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Idén is kitűnő ételekkel, italokkal, kulturális, 
zenés programokkal várták a családokat, 

kikapcsolódni vágyókat május 1-jén a Népkertben.

Miskolcz Városi Majális

Miskolcon 14 középis-
kolát öltöztettek virág-
díszbe az elmúlt héten 
az alsóévesek, ennyi 
helyen jártak körbe 
még utoljára együtt, 
virággal a kezükben a 
végzősök. Hétfőtől már 
komoly vizsgák várnak 
rájuk, Miskolcon 2085 
érettségiző ad majd 
számot tudásáról. 

Fejlődő egészségügy MIskolcon

– A város alapellá-
tása elindult egy 
úton, és nagyon 
jó irányba halad – 
hangzott el egye-
bek mellett a Mis-
kolci Háziorvosi 
egyesülés (MHe) 
keddi tanácskozá-
sán, melyen részt 
vett kriza Ákos 
polgármester is.

Újabb intézkedések a közbiztonságért

emléktábla a katyńi áldozatokért
A katyńi áldoza-
tok tiszteletére 
avattak emlék-
táblát, ünnepé-
lyes szentmisét 
követően, ápri-
lis 26-án délelőtt, 
a miskolci 
minorita 
templom 
falán.
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Az Aluinvent Zrt. meghívására Miskolcra és a cég felsőzsolcai kísérleti 
üzemébe látogatott az egyik legjelentősebb kínai alumíniumipari és ener-
getikai cégcsoport, a Qixing Group delegációja. Megtekintették az innova-
tív fémhab gyártását, majd a magyar cég vezetőivel egyeztettek egy közös 
beruházás indításáról. A megbeszélés eredményeiről hétfőn tájékoztattak a 
megyeházán.

Szabó Tamás, az Aluinvent Zrt. ve-
zérigazgatója sikeresnek minősítette a 
tárgyalásokat. Mint mondta, elsősor-
ban a Miskolcon kifejlesztett és Felső-
zsolcán gyártott alumíniumhab ázsiai 
piacra történő bevezetéséről egyez-

tettek. A vezérigazgató emlékeztetett, 
az alig két éve alapított magyar cég 
máris szép sikereket könyvelhetett el 
– gondoljunk csak a vállalkozásuk és 
az Európai Űrügynökség között nem-
régiben létrejött együttműködésre, 

melynek keretében űripari alkalma-
zásra szánt, ultrakönnyű alumínium-
hab-termékek prototípusait teszteli és 
állítja elő az Aluinvent.

A kínai delegáció látogatása egy, már 
korábban megkezdett tárgyalássoro-
zat állomása volt: az Aluinvent Zrt. 
vezetői év elején Kínába látogattak, 
ahol együttműködési javaslatot tettek 
a Qixing Group vezetői részére. Wang 
Xuefeng, a cégcsoport alelnöke a hétfői 
sajtótájékoztatón ismertette, a közel 10 
éves múltra visszatekintő konzorcium 
mintegy 13 ezer embert foglalkoztat, és 
tavaly több mint 700 milliárd forintos 
árbevételt ért el. Fő tevékenységük az 
alumíniumgyártás, az energetika és az 
új anyagok fejlesztése. Azért jöttek az 
Aluinventhez, mert komoly lehetősé-
geket látnak a technikában, amellyel a 
cég rendelkezik.

– Gratulálunk a magyar vállalat-
nak, megleptek minket az alumí-
niumhabbal – valóban innovatív 
technológiáról beszélhetünk – hang-
súlyozta a cégcsoport alelnöke. Hoz-
zátette, nagy lehetőséget látnak az 
együttműködésben, és reményét fe-
jezte ki, hogy gyümölcsöző lesz a két 
nép, a két cég kapcsolata.

A MHE szakmai tanácskozásainak 
sorában rendhagyónak számított a 
keddi, ugyanis most a szakmai kér-
déseket, az eddigi és tervezett lé-
péseket a város polgármesterével, 
Kriza Ákossal tudták egyeztetni. 
Palla Sándor, az egyesülés elnöke 
elmondta, nagyon sok minden tör-
tént az elmúlt időszakban, az előző 
húsz évben nem volt annyi változás, 
mint az utóbbi négyben. A város alap-
ellátása elindult egy úton, és nagyon jó 
irányba halad. – Jó alkalom ez arra is, 
hogy dicsekedjünk egy kicsit, legalább 
egymás előtt, mert van mivel: sokan 
irigylik megvalósult projektjeinket, azt, 
hogy össze tudtunk fogni, vagy azt, hogy 
a négy orvosi egyetem mellett egyedül itt 
folynak akkreditált képzések – hangsú-
lyozta. 

Kriza Ákos polgármester elmondta, 
három fő célt fogalmaztak meg: a szak-
mai munka eredményességének foko-
zását, az infrastruktúra megerősítését, a 
dolgozók munkakörülményeinek javítá-
sát. – Komoly szakmai egyeztetés előzte 
meg a 24 órás orvosi ügyelet kialakítását, 
ami, úgy látom, igazolta elképzelésein-
ket, hamar túljutott a kezdeti nehézsé-
geken, jól működik. Kérem, mondják, 
ha önök másképp látják – kért azonnali 
visszajelzést a megjelent orvosoktól, akik 

megerősítették: jó döntés volt a 24 órás 
orvosi ügyelet bevezetése.

A polgármester emlékeztetett, elké-
szült az avasi és a diósgyőri egészségház, 
ezekben a háziorvosi ellátás mellett már 
szakrendelések is működnek, és újabb öt 
rendelő újul meg pályázati forrásból.

– Az elmúlt években 300 millió fo-
rintot „találtunk” felújításra. Az előző 
húsz évben leamortizálódtak a rendelők, 
mert hiányzott a lehetőség, hogy évről 
évre elvégezzük a szükséges javításokat. 
Hogy ez a jövőben ne így legyen, ahhoz 
szükség lenne egy amortizációs alapra – 
hangsúlyozta.

Ezután két bejelentést is tett Kriza 
Ákos. Az egyik egy több mint húszéves 

problémára kínál megoldást: a fi-
zetőparkolós övezetben, beteghez 
kiszálló orvos parkolásának váro-
si támogatására. Nagyon sokféle 
megoldás felvetődött, de egyik sem 
oldotta volna meg egyszerűen a na-

gyon is összetett problémát. A mos-
tani javaslat megfordítja a rendszert, 

nem előre kínál kedvezményt, hanem 
utólag „stornóznák” a feladatellátáshoz 
kötődő parkolásokat – erről várják a há-
ziorvosok véleményét.

Kriza Ákos arról is szólt: a kezdetektől 
szerette volna, hogy a Digitális Közösség 
Programba beemelhessék az alapellá-
tásban résztvevőket. A napokban sike-
rült áttörést elérni ezen a területen, így 
minden praxis, az alapellátásban részt-
vevő egység kap egy laptopot a program 
keretében – a pályázatot természete-
sen be kell nyújtani. Ez az alapja le-
het annak a városi prevenciós rend-
szernek, amely egységes rendszerbe 
szervezné a különböző egészségügyi 
helyszíneken rendelkezésre álló adathal-
mazokat, így majd igen friss informáci-
ók állnak majd rendelkezésre akkor is, 
ha a beteg esetleg otthon felejti a leletét.

Cs. M. | fotó: Végh Cs.

Nemcsak a közbiztonság erősítését 
tekintik feladatuknak az önkor-
mányzati rendészet munkatársai, 
az is teljesen természetes számuk-
ra, hogy segítenek, ha arra rászo-
rulóval találkoznak. Az elmúlt 
időszakban több ilyen esetben is 
beavatkoztak – tudtuk meg Vincze 
Csabától, a rendészet igazgatójától.

Nemrégiben egy buszvezető lett 
rosszul az egyik vonal végállomásá-
nál, s a közelben lévő közterület-fel-
ügyelőktől kért segítséget. Ők azon-
nal mentőt hívtak, értesítették az 
MVK diszpécserszolgálatát, majd 
elsősegélyben részesítették a sofőrt 
az orvosi segítség megérkeztéig. Má-
sik esetben egy nő rosszul lépett le a 
villamosról, elesett és megütötte ma-
gát. A közelben lévő rendészek azon-
nal a segítségére siettek, felajánlották, 
hogy orvosi segítséget hívnak. Ezt a 

nő nem kérte, így hazavitték a csa-
ládjához.

Legutóbb egy idős nőt kísértek be a 
közelből az Ifjúsági Ház hátsó épüle-
tében lévő rendészeti központba, aki 
láthatóan zavarodott állapotban volt, 
azt sem tudta, pontosan hol van. A 
rendészet munkatársai mentőt hív-
tak, majd kikérdezve a hölgyet, si-
került kideríteniük, hogy az egyik 
idősotthon lakója, így értesítették az 
intézményt is. Az idős nő állítólag 
azért kelt útra, hogy Rómába menjen 
a szentté avatási ceremóniára – anél-
kül, hogy bárkinek is szólt volna –, de 
egészségi állapota miatt csak a Győri 
kapuig jutott.

Vincze Csaba az esetek kapcsán 
megjegyezte, fontosnak tartják a 
miskolciakkal való kapcsolattartást 
és azt, hogy bármilyen esetben a se-
gítségükre siessenek, így mindenkit 
arra biztat, forduljanak hozzájuk bi-
zalommal.                                               h. I.

– Miskolc városvezetése, valamint a 
Fidesz – KDNP-frakció számára mindig 
kiemelten fontos feladat volt a közbizton-
ság erősítése. Ennek érdekében született 
újabb, a belváros közrendjének megerő-
sítését szolgáló javaslatunk – jelentette be 
kedden Soós Attila önkormányzati kép-
viselő, a frakció szóvivője.

– Amikor elkezdtük a munkát a vá-
ros közgyűlésében, tettünk egy ígére-
tet a miskolciaknak: mindent el fogunk 
követni a közbiztonság megerősíté-
se érdekében – emlékeztetett a szóvi-
vő. Kiemelte, elsőként az országban ez 
a miskolci városvezetés szervezte meg, 
vezette be az összevont hatósági ellen-
őrzések rendszerét, hozta létre az Ön-
kormányzati Rendészetet, teremtette 
meg annak lehetőségét – saját anyagi 
ráfordítással – hogy rendőr–közterü-
let-felügyelő járőrpárok jelenhesse-
nek meg a miskolci utcákon. A Fidesz 
– KDNP miskolci képviselőcsoportja 
ugyanakkor kötelességének tartja, hogy 
újabb és újabb intézkedésekre kérje 
ezen a területen a miskolci városveze-
tést, hogy még erősebbé tegyék Miskolc 
közbiztonsági rendszerét. A lakossági 
panaszok alapján most azt kezdemé-
nyezik, hogy bővüljön a hatásköre az 
Önkormányzati Rendészet munkatár-

sainak. – Kezdeményezzük, hogy bír-
ságolási, szankcionálási jogosítványaik 
kiterjesztésével legyen lehetőségük fel-
lépni a Fazekas utcai börtön környékén 
ordibáló, a belváros közrendjét és köz-
nyugalmát zavaró, irritáló egyénekkel 
szemben! Nagyon régi panasz, „miskol-
ci szégyen” szűnik meg, ha az alulszoci-
alizált személyek eltűnnek a börtön, és 
két belvárosi iskolánk közvetlen kör-
nyezetéből! – szögezte le a szóvivő. Soós 
Attila arra is felhívta a figyelmet: képvi-
selőcsoportjuk kérésének megfelelően, 
a jövő heti közgyűlés javaslatot tárgyal 
majd arról, hogy a város olyan fontos 
részein, mint például a Tiszai pályaud-
var, az Avasalja vagy a Kiss Ernő utca és 
környéke, újabb 13 térfigyelő kamerát 
helyezzenek el. 

IráNy KíNa, IráNy a VIlágpIaCaluinvent:

Őriznek, segítenekFejlŐdŐ egészségügy

Beemelik a miskolci alapellátásban 
résztvevőket a digitális Közösség 
Programba. ez nemcsak az egész-
ségügyi dolgozóknak jelent támoga-
tást, hanem egy városi megelőzési 
program létrehozását, ezáltal pedig 
a város lakóit is segíti – többek kö-
zött ez a bejelentés is elhangzott a 
Miskolci Háziorvosi egyesülés (MHe) 
keddi tanácskozásán. 

Újabb intézkedések
a közbiztonság érdekében
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Éves sajtókonferenciáját tartotta 
szerdán a Bosch németországi köz-
pontjában. A két miskolci gyárat is 
üzemeltető vállalat igazgatótaná-
csa Gerlingenben a tavalyi üzleti év 
eredményeit ismertette, és a követ-
kezőt prognosztizálta.

A német multinacionális óriás-
vállalat tavaly 3,1 százalékkal 46,1 
milliárd euróra növelte árbevételét. 
Volkmar Denner, a Bosch igazgató-
tanácsának elnöke kiemelte, a köz-
zétett árbevételi adat figyelembe ve-
szi a kristályos napelem szektorából 
történt kivonulásukat, valamint az 
előző évben módosított számviteli 
szabályozás és a felvásárlások miat-
ti konszolidációs hatásokat. Ez így 
2,8 milliárd eurós nyereséget jelent. 
– Beszüntettük a napelemrészleget, s 
mára sikerült értékesítenünk a kris-
tályos napelemekhez kapcsolódó 
tevékenységek zömét – tette hozzá 
Denner.

2013-ban a Bosch csoport dolgo-
zói létszáma mintegy 8500 fővel nö-
vekedve elérte a 281 ezret. A vállalat 
a világon összesen 9000 frissdiplo-

mást vesz majd fel. A cég tavaly öt-
ezer szabadalmat adott be, a Bosch 
vezetői fontosnak tartják az innová-
ciót. Gerlingeni központjuktól nem 
messze, Reutlingenben például mo-
dern mikromechanikai szenzorgyá-
rat üzemeltetnek. Megtudtuk, ku-
tatás-fejlesztésre 4,5 milliárd eurót 
költött tavaly a cég.

A Bosch csoport számára emelke-
déssel indult a 2014-es év is. Az első 
negyedév során az árbevétel mint-
egy 7 százalékkal nőtt, az árfolyam-
hatásokat figyelmen kívül hagyva ez 
mintegy 10 százalékos növekedést je-
lent. 2014-ben 3-5 százalékos árbevé-
tel-növekedésre számítanak.

– Folytatjuk hagyományos tevé-
kenységeinket, ugyanakkor új üzle-
ti területek felé nyitunk. A hálózatba 
kapcsolt világban kiaknázzuk széles 
körű technológiai és ipari ismerete-
inket – emelte ki Volkmar Denner. 
A Bosch igazgatótanácsának elnöke 
hangsúlyozta: a kutatás-fejlesztés te-
rén Németországnak és a többi euró-
pai országnak is fel kell nőnie a világ 
élvonalbeli országaihoz.

SoóS P.

Új hulladékgyűjtő autókkal bő-
vült a MiReHuKöz Nonprofit Kft. 
járműparkja. A két korszerű jár-
műnek köszönhetően, a tér-
ségben jelentősen fejlődik 
a házhoz menő, szelek-
tív hulladékgyűjtés. 

A cég közel 75 mil-
lió forintot nyert az 
Országos Hulladék-
gazdálkodási Ügy-
nökség idei iparfej-
lesztési pályázatán az 
új autók vásárlására. 
Kriza Ákos polgármes-
ter a járművek keddi ün-
nepélyes átadásán kiemelte: 
a környezeti értékek megóvá-
sához elengedhetetlenül szükséges a 
magas színvonalú eszközpark. Miskolc polgármeste-
re emlékeztetett: 2014. január 1-jétől új alapokra he-
lyezték a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azzal, 
hogy Miskolc és a térségben található 36 település rész-
vételével, a Miskolci Térségi Konzorcium keretében 
száz százalékos önkormányzati tulajdonú hulladék-
gazdálkodási közszolgálati céget hoztak létre. – Ez a 
száz százalékos önkormányzati tulajdon száz százalé-
kos önkormányzati felelősséget is jelent – fogalmazott 
a városvezető, hozzátéve: nem a profit a cél, hanem a 
legmagasabb szintű feladatellátás.

Vámosi Oszkár, az Országos Hulla-
dékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit 

Kft. ügyvezetője kiemelte, a projekt célja az 
úgynevezett házhoz menő gyűjtés bővítése a 

konzorcium családi házas övezeteiben. A feladat 
ellátásához, illetve a már meglévő, házhoz menő sze-

lektív hulladékgyűjtő logisztika tehermentesítéséhez 
két új gyűjtőjármű beszerzése volt szükséges. Az OHÜ 
pályázata száz százalékos, önrész nélküli, vissza nem 
térítendő, közel 75 millió forintos támogatást biztosí-
tott a MiReHuKöz Nonprofit Kft. számára.

Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügy-
vezetője elmondta: Miskolcon már több éve végeznek 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, ezt szeretnék 
továbbfejleszteni, még elérhetőbbé tenni. Ugyanakkor a 
vidéki településeken is szeretnék bevezetni, hogy min-
den családi házas környezetben megvalósuljon a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés.                    K. I. | fotó: f. K. CS.

Húsvétkor nyitott a lillafüredi ökoturisztikai központban a TDM 
szervezet szezonális információs irodája az Északerdő Zrt.-vel szoros 
együttműködésben. Az irodában kiemelten a gyalogos és kerékpáros 
túralehetőségekről, valamint a miskolci és Miskolc környéki turiszti-
kai szolgáltatókról nyújtanak tájékoztatást. Nem titkolt cél a túrázók, 
kirándulók körében nemcsak a Bükk, hanem a belváros attrakcióinak 
népszerűsítése is.

Az első hét folyamán napi több mint 100 vendég fordult meg az info-
ponton, ahová – a kapcsolódó új szolgáltatások bemutatása céljából – a 
TDM szervezet szakmai napot szervezett. Bózsó Gyula műszaki osz-
tályvezető az Északerdő Zrt. közjóléti fejlesztéseit mutatta be, különös 
tekintettel a kisvonathoz kapcsolódó beruházásokra. Elmondta, hogy 

2010-ben átadták a lillafüredi ökoturisztikai központot és elindult a hibrid 
mozdony. Az erdészeti társaságnál kiemelten fontosnak tartják a közjóléti te-
vékenységet, több erdei iskolát és múzeumot működtetnek, erdei pihenőhelye-
ket, tanösvényeket tartanak fenn. Az osztályvezető kiemelte: a TDM-mel létre-
jött szoros együttműködés egyik legfőbb célja, hogy a társaság által szervezett, 

évi mintegy félszáz rendezvény minél nagyobb nyilvánosságot kapjon.
Nagy Júlia TDM-menedzser arról beszélt, hogy ettől az évtől kezdve 

minden, frekventált helyen működik turisztikai információs iroda Mis-
kolcon. Emellett idén részben megújul a város turisztikai táblarendszere. 

A TDM szervezet ebben az évben két, egyedi fejlesztésű kreatív eszközt is 
kidolgoz az újszerű és egyedi vendégtájékoztatás érdekében, amelyek kísérő 
kiadványai május végén jelennek meg.

Sikeresen befejeződött az épülő 
Miskolctapolcai Strandfürdő első 
medencéjének vízpróbája. Elkészült 
az öltözőépülethez kapcsolódó lelátó 
vasbetonszerkezete, a főépületnél 
már az acélszerkezetű tetőket emelik 
és szerelik be. Lealapozták a szauna-
tornyokat is – egyszóval, látványosan 
halad a fürdőépítés.

Komoly mérföld-
kő volt a Miskolc-
tapolcai Strandfür-
dő történetében az 
50 méteres meden-
ce vízpróbája. Most 
már kijelenthető: a 
próba sikeresen befe-
jeződött, a szerkezet 
megfelelő, a meden-
ce leürítése is rövide-
sen véget ér. Addig is 
folyamatosan halad-
nak a vízgépészeti 
szerelésekkel.

A Miskolci Városfejlesztési Kft.-től 
kapott tájékoztatás szerint szerkezeti-
leg már elkészült a dombház épülete, 
a támfalak, a szigetelés is kész, elkez-
dődött a föld visszatöltése. A fő- és az 
öltözőépületnél is véget ért a bontás, 
sőt, bizonyos építési szakaszok is befe-
jeződtek. Így például az öltözőépület-

nél a lelátó vasbetonkeretének kiala-
kítása, illetve 90 százalékban a falazás 
is. A régi főépületnél pedig elkészül-
tek a földszint feletti födémpótlások, a 
lift aknák, és majdnem teljesen kész a 
szerkezetépítés. Ugyanakkor elkezdő-
dött az acélszerkezetű tetők szerelése, 
beemelése.

Jól áll a masszázsépület is: 
a szerkezet majdnem kész, 
épül a hidromasszázs- és a 
wellness-medence. A szauna-
tornyok alapjait „lerakták”, 
sőt, elkészültek a torony szer-
kezetét merevítő magok is.

Mint megtudtuk, mind-
emellett gondoskodtak a 
medence és a főépület kö-
zött lévő platánfák tavasszal 
szükséges „fiatalításáról”, il-
letve elkezdődött az építési 
terület melletti régi meden-
ce vizének kiszivattyúzása, 
hogy annak környezetét is 
rendbe tehessék.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a ma-
gyarországi baloldal és a különbö-
ző liberális csoportok még a ren-
delkezésükre álló médiafelületeket 
sem képesek normális tartalommal 
feltölteni. Ennek oka természete-
sen az, hogy olyan, letargiával sú-
lyosbított válsághelyzetbe kerültek, 
ahonnan nagyon nehéz kitörni, de 
még a működőképesség látszatának 
a fenntartása is rendkívül nehezen 
megy. Ráadásul ismét alkotóele-
meire esett szét az Orbán-ellenes 
bukott pártszövetség, és most már 
mindenki egyedül keresi a túlélési 
technikákat. Az egyéni érdekérvé-
nyesítésnek így semmi sem szab ha-
tárt, mindenki azt mond és csinál, 
amit akar. Az európai uniós válasz-
tások előtt Szanyi Tibor a ballibe-
rális médiumok sztárja, aki a maga 
trágár stílusában beszél összevisz-
sza. Mindössze egy hónappal va-
gyunk túl a választásokon, de soha 

nem volt ennyi-
re nyilvánvaló a 
balliberális ol-
dal üressége, al-
kalmatlansága.

Úgy tűnik, a 
személyi rivalizálások és a korrup-
ciós ügyek sokasága önmagában is 
megbénította volna az Orbán-elle-
nes erőket, de ehhez ólomsúlyú ne-
hezékként társult az a tény, hogy 
mindmáig nem rendelkeznek hihe-
tőnek tűnő gazdasági és társadal-
mi programmal. Így aztán marad 
az improvizálás, a trágárkodás, az 
egymásra mutogatás és a bűnbak-
keresés. Egyedül Gyurcsány Ferenc 
nem érzékeli a problémákat, ő min-
dennap megoldja őket, és hiperak-
tivitásának köszönhetően száguld 
előre.

Ő a baloldalon oly sokszor idé-
zett haladás robotosa.

tóth Gy. LáSzLó

Vereség utánJól „próbázott” az ötvenméteres medence

turISztIKaI InformáCIóS KözPont LILLafüreden

Fejlődik a szelektív 
hulladékgyűjtés

a KörnyezetI 
értéKeK 
meGóVáSáért

Évet értékelt a Bosch



A Győri kapuban több olyan régi 
utca is van, amelynek a járdája annak 
idején még a „klasszikus”, negyven 
centis járdalapokból épült. Ezek azon-
ban nagyon sok helyen megsüllyedtek, 
töredezettek. Télen nem lehet a havat 
lapátolni róluk, nyáron balesetveszélye-

sek, nem lehet babakocsival közlekedni 
rajtuk és a fű is kinő a kövek között.

Éppen ezért Zsiga Marcell, a 14-es 
körzet ön-
kormányza-
ti képviselője 
programot in-
dított,   mely-
nek keretében 
minden év-
ben kicserél-
nek, kijavíta-
nak egy járdát 
a terület ut-
cáiban. 2011-
ben a Brigád 
utca, 2012-ben a Győri kapu egy része, 
2013-ban az Újítás és a Jánosi Ferenc 
utca kapott új járdát. Idén a Fadrusz 

János utcában indultak el elsőként a 
munkálatokkal, ahol az egyik oldal-
nak már kész az aszfaltozása, a 

másikon még 
bontják a régi 
járdát. Eb-
ben az évben 
új járda épül 
még a Rácz 
Ádám és a Jó-
zsef utcákban 
is, mondta el 
Zsiga Mar-
cell. Ezek a 
munkák a 
tereprende-

zéssel együtt 4,5-5 millió forintba ke-
rülnek. 

H. I. | fotó: VégH Csaba

Új járdát építenek a fadrusz Já-
nos utcában, de nem ez az egyet-
len utca, ahol kulturáltabb kör-
nyezetben közlekedhetnek majd 
a gyalogosok a Győri kapuban. 
A lakossági igényeket figyelem-
be véve, több helyen kicserélik 
a régi betonelemekből épült 
járdákat a terület önkormányzati 
képviselője által indított prog-
ram keretében.

Város4 Miskolci Napló

Játékos kvízt rendeztek nemré-
giben a miskolci fiataloknak az 
avasi kilátóban. A vetélkedő ven-
dége Pelczné Gáll Ildikó európai 
parlamenti képviselő, témája pe-
dig az Európai Unió volt.

Az Utánam, srácok! programso-
rozata kétnapos fesztivállal folytató-
dott az elmúlt hétvégén a Kisavason 
és az avasi kilátónál. Ennek kereté-
ben rendeztek európai uniós kvízt 
tanulóknak. A vetélkedő előtt Pelcz-
né Gáll Ildikó európai parlamenti 

képviselő mutatta be röviden az in-
tézmény működését, felépítését és 
választási rendszerét. – Fontos, hogy 
a diákok minél hamarabb megis-
merjék az Európai Unió működé-
sét. Erre a legalkalmasabb egy kvíz-
vetélkedő – mondta el a politikus, 
aki a kvíz előtt felhívta a fiatalok 
figyelmét az uniós tanulási lehető-
ségek széles tárházára. Hangsúlyoz-
ta, időnként ütköznek a 28 tagállam 
érdekei, ezért közös gondolkodás 
szükséges, hogy konszenzusra 
jussanak.

EurópAi uNiós vEtélkEdő  
A kilátóbAN

itt az ötödik is!
Hétfőn este az ötödik, 604-es pá-

lyaszámú új Skoda villamos is meg-
érkezett Miskolcra. Ezzel sikeresen 
teljesítette a Skoda az áprilisi ter-
vet, rövidesen már öt új villamos 
rója majd a miskolci pályát. A tréler 
délután hétkor kapta meg a rajten-
gedélyt Bánrévén, és kilenckor már 
Miskolc határában járt. Tíz óra-
kor túl voltak a sikeres leemelésen 
és miskolci sínre került a 604-es is 

– követve négy „idősebb testvérét”. 
Mint ismeretes, 2013. július 2-án ér-
kezett az első, 2013. augusztus 20-
án a második, 2014. április 7-én a 
harmadik, április 24-én pedig a ne-
gyedik Skoda gyártmányú villamos 
Miskolcra. Mielőtt az új villamosok 
forgalomba állnak, teljesíteniük kell 
500 kilométernyi tesztkört, és eleget 
kell tenniük a hatósági engedélyez-
tetés feltételeinek. 

Új járdák a kulturált, 

biztonságos közlekedésért

ÖsszEhANGolt rAzziA

Az akció most is a szokott módon, 
eligazítással indult. Közterület-fel-
ügyelők, mezőőrök, rendőrök, pol-
gárőrök, az önkormányzat hatósági és 
szociális osztályának munkatársai, és 
a Városgazda ebtelepének munkatár-
sai vettek részt a megbeszélésen.

Vincze Csaba, a rendészet igazgató-
ja bemutatta az ellenőrzendő terüle-

tet, és felhívta a figyelmet: kiemelten 
ellenőrizzék a lakossági panaszokat, 
az illegális beköltözőket, illetve azo-
kat, akik a területen gyakran helyet 
változtatva költözködnek. Az idevo-
natkozó önkormányzati rendelet azt 
is szabályozza, hogy milyen krité-
riumoknak kell megfelelnie egy in-
gatlannak, ha abban életvitelszerűen 
tartózkodnak, így erre is figyelmet 
fordítanak a rendészet munkatársai.

Az igazgató portálunknak elmond-
ta, több esetben találkoznak olyan 
ingatlanokkal – legutóbb a múlt heti 
lyukói ellenőrzésen is – amelyek olyan 
sokszor cseréltek tulajdonost „kockás 
papíron”, vagyis nem ügyvéd előtt és 
bejelentkezés nélkül, hogy szinte le-

hetetlen megállapítani, ki is a jogos 
tulaj. Az ilyen ingatlanokat igyekez-
nek felderíteni, és kiemelt figyelmet 
fordítanak arra, hogy tisztába tegyék 
a tulajdonviszonyokat.

A razzia most a Dóczy, Wass Albert 
utcákra, illetve az Őzugró területére 
terjedt ki. A rendészet munkatársai 
hat pontról gyalogosan, autóval, il-
letve lóval indultak el, hogy senki ne 
tudjon „kisiklani” az ellenőrzés alól. 
Most első alkalommal egy drónt is 
kipróbáltak, amely felszállva, a le-
vegőből közvetített kameraképpel és 
fotók készítésével segítette a mun-
kát. A próba jól sikerült, így vélhető-
en a jövőben máskor is segíteni fogja 
ilyen eszköz az ellenőrzéseket.

Több mint 40 új parkolóhelyet 
alakítottak ki a Középszer utcán, 
a Kazinczy iskola bejáratánál. 
Önkormányzati költségen, mint-
egy 12 millió forintból valósult 
meg a beruházás – ismertette 
Földesi Norbert önkormányzati 
képviselő szerdai, helyszíni saj-
tótájékoztatóján.

Kiemelte, többéves 
problémát sikerült 
végre megoldani 
az önkormányzat-
tal és a lakossággal 
karöltve, hiszen az 
emlékezetes, több 
halálos áldozatot kö-
vetelő avasi lakástüzet 
követően a katasztrófa-
védelem felvonulási terüle-
teinek kijelölésekor sok parkoló-
helyet megszüntettek a környéken. 
A jogszabály azonban előírja, hogy 
ahány parkolóhely megszűnt, any-
nyi új helyet kell kialakítani par-

kolónak – ennek 
megfelelően a 
lakosság, az ön-

kormányzat és a 
képviselő összefo-

gásával nemrégiben 41 
új parkolóhelyet adtak át, 

melyeket a környéken élők birtok-
ba vehettek, s ki is használják, ál-
landóan tele van autóval.

A képviselő hozzátette, nem csu-
pán kényelmi okokból volt szüksé-

ges az itt lakóknak a parkolók meg-
építése: az általános iskolából kijövő 
diákok gyakran balesetveszélynek 
voltak kitéve, a zebrát ugyanis az 
oldalt parkoló autók félig „kitakar-
ták”. A mostani beruházással ez a 
probléma is megszűnt. Földesi Nor-
bert arról is szólt, hogy az elmúlt 
időszakban több parkolóterületet is 
kialakított a környéken, így a Kö-
zépszer utca 1. és 96. számnál is. 

k. i. | fotó: f. k. Cs.

Új parkolók a középszeren

A levegőből is ellenőriztek
A miskolci önkormányzati ren-
dészet munkatársai kedden 
délután egy olyan eszközt vontak 
be az összehangolt ellenőrzésbe, 
amelyet az országban eddig még 
sehol: egy úgynevezett „drón” 
emelkedett a levegőbe, hogy 
fentről segítse a munkát!
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Régi hagyomány, hogy május 1-jén különböző programokat szervez-
nek a Csanyikban. Idén is sokan kilátogattak a Majális parkba, ahol az 
MSZP, a Munkáspárt és a Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
is rendezvényt tartott.

A Munkáspárt idén is koszorút 
helyezett el a csanyiki munkásmoz-
galmi emlékműnél. Fülöp Józsefné, 
a párt miskolci szervezetének elnöke 
beszédében a munkásság történel-
mi múltját idézte. A Miskolci Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat idén 
másodjára rendezett Roma majá-
list a Csanyikban. A programok kö-
zött szerepeltek sportrendezvények 
és koncert is, emellett főzőversenyen 
is összemérhették tudásukat a csa-
ládok. Váradi Gábor, a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke elmondta, 
jó, ha egy kicsit arra a szeretetre 
tudnak koncentrálni ilyenkor, ami 
régen körülvette a családokat. Erre 
pedig remek alkalmat teremt má-
jus 1-je. 

Az MSZP rendezvényén többek 
között bábelőadás várta az érdeklő-
dőket. Varga László, a párt ország-
gyűlési képviselője örömét fejezte 
ki, hogy sokan ellátogattak a ren-
dezvényükre. Elmondta, egész nap 
változatos programokkal várják a 
városlakókat – gyerekeket, munká-
sokat, fiatalokat és idősebbeket egya-
ránt. Simon Gábor, az MSZP miskol-
ci elnöke hozzáfűzte, az idei május 
1-je más szempontból is fontos, hi-
szen pontosan tíz évvel ezelőtt csat-
lakozott hazánk az Európai Unióhoz.

A CsAnyiKbAn is majálisoztak 

Több ezren látogattak ki a Népkertbe 
csütörtökön, hogy a városi majáli-
son ünnepeljenek. A rendezvényen, 
a hagyományokhoz híven, ezúttal is 
családközpontú programok várták a 
miskolciakat. 

Nem csupán városunkból jöttek 
a kikapcsolódni vágyók – sokan ér-
keztek Kassáról is, hogy Miskolcon 
ünnepeljék meg május 1-jét. Az ér-
deklődőket térzenével, népművésze-
ti vásárral, ügyességi játékokkal, sza-
lonzenével, és igazi, századfordulós 
hangulattal is várták. A színpadon a 
mazsorettek és a Ködmön Formáci-

ós Táncegyüttes műsorát élvezhette a 
közönség, de koncertet adott a Cim-
baliBand is.

Délután Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere köszöntötte a majáliso-
zókat. Mint mondta, nem véletlen a 
XX. századi hangulat a Népkertben, 
majd örömét fejezte ki, hogy a mis-
kolciak „be lakták” a teret. Kriza Ákos 
elmondta, már évszázadokkal ezelőtt 
is megünnepelték május 1-jét – akkor 
a természet megújulásához kötötték a 
dátumot, majd a munkásmozgalmak 
„sajátították ki” az ünnepet.

– Ezen a napon azokat ünnepel-
jük, akik dolgoznak, a közösbe tesz-

nek. Miskolcon az elmúlt években 
háromezerrel nőtt azoknak a száma, 
akik munkát találtak, s ez erőt ad a 
jövő építéséhez. Tovább haladhatunk 
a munkahelyteremtés útján – emelte 
ki Miskolc polgármestere.

Ezt követően újra zenés, szórakoz-
tató programok következtek. Legna-
gyobb slágereivel lépett fel Szekeres 
Adrienn, majd Eperjesi Erika és Je-
nei Gábor vette birtokba a színpadot, 
operettválogatással bűvölve el a kö-
zönséget. Délután öt órától a népsze-
rű miskolci Reflex együttes táncoltat-
ta meg a miskolciakat.

K. J. | fotó: Végh Cs.

Miskolcz Városi Majális

Fennállásának ötvenedik évfordu-
lóját ünnepelte a miskolci Könyves 
Kálmán Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola. A jubileumi 
gálán, a Miskolci Nemzeti Színház 
Nagyszínházában közel négyszáz 
fellépő szórakoztatta a közönséget.

Ötven évvel ezelőtt avatták fel Bu-
dapesten a Lánchidat. Akkor lett 
olimpiai bajnok a magyar labdarú-
gó-válogatott. Öt évtizede adták át 
Miskolcon az avasi kilátót, s meg-
alakult városunk szimfonikus zene-
kara. Mindezek mellett, ötven éve, 
szeptember 1-jén belépett az első 
diák a Könyves Kálmán általános 
iskola ajtaján – idézte fel a kezde-
teket az iskola igazgatója, Mezeiné 
Varga Éva.

Az ünneplőket Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere is köszöntötte. 
Mint mondta, az iskolából kikerü-
lő diákok olyan tudással és embe-
ri tartással lépnek az életbe, hogy 
magabiztosan helyt tudnak állni. 
A Könyves Kálmán általános isko-

lát az állandóság szimbólumának ne-
vezte, s kiemelte, számos híres em-
ber köszönheti alapfokú oktatását 
az iskolának. – Az alapot mélyre kell 
ásni, hogy nagy házat lehessen építe-
ni. Az itt oktató tanárok ezt tudják. 
Tisztelet jár nekik áldozatos mun-
kájukért – tette hozzá Kriza Ákos, 
majd pénzbeli támogatást adott át az 
önkormányzat nevében az igazgató-
nak, sporteszközök vásárlására. Ezt 
követően gyermekek adtak elő zenés, 
táncos műsort, összefoglalva az isko-
la ötven évét, a programban számos 
oktató is segített nekik.                      K. J. 

Ötven éve a miskolci  
oktatás szolgálatában

– Nagyon örülünk annak, hogy 
az EFOTT nyitónapján ünnepel-
hetjük a zenekar huszonötödik 
születésnapját. Különleges este 
lesz ez nekünk, vendégzenekarok-
kal, nagyszabású, látványos buli-
val készülünk. Nem titok, hogy a 
nyáron összesen csak nyolc kon-
certet adunk és mindegyik prog-
ram más és más lesz. Huszonöt év 
dalait tekintve jócskán van miből 
válogatni, a jó értelemben vett kö-
telező slágerek mellett helyet kap-
n a k majd régen hallott 

dalok is. Ér-

demes tehát jegyet váltani és egy 
hatalmas zúzásra készülni Mis-
kolcon. Mi már nagyon várjuk! – 
nyilatkozta Lukács Laci.

– Az idei fesztiválprogramot is a 
zenei sokszínűség jegyében állítot-
tuk össze. A legnépszerűbb rock, 
alternatív és hip-hop előadók mel-
lett a kilencvenes évek legnagyobb 
euro-pop kedvenceit is elhozzuk, 
így garantált a fergeteges hangu-
lat. Biztosan velünk bulizik majd 
Miskolctapolcán a Mr. President, a 
Brooklyn Bounce, Haddaway és a 
Vengaboys – árulta el Maszlavér Gá-
bor fesztiváligazgató. A szervezők a 
Miskolci Egyetemmel karöltve egy 
tizenhat hektáros területen építik 
fel a fesztivált, ahol a Hooligans, a 
Road, a Hősök és a Mary Popkids is 
megtáncoltatja majd a közönséget. 
Az Animal Cannibals a Hip Hop 
Akadémia házigazdájaként áll szín-
padra, s természetesen Dévényi Tibi 
bácsi is ott lesz Miskolctapolcán.

hAtAlMAs zúzásrA Készül  
MisKolCon A tAnKCsApdA

Mint arról már hírt adtunk, július-
ban, harminc év után ismét Mis-
kolctapolcán forgatja fel a várost 
a hazai zeneipar színe-java az 
Efott-on. A legnagyobb hallgatói 
bulit ezúttal az idén huszonöt éves 
tankcsapda nyitja. 



Az Új Széchenyi Terv keretében 
10 milliárd forint támogatásból a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ egészét érintő, komplex 
fejlesztés valósul meg – jelentette 
be Marekné Pintér Aranka, a szer-
vezet elnöke miskolci sajtótájékoz-
tatóján.

6 Egyetem/fejlesztés Miskolci Napló

A Miskolci Egyetem könyvtá-
ra közel 50 millió forintból tovább-
fejlesztette információszolgáltatási 
rendszerét. Többek között digitális 
képkönyvtár, tananyagterminál, az 
elektronikus katalógus és a helyi tu-
dományos repozitórium bővítése, 
valamint az online tartalmak mobil 
eszközökön történő használatát biz-

tosító szoftverfejlesztés va-
lósult meg. A projekt 
zárórendezvényén Bur-
meister Erzsébet pro-

jektmenedzser, a Miskolci Egyetem 
Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigaz-
gatója elmondta, megújult az intéz-
mény honlapja is, melyet a szoftver-
fejlesztő cég úgy alakított át, hogy az 
a mobileszközökön is elérhető legyen. 
„Ez a mai fiatalok számára rendkívül 
fontos”, emelte ki a főigazgató, hoz-
zátéve, hogy az országosan is ismert 
és sokak által használt MATARKA 
– Magyar folyóiratok tartalomjegy-
zékeinek kereshető adatbázisa – mo-
bilfelülete szintén elkészült.

ÖTvENMIllIóS fEjlESzTéS  
Az EgyETEMI KÖNyvTárbAN

Visszatértek a megbízható japán márkák Miskolcra!
A Borsod Autó Kft. ünnepélyes keretek között megnyitotta
Mitsubishi és Subaru márkákat forgalmazó új autószalonját.

Már Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből sem kell messzire utaznia 
azoknak, akik Mitsubishi vagy Subaru modellt szeretnének vá-
sárolni. A tradicionális japán márkák a világ élvonalába tartozó 
autók gyártása mellett kötelezték el magukat, amiről most már a 
miskolciak is meggyőződhetnek.
A márkakereskedés megnyitóján Ambriskó István, az új szalon 
ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket, ismertette a ter-
veit és kiemelte, hogy a régióban különösen fontos a Mitsubishi és 
a Subaru megjelenése.
„Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy valóság lett a tervekből. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei „bázis” célja is az, hogy minél szé-
lesebb körben ismerhessék meg a palettán szereplő modelleket az 
érdeklődők, akik a kor és a piac elvárásainak megfelelő kiszolgálás-
ban részesülnek majd. Szakértő és komoly tapasztalattal rendelkező 
kollégáink azért dolgoznak majd, hogy e két márkát a gépjármű-ér-
tékesítésben és -szervizelésben méltó színvonalon képviseljék Mis-
kolcon. Bízunk abban, hogy az Észak-magyarországi régióban is 
nyitottak az ügyfelek a magas színvonalú, megbízható termékekre, 
valamint az újdonságokra, amely területeken a Mitsubishi és 
a Subaru mindig az élen jár” – mondta köszöntőjében Ambriskó 
István a helyszínen. Az ügyvezető igazgató hozzátette, hogy a most 
átadott bemutatóteremben a két márka teljes választékával, vala-
mint szervizszolgáltatással is várják az érdeklődőket. 

3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9–11.
Tel./fax:  +36-46/505-255
www.mitsubishimiskolc.hu   www.subarumiskolc.hu

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.

Hirdetés

MicroCAD: 28 éve a tudományos életben
28 évvel ezelőtt a Miskolci Egyetem, felis-
merve a számítástechnika előretörését és a 
benne rejlő lehetőségeket, nemzetközi tudo-
mányos konferenciát hirdetett a szakterület 
neves képviselői számára. 

Azóta sokat változott a világ és a hazai 
tudományos életben nagy szerepet vál-
laló Miskolci Egyetem is, így a Micro-
CAD – párhuzamosan a felsőoktatási 
intézmény igazi universitasszá válá-
sával – egyre inkább multidiszcipli-
náris jelleget öltött. Nemrégiben a 28. 
nemzetközi tudományos konferenciát 
nyitották meg, közel 200 előadóval.

Kékesi Tamás, az egyetem tudományos 
és nemzetközi rektorhelyettese elmondta, a 
tanácskozás ma már – ellentétben a kezdetek-
kel – kevésbé a számítástechnikára, inkább 
az universitas tudományterületeire koncent-
rál, egyre bővülő spektrumát adja a különbö-

ző tudományágaknak, legyen az alkalmazott 
anyagtudomány és nanotechnológia, jogtudo-
mány, egészségtudomány, vagy éppen társada-
lomtudomány.

A rektorhelyettes kiemelte, a konferenciá-
nak külön célja a Miskolci Egyetemen futó 
TÁMOP-projektek tudományos műhelyei-

ben elért kutatási eredmények széleskörű be-
mutatása, terjesztése is. Kiemelt jelentőségű 
ugyanakkor az egyetemen akkreditált doktori 
Iskolák PhD-hallgatóinak részvétele, hozzájá-
rulása a konferencia sikeréhez.

A konferencia neves külföldi és hazai szak-
emberek plenáris előadásaival kezdődött. Ezt 

követően nyolc szimpóziumban – többek 
között fenntartható természeti erőfor-

rás-gazdálkodás, alkalmazott anyag-
tudomány és nanotechnológia, ál-
lam- és jogtudományi, vagy éppen 
bölcsészet- és társadalomtudományi 

szimpóziumban – folytatódott a mun-
ka. A 187 elhangzó előadásból 55-öt kül-

földi, 38-at magyarországi intézményekből, 
94-et pedig a Miskolci Egyetemről jelentkezett 
előadó tartott. A képviselt országok között ta-
láltuk Ausztriát, Görögországot, Horvátorszá-
got, Lengyelországot, Németországot, Orosz-
országot, Romániát, Szlovákiát és Ukrajnát is.

Első lépésként Borsod- Abaúj-
Zemplén megyei köznevelési intéz-
ményekben kezdődnek meg az in-
tézményi fejlesztések. A fejlesztési 
program feladata az új fenntartói 
rendszer előnyeinek kiaknázása, a kö-
zös tudás összehangolása, a KLIK in-
tézményrendszerének tartalmi, mód-
szertani és strukturális fejlesztése, 
valamint hatékony, kiegyensúlyozott, 
a gyerekeknek egyenlő hozzáférést biz-
tosító intézményrendszer szakmai irá-
nyításának megerősítése.

Az intézményi fejlesztés közel 150, 
legnehezebb helyzetben lévő iskolát 
támogat oktatási eszközök beszerzésé-
vel és segítő szakemberek bevonásával. 
Az intézményi fejlesztések első kör-
ben, 2014 májusában 26, Borsod-Aba-

új-Zemplén megyei közoktatási intéz-
ményben kezdődnek meg 400 millió 
forint forrásból. A fejlesztésben részt-
vevő iskolák kiválasztásakor fontos 
szempont volt, hogy az intézménynek 
legalább 100 tanulója legyen.

A program célja az esélyteremtés, a 
nehéz helyzetű iskolák diákjainak le-
hetőséget biztosítani a képességeikhez 
illeszkedő pályaválasztáshoz, boldo-

guláshoz. A folyamat eredményeként a 
napi pedagógiai munkába olyan mód-
szerek épülnek be, amelyek segítik pél-
dául az idegen nyelvek és informatika 
tantárgy tanulását, tanítását, valamint 
a korai iskolaelhagyók, lemorzsolódók 
számának csökkentését, a konfliktu-
sok kezelését, a különböző csoportok 
együttélését, együttműködését.

átfogó fejlesztési  
programot indít a KlIK
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„Azok a boldog, 
szép napok…”

Alapvetően minden feltétel adott 
hozzá az évnek ebben a szakában, 
hogy a kikapcsolódni vágyók reme-
kül érezhessék magukat május 1-jén. 
Persze, kevés ünnep, illetve alkalom 
létezik, amelyet több hamis mítosz-
szal, mesterkélt legendáriummal si-
került felruházni az idők folyamán 
– sokak számára azonban még ez a 
nosztalgiával kevert, hamis mítosz is 
része a hangulatnak. „Ó, azok a régi 
május 1-jék!” – sóhajtanak fel ilyen-
tájt társadalmunk egyes korosabb szegmensei – konstruktív médiasegédlettel – 
mert hát a tovatűnt fiatalságán mindenki szívesen elcsócsál. Az pedig, hogy a 
megidézett „élményekhez” annak idején egy diktatúra masszív erődemonstrá-
ciója adta a közösségi körítést, ilyenkor már a jótékony feledés homályába vész.

Na persze, néha egyesek – például Hofi – már a múlt rendszerben is feltet-
ték a kérdést: mi a nyavalyát kell a munkán ünnepelni? El kell(ene) végezni 
rendesen, aztán pedig meg kell(ene) fizetni (rendesen!), mint azt a haldokló, 
népnyúzó imperialistáknál teszik. Akik, ugye, egyfolytában a szakadék szélén 
tántorogtak, de valahogy mégis magasabb életszínvonalat produkáltak, mint 
az öntudatos, haladó világ. Aztán ilyen esetekben néha még Hofival is előfor-
dult, hogy eltűnt egy időre.

Nagyapámék mesélték, hogy az ’50-es évek táján ukáz jött Mezőkövesdre is: 
a munkás-paraszt szövetség jegyében a földművesek is vonuljanak fel május 
1-jén. Kidekorált szekerekkel, lobogós ingben-gatyában, a szekereken matyó 
népviseletbe öltözött nőkkel, akik sarlót meg búzakévét fognak a kezükben.

Ez, persze, nem kis felzúdulást keltett, mert a meglett gazdaemberek nem-
igen akartak bolondot csinálni magukból. Egyrészt szekereket felpántlikáz-
ni legfeljebb lakodalomban volt divat, másrészt már az ő apjuk sem nagyon 
hordott lobogós inget, gatyát (honnan vegyenek ilyet?)… Harmadrészt meg, ha 
már a munkát akarták volna – hitelesen – demonstrálni, felmerült a kérdés: ki 
az az ütődött teremtménye az Istennek, aki díszmatyóban megy markot szedni 
aratáskor?

Nem volt mese, menni kellett, ha valaki nem akarta, hogy (el)vigyék. Vo-
nultak a szekerek az ünnepen, szólt a rezesbanda – beszélték, hogy az egyik ló 
megbokrosodott a hangzavarban és ki akart törni, mire az egyik gazda rábö-
kött: „No! Ü is szégyelli!”

S ha már ezzel kezdtük, mi is sóhajthatunk egyet (akár a Beatrice refrénjével) 
eme tovatűnt idők emlékére:

„Azok a boldog szép napok, ég veled!
Te nem tudod, milyen jó nélküled!”

SzepeSi S.

Már hagyomány, hogy tavaszköszöntő bált 
rendez április elején a Miskolci Gráciák 
Egyesülete. A jótékonysági társasági ese-
ménynek múlt szombaton este a népkerti 
Vigadó adott otthont.

A Miskolci Gráciák Egyesületének tagjai he-
tedik alkalommal rendeztek tavaszköszöntő bált. 
„Akik napfényt hoznak mások életébe, maguk sem 
bújhatnak el a sugarak elől” – vallják a miskolci Gráciák, 
akik ezúttal sem csupán saját szórakoztatásukra báloz-
tak. A minden évben, a húsvétot követő szombaton meg-
rendezett bál célja ezúttal is nemes volt.

Mint a szervezőktől megtudtuk, idén az avasi kilátó 
melletti területet kívánják rendbe hozni a Gráciák, s az 
érintett terület karbantartásával elősegíteni, hogy a vá-
ros lakóit, a turistákat igazi, méltóan kulturált környezet 
fogadja.

A bál állandó céljai közé tar-
tozik, hogy segítsenek felfe-

dezni a helyi értékeket. Az 
esemény fővédnöke Máger 
Ágnes festőművész volt, 
háziasszonya pedig a Grá-
ciák elnöke, Pelczné Gáll 
Ildikó európai parlamenti 
képviselő.
A díszvendégek között je-

len volt Makray Katalin és 
Hampel Katalin is. A nyitó-

táncot az Ongai Hagyományőr-
ző Egyesület tagjai táncolták el, majd 

Hampel Katalin divattervező bemutatta legújabb kollekció-
ját manökenek és a Gráciák segítségével. A színvonalas mű-
sorról Sasvári Sándor, Jászai Mari-díjas színművész gon-
doskodott, s bemutatták Kovács Attila aranyérmes miskolci 
cipőkészítő mester munkáit is. Sándor Zsolt bükki borász 
helyi borait vitte a bálba, ahol az Ongai Pálinkaverseny díj-
nyertes pálinkáját is meg lehetett kóstolni.

Fotó: F. KAdeRjáK. CS.

Nemzetközi Kézműves Sörfesztivált rende-
zett április 25–27. között Miskolcon, a Szinva 
teraszon a húszéves Kisüzemi Sörfőzdék 
Egyesülete. A rendezvényre a néhol boron-
gós idő ellenére is sokan kilátogattak, hogy 
megkóstolhassák a hamisítatlan, kisüzemi 
söröket.

Meggyes, chilis, szilvás, csokis, birsalmás, 
banános, világos, félbarna, barna, fekete, cseh, 
szlovák, magyar, amerikai, orosz, német, belga, 
pilseni, pale ale, bak, porter, IPA, dubbel, ászok, 
speciális és szezonális sörök széles, különleges 
kínálatával várták az ínyenc sörfogyasztókat a 
standoknál. 

Tavaly november óta szervezték a rendez-
vényt, mondta el Vaskó György, a Kisüzemi 
Sörfőzdék Egyesületének elnöke. Így sikerült 
olyan sörfőzdéket is idecsalogatni, akiket szezon 

közben már biz-
tosan nem tud-
tak volna. Koráb-
ban megtartották 
az egyesület hú-
széves jubileumá-
ra szervezett sörversenyük díjátadóját, a kö-
zönség tehát bronz-, ezüst- és aranydiplomás 
söröket kóstolhatott, sőt a rozsnyói Pivovar 
Kaltenecker és a miskolci ZIP’s Brewhouse-nak 
köszönhetően három gyémántdiplomás sör is 
csapra került. 

Az elnök külön örömének adott hangot, hogy 
több külföldi sörfőzde mellett a régió és Miskolc 
is képviseltette magát, nem is egy főzdével. Hoz-
zátette, a programot is úgy igyekeztek összeállí-
tani, hogy jól kiegészítse a sörök nyújtotta gaszt-
ronómiai élvezetet.

H. i. | Fotó: VégH CSAbA

Sikerrel futott két évadon 
át a világhírű musical, a 
Chicago a Miskolci Nem-
zeti Színházban. Az utolsó 
előadás karitatív célokat 
is szolgált – a miskolci Er-
zsébet Hospice Otthon és 
Alapítvány munkáját volt 
hivatva támogatni.

Az előadás nemrégiben utoljára töltötte meg a 
nézőteret a Miskolci Nemzeti Színház Nagyszín-
házában, hiszen két évad után lekerül a reperto-
árról. A színházba járó közönség szórakoztatása 
mellett ennek a bemutatónak nemes célja is volt, 
köszönhetően a Rotary Club Miskolc és a Rotary 
Club Miskolctapolca szervezői munkájának.

Az előadás bevételét az Erzsébet Hospice Ala-
pítvány kapta meg. Intézményük statikai állapo-
ta ugyanis már annyira megromlott, hogy nem 
csupán időszerűvé, hanem halaszthatatlanná is 
vált a költözés.

Becslések szerint kö-
rülbelül 1,2 millió forint 
gyűlt össze a Chicagó-
nak köszönhetően. Kiss 
Csaba, a teátrum direk-
tora elmondta, számára 
az első pillanattól kezd-
ve szimpatikus volt a két 
Rotary Club célkitűzése, 
hogy jótékonysági célja 

legyen a színházi előadásnak.
– A Hospice Alapítvány munkáját én roppant 

nemesnek érzem. Olyan időszakában segíti az 
embereket, amikor ez nagyon sokat jelent, s ez 
az, amit nagyon támogatni kell – tette hozzá. Ki-
emelte emellett, hogy a színészek is szívesen adták 
magukat a karitatív célhoz. A Chicago nagy sikert 
aratott, ezért választották ezt a darabot.

Az Erzsébet Hospice Otthon és Alapítvány ju-
bileumot is ünnepelt, hiszen 1994 áprilisában jött 
létre.

K. j. | Fotó: juHáSz á.

idén iS bállAl 
KöSzöntöttéK A tAVASzt

A gRáCiáK

jó hangulat, finom 
kortyolnivalók

Az utolSó CHiCAgo,
KARitAtíV CéloKKAl



Város/közösség

A Tetemvár, a mellette lévő védősáncot megszakító városkapu és a gö-
möri országút a XVII. századtól fordul elő a városi iratokban. A pince-
sorok alatti teresedés még a XX. század elején is a Búza tér meghosz-
szabbításaként piac volt. Az 1870-es évek piacrendőri szabályai szerint 
zsindelyesek, faárusok kínálták itt portékáikat. A XX. század elején a 
Szeles utca felől a Kazinczy utcára forduló villamos megváltoztatta a 
közlekedést és az árusítást. A képeslap a XX. század első évtizedének 
hangulatát mutatja földszintes házakkal, de kövezett országúttal.  

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

akkor...

...és Most
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Nyolcvan éve, 1934 májusában avatták Miskolcon az ország első Gör-
gey-szobrát. 1921-től már a 13. számú gyalogezred viselte a nevét, s itt 
tekinthették meg az érdeklődők az emlékmúzeum anyagát. A Görgői és 
Toporci előnevet viselő, Szepességből származó nemzetségnek Miskol-
con is élt két tagja, mindkettő országgyűlési képviselő is volt. Ifj. Gör-
gey László (1877–1943?) a szoboravatón találkozott a rokonságot képvi-
selő, Miskolcra zarándokolt 7 rokon családdal. Mindegyik magas rangú 
katonatiszt vagy országgyűlési képviselő volt.

A mai Szabadságharc és Benke 
József utcák találkozásánál az 
ún. Agrártelep építése során egy 
teresedés alakult ki. Szemközt 
már 1910-től Lévay József 
nevét viselte az utca, 
amelynek a Népkert 
és a kórház felőli 
oldalát is fokoza-
tosan pazar vil-
lákkal építették 

be. (Az Agrártelep elnevezés 
onnan származik, hogy a 
város az Egri Agrárbanknak 

adott megbízást a Csabai 
kapu két oldalának 

parcellázására, s a 
telkek értékesíté-

sére. Így az itt 
telkeket vásá-
roló és villákat 
építtető városi 
elit támadha-

tatlan maradt.) 1927-ben 
felépítették a MÁV két-
emeletes saroképületét, 
amely az elhelyezendő 
szobornak nagyszerű tér-
falat biztosított. A szobor 
talapzatát egy dombon 
helyezték el, így az lép-
csőn volt megközelíthe-
tő, s az utcák szintje fölé 
emelkedett.

Görgey Artúr mellszob-
rának elkészítésére Sid-
ló Ferencet (1882–1953) 

kérték fel, aki korának elismert és fog-
lalkoztatott művésze volt. A szobor 
avatására sok delegáció és még több 
tudósító érkezett, hiszen Görgey 
megítélése kettős volt: a katonai hely-
zetet reálisan felmérő hadvezérnek 
és árulónak egyaránt tartották. A 
miskolci avatást követően, 1935-ben 
avatták fel a budai Bástya sétányon a 
tábornok lovas szobrát, amely azon-
ban csak egy évtizedig volt látható. 
Eltűnt, mint a miskolci mellszobor, 
de a „miénk” óvó kezek jóvoltából 
a múzeum raktárába került. Men-
ner László városépítész egykori visz-
szaemlékezése szerint a háború után 
ledöntött szobor orra akkor sérült 
meg. Restaurálva 1997. november 
7-én helyeztek el a Herman Ottó 
Múzeum főépületének főbejárata 
melletti konzolon. 

(Folytatjuk)
Dobrossy IstVán

Szombaton délelőtt, ünnepi műsor kereté-
ben leplezték le a Miskolci Nemzeti Színház 
homlokzatán azt a Shakespeare-t ábrázo-
ló, harminc négyzetméteres óriásmozai-
kot, amelyet 55 ezer kupakból készítettek, a 
színházzal évadok óta együttműködő iskolák 
diákjainak segítségével.

Mint ismeretes, William Shakespeare április 
23-án született, s a jeles dátumról nem feledke-
zett meg a Miskolci Nemzeti Színház vezeté-
se sem. A következő, szeptemberben kezdődő 
évad az angol irodalom zsenijét élteti majd, az 
ünneplés azonban már szerdán, a „születésna-
pon” elkezdődött.

Délelőtt miskolci középiskolások és a színhá-
zi dolgozók együtt kezdték szétválogatni azt az 
55 ezer kupakot, amelyből később, csaknem 120 
diák közreműködésével, az óriásmozaik készült. 
Szerepelt az éjszakába nyúló, születésnapi prog-
ramban tánc, zene, dráma, képzőművészet, kü-
lönleges, kivételes filmvetítés, 200 éves recept 
alapján készült angol sör és természetesen au-
tentikus születésnapi torta is.

A következő évadban minden hónapnak 
meglesz a maga Shakespeare-darabja, miskol-

ci művészek gondolják majd újra az alkotásokat 
egy hónapon át, de iskolások is részt vesznek a 
programban, az alkotói szabadság teljes birto-
kában.

A sort szeptemberben A makrancos hölgy 
nyitja, az október IV. Henriké lesz, november-
ben  Othello áll a középpontban, a december 
pedig Rómeóról és Júliáról szól majd. Az új év 
a Lear királyt hozza el, februárban a Sok hűhó 
semmiért áll a fókuszban, márciusban érkezik 
A vihar, áprilisban Hamlet, májusban pedig a 
Szentivánéji álomé lesz a főszerep.

A katyńi áldozatok emlékére 
avattak emléktáblát, ünnepi 
szentmisét követően, április 
26-án délelőtt, a miskolci 
minorita templom falán. A 
maréknyi katyńi földet is 
őrző tábla a lengyelországi 
Limanowa város és a miskol-
ci lengyelek adománya.

1940 nyarán, a Szmolenszk 
melletti Katyńban és több más 
helyszínen több mint 20 000 ha-
difoglyot gyilkoltatott meg az ak-
kori szovjet vezetés. A tömegsírok 
megtalálásának hírét 1943. április 
13-án jelentették be, ezért ez a nap 
a katyńi bűntény áldozatainak em-
léknapja. Miskolc önkormányzata, valamint vá-
rosunk Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 
szombaton emlékezett meg az áldozatokról. 

Az ünnepi szentmise délelőtt tíz órakor kez-
dődött a minorita templomban, a meggyilkolt 
lengyel katonatisztek és civil fogoly áldozatok 
emlékére. A Robert First lengyel szobrászmű-
vész által készített táblát ezt követően, 11 óra-
kor avatták fel a templom falán. Az ünnepségre 
Miskolcra látogatott Limanowa város delegá-
ciója, az emléktábla ugyanis a lengyelországi 

város és a 
miskolci len-
gyelek adomá-
nya.

L i m a n o w a 
neve nem ismeretlen városunkban. A város hősi 
temetőjében magyar katonák – köztük miskol-
ci, 10-es honvédok – alusszák örök álmukat, 
akik egy I. világháborús csatában vesztették 
itt életüket, 1914 decemberében, az oroszok el-
len harcolva. Miskolci honvéd hagyományőr-
zők gyakorta felkeresik a sírokat, s elkísérte már 
őket a miskolci lengyelek delegációja is.

Az ünnepségen Bárcziné 
Sowa Halina, Miskolc 

Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzatá-

nak elnöke mon-
dott beszédet, 
elevenítette fel a 
tragikus törté-
nelmi esemé-
nyeket, majd 
Kriza Ákos 
polgármester 
és Władysław 

Bieda, Lima-
nowa első embe-

re közösen leplezte 
le a katyńi áldozatok 

emléktábláját.

GörGey artúr szobra és 
eMLékMúzeuMa MIskoLcon

(1. rész)

különleges 
shakespeare- 

mozaik

Emléktábla a katyńi áldozatokért
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A Ligakupa elődöntőjének 
visszavágóján 1–1-es döntet-
len született szerdán Diós-
győrben, így a DVTK 3–2-es 
összesítéssel jutott a sorozat 
fináléjába. A Diósgyőr Bacsa 
Patrik gyönyörű szóló góljával 
szerzett vezetést az első félidő 
végén, majd a második elején Da-
vid Mateos 11-esből egyenlített. A 
Fradi csaknem 40 percet embe-
relőnyben játszott Eperjesi kiállí-
tása miatt.

A találkozóra kivonuló két csa-
pat játékosai egy-egy banánnal a 
kezükben sorakoztak fel a kezdő-
rúgás előtt, majd összeálltak egy 
közös fotóra is – így tiltakozva a 
rasszizmus ellen. A két csapatka-
pitány kifeszített egy molinót, me-
lyen Magyarország két legnagyobb 
szurkolótáborral rendelkező klub-
jának címerei és a „We are all mon-
keys” („Mind majmok vagyunk”) 
felirat szerepelt.

Az első félidőben főleg átlövések-
kel próbálkozott az első mérkőzésen 
2–1-es hátrányt összeszedő Ferencvá-
ros. Mateosnak, Busainak és Péternek 
is voltak jó lövései, de Rados mind-
annyiszor a helyén volt. Úgy tűnt, 
nem lesz gól a szünetig, a 44. percben 
azonban Bacsa kicselezte Gyömbért, 
Besicet, Mateost, majd Jovanovicot is 
és közelről a jobb sarokba gurított. 

A második félidő elején egyenlített 
a Fradi: Eperjesi a kapu előtt lerán-
totta Busait, a játékvezető 11-est ítélt 
és kiállította a diósgyőri védőt. Ma-
teos nem rúgta túl jól a büntetőt, de 
a labda így is a kapuban kötött ki. A 

vendégek emberelőnyben uralták 
a meccset, de a hazaiak kontrái 
rendre veszélyesek voltak. Mi-
vel több gól nem esett, a Diós-
győr 3–2-es összesítéssel bejutott 

a döntőbe, ahol a Videotonnal ta-
lálkozik. A döntőt május 13-án ren-

dezik Diósgyőrben. Eperjesi Gábort 
két Ligakupa-mérkőzésről eltiltotta a 
Magyar Labdarúgó-szövetség fegyel-
mi bizottsága, így a játékos nem lép-
het pályára a döntőben.

 
Ligakupa, elődöntő, visszavágó:
Diósgyőri VTK – Ferencváros 1–1 

(1–0)
Előző szombaton, április 26-án, ha-

talmas meglepetésre nagy vereségbe 
szaladt bele a Diósgyőr a forduló előtt 
még kieső helyen álló Paks ellen, az NB 
I 26. fordulójában. A tolnaiak 4–0-ra 
győztek Miskolcon, az első negyedórá-
ban még fölényben játszó, ám utána 
egyre inkább széteső DVTK ellen.

NB I, 26. forduló: Diósgyőri VTK – 
MVM Paks 0–4 

A vasutasok április 26-án este, 
hazai környezetben fogadták a 
Veszprém gárdáját, amelytől a rá-
játszás során egyetlen vereségü-
ket szenvedték el. Most sikerült a 
visszavágás. A veszprémi alakulat 
jelentős mértékben megkönnyí-
tette a vasutasok dolgát. A beme-
legítésnél ugyanis kiderült, hogy 
összesen hat játékossal érkeztek, 
így aztán éppen ki tudtak állni, 

de edzőjük fohász-
kodhatott az égiek-
hez, nehogy sérülés 
történjen, akkor 

ugyanis képtelenek lettek volna 
folytatni a mérkőzést. Kihúzták, 
de sok köszönetük nem volt, mert 
kiadós verést kaptak a miskolciak-
tól.

Eredmény: Albrecht Miskolci 
VSC MVSI – Veszprém ESC 3–0 
(13, 21, 13). 

Toma Sándor: – Az volt a leg-
fontosabb, hogy könnyed és ma-
gabiztos játékkal nyertünk. A já-
tékunkban olykor előfordultak 
hullámzások, de ez nem fenyeget-
te a sikerünket. Örülök, hogy va-
lamennyi sportolónak lehetőséget 
tudtam adni.

Elveszítette a két győzelemig tartó bajnoki bronz párharc 
második, idegenbeli összecsapását szombaton este az 
Aluinvent-DVTK együttese Sopronban, így az UNIQA 
Euroleasing Sopron csapata nyerte a bronzérmet.

Remekül kezdték a mérkőzést a diósgyőri lányok, és 
bár hihetetlen, de igaz: az első negyedben nem rontottak 
középtávoli dobást, tehát 100 százalékos hatékonyság-
gal, 8 kísérletből 8-at süllyesztettek el a soproni gyűrű-
ben. A lányok koncentrációja és harcossága a második 
negyedben sem lankadt, mindent megtettek azért, hogy 
„ragadjanak” ellenfelükre. Ebben a harcban az élen járt 
Rebecca Tobin, aki 18 pontot szórt az első félidőben, ez-
zel az egész mezőny legeredményesebb tagja volt. A má-
sodik félidőben kiütközött, hogy a házigazdáknak jó-
val hosszabb a kispadjuk, több a merítési lehetőségük 
klasszis játékosok tekintetében. A soproni „nyerő” pá-
ros, Fegyverneky és Hawkins összesen 50 (25–25) pon-
tot dobott a mérkőzésen. A diósgyőri csapat mindent 
megtett és kihozta a szezonban rejlő maximumot, ami 
ezúttal a bajnoki negyedik helyhez volt elegendő.

 Női kosárlabda NB I. Bronz párharc 2. mérkőzés
UNIQUA Euroleasing Sopron – Aluinvent-DVTK 

75–66 (21–21, 20–14, 21–18, 13–13)
Maikel López: – Nagyon harcosan és jó felfogásban, 

jó dobóteljesítménnyel kezdtük a mérkőzést, ami az 
egész első félidőt jellemezte. A második játékrészre ki-
csit elfáradtunk. A Sopronnak van hat minőségi kül-
földi játékosa és több magyar válogatott is, ami nagy 
előny volt a véghajrához közeledve. Gratulálok a Sop-
ron csapatának a bronzéremhez. 

Negyedikek lettek a diósgyőri lányok Kiharcolt győzelem
A tizenötödik forduló mérkőzé-
seire került sor szombaton az OB 
I/B-s osztályú vízilabda-bajnok-
ságban. A PANNERGY Miskolci 
VLC együttese, amely egyébként 
toronymagasan vezeti az A csoport 
táblázatát, ezúttal a fővárosban, a 
BVSC ellen szállt medencébe.

Rangadó várt a miskolciakra, és 
még akkor is igaz a fenti megállapí-
tás, ha tudjuk, hogy az MVLC 38, a 
BVSC pedig 31 ponttal rendelkezett 
a találkozót megelőzően. A máso-
dik fogadta az elsőt, mindenesetre 
az ősszel a borsodiak nyertek 23–11 
arányban, ebből a fölényes sikerből 
mindenképpen erőt lehetett meríteni. 
Verejtékes, nagy csatában sikerült is 
újabb három pontot szereznie a mis-
kolci alakulatnak, amely ezzel a sike-
rével alapszakasz-győzelmet is kihar-
colt – az A-csoportban egyetlen más 

csapat sem előzheti meg!  Eredmény: 
BVSC – PANNERGY Miskolci VLC 
7–8 (2–4, 3–3, 1–0, 1–1).

Rangadót nyert a Vénusz
A női futsal NB I felsőági ráját-

szásának szombati derbijén, ki-
tűnő második félidei játékával a 
DVTK-Vénusz otthonában győzte le 
a Debreceni EAC-ot.

Női futsal NB I, Felső-ág, 6. fordu-
ló: DEAC – DVTK Vénusz 4–6 (4–3)

Sikerével a DVTK megelőzte a 
DEAC-ot, és negyedik a felsőági ta-
bellán. Az eredménynek legjobban 
Dunakeszin örülhetnek: a miskolciak 
sikerének köszönhetően karnyújtás-
nyira kerültek a bronzéremhez a Pest 
megyeiek. A következő fordulóban 
szabadnapos a Vénusz, legközelebb 
május 10-én, szombaton játszanak: a 
Rába ETO-t fogadják a Generali 
Arénában.

Nemrégiben rendez-
ték meg Görömbölyön, 
a II. Kárpátok Kupája 
Nemzetközi Kutyás Sport 
Fesztivált. Ez volt az egyik 
hivatalos helyszíne a 
Standard Kutyás Súlyhú-
zó Egyesület (SKSE) idei, 
súlyhúzó bajnokságának. 
Ezúttal is vártak minden, 
bajnoki címért versenybe 
szállni akaró érdeklődőt, 
sportot/kutyát szerető új és régi versenyzőt. A verseny a Standard Kutyás Súlyhúzó Egyesület 
színeiben és szabályai szerint zajlott. A II. Kárpátok Kupája Nemzetközi Kutyás Sport Fesz-
tiválon, a programok között szerepelt úgynevezett sínes súlyhúzás, Awful – AK26 koncert, 
magasugrás, gyorsasági húzás, kiállítás, falmászás és kötélhúzás is.                    Fotó: JuháSz á. 

Országos  
rollerverseny  
a Factoryban 

Országos rollerversenyt szerveztek múlt 
szombaton a Factory Arénában, a helyszín 
tízéves évfordulója jegyében. Idén áprilisban 
volt tíz éve, hogy a Factory Aréna megnyi-
totta kapuit, azóta szervez és rendez az úgy-
nevezett Skate parkban különböző országos 
helyi és nemzetközi versenyeket. Ezt az évet a 
tízéves évforduló jegyében ünneplik, a szom-
bati volt az első ilyen versenyük, az akrobati-
kus megmérettetések délben kezdődtek.

Nemzetközi kutyás sportfesztivál

Döntőben a Diósgyőr!

Egy óra alatt NyErt
 az MVSCLejátszotta idei utolsó bajnoki 

mérkőzését az albrecht Miskolci 
VSC MVSI NB I-es női röplabda-
együttese. 
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l  Fülek, losonc, AlsósztregovA:  
június 21. – 4000 Ft

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

l  koronázási 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!

"

"

Az akció érvényes: 
2014. 05. 02-től 2014. 05. 09-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

Huszonhét nyelvvizsga után átadja tapasztalatait
Gaál Ottó, a Kreatív Nyelvtanulás fel-
találója már ismert lehet az újságot 
olvasók, tévét nézők előtt, hiszen 27 
középfokú állami nyelvvizsgájával 
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Ma-
gyarországon. Sőt, talán Európában 
is, hiszen még egy belga fiatalem-
berről lehet tudni, hogy a brüssze-
li egyetemen 22 nyelvből tett vizs-
gát. Egykor a tv-nézők Vitray Tamás 
és Friderikusz Sándor műsoraiban 
láthatták Gaál Ottót. Most tapaszta-
latait egy új nyelvtanulási módszer, a 
Kreatív Nyelvtanulás tananyagaival 
próbálja továbbadni az érdeklődők-
nek. A módszer mintegy tíz év kuta-
tómunkájának eredménye, s külön-
legessége az, hogy segítségével az 
egyedül tanulók is folyamatos be-

szédkészséget szerezhetnek. Tanulás 
közben ugyanis állandóan célnyel-
ven kell megszólalni. A 12 fejezet-
ből álló oktatócsomag kezdő szint-
ről indul, s a középfokú nyelvvizsga 
követelményeit célozza meg – ma-
gyarázza Gaál Ottó. Minden fejezet-
ben a rövid szókincs/nyelvtan után 
több száz kétnyelvű mondatrész, 
mondat következik, melyet hango-
san kell célnyelvre fordítani. A tanu-
ló maga alkotja meg a mondatot. 
Innen az elnevezés: Kreatív Nyelvta-
nulás. A magyar fordítások tökéletes 
önellenőrzést biztosítanak, s az egy-
re több helyes megoldás a nyelvta-
nulóknak sikerélményt, önbizalmat 
ad. Ha pedig ront, nem kell izgulni, 
hiszen egyedül kijavíthatja a hibá-

ját. A kreatív nyelvtanulók táborá-
ban megtalálhatjuk a középiskolás 
korosztályt, a nyelvvizsgára készülő-
ket és a nyugdíjasokat is. Több mint 
kétszáz önkormányzatnál és jó né-
hány középiskolában, köztük kéttan-
nyelvű gimnáziumban is alkalmaz-
zák. Nagy cégek és kisvállalkozások 
egyaránt sikerrel használják a visz-
szajelzések szerint. Megtalálható a 
Miniszterelnöki Hivatalban, a világ-
bajnoki és olimpiai ezüstérmes női 
kézilabda-válogatottnál, a Kiss Lász-
ló által irányított úszóválogatottnál, 
de olyan kiváló emberek könyves-
polcain is, mint például Freund Ta-
más, Bolyai-díjas akadémikus vagy 
Szakcsi Lakatos Béla zongoramű-
vész.

Velünk könnyebb a nyelvtanulás...

mészáros kinga, kovács blanka, Freund ádám és szekeres georgina már boldogan mutathatja fel 
nyelvvizsga-bizonyítványát, hiszen letették a vizsgát. mindannyian a kreatív nyelvtanulást alkal-
mazták, s bátran ajánlják másoknak is a különleges rendszer előnyeit.

Leckéről leckére: hogyan is működik a rendszer?
A leckék mindig a szólappal kezdőd-
nek, amelyen az új szavakkal ismer-
kedhetünk meg. Általában külön sze-
repelnek a főnevek, melléknevek, igék 
stb., a könnyebb áttekinthetőség vé-
gett. Ezt követi a szólapmagyarázat, 
amely külön kitér azokra a szavakra, 
amelyek használata a magyartól eltér, 
s így problémát okozhat. Ezen a lapon 
a szómagyarázatok a szólap sorrendjét 
követik, mégpedig a bal felső sarokból 
haladva a jobb alsó sarok felé. Érdemes 
a szólapot és a szólapmagyarázatot 
egyszerre tanulmányozni. Ezen a la-
pon csak a problémás szavak szerepel-
nek, a fennmaradók használata nem 
okoz gondot. 

Az ezután következő nyelvtan-
lap a motorja az egész leckének, 
az itt elsajátított néhány szabály-
lyal tudunk majd számtalan hibát-
lan mondatrészt/mondatot képez-
ni a további gyakorlatok folyamán. A 
gyakorlólapok alkotják az anyag túl-
nyomó részét. Nagyon fontos, hogy 
mindig hangosan gyakoroljunk, mert 
miközben beszélünk, a szövegérté-
sünk is fejlődni fog.

A tananyag praktikus használatát 
célozza, hogy szétszedhető lapokból 
áll, így könnyen magunkkal vihetjük 
az aktuális fejezetet, s annak bárme-
lyik részét külön is gyakorolhatjuk. A 
végső cél, hogy bármelyik lapról bár-

melyik mondatot pontosan és gyor-
san le tudjuk fordítani. Ugyanis, ha 
megszerezzük ezt a készséget, akkor 
egy ilyen vagy ehhez hasonló mon-
dat megfogalmazása pl. az utcán sé-
tálva sem fog problémát okozni. Ezt 
pedig már úgy hívják, hogy BESZÉD. 

A 12 leckéből álló oktatócsomag 
a kezdő szintről indul, s a középfo-
kú nyelvvizsga követelményeit céloz-
za meg. A tananyagot a Sikeres Álla-
mi Nyelvvizsga fejezet zárja, amelyek 
akár 5-10 pluszpontot hozhatnak a 
nyelvvizsgán. A kiejtést nehéz leírva 
megtanulni, ezért használjuk figyel-
mesen a CD-t, amelyen minden szó-
lap és több száz mondat szerepel.

te is leHetsz nyelvzseni!
Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány 
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezd-
tek nyelvet tanulni, ők sem gondol-
ták, hogy ilyen sikeres nyelv-
tanulók lesznek. 
Virág és Blanka át-
lagos nyelvtanuló-
nak tartotta magát,  
27 évesen mindösz-
sze egy nyelvből volt 
bizonyítványuk. Éle-
tük nagy felfedezésé-
nek érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Vi-
rág kilenc, Blanka pe-
dig tizenhárom nyelv-
ből szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi pe-
dig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negyedi-
kes gimnazistaként már 
tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, tel-
jesítménye korosztályában egyedül-
álló.

Könnyedén, három-négyhavonta 
tettek középfokú nyelvvizsgát, a fel-

készüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, ma-
napság gyakori, hogy a 

középfokú nyelvvizsga hiánya miatt 
a végzősök fele nem veheti át dip-
lomáját!

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 
egyéni bajnoka Magyarországon. Há-

rom dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 
8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag 
megtanít beszélni – tanári 
segítség nélkül.

2. A könyv tartalmaz-
za a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt a 
lányok eredményei is bi-
zonyítják.

3. Kiváló módszer újra-
kezdésre, szinten tartásra, 
sőt – újra elővéve – bár-
mikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anél-
kül, hogy be kellene irat-
koznunk egy nyelvtan-
folyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-
het minden olyan emberből sikeres 
nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen 
nyelvet.

www.kreativnyelv.hu

gaál ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója miskolcon!
ÚJ Út A nyelvtAnulásbAn!

eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
Angol, német, FrAnciA, olAsz, sPAnyol, svéd, dán, norvég, orosz, Portugál, HollAnd, eszPerAntó, Horvát

tananyagok megtekinthetők és  21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

miskolcon 2014. május 5-én (hétfő)  
és május 12-én (hétfő) 17–19 óráig  

az itc-székház dísztermében (mindszent tér 1.).

április 30–május 4.

KERESSE SZERDÁTÓL FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
TŐKEHÚST ÉS BAROMFIT ÁRUSÍTÓ ÜZLETEINKBEN:

Eh.  
sertéskaraj, 
csont nélkül 

1 kg

1399 Ft

Eh.  
csirkemell

filé   
1 kg

 (május 2–6-ig) 

1299 Ft

Eh.  
sertés- 

tarja  
1 kg 

999 Ft

További akciós termékeink valamennyi coop üzletünkben április 30–május 6-ig:
coop Zala felvágott  1 kg   999 Ft
Farmer UHT tej 1,5% 1 l 189 Ft
Vénusz napraforgó étolaj 1 l 399 Ft
csemegeszalonna  1 kg 1199 Ft 
Minden nap széns. üdítőital 2 l, cola, narancs, szőlőízű  egységár: 44,50 Ft/l  89 Ft

...és még számos akciós termék. Keresse településén a legközelebbi COOP üzletünket!

Apróhirdetés
Hi-sec és megA acél bizton-
sá gi ajtók már 54 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. eme-
let. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.
miskolc-Perecesen a Kiss Ernő 
buszmegállótól délre az Alma 
utcában (a nagy nyírfánál) 812 
m2-es telek szőlővel, gyümölcs-
fákkal, 30 m2-es blokkházzal el-
adó. Vezetékes víz, villany, fűté-
si lehetőség van. Érdeklődni a 
helyszínen: szombat, vasárnap 
17–19 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci Naplóban hét-
köznap 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



A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

112014. május 3. | 18. hét | XI. évfolyam 18. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Május 3. | szoMbat
21.00 | Be Massive. Helynekem.

Május 5. | héTfő
17.00 | „Kanyargós úton”. Író-olvasó talál-

kozó Horváth Gyula roma költővel. Beszél-
getőtársa Szegedi Dezső színművész. Sza-
bó Lőrinc Idegennyelvű Könyvtár.

19.00 | Filharmónia Szezonbérlet. Vezé-
nyel: Ménesi Gergely, szólista: Gyöngyösi 
Ivett (zongora). Közreműködik: Miskolci 
Szimfonikus Zenekar. Művészetek Háza.

19.00 | Okuláré project vol. 2. Bemutatja a 
Helynekem Színházi labor. Téma: Újrakez-
dés. Helynekem.

Május 6. | kedd
17.00 | Szörnyű idő – Járásjelentés. Vers, 

zene, nóta, tánc. Galkó Balázs és Szkárosi 
Endre költői estje a TízEst – a tízéves Spa-
nyolnátha művészeti folyóirat rendezvé-
nyeként. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

19.00 | Úgy szeretném... Kovács Kati anyák 
napi koncertje. Művészetek Háza.

Május 7. | SZERdA
14.00 | Energiatudatosan, már fiatalon 

is. Berényi László egyetemi docens inter-
aktív előadása iskolásoknak. II. Rákóczi Fe-
renc Könyvtár.

Május 8. | CSüTöRTöK
16.00 | „Tündérkert Perecesen” – Perecesi 

Értéktár 1. sz. kiadvány bemutatója. Pere-
ces, Közösségi Ház.

18.00 | Csodálatos Indonézia. Kulturális 
előadás. Művészetek Háza.

18.00 | A Biblia a magyar költészetben. Pi-
linszky János. Reisinger János irodalomtör-
ténész előadása. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

19.00 | A Helynekem Színházi labor má-
sodik bemutatója. Helynekem.

Május 9. | péntek
16.00 | Miskolc gyöngyszemei. Kiállítás 

Skarupka István festményeiből. II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtár.

16.30 | Irodalmi fonó. Ladányi Mihály és 
Utassy József. Szerkeszti: Fecske Csaba. 
Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00 | Szemere-szalon. Egyházpolitikai 
küzdelmek a reformkori Borsod várme-
gyében. Herman Ottó Múzeum, papszeri 
kiállítási épület.

20.00 | Soerii&Poolek. Vendég: The City. 
Helynekem.

Május 10. | szoMbat
15.00 | Kréta. A XII. Miskolci Művésztelep ki-

állítása. Megnyitja: Zsikla Mónika művé-
szettörténész. Megtekinthető május 25-
ig. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

20.00 | Ivan & the Parazol és Mary Pop-
Kids közös turné. Helynekem.

Május 11. | VASáRnAp
10.00–14.00 | Családi nap a város nap-

ja alkalmából. Herman Ottó Múzeum, 
papszeri kiállítási épület.

20.30 | XIV. Miskolci Csillagparty. Ingye-
nes távcsöves bemutatás a nagyközönség 
részére a Szent István téren. A programot 
csak kedvező időjárási körülmények ese-
tén rendezik meg.

Május 5. | 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.

Május 6. | 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.

Május 7. | 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 Időjá-
rásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Prog-
ramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

Május 8. | 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 
magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sport-
hírek 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 9. | 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 Egészségpercek19.00 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 10. | 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 11. | 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

Az Európa-Center Kft. (3531 Miskolc, Hold u. 2.) a Mis-
kolc 23 365/51 hrsz. alatti területen nem veszélyes hulladék 
hasznosítását tervezi. A vonatkozó előzetes vizsgálati do-
kumentáció 2014. május 19-ig megtekinthető az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fel-
ügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építési és Környezet-
védelmi Hatósági Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz.) 
ügyfélfogadási időben, valamint a http://emiktvf.zoldhato-
sag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, 
2014/7138. szám alatt.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a város Tele-
pülésszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítá-
sát kezdeményezi a 304. számú főút Déli Ipari Park körforgal-
mi csomópont területére. A készülő tervekhez 2014. 04. 30-tól 
2014. 05. 14-ig vélemények adhatók.  A felmerült véleményeket 
kérjük, hogy a fenti idő alatt írásban juttassák el Rostás László 
városi főépítésznek, a Miskolc MJ Város PH Főépítészi Kabinet 
3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. posta vagy a partnersegiegyez-
tetes@miskolcph.hu internetcímre.

Miskolc Közgyűlésének 
Egész ségügyi és Szociális Bi-
zottsága pályázatot hirdet a 
2014. évi Szociális Alapra, Fo-
gyatékosügyi Alapra, nyug-
díjasklubok működési támo-
gatására. A Szociális Alapra 
pályázatot csak Miskolc köz-
igazgatási határain belül mű-
ködő, szociális feladatokat is 
ellátó – legalább egy éve bejegy-
zett – alapítványok, egyesüle-
tek, szervezetek adhatnak be. 
A Fogyatékosügyi Alapra pá-
lyázatot csak Miskolc közigaz-
gatási határain belül működő, 
fogyatékosügyi feladatokat is 
ellátó – legalább egy éve bejegy-
zett – alapítványok, egyesüle-
tek, szervezetek adhatnak be. A 
nyugdíjasklubok működési tá-

mogatására pályázatot miskol-
ci székhelyű, miskolci tagsággal 
– legalább egy éve – működő 
nyugdíjasklubok adhatnak be 
működési támogatásra (bér és 
bérjellegű költségek kivételé-
vel). Mindhárom pályázat be-
adási határideje: 2014. május 23. 
A részletes pályázati kiírások a 
www.miskolc.hu honlapról le-
tölthetők, valamint a miskolci 
polgármesteri hivatal Egész-
ségügyi és Szociális Osztályán 
beszerezhetők. A Szociális, il-
letve a Fogyatékosügyi Alap 
pályázat benyújtásához szük-
séges adatlap letölthető a www.
miskolc.hu honlapról, valamint 
beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal Egészségügyi és Szoci-
ális Osztályán.

KöZéRdEKŰ KöZLEMény

épÍTéSI SZAbáLyZATMÓdOSÍTáS

páLyáZATI fELhÍVáS

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

(Arany) bérlet 
Május 5. | hétfő | N | 19.00 MÉLYBEN (ÉJJELI MENEDÉK-

HELY) – A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulatának vendégjátéka | J | 18.00 HÉTFŐI VENDÉGEK – 
EGRESSY ZOLTÁN: SÓSKA, SÜLTKRUMPLI

Május 6. | kedd | N | 19.00 MY FAIR LADY – Bérletszünet | K | 
20.00 BÁNYAVAKSÁG – A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulatának vendégjátéka | J | 17.00 KOL-
DUSOPERA – A Zentai Magyar Kamaraszínház vendégjátéka

Május 7. | szerda | N | 14.00 HOLDBELI CSÓNAKOS – Kerek
erdő bérlet | J | 19.00 SZERETIK A BANÁNT, ELVTÁRSAK? 
– A marosvásárhelyi Yorick Stúdió vendégjátéka | CS | 19.00 
HAMLET – Utolsó előadás!

Május 8. | csütörtök | N | 14.00 MY FAIR LADY – Nemecsek 
bérlet | K | 14.00 A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ – Bér
letszünet | J | 19.00 C’EST LA VIE

Május 9. | péntek | N | 14.00 A PADLÁS – Bérletszünet | K | 19.00 
VESZETT FEJSZE – Vörösmarty (Arany) bérlet | CS | 19.00 
PÁROS/PÁRATLAN – A Miskolci Balett előadása

Május 10. | szombat | N | 19.00 DON GIOVANNI – Katona 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet | K | 17.00 VESZETT FEJSZE – Csi
ky (Arany) bérlet | J | 20.30 WOYZECK

Május 11. | vasárnap | N | 10.00 MISKOLC VÁROS ÜNNEPE – 
Ünnepi közgyűlés; 19.00 DON GIOVANNI – Szigligeti (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 15.00 VESZETT FEJSZE – Déryné 
(Arany) bérlet | J | 19.00 WOYZECK

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

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

Miskolci neMzeti színház 

program/kultúra

Magyarországon több mint 
160 évvel ezelőtt nyitották 
meg az első bölcsődét. Erről 
emlékeznek meg évente ápri-
lis 21-én, a bölcsődék napján, 
amely itthon 2010 óta állami-
lag elismert ünnep. Miskol-
con tíz bölcsőde működik, 
több mint 700 férőhellyel.

Városunkban jelenleg csak-
nem 140-en dolgoznak a 
bölcsődei ellátórendszerben. Az 
ő áldozatos munkájukat is meg-
köszönte nemrégiben a Miskol-
ci Egyesített Szociális Intéz-
mény. – Ez a terület az, ahol a 
legkisebb korú gyerekek meg-
ismerkednek a közösséggel és 

nagyon fontos, hogy olyan kör-
nyezetbe kerüljenek, amelyben 
a szülők is megbíznak. Ezek az 

első élmények az egész életre 
meghatározóak – hangsúlyoz-
ta Földessy Judit, az intézmény 

igazgatója. A bölcsődék napján 
a dolgozók szakmai tapaszta-
lataikat is megoszthatták egy-
mással. Szó esett többek közt a 
csoportba való beilleszkedésről 
és a sajátos nevelési igényű gye-

rekek gondozásáról is. – Alap-
vetően fontos a város számára 
a bölcsődei ellátás, hiszen van-

nak olyan élethelyzetek a csalá-
dokban, amikor nincs más vá-
lasztása a szülőnek, mint hogy 
valamilyen ellátórendszerbe 
helyezze el a picit – mondta el 
Óvári Zsuzsanna, a polgármes-
teri hivatal humán főosztályá-
nak vezetője.

Május 5-e és 8-a között min-
den bölcsőde kapuja nyitva áll 
majd a szülők előtt, ezzel is meg-
könnyítve a döntést, hová írassák 
be gyermeküket. – Aki elmegy 
és él ezzel a lehetőséggel, az be is 
mehet a bölcsődei csoportokba. 
Szétnézhet, gyermeke bekapcso-
lódhat a játszadozásba – valódi 
lehetőség nyílik arra, hogy bete-
kintést nyerjen a szülő az adott 
intézmény életébe – mondta el 
Bereginé Almási Erzsébet, az in-
tézmény szaktanácsadója.

A marosvásárhelyi műhe-
lyekből három, a fiatal Zentai 
Magyar Kamaraszínházból 
pedig egy produkció vendé-
geskedik Miskolcon a jövő 
héten. Kiss Csaba, a Miskolci 
Nemzeti Színház igazgatója 
elmondta, a miskolci közön-
ség érdeklődését szeretnék 
kielégíteni azzal, hogy ide-
hozzák ezt a négy, minőségi 
színházi előadást.

– A Marosvásárhelyi Nemze-
ti Színház Tompa Miklós Tár-
sulata a Mélyben, illetve a Bá-
nyavakság című előadást hozza 
el. Előbbi Gorkij Éjjeli mene-
dékhelyéből született. Ritkaság, 
hogy sokszereplős, nagyszín-
padi produkció érkezhet ven-
dégjátékra. Ennek egyediségét 
most egy szomorú eset is növe-
li: néhány hete lángra kapott a 
színház díszletraktára, és benne 
elégett ennek a díszletnek is leg-

alább az egyharmada. A társu-
lat a hiányt nem tudja pótolni, 
de megpróbálja azt az előadás 
részévé, erényévé tenni, hiszen 
Gorkij számkivetettjeinek kü-
lön érdekes hátteret adhat ez 
a díszlet. – Ismerve a miskol-
ci közönséget, úgy gondolom, 
befogadó módon állnak majd 
hozzá a hétfőn látható produk-
cióhoz – fogalmazott az igazga-
tó. A másik – kedden, a Kama-
rában vendégeskedő – előadást, 
a Székely Csaba által írt Bánya-
vakságot talán már nem is kell 
ajánlani, hiszen a „bányatriló-
gia” több fesztiválon több díjat 
nyert darabját jól ismeri az or-
szág és Miskolc közönsége is. A 
harmadik, ugyancsak kedden, 
de a Játékszínben látható ven-
dégelőadás bizakodó és biztató 
kísérlet a miskolci színház ré-
széről: a Zentai Magyar Kama-
raszínház nagy sikerrel játszott 
produkcióját, a Koldusoperát 

mutatja be. A háttér pedig talán 
még ennél is izgalmasabb: az 
ötéves regionális színház nem 
egészen egy éve működik ál-
landó társulattal – az Újvidéki 
Művészeti Akadémia színmű-
vészet szakának magyar tago-
zatos, 2013-ban végzett színé-
szeivel. Kiss Csaba tanáruk 
volt, és véleménye szerint tehet-
ségük egyértelműen érdemes a 

hazai színházkedvelők figyel-
mére. Csak időrendben utolsó-
ként, szerdán, a Játékszínben a 
marosvásárhelyi Yorick Stúdió 
Székely Csaba egyik első művé-
vel, a BBC pályázatán díjnyer-
tes Szeretik a banánt, elvtársak? 
című szatírájával Ceaușescu 
Romániáját idézi meg – és keres 
választ arra, hogyan is lehetett 
azt túlélni.

két fesztivál között négy, határon 
túli vendégjáték

A bölcsődék napján 



Az egyetemi Körcsarnokba érkezett múlt vasárnap Rubint 
Réka, hogy a miskolciakat is megmozgassa a hét utolsó nap-
ján. A tökéletes alakért ezúttal is meg kellett izzadni. Réka 
mosolyogva számolta az ütemet, az elmúlt hónapokban több 
hazai nagyvárosban járt már. Mindenhol hatalmas töme-
geket mozgat meg, több ezer ember tornázik vele egyszerre. 
Miskolcon is számos érdeklődő vett részt a nyílt edzésen. 

Tovább szépül a nemrégiben megújult miskolci főutca: kilenc, egyedi tervezésű kerámia-utcabútort, ún. „ülőkövet” helyezett ki a 
Miskolci Városfejlesztési Kft. kedden az Erzsébet tértől egészen a Centrumig. Szelekovszky Magdolna, a tervező miskolci iparművész 
kiemelte, igyekezett természetes, földszíneket adni az „ülőköveknek”, így azok igazán üde színfoltjai lesznek a belvárosnak. Az Erzsébet 
téren 2, a Sötétkapuval átellenben 3, a Centrumnál pedig 4 „ülőkövet” helyeztek el, melyek máris nagy sikert arattak a miskolciak köré-
ben – képünkön a Kossuth Lajos Evangélikus Szakközépiskola „bolondballagói” avatnak fel néhányat.                               Fotó: Mocsári L. 

Nyolc autót tört fel

Az Avasi Rendőrőrs járőrei április 20-án, egy Középszer ut-
cában történt, gépkocsifeltöréssel kapcsolatos lakossági beje-
lentést követően a helyszín közelében egy gyanús férfira lettek 
figyelmesek, aki a rendőrautót meglátva, szaladni kezdett. A 
rendőrök hamar elfogták a férfit, aki az intézkedés során be-
ismerte tettét, valamint további hét személygépkocsi feltörését 
is. A Miskolci Rendőrkapitányság B. Krisztián miskolci lakost 
bűnügyi őrizetbe vette és előterjesztést tett előzetes letartózta-
tására.

Drogterjesztőre csaptak le
Április 12-én a rendőrök elfogták, majd bűnügyi őrizetbe vet-

ték sajószentpéteri lakásán a 37 éves K. Bélát, aki megalapozot-
tan gyanúsítható kábítószer-kereskedelem, valamint új pszi-
choaktív anyaggal visszaélés bűntett elkövetésével. Az adatok 
szerint a gyanúsított kábítószert, új pszichoaktív anyagot, va-
lamint élelmet is adott cserébe időközben szintén gyanúsítot-
tá vált két társának, a 29 éves helyi V. Dezsőnek és a 31 éves V. 
Istvánnak a drogok elrejtéséért és értékesítéséért. A terjesztők 
helyi és környékbeli fiataloknak kábítószernek minősülő spe-
edet, valamint úgynevezett új pszichoaktív anyagnak számító 

„biofüvet”, illetve „pen-
takristályt” értékesítet-
tek, anyagi haszonszerzés 
céljából.

Verekedett a buszon
Április 22-én délután a miskolc-lyukói úton haladó rendőr-

járőrök egy szemből érkező autóbusz sofőrjének jelzésére lettek 
figyelmesek. A helyközi buszjárat vezetője az egyenruhásoknak 
elmondta, hogy vezetés közben arra lett figyelmes, hogy jármű-
ve egyik utasa minden előzmény nélkül arcon ütött egy szintén 
a buszon utazó fiatalt. A kihívóan közösségellenes magatartást 
tanúsító V. Sándor, 66 éves varbói lakost a készenléti rendőrség 
munkatársai a helyszínen elfogták, majd a Miskolci Rendőrka-
pitányságra előállították.

Rendőrkézen a gyújtogató
Rongálás bűntett 

elkövetésének meg-
alapozott gyanúja 
miatt indított eljá-
rást a Kazincbarci-
kai Rendőrkapitány-
ság Sajószentpéteri 
Rendőrőrse isme-
retlen tettes ellen. 
A nyomozás adatai 
szerint Sajószent-
péteren, a „Bév-te-
lepen” április 22-e 
és 27-e között egy 
rongáló felgyújtott 
hat hulladékgyűjtő műanyag konténert. A nyomozás eredmé-
nyeként a rendőrök azonosították, elfogták, majd április 28-án 
előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható 23 éves S. Marcellt. A helyi férfi gyanúsítotti ki-
hallgatásán részletes beismerő vallomást tett.

12 Mozaik

Heti Horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Nem halad olyan gyorsan a munkájával, 
mint szeretne, és ez nagyon zavarja. Próbáljon kicsit türelmesebb 
lenni, a kapkodással csak tovább ront a helyzeten. Párkapcsolata 

harmonikus, kölcsönösen odafigyelnek egymás igényeire.

Bika (04. 21–05. 21.) Igyekszik jó munkahelyi légkörre töreked-
ni, hogy a kollégákkal jobban menjen a közös munka. Feletteseit 
pedig több munka vállalásával próbálja pártjára állítani. Vigyáz-

zon, nehogy mások helyett is kelljen dolgoznia, kihasználhatják. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Próbálja tisztázni magában, mit is szeret-
ne elérni munkahelyén. Hasznos lehet, ha végiggondolja jövőbeni 
elképzeléseit, hogy biztosabban tudjon haladni előre. Párjával 

szervezzen több közös programot.

Rák (06. 22–07. 22.) Kreativitása előnyére válik munkájában, 
sokkal hatékonyabban tud dolgozni, még kollégáit is jobb hatás-
fokra, gyorsabb tempóra ösztönzi. Ötletei kifogyhatatlanok. 

Azért ne vállaljon túl sokat magára, hagyjon időt kikapcsolódásra is. 

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Téved, ha mellőzöttnek érzi magát 
munkahelyén. Kollégái, felettesei elismerik a munkáját, teljesít-
ményét. Bár szívesebben venné ezt a megbecsülést, ha anyagilag 

is érzékelné, ne veszítse el érdeklődését feladatai iránt. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Nagyon elege van az unalmas, monoton 
munkahelyi feladatokból. Igyekszik gyorsan túl lenni rajtuk, de 
vigyázzon, nehogy a munkavégzés rovására menjen a kedvetlen-

sége. Új ötletekkel, szervezéssel javíthatna a közérzetén. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ha ügyesen tárgyal a héten, még fize-
tésemeléshez is hozzájuthat. Tehetsége van hozzá, hogy kellő 
diplomáciával tálalja feletteseinek megnövekedett igényeit. Pár-

kapcsolatában viszont figyeljen oda, mit és hogyan mond.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Munkahelyén kedvezően alakulnak a 
dolgok, egy csapatként dolgoznak, kiegészítik egymást a kollé-
gákkal. Ígérni viszont csak olyat próbáljon, amit be is tud tartani, 

mert gondjai adódhatnak a felelőtlenségből. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Tele van energiával, rengeteg munkahe-
lyi feladatát gond nélkül, jókedvűen végzi, kiemelkedő a teljesít-
ménye. Felettesei pozitív visszajelzései megerősítik, hogy jó úton 

halad. Párkapcsolatában legyen türelmes, kedvese több törődést igényel.

Bak (12. 22–01. 20.) Túl sokat vállalt mostanában, ideje kicsit 
visszább venni a tempót. Magánéletében könnyű kalandok vár-
ják, feltehetőleg egyik sem lesz tartós, de hiúságának jót tesznek, 

és nem járnak kötelezettségekkel. Szórakozzon egy kicsit kedvére.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Szívesebben dolgozna egyedül, csend-
ben. Munkahelyi feladatait tegye fontossági sorrendbe, mert fi-
gyelmetlensége miatt hajlamosabb lehet a hibákra. Páratlan 

pénzügyi lehetőség kínálkozik, de döntés előtt kérjen tanácsot. 

Halak (02. 20–03. 20.) A szokásosnál is lassabban él, valahogy 
mindenhez több időre van szüksége, mint máskor. Kreatív ener-
giái viszont szárnyalnak, álmodozik, tervezget éjjel-nappal, de 

egyelőre még csak a képzeletében valósulnak meg ötletei. 

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!

Miskolci Napló

ReNDőRségi felVételek

Forró nyomon

Herman Ottó

Új, négyrészes rejtvényünkben Herman 
Ottó néhány fontos művének témáit rej-
tettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
legkésőbb május 27-én éjfélig juttas-
sák el a MIKOM Miskolci Kommunikáci-

ós Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben az info@
mikom.hu címre. A helyes megfejtők kö-
zött négy családi belépőt sorsolunk ki a 
Miskolci Állatkert és Kultúrparkba. 
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egyeDi teRVezésű
a beLvárosbaN„ülőköVek”

A  hét  fotója F. kaderják cs. 
felVétele

edzés 
Rékával
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