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Majálisi forgatagban, újra a Népkertben
Az elmúlt évhez hasonló-
an idén is a Népkertben ren-
dezték meg a miskolci városi 
majálist. Egész nap, az egész 
család talált magának szóra-
koztató programot. 

Egykor a természet éledése kötő-
dött május első napjához, 1891 óta 
ekkor ünnepeljük hivatalosan a 
munka ünnepét.

– Az egyik legfontosabb feladat 
ma, hogy munkahelyet teremtsünk 
azoknak, akik dolgozni akarnak – 
hangsúlyozta ünnepi köszöntőjé-
ben Kriza Ákos polgármester.

Az egész napos, családi esemé-
nyen, és a színpadon is, számos 
programmal várták már délelőttől 
a miskolciakat.

» összeállításunk a 7. oldalon

Sínen a Miskolci Kikelet

Ha madarak nem is, de vidám gyerekhangok „csivitelnek” Miskolc 
tavaszi díszben pompázó villamosán. Látványában viszont teljes 
egészében, kívül-belül a megújulást idézi ez a Tátra villamos, hiszen 
még a plafonja is kivirágzott. Az utasok által Miskolci Kikelet névre 
keresztelt villamos május végéig közlekedik.        » részletek a 3. oldalon

Épületavató és alapkőletétel
Magyarország első 
szociálterápiás központját 
adták át a Szimbiózis Ala-
pítvány Baráthegyi Major-
ságában, s lerakták annak 
az épületegységnek az alap-
kövét is, amely a közpon-
tot összeköti majd egy fő-
zőkonyhával, ami később 
ebéd-házhozszállítást ellá-
tó szociális konyhaként fog 
működni. Egy energetikai 
beruházás is kezdődött az 
alapítványnál.
» részletek a 2. oldalon

Kevesebb álláskereső, 
több új munkahely
Megyei és városi szinten is ked-
vező tendenciákat tükröznek a 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központjának 
márciusi kimutatásai. Tartósan 
csökken az álláskeresők száma, 
s a hónap folyamán a munka-
ügyi kirendeltségeken korábban 
soha nem tapasztalt számú, több 
mint 23 ezer fő foglalkoztatására 
lehetőséget kínáló álláshelyet je-
lentettek be. 

Márciusban ötezer álláskeresőt 
vettek nyilvántartásba a megyei 
kirendeltségek, lényegesen, 3200 
fővel kevesebbet, mint február-
ban. Mind az első ízben, mind 
az ismételten nyilvántartásba vett 

álláskeresők száma csökkent: az 
előbbiek száma 24, a visszatérő-
ké 40 százalékkal volt kevesebb, 
mint az előző hónapban. 

» folytatás a 8. oldalon

„erőt adott 
a biztatás!”
gercsák szabinának a felnőttek 
között rutint kell szereznie, de így 
is nagyon szép az eredménye.  
sport | 9. oldal

százezer 
virágpalánta
Május 9-étől mintegy 100 ezer szí-
nes, egynyári palántával varázsolják 
színesebbé a miskolci köztereket.  
a város | 5. oldal

sörfőzdék 
a teraszon
Második alkalommal ad otthont 
Miskolc, a szinva terasz a borsodi 
kézműves sörfesztiválnak.  
a város | 4. oldal

Már a 190. évadra készülnek

A Miskolci Nemzeti Színház éva-
da lezárult. Hivatalosan május 
31-én van vége az évadnak, de az 
utolsó bemutatón, a Hamleten, s 
a Táncünnepen, a Miskolci Ba-
lett megalakulásán is túl van már 
a társulat. A következő évad rész-
leteiről pedig piknik keretében 
tájékoztatták a miskolciakat. A 

teátrum vezetése sikeres, nyitott 
első évadot tudhat maga mögött. 
Az elmúlt időszakról, az új fesz-
tiválokról, a társulatról, s a jövő-
ről, a Színek évadáról, illetve töb-
bek között az érkező színészekről 
is beszélgettünk Kiss Csabával, a 
miskolci nemzeti direktorával.

» interjú a 4. oldalon

Városünnep!
Május 11-e Miskolc Város Napja. 
A jeles ünnepre ez évben is sokfé-
le programot szervezett a város – 
Borangolástól a civil szervezetek 
bemutatkozásáig. Ünnepi közgyű-
lésen átadják a város kitüntetéseit. 

» programok a 11. oldalon

Csúszdát építenek, csempéznek 

Rendben halad a Selyemréti 
Strandfürdő bővítése, így várha-
tóan nyár közepére elkészülhetnek 
az új medencék, élményelemek, 
és részben megújul a strand jelen-
leg üzemelő része is – hangzott el 

a strandfejlesztés csütörtöki bejá-
rásán. A fürdőben többek között 
többmedencés élményfürdő, 25 
méteres úszómedence és 3 csúsz-
dapálya várja majd a látogatókat.

» cikkünk a 3. oldalon

HirdeTés

Hűséggel iskolához, baráthoz
A város középiskoláiban és gimnáziumaiban 
ünnepségeken búcsúztak a ballagó tanulók-

tól. „Kívánom nektek, hogy maradjatok tovább-
ra is barátok, és legyetek hűségesek az iskolá-

tokhoz, barátaitokhoz, tanáraitokhoz, a kedvelt 
tantárgyaitokhoz, hazátokhoz!” – ezekkel a sza-

vakkal búcsúzott Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő pénteken az Avasi Gimnázium vég-
zős diákjaitól. A Diósgyőri Gimnáziumban – a 

hagyományokhoz híven – átadták a Peja Győző-
emlékgyűrűt, melyet idén Lantosné Hegyesi Edit 
testnevelés szakos tanár érdemelt ki a gimnáziu-

mért végzett kiemelkedő munkájáért.
A búcsú perceit azonban hamar felváltják a 

számadás pillanatai, hétfőn magyar nyelv és iro-
dalomból érettségiznek a végzősök. 

(fotó: Juhász Á.)
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» Fodor Zoltán (MSZP) | a 7. számú önkormányzati választókörzet képviselő-
je lakossági fogadóórát tart május 6-án, hétfőn délután 5 órától a Széchenyi István Ál-
talános Iskolában (Hajós u. 5.).

fogadóóra ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Lomtalanítás 
május 6. | hétfő
Soltész Nagy Kálmán u. környéke: Bem J., Bihari J., Bocs-
kai I. magánházak, Bors vezér, Gizella, Kinizsi P. 1–27., 
6–36., Kont I., Kóris K., Lenke, Martinovics I., Melinda, 
Sarolta, Soltész N. K. 9–153., 16–126., Vörösmarty M. 
u. a Soltész N. K. – felüljáró közötti szakasz
Hejő-park: Almáskert, Benedekalja, Csemetekert, Hala-
dás, Jegenyés, Kapitány, Káplár, Kürt, Pillangó, Próbaté-
tel, Sátor, Síp, Tábortűz, Vadrózsa, Zászló
MÁV-telep, Váltó u., Sorompó u., Pingyom 

május 7. | kedd
Bábonyibérc: Árok, Bábonyibérc Felső sor, 
Bábonyibérc sor, Bábonyibérc Új telep, Balázs diák, 
Bércalja, Borostyán, Börzsöny, Búzavirág, Cserhát, 

Csermely, Estike, Eszter, Felmező, Forrásvölgy, Gala-
gonyás, Mecsek, Napraforgó, Pilis, Pintes, Sellő, Só-
lyom, Tag.

május 9. | csütörtök
Belváros: Bajcsy-Zs. 6–26., Bocskai I. társasházak, Hadi-
rokkantak, Katalin, Király páratlan oldal, Vörösmarty M. 
35–51., 66–86.
Bábonyibérc: Attila, Bruckner Gy., Feszty Á. magánhá-
zak, Marjalaki, Mátyás kir. magánházak, Nimród, Nagy 
F., Szent L., Tinódi, Toldi M.

május 10. | péntek
Bedeghvölgy: Bandzsalgó, Bedeghvölgy, Bodó sor, 
Dóczy J., Dombalja, Kiskőbánya, Közdomb, Major, 
Margittai, Muskátli, Napfény, Napfürdő, Napsugár, 
Nyírfa, Pacsirta, Százszorszép, Szent Anna, Szivárvány 
Tetemvár, Aggteleki u. 

április 26. | péntek

Jó évük volt. A közgyűlési beszá-
moló alapján jó évet zártak a mis-
kolci polgárőrök tavaly, 17 ezer, szol-
gálatban töltött órát teljesítettek. Az 
önkéntesek már az idegenforgalmi 
szezonra készülnek, de ott lesznek 
Miskolc kiemelt kulturális rendezvé-
nyeinek biztosításánál is, így segítenek 
a városünnep rendezvénysorozatá-
nak lebonyolításánál, de biztosítanak 
majd az Operafesztiválon is.

április 27. | szombat

Vetélkedőkkel az egészségért. 
Hátrányos helyzetű gyermekek szá-
mára szerveztek egészségnapot az 
egészség világnapja alkalmából a 
Gyermekvárosban, ahol játékos ve-
télkedőkkel hívta fel a fiatalok figyel-
mét az egészséges életmódra a megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve és a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Intézmény. 

50 évig elhallgatták. Negyedik alka-
lommal rendezte meg a Gulágkutatók 
Nemzetközi Társasága és a Miskol-
ci Egyetem BTK Történelemtudomá-
nyi Intézete április 26–28. között azt a 
nemzetközi konferenciát, melynek té-
mája a „málenkij robot” volt. Bemu-
tatták Zsíros Sándor, a Gulágkutatók 
Nemzetközi Társasága alapító elnö-
kének „Szemelvények a Gulágok me-
moárirodalmából” című könyvét is. A 
konferencia célja az volt, hogy felmér-
jék, hogyan van jelen a tudományos 
életben, a civil szervezeteknél a téma, 

és az előadók vizsgálják azt is, hogyan 
dolgozták fel az emlékeket a túlélők.

Kamaraközi megállapodás. 
Együttműködési megállapodást írt 
alá a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra (BOKIK) és a Magyar Gyógysze-
részi Kamara megyei szervezete. A 
cél, hogy tagjaik profitáljanak az egy-
másnak nyújtott információkból. 

április 29. | hétfő

„Energikus” akciótervek. A fenn-
tartható energiagazdálkodás ér-
dekében tizenhárom észak-ma-
gyarországi település csatlakozott a 
Polgármesterek Szövetsége nevű kez-
deményezéshez, és készítette el saját 
fenntartható energia akciótervét. Az 
Európai Unió által támogatott projekt 
zárórendezvényét most tartották.

Takarítás Lyukóban. Tavaszi nagy-
takarítást, szemétszedési akciót szer-
veztek Lyukóban, méghozzá nem is 
első alkalommal. Ahogy az elmúlt két 
évben, úgy idén is csatlakoztak a helyi 
lakosok az akcióhoz.

Lévay-labor. Miskolc egyik leg-
komplexebb természettudományos 
laborközpontja jön létre a Lévay Jó-
zsef Református Gimnáziumban. A 
fejlesztés 315 millió forintból valósul-
hat meg, célja, hogy az intézményben 
is megerősödjön újból a természet-
tudományos képzés, ezáltal a jelenle-
ginél több gyermek tanuljon tovább 
ilyen irányban – hangzott el a labor 
projektnyitóján a gimnáziumban.

május 2. | csütörtök

Diósgyőri bérletpénztár. Ismét 
működik MVK jegy- és bérletpénz-

tár Diósgyőr városközpontban, az 
Ady Endre Kulturális és Szabadidő 
Központ épületében. A pénztár bér-
letváltási időszakban (minden hónap 
utolsó napja, valamint 1–11. között) 
munkanapokon 11 és 18 óra között 
tart nyitva.

május 3. | péntek

Polgárőrök vetélkedtek. A hétköz-
napi közlekedésben is gyakran előfor-
duló feladatokat kellett megoldania 
annak a 22 polgárőr csapatnak, mely 
indult a megyei szövetség közleke-
désbiztonsági vetélkedőjén. Az elmé-
leti és gyakorlati feladatokat egyaránt 
magában foglaló megyei döntőt pén-
teken tartották a megyei rendőr-főka-
pitányság kiképzőbázisán. Az egyé-
ni kategóriában első három helyezett 
képviseli majd a szeptemberi, buda-
pesti országos döntőn.

Hirdetés

Teljessé tették a mosolyt
Több mint 800 adag meleg gulyást és friss kenyeret 
osztott ki vasárnap Miskolcon a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház. A rászorulókat és a nagycsaládosokat 
a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium udvarán látta 
vendégül a szervezet országos kampánya keretében.

Varga Márta, a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház nevelési és oktatási osztályvezetője hangsúlyoz-
ta, az akció különlegessége, hogy az önkéntesek és 
gyülekezeti tagok mellett fiatalok, tanulók is részt 
vesznek az ételosztásban – illetve segédkezett Kriza 
Ákos polgármester és Sebestyén László országgyű-
lési képviselő is.                                                          N. E.

Kárpát-medencei döntő!
Miskolcon rendezik szombaton a 
„Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-
medencei Ifjúsági Tehetségkutató 
Verseny döntőjét!

Négy kategóriában – népmese, 
néptánc, népdal és népzene – ren-
dezték meg a verseny Borsod me-
gyei elődöntőjét múlt szombaton, 
a Művészetek Házában. A népmű-
vészeti seregszemle célja – a tehet-
ségek felkarolása mellett –, hogy a 
művészet és a magyarság értéke-
it népszerűsítse a fiatalok körében. 
A verseny több helyszínen – Mis-

kolc mellett az erdélyi Parajdon, a 
délvidéki Kishegyesen, a felvidé-
ki Rozsnyón, valamint Érpatakon, 
Dunaújvárosban, Tatabányán, sőt 
Stuttgartban is – zajló fordulóit áp-
rilisban és májusban rendezte meg 
a Borsodi Magyar Közösségek Szö-
vetsége Mente Egyesület. Ezekről az 
„előfordulókról” kategóriánként a 
legjobbak juthattak tovább, köztük 
számos miskolci tehetség is. Őket 
is láthatja a közönség a Kárpát-me-
dencei döntőben, amit  május 4-én, 
szombaton 10 órától tartanak meg 
Miskolcon, a Művészetek Házában.

„Nem politikai alapon választották ki a győzteseket”
Az országos közbeszédben, és Mis-
kolcon is sok szó esett a héten a do-
hányárusítási koncesszió múlt hét-
főn kihirdetett eredményéről. Az 
ellenzéki pártok szerint azok a pá-
lyázatok nyertek, amiket Fideszhez 
közelálló személyek nyújtottak be. A 
Fidesz és a kormányzat visszautasít-
ja a vádakat, és állítja: a trafikpályá-
zatok győzteseit nem politikai ala-
pon választották ki.

Miskolcon először, múlt hét csü-
törtökön Mokrai Mihály szoci-
alista önkormányzati képviselő 
szólalt meg az ügyben, látszatpá-
lyáztatással vádolva az államot. Azt 
mondta, több, a Fideszhez köthe-
tő személy üzemeltethet a jövőben 
trafikot, míg szerinte évtizedek óta 
ezzel foglalkozó kereskedők nem 
nyertek a pályázaton.

A helyi Jobbik szervezet hétfőn 
tartott sajtótájékoztatót. Pakusza 
Zoltán, a párt miskolci elnöke azt 
mondta, a polgármesternek és a 
Fidesz helyi elnökének is reagál-
nia kellene az ügyre. Ugyanis, mint 
mondta, Takács Gábor fideszes 
önkormányzati képviselő mellett 
Nánási-Kocsis Norbert, ugyancsak 

fideszes önkormányzati képvise-
lő is „jelentős szeletet hasított ki a 
miskolci dohánybizniszből”. Hoz-
zátette – sajtóhírek szerint – Sebes-
tyén Lászlónak, a Fidesz ország-
gyűlési képviselőjének, miskolci 
elnökének fia is a nyertesek közé 
tartozik. Ezért a Jobbik az ügyben 
érintett képviselőktől azt kéri, ad-
ják vissza a trafikok üzemeltetésére 
elnyert jogokat, vagy mondjanak le 
képviselői mandátumukról. 

Csütörtökön pedig Gúr Nándor, 
a szocialista párt alelnöke ismer-
tette az ügyben véleményét, amely 
szerint „gazdasági hatalomerősítés 
zajlik”. Arról is beszélt, hogy a do-
hánytermékek árusításának mo-
nopolizálásával szűkül a termékek 
elérhetősége, a választott termék-
listákat ezt követően adminisztra-
tív úton határozzák meg. 

A szocialista politikus szólt arról 
is, ismeretei szerint Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében csaknem 
négyszáz koncessziós szerződés jö-
het létre, Miskolcon pedig körül-
belül nyolcvan. Mint sorolta, olyan 
személyek hozzátartozói nyertek 
a pályázaton, mint Csiba Gábor, a 
B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egye-

temi Oktató Kórház főigazgató-fő-
orvosa, Sebestyén László ország-
gyűlési képviselő, Nánási-Kocsis 
Norbert és Takács Gábor önkor-
mányzati képviselő.

„Nincs rejtegetnivaló”
Lázár János, a Miniszterelnöksé-
get vezető államtitkár a hétfői kor-
mányszóvivői sajtótájékoztatón ki-
jelentette: semmilyen bizonyíték 
nincs arra, hogy politikai alapon 
választották volna ki a trafikpályá-
zatok győzteseit. Hozzátette: a kor-
mány célja 2010 óta az, hogy keve-
sebb helyen lehessen cigarettázni, 
és nehezebben lehessen hozzájut-
ni a dohánytermékekhez. A pályá-
zati eredményekkel kapcsolatos bí-
rálatokra reagálva úgy fogalmazott: 
nem tudja garantálni, hogy „min-
den trafik szocialistákhoz kerüljön”, 
és nem tudja kizárni azt sem, hogy a 
győztesek között vannak, akik „ko-
rábban a Fideszre szavaztak”.

Nánási-Kocsis Norbert és Takács 
Gábor, a Fidesz miskolci frakciójá-
nak két tagja közleményben reagált, 
amely szerint a szocialisták a régi 
kommunista trükkhöz folyamod-
nak, és azzal vádolják meg az el-

lenfelüket, amit ők maguk követtek 
el. „A szocialisták a nemzeti do-
hányboltok üzemeltetéséről szó-
ló pályázat folyamatos, aljas táma-
dásával arról a tényről szeretnék 
elterelni a nyilvánosság figyelmét, 
hogy saját politikai céljaik elérésé-
re bűnözőkkel is szövetkeztek, és 
a titkosszolgálatokat is felhasznál-
ták” – reagált Nánási-Kocsis Nor-
bert és Takács Gábor.

„Gúr Nándor és a szocialisták 
most is, csakúgy, mint a bankadó-
val és a rezsicsökkentéssel kapcso-
latban, a multicégek oldalán áll-
nak, és nem támogatják több mint 
6000 új munkahely létrehozását. 
Hitelességüket azonban már rég el-
vesztették, ezért senki nem hisz ne-
kik, és senki nem figyel rájuk”– áll 
közleményükben.

A trafikpályázatok győztese-
it nem politikai alapon választot-
ták ki, nincs rejtegetnivaló, végig 
nyilvános, törvényes, mindenki ál-
tal ismert szempontok szerint le-
bonyolított eljárás volt, amelyen 
nyertek az ellenzéki pártokhoz 
közelálló személyek is” – zárja köz-
leményét Nánási-Kocsis Norbert 
és Takács Gábor.

Magyarország első 
szociálterápiás központja
Épületbővülés és energetikai be-
ruházás kezdődött a Szimbiózis 
Alapítvány Baráthegyi Majorsá-
gában. Az új épületet, amelyet 50 
millió forintból építettek, pénte-
ken adták át, de a projekt, a bővü-
lés folytatódik.

Magyarország első szociálterá-
piás központját adták át, s lerak-
ták annak a 149 millió forint-
ból felépülő épületegységnek az 
alapkövét is, amely a központot 
összeköti majd egy főzőkonyhá-
val. Ez később, triciklis para-bike 
ebédfutárok segítségével ebéd-
házhozszállítást ellátó szociális 
konyhaként fog működni. 

Jakubinyi László, a Szimbiózis 
Alapítvány elnöke elmondta, az 
új központ célja, hogy a fogya-
tékkal élőket munkára, az önál-
ló élet kialakítására készítsék fel.

– Fontos üzenet ma Magyar-
országon, hogy ezek az emberek 
szeretnének dolgozni, adót fizet-
ni. Számos sikeres pályázatunk 
volt, ám a pénzszerzés mellett 
spórolni is fontos, a fűtésen pedig 
lehet. A fapellet gyártásával, he-
lyi erőforrásokon alapuló komp-

lex tevékenységgel csökken majd 
a költség – összegezte.

Az alapkőletételi és házátadá-
si ünnepségen jelen volt Kósa 
Ádám EP-képviselő, Szőke Lász-
ló, az EMMI Fogyatékosságügyi 
Főosztályának vezetője, akik ki-
emelték, a Szimbiózis Alapítvány 
példamutató Európában, többek 
között, mert figyelmet fordít arra 
is, hogy a fogyatékkal élők elhe-
lyezkedését segítse. Elhangzott, 
az állam 44 milliárd forintot for-
dított a fogyatékkal élők segíté-
sére – ebből több mint 200 mil-
lió forintot kapott az alapítvány, 
munkájának minősége miatt.

Kiss Gábor alpolgármester ki-
emelte, fontos, hogy biztosítsák a 
kiteljesedett életet. 

– A szép elveket mindennapi 
gyakorlattá kell tenni. Az alapít-
ványi kezdeményezések fonto-
sak, hiszen újszerű gondolatokat 
tartalmaznak – hangsúlyozta.

Adrienne Thier, az Európai 
Szociálterápiai Szövetség elnö-
ke is hangsúlyozta: a Szimbiózis 
Alapítványnál sokat és kiválóan 
dolgoznak a felnőtt fogyatékkal 
élőkkel.     Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.
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Épülnek a csúszdák, csempézik a medencéket
Rendben halad a Selyem-
réti Strandfürdő bővítése, 
így várhatóan nyár közepé-
re elkészülhetnek az új me-
dencék, élményelemek, és 
részben megújul a strand je-
lenleg üzemelő része is – 
hangzott el a strandfejlesztés 
csütörtöki bejárásán.

Mint ismert, új kivitelező konzor-
cium – az Orszak-Borsod Kft. és az 
Adeptus-H Zrt. alkotta, mindkettő 
miskolci cég – fejezi be a selyemréti 
stand bővítését. A munkák a terv-
nek megfelelően haladnak, így a 
héten már a medencék csempézé-
sét is megkezdték, de áll a csúszda-
torony és már a csúszdákat is sze-
relik. 

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő elmondta, a bejárás célja 
az volt, hogy teljes képet kapjon a 
beruházás jelenlegi állásáról. 

– Saját szememmel győződhet-
tem meg arról, hogy a munkák jól 
állnak, megnyugtató látni, hogy 
ilyen sokan dolgoznak az építé-
si területen, és a műszaki vezető is 
garantálta, hogy elkészülnek határ-
időre – mondta a képviselő. Hoz-
zátette, a strandfejlesztés még az 
előző, szocialista városvezetés ide-
jén kezdődött, azonban az építé-
si munkákhoz hosszú évek után 
sem tudtak hozzákezdeni, s mint 
mondta, öröm számára, hogy a bő-
vítést a jelenlegi városvezetés be 
tudja fejezni. 

Csöbör Katalin hangsúlyozta, a 
Selyemréti Strandfürdő fejlesztése 
hozzájárul Miskolc versenyképes-
ségének javításához, a turizmusból 
származó jövedelmek növeléséhez, 
a foglalkoztatás bővítéséhez.

A fürdőben júliustól többek kö-
zött többmedencés élményfür-
dő, 25 méteres úszómedence és 3 
csúszdapálya várja majd a pihen-

ni, sportolni vágyókat. Kiss Gá-
bor alpolgármester a helyszínen 
arról beszélt, hogy Miskolcon na-
gyon sokan választják sportnak az 
úszást, és nagy igény van nem csu-
pán a tanmedencére, de egy igazi, 
európai színvonalú strandra is. 

– Az új fürdő minden korosz-
tálynak igazi élményt jelent majd. 
A 3 csúszdapálya önmagában ko-
moly vonzerőt képvisel. De külön 
medence nyújt megfelelő feltétele-
ket a gyógyúszáshoz is. A felnőttek 
a termálvíz jótékony hatását élvez-
ve csendes, nyugodt és különböző 
élményelemekkel gazdag környe-
zetben – pezsgőágyakban, dögö-
nyözők alatt – kapcsolódhatnak ki 
– mondta Kiss Gábor. 

Czinkné Sztán Anikó, a Mis-
kolci Turisztikai Kft. ügyvezető-
je elmondta, a beruházás megfe-
lelő ütemben zajlik, így várhatóan 
átadhatják majd a régivel együtt 
összesen hatmedencés megújult 
komplexumot. 

– Júliustól hosszabb ideig le-
szünk nyitva, egészen este nyolcig, 
hétvégenként pedig éjszakai fürdő-
zés is lesz – mondta az ügyvezető. 
Hozzátette, a lényegesen nagyobb 
vízfelület és az élményelemek miatt 
a jelenlegi jegyárak nem tarthatók, 
most dolgoznak az új konstruk-
ción, melyben három fő elemmel 
számolnak: kedvezményt kapnak 
a MiskolcPont kártyával rendelke-
zők, a családok, illetve a régi törzs-

vendégeknek biztosítani fogják azt, 
hogy továbbra is úszóbérlettel láto-
gassák a strandot.

Elhangzott, a fürdőbővítésen túl, 
a korábban bejelentett száz száza-
lékban saját forrásból megvalósu-
ló beruházások is megkezdődnek 
jövő héten, vagyis a nyári épü-
let felújítása, az új bejárat és az új 
szaunatér, valamint az új vécék és 
vizesblokkok kialakítása. 

Katona Ferenc, a terület önkor-
mányzati képviselője kiemelte, fő 
célja az, hogy a fürdő környékét is 
rendben tartsák. 

– Ehhez a fürdőhöz sokakat köt-
nek pozitív emlékek, jó látni, hogy 
lassan készen van az új medence-
komplexum, ami a régi piskótame-
dencét is pótolja majd, és látni már 
az új strandröplabda-pálya he-
lyét is – mondta, kiemelve, hogy a 
strand nyitását követően egy meg-
lepetéssel is készült a törzsvendé-
geknek. 

Elhangzott, a medenceépítésen 
túl a tereprendezés keretében séta-
utak készülnek, akadálymentesítik 
a kerti utakat, a szabad területeket 
pedig parkosítják. A projekt össz-
költsége nettó 991 millió forint, 
melyhez nettó 491 millió forintos 
támogatást ad az Európai Unió és a 
magyar állam, az önrészt a Miskolc 
Holding Zrt. biztosítja.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Egy hónapon át sínen  
a Miskolci Kikelet
Elindult kedd reggel a Miskolci Ki-
kelet névre keresztelt tavaszi vil-
lamos az előre beharangozott 
menetrend szerint. A különleges, 
kívül-belül feldíszített villamos 
mostantól egy hónapon át rója a 
miskolci síneket munkanapokon 
és hétvégén egyaránt.

A város, az MVK Zrt. és a Zöld 
Nyíl az elmúlt időszakban több 
hasonló, feldíszített villamos-
sal és egyéb, a villamosközleke-
dést népszerűsítő járattal ked-
veskedett a miskolciaknak. 
Ilyen volt az Adventi villamos, 
a Szerelemvillamos, valamint a 
10 éve Miskolcon közlekedő bé-
csi villamos különjárata. Ezt a 
sort folytatják a szervezők egy 
különlegesen feldíszített tavaszi 

villamossal. A járat – mely még 
márciusban, utasok szavazatai 
alapján kapta a Miskolci Kikelet 
nevet – április 30-ától egy hóna-
pon át közlekedik.

A villamost kívül-belül csu-
pa olyan motívum díszíti, mely 
a tavaszt, a természet ébredését 
ábrázolja. Kívül szivárvány, ki-
zöldült fák, virágok láthatók, de 
a belső tér is egészen rendha-
gyóra sikerült, a virágok és vi-
rágminták mellett a mennyezet 
virággal borított tavaszi mező-
vé lett egy hónapra. A Miskolci 
Kikeletté alakult Tátra hangja is 
egészen különleges, a megállók 
nevét gyerekek, miskolci óvo-
dások mondják az utazóközön-
ségnek.

T. Á. | fotó. Juhász Á.

Személyi változások az MVK-nál
A megnövekedett feladatok el-
látása, és a minőségi változások 
garantálása érdekében a Mis-
kolc Holding Zrt. Igazgatótanácsa 
Devecz Miklóst nevezte ki az MVK 
Zrt. vezérigazgatójának. 

Az MVK Zrt.-ben jelentős 
megújulási folyamat kezdődik, 
amelynek lényege az utasbarát 
szolgáltatások körének szélesíté-
se, a járműpark minőségi fejlesz-
tése, a XXI. századi színvonalú 
üzembiztos közösségi közleke-
dés megvalósítása Miskolcon.

Ennek érdekében a Miskolc 
Holding Zrt. Igazgatótanácsa a 
MÁV Zrt. személyszállítási rész-
legének modernizációja során 
már bizonyított Devecz Miklóst 
nevezte ki az MVK Zrt. vezér-
igazgatójának. A részvénytársa-
ság ügyvezetését a vezérigazga-
tó látja el.

A vezérigazgató munkáját a 
részvénytársaságnál cégvezető 
segíti majd, az igazgatóság erre a 
posztra Kókai Ernőt nevezte ki.

Devecz Miklós több mint 
15 éves nemzetközi vezetői ta-
pasztalattal rendelkezik, részt 
vett többek között Magyaror-
szág EU-s csatlakozási tárgya-
lásain, tárgyalt és lobbizott az 
Európai Parlamentben, az EU 
Bizottságnál és egyéb EU-s szer-

vezeteknél. Nemzetközi szinten 
koordinálta a vasúti utasjogok 
tárgyalása során a különböző 
lobbitevékenységeket és szerve-
zeteket annak érdekében, hogy 
a közép- és kelet-európai térség 
számára a lehető legjobb ered-
mény szülessen. Folyékonyan 
beszél, tárgyal angolul és len-
gyelül, jól megérteti magát cseh 
és német nyelven, alapfokon be-
széli a szlovákot.

Elismert vezető, lobbista, szá-
mos operatív vezetői pozíciót 
is betöltött itthon és külföldön 
egyaránt, 2005 és 2007 között a 
MÁV Zrt. személyszállítási fő-
igazgatója volt.

Villamosmérnöki diplomá-
ját a Wroclawi Műszaki Egye-
temen szerezte, közgazda-
ság-tudományból a Newport 
University-n doktorált. 

Tanács – a társadalmi felemelkedésért
Közösségfejlesztés, problémakeze-
lés, közbiztonság, oktatás, egész-
ségügy, foglalkoztatás és lakhatás 
– mindezek kiemelt területei a hét-
főn megalakult Társadalmi Felemel-
kedés Tanácsa tevékenységének. 
Tagjai között politikusok, felzárkóz-
tatási szakértők, oktatási szakembe-
rek és a Miskolci Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat vezetője egyaránt 
megtalálhatók.

A Kriza Ákos polgármester ál-
tal összehívott hétfői ülésen részt 
vett Langerné Victor Katalin, az 
EMMI Társadalmi Felzárkózásért 
Felelős Államtitkárságának he-
lyettes államtitkára is. Kriza Ákos 
polgármester elmondta, a tanács 
célja egy olyan irányelveket tar-
talmazó koncepció létrehozása, 
amely alapja lehet egy, a közgyű-
lés elé terjeszthető miskolci fel-
zárkózási stratégiai programnak. 
A tanács nemcsak romaügyekkel, 
hanem szélesebb értelemben vett 
felzárkózási kérdésekkel is foglal-
kozik. Tevékenysége érinti a sze-
génységben élőket, a különbö-
ző okok miatt hátrányos helyzetű 
csoportokat is. A polgármester 
hangsúlyozta: nem a pénzelosz-
tás témájával kívánják megtölteni 
a tanács programját.

A Társadalmi Felemelkedés Ta-
nácsának tagjai között a miskolci 
városvezetés mellett jelen vannak 
a cigány nemzetiség képviselői, az 

Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, a Miskolci Egyetem, a Türr Ist-
ván Képző- és Kutató Intézet, az 
egyházak és a pártok szakértői.

Kriza Ákos arra kérte a résztve-
vőket, hogy a havi rendszerességgel 
tervezett üléseket ne a politikai csa-
tározások helyszínének tekintsék, a 
megbeszélések, viták szakmai ala-
pon folyjanak. Hozzátette, az ob-
jektivitás elengedhetetlen, az a fon-
tos, hogy a probléma jelenjen meg, 
ne a vélemény.

Első lépésként a Miskolci Egye-
tem Szociológiai Intézete, valamint 
a Türr István Képző- és Kutató In-
tézet kezd a legsürgetőbb társadal-
mi problémákra és felzárkóztatási 
kérdésekre irányuló átfogó feltáró 
munkába.

Kiss Gábor, Miskolc alpolgár-
mestere a Társadalmi Felemelke-
dés Tanácsa alakuló ülését köve-
tően a célkitűzésekről elmondta, 
„Miskolc városa szeretné meg-
tervezni jövőjét”, ennek kapcsán 
számba kell venni mindazokat a 
problémákat, amelyek a társadalmi 
felemelkedést nehezítik, és megol-
dást kell találni rájuk. A társadalmi 
felemelkedésnek több eleme van, 
a városban élő, hátrányos helyzetű 
emberek problémáinak kezelése is 
szerteágazó.

– Őszintén szembe kell néz-
ni a problémákkal, és ezután le-
het megoldási javaslatokat tenni – 
mondta. Ha ma mélyszegénységről 

beszélünk, az nem cigányproblé-
ma, de nagyon jelentős mértékben 
benne van. Ha tehát az érintette-
ket nem vonjuk be, akkor megint 
csak elmegyünk a probléma mel-
lett. Úgy gondolom, a Miskolci Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselője nagyon hasznos tagja 
lehet egy ilyen tanácsnak is – fogal-
mazott az alpolgármester.

Elmondta, Miskolcnak szüksége 
van egy önálló közösségi fejleszté-
si és társadalmi felzárkózási straté-
giára és akciótervre. Ennek érde-
kében Miskolc számára a tanács 
javaslatokat fogalmaz meg, ame-
lyek alapján a stratégia dokumen-
tuma összeállítható lesz – ezt a do-
kumentumot Miskolc vezetése a 
közgyűlése elé terjeszti.

Váradi Gábor, a Miskolci Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke kiemelte, „végre egy asztalhoz ült 

minden olyan szereplő, aki elősegít-
heti, hogy javulhasson a cigányság 
helyzete”. A célt egy olyan stratégia 
kialakításában látta, melynek révén 
pozitív változások történhetnek a 
felzárkóztatás területén.

– A lakhatás, oktatás, egészség-
ügy és foglalkoztatás köre komplex 
kezelést igényel – tette hozzá.

A tanács tevékenységének ki-
emelt területei közé tartozik a kö-
zösségfejlesztés, a lakóközösségek-
ben kialakult és a közbiztonságot 
érintő problémák kezelése. Elő kí-
vánják segíteni a szakmai képzett-
ség megszerzését, javítani a mun-
kaerő-piaci helyzetet, a lakhatási 
feltételeket, valamint a szociális és 
egészségügyi helyzetet. A tanács 
vallja, hogy a sport és a művészet a 
felemelkedés egyik útja.

Az alakuló ülésen valameny-
nyi meghívott megjelent, egyedül 
a Magyar Szocialista Párt delegált-
ja nem vett részt a tanácskozáson.

Kujan I. | fotó: F. K. Cs. (illusztráció)

A járat május végéig közlekedik  
az alábbi menetrend szerint:

Munkanapon: Tiszai pályaudvarról indul: 6.27, 7.41, 9.15, 11.00, 
12.24, 13.54, 15.18, 16.42, 18.07. Felső-Majláthról indul: 7.03, 8.30, 
10.15, 11.45, 13.12, 14.36, 16.00, 17.24, 18.52

Szombaton: Tiszai pályaudvarról indul: 4.25, 5.45, 7.07, 8.30, 
10.00, 11.15, 12.37, 14.10, 15.30, 17.10, 18.30, 20.00. Felső-Majláthról 
indul: 5.05, 6.22, 7.45, 9.07, 10.37, 11.52, 13.17, 14.47, 16.07, 17.47, 
19.12, 20.36

Vasárnap: Tiszai pályaudvarról indul: 4.25, 5.45, 7.20, 8.50, 10.30, 
11.50, 13.20, 14.50, 16.30, 18.00, 19.20. Felső-Majláthról: 5.05, 6.36, 
8.07, 9.47, 11.07, 12.37, 14.07, 15.47, 17.17, 18.47, 20.00
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A szakma miskolci sztárja

Miskolci győzelem is született 
az országos Szakma sztár verse-
nyen: Komló Dávid, az Andrássy 
Gyula Szakközépiskola tanulója 
első lett az elektronikai technikus 
és gépgyártás-technológiai tech-
nikus szakmacsoportban.

Amint arról beszámoltunk, az el-
múlt héten, Budapesten rendez-
ték meg a Szakma sztár országos 
versenyt, amelyen a legjobb szak-
középiskolások versengtek. 

Komló Dávid (képünk bal 
szélén) 22 éves, az idén végez a 
szakközépiskolában, ahol két-
éves gyakorlaton vett részt. Mint 
mondta, az Andrássyban „csu-
pán” szakmát szeretett volna sze-
rezni, mert előtte már leérettségi-
zett. Nagy élmény volt számára 
a budapesti verseny, ahol egy al-
katrészt kellett megterveznie, 
gyártásra előkészítenie.

– Januárban volt itt, Miskol-
con a selejtező, ahová önkéntes 
alapon lehetett jelentkezni. Na-
gyon örültem, hogy bekerültem 
a fővárosi döntőbe. Az elméle-
ti órák fontosak, hiszen például 
ezúttal is nem legyártani kellett 
az alkatrészt, csak megtervezni, 
gyakorlatilag a gyártásig min-
dent előkészíteni, kiszámolni, 
lemérni, megrajzolni. Amit itt, 
az Andrássyban tanultam, mind 
nagyon hasznos volt a verse-
nyen, s majd a későbbiekben is 
az lesz, mert dolgozni szeretnék 
– mondta a Sárospatak mellől 
származó fiatalember.

Pető József, Dávid elméleti 
felkészítő tanára kiemelte, titkon 

bíztak a jó helyezésben, s végül 
nagy öröm volt, hogy a debre-
ceni és szombathelyi vetélytárs 
előtt, kategóriájában első helyen 
végzett az Andrássy tanulója.

Komló Dávid győzelme révén 
mentesül a további képzés alól, 
így a képzettségét igazoló iratot 
már biztosan magáénak tudhat-
ja – azt a többi társával együtt, 
júniusban kapja majd meg.

A megyéből többen is 
részt vettek a versenyen, 
mindannyiukat fogadta kedden 
Bihall Tamás. A BOKIK elnöke 
munkájukat oklevéllel köszönte 
meg, és arról szólt, a szakképzés 
erősítése társadalmi igény, poli-
tikai szándék.

– Fantasztikus verseny volt 
Budapesten. Aki ott volt, azzal 
a tudattal távozhatott, hogy a 
szakmunka értékteremtő tevé-
kenység, s van rá igény, gazdasá-
gi és társadalmi szempontból is. 
12–14 ezer diákot vittünk, az or-
szág minden tájáról Budapestre, 
a döntőre, s nagyon sok általá-
nos iskolás, pályaválasztás előtt 
álló fiatal volt köztük. Érdek-
lődtek, beszélgettek a verseny-
zőkkel, oktatókkal, így komoly, 
a pályaorientációt emelő prog-
ram volt ez – mondta.

Komló Dávid mellett a 
miskolci részvételt erősítette 
Koschik Dániel is, a Berzeviczy 
Gergely Szakközépiskola diákja 
kategóriájában 6. helyen végzett. 
Megyénket képviselte Mátyus 
István Tiszaújvárosból, illetve 
Molnár Erika Mezőkövesdről.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Sikeres évad után már a jövőre készülnek 
Május végén véget ér a szín-
házi évad. Kiss Csaba igaz-
gató, a művészeti tanács tag-
jai és az új társulati tagok túl 
vannak első miskolci évadu-
kon. Szeptember óta két új 
fesztivállal, számos program-
sorozattal gazdagították Mis-
kolc életét, így a folytatásról is 
beszélgettünk a direktorral.

– Eseménydús évad volt ez…
– Nagyon kemény évad van 

mögöttünk. Még lesz három 
előbemutató, de a Hamlettel a pre-
mierek sora befejeződött. Hihetet-
len munkát végzett mindenki. 

– Úgy tűnik, a szakma is más-
képp tekint a teátrumra.
– Nagyon jó híre van a színház-

nak. Előadásaink, színészeink díja-
kat nyernek, fesztiválokon szerepel-
nek. A vágy villamosa a POSZT-on, 
a Hamletet pedig meghívták a gyu-
lai Shakespeare-fesztiválra. 

– A társulat frissült, és többen 
megfogalmazták, nyitottabb 
lett a színház.
– Minden statisztikát, eddigi lá-

togatottságot magasan túlszárnyal-
tunk. Tavaly 107  705 jegyet, bér-

letet adtak el, idén, április 20-áig 
109  814 ez a szám, ami még 20 
ezerrel biztosan nőni fog az évad 
végéig. Nemcsak a nézőszám, a kí-
váncsiság is nőtt. A diákok köré-
ben mindenképp. A SziTu révén 
900 gyerekkel tartunk kapcsolatot. 
Az már az első perctől fontos volt, 
hogy ne közönséget szervezzünk, 
hanem neveljük a következő, szín-
házba járó generációt.

– Összeszokott a társulat?
– Abszolút. 42 színészünk van, 

erős csapat, országosan is jelentős 
művészeti műhellyé vált a miskol-
ci színház. Az új, erőtől, bizonyítási 
és megmutatkozási vágytól duzza-
dó fiatalok olyan színészi energiákat 

frissítettek fel az itt maradt színé-
szeknél, ami bámulatos. Ez a len-
dület még két évig biztosan kitart. 
Megalakult a Miskolci Balett, jövőre 
szeretném, ha meg tudnánk alapí-
tani a Miskolci Operát is. Egymás-
ra talált a színház és Miskolc. Újra 
eseménnyé vált egy-egy bemutató, 
ez nagyon jó.

– Kik érkeznek az új évadban?
– Biztosan érkezik Györgyi 

Anna, aki A vágy villamosában 
már bemutatkozott, jön Gyuriska 
János a Vígszínházból, Pásztor Pál 
a nyíregyházi teátrumból, Nádasi 
Erika Egerből, Simkó Kati Buda-
pestről, s az egyetemen frissen vég-
zett Dénes Viktor.

– Két új színházi fesztivállal is 
gazdagodott Miskolc…
– A SZEM országosan is nagy 

meglepetés volt. Eddig ilyen típusú 
próbálkozás még nem volt Magyar-
országon. A közönség megismer-
hette a jövő színházának világát, a 
színművészhallgatók számára pe-
dig azért volt jelentős, mert civil kö-
zönség előtt mutatkozhattak be. A 
Határtalan Napok is nagy siker volt. 
Néhány előadást vissza is hívtunk, 
mert hamar elfogytak a jegyek. 
Igyekeztünk a legmagasabb minő-
séget elhozni Miskolcra. Megmu-
tatni azt, hogy a határon túli kultú-
rában nem csupán az a fontos, hogy 
magyar, hanem az is, hogy minősé-
gi. A következő SZEM mélyebb lesz, 
a Határtalan Napok pedig struktú-
rájában marad, de kibővül a képző-
művészet műfajával.

– Az Évad drámája és az Évad 
szerzője is folytatódik?
– Az Évad drámája A holdbéli 

csónakos lesz Weöres Sándortól, aki 
100 évvel ezelőtt született. Az első 
Évad drámája Móricz Zsigmond 
Úri murija volt, ami szintén elérte 
a célját, hiszen az események segít-
ségével Móricz nem csupán relikvia 
volt Miskolcon, hanem egy élő em-
ber. Az Évad szerzője sorozat is foly-
tatódik, de ez még alakulóban van.

Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.

Hirdetés

„Borsod a sörfőzdék Mekkája”
Második alkalommal ad otthont a 
Szinva terasz a Borsodi Kézműves 
Sörfesztiválnak. Május első hétvégé-
jén, péntek és vasárnap között húsz-
féle kézműves sört kóstolhatnak 
meg az érdeklődők, amihez kelle-
mes jazz zene is társul majd.

Kézműves világos, gyömbéres, ba-
nános, meggyes, csokoládés – töb-
bek között ilyen söröket lehet majd 
megkóstolni péntektől vasárnapig 
a Szinva teraszon, hiszen újra talál-
koznak a kisüzemi sörfőzdék.

Némedi Varga Zoltán, a Mis-
kolci Kulturális Központ Nonpro-
fit Kft. ügyvezetője elmondta, idén 

a megyei főzdék lesznek jelen ter-
mékeikkel.

– Négy sörfőzde húszféle sörrel 
várja az érdeklődőket a Szinva tera-
szon vasárnapig. Divatosak manap-
ság az ízesített sörök, ám azt tudni 
kell, hogy a nagy gyártók az alap-
sörbe utólag tesznek adalékot, míg 
a kézműves sörök esetében a sört 
és például a meggyet együtt főzik  
– mondta, hozzátéve: tavaly a zene 
kiegészítő program volt, ám ezúttal 
nagyobb teret kap. 

Vaskó György, a Kisüzemi Sör-
főzdék Egyesületének elnöke el-
mondta, az egyesületet egykor 14 
főzde alapította.

– Ma Magyarországon 50 kis-
üzemű sörfőzde van, amiből 10 
Borsod megyében található, így el-
mondható, hogy megyénk a sör-
főzdék Mekkája – tette hozzá.

Sikter Péter, az Ady Endre Mű-
velődési Ház, Diósgyőri Vár intéz-
ményigazgatója úgy fogalmazott, 
május 4-én, szombaton a jazz nagy-
követei találkoznak Miskolcon.

–  A miskolci Buri Jenő és Szir-
mai Zoltán a ’70-es években ak-
tívan zenélt. Azóta világot láttak, 
nemrég hazatértek, s újra zenél-
nek, legutóbb a népkerti majáli-
son. Előadásuk után a Magyar Jazz 
Szövetség és a Nemzeti Kulturális 

Alap segítségével a kubai, amerikai 
jazz világába kalauzolja az érdek-
lődőket Elsa Valle kubai énekes-
nő, Winand Gábor énekes, szaxo-
fonos és fuvolás, Szakcsi Lakatos 
Béla zongorista és Kőszegi Imre 
dobos – részletezte a zenei progra-
mot Sikter Péter.

Május első vasárnapján újra meg-
rendezik a Miskolczi Régiségvásárt, 
ahol második alkalommal lesz jelen 
programjaival a Miskolci Belvárosi 
Gazdaságfejlesztő Klaszter.

– Közel 20 hangulatos faházzal 
települünk ki. Lesznek helyi kéz-
műves és népművészeti termékek, 
könyvek, utazási ajánlatok, s gaszt-
ronómiai különlegességek is – mu-
tatta be Szarkáné Sipos Szonja 
klasztermenedzser a kínálatot.    K. J.

Az évadzáró Táncünnep után máris évadnyitó pikniket tartottak
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Támogatott képzés, lakásfelújítással 
Regisztrált álláskeresők tá-
mogatott képzése kereté-
ben újítottak fel egy alagso-
ri lakást a Szentpéteri kapui 
húszemeletes lakóházban. A 
megyei munkaügyi központ 
mintegy 7,6 millió forintos, 
pályázati támogatásával 16, 
hátrányos helyzetű munka-
nélküli számára indítottak 
burkolóképzést Miskolcon, 
múlt év novemberében.

A lakás jelképes, a sajtó előtti „ava-
tásakor”, csütörtökön Kiss Gábor 
alpolgármester kiemelte a gyakor-
latorientált, megfelelő szakmai kép-
zés fontosságát. Mint mondta, ez a 
feltétele, hogy minél többen a piaci 
igényekhez igazodó, versenyképes 
szakmai tudás birtokába jussanak, 
mielőbb el tudjanak helyezkedni a 
munkaerőpiacon, s hasznos terme-

lő, építő tevékenységgel járuljanak 
hozzá a város fejlődéséhez. 

Lórántné Orosz Edit, a munka-
ügyi központ igazgatója arról szólt, 
hogy a hátrányos helyzetűek foglal-
koztathatóságának javítására kiírt, 
uniós támogatású projekt keretében 
több mint 7,6 millió forinttal támo-

gatják a 16 munkanélküli képzését. 
Ez magában foglalja az érintettek 
teljes képzési költségét és bérpótló 
juttatását is. Májusban és júniusban 
további száz támogatott tanfolya-
mot indítanak majd, amelyek több-
sége államilag elismert szakképesí-
tést nyújt.

Dobai Szabolcs, a Mentor Gim-
názium és Szakképző Iskola igazga-
tója elmondta, a november 14-én, 
miskolci helyszínnel indult bur-
kolóképzés összóraszáma 1156, 
amelyből 805 gyakorlati képzés. A 
gyakorlati oktatásra a MIK Zrt.-vel 
kötöttek együttműködési megálla-
podást, melyben vállalták, hogy a 
16 tanuló a képzés keretében több 
bérlakást is felújít, részben vagy 
egészben. A teljes körű felújítás ezt 
az alagsori lakást érintette, az isko-
la a szükséges eszközöket és anya-
gokat is a képzés költségvetéséből 
biztosította.

Kottman Dezső, a MIK Zrt. léte-
sítmény-üzemeltetési irodavezető-
je elismerését fejezte ki az elvégzett 
munka minőségét illetően. Mint 
mondta, máris sikerült bérlőt talál-
ni a korábban végtelenül „lelakott” 
állapotú, de most szépen felújított 
lakásba. Az irodavezető reményét 
fejezte ki, hogy ez a kölcsönösen 
hasznos és eredményes együttmű-
ködés a jövőben is folytatódik majd. 

Sz. S.

Változás a miskolci 
tankerület élén
Április végével távozott posztjá-
ról Mariscsák István, a miskolci, 
megyeközponti tankerület igaz-
gatója. A szakminiszter átmene-
tileg Ragályiné Hajdú Zsuzsannát 
bízta meg a tankerület irányítá-
sával. 

Mint ismeretes, a köznevelés-
ről szóló törvényben foglaltak 
szerint január 1-jétől az iskolák 
fenntartását az állam vette át. A 
fenntartói feladatok koordiná-
lását a központi és területi szer-
vekből álló Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KIK) 
végzi. Területi szervezeti egysé-
gekként tankerületek és megye-
központi tankerületek jöttek lét-
re, az országban összesen 198.

Ezek élére tankerületi igaz-
gatókat neveztek ki, az ő fel-
adataik között szerepel az ille-
tékességi területükön működő 
köznevelési intézmények irá-
nyítása, pedagógiai munkájának 
koordinálása, kapcsolattartás az 
intézményvezetőkkel, pedagó-
gusokkal és a köznevelés egyéb 
szereplőivel. Feladatuk rendsze-
res jelentések és adatszolgálta-
tások készítése, bizonyos ese-

tekben pedig az intézmények 
működési feladatainak ellátá-
sa is.

A miskolci, megyeközpon-
ti tankerület élére – amely el-
látja a járási, valamint a megyei 
illetékességű tankerületi felada-
tokat is – Mariscsák Istvánt ne-
vezték ki.

– A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ elnöke és a 
miskolci tankerület igazgató-
ja értékelte a próbaidő alatti fel-
adatellátást. Közösen megálla-
podtak abban, hogy Mariscsák 
István a tankerületben más 
munkakörben fogja folytatni 
a munkáját. Ennek megfelelő-
en az elnök felterjesztette a mi-
niszternek a kolléga más mun-
kakörbe való helyezését április 
végével – mondta el lapunknak 
Lövei Tünde, a KIK sajtófőnöke. 
Hozzátette, a tankerület veze-
tését egy megbízott munkatárs 
veszi át, a poszt újbóli pályázta-
tásáról a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt. A tankerület ve-
zetésével átmenetileg Ragályiné 
Hajdú Zsuzsannát bízta meg a 
miniszter. 

Sz. S.

Ünnepi, hétvégi parkolás
Május 2-ától a kiemelt idegenfor-
galmi övezetekben az autósok-
nak mindennap kell fizetniük a 
parkolásért. 

Szeptember 30-áig Miskolctapol-
cán, Lillafüreden, a diósgyőri vár 
környékén mindennap 8–18 órá-
ig áll fenn a díjfizetési kötelezett-
ség, vagyis az autósoknak hétvé-
gén is kell fizetniük a parkolásért.

A Tiszai pályaudvar kiemelt 
közlekedési csomópont, kör-
nyékén az év minden napján 
8–18 óráig áll fenn díjfizetési kö-
telezettség. 

Május 11-én, Miskolc város 
napján, valamint május 19-én 
és 20-án, pünkösdkor a Régió 
Park Miskolc Kft. által üzemel-
tetett felszíni parkolók díjmen-
tesen vehetők igénybe.

Hogy ne váljunk áldozattá
Bűnmegelőzési előadássorozat 
indul a Miskolci Bűnmegelő-
zési Centrumban (Széchenyi u. 
12/A). Az első előadás május 15-
én, délután 2 órakor kezdődik, 
és azzal foglalkozik, hogyan ke-

rülhető el az áldozattá válás. Az 
előadáson az időskori bűnmeg-
előzésről, az áldozatvédelem és 
az áldozatsegítés jogi lehetősé-
geiről hallhatnak tájékoztatást 
az érdeklődők.

Már irtják a szúnyogokat
Pénteken megkezdődött és szom-
baton is tart a szúnyoglárvák irtá-
sa Miskolcon. A hosszú és csapadé-
kos tél, majd a szintén csapadékos 
tavasz és a hirtelen beköszöntött 
nyárias, meleg időjárás kedvez a 
szúnyogok szaporodásának, fejlő-
désének, ezért idén már most, má-
jus elején elkezdik irtásukat.

A szúnyogok elleni biológi-
ai védekezés a földi tenyésző-
helyeken történik. Az ismert és 
az idén, a sok csapadéknak kö-
szönhetően kialakult új tenyé-

szőhelyekről szakember bevo-
násával felmérés készült, amely 
alapján indokolttá vált a biológi-
ai védekezés, vagyis a szúnyog-
lárva irtása a város közigazgatási 
határain belül.

Az irtás során használt szú-
nyogirtó szer biológiai, így az 
csak a szúnyogokra, szúnyog-
lárvákra ártalmas. Az irtás ered-
ményét a jövő héten vizsgálják, 
amennyiben szükséges, újabbat 
rendelnek el.

A város 8 millió forintot külö-
nített el szúnyogirtásra az idén.

Folytatják az avult telepek felszámolását 
A MIK Miskolci Ingatlan-
gazdálkodó Zrt. ütemezet-
ten végzi az avult telepek 
felszámolását. Tavaly sike-
rült rendezni a Búza tér 4., a 
Szendrei u. 1., a Dráva u. 1. és 
a Szentpéteri kapu 3. szám 
alatti ingatlanok önkor-
mányzati lakásainak hely-
zetét. 

Erre az évre tervezik az Álmos u. 
25. és a Petőfi tér 3. szám alatti in-
gatlanok kiürítését, mondta Pász-
tor Imre, a Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője. Mint 
megtudtuk, a lakók számára cse-
reingatlant kell biztosítani, hiszen 
a jogcímmel rendelkezőket a ha-
tályos lakástörvény szerint a MIK 
Zrt. köteles elhelyezni. A telepek 
felszámolása kiemelt célja a jelenle-
gi városvezetésnek, s mindez össz-
hangban van a szegregált telepek 
kezelésével is. 

– Városképi, városrendezési ol-
dalról ez nem szorul bővebb ma-
gyarázatra, de ingatlankezelési és 

gazdasági szempontok alapján is 
indokolt az avult telepeken találha-
tó ingatlanok felszámolása – emel-
te ki Pásztor Imre. 

Jelenleg a valamivel több mint 
246 ezer négyzetméternyi, a MIK 
által kezelt lakás-alapterület nagy-
jából kétharmadát az összkomfor-
tos lakások teszik ki. Ez arányai-
ban pozitív elmozdulás az elmúlt 
évekhez képest. Szintén pozitív 

változást jelent a komfort nélkü-
li lakások arányának 3 százalékos 
csökkenése, ami alapterületben 
megközelítőleg tízezer négyzetmé-
tert jelent.

Még mindig van azonban több 
mint 30 ezer négyzetméternyi 
alapterületű, alacsony komfortfo-
kozatú, korszerűtlen lakás, ezek rá-
adásul a kis bevétel mellett magas 
karbantartási költséget jelentenek 

a városnak. Ezért fontos ezeknek a 
telepeknek a felszámolása.

A MIK Zrt. idei ingatlangazdál-
kodási tervében 35 millió forintos, 
elkülönített keret áll rendelkezésre 
az idei elhelyezések költségeinek fi-
nanszírozására. Ez, miután a kom-
fortos, összkomfortos lakások na-
gyobb bevételt generálnak, kisebb 
fenntartási költség mellett, összes-
ségében megtérülő beruházása le-
het a városnak – nyilatkozta Pász-
tor Imre, elmondva, hogy a magas 
komfortfokozatú lakásállomány 
portfólión belüli növelése tovább-
ra is kiemelt célkitűzés.

Mint megtudtuk, a követke-
ző években tovább folytatódik a 
MIK avult telepek felszámolására 
irányuló programja, a tervek sze-
rint a Békeszálló, a Gizella utca 
és a Várhegy utca önkormányza-
ti lakásainak kiürítésével. Ez azon-
ban egy hosszú folyamat, hiszen 
meg kell felelni a törvényi feltéte-
leknek, egyeztetni kell a lakókkal, 
csak ezután lehet felszámolni egy-
egy telepet. Mindennek ugyanak-
kor gazdaságilag is megtérülőnek 
kell lennie, vagyis olyan ingatlan-
gazdálkodást kell folytatni, amely-
nek része a telepek felszámolása is, 
de egészében javítja az ingatlangaz-
dálkodás miskolci mutatóit. 

Sz. S. 

Százezer virágpalánta díszíti Miskolcot idén is
Május 9-én megkezdődik a Debreczeni Márton Szakkép-
ző Iskola tangazdaságában nevelt virágpalánták kiültetése. 
Mintegy 100 ezer színes, egynyári palántával – köztük több 
különleges virággal – és látványos elrendezéssel varázsolják 
színesebbé a miskolci köztereket.

Mint Hajdú Józseftől, a szakkép-
ző iskola szakmai képzésért felelős 
igazgatóhelyettesétől megtudtuk, 
az ültetés május 9-én a belváros-
ban kezdődik, majd a város többi 
pontján is – Miskolctapolcán, az 
Avason, Martin-kertvárosban és 
Lillafüreden – megjelennek a Deb-
reczeni Márton Szakképző Iskola 
tangazdaságában nevelt minőségi 
virágpalánták. Elsőként tehát Mis-
kolc város napjára borulnak virág-
ba a Városház tér környéki virág-
ágyások. A város szinte minden 
pontján a korábban kialakított te-
rületeket ültetik be. Az iskola dísz-

növénykertész szakos tanulói, va-
lamint egy arnóti virágkertész 
fele-fele arányban neveli a mintegy 
100 ezer egynyári növényt, köztük 
büdöskét, begóniát – ebből közel 
30 ezret –, petúniát, és körülbelül 
2000 muskátlit.

– Idén több különleges virágot, 
például futóverbénát is kiültetnek 
a Városgazda munkatársai a vi-
rágágyásokba, de több olyan nö-
vény is megjelenik majd a miskolci 
parkokban, tereken, melyeket ko-
rábban még nem láthattak a vá-
ros lakói, vendégei – tette hozzá az 
igazgatóhelyettes.

Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
kommunikációs vezetője elmond-
ta, idén 2500 négyzetméter virág-
ágyfelületet ültetnek be. A fák vé-
delméről szóló kormányrendelet 
értelmében ugyanakkor a kivágott 

faállomány pótlási kötelezettségét 
is a tavaszi munkák keretén belül 
teljesítik. A vegetációs időszak vé-
géig a tervek szerint mintegy 470 
fát és 1500 cserjét ültetnek el.

K. I. | fotó: Juhász Á.

Képünk egy korábbi, Álmos utcai ellenőrzésen készült | fotó: J. Á.
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Az Eastjob partnercége számára keres munkatársat bérszámfejtési munkatárs pozícióba 
Borsod megyébe. 

Az Eastjob Személyzeti Tanácsadó cég immár ötödik éve segíti partnereit professzioná-
lis HR-szolgáltatásaival. Partnereinket mind a megfelelő szakember megtalálásában és 
kiválasztásában, mind a belső HR-folyamatok kialakításában, fejlesztésében, optimalizá-
lásában magas színvonalon, rugalmasan és hatékonyan támogatjuk.  Munkánk színvona-
lára garanciát a tanácsadóink szakmai felkészültsége, hozzáállása jelenti.

Bérszámfejtési munkatárs
A leendő munkatárs feladatai:

• Bérszámfejtési tevékenység támogatása
•  A havi munkaidőadatok feldolgozásával 

a bér és egyéb, személyi jellegű 
járandóságok rögzítése, ellenőrzése

•  Bérjegyzékek elkészítésében való segít-
ségnyújtás

• Különféle bérjellegű igazolások elkészítése
•  Jutalmak, prémiumok és egyéb eseti 

jellegű kifizetések rögzítése, ellenőrzése, 
számfejtése

•  Munkavállalókat terhelő levonások rögzí-
tése, ellenőrzése

•  Személyi jövedelemadó-bevallások 
elkészítése és közvetítése az illetékes 
hatóság (NAV) felé

•  Bérkartonok, járulékelszámolási lapok 
vezetése, megfelelő rendszerezése

•  A bérjellegű kifizetésekkel kapcsolatban 
listák lekérdezése, kimutatások készítése a 
megadott szempontoknak megfelelőent

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
•  Legalább középfokú  

szakirányú végzettség 
•  Minimum 3 év, szakterületen szerzett 

tapasztalat
•  Magabiztos számítástechnikai ismeretek, 

Excel magas szintű ismerete 
• Racionális gondolkodásmód
• Önállóság, pontosság, precizitás
•  Jó kommunikációs készség szóban  

és írásban
• Rugalmasság, megbízhatóság

Ajánlatunk:
•  Stabil háttér, szakmai fejlődési  

lehetőség
•  Kellemes munkahelyi  

munkakörnyezet
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: B.-A.-Z. megye

jelenkezni a kiss.krisztina@eastjob.hu e-mail címen lehet.

Az Eastjob partnercége számára keres munkatársat projektmérnök műszaki ellenőr 
pozícióba Borsod megyébe. 

Az Eastjob Személyzeti Tanácsadó cég immár ötödik éve segíti partnereit professzioná-
lis HR-szolgáltatásaival. Partnereinket mind a megfelelő szakember megtalálásában és 
kiválasztásában, mind a belső HR-folyamatok kialakításában, fejlesztésében, optimalizá-
lásában magas színvonalon, rugalmasan és hatékonyan támogatjuk.  Munkánk színvona-
lára garanciát a tanácsadóink szakmai felkészültsége, hozzáállása jelenti.

Projektmérnök műszaki ellenőr
A leendő munkatárs feladatai:

•  Az építőipari kivitelezési tevékenység 
végzésének figyelemmel kísérése

•  Az építési naplók ellenőrzése, a 
bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek 
ellenjegyzése, észrevételezése, hibák, 
hiányosságok, eltérések feltüntetése

•  A műszaki, ill. gazdasági 
szükségességből indokolt tervvál-
tozásokkal kapcsolatos javaslatok 
megtétele az építtető részére

•  Az átadás-átvételi és a birtokbaadási 
eljárásban való részvétel

•  A beépített anyagok, késztermékek 
és berendezések megfelelőség-
igazolása meglétének ellenőrzése

•  A műszaki ellenőri feladatok elvég-
zésének dokumentálása az építési 
naplóban

• Műszaki kérdésekben javaslattétel

A pályázóval szemben támasztott 
elvárások:

•  Építőmérnök végzettség, magas- és 
mélyépítő műszaki ellenőri jogo-
sultság

• Legalább 10 év szakmai gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
•  Felhasználói szintű számítástechnikai 

ismeretek
•  Jó kommunikációs készség, precíz 

munkavégzés

Ajánlatunk:
•  Stabil háttér, szakmai fejlődési  

lehetőség
•  Kellemes munkahelyi  

környezet
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: B.-A.-Z. megye

jelentkezni a kiss.krisztina@eastjob.hu e-mail címen lehet.

Új állateleDelBolt nYÍlt!!!
(Miskolcon, a Deszkatemető mellett, a Jókai u. 19. sz. alatt)

Kínálatunkból:
»  Kutya-, macska-, rágcsáló-, díszmadár-,  

hal-, teknőseledelek és vitaminok
»  Felszerelések, ápolási szerek és kiegészítők
»  Sporthámok, pórázok és nyakörvek  

egyedi igény szerint is megrendelhetők

nyitva tartás:   hétfő-péntek 09.00-18.00, szombat 08.00-13.00, vasárnap: zárva

tel.: 06-20/ 398-8064

masszőrkéPzés  
(svéd masszázs) indul 

miskolcon május 25-től!
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon 

és uniós országokban is  
(az oklevél többnyelvű)

ára: 45 000 ft  
(részletfizetés, egyéb kedvezmények)

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/3021-487  
(Nyilv.szám: 00777-2012)



A Csanyikban is megünnepelték a munka ünnepét
Május 1-jén a Csanyikban is majálisoztak. A körhin-
ta és a színpadi programok onnan sem hiányoztak, 
de sokan főztek is, s voltak, akik csak pihenni, napoz-
ni mentek ki.

A Csanyikban majálisozott, s ünnepelte meg a 
munka ünnepét az MSZP és a Munkáspárt Miskol-
ci Pártszervezete, illetve ott rendezték meg az első 
Roma Majálist is.

Sportbemutatókkal, bábszínházi és színpadi 
műsorokkal, ugrálóvárral, körhintával, arcfestés-
sel, játékos vetélkedőkkel, illetve kézművessátorral, 
egészségügyi szűrőállomással és katasztrófavédelmi 
bemutatókkal várták az érdeklődőket a szervezők.

A színpadon tehetségek mutatkoztak be, s nyit-
va volt a Miskolci Állatkert és Kultúrpark is, így a 
jó időnek köszönhetően sokan meglátogatták azt is.

A Munkáspárt képviselői megkoszorúzták a 
munkásmozgalmi emlékművet. Az ünneplők leg-
inkább a napozásnak, főzésnek, körhintázásnak, te-
hát a pihenésnek szentelték idejüket.
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Majálisi forgatagban, másodszor is a Népkertben
A tavalyihoz hasonlóan, idén is a Népkertben rendezték meg a miskolci városi majálist szer-
dán. Az egész családnak akadt program. A színpadon különböző korosztály, különböző 
műfajban mutatkozott be, de volt természetesen Miskolczi kolbász, körhinta, kézműves vá-
sár, lovak, illetve baranta-bemutató és verseny is.

A népkerti majális már délelőtt 
„kinyitott”, a színpadon miskol-
ci iskolások műsora szórakoztatta 
a kilátogatókat. Délben Buri Jenő 
és Szirmai Zoltán muzsikája szol-
gáltatta a jó ebédhez szóló nótát, 
a menü pedig a legtöbbeknél Mis-
kolczi kolbász és sör volt. A gyere-
kek lángossal, kürtős kaláccsal pi-
henték ki a körhinta, a lovaglás, a 
különböző népi játékok okozta fá-
radalmat. A piknikezés mellett pe-
dig lehetőség nyílt korabeli ru-
hákba bújva fotózkodni, így bárki 
megtapasztalhatta, milyen érzés 
Szinyei Merse Pál festményének 
szereplőjévé válni.

Délután Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere köszöntötte a mis-
kolciakat. Május 1-jéről szólva 
egyebek mellett elmondta, a po-
gány népeknél egykor a természet 
éledése kötődött május első napjá-
hoz. Máig élő népszokás például a 
májusfaállítás.

– 1891 óta ünnepeljük hivatalo-
san a munka ünnepét. Ma Európá-
ban sokan várják, hogy munkájuk 
legyen. Nyugat-Európában 25 szá-
zalékkal magasabb a munkanél-
küliség, mint régebben volt, s ez a 
hullám elérte térségünket is. Van-
nak, akik tudnának dolgozni, de 
nem akarnak, s vannak, akik sze-
retnének dolgozni. Az egyik leg-
fontosabb feladat ma, hogy mun-
kahelyet teremtsünk azoknak, akik 

akarnak dolgozni. A munka ün-
nepe van, de ünnepeljük azokat 
is, akik szeretnének munkát vál-
lalni. 2010-ben négyezerrel volt 
több munkanélküli, mint 2002-
ben, mára ez a négyezres szám két-
ezerrel kevesebb – tette hozzá Kri-
za Ákos.

Az egész napos eseményen a 
színpadon is számos programmal 
várták a miskolciakat. Az iskolások 
után bemutatkoztak többek között 
a Musical Műhely fiataljai, s a Mis-
kolci Mazsorette Együttes is. De 
volt, aki facsigaversenyzett, volt, 
aki célba lövésben próbálta ki ma-
gát, mások a karikás ostort igye-
keztek forgatni, vagy lovagoltak, s 
készült a majális-festmény is a má-
jusfa mellett.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Majálisi forgatagban
Rózsa Erika miskolci születésű, ám 26 éve Kanadában él. Kutyakiképző iskolája van, szakmája miatt hazalátogatott, s kinti társai-
val első útja a Népkertbe vezetett.
– Nagyon jó érzés hazatérni. Három amerikai kiképző jött velem, s mindenképpen szerettem volna megmutatni nekik szülővá-
rosom, hiszen egykor itt tanultam a kutyakiképzést. Első utunk a Népkertbe vezetett, a vendégeim a programot látva azt mond-
ták, ide szeretnének először eljönni. Megnézzük először a kirakodóvásárt, és hallottam, hogy már van Miskolczi kolbász, így azt is 
megkóstoljuk – mondta Rózsa Erika.

Szabó Lajos Zoltán azt mondta, nagyon örül, hogy újra a Népkertben van a városi ünnepség, hiszen – emlékeztetett – 1945 után soká-
ig a Népkertben rendezték meg a miskolci majálist.
– Hangulatos, szép hely a Népkert. Sok a fiatal, de sok régi ismerőssel is találkoztam. Ezért is jó a majális, hiszen olyan közösség-össze-
tartó ereje van a programoknak, a helyszínnek, ami fontos manapság. Öröm látni, hogy sokan vannak, jól érzik magukat, végre min-
denki megpihenhet, kikapcsolódhat – emelte ki Szabó Lajos Zoltán, majd hozzátette, az élet szép és nem nehéz, csak a problémákat 
meg kell oldani, de a gondolkodás sokat segít.

Közösségi majális 
Majláthon
Zenés ébresztővel kezdődött, és szá-
mos programmal folytatódott a 
Majláthi majális szerdán, amit idén is, 
már hatodik alkalommal, a Csóka ut-
cai játszótéren rendeztek meg. A sza-
badtéri eseményen közel négyszázan 
ünnepelték a munka ünnepét. Volt 
arcfestés, operettműsor, mazsorett-
bemutató, aszfaltrajzverseny és bárki 
megkóstolhatta Majláth pogácsáját is.



3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.   Tel.: 46/412-142     
facebook/vilaglatoutazas
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Összegyűltek a munkahelyén a feladatok, amiből ön elég sokat vállalt 
magára. Ennélfogva elege is van a tennivalókból, de legalább, ha ügyes, a jövedelmén is meglátszik a 
többletmunka. Megérdemel egy kis szórakozást, vigye el kedvesét táncolni. Önnek is jobb lesz a kedve, 

ha sikerül kikapcsolódni. És ezt a környezete sem fogja megbánni.

BiKa (04. 21–05. 21.) Hatalmas lendülettel végzi a munkáját, eredményesen és jól dolgozik. 
Ám az anyagi megbecsülés késik. De ne csüggedjen, előbb-utóbb megtérül befektetett energiája. Ma-
gánéletében is nagyobb teher nehezedik önre, és a béke fenntartása érdekében jobban oda kellene fi-

gyelnie családtagjaira, bár egyre kevesebb ereje és ideje van rájuk.

iKreK (05. 22–06. 21.) Ne ragaszkodjon makacsul a véleményéhez, mert könnyen megle-
het, hogy nincs igaza. Fontos lenne egyeztetnie a kollégákkal is, ők már többször jelezték, hogy téved. 
Kompromisszumkészségén javítani kellene, magánéleti problémák is adódhatnak abból, hogy nem 

enged a nézeteiből. Figyeljen oda kedvesére, előfordulhat, hogy neki is igaza van. 

ráK (06. 22–07. 22.) Jobban járna, ha olyan munkája lenne, amit egyedül kell végezni, mi-
vel a csapatmunka a héten nem megy. Két ember helyett is tud dolgozni, de alkalmazkodási problé-
mái feszült helyzeteket teremtenek. Szerencsére nagyobb veszekedések nem lesznek, de ez nem min-

dig önön múlik. Családja már ismeri a hangulatait és megpróbál a kedvében járni.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Kiemelkedő szervezőképességét mindenki elismeri, így kol-
légái öntől várják az iránymutatást, mivel ahhoz ért a legjobban, hogy mások munkavégzését meg-
szervezze. Kommunikációból is jeles, így sok mindent elérhet a következő napokban. Otthon egy kicsit 

sértődős, próbáljon meg túllépni sérelmein híres nagyvonalúságával.

szűz (08. 24–09. 23.) Nem az az alkat, aki szívesen kezébe veszi az irányítást, és ha erre ke-
rül a sor, feszültté válhat. Rossz hangulatát nem kellene kivetíteni a kollégáira, inkább próbálja meg lel-
kesíteni őket. Jobban teszi, ha felettesei utasításait fenntartások nélkül végrehajtja. Az otthoni légkör 

kihat munkájára, ezért próbáljon törekedni a harmóniára. Párja értékelni fogja!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Hivatásával kapcsolatos ellentétek, amikkel eddig nem foglalko-
zott, most hirtelen előtérbe kerülnek. Választás előtt áll. A következő napokban élénk társasági élet vár 
önre, ha független, most akár egy tartós kapcsolat is megalapozódhat. Lehet, hogy több jelölt is fel-

bukkan, hallgasson megérzéseire. Önbizalma is megerősödhet.  

sKorpió (10. 24–11. 22.) Szakmai továbbképzésen gondolkodik. Túlterhelte magát az el-
múlt napokban, igencsak elférne egy kis lazítás. Próbáljon szervezni kedvesével egy pár közösen eltöl-
tött napot, nem árt, ha aktív és passzív pihenés is váltja egymást. Például egy túra a hegyekben, aztán 

egy végiglustálkodott nap jó kis beszélgetéseket eredményezhet. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Nincs minden kérdés megválaszolva a munkája kapcsán, így fő-
nökétől kér útmutatást, aki ezt rendkívül kedvezően fogadja, mivel értékeli, hogy érdekli önt a munká-
ja. Családjával szeretne sok színes programon részt venni, de mivel nem beszélik meg, félreértések is ki-

alakulhatnak. Ne próbálja félszavakkal megértetni magát.

BaK (12. 22–01. 20.) Szeretné bővíteni szakmai ismereteit. Felettesei is helyeslik, hogy kere-
si a lehetőségeket a további tudás megszerzésére. Lehet, hogy egészen testhezálló képzést talál magá-
nak. Családjában a békére törekszik, hajlandó kompromisszumokra is a nyugalom érdekében. Ha vitá-

ra kerülne sor, inkább a békebíró szerep hárul önre. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nem biztos, hogy jó ötlet nyíltan felülbírálni főnöke döntéseit, 
és véleményezni azokat. Ha vitába keveredik az utasításokkal kapcsolatban, számítson rá, hogy vesz-
tesként száll ki a történetből. Magánéletében sincs minden rendben, valószínű, hogy egy tisztázó be-

szélgetésre lenne szükség, jobban jár, ha minél hamarabb túlesik rajta.

HalaK (02. 20–03. 20.) Lelkesen végzi a munkáját, friss és lendületes, így még a problémá-
kat is kreatívan kezeli. Több megoldást is talál, hogy könnyebben és hatékonyabban kezelje a feladata-
it. Szakmai fejlődése is folyamatban van. Kedvese nem tűri annyira az irányítást, próbáljon meg a komp-

romisszumokra törekedni. Néha nyugodtan engedhet párjának.

Ismeri Ön Weöres Sándor verseit?

Olvasóink most kétszer nyerhetnek! Most induló négyrészes rejtvé-
nyünkben a 100 éve született Weöres Sándor egy-egy versének címét 
rejtettük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben küldjék el címünkre! 
Játékunkban most kétszer sorsolunk, különösen érdemes tehát játszani! 
Az első két helyes megfejtést, együtt legkésőbb május 15-e éjfélig, míg 
a harmadik, negyediket együtt május 28-a éjfélig juttassák el a Miskol-
ci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar nagyszabású, május 31-ei FeelHarmonic 
Love koncertjére szóló, 2-szer 2 darab belépőjegyet sorsolunk ki.
Előző játékunk helyes megfejtése a következő volt: 1. Óriás pöfeteg, 2. 
Erdei csillaggomba, 3. Közönséges süngomba, 4. Sárga lapátgomba. 
A Miskolci Szimfonikus Zenekar FeelHarmonic Love koncertjére szóló, 
2-szer 2 darab belépőjegyet nyerte Szögeczki Endréné, Sajóhidvég, és 
Nagy Imre, Miskolc. Gratulálunk, nyerteseinket levélben értesítjük!
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Kevesebb álláskereső, több új munkahely
Megyei és városi szinten is kedvező tendenciákat tükröz-
nek a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjának márciusi kimutatásai. Tartósan csökken az 
álláskeresők száma, s a hónap folyamán a munkaügyi ki-
rendeltségeken korábban soha nem tapasztalt számú, több 
mint 23 ezer fő foglalkoztatására lehetőséget kínáló állás-
helyet jelentettek be. 

» folytatás az 1. oldalról
Ugyanakkor több mint 19 ezer ál-
láskereső került ki a nyilvántartás-
ból március folyamán – ilyen ará-
nyú csökkenésre korábban még 
soha nem volt példa. Ez a szám kö-
zel ötszöröse volt a februárinak, s 
több mint hétezerrel haladta meg 
az egy évvel korábbi adatot. Tízből 
kilenc nyilvántartásból kilépő ál-
láskereső elhelyezkedett, túlnyomó 
többségük közfoglalkoztatottként.

Több mint húszezer  
új álláshely
Korábban soha nem tapasztalt szá-
mú, 23 095 fő foglalkoztatására le-
hetőséget kínáló álláshelyet jelen-
tettek be a munkaadók március 
folyamán Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye munkaügyi kirendeltségein. 
Ez a szám 8,4-szerese az előző ha-
vinak, s 20 400-zal több álláshelyet 
jelent. Az egy évvel korábbi adat-
hoz képest több mint háromszo-
ros a növekedés. A bejelentett ál-
láshelyek túlnyomó része – 22 500 
– foglalkoztatáspolitikai támoga-
tással jött létre, s mintegy 500 kivé-
telével a közfoglalkoztatás valame-
lyik formájához kapcsolódik. 3900 
állás az országos programok kere-
tében kialakított átmeneti munka-

helyet kínált, 521 pedig egyéb for-
mában – például a TÁMOP 1.1.2 
program vagy az úgynevezett Első 
munkahely garancia program ke-
retében nyújtott támogatással – 
jött létre.

A közfoglalkoztatás bővítése a 
megye egészét érintette, így min-
den munkaügyi kirendeltségen az 
előző havi többszörösére emelke-
dett a bejelentett álláshelyek száma. 
Azonban a nem támogatott álláso-
ké is csak néhány körzetben ma-
radt el az előző havitól, máshol e 
téren is növekedés történt. 

A támogatási igény nélkül be-
jelentett állások 587 álláskereső-
nek kínáltak munkát márciusban. 
A sikeres közvetítések és önálló ál-
láskeresés eredményeként a me-
gyében nyilvántartott álláskeresők 
közül 17 647 fő jutott munkához. 
Túlnyomó többségük közfoglal-
koztatás keretében, minden tizedik 
pedig bérjellegű támogatással – 
vagy támogatás nélkül – az elsőd-
leges munkaerőpiacon. Az elhe-
lyezkedők száma 6,6-szorosa volt 
februárinak, s kétszerese az egy év-
vel korábbinak. 

Támogatás nélkül, a munkaügyi 
kirendeltségek sikeres állásközve-
títése, információnyújtása, illetve 

önálló álláskeresés révén március-
ban 1400 álláskereső kezdett dol-
gozni, számuk öt százalékkal ha-
ladta meg az elmúlt havit.

Csökken a pályakezdő  
álláskeresők száma
A kimutatások szerint megyénk 15 
munkaügyi kirendeltsége március 
végén 8607 pályakezdő álláskere-
sőt tartott nyilván, 1100-zal keve-
sebbet, mint egy hónappal azelőtt. 
A havi csökkenés mértéke négy 
körzetben – Miskolc, Kazincbar-
cika, Encs, Edelény – meghaladta a 
száz főt, s 4,6 százalékkal az orszá-
gos ütemet is.

Márciusban 2016 pályakezdő 
álláskereső került ki a kirendelt-
ségek nyilvántartásából, csaknem 
háromszor annyi, mint az elő-
ző hónapban, s közel kétszer any-
nyi, mint az előző év márciusában. 
Ezek túlnyomó többsége, 81 száza-
léka elhelyezkedett, többségében 
támogatással, az elsődleges mun-
kaerőpiacon, kisebb részük pedig 
támogatás nélkül jutott munkához.

Több létszámbővítés
A csoportos létszámcsökkentések 
száma is tartós csökkenést mutat 
megyénkben: márciusban mind-
össze egy kereskedelmi és egy épí-
tőipari cég jelentett be – Miskolc, 
Edelény, Szerencs és Ózd körzeté-
re – 27 főt érintő létszámleépítést. 
Az első negyedévben összesen 191 
munkavállalónak szűnt meg cso-
portos létszámleépítés keretében a 
munkaviszonya a megyében, ez 42 
százalékkal kevesebb, mint az el-
múlt év hasonló időszakában volt. 
Az év első három hónapjában a 

csoportos létszámcsökkentést be-
jelentő munkaadók száma a tava-
lyi felére, 3-ra csökkent. 

Ezzel párhuzamosan folyama-
tosan megjelennek a kirendeltsé-
geken olyan bejelentések is, me-
lyek nagyobb, 10 főt meghaladó 
létszámbővítést tartalmaznak. 
Márciusban 5 munkaadó együtt-
véve 172 fővel bővítette alkalma-
zottai számát. Január óta több mint 
220 álláshelybővítésről értesül-
tek a munkaügyi kirendeltségek. 
Ezek az állások zömmel Miskolc, 
valamint Edelény és Tiszaújváros 
körzetében, leginkább a szociális 
szolgáltatások, valamint a feldolgo-
zóipar területén növelték a mun-
kalehetőségeket.

Március folyamán a legtöbb új 
állás – 6000 – Miskolc munkaerő-
piacán jelent meg. 2600-at jelen-
tettek be a kazincbarcikai, 2200-at 
az edelényi, 2000-et a szerencsi és 
1800-at az encsi kirendeltségeken. 
A megye többi körzetére március 
folyamán 8500 bejelentett állás ju-
tott.

Keresettek a szakképzett  
munkavállalók
A havi új állások 95 százaléka tel-
jes munkaidős állás volt. A támo-
gatott állások 98 százalékát hatá-
rozott idejű munkalehetőségként 
jelentették be, a támogatás nélküli 
állások között ezek aránya csak 26 
százalékos volt – többségükre tehát 
határozatlan idejű szerződéssel ke-
restek munkavállalót.

Minden negyedik, nem támo-
gatott munkaerőigényt építőipari 
cégek jelentették be. Jelentős igény 
érkezett feldolgozóipari, kereske-

delmi, illetve mezőgazdasági mun-
káltatóktól is. A nem támogatott ál-
lások többségére, csaknem hatvan 
százalékára szakképzett munka-
vállalót kerestek, a többi munkale-
hetőség különféle ipari, építőipari, 
szolgáltatási jellegű segédmunká-
ra szólt. Mint korábban, március-
ban is elsősorban lakatosokat, bolti 
eladókat kerestek, s nőtt a kőműve-
sek, festők-mázolók iránti igény is. 
A keresettebb szakmák közé tar-
toztak még a víz- és csőhálózati 
szerelők, a hegesztők, a burkolók, 
a kamionsofőrök, a pékek és a sza-
kácsok is.

A munkanélküliség aránya 
március végén 23,2 százalékos 
volt a megyében, ami az előző hó-
naphoz képest 4,9, a tavalyi adat-
hoz képest pedig 1,1 százalékos 
csökkenést mutat. Március vé-
gén a kirendeltségek 65 857 állás-
keresőt tartottak nyilván, 14 ezer-
rel kevesebbet, mint egy hónappal 
korábban. A B.-A.-Z. megyei ál-
láskeresők márciusi létszáma az 
országos arány 10,6 százalékát tet-
te ki, ami jóval, csaknem 12 szá-
zalékkal kevesebb, mint egy évvel 
korábban volt. 

Szepesi S.

 2010 2011 2012 2013. 03. 20.

14 000

13 500

13 000

12 500

12 000

11 500

11 000

10 500

10 000

MIsKOLCI áLLásKeresőK száMa

 2010 2011 2012 2013

80 000

75 000

70 000

65 000

60 000

55 000

BOrsOd-aBaúj-zeMpLéN MegyeI 
áLLásKeresőK száMa

MINdeN, aMI UTazás – egy HeLyeN!
Intézze, tervezze otthonról kényelmesen álmai nyaralását!

Keresse fel megújult honlapunkat!
www.vilaglatoutazas.hu
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 nyaralás már 44 900 Ft/főtől

11 nap/ 8 éjszaka, utazás, szállás, félpanzió
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Május 4. | szoMbat » Labdarúgás: NB I, DVTK – DVSC. Diósgyőri stadion, 14.00 
» Vízilabda: OB I/B, MVSI – Szegedi Vízipóló suli. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 10.30 » 
Amerikaifutball: Divízió 1, Miskolc Steelers – Dunaújváros Gorillaz. Felsőzsolca, sporttelep, 15.00 » 
Asztalitenisz: NB I Keleti csoport, Borsod Volán I – Apagy SE I. Szemere Szakközépiskola, 11.00.

Május 5. | vasárnap » Floorball: OB2, Miskolci Szabadidőközpont FSE – SZPK-Nokia  
„B”. Generali Aréna, 16.30

Május 10. | péntek » Labdarúgás: NB I, Kaposvári Rákóczi – DVTK. Kaposvári Rákóczi-
stadion, 19.00.

Május 11. | szoMbat » Kézilabda: NB II férfi, Miskolc VSI – Kisvárdai KC SE. Egyetemi 
körcsarnok, 15.00. » Rally: 19. Miskolc Rally. Rajt a Városház téren felállított dobogóról, 14.30.
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Gercsák Szabina: nagy erőt adott a biztatás!
Tóth László, a Magyar Judo 
Szövetség elnöke értékelésé-
ben azt mondta: a budapes-
ti felnőtt Európa-bajnokság 
egyik legnagyobb hozadé-
kát a sikeresen bemutatkozó 
magyar fiatalok jelentették. 
A sor elején említette a mis-
kolci Gercsák Szabina nevét, 
aki 16 esztendősen a 7. he-
lyet szerezte meg.

A Hell Miskolc Judo Club frontem-
bere az osztrák Unterwurzacher 
ellen mutatkozott be a 63 kilósok 
mezőnyében, és alig több mint 
egy perccel a vége előtt egy yukót 
érő akciót hajtott végre. Követke-
zett az orosz Labazina, aki gyorsan 
wazaarit ért el, s ezt az előnyt Szabi-
na nem tudta ledolgozni. A vigasz-
ágon az izraeli Yarden várt rá. A 
miskolci lány jól felkészült, ám az 
izraeli passzivitása ellenére őt intet-

ték meg. Ez megzavarta Gercsákot, 
aki elnézett egy kontrát, s ezzel az 
akcióval nyert is Yarden. A szurko-
lók azonban nem maradtak hálát-
lanok, zúgott az aréna!

Flórusz János edző elégedett 
Szabina teljesítményével. 

– A felnőttek között még rutint 
kell szereznie, de így is szép volt, 
16 évesen, első felnőtt kontinens-

versenyén hetediknek lenni, min-
denképpen elismerésre méltó! Me-
gyünk tovább, idén van még ifi Eb 
és világbajnokság – az előbbit sze-
retném, ha megnyerné, utóbbin 
pedig érmet várok tőle –, s minél 
több felnőtt versenyen kell edződ-
nie ahhoz, hogy jobb legyen.

Gercsák Szabina úgy nyilatko-
zott, örült a sorsolásnak

– Úgy láttam, az osztrák verhe-
tő, aztán pedig bármi megtörtén-
het! Labazina ellen mentem előre, 
de a tapasztalat hiányzott, egy kicsi-
vel jobb és nagyon erős volt. Yarden 
a világ élvonalába tartozik, a legjobb 
izraeli cselgáncsos. Ezt a rutint az én 
fiatalos akarásom még nem képes 
ellensúlyozni. Amikor azt hittem, 
meg tudok csinálni egy akciót, hir-
telen kontrázott, s ezzel nyert.

A miskolci lánynak sokat jelen-
tett,  hogy rengetegen buzdították.

– Hatalmas érzés volt hazai „pá-
lyán”, ennyi néző előtt szerepelni. 
Azt külön köszönöm, hogy ilyen 
sokan kijöttek, biztattak. Hatalmas 
erőt adott, de ezúttal ez sem volt 
elég. Persze, ha valaki az Eb előtt 
azt mondja, hogy hetedik leszek, 
gondolkodás nélkül aláírom. Nincs 
gond, legközelebb majd továbbju-
tok. Van időm, hiszen a súlycso-
portban én voltam a legfiatalabb. 
most készülünk az ifjúsági Euró-
pa-bajnokságra, aztán jön a világ-
bajnokság is. Ezekről a versenyekről 
érmekkel a tarsolyomban szeretnék 
hazatérni!               Doros L. | fotó:  MTI

» Hosszabbított Raven. A Work Force DVTK Miskolc csapata újabb egyéves szerződést 
kötött Brittainey Ravennel, aki a nemrégiben befejeződött bajnokságban 20 pontos mérkőzésen-
kénti átlagával az egész hazai mezőny legeredményesebbje volt.

» Rangadót nyertek. Hazai környezetben léphetett pályára az NB II-es férfi kézilabda-baj-
nokság 19. fordulójában a Miskolci Városi Sportiskola együttese szombaton. Az MVSI 34–28-ra le-
győzte a szomszédvár Bőcs gárdáját, fontos sikert aratva.

» Lengyel salakmotorsiker. A népkerti salakmotor-arénában rendezték meg szom-
baton a páros Európa-bajnokság egyik elődöntőjét, melyet a lengyel Sebastian Ułamek, Mariusz 
Puszakowski páros nyert meg. A magyaroknak nem sikerült a továbbjutás, a negyedik helyen zárt a 
hazai csapat. Tabaka József 7, míg csapattársai, Magosi Norbert és Benkő Roland 3-3  pontot szerzett.

» Kiütéses MVSI-győzelem. 13–4-re nyert az MVSI férfi vízilabdacsapata a Debreceni 
EAC ellen szombaton, a városi sportuszodában rendezett OB I/B-s rájátszásmérkőzésen.
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HIrdeTés

„A bronzérem reális”
A 3. helyen végzett a hét végén 
véget ért élvonalbeli női futsal 
bajnokságban a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont csapata.

A Tolna-Mözs elleni 4–1-es ha-
zai sikerrel zárta vasárnap a 
2012/2013-as szezont a címvé-
dőként induló DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont, mely a baj-
nok és kupagyőztes Astra 
Kiskunfélegyháza, valamint az 
Univerzum mögött a harmadik 
helyen végzett. Sárréti Géza ta-
nítványai 13 győzelmet, 1 dön-
tetlent és 8 vereséget jegyez-
hettek, s 40 pontot szerezve 
megelőzték a Galaxist és tavalyi 
döntős ellenfelüket a felsőági rá-
játszásban.

Juhász Viktor elnök amondó, 
elégedettek lehetnek a bronz-
éremmel, az utat pedig folytat-
ják, továbbra is saját utánpótlá-
sukra építenek.

– Az előző pontvadászatban 
összejött minden, míg idén érez-
hető volt, hogy nem lesz olyan 
sima. Több játékos érettségi előtt 
áll – például Bernáth Csilla és 
Újvári Krisztina –, akik így nem 
tudtak olyan intenzitással edze-
ni. Ráadásul két meghatározó 

játékos, Nagy Tünde és Csepre-
gi Gabriella távozott idény köz-
ben, így sok minden nehezítette 
a dolgunkat – mondta a klub-
vezető, aki szerint, a körülmé-
nyeket figyelembe véve, jó ered-
mény a harmadik hely.

Sárréti Géza szerint az elmúlt 
év minden szempontból sikeres 
volt, míg ez évben a bronzérem 
a realitást tükrözte.

– Több csapatépítő progra-
mot tervezek az előttünk álló 
időszakban, mely kiszakítja a 
futsalból a lányokat. A gyakor-
latokon is próbálok változtat-
ni, de kevesebb a lehetőségem, 
mint nagypályán. Most kezdő-
dött az érettségik és a ballagá-
sok ideje – ne feledjük, a keret 
90 százaléka tanuló –, utána el-
kezdjük összegyúrni a csapa-
tot, lesz sok edzőmérkőzésünk, 
tornákon indulunk, hogy szep-
temberre ütőképes együttesünk 
legyen – fogadkozott a vezető-
edző. Zárásként Sárréti Géza el-
mondta, a cél minden évben a 
dobogó, mert ha nincs cél, csak 
„eljátszogatnak”.

Bővebb értékelés a minap.
hu-n olvasható.

Soós P. | fotó: M. L.

Vége a jeges szezonnak
Közel tíz hónap után véget ért a 
jeges szezon a Jégcsarnokban, 
ahol hétfőn távolította el a jeget a 
pályáról a szakembergárda.

Tavaly július közepén kez-
dődött a Miskolci Jégcsarnok 
2012/2013-as szezonja, azaz kö-
zel tíz hónapig volt nyitva a pá-
lya. Így lesz ez az idén is, hiszen 
szeptember első hetében már 

kezdődnek a jégkorong-bajnok-
ságok, előtte egy hónappal jégen 
kell lennie a komoly csapatok-
nak. A tervek szerint mintegy 
30 millió forintból, TAO-s for-
rásból a következő szezonban 
egy jégolvasztó berendezést épí-
tenek majd be. Emellett klíma-
technikai fejlesztések is várha-
tók a jégcsarnokban.

Tizennegyedszer magyar 
bajnok Deák Bárdos
A 38 éves Deák Bárdos Mihály 
megnyerte vasárnap a 120 kilo-
grammosok küzdelmét a kötött-
fogású birkózók Cegléden rende-
zett országos bajnokságán

A diósgyőri birkózó ezzel tu-
lajdonképpen biztosította he-
lyét a szeptemberi, budapesti 

világbajnokságon induló ma-
gyar csapatban. Az ötszörös vb-
ezüstérmes klasszis a viadalon 
többek között Kiss Balázst, a 96 
kg 2009-es világbajnokát, illet-
ve Lám Bálintot, a tavalyi junior 
vb-győztest múlta felül, s pálya-
futása 14. magyar bajnoki címét 
szerezte meg.

Edzőváltás a Jegesmedvéknél
Tim Kehler nem Miskolcon folytat-
ja pályafutását, így a Miskolci Jeges-
medvék biztosan új vezetőedzővel 
vágnak neki a MOL Liga következő 
szezonjának – közölte a klub.

Mint csütörtöki közleményükben 
fogalmaztak, a miskolci szurkoló-
kat érthetően nagyon foglalkoztató 
ügy végére került pont. A Miskolci 
Jegesmedvék vezetése a szezon vé-

gén megtette ajánlatát Tim Kehler 
vezetőedzőnek, akinek munkájá-
val a klub vezetése elégedett volt. 
A kanadai szakember a végső vá-
lasz megadására többször is határ-
idő-módosítást kért, ám végül úgy 
döntött, hogy nem Miskolcon foly-
tatja edzői karrierjét.

A Jegesmedvék menedzsmentje 
már fel is vette a kapcsolatot több 
lehetséges jelölttel.

Az új edzővel sem ment idegenben
2–0-s vereséget szenvedett szom-
baton az MTK otthonában a DVTK, 
mely így a tabella 12. helyére csú-
szott vissza. A 26. fordulóban a Deb-
recent fogadják a piros-fehérek.

Mindkét félidő végén kapott egy-
egy gólt a Diósgyőr az NB I 25. for-
dulójában a Hidegkuti Nándor-sta-
dionban, míg Tisza Tibor révén 
csupán kapufáig jutott az együttes. 
A 41. percben egy Gohér Gergő-
nek kiosztott kötény után Vass Pat-
rik volt eredményes Garami József 
együttesében, majd a találkozó vé-
gén a volt DVTK-támadó, Balaj-
ti Ádám biztosította be a győzelmet.

– Az MTK minőségben és fi-
zikailag is fölénk nőtt. Az utolsó 
húsz percben próbáltunk feljebb 

menni, s kis szerencsével 1–0-nál 
lehetett volna esélyünk az egyenlí-
tésre is. Kevés volt ez a tíz nap, de 
próbálunk javulni – értékelt Kovac 
Zoltán. A DVTK megbízott veze-
tőedzője szerint van jelentősége 
annak, hogy a két félidő végén kap-
ták a gólokat, az ok pedig az em-
lített erőnlét, vagyis annak hiánya.

– Megfelelő kondíció nélkül nem 
lehet focizni, az az alap. Ehhez kell 
még a kellő harcosság, megint csak 
azt mondhatom, a Debrecen ellen 
meg kell halniuk a pályán labda-
rúgóinknak – hangsúlyozta a szak-
vezető. – Ha fizikálisan ki vagyunk 
merülve, nem jönnek a jó döntések, 
a technika is csorbul – tette hozzá.

A szakember kérdésünkre kitért 
arra is, miért kezdett a kispadon 

az előző mérkőzésen, a Ferencvá-
ros ellen két gólpasszt jegyző Tisza 
Tibor, valamint a csapatkapitány, 
José Luque.

– Nem mindig az dönt, elége-
dett vagyok-e az adott játékossal 
vagy sem, sok függ az ellenféltől 
is, a saját taktikánktól. Tehát takti-
kai okai voltak a cseréknek – ma-
gyarázta.

Tisza Tibor egyébként az NSO 
TV-nek azt nyilatkozta, vagy azért 
nem lehetett kezdő, mert nem tud 
franciául, vagy, mert nincs fent a 
Facebookon.

Szombaton a negyedik helyezett 
látogat a diósgyőri stadionba. A 
DVSC elleni bajnokiról Kovac Zol-
tán elmondta, a játékosok megmu-
tathatják a szurkolóknak, ki meny-

nyit ér, mit érdemel, s vállalni kell a 
felelősséget a játékukért.

– Meg kell szerezni a három 
pontot, de mindenki tudja, milyen 
helyzetben vagyunk. Ki ne akarna 
nyerni? Sajnos, ez nem ilyen egy-
szerű. Szerényen kell dolgoznunk, 
s akarni kell. Egyénileg és kollektí-
ven kell bizonyítani, de ez az, amit 
nem látok, a csapatszellemet – 
emelte ki a tréner.

Kovac Zoltán végül a drukke-
reknek üzent.

– Szeretném kérni a szurkoló-
kat, az ultrákat különösen, hogy 
jöjjenek ki a stadionba, és segítse-
nek a csapatnak, a klub nem tehet a 
szövetségi döntésekről. Ultrák nél-
kül olyanok vagyunk, mint a nyár 
napfény nélkül.

A találkozóról élő, szöveges tu-
dósítást olvashatnak portálunkon, 
a minap.hu-n.                          Soós P.

Gercsák Szabina (kékben) Unterwurzachert yukóval győzte le 

Adria Holiday 
Utazási Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi u. 46.

(Mancs-szobornál) 
Tel.: 46/508-688, eng.sz: U-000412 

www.adriaholiday.hu  
adriaholiday@adriaholiday.hu

Extra kEdvEzmény 2013. 05. 10-ig 
történő foglalás EsEtén:

karintiai tóvidék – ausztria riviérája
05. 17–20.  39 300 ft/fő helyett 32 400 ft/fő
dalmácia gyöngyszemei  
05. 25–30.  54 900 ft/fő helyett 49 900 ft/fő
napsütötte toszkána tengerparti nyaralással
2013. 06. 21–27.  64 900 ft/fő helyett 54 900 ft/fő
Bajor kastélyok félpanzióval  
06. 27–07. 01.  68 900 ft/fő helyett 58 900 ft/fő 
napfényes itália – Bibione   
05. 29–06. 02., 06. 04–08. 5 nap/ 3 éj 21 900 ft/fő
06. 22–28. 7 nap/4 éj 43 200 ft/fő
06. 16–23. 8 nap/4 éj 56 900 ft/fő
Hétvége lengyelországban 
05. 31–06. 02.  28 900 ft/fő
római vakáció (Assisi–Velence kirándulással) 
06. 21–26. 49 900 ft/fő
isztria és a Plitvicei tavak csodái 
2013. 06. 30. - 07. 04.   61 900 ft/fő

A kupon felmutatásával 2000 Ft/fő 
kedvezményt biztosítunk árainkból!
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Az Eastjob partnercége számára keres munkatársat ingatlanértékesítő pozícióba 
Borsod megyébe. A pozícióban elvárás az ingatlanbecslésben és -értékesítésben szer-
zett tapasztalat, energetikai képzettség előnyt jelent.

Az Eastjob Személyzeti Tanácsadó cég immár ötödik éve segíti partnereit professzioná-
lis HR-szolgáltatásaival. Partnereinket mind a megfelelő szakember megtalálásában 
és kiválasztásában, mind a belső HR-folyamatok kialakításában, fejlesztésében, opti-
malizálásában magas színvonalon, rugalmasan és hatékonyan támogatjuk.  Munkánk 
színvonalára garanciát a tanácsadóink szakmai felkészültsége, hozzáállása jelenti.

Ingatlanértékesítő
Feladatok:

• Értékesítési munkában aktív részvétel
• Dokumentációk előkészítésében való aktív közreműködés
• Tervek, célok elemzése, értékesítési feladatok előkészítése
• Közgazdasági elemző feladatok önálló elvégzése, kimutatások, jelentések készítése

Elvárások:
• Legalább középfokú iskolai végzettség, értékbecslő oklevél
• Energetikai képzettség előnyt jelent
• Ingatlanhasznosításban, értékesítési területen, értékbecslésben szerzett tapasztalat
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat
• Dinamikus, hatékonyságra törekvő személyiség
• Kiváló kommunikációs és tárgyalási készség
• Terhelhetőség, rugalmasság

Munkavégzés helye: B.-A.-Z. megye

Jelentkezni a kiss.krisztina@eastjob.hu e-mail címen lehet.



Május 4. | szoMbat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti 

gyermekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
10.00 | Borsodi Kézműves Sörfesztivál. Szin-

va terasz.
10.00 | Dunán innen, Tiszán túl. A Kárpát-medencei 

Ifjúsági Tehetségkutató döntője. Művészetek Háza.
16.00 | Emlékkonferencia Dsida Jenő halálának 

75. évfordulója alkalmával. MTA Miskolci Terü-
leti Bizottságának székháza.

20.00 | Kistehén-koncert. Helynekem.

Május 5. | vasárnap
09.00 | Miskolczi vásár. Belváros.
09.00 | Klaszterrendezvény és vásár. A Miskolc 

Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter szervezésé-
ben. Városház tér.

10.00 | Borsodi Kézműves Sörfesztivál. Szin-
va terasz.

10.30, 16.00 | Csipkerózsika. Malomvasárnap. 
Csodamalom Bábszínház.

Május 6. | hétfő
10.00 | Születés hete. Nők napja. Holdam udvar.
17.00 | Úton. A világban, építészetben, Szentírás-

ban. Török Ferenc, Kossuth-díjas építész kiállítását 
Bodonyi Csaba építész nyitja meg. Megtekinthető 
július 17-ig. Kós-ház.

19.00 | Filharmónia Szezonbérlet záróhangver-
senye. Műsoron Beethoven IX. szimfóniája. Mű-
vészetek Háza.

Május 7. | kedd
09.30 | Barangolás a zene világában Bócz Sán-

dorral. Orosz zeneszerzők népszerű művei. Pető-
fi Sándor Könyvtár.

09.30, 13.00, 16.30 | Green days. Ki ölte meg 
az elektromos autót? Filmvetítés. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

10.00 | Születés hete. Apák napja. Holdam udvar.
11.00–15.00 | Green days. A Moveo összecsukha-

tó robogó fejlesztése című prezentáció. Miskolci Ga-
léria, Rákóczi-ház.

16.30 | Dedikált ösvények. Szakállas Zsolt  
absztrakt expresszionista festményeiből nyí-
ló kiállítást Vámosi Katalin művészettörténész 
ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Megtekinthe-
tő május 30-ig. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár.

18.00 | Alkalmas kalap. Berecz András estje. Mű-
vészetek Háza.

Május 8. | szerda
09.00–16.00 | Green days. Foglalkozások óvo-

dásoknak és iskolásoknak. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

09.30 | Születés hete. Szülés napja. Holdam udvar.
16.30 | Green days. Az a kritikus 6 fok. Filmvetítés. 

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
17.00 | Művészeti Szabadegyetem. Bodonyi Csa-

ba építész előadása Fejlődés vagy harmónia? cím-
mel. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00 | A középkor nagy rejtélye: Antikrisz-
tus. Bibliai Szabadegyetem, Szabó János fő-
iskolai óraadó tanár előadása. II. Rákóczi Fe-
renc Könyvtár.

19.00 | Nyitott akadémia. Az akadémia bemutatja 
Müller Péter műsorát. Művészetek Háza.

Május 9. | csütörtök
09.00 | Születés hete. Szoptatás napja. Hol-

dam udvar. 09.00–16.00 | Green days. Foglalkozások óvo-
dásoknak és iskolásoknak. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

16.30 | Green days. Olaj a jégen. Filmvetítés. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | Szociológus-esték. Farkas Zoltán: Megúju-
lás és a politikai rendszer. MAB-székház.

18.00 | Fekete Gyula szerzői estje. Zenepalota, 
Bartók-terem.

Május 10. | péntek
09.00–16.00 | Green days. Foglalkozások óvo-

dásoknak és iskolásoknak. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

10.00 | Születés hete. Anyaság napja. Holdam 
udvar.

14.00–18.00 | Green days. Kerékpáros szakmai 
nap. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

16.30 | Green days. Kellemetlen igazság. Filmvetí-
tés. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | Irodalmi fonó. Szabó Bogár Imre új köteté-
nek bemutatója. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

Május 11. | szoMbat
10.00–20.00 | Finn udvar. Rákóczi-ház.
16.00 | Légihíd. A budapesti Finn Nagykövetség ter-

mészetfotó-vándorkiállítása, Miskolc és Tampere 
testvérvárosi kapcsolatának ötvenedik évforduló-
ja alkalmából. Megnyitja: Pfliegler Péter alpolgár-
mester. A kiállítás június 8-ig tekinthető meg. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

Május 12. | vasárnap
10.30 | Mosó Masa mosodája. Csodamalom Báb-

színház.
» részletes programok: minap.hu
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Május 6. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 
Képújság.

Május 7. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.25–06.00 Képújság.

Május 8. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Május 9. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kultu-
rális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Május 10. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Május 11. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.25–07.00 Képújság.

Május 12. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti 
magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság.

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››››

progrAmAjánló ››››››››››››››››››››
Május 2–8. | 15.15 A nagy nap; amerikai romantikus vígjáték | 16 | (Béke-te-

rem) | 17.30 Camille; feliratos francia vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 19.45 Gyil-
kos vágyak; feliratos német–francia thriller | 16 | (Béke-terem).

Május 2–3., 7–8. | 15.30 A hívás; amerikai thriller | 18 | (Uránia-terem) | 17.45 
Gyilkos vágyak; feliratos német–francia thriller | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 
Hogyan nevezzelek?; feliratos francia filmvígjáték | 16 | (Uránia-terem).

Május 4–5. | Nagyon rövid filmek fesztiválja | (Uránia-terem).

Május 9–15. | 15.15 Mellékhatások; feliratos amerikai thriller | 16 | (Béke-
terem) | 15.30 Zambézia; dél-afrikai animációs vígjáték | 6 | (Uránia-terem) 
| 17.30 A méhek világa; svájci–német–osztrák dokumentumfilm | 12 | (Bé-
ke-terem), 20.00 (Uránia-terem)| 17.45 Feledés; amerikai sci-fi akciófilm | 12 
| (Uránia-terem) | 19.45 A hallgatás szabálya; feliratos amerikai thriller | 12 
| (Béke-terem).

Május 12. | Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep: 09.30 Süsü, a sár-
kány kalandjai; magyar bábfilmsorozat | KN | (Uránia-terem) | 10.30 Vuk; 
magyar rajzfilm | KN | (Béke-terem) | 12.00 Kérem a következőt!; magyar 
rajzfilmsorozat | KN | (Béke-terem) | 12.30 Szaffi; magyar rajzfilm | KN | (Urá-
nia-terem) | 14.00 Bogyó és Babóca – 13 mese; magyar animációs film | KN 
|(Uránia-terem) | 14.00 Alvin és a mókusok 3; amerikai, animációs vígjáték 
| KN | (Béke-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Jurassic Park (MB premier, digitális 
3D) | 12 | 12.00 (szo–v), 14.30, 17.00, 
19.30 – 22.00 (p–szo)
A nagy nap (MB premier) | 16 | 10.30, 
12.30 (szo–v), 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30 – 22.30 (p–szo)
Vasember 3. (MB digitális 3D) | 12 
| 12.00 (szo–v), 14.40, 17.20, 20.00 – 
22.30 (p–szo)
Vasember 3. (MB) | 12 | 11.00 (szo–v), 
13.40, 16.20, 19.00
Vasember 3. (F) | 12 | 21.30 (p–szo)
Menedék (MB) | 12 | 11.15 (szo–v), 
15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)

Oblivion (MB) | 16 | 10.30 (szo–v), 
13.00, 15.30, 18.00, 20.30
G. I. Joe (MB digitális 3D) | 16 | 20.15
Croodék (MB digitális 3D) | 6 | 11.45 
(szo–v), 14.00, 18.15 – 16.00 (kivé-
ve cs)
Horrorra akadva 5. (F) | 16 | 11.00 
(szo–v), 15.15 (kivéve cs), 16.00 (cs), 
19.45 – 21.45 (p–szo)
Pokoli futam (MB) | 12 | 13.30 – 22.30 
(p–szo)
Tökéletes hang (MB) | 12 | 13.00 (ki-
véve cs), 14.30 (cs), 17.30
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – május 2–8. ›››››››››››››››››

HirDetés

» Vasárnap, 5-én lesz a hámori templom Flórián-búcsúja, melyet a 11 órai szentmise ke-
retében ünnepelnek meg.

» Május 12-én, vasárnap a fél 10 órai szentmise keretében lesz a gyermekek elsőáldo-
zása a minorita templomban.

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

tapéták széles választékban kaphatók!

HirDetés

Miskolc Város Ünnepe 
Május 9. | csütörtök
10.00–16.00 | III. Asztaltársasági Borver-

seny. Gárdonyi Művelődési Ház.

Május 10. | péntek 
15.30–16.00 | Borkereskedő városok – 

lovasdeputáció érkezése. Városháza régi 
bejárata.

Május 11. | szoMbat
Miskolci Nemzeti Színház
10.30 | Ünnepi közgyűlés. Miskolc Megyei 

Jogú Város kitüntető címeinek és díjainak 
átadása. Ünnepi beszédet mond: Kriza Ákos 
polgármester. A műsorban közreműködik: 
Bárdos Zsuzsanna és Körmödi Tamás néptán-
cos, a „Felszállott a páva”  Tehetségkutató Ver-
seny 2012. évi középdöntősei. 

Zenepalota, Bartók-terem
16.00 | Csábító furfangok – furfangos csábí-

tók. Jelenetek Mozart – Cimarosa – Donizet-
ti operáiból. Előadják a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézetének ének tanszakos 
hallgatói. Színpadra állította: Köves Péter. Zongo-
rán közreműködik: Hegedüs Gönczy Katalin.

Minorita templom
16.00 | Hálaadó ökumenikus istentiszte-

let a városért

Civil kavalkád 
 – Szent István téri színpad
10.30 | Miskolci civil szervezetek bemu-

tatkozása
12.30 | Nemzeti kisebbségi önkormányza-

tok műsora
16.30 | Buri Jenő és Szirmai Zoltán szóra-

koztató zenei műsora
19.00 | Miskolc Város Bora díjátadó ün-

nepség
19.15 | Charlie élő koncert
Állandó programok: kézműves és gasztronó-

miai vásár

Avasi borospincék
10.00–20.00 | II. Avasi Borangolás. Pince-

látogatás finom borok és ételek kóstolójával, 
hangulatos zenével.

Városház tér
14.00 | Miskolc Rally rajtceremónia

Herman Ottó Múzeum Papszeri 
kiállítási épülete

15.00 | Szemere Bertalan pályaképe és pá-
lyatársai kiállítás megnyitója

Május 12. | vasárnap
18.00 | Misoklc Rally. Cél, díjátadó. Városház tér, 

Széchenyi-szobor mögött.

HirDetés

Apróhirdetés
Ne dobja ki, érték! Megunt, elrom-
lott, használt játékvasútját megvásá-
rolom. tel.: 06-20/444-8560.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi aj-
tók már 54 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 

tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház i. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 órá-
ig, sz: 9–12 óráig.

Rovar- és rágcsálóirtás. Ágyi po-
loska, csótány, hangya stb. irtá-
sa garanciával. Magánszemélyek és 
közületek részére. sáfrány Miklós, 
30/822-0730.

HÜLLŐ- 
KIÁLLÍTÁS
április 30–május 12., 8–18 óráig

az Ady Műv. Házban (Miskolc, Árpád u. 4.) 
www.adymuvhaz.hu
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269 éve, 1744. április 28-án, 61 
éves korában Miskolcon elhunyt 
Kelemen (Sámuel) Didák ferences 
szerzetes rendfőnök, a Nagybol-
dogasszony-templom, rendház és 
iskola építtetője. Koporsóját – ame-
lyet a minorita altemplomban he-
lyeztek el – Erdődy Gábor egri ér-
sek a saját pecsétjével pecsételte le.

78 éve, 1935. május 2-án nyílt 
meg a Páduai Szent Antal gyógy-
szertár a Népkert nyugati szélével 
szemben. Ez volt az akkori város 
tizenkettedik gyógyszertára. A pri-
vatizáció óta Népkerti gyógyszer-
tár a neve.

146 éve, 1867. május 3-án ne-
vezték ki a vármegye levéltárosá-
nak Kun Ábrahámot, aki huszon-
egy  éven át szolgált. Sajnálatos 
módon hatvannyolc mázsát meg-
haladó, 1790–1849 közötti irat-
anyagot úgy selejtezett le, hogy 
azok értékét ma megbecsülni sem 
tudjuk.

Hétforduló ›››››››

Játszótéren a mérnökök 
43 csapat nevezett be hazai és ha-

táron túli műszaki felsőoktatási 
intézményekből. 15 jutott a múlt 

szombati döntőbe. A Legjobb 
Goldberg-szerkezettel a Miskol-
ci Egyetem MEgoldberg csapa-
ta rukkolt elő. Röviden így lehet 

összefoglalni a Bosch-csoport ál-
tal életre hívott, „A mérnökök 

játszótere” című esemény csúcs-
pontjának, a Goldberg-szerkezet-

építő versenynek a történetét. A 
Goldberg-szerkezet egy bonyolult 

„gép”, ami nagy erőfeszítéssel ér 
el egy egyszerű célt – a miskolci 

csapat masinája azt meséli el, ho-
gyan pecsétel egy kishajó. 

(fotó: Németh Szabolcs)

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Szendi Gábor: Párbajok nélkül
Szendi Gábor új kötetében az egyé-
ni és a párkapcsolati problémákat 
elemzi. Részletesen szól az akarat 
szerepének túlértékeléséről, gondol-
kodásunk paradoxonairól, a szoká-
sok kialakulásáról és elhagyásának 
módjairól, valamint mindennek fé-
nyében a kapcsolati konfliktusokról 
és lehetséges, „másodfokú” megol-
dásaikról. Az evolúciós gondolkodás 
mellett ezúttal a modern viselkedés-
terápiás szemléletet hívja segítségül, 
és állítja: cselekedeteinket folyama-

tosan általunk nem ismert és nem is megismerhető tényezők irányít-
ják. Gyakorlati tanácsokban bővelkedő könyvében rámutat: ha nem 
az okokat akarjuk tisztázni, hanem a megoldást keressük, sokkal ha-
tékonyabban kezelhetjük egyéni és társas problémáinkat is.

Wilbur Smith: Afrika mélye
Hazel Bannock és Hector Cross – 
mindketten a Bannock Olajtársaság 
tulajdonosai –, nőgyógyászhoz megy 
Londonban, mert Hazel gyereket vár. 
A hazafelé úton két fegyveres afrikai 
motoros üldözőbe veszi Hazel kocsiját, 
és megsebesíti őt. Hazel a kórházban 
belehal sérüléseibe, de kislányát csá-
szármetszéssel világra segítik az orvo-
sok. Amíg Hector Londonban tartóz-
kodik, vidéki rezidenciáján tűz üt ki. 
A nyomokból arra lehet következtet-
ni, hogy a gyújtogatás célja az lett vol-
na, hogy Hector újszülött kislányát el-
tegyék láb alól. Hector bosszút esküszik, ám hamarosan lehull a lepel 
a Bannock család sötét dolgairól is.

GéniuSz Könyváruház
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Akkor és most… Az egykori pálos kolostor környezetében a 
XVIII. század végén alakult ki önálló településként Felsőgyőr. A tele-
pítő Borsod vármegyei főispánról, Mailáth Józsefről nevezték „Mailát 
Felső Győrnek”, Majláthnak, Majládnak. 1887-ben Diósgyőrhöz csa-
tolták, de az elnevezés tovább élt. A mai Hegyalja utca viselte koráb-
ban a Majláth nevet. Itt épült a két tantermes, iroda, szertár és kiszol-
gáló helyiségek nélküli „majláti iskola” 1909-ben. A kép készítésének 
idején az épület helyet adott a magyar királyi erdészet hivatalának is. 
1936-ban emeletráépítést kapott, az 1950-es években újra bővítették. 
1973-ban Majláth település földszintes házait elkezdték bontani, he-
lyükön új lakótelep épült. A „majláti iskola” 1973-ban a régi diósgyő-
ri fiúiskolába költözött, amit 1992-től a Máltai Szeretetszolgálat vett át 
hasznosításra. Az egykori épületek és út helyén a majláthi lakótelep áll.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, F. Kaderják Csilla fotója)

Az elektróger miskolci atyja
A ’90-s évek végén kez-
dődött, ám még ma is 
mindenki emlékszik az 
Elektróger Majális prog-
ramsorozatára, amely új-
raéledt az alapítók jóvoltá-
ból, már a belvárosban. 

Bordás Gábor, vagyis Bordee 
neve ma Miskolcon egyet jelent 
az elektronikus zenével. Ahol 
elektronikus zene szól, ott bizto-
san Bordee áll a laptop mögött. 
A miskolci elektróger program-
sorozat kitalálója hatéves korától 
foglalkozik zenével. Zeneiskolá-
ban tanult, s már akkor tudta, a 
zene mindig az élete része lesz.

– Szerettünk volna olyan elekt-
ronikus bulikat csinálni, amik 
undergroundok és szervezettek. 
Egy fesztiválon olyan érzésünk 
volt, mintha majálison lettünk 
volna, így jött az ötlet 1999-ben – 
mesélt a kezdetekről Bordee.

Alapvető céljuk az volt, hogy a 
városi majálison legyenek olyan 
igényes programok is, amelyek az 
ő generációjukat vonzzák, így ze-
nélni kezdtek. Az Elektróger pá-

ros egyre ismertebb lett, a bulik 
pedig egyre népszerűbbek.

– Állítólag Magyarországon 
a legrégebben futó bulisorozat a 
miskolci Elektróger. Amikor már 
nem tudtunk, a lehetőségeinkhez 
mérten, jobbat csinálni, akkor ki-
csit elhalványult, de sosem tűnt el 
– emelte ki Bordás Gábor.

Gyermekként többek között 
Kraftwerket hallgatott, majd az 
Elektróger-bulik alkalmával csak 
rájuk jellemző stílust alakítot-
tak ki. Mostanában főként a nu-
funk, nu-disco stílusát kedvelik.

– Nagyon jó bulikat sikerült 
csinálnunk a 2000-es évek ele-
jén. Sok neves, csúcs dj-t hoz-
tunk Miskolcra – tette hozzá.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ›››››››››››››››››››››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu): 46/560-080; MISEK Diósgyőr: 46/531-799; Fogorvosi ügyelet (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügyelet (GYEK 
– Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély 116-123. áldozatsegí-
tő vonal: 80/225-225. MihŐ-ügyelet: 46/379-360. MivÍz-ügyelet: 46/519-
339. éMáSz-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-
579. Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514-949. in 
Memoriam Temetkezés (halottszállítás): 46/353-909, 30/677-7958. állat-
egészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345-103, 30/339-6549. 

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

A nagy nap
Felnőtt gyerekeik és baráta-
ik legnagyobb derültségé-
re, a rég elvált Don és Ellie 
Griffin kénytelen eljátszani 
a boldog párt. Teszik mind-
ezt azért, mert nevelt fiuk, 
a fiatal vőlegény rendkívül 
vallásos, vér szerinti anyja 
váratlanul úgy határoz, hogy a fél világon átrepülve részt vesz fia es-
küvőjén. A vendégsereg figyelmétől övezve Don lobbanékony párja 
nem tűri szótlanul, hogy Ellie csak úgy visszatér Don életébe, és köz-
ben a Griffin testvérek is pont erre a hétvégére időzítik, hogy minden 
felgyülemlett sértettségüket rázúdítsák az ősökre. És ráadásul még 
az ara családja is úton van.

amerikai romantikus vígjáték, korhatár 16 év 
Művészetek háza, Béke-terem; május 2–8., 15.15

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Névadó – Bolyai János
A József Attila utcából nyí-
ló és a Bajcsy-Zsilinsz-
kyvel párhuzamos Éder 
Györgybe torkolló 
észak-déli irányú ut-
cánk. A névadás a Se-
lyemrét beépítésekor 
az 1950-es években tör-
tént.

A geometria, az algebra, a 
számelméleti kutatások területén 
kiemelkedő eredményeket elért 
tudós, akit a „geometria Koper-
nikuszának” is neveztek, Kolozs-
váron született. 1818-ban a bécsi 
hadmérnöki akadémiára került, 
ahol 1822-ben végzett. Az ezt kö-
vető évtizedben katonai felmérése-
ket készített, mérnöktisztként dol-
gozott Nagyváradtól Lembergig, 

Olmütztől Szegedig. 1833-
ban betegsége miatt visz-
szavonult Marosvásár-
helyre, de előtte apja 
megjelentette Appen-
dix címen tudományos 
felfedezéseit, amely-

ben „semmiből egy új, 
más világot” teremtett. A 

szakirodalom Bolyai–Loba-
csevszkij-féle geometriának neve-
zi ezt. A latin és német nyelven író 
tudós a magyaron kívül a német, a 
francia és az olasz nyelvet is beszél-
te. (1802–1860 között élt, Maros-
vásárhelyen 1894-ben került em-
lékkő a sírjára. Számos intézmény, 
díj, a Holdon egy kráter is viseli a 
nevét.)

D. I.

Századik születésnapját ünnepelte. A 100 éves Tóth 
Jánosnét köszöntötte családja és a város nevében Kiss Gábor, Mis-
kolc alpolgármestere szombaton az egyik miskolci étteremben. Kiss 
Gábor elmondta, legkedvesebb feladatai közé tartozik, amikor ilyen 
szép kort megélteket köszönthet születésnapjuk alkalmából, hiszen 
sok érdekes embert és élettörténetet ismerhet meg. Az elmaradhatat-
lan virág és édesség mellett Orbán Viktor, Magyarország miniszter-
elnöke kézjegyével ellátott emléklapot nyújtott át Tóth Jánosnénak. 
Az ünnepelt családtagjai – gyermekei, unokái, dédunokái – körében 
elmondta, ez nagy nap számára, azért is, mert nagyon régen nem élt 
meg senki a családjában ilyen magas kort. Hálát adott azért, hogy 
még mindig jó egészségnek örvend, és szellemi frissessége sem ko-
pott meg az évek alatt. (fotó: Mocsári L.)

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra ír-
ják rá:  „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››

100 éve írták…  
„Május első napján, a világ prole-
tárjainak ünnepén az emberi jogok 
eljövendő uralmát is ünnepeljük. 
A műhelyekben megáll a mun-
ka, kivonul a proletárság az utcá-
ra, hogy ünnepelje a jogok napját. 
A munkásság ünnepe Miskolczon 
is impozáns lesz, keretet hozzá egy 
egész társadalom ad, amely rokon-
szenvesen köszönti a jövő demok-
ratikus küzdelmeinek harcosait” – 
olvassuk a Miskolczi Napló 1914. 
április 30-ai számában.

Dobrossy István


