foglalkozásokon keresztül segítette 
a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyer-
mekek és fiatalok hazagondozását és a társa-
dalomba való reintegrációját. Mindemellett 
a programban nagy jelentőséget kapott az in-
tézményrendszerben dolgozó nevelőszülők 
és szakemberek továbbképzése is.

A most záruló foglalkozássorozat alapvető cél-
ja a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, 
családjaik, valamint a fiatalok integrációs esé-
lyeinek növelése oktatási rendszeren kívüli, pre-
ventív célú programokkal, amelyek kompenzálják 
a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segí-
tik az iskolai megfelelésüket és a megfelelő társa-
dalmi minták elsajátítását, a munka világára való 
felkészülésüket, valamint erősítik a társadalmi 
részvételüket.  A projekt kétéves időtartamú volt, 
2012. május 1-jén kezdődött és 2014. április 30-án 
zárult.

Az eltelt idő alatt 120 gyermek vett részt terá-
piás foglalkozásokon (drámaterápia, zeneterá-
pia, biblioterápia), 40 gyermek képzőművészeti 
tehetséggondozásra járt, ahol elsajátíthatták, ill. 
továbbfejleszthették a különféle művészeti tech-
nikák alkalmazását. 

A szervezők fontosnak tartották, hogy külön 
programelemként megjelenjen a fiatalokat veszé-
lyeztető káros szenvedélyekről való beszélgetés 
is, így 40 gyermek drogprevenciós csoportfoglal-
kozásokon vett részt. 

A fiatal felnőtteknek pályaválasztási tanács-
adó adott segítséget a munkaerőpiacon való si-
keresebb érvényesüléshez, valamint ellátta őket 
életvezetési tanácsokkal is. Ezt a programelemet 
is negyvenen teljesítették.

Az immár foglalkoztatási jogviszonyban mű-
ködő nevelőszülők közül 100 fő vett részt szemé-
lyiségfejlesztő programon, szupervízióra pedig 
28 gyermekvédelmi szakembernek volt lehető-
sége.

A főbb programok mellett nyári táborok lebo-
nyolítására is sor került, valamint egy nyitó- és 
egy időközi konferencia megtartására a tapasz-
talatok megbeszélése és a projekt eredményeinek 
nyilvánosságra hozatala céljából. 

A projekt keretén belül hangsúlyt fektet a pro-
jektmenedzsment a gyesen és gyeden lévő kollé-
ganőkkel való szervezett kapcsolattartásra (ba-
ba-mama klubot szerveznek), önkéntes napok 
keretében hozzájárultak intézményeik szebbé 
tételéhez; a környezettudatosság jegyében pe-
dig újrahasznosított, energiatakarékos és zöld 
eszközöket szereztek be a projekt megvalósítá-
sához. 

A projekt helyszínei Miskolc, Ózd, Encs, 
Halmaj, Girincs, Sárospatak, Alsózsolca, Gönc, 
Hernádvécse, Putnok, Kurityán, Balatonszárszó, 
Pálköve voltak.

Az intézmény vezetősége és a projektmenedzs-
ment ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 
hozzájárultak a projekt sikeres lebonyolításához!



a Szinvavölgyi

Közélet2014. április 26. | 17. hét | XI. évfolyam 17. szám 7  Miskolci Napló – A város lapja

Euro-beugró
Kerek évforduló, ráadásul európai parla-

menti választás közeleg, így nem árt felidéz-
ni: 2003. április 12-én dönthettek a magyarok, 
akarnak-e az Európai Unióhoz csatlakozni 
(akartak), s tíz évvel ezelőtt, 2004. május 1-jén 
meg is történt a dolog. Csak az a kampány: azt 
tudnám feledni! Például a szentesi műszaki 
alakulat által összeeszkábált dunai pontonhi-
dat a Parlamentnél, 2003 tavaszán, amelyre 
valami furcsa képzettársítással ráfogták, hogy aki végigmegy rajta, az nyomban 
Európába jut.

Megkérdeztem a helyszínen az egyik füligmosoly, EU-kitűzőt osztogató hos-
tesst: ugyan, mondja már meg, melyik irányba kell átimbolyogni a hídon, hogy 
Európába érjünk? Tudniillik, ha a pesti oldal felé kéne, akkor nagyon értelmet-
lennek tűnik a séta – mivelhogy ott vagyunk! Válasz: ez teljesen mindegy, fő, hogy 
átmenjünk valahogy, mivel ez az Európa Híd! Kérdés: szóval, aki nem megy át 
rajta, az már nem is lehet európai? Válasz: de, az is lehet. Kérdés: akkor mi értel-
me az egésznek? Válasz: ő nem tudja. Dialóg vége.

A dolog szimbolikája kicsit arra utalt, mintha ezt a hidat szánták volna a mi 
damaszkuszi utunknak – melyen a Saulként tévelygő magyarok végre megtérhet-
nek a civilizált világ kebelébe. Illetve – ahogy a plakátokon állt – csatlakozhatnak 
Európához! Mert úgy megy ez itt a Kárpátok közén, hogy szombaton bableves 
van ebédre, délután meg – míg el nem kezdődik a meccs – csatlakozunk egy kicsit 
Európához. Leginkább azért, mert akkor nyithatunk cukrászdát Bécsben – ez 
volt ugye a fő kampányszlogen – s nem kétséges, az ötletgazda fantasztikus érzék-
kel tapintott rá a magyar lélek mélyén tengődő, ezeréves vágyálomra.

Cukrászda Bécsben! Erről regéltek a pusztákon őseink – még Európán kívül – a 
pásztortüzek mellett, ezt foglalták lantosok, kobzosok hősi énekekbe, sőt, Kölcsey 
még a Himnuszban is megemlíti: „S nyögte Mátyás bús hadát, Bécsnek büsz-
ke vára...” Diákkoromban polemizáltunk rajta, vajh mitől volt annyira bús az a 
had... Hát nyilván azért, mert nem engedték nekik, hogy cukrászdát nyissanak! 
Ott, Bécsben, ahová természetesen már akkor is azért mentek! (Volna, csakhogy 
akkor még nem voltunk EU-tagok, így ugrott a cukrászda!)

S ott volt ugye, a másik emlékezetes perspektíva is: uniós csatlakozásunk ese-
tén, akadály nélkül tanulhatunk grafikusnak Párizsban!.. Az igen! Nyilván pont 
erre volt már akkor is szüksége a rendszerváltozás, gazdasági átalakulás után he-
lyét kereső országnak a versenyképes fejlődéshez: sok-sok, Párizsban végzett grafi-
kusra, bécsi cukrász segéderőkkel!

Csekély vigaszként tételezzünk fel a dologban némi célzatosságot, Batsányi 
szellemében („Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek,/ Vigyázó szemetek Párisra 
vessétek!...”) Vagy – ha már a kukkolás került szóba – idézzük inkább legkoráb-
bi nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés kezdő sorait: „Látjátuk feleim 
szüm tükkel, mik vogymuk...”

Hát, jó nagy marhák vogymuk!
De legalább európai marhák vogymuk.

SzEpESi S. 

Véget ért a közszolgálati televízió országos tehetségkutató 
műsorának második szériája. A televíziónézők szombaton 
láthatták a Fölszállott a páva döntőjét, amelyben Miskolc is 
képviseltette magát. A Szinvavölgyi Néptáncműhely külön-
díjjal tért haza. Mint azt a művészeti vezetőtől megtudtuk, 
lelkileg, fizikailag és szellemileg is nagyon erősnek kellett len-
niük.

Kalotaszegi táncokat mutatott be szombaton, a Fölszállott 
a páva döntőjében a miskolci Szinvavölgyi Néptáncműhely 
társulata. Az erős előadást kivételes viselettel fokozta a mis-
kolci néptáncos-gárda. Maródi Attila, a Szinvavölgyi Nép-
táncműhely művészeti vezetője a versenyt követően elmond-
ta, az együttes történetében ez egy óriási dolog volt, hiszen 
mint fogalmazott, nem csupán az ország láthatta műsorukat, 
hanem az egész világ megismerhette őket.

– Szakmailag és erkölcsileg is felemelő érzés ez. Nem csak 
három hónap volt a felkészülés. Az előválogatók egy évvel 
ezelőtt megvoltak, s titokban kellett tartanunk, hogy beke-
rültünk a műsorba, de mellette már fel is kellett készülnünk 
rá. Több olyan táncot választani, amiből koreográfia készül. 
Olyan, ami továbbjuttat minket, s szakmailag is megfelelő 
erre a magas színvonalú versenyre – hangsúlyozta.

A tehetséget, a magas színvonalú előadást végül Németh 
Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára díjazta: 
egymillió forintos különdíjat adott át a határontúli hagyomány 
fenntartásáért végzett munkájáért az 1964-ben alakult Szin-
vavölgyi Néptáncműhelynek, amely azóta is a magyarországi 
néptáncos szakma kiemelkedő képviselője.             Fotó: F. K. CS.

A PannErgy Csoport legnagyobb beruházását megvalósító 
Miskolci Geotermia Zrt.-nek a Miskolci Geotermikus Projekt 
első fázisában, a távvezeték-építés miatt két játékelemet el kel-
lett bontania a Tallér utcában található játszótérről. Ezt a cég 
pótolta, a megújult játszóteret múlt pénteken adták át.

Jaksa István, a PannErgy Nyrt. projektigazgatója az átadás-
nál elmondta, egyeztettek az önkormányzattal, hogy a legin-
kább megfelelő eszközök kerüljenek a játszótérre, mindez 2,2 
millió forintból valósult meg.

Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere arról szólt, a legfonto-
sabb cél, hogy a játszófelületek, a zöldterületek a projekt során 
ne szenvedjenek hátrányt. – A fejlesztés folytatódik, a város-
ban 2014–2020 között egy átgondolt játszótérrendszer alakul 
ki. Már látható, hogy egy-két esetben ki kell majd vágni fákat, 
de azokat is pótolni fogjuk. Az új játékelemek megfelelnek 
az uniós elvárásoknak, így nemcsak a gyerekek, de 

a szülők is felhőtlenül örülhetnek nekik – hangsúlyoz-
ta. A terület önkormányzati képviselője, Gonda Géza 
hozzátette, a gyerekeknek szükségük van játszótérre, így 
a város szempontjából is fontos fejlesztésről van szó. A 
Miskolci Geotermikus Projekt első fázisának távveze-
ték-építése miatt tavaly mintegy 46 közterületi fát kény-
szerült kivágni a társaság. A tervnek megfelelően a fákat 
már tavaly pótolták: 126 „várostűrő”, és jelentős díszér-
tékű példányt ültettek el.

KiSS J. | Fotó: végh CS.

Családi és egészségnapot szervezett a Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény csütörtö-
kön, a Lyukóvölgyi Közösségi Házban. A programot a „Nyitott 
Ajtó” Baptista Óvoda műsora indította, de a helyi családokat 
egész nap várták. Volt kézműves foglalkozás, ugrálóvár, és töb-
bek között érkeztek bohócok is. Földessy Judit, az egészségügyi 
és gyermekjóléti intézmény vezetője elmondta, hagyomány 
már, hogy minden tavasszal és ősszel családi napra invitálják a 
Lyukóban élőket.

– Az intézmény komoly erőfeszítéseket tesz a hátrányos hely-
zetben élő családok gondozásának érdekében. Hangsúlyos terü-
let ez. Kiemelten fontos, hogy egyéni szinten is segíthessük az itt 
élőket, ezért különböző programokat szervezünk. A közösség 
együtt lehet az ilyen családi napokon, de az egészségi állapotuk-
ról is tájékozódhatnak – mondta Földessy Judit.

Az ingyenes szűrővizsgálat a felnőttek körében keltett nagy ér-
deklődést. A vércukor- és koleszterinszint-mérést sokan igénybe 
vették, a gyerekek pedig csocsóztak és az ugrálóvárban játszot-
tak. Dél körül pedig megérkeztek a bohócok is, így a kézműves 
foglalkozás is kicsit feledésbe merült, mert a közös éneklés vet-
te át a szerepet. A délutáni program jó részét a vetélkedő tette 
ki, s természetesen a családi, közösségi lehetőség minél szélesebb 
körű kiélvezése.                                                         KiSS J. | Fotó: végh CS.

   CSaládi éS EgéSzSégnap lyuKóban

KülöndíJJal     tért haza

Megújult játszóteret adtak át

Április 28-án és 29-én (hétfő és kedd) este, éj-
szakai vágányzár miatt villamosok helyett vil-
lamospótló autóbuszok közlekednek majd. Az 
utolsó villamos a Tiszai pályaudvarról 22.05-kor, 
Felső-Majláthról 22.50-kor indul. A villamos-

pótló autóbuszok a Tiszai pályaudvarról 22.20–03.37 között, míg Felső-Majláthról 
23.05–4.15 között indulnak, a villamosmenetrend szerint. A Tiszai-pályaudvar – Új-
győri piac között a villamosmegállókban állnak meg (vagyis a belvároson keresztül 
közlekednek), az Újgyőri piac után a Testvériség utcánál pedig rátérnek a közútra. A 
Bulgárföld, a Diósgyőr városközpont, valamint az Alsó-Majláth megállóhelyeknél az 
1-es autóbusz megállóhelyein állnak meg. A DVTK-stadion, Diósgyőri Gimnázium, 
a LÁEV és a Zenta utca villamosmegállók esetében a megállóval párhuzamosan, az 
út szélén kialakított villamospótló autóbusz megállóhelyeken áll meg a járat.

KözlEKEdnEK
villaMoSpótlóK



Város/közösség

1951. március 15-én avatták fel a Petőfi-szobrot, a kép ezt követően készült. A 
korábban piacként szolgáló Tetemvár vagy Széna tér neve ugyan már 1949-től 
Petőfi tér volt, de ez csak a szobor felavatása után került át a köztudatba. A kép 
jobb oldalán látható egyemeletes és földszintes házak között vezetett ki a város-
ból Sajószentpéter felé az országút. Az épületeket az 1970-es években bontották 
le. A szobor, Kocsis András alkotása, 1992-ig állt eredeti talapzatán. A talapzat 
három domborműve ekkor a Miskolci Galériába került. Bár minden évben vol-
tak megemlékezések a szobornál, a térrendezés csak 2008-ban fejeződött be.  

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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Jókai 1904 tavaszán Nizzából ha-
zatérve megfázott, s május 5-én 
este 9-kor állítólag ennyit mondott: 
„Aludni akarok”. Életének 80. évé-
ben hunyt el, tüdőgyulladásban. A 
Kerepesi temetőben helyezték örök 
nyugalomra, 1904. május 9-én, ezrek 
kísérték végső nyughelyére.

Az író első fejfáját saját háza kapu-
félfájából készítették, miképpen azt 
végrendeletében meghagyta. 1928-
ban Kismarty-Lechner Jenő és Füre-
di Richárd tervei alapján épült köréje 
impozáns síremlék (alsó képünkön). 
Jókai Mór temetése után a miskolci 
sajtó szoborállításra, s ennek érde-
kében közadako-
zásra szólított fel, 
de érdemben az 
író születésének 
centenáriumán, 
1925-ben foglal-
koztak vele is-
mét. Zala Györ-
gyöt (1858–1937) 
kérte fel a város, 
mint tette azt a 
Kossuth-szobor 
esetében is. Za-
lának volt gipsz-
mintája, de Miskolc nem akart „má-
solatot”, csak egyedit. Így lemondták 
a művészt, s Kisfaludi Strobl Zsig-
mond (1884–1975) felkérése mel-
lett döntöttek azzal, hogy a szobor a 
Népkertben álljon. A Reggeli Hírlap 
1925. január 25-ei száma részletesen 

beszámolt az elképzelésekről, de a 
megvalósítás elmaradt.

A Népkert, mint szoborpark hely-
színe az 1980-as évek elején vetődött 
fel újra. A sétány, s annak két oldalán 

négy szobor el is készült: Kiss Sunyi 
István Tompa Mihály, Szanyi Péter 
Hunfalvy Pál, Varga Miklós Palóczy 
László, Varga Éva pedig Jókai Mór 
mellszobrát készítette el (jobb felső 
képünkön). A márvány talapzatra 
1988-ban került szobrok sok meg-

próbáltatást éltek meg, míg végül 
vagy ellopták vagy elvitték megóvás-
ra őket. (A Jókai-szobrot 2007-ben 
lopták el.)

Két Jókai-emlékről essen 
szó még Miskolcon. A Jókai 
Mór Általános Iskola hom-
lokzatára 1993-ban került 
Szanyi Péter dombormű-em-
léktáblája az író aláírásával. 
2001. május 8-án pedig Jókai 
Mór és Laborfalvi Róza kö-
zös emléktábláját leplezték le 
a Tárkányi utca sarokházán, 
ezzel pótolva a Jókai Mórra 
emlékeztető táblát, amelyet 
1929-ben avattak, de a sza-
nálások során a házat lebon-

tották, a márványtábla pedig eltűnt. 
(Felirata a következő volt: Jókai Mór 
1825–1904 / a legnagyobb magyar 
mesemondó, / aki Miskolcról nősült, 
könyvet írt / és díszpolgári oklevelet 
kapott.)

Dobrossy IstVán

A fehér barátok földjén – ez Várnai Judit Szilvia 
legújabb kötetének címe. Az izgalmas, olvasmá-
nyos, Diósgyőr történetét csokorba foglaló kiad-
ványt nemrégiben mutatták be, nagy érdeklődés 
mellett a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban.

A könyvbemutatóval egybekötött közönségta-
lálkozón Németh Gergely, a Fráter György Katoli-
kus Gimnázium tanára, és Kardos Sára, a gimnázi-
um diákja olvasott fel részleteket a kötetből. Az író, 
Várnai Judit Szilvia (képünkön jobbról) elmondta, 
Diósgyőrben született, s 18 évet töltött ott. Nyel-
vészetből doktorált, s eredetileg is Diósgyőr volt a 
nyelvészeti témája, de arra gondolt, érdemes volna 
a városrésszel úgy is foglalkozni, hogy idegenforgal-
mi eredményeket is felmutasson.

Az írás célja egyszerű, de annál nemesebb volt. 
Az író elmondta, szerette volna, ha a diósgyőriek 
megismerik lakóhelyük történetét, a múltat, hogy 
tudják, milyen szép helyen élnek. 

A könyv első fejeze-
te Diósgyőr történeté-

nek fontosabb mozzanatait, korszakait az egy-
egy korszakból ránk maradt vagy arra utaló 
helynevekből kiindulva villantja fel. A követ-
kező fejezetben Diósgyőrhöz kapcsolódó, rész-
ben közismert, részben mára elfelejtett mon-
dákat, hagyományokat találunk. Legtöbbjük 
konkrét helyhez kötődik, helynevet magyaráz. 
Egy-egy újabb fejezetben a magyar irodalom is-
mert alkotóinak a környékről szóló műveiből, il-
letve korabeli leírásokból olvashatunk részleteket. 
Ezt egy olyan túrajavaslat követi, amelynek segít-
ségével végighaladhatunk egy elpusztult falu, Cse-
nik (Csanyik) középkori határjárásának bükki 
helyszínein, a fehér barátok nyomában. A könyv 
alapjául szolgáló adattárban pedig a környékről 
összegyűjtött 840 helynév szerepel, a középkortól 
napjainkig. A felhasznált forrásokról a könnyebb 
olvashatóság érdekében hivatkozások helyett az 
irodalomjegyzékből lehet tájékozódni, az eliga-
zodást pedig a mellékletben különböző korokból 
származó térképek segítik.

kIss J. | fotó: VéGh cs.

Miskolcra ér-
kezett a napokban a Kós Károly színházi vi-
lága című vándorkiállítás. A Színháztörté-
neti és Színészmúzeum tárlata egy egészen 
különleges világot tár az érdeklődők szeme 
elé.

A kiállítást Szebeni Zsuzsanna, az OSZ-
MI határon túli referense, a tárlat kurátora 
nyitotta meg. Elmondta, Kós Károly szín-
házi tevékenysége sajátos és többrétegű öt-
vözete művészetének, amely eddig ritkán 
került napvilágra. Írói, építészeti, grafiku-
si tevékenységének különleges összefonó-

dása. Színházi világának bemutatásában 
különlegesség a Budai Nagy Antal színmű 
rendezőpéldánya, valamint néhány Barna 
Elek-grafika, amelyek a Vígszínház Erdé-
lyi Ciklusának 1937-es próbáin készültek, 
de látható színházi tárgyú kéziratos levelei-
nek egy része is, valamint más műtárgyak. 
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet (OSZMI) legújabb vándortárlatát, a 
Kós Károly színházi világa elnevezésű kiál-
lítást június 3-ig tekinthetik meg az érdek-
lődők. 

Éjszakai munkavÉgzÉs a diósgyőri várban
a diósgyőri vár, belső vár rekonstrukciós munkálatainak 

szoros határidejére hivatkozva, éjszakai munkavégzésre 
kért engedélyt a kivitelező. a kérelemhez miskolc önkor-
mányzata hozzájárult, ennek megfelelően reggel 7 órától 
este 22 óráig a hét valamennyi napján dolgozhatnak a vár 
építésén. – Felhívtuk ugyanakkor a kivitelező figyelmét, hogy 
az éjszakai munkavégzés idején fokozottan figyeljenek a zaj-
terhelésre, és tartsák be a hatályos önkormányzati szabá-
lyozást és rendeleteket. az esetleges kellemetlenségekért a 
lakosság megértését kérjük – közölte a miskolci városháza.

színházi világ kós károly szemévela fehér barátok föLDJén

könyv 
diósgyőrről

jókai mór bujdosásáról, 

díszpolgárságáról (befejezés)

„nekem miskolcz második 
szülővárosom…”
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Röplabda
Szettveszteség nélkül, 3–0-ra 

nyert a Rákospalota otthonában 
szombaton az Albrecht-MVSC- 
MVSI. A vasutasok ezzel a sikerrel 
szinte biztosan az NB I 9. helyén zár-
ják a szezont. – Örülök a győzelem-
nek, a csapat kitett magáért. Egy-két 
apróbb hullámvölgy ugyan előfor-
dult, de ez nem veszélyeztette a sikert 
– mondta Toma Sándor vezetőedző. 
Az utolsó mérkőzést szombaton 17 
órától, hazai pályán játssza a csapat 
a Veszprém ellen.

NB I női, rájátszás a 9–12. helyért: 
Palota RSC – Albrecht-MVSC-MVSI 
0–3 (–19,–20,–25)

Kosárlabda
Nem jutott a női kosárlabda NB I 

döntőjébe a DVTK, miután kettős ve-

reséggel búcsúztatta a PINKK Pécs. A 
harmadik helyért a Sopronnal mér-
kőzik Maikel López együttese: az első 
találkozót szerdán Miskolcon elvesz-
tették a piros-fehérek. Amennyiben 
szombaton, Sopronban nyernek a ha-
zaiak, a DVTK a negyedik helyen vé-
gez a magyar bajnokságban; miskolci 
siker esetén kedden a Generali Aréná-
ban dől el a párharc.

Elődöntő: DVTK – PINKK Pécsi 
424 53–62 (8–11, 23–11, 8–16, 14–24), 
PINKK Pécsi 424 – DVTK 70–54 (12–
22, 15–4, 22–10, 21–18)

A harmadik helyért: DVTK – Sop-
ron 67–79 (21–24, 14–21, 20–19, 12–15)

Április 26. szombat, 18.00 Sopron
Sopron – DVTK
Április 29. kedd, 18.30 Miskolc, Ge-

nerali Aréna (amennyiben szükséges)
DVTK – Sopron

Hírek, eredmények

35 millió forintos európai uniós támogatást nyert szabadidő-
sportra a Miskolci Egyetem. Az összegből létrehoznak egy 
sportirodát, bővítik a sportolói létszámot és kialakítanak egy 
mentorprogramot is.

A program keretében létrehoznak egy sportirodát, bővítik a spor-
tolói létszámot és kialakítanak egy mentorprogramot az élsportolók 
támogatására. Az egészségügyi karon belül létrejövő Sportiroda fel-
adata a hallgatók tájékoztatása az intézményen belüli sportolási lehe-
tőségekről, valamint a regionális és országos sportprogramokról. A 
35 millió forintos támogatást két évre kapja az intézmény, de az ered-
ményeket további két évig fent kell tartaniuk. A fejlesztéssel a 21. szá-
zad követelményeinek megfelelő sportélet alakulhat ki az egyetemen. 
– Hét új sportszolgáltatást, valamint mintaprogramot tervezünk be-

vezetni és a későbbiekben fenntartani. Ez vonatkozik a rendszeres 
sporttevékenységekre, valamint a figyelemfelkeltő, nagy hallgatói 
tömegeket megmozgató sporteseményekre is – mondta a program 
szerdai sajtótájékoztatóján Rakaczki Zoltán szakmai vezető.

A Sportiroda tevékenységével már megismerkedhettek a hall-
gatók: heti rendszerességgel vehetnek részt például futóklubon és 
zumba foglalkozásokon vagy versenyezhetnek a megújított Miskol-
ci Egyetemi Vándorkupa sorozaton – utóbbin 20 csapat összesen 90 
mérkőzést játszik egymással félévente. A tavaszi szemeszter legna-
gyobb programja a Miskolci Egyetemi Napok alatt megrendezendő 
sportágválasztó lesz, ahol a hallgatók 6-8 sportágban versenyezhet-
nek, emellett a szervezők sportági bemutatókkal és számos sportos 
kiegészítő programmal várják őket.

Fotó: HoRvátH I.

Három ezüstérmet szerzett a közel-
múltban, a budapesti szenior atlétikai 
világbajnokságon Dudás Gyula. A Mis-
kolc Városi Sportiskola Szegeden élő 
versenyzőjét – a 2004-es athéni olim-
pia egyetlen, miskolci színekben indult 
résztvevőjét – az önkormányzat nevében 
Szász László, a Miskolci Sportcentrum 
Kft. ügyvezetője köszöntötte a diósgyőri 
stadionban.

Dudás Gyula elmondta, mi történt a 
három hete rendezett budapesti, Master 
World Champion elnevezésű versenyen.

– A 45 és 50 év közötti korosztályban 
indultam, két számban. Három kilo-
méteren egy spanyol versenyző előzött 
meg, aki hamar meglépett a mezőnytől. 
4-5 fős bollyal mentünk, egy pár má-
sodperccel előztem meg francia ellenfel-
emet. Nem volt levegő, hiszen fedett pá-
lyán mentünk, s ez nagyon zavart. 13:03 

volt az időm, ez 4:21-es kilométereket 
jelent, még a fiatalok is büszkék len-
nének erre. Másnap 10 kilométeren, 
a Városligetben még keményebb volt 
az emelkedőkkel tarkított pálya. A 
dobogó sorrendje ugyanez lett. A csa-
pat is 2. lett, így szereztem 3 ezüstöt.

Május 11-én csapatbajnokságra 
utazik Dudás Gyula – ha ideje engedi. 
10 kilométeren indulna, s 48 évesen a 
nyolcba kerülne a fiatalok között.

Edzője, Szűcs József – aki trénerként 
138 magyar bajnoki címmel büszkél-
kedhet, s 45-50 világversenyt jártak meg 
tanítványai – nem győzte dicsérni spor-
tolóját.

– Az átlagtól később, 17 éves korá-
ban kezdett el gyalogolni Gyula Szege-
den, ottani kollégám választotta ki. Árva 
gyerekként nőtt fel, edzője úgy nevelte, 
mintha saját gyermeke volna. 1989-ben 
ért be a munka. Először Barcelonában 

volt felnőtt válogatott. Indult a 2000-es 
sydneyi, majd a 2004-es athéni olimpián 
is. Utóbbin az egyetlen, miskolci színek-
ben induló olimpikon volt. 2008-ban is 
megvolt a B szintje, de 6 másodperc dön-
tött Czukor Zoltán javára, így ő ment az 
ötkarikás játékokra. 2012-ben viszont 
már nem éreztük azt az energiát, ami a 
felkészüléshez kellett volna, bár még be 
tudott kerülni a felnőtt válogatottba. A 
veterán vb nem a szakmai, de az emberi 
csúcsa pályafutásának – összegzett a tré-
ner.                                              Fotó: JuHáSz á.

A sportág őshazájából erősített a 
Miskolci Vasutas Sport Klub judo 
szakosztálya: Shima Tatsuto há-
rom évre érkezett az MVSC-hez. 
A klub célja, hogy a japán edző 
segítségével minél több vasutas te-
hetség tanulja meg az alapokat.

Illyés Miklós, az MVSC elnö-
ke elmondta, tavaly vetődött fel az 
MVSC-nél, hogy japán edzővel erő-
sítsék a szakosztályt, és tervezzék a 
judósok jövőjét. A klub célja, hogy 
ne csak egy-egy miskolci tehetség 
versenyezzen világversenyeken, ha-
nem az alapok megtanulása után 

minél többen jussanak ki a nemzet-
közi porondra.

– Nincs annál jobb pedagógiai 
módszer, mint amikor a gyerekek 
testközelből érzik meg, látják, lesik 
el és személyesen veszik át egyrészt 
a viselkedést, másrészt a mentali-
tást, a tiszteletet – emelte ki a klub-
vezető.

A Csokonai utcai csarnokban 
minden nap tart edzéseket – na-
ponta akár hármat is –, és iskolákba 
is ellátogat majd a szakember. A ter-
vek szerint három évig marad Mis-
kolcon az ázsiai tréner.

Fotó: JuHáSz á.
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MISKolcI 
„vb-ezüStHalMozót” 
KöSzöntötteK

az MvSc-nél
Japán judoedző

A bajnokságban és a Ligakupá-
ban is nyerni tudott a mögöttünk 
hagyott héten a DVTK. Az NB I 25. 
fordulójának vasárnapi zárómérkő-
zésén a csereként beállt Bacsa Patrik 
a 91. percben szerzett góljával nyert 
a Diósgyőr a bennmaradásért küzdő 
Mezőkövesd otthonában. Sikerével a 
DVTK 42 ponttal az ötödik a tabel-
lán, ugyanannyi egységgel, mint az 
előtte álló Videoton és Ferencváros.

– Egy jó csapat ellen játszottunk, 
végig nagy taktikai csatát vívtunk. 
A győzelmet nem tudtuk volna ki-
harcolni fantasztikus közönségünk 
nélkül, nekik ajándékozzuk, mert az 
utolsó percig buzdítottak minket, és 
tényleg nagy öröm ilyen szurkolótá-
bor előtt játszani – mondta a lefújás 
után Tomiszlav Szivics vezetőedző.

Szerdán a Puskás Ferenc Stadi-
onba látogatott a csapat, s szerzett 
egygólos előnyt a Ligakupa elődön-

tőjének első mérkőzésén. Az FTC ve-
zetett a fiatal Péter Antal találatával, 
de a második félidőben fordított az 
akkor már Gyurácz András kiállítá-
sa miatt emberelőnyben lévő DVTK. 
A 2–1-es végeredményt William Al-
ves és Bacsa Patrik alakította ki, egy-
aránt fejesgóllal.

– Jövő héten visszavágó, 
amit szép előnnyel várha-
tunk, de még nem dőlt el a 
továbbjutás kérdése. Eldől-
hetett volna, így viszont ke-
mény 90 perc vár még ránk 
– hangsúlyozta Szivics.

Visszavágó április 30-án, 
szerdán 17.30-tól Miskol-
con. Előtte azonban szom-
baton a Paks látogat Mis-
kolcra, a találkozó este 8 
órakor kezdődik.

– Ugyanaz lesz, mint az 
utolsó három bajnokin. A 

Paks jó csapat, jól éreztem magam, 
amikor ott edzősködtem, szeretem 
őket, de a pályán ez nem fog látszani, 
mert nekünk nagyon fontos a három 
pont megszerzése. Saját magunkkal 
foglalkozunk, javul a formánk, és bi-
zonyítani akarunk szombaton is – 
tekintett előre a vezetőedző.

S. P.

támogatásból újul meg az egyetem sportélete

négy naP, két győzelemDvtK:



10 Miskolci NaplóHirdetés

l  Fülek, losonc, AlsósztregovA:  
június 21. – 4000 Ft

l  szomolyAi cseresznye- 
Fesztivál, Fürdőzéssel:  
június 7. – 3000 Ft

l  koronázási ünnepi Játékok 
pozsonybAn:  június 21. – 7000 Ft

l  tutAJozás A dunAJecen:   
május 2. – 7500 Ft

l  szent lászló-nApok nAgy-
várAdon: június 28. – 4000 Ft

l  betlér – dobsinA : július 19. – 3000 Ft
l  Hortobágyi Hídi vásár:  

augusztus 19. – 3000 Ft

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

www.koruTak.hu

ez A kupon 
500 Ft-ot ér!  

1 ÚtrA 1 Főnek!

"

"

április 24–május 6.

BALLAGÁSI ÜNNEPI AKCIÓ BAROMFIT ÁRUSÍTÓ COOP ÜZLETEINKBEN!
Eh. és fagy. 

pecsenye 
csirkecomb 
farrésszel   

1 kg  

529 Ft

Eh. sertés- 
tarja    

1 kg
(április 25– 
május 4-ig)

999 Ft

Eh. és fagy. 
csirkemell 

filé 
1 kg 

1299 Ft

További akciós TErmékEink április 25–május 11-ig
vizes zsemle 1 db   13 Ft
Tojás „M” 10 db, egységár: 530 Ft/kg, 29,90 Ft/db 299 Ft
miskolci búza finomliszt 1 kg 109 Ft

„tavaszi pontgyűjtés” COOP ABC, COOP Szuper üzleteinkben a 2000 Ft feletti vásárlóinknak  
április 17-től! Részletek a szórólapokon és az üzletekben kihelyezett plakáton!

...és még számos akciós termék. Terítse meg ünnepi asztalát akciós kínálatunkkal!  

Az akció érvényes: 
2014. 04. 26-tól 2014. 05. 02-ig 

Tomi Kristály 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Tomi Kristály mosógél, 1,46 l, 684 Ft/l 999 Ft
Persil mosópor 1,6 kg, 856 Ft/kg  1369 Ft
Ariel gélkapszula, 32 db-os, 82 Ft/db 2629 Ft
Ariel mosópor, 400 g, 973 Ft/kg 389 Ft
Ariel folteltávolító, 1 l 999 Ft
Coccolinó öblítő, 1 l 539 Ft
Well Done hideg zsíroldó, 750 ml, 999 Ft/l 749 Ft
Bref  Power wc-tisztító, 3 db-os, 239 Ft/db 719 Ft
Bref wc-tisztító gél, 750 ml, 465 Ft/l 349 Ft
WU 2 hajsampon, 1 l  499 Ft
Palette Natural Color hajfesték  599 Ft

Apróhirdetés
kedves szülő! Jöjjön el az ingyenes 
készségfejlesztő játszóházba, ha gyer-
meke még nem beszél, pedig már il-
lene, vagy hibásan ejti a hangokat és 
már 5 éves lesz, vagy nem érdekli a 
mese, a rajzolgatás, színezés, vagy ál-
landóan csetlik-botlik. A foglalkozá-
sokat a Miskolci Otthon Segítünk Ala-
pítványnál szerdán 15 órakor tartjuk. 
Miskolc, Kisfaludy utca 39–41. Jelent-

kezés: miskolciotthonsegitunk@gmail.
com, 06-30/905-8113.
Fiatal anyukák számára találkozási le-
hetőség és hasznos időtöltés az önkén-
tes munka, és elhozhatják a gyerekeket 
is. A Miskolci Otthon Segítünk Alapít-
vány önkénteseket keres játszóházba, 
mesélés, diavetítés, együttes játszás fel-
adatokra. Családoknak szóló progra-
mokat és információkat összefoglaló 
honlap szerkesztéséhez is keresünk ön-
kénteseket. Jelentkezés: miskolciotthon-
segitunk@gmail.com , 06-30/905-8113.



A MAjális színpAdon:
10.00 | Miskolci Majorett Együttes
10.30 | Hórihorgas Hujákolók 

gólyalábas műsora

13.00 | CimbaliBand-koncert
14.30 | „Régi táncrend” címmel a 

Ködmön Formációs Táncegyüt-
tes műsora

15.00 | Ünnepi köszöntő: dr. Kriza 
ákos, Miskolc Megyei jogú Város 
polgármestere

15.10 | szekeres Adrien

16.00 | operettválogatás Eperjesi 
Erika és jenei Gábor előadá-
sában

17.00 | a Reflex együttes kon- 
certje

A ViGAdó ElőTTi zöldBEn:
„Miskolczi szalonzenék” – Buri Jenő 

és Szirmai Zoltán muzsikál

A szöKőKúTnál:
„Ujjé, a ligetben nagyszerű…” 

századfordulós hangulat, jelmezes 
szereplők, verklizene (km. Horváth 
Zsolt verklis és a Vár Kommandó 
Interaktív Színpad)

EGész nApos pRoGRAMoK  
A népKERTBEn:

népművészeti vásár, gasztronó-
mia, a gyermekeknek Borókás 
játszókert, paprika jancsi csúz-
lizdája, ugrálóvár, óriáscsúszda

„Bors kupa” – hagyományőrző 
lovas bemutatók, ügyességi 
játékok

Miskolc Megyei Jogú Város rendezvénye
Szervező: Miskolci Kulturális Központ 

Nonprofit Kft.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
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ápRILIS 26. | szombat
10.00 | shakespeare-ünnep. Az óri-

ás arckép leleplezése. Miskolci Nemze-
ti Színház.

10.00 | Független bábosok találkozója. 
Csodamalom Bábszínház.

10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművé-
szeti foglalkozás gyermekeknek. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

11.30 | nemzetközi Kézműves sör-
fesztivál. Szlovák sörök napja. Szin-
va terasz.
11.30 Miskolci szalonzene (Buri Jenő 
és Szirmai Zoltán)
14.00 Miskolci szalonzene (Buri Jenő 
és Szirmai Zoltán)
15.00 „sördalok” – Kocsis Pál Kert-
barát Kör
15.30 la Giralda
17.00 jazz inside
18.45 sEXiT (sK)
20.30 Miskolci illés Emlékzenekar

17.30 | Kézműves foglalkozás és 
táncház. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Ház.

21.00 | Anna and the Barbies-koncert, 
vendég: Napkutya. Helynekem.

ápRILIS 27. | VASáRnAp
10.30 | A varázslatos tündérszirom. Mis-

kolci Csodamalom Bábszínház.
11.30 | nemzetközi Kézműves sörfesz-

tivál. Magyar sörök napja. Szinva terasz.
11.30 Miskolci szalonzene (Buri Jenő és 

Szirmai Zoltán)
14.00 Miskolci szalonzene (Buri Jenő és 

Szirmai Zoltán)
16.00 áll-A-ToK-koncert

ápRILIS 28. | héTfő
15.00 | lelkünk és kapcsolataink válto-

zásai. Szögeczki József előadása. Nyi-
las Misi Ház.

16.00 | szétszórattatásban – Magya-
rok a nagyvilágban. Vendég Gazda 
József erdélyi művészeti író, szociográ-
fus, A harmadik ág: Magyarok a szétszó-
rattatásban című könyv szerzője. Szabó 
Lőrinc könyvtár.

18.00 | dicsőség nincsen, csak köteles-
ség. Herman Ottó életútja. Tóth Arnold 
néprajzkutató, a Herman Ottó Múzeum 
igazgatóhelyettesének előadása. Belvá-
rosi Református Egyházközség székházá-
nak nagyterme.

ápRILIS 29. | kedd
17.00 | Művészeti szabadegyetem. Kép-

zőművészeti élet Miskolcon a két világ-

háború között – II. Szalay Lajos és Mis-
kolc. Sümegi György művészettörténész 
előadása. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

ápRILIS 30. | SZERdA
17.00 | A pletykáról. ArTTér. Lézerpont Lát-

ványtár.
21.00 | Holló Meg a Többi Madár. Corner 

Stage Kávézó.

MájuS 2. | pénTEK
15.00 | A három tenor és a három szop-

rán gálája. Operaklub. Szabó Lőrinc 
könyvtár.

kiállítás
Xii. Kunszt – Hapci! A Nagy Kunszt a Mis-

kolci Galéria öt éve működő kortárs kép-
zőművészeti tanulmányi múzeuma, 
amely félévente rendez új, elsősorban di-
ákoknak szóló, egy adott tematikához 
kapcsolódó és hozzá válogatott műal-
kotások segítségével megvalósuló is-
meretbővítő foglalkozásokat.  Megte-
kinthető 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 megtekint-
hető április 30-ig. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-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 művésze-
ti folyóirat. Megtekinthető júniusig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

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

szagos húsvét reggele. Húsvéti nép-
szokásokból, locsolkodó versekből, kéz-
műves ötletekből álló kiállítás a gyer-
mekkönyvtár 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 28. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 
ProgramPont 18.30 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Ma-
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 
20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

április 29. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 
ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjá-
rásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetí-
tés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

április 30. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 
18.23 ProgramPont 18.30 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 
Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 
ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

Május 1. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor  18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 
18.23 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális ma-
gazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–
06.00 Képújság.

Május 2. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 
ProgramPont 18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 
Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 
ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Május 3. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 
Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 
20.30–07.00 Képújság.

Május 4. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
15.00 Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, 
kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségper-
cek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 
21.45–07.00 Képújság. 

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!

A lomtalanítás a meghirde-
tett napokon reggel 6 órától 
kezdődik Miskolcon, és a 
napi útvonaltervben szerep-
lő utcák befejezéséig tart.

Április 28. (hétfő) Avas: Áfo-
nyás, Gesztenyés, Ifjúság, Kö-
zépszer, Nyíri D., Szentgyörgy 
u. páratlan o., Testvérvárosok.

Április 29. (kedd) Tizeshon-
véd – Petőfi – Meggyesalja – 
Papszer u. környéke: Avasalja, 
Csalogány, Csengey G., Füzes, 
Geró J., Hunyadi J., Irányi D., 
Kálvin J., Kandia, Leiningen 

K., Malomszög, Meggyesal-
ja, Nagy S., Nagyváthy J.  tár-
sasházak, Nefelejcs, Papszer, 
Petőfi S., Rácz Gy., Rákóczi F., 
Reményi E., Serház, Szent Ist-
ván, Teleki Blanka, Tizeshon-
véd köz, Tizeshonvéd u., Tom-
pa M., Toronyalja, Tulipán. 

Avas pincesor: Arnóti sor, 
Csa bai sor, Csáti sor, Danyi 
völgy, Domb, Földes F., Hideg 
sor, Mélyvölgy, Muszkás ol-
dal, Muszkás telep, Teleki sor, 
Tóth sor.

Bővebb tájékoztatás a www.
mirehukoz.hu honlapon.

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

LOMTALAnÍTáS

fodor Zoltán önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát 
tart 2014. április 28-án 17 órától a Széchenyi István Általános Is-
kolában (Hajós u. 5.).

gonda  géza  önkormányzati képviselő  lakossági fogadóórát  
tart 2014. április 29-én,  17 órától a Szentgyörgy és Sályi utcai, va-
lamint a hejőcsabai lakosok részére, az  Avas – Gesztenyés utcai 
Herman Ottó Általános Iskolában. 

LAKOSSágI fÓRuM, fOgAdÓÓRA

április 29. | kedd | J | 19.00 HÁROM KÍVÁNSÁG – Bemutató 
előadás | CS | 15.00 KOKAINFUTÁR – Beavató színházi előa-
dás a SziVi program keretében 

április 30. | szerda | N | 19.00 MY FAIR LADY – Bérletszünet | 
K | 14.00 A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ – Bérletszünet 
| J | 18.00 KILÉPŐ

Május 2. | péntek | N | 19.00 LILI BÁRÓNŐ – Bérletszünet
Május 3. | szombat | N | 19.00 LILI BÁRÓNŐ – Bérletszünet
Május 4. | vasárnap | K | 19.00 VESZETT FEJSZE – Szigligeti 

(Arany) bérlet 

További programok www.mnsz.eu, facebook/miskolcinemze-
tiszinhaz

Jelmagyarázat: N – Nagyszínház, K – Kamaraszínház, J – Játék/
szín, CS – Csarnok.

MISKOLCI nEMZETI SZÍnháZ 

program/kultúra

április 28-án, hétfőn 18 órakor a minorita templomban Ke-
lemen Didák atya boldoggá avatásáért mutatják be a szentmi-
sét. Szentbeszédet Orosz Atanáz püspök-exarcha mond.

Május 1-jén, csütörtökön 10 órai kezdettel lesz, ugyancsak a 
minorita templomban, a Fráter György Katolikus Gimnázium 
ballagása. Jövő szombaton, 3-án, 14 órai kezdettel karizmatikus 
evangelizáció lesz a templomban, Sipos Gyula atya vezetésével.

hARAng-hÍREK

„játékos Városjárás” – 
SZÍnháZI BARAngOLáS

Az Itthon Miskolcon Egye-
sület idén már 8. alkalommal 
rendezi meg a „Játékos Város-
Járás”-t. A játékban ezúttal a 
miskolci színjátszás kerül a kö-
zéppontba: ebben az évadban 
ünnepli megalapításának 190. 
évfordulóját az ország első, ma-
gyar nyelven játszó kőszínháza, 
a Miskolci Nemzeti Színház. A 
maximum 5 fős csapatok négy 
kategóriában versenghetnek: 1. 
általános iskola felső tagozat, 2. 
középiskola, 3. családok, 4. kö-
zösségek (baráti, munkahelyi, 
civil, stb.). 

A jelentkezéseket 2014. május 
12-ig várják a Miskolci Nemze-

ti Színház elérhetőségein: e-ma-
ilben: juhasz@mnsz.eu, faxon: 
46/516-711-es számon, vagy 
személyesen a Miskolci Nemze-
ti Színház jegyirodájában.

A jelentkezésnél kérik meg-
adni: melyik KATEGÓRIÁ-
BAN indul a csapat, a CSAPAT 
NEVÉT, a CSAPAT KÉPVISE-
LŐJÉNEK NEVÉT, TELEFON-
SZÁMÁT és E-MAIL CÍMÉT. 
A játék részleteiről a csapatok 
írásos értesítést kapnak. To-
vábbi információ: Juhász Rita 
30/229-2 575, juhasz@mnsz.eu

A „Játékos VárosJárás” idő-
pontja: 2014. május 17. (szom-
bat). 

2014. MájuS 1.
MISKOLCZ VáROSI MAjáLIS 
A népKERTBEn



Áprilisban egy hétig tilos volt a horgászás az Észak-magyarországi Horgász Egyesület vizein, haltelepítés miatt – az új, mé-
retes példányok valószínűleg sok pecás szívét megdobogtatják. Vadászi Tamástól, az egyesület munkatársától megtudtuk, az 
akció az Alsózsolcai Házgyári-, a Borsodsziráki-, a Debreceni-, a Gólem-, a Körömi-, a Kurityáni-, a Mályi-, az Ormosbányai-, 
a Sajószentpéteri Új- és I-es, II-es, III-as, a Szelesaknai I-es II-es, a Szentsimoni-, a Herbolyai-, valamint a Szirmabesenyői-ta-
vakat, illetve a Sajó, Hernád és Bódva folyókat érintette. Vadászi Tamás azt is elmondta, a tavakba, folyókba ezúttal csakis pon-
tyokat telepítettek, az emiatt életbe léptetett horgászati tilalmat április 12-én, reggel nyolc órakor oldották fel. Fotó: Mocsári L. 

Fákat döntött ki a vihar
Április 19-én szomba-

ton, a Szentpéteri kapuban, a 
húszemeletes lakóháznál au-
tóra döntött fát az erős széllel 
kísért zivatar, ugyanígy a Mindszenti temetőben is, ahol egy Suzukit 
rongált meg a kidőlő fa. Információink szerint személyi sérülést nem 
okozott az átvonuló vihar, az anyagi kár azonban jelentős.

Késsel rabolt a belvárosban
Rablás gyanúja miatt indult eljárás a 48 éves V. Jánossal szemben, 

aki a Városház téren április 19-én este késsel megfenyegetett egy férfit, 
hogy adja át az értékeit. Később egy közeli szórakozóhelyen ismét ta-
lálkoztak, ahol V. János megfenyegette korábbi áldozatát: csak akkor 
kapja vissza az okmányait, ha italt fizet neki, illetve átad még húszezer 
forintot. A sértett kikérte az italt, majd elmenekült a helyszínről. A be-
jelentést követően a rendőrök a helyszín közelében hamar elfogták a 
gyanúsítottat. 

Vonat és személyautó ütközött
Április 17-én a Tállya – Abaújszántó közötti útszakaszon eddig tisz-

tázatlan okból egy személyautó a vasúti jelzőberendezés tilos jelzése 
ellenére a vasúti sínekre hajtott, és az előtte elhaladó vonatszerelvény-

nek ütközött. A autót vezető 
férfi és nő utasa az elsődle-
ges adatok alapján könnyű 
sérüléseket szenvedett. 

Füstölt a villamos
Füstölni kezdett egy villamos április 22-én késő délután a Ma-

lomszög utcánál. Úgy tudjuk, Felső-Majláthon hibásodott meg 
a jármű és üresen ment a telephelyre, amikor a Malomszög ut-
cánál az egyik kondenzátor beizzott és erősen füstölni kez-
dett. A villamos vezetője a porral oltóval szüntette meg  az izzást.  
Ezt követően egy másik villamos betolta a telephelyre a hibás szerelvényt.

12 Mozaik

Heti HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) A hét első napjaiban semmi kedve nem lesz 
dolgozni, de még a házimunka sem lesz vonzó a számára. Azután 
viszont kedvet kaphat a dolgok elrendezéséhez, újra gyorsan fog 

vágni az esze, és nagyszerű ötletekkel fog előállni. Jó lesz a közelében lenni!

Bika (04. 21–05. 21.) Energiából és jókedvből bőven kijut a hé
ten, minden napra talál a rutinfeladatok mellé érdekes elfoglalt
ságot. Már jó ideje készül kreatív ötletei megvalósítására, most itt 

az ideje, hogy belekezdjen az egyikbe. De ne feledkezzen meg családjáról sem!

Ikrek (05. 22–06. 21.) A hét első napjaiban még elmélázik jelenle
gi helyzetén és a jövőbeni javítanivalókon. Hiába kínálta a sors év 
eleje óta a lehetőségeket, szinte semmihez sem volt kedve. Szeren

cse, hogy szerdától új energialöketet kap, ami azonnali tettekre sarkallja.

Rák (06. 22–07. 22.) Ingadoznak az érzelmei, ezért próbáljon 
meg a nehézkesebb órákban is sokat mosolyogni. Váratlan aka
dállyal kerülhet szembe a hét közepén, ami ellen most keveset 

tehet. Ne hadakozzon, várja meg, míg birtokában lesz minden információnak!

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Kevés támogatást kap ahhoz, hogy bé
két teremtsen maga körül, konfliktusok vannak most a levegőben. 
A hét közepén lenyugszanak a kedélyek, sőt azok, akik eddig tá

madták, önre voksolnak. Ezután, amit el is ront, azt egy mosollyal rendezheti.

Szűz (08. 24–09. 23.) A munka felemészti energiatartalékait, 
ugye, nem akar kidőlni a sorból az év legszebb hónapjaiban? Ezért 
mozduljon ki végre, menjen szabad levegőre – egyre jobb az idő! Az 

egész heti túlhajtottságnak kiváló ellenszere lesz egy kis önfeledt szórakozás.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Abból adódhatnak a konfliktushelyze
tek, hogy nem hajlandó beszélni a problémákról, vagy elmondani 
őszintén a véleményét másoknak. A struccpolitika azonban nem 

kifizetődő! A hét második részében pedig rengeteg pozitív esemény vár önre.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Apró előjelek tucatja jelzi, hogy új útra 
kellene lépnie. Amit ezekben a napokban megtesz, komoly hatás
sal lesz jövőjére, sikereire, anyagilag és erkölcsileg egyaránt. Ha 

szüksége van lelki támogatásra, számíthat szeretteire, barátaira.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Jó formában kezdi a hetet, tele van erővel, 
energiával, s a kreatív ötletek sem hiányoznak a tárházából. Itt az 
ideje valami újba kezdeni, s az sem baj, ha mások banálisnak tartják 

az elképzelését. Bármibe is fogjon most, sikerrel be is fejezheti pár nap alatt.

Bak (12. 22–01. 20.) A hét elején konfliktusokkal teli napok vár
ják. Az elmúlt hetekben is számos negatív élményben volt része, 
s ha nem adja ki a feszültséget, az a későbbiekben még több bajt 

okozhat. Különösen, ha olyanon csattan az ostor, aki nem érdemli meg.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Meg fog lepődni, nagyszerű pénzügyi 
híreket kap. Az égiektől pedig támogatást ahhoz, hogy rátaláljon 
egy olyan szakmai lehetőségre, amely segít stabil körülményeit 

megteremteni. Új munkaajánlat is befuthat, amelyre tilos nemet mondani!

Halak (02. 20–03. 20.) Mivel fontosak a családi és baráti kap
csolatok, itt az ideje, hogy megmutassa ezt a szeretteinek. Segít
sen, ahol csak tud, sokszor elég lesz egy mosoly, vagy egy bölcs 

tanács is a köszönethez. Hét végére túl lesz mások gondjainak megoldásán is.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503501/100as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol
dása érdekében visszahívjuk Önöket!

Miskolci Napló

Fotó: Mocsári L.

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, KisHunyad u. 9. vagy 
emailben 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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Régi hagyomány húsvét első napján az ételszentelés. Április 20-
án a mindszenti templomban is megáldották az ételeket a reggeli 
szentmise után. A tradíció szerint a misére ilyenkor letakart kosárral 
mennek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor van. 

HúsVéti éteLszeNteLés

A  hét  
fotója
Mocsári L. 
FeLVéteLe

poNtyteLepítés

Az észAK-MAgyArországi VizeKbe
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