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Bor, kultúra, vásár: együtt Miskolc ünnepén
Idén szombatra esik Miskolc 
napja, így a családok most 
egész nap együtt szórakoz-
hatnak az ünnepen. Termé-
szetesen idén is átadják a vá-
ros kitüntetéseit.

Kriza Ákos polgármester az ün-
neppel kapcsolatban hangsúlyoz-
ta: a város napja minden évben ki-
emelt fontosságú esemény.

– Idén is pezseg majd az egész vá-
ros. Széles programkínálattal várjuk 
a miskolciakat, hogy ezúttal is erő-
síthessük az egyébként is erős lokál-
patrióta érzést, s összehozzuk a vá-
ros lakosságát. A parkolás ezen a 
napon ingyenes a városi cég felszíni 
parkolóiban, mint ahogyan a kultu-
rális intézmények is, és este Char-
lie élő koncertje. Előtte is számos 
program lesz a Szent István téren – 
emelte ki, hozzátéve, a kultúra még 
sosem kapott ennyire hangsúlyos 
szerepet a programban, mint most.

Két külföldi delegáció is tisz-
teletét teszi Miskolcon. A lengyel 
Tarnów delegációja mellett érke-

zik Tampere küldöttsége is, hiszen 
50 éves testvérvárosi kapcsolat van 
Miskolc és a finn város között. 

A Szent István téren színpa-
di programokkal, a Papszeren új 

tárlatokkal, az avasi pincesoron a 
Borangolással várják a miskolcia-
kat, de felvonulnak a belvárosban 
a Miskolc Rally résztvevői is. Késő 
este pedig a Miskolci Egyetemi 

Napok utolsó napjának koncertjei 
zárják az ünnepet. 

» a kitüntetettek névsorát az 5.,  
a részletes programot 
a 11. oldalon közöljük

Informatikai fejlesztés

Miskolc önkormányzata csaknem 486 millió forintos támogatást 
nyert el pedagógiai, módszertani reformot támogató, informati-
kai infrastruktúra fejlesztésére. A beruházás 49 oktatási intézményt 
érint a városban, a szállítói szerződéseket hétfőn írta alá Kiss Gábor 
alpolgármester a közbeszerzési eljárás nyerteseivel. 

» részletek a 3. oldalon

Az MVK-vezér tervei
Bemutatkozott és a terveiről 
is beszélt Devecz Miklós, az 
MVK Zrt. új vezérigazgatója 
szerdán, a városházán. Mint 
elhangzott, a hosszú távú cél 
egy fenntartható tömegköz-
lekedés kialakítása, amellyel 
a miskolciak is elégedettek és 
szívesen veszik igénybe. 
» részletek a 3. oldalon

A magyar sport fejlődéséért
A megyei sportvezetőknek tar-
tottak tájékoztatót csütörtökön a 
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 
elöljárói.

A találkozón Miskolc polgár-
mestere hangsúlyozta, komoly 
érdem, hogy a MOB szakembe-
rei a városba látogattak.

– Az általuk átadott infor-
mációt hasznosíthatjuk az itte-
ni sportéletben. A város elkö-
telezett mind a versenysport, 
mind az utánpótlás terén. Pozi-
tív irányban halad a sport Ma-
gyarországon, az öt látvány-csa-
patsportág után újabb 16-ban 

indulhatnak jelentős fejlesztések 
– emelte ki Kriza Ákos.

» folytatás a 9. oldalon

könnyű étel
tánclépésben
kiss anita táncpedagógus az egy-
szerűen elkészíthető, egészséges 
ételek híve.  
gaszt-rovat | 7. oldal

nagyvárosi 
bűnözés 
a városi rendőrkapitányság 2012. 
évi munkájáról készült beszámoló 
is a közgyűlés elé kerül.  
helyzet-kép | 8. oldal

százmillió 
vízrendezésre
több mint százmillió forint érték-
ben végez vízrendezési munkákat 
az önkormányzat a nyár folyamán.  
a város | 3. oldal

Konferenciától a kóstolóig
Bortermelőknek és -kereskedők-
nek rendeztek konferenciát pén-
teken a miskolci városháza dísz-
termében. A találkozón az avasi 
pincesor múltját, jelenét és jövő-
jét vizsgálták az előadók történe-
ti, bormarketing és idegenforgal-
mi szempontokból.

A konferencia annak a határon 
átnyúló együttműködési prog-
ramnak a része, amelynek ke-
retében három település, Kassa, 
Abaújszántó és Miskolc együtt-
működve eleveníti meg a Tokaj-
hegyaljai borvidékhez kapcsoló-
dó közös borászati és kulturális 
hagyományokat. 

Az esemény fővédnöke, Font 
Sándor, a Magyar Országgyűlés 
Mezőgazdasági Bizottságának el-
nöke kiemelte, jelenleg Magyar-

országon nincs annyi szőlőtermő 
terület, melyből fedezni lehetne a 
hazai borfogyasztási igényt. Mint 
mondta, jó irányt követnek a ha-
zai szakemberek azzal, hogy mi-
nőségi fajták telepítésével pótol-
ják ezt a hiányt. Zsiga Marcell 
alpolgármester kiemelte, a ma-
gyar bor életérzés, országimázs-
elem, olyan, palackokba zárt kö-
zösségi szellem, mely emelheti 
hazánk fényét – sorolta Zsiga 
Marcell.

A pályázat megnyitó rendez-
vényére lovas küldöttség érke-
zett Kassáról, természetesen bor-
ral együtt. 

A városünnephez kapcso-
lódó rendezvénysorozat bor-
versennyel kezdődött csütörtö-
kön, a szombat pedig a II. Avasi 
Borangolásé.

Karriergyár
Az országos Karriergyár road-
show-t Miskolcon Czomba Sán-
dor, foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkár, az egyetem öregdiák-
ja nyitott meg. » részletek a 2. oldalon

Virágba borulnak a közterek

Virágba borulnak Miskolc város 
napjára a Városház tér környé-
ki ágyások., csütörtökön megkez-
dődött a palánták kiültetése. Idén 

2500 négyzetméternyi felületet ül-
tetnek be, mintegy 100 ezer színes, 
egynyári palántával – köztük több 
különleges virággal. 

HirdeTés

Most átadták, ősztől geotermikus hő fűti az Avast
Miskolc ennek a beruházásnak 
köszönhetően az egyik legzöldebb 
város lesz, mondta Kriza Ákos pol-
gármester a Miskolci Geotermikus 
Projekt első szakaszának keddi át-
adásakor. Németh Lászlóné nem-
zeti fejlesztési miniszter pedig azt 
hangsúlyozta: mintaprojektként is 
felfogható a beruházás, melynek 
reményeik szerint követői is lesz-
nek. A 7,5 milliárd összköltségű 
beruházás ezen része az Avas lakó-
telep geotermikus hővel való ellá-
tását biztosítja. 

A polgármester és a miniszter 
az átadást követően négyszemköz-
ti tárgyalást folytatott Miskolc vá-
ros fejlesztésének lehetőségeiről.

» cikkünk a 3. oldalon
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» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadó-
órát tart május 22-én, szerdán délelőtt 11 órától a Jobbik irodájában (Széche-
nyi u. 52.).
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Lomtalanítás 
május 13. | hétfő
Komlóstető: Báthori sor, Cserfa, Gorkij sor, Hengerész, 
Komlóstető, Lejtő, Lomb, Nádastó, Nyírjes, Nyárfa, Ol-
vasztár, Orgona, Pajtás, Puskin, Sás, Szántó K. J., Szeder 
magánházak, Szegedi, Töbrös, Vörösbérc.
Kárpáti–Szabadság u. közti terület: Andrássy 44–86., 
Endresz Gy., Illyés Gy., Kárpáti, Móricz Zs., Szabadság, 
Szarkahegy magánházak, Tamási Á. 
Számozott utcák: Harmadik, Hatodik, Hetedik, Kilence-
dik magánházak, Negyedik, Nyolcadik, Ötödik, Tizedik, 
Tizenegyedik.

május 14. | kedd
Üveggyár: Barcsay Á., Bercsényi M., Csillag, Damjanich 
J., Dobó I., Ernye bán, Gábor Á., Gyár, Hold, Hutás, Kal-

ló, Karacs T., Kiss Ernő, Nagyváthy magánházak, Nap, 
Reisinger F., Ruzsini, Salétrom, Schweidel J., Szövő, Tatár, 
Tímármalom, Wesselényi.

május 16. | csütörtök
Győri kapu északi oldal: Andor társasházak, Andrássy 
6–14., Avar, Báthori I., Béla, Bíró, Brigád, Előd, Fadrusz J., 
Ferenc, Gépész, Győri k. páros, Gyula 15-től, 16-tól, Jáno-
si F., József, Károly, Kőporos társasházak, Liszt F., Maros, 
Miklós, Örs, Pál, Rácz Á., Szamos, Szent Imre tér, Szerda-
helyi K., Újítók, Zoltán.

május 17. | péntek
Andor u. magánházak, Kőporos magánházak, Mé-
hész, Nyírfa.
Győri kapu déli oldal: Aba, Bársony J., Bokréta, Gálffy I., 
Géza, Győri k. 21–101., Herman O., Thököly I., Vászon-
fehérítő, Virág.
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HIrdeTéS

Vakolatomlás: szigorú vizsgálat
Hat kisgyermek sérült meg Miskol-
con kedden, amikor a Bokréta utcai 
bölcsőde hátsó homlokzatáról moza-
ikburkolat és vakolatdarabok hullot-
tak le. Kriza Ákos polgármester a leg-
szigorúbb vizsgálatot rendelte el a 
körülmények tisztázása, a felelősség 
megállapítása érdekében, s a rendőr-
ség is eljárást indított.

Mint a helyszínen megtudtuk, a gye-
rekek délutáni sziesztájukat töltötték 
az udvari teraszon, amikor több da-
rab mozaiklapos borítás szakadt le 
vakolattal együtt az épület homlok-
zatáról. A gyerekek nem a fal mellett, 
hanem attól pár méterre tartózkod-
tak, így szerencsére nem közvetle-
nül rájuk zuhant a vakolat, a szétre-
pülő darabok okoztak kisebb vágott 
és zúzott sérüléseket öt gyermeknél. 
Hatodik társuknál lábtörés gyanúja 
merült fel, valamennyiüket kórház-
ba szállították.

Nagy Gábor, a megyei kórház 
orvos-igazgatója érdeklődésünk-
re elmondta: a könnyebben sérült 
gyermekeket a kivizsgálás és sebe-
ik ellátása után hazaengedték. Egy 
három és fél éves kisfiúnak a comb-
csontja tört el, őt megműtötték, a 
beavatkozás sikeres volt.

A rendőrség szakértők bevonásá-
val vizsgálja az eset körülményeit, a 
Miskolci Rendőrkapitányság foglal-
kozás körében elkövetett veszélyez-
tetés gyanúja miatt indított eljárást 
ismeretlen elkövetővel szemben.

A MIK Zrt. szakemberei ugyan-
csak megkezdték az eset okainak 
feltárását. Kriza Ákos polgármester 
és Kiss János, a terület önkormány-
zati képviselője a történtek után 
azonnal a helyszínre sietett. Kri-
za Ákos elmondta, mindenekelőtt 
meg kívánt győződni róla, hogy a 

gyermekek megfelelő ellátásban ré-
szesültek, s azonnali, sürgős vizsgá-
latot rendelt el.

A Margaréta Bölcsődében – több 
más gyermekintézménnyel együtt 
– két évvel ezelőtt, az Új Széche-
nyi Terv keretében végeztek felújí-
tást. Mint megtudtuk, az épületre-
konstrukció nem volt teljes körű, az 
intézmény azon szárnyának hom-
lokzatán, ahol a baleset történt, 
megmaradt az eredeti mozaikbur-
kolat, ennek néhány darabja vált 
most le.

Kiss János másnap, helyszíni saj-
tótájékoztatóján elmondta: hason-
ló esetek megelőzése, elkerülése ér-
dekében, Kriza Ákos polgármester 
szerdától valamennyi városi közin-
tézményre érvényes, kötelező stati-
kai és állapotvizsgálatot rendelt el, 
amire harminc nap áll rendelkezé-
sükre. 

A bölcsőde érintett épületrészéről 
leszerelték a napernyőket, és a hom-
lokzat teljes felső részéről is eltávolí-
tották a mozaikburkolatot, illetve a 
vakolatot. A biztonság kedvéért kor-
donnal is elzárták a területet. Amíg 
a vizsgálatok tartanak, a helyszínen 
megmarad a kordon, s a helyreállí-
tás is csak ez után következhet. Kiss 
János – miután egyeztetett a böl-

csőde vezetőivel – elmondta, szer-
dán reggel rendben megkezdték a 
napot az intézményben, a gyerme-
kek azonban csakis szigorú felügye-
let mellett tartózkodhatnak a sza-
badban.

Az egyik szülő, Dimitropuloszi 
Ottó úgy nyilatkozott, az az épü-
letrész, ahová az ő gyermekük jár, 
nagyon szépen fel van újítva, meg-
lepődött, amikor értesült a történ-
tekről. Balogh Károly, az egyik sérült 
édesapja elmondta, ők nem vitték 
be kisfiukat a bölcsődébe. Szeret-
nék, ha pár napig otthon lenne, de 
hétfőn már újra elviszik.

– Itt a bölcsődében nagyon pozi-
tívan álltak az esethez, a gyerek pe-
dig imádja a gondozókat. Örülünk 
neki, hogy semmi komolyabb prob-
léma nem történt – nyilatkozta az 
apuka. Hozzátette, a régi épületek-
nél előfordulhatnak hasonló ese-
tek, egy ilyen kisebb sérülést pedig 
akár a játszótéren is összeszedhet 
egy gyermek. 

Tóth Andrea bölcsődevezető sze-
rint most az a legfontosabb, hogy 
mind a szülőkkel, mind a gyerekek-
kel, gondozónőkkel sokat beszélges-
senek, s közösen, kis családként pró-
bálják az esetet feldolgozni.

H. I. – Sz. S. | fotó: J. Á.

Karriergyár és energia-tanösvény a MEN-en
Az országos Karriergyár 
roadshow első állomása a 
Miskolci Egyetemi Napo-
kon volt csütörtökön, melyet 
Czomba Sándor, foglalkoz-
tatáspolitikáért felelős állam-
titkár, a Miskolci Egyetem 
öregdiákja nyitott meg.

A fesztiváltörténelemben elsőként 
tavaly, a Hegyalja Fesztiválon be-
mutatott Karriergyár a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal közreműkö-
désével idén országos turnéba kez-
dett, Miskolcról indulva.

Czomba Sándor államtitkár el-
mondta, jó tapasztalataik vannak az 

ilyen rendezvényekkel, a cél az, hogy 
minél több fiatalt érjenek el kötetlen 
formában és tájékoztathassák őket 
a lehetőségeikről a karrier, a mun-
kavállalás kapcsán. Persze, ez nem 
könnyű, az egész unióban alacsony 
a foglalkoztatás, miközben még-

is működik az „agyelszívás”, de a te-
hetséges diplomásokra Magyaror-
szágnak is szüksége van. 

Az eseményen részt vett Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere is, aki 
emlékeztetett rá, Miskolc városa az 
egyetemmel karöltve indította be 

az Otthonunk Miskolc gyakornoki 
rendszert, melynek az a célja, hogy 
minél több fiatal diplomás marad-
jon a városban és találja meg itt a 
számítását. 

A roadshow-n önéletrajz-írá-
si és álláskeresési tanácsadást tar-
tottak, lehetőség volt próbainter-
júra és kérdőíveket is kitöltöttek az 
egyetemisták. 

A Miskolci Egyetemi Napokon 
bemutatkozik az a vándorkiállítás 
is, amely az energiagazdálkodás te-
rén megvalósult tudományos fej-
lesztéseket mutatja be. Egyik 
különlegessége a megújuló ener-
gia-tanösvény, amely a nap, a víz, 
a szél és a biomassza energiáinak 
lehetséges felhasználását hivatott 
szemléltetni.

H. I. | fotó: F. Kaderják Csilla

május 6. | hétfő
Jubileum, fejlesztések. Az Orszá-
gos Mentőszolgálat 2013-ban ünnep-
li megalakulásának 65. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból ünnepi megem-
lékezést tartottak a kormányhivatal-
ban, ahol a tervezett fejlesztésekről is 
szó esett. Ezek között elhangzott: fel-
újítják a miskolci mentőállomást is.

május 7. | kedd

Több munkahely, kevesebb 
energia. Bemutatták a fenntartha-
tó fejlődést támogató mérési és ener-
giamenedzsment-rendszer fejleszté-
se című projektet, amit a Synergon 

Integrator Kft. a Miskolci Egyetem 
közösen valósít meg. Ennek segítsé-
gével munkahelyeket teremtenek, és 
az energiafelhasználást is csökkent-
hetik, elsősorban az ipari szektorban 
résztvevők, később a családok is.  

május 8. | szerda

Főügyésznél a trafikügy. Köz-
érdekű bejelentést tesz a megyei 
főügyésznél a trafikpályázatok 
ügyében az MSZP Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területi Szövet-
sége – jelentette be Nyeste László, a 
párt megyei alelnöke. Ha bebizonyo-
sodik, hogy jogsértő módon, politi-

kai szempontok alapján születtek a 
döntések, további lépéseket tesznek – 
ígérte a politikus.

Az ápolók napja. Az ápolók nem-
zetközi napját ünnepelték a miskol-
ci városháza dísztermében. Délelőtt 
elismeréseket adtak át, délután szak-
mai előadásokat tartottak. A kitünte-
tettek nevét a minap.hu-n közöljük.

A telkeknél ellenőriztek. A Wass 
Albert utca és a környezetében lévő 
telkes övezet volt soron a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet razziáján. 
A telektulajdonosok kérték a foko-

zott ellenőrzést, mivel a területen il-
legálisan tartózkodók rendszeresen 
feltörik házaikat, és meglopják őket.

május 9. | csütörtök

Kerékpáros kupa. Mintegy fél-
száz általános iskolás tanuló versen-
gett csütörtökön a Kerékpáros Iskola 
Kupa megyei döntőjében, a miskolci 
KRESZ-parkban. A versenyt minden 
évben megrendezik, hogy a gyerekek 
minél inkább tisztában legyenek az 
alapvető közlekedési szabályokkal.

Vöröskeresztes ünnep. Május 
8-án ünnepeljük a Vöröskereszt és 

a Vörös Félhold Mozgalom világ-
napját. Az ünnep alkalmából Mis-
kolcra látogatott Bobrovics Árpád, a 
Magyar Vöröskereszt alelnöke, aki a 
megyeházán rendezett ünnepségen, 
köszöntőjében elmondta: a szervezet 
130 ezer tagot számlál, s több mint 1 
milliárd forint segélyt osztottak szét 
a rászorulók között. 40 ezer önkéntes 
dolgozik náluk, akik 1,5 milliárd fo-
rintnyi munkaórát „spórolnak meg” 
tevékenységükkel. 

május 10. | péntek

Konferenciasorozat a pályáza-
tokról. Tavaszi konferenciasorozatot 

rendezett a Széchenyi Programiroda, 
hogy információval szolgálhasson a 
potenciális és aktív pályázóknak a je-
lenlegi és a következő pénzügyi uniós 
ciklusról, az abban várható lehetősé-
gekről. A megyeházán tartott rendez-
vényen Csepreghy Nándor, a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési 
programokért felelős helyettes állam-
titkára, Mengyi Roland, a megyei köz-
gyűlés elnöke, a megye gazdasági fej-
lesztését koordináló miniszteri biztos, 
Csöbör Katalin országgyűlési képvi-
selő és Deé András, a Széchenyi Prog-
ramiroda Nonprofit Kft. regionális 
igazgatója is jelen volt.
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Ősztől geotermikus hő fűti az Avast
105 °C-os víz a földből – elkészült a miskolci geotermikus beruházás első szakasza

Átadták a Miskolci Geoter-
mikus Projekt első szakaszát 
kedden. A 7,5 milliárd össz-
költségű beruházás ezen ré-
sze az Avas lakótelep geoter-
mikus hővel való ellátását 
biztosítja. 

A Kistokaji Hőközpontban tar-
tott ünnepélyes átadón és 
üzemeltetésindítón Németh Lász-
lóné nemzeti fejlesztési minisz-
ter kijelentette: ez a beruházás egy 
nagy és fontos lépés a megújuló 
energiák használata szempontjá-
ból hazánkban, de az unióban is, 
ezt jelzi, hogy 1,7 milliárd forintnyi 
uniós támogatást kapott a cég a be-
ruházásra. 

Fontos az országnak is
– A geotermikus energia költség-
hatékony, megbízható, fenntartha-
tó, környezetbarát, és felhasználása 
révén jelentősen, mintegy 54 ezer 
tonnával csökken a szén-dioxid-
kibocsátás. A Nemzeti Energiastra-
tégia egyik fő célja, hogy a jelenlegi 
8-9 százalékról 2030-ig 20 száza-
lékra bővüljön a megújuló ener-
gia felhasználása, ebben is fontos 
lépés a miskolci projekt. Ugyanak-
kor a beruházásnak köszönhetően 
jelentősen csökken Miskolc föld-
gázfelhasználása, az energiafüggő-

ség feloldása pedig stratégiai cél – 
hangsúlyozta a miniszter.

Hozzátette, Magyarországon 
2020-ra a geotermikus energiából 
származó energiamennyiségnek 
el kell érnie a 12 ezer terajoule-t, a 
Miskolci Geotermikus Projekt pe-
dig ebből 800-1100 terajoule-t tel-
jesíthet. Mintaprojektként is fel-
fogható a beruházás, melynek 
reményeik szerint követői is lesz-
nek. Azt is elmondta, hogy a ház-
tartásokat súlyosan megterhelték 
a lakhatási költségek, a kormány 
ezért is döntött a rezsicsökkenté-
sekről.

Zöld város
Nagyon sok összetevője van an-
nak, hogy élhető legyen egy vá-
ros, a XXI. században ezek közé 
tartozik a környezetvédelem, a 

megújuló energiaforrások ki-
használása. Miskolc pedig ennek 
a beruházásnak köszönhetően az 
egyik legzöldebb város lesz, emel-
te ki beszédében Kriza Ákos pol-
gármester.

– A geotermikus energia felhasz-
nálásában egyéb potenciál is rejlik, 
hiszen a Miskolc Holding tagvál-
lalata, a Miskolci Agrokultúra Kft. 
háromhektáros területen üveg-
házakban hasznosítja a visszatérő 
szekunder vezetékben lévő vizet. 
Így új munkahelyeket teremte-
nek, miközben egészséges, magyar 
zöldségek kerülnek a miskolci köz-
étkeztetésbe – mondta a polgár-
mester, aki emlékeztetett rá, Pávai 
Vajna Ferenc már egy évszázada 
írt arról, hogy itt kincset rejt a föld, 
és próbálta meggyőzni a törvény-
hozókat a fúrásokról. Ez a beruhá-

zás azt is bizonyítja, hogy igaza volt, 
így jár neki a történelmi jóvátétel. 
A magyar tudomány múltja és je-
lene összeért most itt.

Három év megfeszített munka
Három év megfeszített munkájá-
nak gyümölcse ért be ezen a na-
pon, és ezzel Közép-Európa leg-
nagyobb geotermikus erőműve 
valósult meg, mondta Tóth Péter, 
a Pannergy Nyrt. vezérigazgató-
ja. A rendszer két termelő és há-
rom visszasajtoló kútból áll, illetve 
négy, egyenként 30 MW teljesít-
ményű hőcserélőből, két állomás-
ból és majd’ 25 kilométer hosz-
szú hőszállító vezetékből. A kutak 
egyenként 150 liter vizet képesek 
kitermelni másodpercenként, a 
105 °C-os víz az Avasról visszatér-
ve 35-65 °C-osra hűl. A vezérigaz-
gató arról is beszélt, hogy a beruhá-
zás második ütemében a környező 
településeket is igyekeznek be-
vonni a geotermikus hőellátásba, 
ugyanakkor a miskolci, Tatár utcai 
hőközponthoz is kiépítik a vezeté-
keket, hogy a belvárost is elérjék, és 
keresik a lehetőségeket egyéb vá-
rosrészek bekapcsolására is. 

A nemzetiszín szalag átvágá-
sa után az üzemeltetést is beindí-
tották pár percre. A geotermikus 
rendszer a következő fűtési idény-
ben oldhatja meg mintegy húsz-
ezer lakás hőellátását Miskolcon.

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Több mint százmillió vízrendezésre
Több mint százmillió forint értékben végez vízrendezési munkákat a miskolci 
önkormányzat a nyár folyamán – több helyszínen is – a lakosság védelme ér-
dekében. Jelenleg az előkészítő munkák zajlanak, s hamarosan kiírják a köz-
beszerzést a kivitelezésre is. 

A helyszínek között szerepel az 
Apátsági, Cserhát, Estike, Hegyal-
ja és Szathmáry-Király Pál utca, a 
Sellő köz, valamint a Csóka utcai 
bérházak környéke is, tudtuk meg 

Balogh Gábortól, a városháza víz-
ügyi szakreferensétől, aki kiemelte, 
a munkák elvégzése régóta indo-
kolt a lakosság védelme érdekében. 
A lefolyó esővizek, elöntések ingat-

lanokat veszélyeztetnek, van, ahol 
jelentősebb csapadék esetén házak 
állnak vízben. 

Az Apátsági utca vízrendezé-
sére 21 millió, a Cserhát u. – Sel-
lő köz – Estike u. vízrendezésének 
I. ütemére 35 millió, a Csóka utcai 
bérházak vízrendezésére 37 mil-
lió, a Hegyalja utca vízelvezetésére 
10 millió, a Szathmáry-Király Pál 

utca vízrendezésének II. ütemére 
és a kapcsolódó útburkolat-felújí-
tásra 7 millió forintos kiadási elő-
irányzattal számol a városi költ-
ségvetés.

Balogh Gábor elmondta, jelen-
leg az előkészítő munkák zajlanak, 
s hamarosan kiírják a közbeszer-
zést a kivitelezésre is. A munka elő-
reláthatólag júniusban kezdődik, s 
szeptember végére, október elejére 
fejeződik be. 

Sz. S.

Fenntartható és jobb tömegközlekedést ígér az új vezető
Bemutatkozott és a terveiről 
is beszélt Devecz Miklós, az 
MVK Zrt. új vezérigazgatója 
szerdán, a városházán. Mint 
elhangzott, a hosszú távú cél 
egy fenntartható tömegköz-
lekedés kialakítása, amellyel 
a miskolciak is elégedettek 
és szívesen veszik igénybe. 

Kriza Ákos polgármester mutat-
ta be a városházán az új vezérigaz-
gatót, hangsúlyozva: fontos, hogy 
a város vezetői meghallják a nép 
hangját. Elmondta, azt a célt tűz-
ték ki, hogy megújított flottával a 
XXI. századnak megfelelő tömeg-
közlekedés alakuljon ki a város-
ban. Az elmúlt hónapok történé-
sei alapján a korábbi vezetés erre 
nem volt alkalmas, ezért döntött 
a polgármester és a Miskolc Hol-
ding Igazgatótanácsa a váltás mel-
lett. Kriza Ákos szerint ugyanis 
nem megengedhető az, hogy ne 
a menetrend szerint közlekedje-
nek a járművek, hogy ne várják be 
egymást a csatlakozási pontoknál, 
hogy a járművezetők egy része 
udvariatlanul viselkedjen az uta-
sokkal, vagy hogy az időjárás kö-

vetkezményeire hivatkozva ma-
radjanak ki járatok. 

Devecz Miklós fontosnak tartja, 
hogy a közösség hangját meghall-
ják, ezért is használja a tömegköz-
lekedést, illetve a cég többi vezetőjét 
is arra kérte, amikor csak tehetik, a 
tömegközlekedést válasszák. A rö-
vid távú feladatok közül kiemel-
te a buszpark állapotfelmérését, a 
karbantartás újraszervezését. En-
nek kapcsán felvette a kapcsolatot 
a Borsod Volán vezetőjével, hogy 
megtalálják azokat a szinergiákat, 
amelyeket ki lehet használni. 

A költségmegtakarítás jegyében 
elkezdik a buszok külső tárolását, 
nem megy be majd minden busz 

a központba éjszakára, ezzel éves 
szinten több tízmilliót spórolnak 
meg. Ahogy azzal is, hogy megszű-
nik a személyzeti belső járat. Újra-
gondolták az igényvezérelt közle-
kedés beindítását is, amely a jövő 
héttől úgy indul el, hogy a jelenle-
gi üzemidőn túl biztosít majd jára-
tokat négy viszonylaton. 

Devecz Miklós beszélt arról 
is, hogy a középtávú céljaik kö-
zött szerepel új buszok beszerzé-
se, ezek már gázbuszok lesznek. 
Beindítják rövidesen az okospont 
projekt rendszerét is. A hosszú 
távú cél egy fenntartható tömeg-
közlekedés kialakítása, pályára ál-
lítása, tette hozzá.

– Az állomány, ami a cégnél dol-
gozik, sokkal többre hivatott, mint 
amit eddig mutatott. Ezt azonban 
csak csapatban lehet megmutatni, 
ehhez viszont érezniük kell a dol-
gozóknak, hogy csapatként gon-
dolkozunk a cégnél, amelynek ők 
is részesei. Ugyanakkor az is vi-
lágossá kell, hogy váljon, hogy az 
utasokért vagyunk, az utasokért 
vannak. Ha ők elégedettek velünk, 
akkor egyre nagyobb számban ve-
szik majd igénybe a szolgáltatá-
sunkat, az pedig mindenkinek jó – 
hangoztatta a vezérigazgató.

A VEKE (Városi és  Elővárosi 
Közlekedési Egyesület) javaslatai 
megfontolandók, érdemes figye-
lembe venni az új menetrend kiala-
kítása során is, így azon igyekeznek 
majd, hogy együtt tudjanak mű-
ködni, tette hozzá a polgármester.

Bíznak benne, hogy több javas-
latuk is megvalósulhat Miskolcon, 
melynek köszönhetően jobb és ol-
csóbb lehet a szolgáltatás, mond-
ta Dorner Lajos, a VEKE elnöke. 
Megjegyezte: Devecz Miklóssal 
már korábban dolgoztak együtt, 
olyan embernek ismerték meg, aki 
céltudatosan és szakmailag magas 
színvonalon végzi a munkáját, mi-
közben a civil szervezetekkel is na-
gyon jól működik együtt. 

H. I. | fotó: Juhász Á.

Többletszolgáltatást tesztelnek
Többletszolgáltatás bevezetésé-
vel teszteli az MVK május 13-ától 
szeptember 12-éig Miskolcon az 
igény szerinti közlekedési rend-
szert. 

A rendszernek köszönhetően 
négy busz esetén plusz két-két 
járat közlekedhet igény esetén a 
menetrendben meghirdetett já-
ratokon felül. Az utazási igényt 
legalább 30 perccel a járat indu-
lása előtt szükséges jelezni az in-
gyenesen hívható (06) 80/296-
890-es telefonszámon vagy az 
MVK Zrt. honlapján (www.
mvkzrt.hu) az Igénybejelentés 
gombra kattintva. Az első beje-
lentkezés előtt regisztrálni kell!

A többletjáratok csak beje-
lentkezés esetén indulnak és 

azokban a megállókban áll-
nak meg, melyekre bejelen-
tés érkezett. Az igényvezérelt 
közlekedést az ATTAC pro-
jekt (Attractive Urban Public 
Transport for Accessible Cities 
– Vonzó városi közösségi köz-
lekedés az elérhetőbb város-
okért) keretében vezeti be az 
MVK Zrt. 

Igényvezérelten közlekedő 
többletjáratok munka- és mun-
kaszüneti napokon: 3A-s vi-
szonylat, Búza tér: 20.58, 21.28, 
Balaton utca: 21.10, 21.40. 21-es 
viszonylat, Tiszai pu.: 23.30, 3.25, 
Kandó K. u.: 0.00, 3.55. 24-es vi-
szonylat, Repülőtér: 21.30, 22.10, 
Szinvapark: 21.10, 21.45. 31-es 
viszonylat, Tiszai pu.: 0.43, 3.15, 
Avas vk.: 1.03, 3.30.

Informatikai fejlesztés  
a miskolci iskolákban
Miskolc önkormányzata csak-
nem 486 millió forintos támoga-
tást nyert el pedagógiai, mód-
szertani reformot támogató, 
informatikai infrastruktúra fej-
lesztésére. A beruházás 49 okta-
tási intézményt érint a városban, 
a szállítói szerződéseket hétfőn 
írta alá Kiss Gábor alpolgármes-
ter a közbeszerzési eljárás nyer-
teseivel. 

Kiss Gábor utalt a Miskolcon 
induló, kormány által támoga-
tott „digitális város” program-
ra, melynek során harmincezer 
miskolci háztartás juthat szá-
mítógéphez, és internet-hoz-
záféréshez. A pályakezdőket, 
munkanélkülieket, 55 év felet-
tieket laptoppal támogatják, s 
olyan alkalmazásokat vezetnek 
be, amelyeknek köszönhetően 
gyorsulhat és egyszerűsödhet a 
lakossági, vállalati ügyintézés. A 
program során képzést és okta-
tást is biztosítanak az eszközök 
mellé. 

Az alpolgármester hangsú-
lyozta, az alap- és középfokú ok-
tatási intézmények informatikai 
fejlesztését támogató projekt is 
egy lépés a digitális város meg-
valósításához vezető úton. A 45 
állami és négy egyházi keze-
lésben lévő iskolát érintő beru-
házáshoz csaknem 486 millió 

forintos támogatást sikerült el-
nyernie az önkormányzatnak. 

Az informatikai eszközök és 
kötelező képzések szállítójának 
kiválasztására indított közbe-
szerzési eljárás lezárult. Az érté-
kelés során  a Profitexpert Szá-
mítástechnikai Kft. és T-Systems 
Magyarország Zrt., valamint a 
Szintézis Informatikai Zrt. aján-
latát találták a legkedvezőbbnek, 
ezen cégek képviselőivel írta alá 
Kiss Gábor a szerződéseket. 

Az alpolgármester elmondta, 
az aláírást követően indulhat az 
eszközök beszerzése, beszerelé-
se. Ezek között szerepel egyebek 
mellett 833 iskolai PC, 344 tan-
termi csomag, egy alkalmazás-
szerver és egy szerverszoftver, 
46 wifi csomag, s több, az esély-
egyenlőség megteremtését segí-
tő, nagyothallók, gyengén látók, 
mozgássérültek számára össze-
állított csomag is.

A projekt várható befejezé-
se június 15. Kiss Gábor hang-
súlyozta, hogy a fejlesztésnek 
köszönhetően színesebbé, mo-
dernebbé válhat az oktatás a 
miskolci alap- és középfokú in-
tézményekben. A pályázat szá-
zalékban támogatott, önerőt 
nem igényel, így az árajánlatok-
ban megadott összegek teljes 
mértékben elszámolhatóak. 

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

» A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) ál-
tal benyújtott, Miskolcon „Y” felüljáró létesíté-
sére (3. sz. főút elkerülő szakaszának I. üteme 
megvalósítására) vonatkozó előzetes vizsgá-
lati eljárást az Észak-magyarországi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fe-
lügyelőség lezárta, és megállapította, hogy 
az előzetes vizsgálati dokumentációban fog-
laltak megvalósításához környezeti hatásvizs-
gálat lefolytatása nem szükséges. A határozat 
teljes szövege május 22-éig megtekinthető a 

felügyelőségen (Mindszent tér 4.), valamint a 
polgármesteri hivatal Építési és Környezetvé-
delmi Hatósági Osztályán (Városház tér 8., III. 
udvar földszint) ügyfélfogadási időben.

» Muskátliakció. Azon lakók, akik re-
gisztráltak a Nánási-Kocsis Norbert, a 10. szá-
mú választókörzet önkormányzati képviselő-
je által szervezett ingyenes muskátliakcióra, a 
virágcsomagot május 15-én, szerdán délután 
3 órakor vehetik át a Levente vezér utcai pa-
kolóban.

közérdekű hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››››
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

a Növényvédő és Kártevőirtó Kft.
2013. május 13. - 2013. május 30.  

közötti időintervallumban Miskolc város  
közterületein lévő vadgesztenyefák aknázómoly  

és levélgomba elleni permetezését végzi,  
az időjárás függvényében. 

Kérjük a lakosság türelmét, valamint 
fokozott figyelmét és óvatosságát!  

Felhasználásra kerülő szerek: 
Mirage 45 EC, dózis: 0,3 l/ha Silwet, dózis: 0,15 l/ha

Rimon 10 EC, dózis: 0,75 l/ha Csöpp Mix, dózis: 3 l/ha

Munka-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 30 nap

A szerek méhveszélyességi kategóriája: NEM veszélyes
A szerek vízi élőlények veszélyességi kategóriája: 

KIFEJEZETTEN veszélyes

Amennyiben a növényvédelmi permetezéssel 
kapcsolatban bárminemű kérdésük adódna,

információt a 70/324-5395 telefonszámon kérhetnek.

HIrdETÉS

HIrdETÉS

A Kárpát-medence tehetségei

Véget ért a Dunán innen, Tiszán túl címmel, a Kárpát-medence magyar 
fiataljainak meghirdetett tehetségkutató verseny. A Borsodi Magyar 
Közösségek Szövetsége Mente Egyesület által szervezett versenysoroza-
ton népdal, néptánc, népzene, illetve népmese kategóriában mutatták 
be tehetségüket. A Miskolcon megrendezett döntőben számos elisme-
rést átadtak, a nyertesek névsorát a minap.hu-n közöltjük.      (fotó: F. K. Cs.)

3 milliárd Tapolcára
Kriza Ákos polgármester és Lá zár 
János államtitkár még március-
ban tárgyalt a tapolcai városrész 
fejlesztéséről, illetve annak támo-
gatásáról. 

A városháza tájékoztatása sze-
rint az államtitkár ígéretet tett, 
hogy biztosítják ehhez az álla-
mi forrást, nyár végéig meglehet 
az aláírt szerződés a maximum 

hárommilliárdos támogatás-
ról. A beruházás a tervek sze-
rint két részből áll: az egyik fej-
lesztés a régi strand területét, a 
másik a volt gyermekstrandot 
érinti. A régi strand területének 
fejlesztésére TAO-s pénzt is sze-
retne elnyerni a város, néhány 
héten belül kiírhatják a kivitele-
ző előzetes kiválasztására a köz-
beszerzést.

Sör, vásár, helyi érték
A borsodi kisüzemi sörfőzdék kí-

nálatára fókuszálva második al-
kalommal adott otthont Miskolc 

a Borsodi Kézműves Sörfesztivál-
nak. A Szinva teraszon megtar-

tott rendezvényt több százan láto-
gatták meg az első két napon, de 
sok sör fogyott a Miskolczi Vásár 

napján is. Különösen, hogy anyák 
napján a belvárost nemcsak a ré-
giségárusok bőséges kínálata szí-

nesítette, de az érdeklődők im-
már harmadik alkalommal 

járhatták végig a Városház térre 
kitelepülő Miskolc Belvárosi Gaz-

daságfejlesztő Klaszter tagjainak 
és a helyi értékek képviselőinek 

standjait is. (F. K. Cs.)

FeelHarmonic Love – 
szakmai szemmel
Május 31-én adja szuperkoncertjét 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A 
FeelHarmonic Love előadására már 
próbál a zenekar, s természetesen az 
énekesek is. A különleges zenei ka-
land mögött pedig komoly szakmai 
munka húzódik, hogy az élmény a 
legteljesebb lehessen.

Kovács László karnagy, a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar művészeti 
vezetője maga hangszerelte át töb-
bek között Michael Buble, Celine 
Dion vagy éppen Whitney Huston 
és Beyonce dalait, így a szerelem, a 
szimfonikus zene, a pop talál egy-
másra a Generali Arénában.

– Az utóbbi három-négy hó-
napban nagyon sokat foglalkoz-
tam a dalok áthangszerelésével. 
Egy-egy szerzemény négy-öt nap 
munkát jelent, hiszen nemcsak ef-
fektíve leírom a hangjegyeket, ha-
nem figyelni kell arra, hogy egy 
adott hangjegy „kihez”, melyik 
hangszerhez kerül. Ismerem a ze-
nekar lehetőségeit, s beszélem azt a 
zenei nyelvet is, ami a másik olda-
lon van. Kizárólag minőségi kottát 
adok a zenészek kezébe – emelte ki 
Kovács László.

Mint a Miskolc Televíziónak el-
mondta, habár a számtalan vari-
áció közül ki kell választani a leg-
jobbnak ítéltet, mégis inkább 
„szakmunkának” nevezné.

– A hangszerelés során termé-
szetesen születnek ötletek, de nem a 
zsenialitás dominál, sokkal inkább 
a szakmai tudás, hiszen szigorúan 
hangszerekre írunk. Sokat foglalko-
zom a műsor felépítésével is, hogy a 
dalok sorrendje megfelelő hangula-
tot teremthessen a közönség számá-
ra – hangsúlyozta a karnagy.

A FeelHarmonic Love-koncer-
ten az örökzöldek mellett a közel-
múlt slágerei is felcsendülnek. Az 
énekesekkel kapcsolatban Kovács 
László hangsúlyozta, olyan előadó-
kat választottak, akik élőben képe-
sek tízből tízszer ugyanazt a magas 
színvonalú produkciót nyújtani.

– A Miskolci Szimfonikus Zene-
karnak mindegy, milyen körülmé-
nyek között kell játszania, mindig 
kimagasló teljesítményt nyújt. Épp 
ilyen magas kvalitású énekeseket 
hívtunk meg Király Viktor, Király 
Linda, Radics Gigi, Majsai Gábor, 
Pál Dénes és László Boldizsár sze-
mélyében – tette hozzá.            Kiss J. 

» Új járási telefonszámok. Meg-
változott a Miskolci Járási Hivatal elérhető-
sége. A központi új telefonszám 46/512-000, 
512-009, fax: 46/512-001, ügyfélszolgá-
lat: 46/512-002. Hivatalvezető: 46/512-017, 

hivatalvezető-helyettes: 46/512-018, tit-
kárság: 46/512-007, 46/512-008. A hiva-
tal okmányirodai osztályának elérhetősége: 
46/512-061, 512-062, 512-049, osztályveze-
tő: 46/512-051.

Kormányhivatali híreK ››››››››››››››››››››››››››››››››››

Ingatlanokról egyeztettek
Nyolc leromlott állapotú, a stra-
tégiai vagyonhoz nem tarto-
zó ingatlant értékesítene a MIK 
Zrt. idén. 

Az erről szóló közgyűlési elő-
terjesztés elkészítése előtt fóru-
mon egyeztetett a cégvezetés 

a közgyűlésben jelenlévő pár-
tok képviselőivel. A hasznosítás 
azért szükséges, hogy az abból 
befolyó összegből finanszíroz-
ni tudja a város 2005–2006-ban 
kibocsátott MIK-es kötvények 
törlesztő részletét.
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Itt van itthon, a város elismertségéért dolgozik
Az embert természetes mó-
don hajtja a tudásvágy, a 
megismerni akarás és a 
megszerzett ismeretek ka-
matoztatása – vallja Takács 
István, Miskolc új díszpol-
gára, aki maga is ezt érzi, és 
eszerint cselekszik. 

Takács István 1960-ban született 
Sajószentpéteren. Gimnáziumi ta-
nulmányait Miskolcon, a Földes 
Ferenc Gimnáziumban végezte, 
matematika tagozaton.

– A Tamási Áron által kimon-
dott igazságot, miszerint „azért 
vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne”, én is a ma-
gaménak vallom. Bárhol jártam 
is a világban, a kiindulási és a vi-
szonyítási pont számomra min-
dig is szűkebb hazám, Miskolc volt 
– mondja a főorvos. – 1975-ben 
kezdődött a kapcsolatom a város-
sal, amikor Szendrőből elindulva, 
kisgimnazistaként megkezdtem 
tanulmányaimat a Földes Ferenc 
Gimnáziumban, majd az orvo-
si egyetem befejeztével ide tértem 
vissza, a miskolci Semmelweis kór-
házba, ahol immár negyedszázada 
dolgozom – teszi hozzá.

A kérdésre, hogy a gimnáziumi 
matematika tagozat után hogyan 
„jött” az orvosi szakma, azt mond-
ja, a gimnáziumban kiváló kémia-, 
biológiaoktatás és tanárai voltak, 
nagyon érdekes vegyi kísérleteket, 
állati boncolásokat végeztek, nö-
vényi preparátumokat készítettek. 
De mindig is érdekelte az élettan, 
hogy mi játszódik le az élőlények-

ben, milyen molekuláris reakciók 
zajlanak. 

1980–1986 között a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem Álta-
lános Orvosi Karának nappali ta-
gozatos hallgatója volt, amit 1986-
ban summa cum laude minősítésű 
diplomával fejezett be.

1991-ben sikeres belgyógyászat 
szakvizsgát, 1994-ben klinikai he-
matológia szakvizsgát tett.

1996-ban felvételt nyert a Deb-
receni Egyetem Orvostudományi 
Centrum Doktori Iskolájába. A 
III. számú Belgyógyászati Klinikán 
folytatott kutatásokat és tanulmá-
nyokat, majd 2000-ben az Egye-
tem Doktori Tanácsa PhD-foko-
zatot ítélt részére. 1998-ban sikeres 
klinikai immunológiai szakvizs-
gát tett. 2010-ben klinikai onko-
lógiai szakvizsgát is szerzett, 2011-
ben pedig elvégezte az úgynevezett 
GCP-tanfolyamot. 

1986-ban a Miskolci Egészség-
ügyi Központ és Egyetemi Okta-
tó Kórház Belgyógyászati Intézete 

orvosa lett, 1998-ban részlegvezető 
főorvosává, majd 2008-ban a Bel-
gyógyászati Intézet vezető főorvo-
sának nevezték ki. 2012. augusztus 
1-jétől a Miskolci Egyetem Egész-
ségtudományi Karának docense. 

– A hosszú évek kitartó és néha 
kudarcoktól sem mentes munká-
ja mára elvezetett oda, hogy a vá-
rosnak, s benne embertársaimnak 
viszonozni tudjam mindazt, ami-
vel hozzájárultak ahhoz, hogy fele-
lős értelmiségiként miskolci polgár 
lehetek. Nemcsak a város betegel-
látását szolgáló Belgyógyászati In-
tézet vezetőjeként, hanem számos 
hazai és nemzetközi tudomá-
nyos rendezvény szervezőjeként is 
igyekszem a város jó hírét öregbí-
teni – vallja Takács István. 

2008-tól a Belgyógyászati Inté-
zet vezetőjeként részt vesz a hoz-
zá delegált medikusok és szakor-
vosjelöltek gyakorlati és elméleti 
képzésében. Az oktatói tevékeny-
ség keretében 2000-től folyamato-
san részt vesz a Pécsi Tudomány-
egyetem Orvosi Genetikai Intézete 
oktatói-kutatói munkájában, ahol 
tantermi előadásokat tart TTK-
hallgatók részére, felelős a Nem-
zeti Biobank Hálózat készletei-
nek gyarapításáért és aktívan részt 
vesz a PhD-képzésben. 2006-ban 
tevékenységének elismeréseként a 
PTE-n címzetes egyetemi docen-
si kinevezést kapott. 2012-ben a 
Debreceni Egyetem Természettu-
dományi és Technológiai Karán a 
habilitációs pályázatát elfogadták, 
a bíráló bizottság előtt azt sikerrel 
megvédte.

1994-től a Magyar Hematológi-
ai Társaság, 2006-tól a Magyar On-
kológus Társaság, valamint 1991-
től a Magyar Belgyógyász Társaság 

tagja. 2011-től Hematológia és 
Transzfúziológia Szakmai Kollégi-
umi Tagozat keretében végez szak-
értői munkát az egészségügyi ál-
lamtitkárság számára.

A fiatalok oktatását szívesen vál-
lalja, hiszen – mint mondja – a 
jövő nemzedékének nevelése igen 
fontos, Miskolc pedig mindig is 
befogadó város volt, a tehetséges 
fiatalokat tárt karokkal várják.

– Ma, amikor egyre világosab-
ban kirajzolódni látszik, hogy a fel-
emelkedéshez nem vezet más, csak 
a tanulás és folyamatos önképzés 
útja, Miskolc városa jó úton halad, 
mert mindent megtesz azért, hogy 
egyetemét magas szintű, tudásköz-
pontú intézménnyé tegye. Ebben 
próbálok én is segítség lenni, ami-
kor az egyetemi oktatásban részt 
veszek – teszi hozzá. 

2011-ben megválasztották a 
Dél-Borsodi Egészségügyi Klasz-
ter elnökének. A klaszter inten-
zív együttműködést folytat az ara-
di Vasile Goldis Egyetemmel és 
az Ungvári Nemzeti Egyetemmel, 
ezen városok országaiból kemote-
rápiára fogad betegeket. 1998 óta 
minden évben részt vesz az Euró-
pai Hematológus Társaság (ESH) 
és az Amerikai Hematológus Tár-
saság (ASH) által szervezett, euró-
pai és USA-ban rendezett konfe-
renciákon.

– Nagy megtiszteltetés számom-
ra a díszpolgári cím, ami egyfajta 
inspiráció is arra, hogy még töb-
bet tegyek szeretett városomért. A 
szakmámban elért sikerek segít-
ségével nemcsak hazai szinten, de 
nemzetközileg is szeretném növel-
ni Miskolc elismertségét – mondja 
a kitüntetés kapcsán.

H. I.

Miskolc város kitüntetettjei 2013
Díszpolgár
Gálffy Imre (posztumusz)
Miskolc 1944–48 közötti polgármestere tevé-
kenységével hozzájárult háború utáni újjáépí-
téséhez, nagy Miskolc létrehozásához, ennek 
elismerése a kitüntető cím.

Takács IsTván 
A belgyógyász orvos és egyetemi tanár kiemel-
kedő gyógyító, kutató, oktató, vezetői tevé-
kenységét ismeri el a város a kitüntető címmel.

Pro Urbe 
BoGDan aDamczyk 
és kalna zsolT 
Egyházuk, a város, a hátrányos helyzetű fiata-
lok és szegények iránti elkötelezettségük elis-
merése a díj.

DUfala József
Miskolc 1958–1990 között épült jelentős köz-
épületeinek belsőépítésze a város arculatát 
meghatározó, magas színvonalú építészterve-
zői tevékenységének elismerése a díj.

Palla sánDor
A háziorvos gyógyító, oktató tevékenységének 
és az országban egyedülálló háziorvosi szerve-
zet létrehozásának elismerése a kitüntető díj.

soós ferenc 
Életútjának, tudományos munkájának, Miskolc 
iránti mély elkötelezettségének, az oktatás iránt 
tanúsított felelősségérzetének elismerése a díj.

Gálffy Ignác-életműdíj
HorváTHné TóTH IlDIkó 
A keresztény eszmeiség talaján álló értékrend-
je, pedagógiai hitvallása méltóvá teszi a díjra.

Herman ottó Tudományos Díj
szaTHmáry sánDor 
Nagy ívű életpályájának teológiai, tudományos 
és irodalmi művei a református egyház egész 
közössége előtt ismertek. Több évtizedes teoló-
giai munkásságának elismerése a díj.

Takács GáBor 
Az olajkutatás nemzetközileg elismert szakte-
kintélye. Kiváló oktatói, tudományszervező te-
vékenységének elismerése a díj.

szemere Bertalan közéleti Díj
lUDnIk ferenc
Évtizedeken át segítette az önkormányzatot és 
intézményeit gazdasági tanácsaival, és dolgo-
zott a város érdekében, ennek elismerése a díj.

szabó lőrinc Irodalmi Díj
Gróf laJos 
A város keresztény irodalmi életében betöltött 
szerepének elismerése a díj.

kondor Béla 
képzőművészeti Díj
GyörGy IsTván csaBa 
(BorGó)
Miskolc művészeti életének meghatározó alak-
ja, aki alkotásaival a város számára maradan-
dót alkot, ennek elismerése a díj.

reményi ede zenei Díj
anIma vonósnéGyes 
Az igényes komolyzene népszerűsítéséért, il-
letve az ifjúság zenei nevelése terén kifejtett 
tevékenységük elismerése a díj.

Déryné színházi Díj
kIncses károly
Évtizedek óta a város neves művésze, aki jó hí-
rét viszi Miskolcnak, ennek elismerése a díj.

miskolc város 
építészeti alkotói Díja
DoBos sára
Kertépítészeti tervezői tevékenysége megha-
tározó Miskolc városképi arculatában, melynek 
elismerése a díj.

Bizony ákos kitüntető Jogi Díj
szITás BeneDek
Közösségi munkájának és a miskolci jogászkép-
zésben betöltött szerepének elismerése a díj.

Benkő sámuel-díj
Gálné ács márIa
A kismamaház „megálmodójaként”, intézmény-
vezetőjeként a családokért és az anyákért vég-
zett önzetlen tevékenysége elismerése a díj.

néGyesIné BorDás márTa
Áldozatos orvosi munkája, a betegek szere-
tete, az önzetlen gyógyítani és segíteni aka-
rása elismeréseként adományozták számá-
ra a díjat.

Pedagógiai Díj
BaloGH IsTváné 
Az óvodás korosztály körében végzett odaadó 
munkájáért, újító szakmai és vezetői tevékeny-
ségéért adományozták számára a díjat.

eGyeD zsolT Jenőné
Egy igaz keresztény ember értékeit követve él, 
s ezért nagy tiszteletnek örvendhetett az is-
kolában, hosszú és kifogástalan pedagógiai 
munkásságának elismerése a díj.

farkasné lUDányI áGoTa 
Áldozatkész, magas színvonalú szakmai mun-
kájának méltó elismerése a város díja.

az év sportolója Díj
Gercsák szaBIna 
A fiatal cselgáncsozó hazai és nemzetközi ver-
senyeken elért sikereivel öregbítette a város hír-
nevét határainkon túl is, ennek elismerése a díj.

némeTH csaBa 
Az ultramaratonista az utóbbi tíz évben min-
dig a világ legjobb terepfutói között szerepel. 
Eredményeinek elismerése a kitüntető cím.

miskolc város sportjáért Díj
mellIk Béla
Áldozatkész munkájával több világ- és ma-
gyar bajnokot nevelt a küzdősportban, ennek 
elismeréseként adományozták számára a díjat.

a civilek Támogatásáért Díj
Uwe manG
A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 
gazdasági igazgatója szociális érzékenységének, 
Miskolc és a régió lakossága érdekében végzett 
példaértékű tevékenységének elismerése a díj.

az év civil szervezete Díj
BaráTHeGyI vakvezeTő- 
és seGíTőkUTya Iskola 
alaPíTvány
Munkájuk országosan is kiemelkedő, ezért az 
alapítvány méltó a város elismerésére.

Pro minoritatae Díj
z. BUrJán ferenc (posztumusz)
Kitartó közösségteremtő és a kisebbségekért, 
elsősorban a görömbölyi ruszinokért végzett 
áldozatos tevékenységét ismeri el a város.

nívódíj
Balázs IsTván
Lokálpatriótaként, amatőr versmondóként 
példát adó lelkesedésének, emberségének, a 
kultúrát támogató önkéntes munkájának, ha-
gyománytiszteletének elismerése a díj.

BIszTerczky anDrásné
A zenei oktatás, a kórusmozgalom területén ki-
fejtett több évtizedes tevékenységét, a kultu-
rális közéleti munkáját ismeri el a város a díjjal.

DI-Tra kfT.
Miskolc város lakosságának magas szakmai 
színvonalú traumatológiai és kézsebészeti 
szakellátása alapján, munkásságuk elismeré-
séül adományozták számukra a díjat.

fráTer kórUs
Kiemelkedő szakmai és közösségfejlesz-
tő munkájukat, a minősítő versenyeken elért 
eredményeiket ismeri el a város a díjjal.

lóránTné orosz eDIT
A több mint 25 éves, a közigazgatásban végzett 
munkája során sokat tett Miskolcon a foglalkoz-
tatási helyzet javításáért, ezt ismeri el a díj.

méreG GyUláné 
A közigazgatási pálya és az egészségügy iránt 
elkötelezett, magas színvonalon végzett szak-
mai munkáját ismeri el a város a díjjal.

PUskás PéTer
Magas színvonalú építésztervezői munkássága 
elismeréséül, mely a Csillagpont Kórház terve-
zési munkáját is meghatározta, adományozták 
számára a díjat.

szentpáli István kamarai Díj
sárközI GyörGy
A megye tömegközlekedésének fejlesztésében 
több mint két évtizedes, meghatározó munká-
ját, a megye, a régió szolgálatába állított szak-
tudását ismeri el a BOKIK a díjjal.

Geofil Díj
frIsnyák sánDor
Tudományos életútját, a Kárpát-medence törté-
neti földrajzával foglalkozó munkásságát ismeri el 
a Földtani Intézet által – a Diósgyőrért Közhasz-
nú Alapítvány javaslatára – alapított szakmai díj.

Miskolcért dolgozott a nehéz időkben 
Néhai Gálffy Imre polgár-
mester igazi lokálpatrióta-
ként szerette Miskolcot. Te-
vékenységével hozzájárult a 
háború után a város újjáépí-
téséhez, a közigazgatás hely-
reállításához, a nagy Miskolc 
létrehozásához. A városi 
képviselő-testület most 
posztumusz díszpolgári cí-
met adományozott neki.

A nagy múltú, székely főnemesi 
családból származó Gálffyak törté-
netét Gálffy Csabával, Gálffy Imre 
unokájával elevenítettük fel, aki je-
lenleg Budapesten él. Más terüle-
ten dolgozik, mint a felmenői, de 
híven ápolja a családi hagyomá-
nyokat, tradíciókat. Ő ajándékoz-
ta Miskolc városának 2011-ben a 
Gálffy Imrét ábrázoló hiteles fest-
ményt. 

Mint megtudtuk, a Gálffy-ha-
gyaték jelentős része – archív fo-
tókkal, dokumentumokkal – a 
megyei múzeumban található. A 
család csupán néhány tárgyi em-
léket őriz, például nagyapja dísz-
kardját.

Gálffy Imrének már az édesapja, 
Gálffy Ignác is jeles közéleti szemé-
lyiség volt. Sírja a miskolci Deszka-
temetőben található. Nevét Mis-
kolcon utca viseli. A róla elnevezett 
Gálffy Ignác-életműdíjat azok-
nak adományozzák, akik egész éle-
tük során Miskolc hírnevét öregbí-
tették szakmai tevékenységükkel, 
emberi magatartásukkal.

Gálffy Imre Hidasnémetiben 
született, 1894-ben, Gálffy Ignác 
és marcinfai Drisnyei Anna máso-
dik gyermekeként. Jogi tanulmá-
nyait Budapesten, a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen végezte, 
majd belügyminisztériumi tiszt-
viselő és tanácsos lett. 1924-ben 
feleségül vette etrekarcsai Lukáts 
Saroltát. Következő évben meg-
született Adorján, majd 1929-ben 
György fiuk. 1933-ban az illetékes 
miniszter megerősítette székely fő-
nemesi rangját. 1944. július 12-én 
az akkori belügyminiszter Mis-
kolc polgármesterévé nevezte ki: 
„Az 1942. XXII. tc. 3. paragrafusa 
alapján Gálffy Imre m. kir. belügy-
minisztériumi miniszteri tanácso-
si címmel és jelleggel felruházott 
miniszteri osztálytanácsos, buda-
pesti lakost Miskolc thj. városhoz 
polgármesterré kinevezem.” Erről 
ő így nyilatkozott: „Közel harminc 
esztendeje, hogy a vármegyeháza 
falai között megkezdhettem köz-
igazgatási pályafutásomat. Vissza-
tértem abba a városba, ahonnan 
útnak indultam.” 1944 nehéz, há-
borús év volt, a városhoz egyre kö-
zelebb ért a front, Miskolcot több 
bombatámadás is érte. 1944. októ-
ber 16-án, Szálasi hatalomátvétele 
után hivatalából erőszakkal eltávo-
lították, utódja Demes Béla taná-
csos lett. A nyilas hatalom idején 
egy idő után nem működtek a vá-
rosi hivatalok, megszűnt a vízszol-
gáltatás, a vasúti forgalom, tíz hidat 
is felrobbantottak. 

A nyilasok december elején el-
menekültek, ezt követően a vá-
ros többször gazdát cserélt. Gálffy 
Imre december 3-án visszavette 
hivatalát, a szovjet város- és kör-

zetparancsnokokkal már ő tár-
gyalt a továbbiakról. Megalakította 
a Nemzeti Bizottságot, amely ak-
kor a város vezető, minden pártot 
egyesítő politikai szerve volt. Ta-
vaszra a közigazgatás már normá-
lisan működött, Miskolchoz csa-
tolták Diósgyőrt, Hejőcsabát és 
Tapolcát. Gálffy rendkívül sokat 
vállalt magára a munkából, mo-
torja volt az újjáépítés elindításá-
nak. A hároméves terv, majd az öt-
éves terv helyi dokumentumait az 
ő irányításával dolgozták ki. Mun-
káját kormányzati szinten is elis-
merték, 1948 januárjában a Ma-
gyar Köztársasági Érdemkereszttel 
tüntették ki. A szigorú munkarend 
azonban megviselte az egészségét. 
1949. február 1-jén, 55 éves korá-
ban szívbetegség és idegkimerült-
ség miatt lemondott funkciójáról, s 
nyugalomba vonult. Az új polgár-
mester Tóth Dezső lett.

Az új hatalom nem volt há-
lás neki, előbb államosították a 

magánvilláját, majd 1952. júni-
us 23-án éjszaka rájuk törtek, és 
feleségével együtt kitelepítették a 
hortobágyi Borsós-tanyára. Az 
éhezés, fagyoskodás, kényszer-
munka mellett a legnagyobb kín 
az volt, hogy senkivel, még saját 
családjukkal sem érintkezhettek. 
Adorján fiuk is csak veszélyes, ka-
landos körülmények között láto-
gathatta meg őket karácsonykor, 
pár órára. Csak 1953. szeptember 
15-én térhettek haza, több mint 
7250 sorstársukkal, amnesztiával. 
Csaba elmondása szerint nagyapja 
kitelepítése után villájukat teljesen 
kifosztották, feldúlták, később sem 
térhettek ide vissza. Gálffy Imre 
egy időre teljesen visszavonult a 
közélettől. Az 1956-os forradalom 
alatt, október 30-án városi küldött-
ség ment érte, s megválasztották a 
november elején megalakult Mis-
kolc Nemzeti Bizottsága elnökévé. 
Betegsége közben egyre súlyosbo-
dott, s a forradalom bukása után, 
1957 júniusában elhunyt. Édesap-
jához hasonlóan, a Deszkatemp-
lom temetőjében helyezték örök 
nyugalomra, a református egyház 
által fölajánlott sírhelyen.

Két fia volt, Adorján ma is az 
USA-ban él, ügyvédként dolgo-
zik. A másik fiú, György 1981-ben 
elhunyt, az ő fia Gálffy Csaba, aki 
testvérével, Gálffy Sarolta Kingá-
val elhozta és átadta Kriza Ákos 
polgármesternek a hiteles, Gálffy 
Imrét ábrázoló festményt 2011 
márciusában. Ők ketten a néhai 
polgármester egyenes ági leszár-
mazottai, mivel Adorjánnak már 
nincs élő gyermeke.

A család egykori villája – ame-
lyet Gálffy Imre 1940-ben édes-
apjától örökölt – ma is meg-
van, „Anna-ház” néven ismert, a 
Bedegvölgy utcában.                   Sz. S.



Az Eastjob partnercége számára keres Borsod megyei munkavégzésre munkatársat 
ellenőrzési osztályvezető pozícióba. A pozícióban elvárás a szakmai felkészültség és au-
ditálásban/minőségellenőrzésben szerzett tapasztalat.
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.

EllEnőrzési osztályvEzEtő
A leendő munkatárs feladatai:

•  Belső ellenőrzés munkájának 
koordinálása

•  A vezetőség hatékony munkájának 
segítése

•  Számviteli, statisztikai adatok 
elemzése és értékelése

•  Eljárások, szabályzatok, szerződések 
ellenőrzése

•  Folyamatok és rendszerek 
működésének vizsgálata

•  Dokumentumok és nyilvántartások 
ellenőrzése

•  Jogszabályok, rendeletek,  
vállalati utasítások betartása  
és betartatása

•  Információszolgáltatás  
a menedzsment felé

•  Javaslattétel a feltárt hiányosságok 
megszüntetésének módjára

A pályázókkal szemben támasztott 
elvárások:

•  Felsőfokú gazdasági vagy jogi  
végzettség (szakirányú végzettség 
előnyt jelent)

•  Auditálásban/minőségellenőrzésben 
szerzett tapasztalat

• Vezetői tapasztalat
•  Hatályos törvények/jogszabályok/

előírások ismerete
• Precizitás
• Határozottság

A munkavégzés helye:
•  B.-A.-Z megye, Miskolc és környéke

Egyetemi diploma a kezedben, és most kezded a karrieredet?
 
 1-2 éves munkatapasztalatod van,      
  de úgy érzed, még nem találtad meg a neked való helyet?

   Mérnöki vagy gazdasági végzettséggel rendelkezel?

     Folyékonyan beszélsz angolul?

     Komoly kihívásokat keresel 
      egy piacvezető cégnél?

       Hosszú távú vezetői karrierre vágysz?

        szeretnéd megtalálni a helyed  
         a munka világában? 

Ha a kérdésekre igen a válasz, jelentkezz hozzánk!

Pozíciókat kínálunk gyártástámogatás, beszerzés, termékfejlesztés  
és minőségbiztosítás területén 
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Hirdetés

Nem konyhatündér, de szívesen főz
Kiss Anita, a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely táncpeda-
gógusa az egyszerűen elké-
szíthető, egészséges ételek 
híve – több okból is.

Egészen korán ismerkedett meg a 
néptánccal Kiss Anita, és ami a leg-
különlegesebb, saját ötlete nyomán.

– Gyerekkoromban a játszóté-
ren játszottunk a többiekkel, ami-
kor felvetettem, ha lenne rá lehető-
ség, szívesen néptáncolnék. Akkor 
még Kazincbarcikán laktam, ahol 
az ötletet követő egy-két héten be-
lül gyermekcsoport indulását hir-
dette meg a Borsod Néptáncegyüt-
tes – elevenítette fel a kezdeteket a 
táncpedagógus. Akkoriban, a ’70-es 
években maga a módszertan még 
nem létezett, mint mondja, inkább 
a játékról szólt a történet.

A Miskolcra költözés után más-
fél-kétévnyi szünet következett, 
majd amikor Kiss Anita 7–8. osz-
tályos volt, az Avas Néptáncegyüt-
tes is felvételt hirdetett – ott viszont 
csak felnőtt csoport volt.

– Este 6-tól 10 óráig próbáltak, 
és akkor járhattam, ha megígértem 
– mivel fiatal vagyok –, hogy csak 
nyolcig maradok. Megfogadtam, de 
sosem mentem el az ígért időpont-
ban, hiszen ott már valóban táncol-
tunk – meséli. Ám a komoly elha-
tározás, hogy a néptáncra teszi az 
életét, mégsem ekkor született meg.

Végzős középiskolásként nyári 
gyakorlatra került egy irodába.

– Akkor kristályosodott ki ben-
nem, hogy az iroda nem az én vi-

lágom. Akkor már aktívan táncol-
tam, és jött egy lehetőség, hogy egy 
gyermekcsoportnál segítsek – árul-
ta el a szerencsés „véletlent”.

A tánc azóta pedagógusként is ki-
tölti az életét, ez hetente több mint 
negyven órát jelent, ehhez jön még 
a felkészülés. Ezért csak hétvégén 
jut ideje a főzésre Kiss Anitának, ak-
kor viszont beindul a „nagyüzem”.

– Van egy bejáratott utam: a Búza 
téren kezdek, majd a nagyáruhá-
zakban vásárolok, hogy aztán nagy-
jából egész hétre megfőzzek. Mind-
két gyerekem lisztérzékeny, így oda 
kell figyelnem az étrendjükre. Óvo-
dás lányomnak a heti öt napból 3-4-
re biztosítom az ebédet, ami hason-
ló az ottani menühöz – mondta el 
lapunknak a táncpedagógus.

Ezen felül is igyekeznek egészsé-
gesen étkezni, kevés húst esznek, s 
elmondása szerint egyébként sem 
„nagyevő” a család. Ahogy fogal-
maz, nem teli kosaras bevásárlók.

– Sok zöldséget, gyümölcsöt 
eszünk, műanyag palackos italokat 
egyáltalán nem fogyasztunk, sze-
lektíven gyűjtjük a hulladékot és 
komposztálunk. Amit lehet, őster-
melőktől vásárolok. Olajjal és zsírral 
is főzök, van olyan vitamin ugyan-
is, ami utóbbiban jobban oldódik – 
emelte ki.

Az étrend pedig változatos, egyik 
gyermeke sem válogatós, így nem 
korlátozódik 3-4 ételre a minden-
kori választék.

– Sok a főzelék, a krumplis étel, 
de a saláták is a kedvencek közé tar-
toznak. Szívesen főzök, de nem va-
gyok egy konyhatündér, az aprólé-
kos munkát már csak az időhiány 
miatt sem preferálom. Ugyanakkor 
nem okoz gondot, hogy gyorsan, 
sokfélét főzzek – mondja Kiss Ani-
ta, aki egy ilyen, könnyen elkészít-
hető, ám egészséges és ízletes ételt 
ajánl a Miskolci Napló olvasóinak.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Hűsítő friss alapanyagokból
Manapság csaknem végtelen a 
fagyisok tárháza, s szinte bármiből 
készíthető frissítő nyári édesség.

Balogh Zoltán fagylaltkészítő 
például a klasszikus ízek mellett 
egzotikus gyümölcsös, whiskys, 
sőt ibolyás fagyit is árul.

– Mindig nagy sláger a vaní-
lia, csokoládé, citrom, de a man-
gó, maracuja vagy a sárkány-
gyümölcs is népszerű. Nyáron 
leginkább a gyümölcsös, frissítő 
ízek a kelendők, míg a hidegebb 
hónapokban a csokis kekszeset 
vagy a karamellásat viszik – árul-
ta el az ügyvezető, aki friss vagy 
olasz alapanyagokból, tartósító-
szer, színezékanyag és állomány-
javító nélkül főzi a fagylaltot.

Mint mondja, készítés szem-
pontjából megkülönböztetendők 
a főzött, tejes, illetve a vízből, cu-
korból és gyümölcsből készült 
vitamindús fagyik, melyek akár 
reggeliként is fogyaszthatók.

– Akár virágokból, példá-
ul rózsából, levendulából, ibo-
lyából is készíthetünk fagylal-

tot úgy, hogy kisajtoljuk belőlük 
az olajat. A whiskys nálam iga-
zi whiskyből készül, a pisztáciás 
pedig valódi szicíliai sós pisztá-
ciából – mondta Balogh Zoltán.

Arra a kérdésre, hogy van-e 
„közönségkedvenc”, azt vall-
ja, nem lehet egyértelműen vá-
laszolni, ugyanis sokszor külső 
alapján választanak a vásárlók.

– Talán az eper az, ami ki-
emelhető. Amikor megjelenik 
a piacokon, a friss gyümölcsből 
főzve nagyszerű hűsítő – mesé-
li Zoltán, aki a fagyi „őshazájá-
ban”, olasz mesterektől leste el a 
szakma fortélyait.     S. P. | fotó: J. Á.

Borajánló
A Dimenzió Borászat tulajdonosa, 
Kovácsné Drabant Katalin és fér-
je számos sikerrel büszkélkedhet. 
Tőlük kérdeztük: milyen bor illik 
leginkább ajánlott ételünkhöz?

Szárnyasok, könnyű ételek és sa-
láták elmaradhatatlan kísérője 
a rozé – ráadásul a nyári meleg-
ben, jól behűtve igazi szomjoltó 

ez az üde bor. Ezért a sonkás vagy 
baconos csirkeroládhoz fiatalos, 
epres-málnás illattal, telt szamó-
cás ízvilággal rendelkező, Bűbáj 
kékfrankos rozéjukat ajánlják. 

Sonkás vagy baconos csirkerolád
Hozzávalók 4 személyre: 
1/2 kg csirkemell
20-30 dkg sajt reszelve
3 ek. tejföl
2 tojás
2 ek. liszt
10-15 dkg sonka vagy bacon
só, bors, petrezselyem, vaj
ízlés szerint hozzáadható gomba, répa, kukorica, 
karalábé, borsó

A csirkemellet felkockázzuk, egy tálban ösz-
szekeverjük az összetevőket, és egy nagy masz-
szává gyúrjuk. Kivajazunk egy hőálló tálat, majd 
kibéleljük sonkával vagy baconnel. Beleöntjük a 
masszát, betesszük a sütőbe, és 40-45 percig süt-
jük. Ezt követően kivesszük a tepsiből, átfordít-
juk, hogy a sonka/bacon legyen felül, majd visz-
szatesszük a sütőbe, hogy megpiruljon a teteje.
Amint kihűlt, könnyen szeletelhető. Hidegen és 
melegen is fogyasztható, Kiss Anita szerint a tész-

tán kívül szinte bármilyen körettel, így salátával, 
krumplival, zöldkörettel, rizzsel vagy majonézes 
salátával tálalható. Nemcsak főételként, hanem 
vendégváró „sörkorcsolyaként” is felszolgálhatjuk.

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. 20-ig 
történő foglalás EsEtén:

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
06. 16–23., 8 nap/4 éj 56 900 ft/fő helyett 49 900 ft/fő
további ajánlataink:
karintiai tóvidék – ausztria riviérája
05. 17–20. 39 300 ft/fő helyett 34 300 ft/fő
napfényes itália – Bibione
05. 29–06. 02.,  5 nap/ 3 éj 21 900 ft/fő
06. 22–28., 7 nap/4 éj 43 200 ft/fő
Hétvége lengyelországban –dunajeci tutajozással
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!

Akció 2013. 05. 11-től 2013. 05. 17-ig
Perwoll foly. mosószer, 3 l, 566 Ft/l 1699 Ft
Silan öblítő, orgonaillat, 1 l  449 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Alex padlófény. járólapra, PVC-re, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Well Done mosógél, 3 l, 366 Ft/l 1099 Ft
Prontó bútorápoló, ae., 300 ml, 2996 Ft/l 899 Ft 
Háztartási alu. létrák 3-7 fokosig  6699 Ft-tól 
Héra falfesték, fehér, 16L+ajándék póló, 349 Ft/l 5599 Ft
Diszperzit mennyezet- és falfesték, 14 l, 221 Ft/l     3099 Ft
Beltéri glettanyag fehér, 20 kg, akciós áron, 99 Ft/kg 1999 Ft
Trikolor kerítésfesték, több színben, 0,75 l, 1865 Ft/l 1399 Ft

Akció! Akció!
ÚJABB NAGYSZABÁSÚ ORSZÁGOS Akció kEZDÔDÖTT MÁJUS 8–18-iG 

cOOP ABc ÉS cOOP SZUPER ÜZLETEiNkBEN!

Pannónia sajt 1 kg 1999 Ft
Mia krémtúró vaníliás, 
vaníliás-mazsolás 90 g 109 Ft

Egységár: 1211 Ft/kg

Nógrádi ropogós sós kisperec 50 g 69 Ft
Egységár:1380 Ft/kg 

cOOP nyári turista 1 kg 799 Ft
Sága pipiropogós 1 kg 999 Ft

BAROMFiT ÁRUSíTó ÜZLETEiNkBEN:

Elôhûtött csirkemell filé 1 kg 1299 Ft
Elôhûtött csirkeszárny 1 kg 549 Ft

kERESSE AZ AkcióS Pick TERMÉkEiNkET:

Pick Nosztalgia marhapárizsi 1 kg 1899 Ft
Pick Rákóczi szalámi csemege, 

paprikás 1 kg 3699 Ft
Ringa kapuvári uzsonnasonka 1 kg 1899 Ft

…és még számos akciós termék!
Vásároljon május 2. és június 2. között 2000 Ft felett, hogy megnyerhesse a balatonboglári nyaralást, 

illetve a 200 db ajándéktárgy egyikét! Részletek a boltokban kihelyezett plakátokon!
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Itt az ideje, hogy átvegye az irányítást a saját életét illetően, és ezzel a 
napi teendőit is céltudatosság jellemezze. Kollégái elfogadják, hogy irányítsa őket, de nem árt, ha visz-
szafogja magát, és nem osztogat utasításokat. Próbáljon kicsit diplomatikusabban viselkedni. Magán-

életében színesebb programokat tervez, az egész család kikapcsolódhat.

BiKa (04. 21–05. 21.) A következő napokban régóta húzódó problémái is megoldódhatnak, 
mivel a szokásosnál rugalmasabban kezeli a felmerülő feszültségeket. Ha hivatalos elintéznivalója van, 
itt az ideje, hogy a végére járjon, most könnyebben és gyorsabban elrendezheti azokat. Ha kikapcsoló-

dásra vágyik, szervezzen egy baráti körben eltöltött estét.

iKreK (05. 22–06. 21.) Népszerűségének oka, hogy meghallgatja a kollégái problémáit, 
nemcsak a munkahelyieket, hanem a magánjellegűeket is, de vigyázzon, nem feltétlenül jó, ha taná-
csokat osztogat. Erősítse önbizalmát, akár azzal is, hogy odafigyel az öltözködésére, azt veszi fel, amiben 

a legjobban érzi magát. Nem csak a kedvese fogja értékelni!

ráK (06. 22–07. 22.) Kevésbé zárkózott a héten, a munkahelyén is ápolja a kapcsolatait, ked-
vesebben bánik a munkatársaival. Nem árt, ha továbbképzi magát, hamarabb feljebb juthat a ranglét-
rán. Párkapcsolatának jót tenne pár együtt töltött nap, a közös kikapcsolódás alatt megbeszélhetné-

nek néhány dolgot, amik régebben nyomasztják önöket. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Kiváló szervezőkészségének köszönhetően nem jelent 
problémát, hogy a munkahelyén adódó új helyzeteket kezelni tudja. Előfordulhat ugyanis, hogy kollé-
gái minden aprósággal megtalálják, és ezzel kizökkenthetnék a ritmusából, ha nem tartaná a napi-

rendjét. Párjával legyen türelmesebb, néha nem éri meg vitatkozni. 

szűz (08. 24–09. 23.) Nagy kedvvel lát munkához a héten, érdeklődését felettesei is észre-
veszik és értékelik. Van rá alkalom, hogy megmutassa tudását. Túlságosan gyorsan dolgozik, ez viszont 
ronthat a minőségen, ne kapkodjon, mert könnyebben hibázhat. Pár nap pihenés, nyugalom minden-

képpen jót tenne, mert a munkahelyi stressz nagyon kifárasztja.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Központi kérdéssé válnak a pénzügyei, azt mérlegeli, hogy el-
végzett munkái egyenes arányban állnak-e a fizetésével. Mivel a mérleg nem mutat egyensúlyt, pró-
báljon egyeztetni feletteseivel, illetve nem árt, ha keres egyéb megoldásokat egzisztenciájának bizto-

sítására. Kedvese biztosítja a megfelelő érzelmi biztonságot a nehéz napokban. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Egy kis plusz pénz érkezhet számlájára a következő napokban, 
aminek egy részét nyugodtan fordítsa magára. Itt az ideje, hogy megjutalmazza magát valamivel, 
amire régóta vágyik, kapjon kis kényeztetést a sok fáradságos munka után. Otthon feszültebb a hangu-

lat, aminek nincs is komolyabb oka, inkább csak valami múló szeszély. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Időnként érje be az erkölcsi elismeréssel, saját magát ne azzal ér-
tékelje, hogy mennyi fizetést kap. Nem árt, ha nem az anyagi javak jelentik a központi kérdést az életé-
ben, bár ha elég diplomatikusan próbálkozik, még az is lehet, hogy sikerül ebben a kérdésben egyez-

tetnie a főnökével. Feszültségét ne a kedvesén vezesse le!

BaK (12. 22–01. 20.) Vigyázzon a szájára, mert meggondolatlanul mondhat olyasmit, amit 
később megbánhat, akár munkahelyi, akár otthoni közegben. Pénzügyeire jobban kellene figyelni, 
mivel jobban költekezik mostanában, mint azt megengedhetné magának. Gyerekei több figyelmet 

igényelnek, későbbi problémákat kerülhet el, ha most többet törődik velük.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Munkahelyi csapatában jó a hangulat és végre megtalálta a 
helyét. Még a kevésbé kedves kollégák sem tudják elrontani a közös munkát. Anyagi téren még elége-
detlen, mivel megnőttek a kiadásai. Családtagjaival legyen figyelmesebb, hiszen alig várja, hogy haza-

mehessen. Ne rontsa el veszekedések gerjesztésével az együtt töltött időt.

HalaK (02. 20–03. 20.) Nyitott hangulatban van, szinte mindenkivel megtalálja a hangot. 
A kollégákkal kiváló csapatot alkotnak, az aprólékos munkavégzésekhez viszont már nincs nagy kedve. 
Hajlamos felületesebben dolgozni a szokottnál. Párja túl fáradt a romantikázáshoz, pedig ön egy kis 

gyengédségre vágyna. Szervezzen valami vidám programot.

Ismeri Ön  
Weöres Sándor verseit?

Olvasóink most kétszer nyerhetnek! Most induló négyrészes 
rejtvényünkben a 100 éve született Weöres Sándor egy-egy ver-
sének címét rejtettük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben 
küldjék el címünkre! Játékunkban most kétszer sorsolunk, kü-
lönösen érdemes tehát játszani! Az első két helyes megfejtést, 
együtt legkésőbb május 15-e éjfélig, míg a harmadik, negye-
diket együtt május 28-a éjfélig juttassák el a Miskolci Kommu-
nikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., 
vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők kö-
zött a Miskolci Szimfonikus Zenekar nagyszabású, május 31-ei 
FeelHarmonic Love koncertjére szóló, 2-szer 2 darab belépő-
jegyet sorsolunk ki.

Jellemző a nagyvárosi bűnözés 
A megye összes, ismertté vált bűncselekményének 46 százalé-
kát tavaly a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi terüle-
tén követték el, s ezen cselekmények 83 százaléka  Miskolcot 
érintette. A bűncselekmények döntő hányada tehát tovább-
ra is a nagyvárosi bűnözéshez kapcsolódik – derül ki egyebek 
mellett a városi kapitányság 2012. évi munkájáról készült be-
számolóból, amely a jövő héten kerül a közgyűlés elé. 

Eszerint a rendőrkapitányság ille-
tékességi területén az elmúlt évben 
13 871 bűncselekmény vált ismert-
té – szemben a 2011. évi 10 027-tel 
–, ami 38,3 százalékos emelkedést 
mutat. A bűnözés struktúrájában 
nem történt jelentős változás, a bűn-
cselekmények döntő hányadát – 56 
százalékát – 2012-ben is a vagyon 
elleni cselekmények tették ki. 

Több gyermekkorú elkövető
A korábbi évhez képest többletként 
megjelenő, 3844 bűncselekmény 
közül a beszámoló szerint 2785 
olyan kategóriákhoz köthető, ame-
lyek kevésbé irritálják a lakossá-
got. Ezek közé tartozik a magánok-
irat-hamisítás, a visszaélés okirattal, 
a csalás, illetve a szerzői, vagy szer-
zői joghoz kapcsolódó jogok meg-
sértése

A büntetőeljárások során tavaly 
3529 elkövető vált ismertté, ami 
csaknem tízszázalékos emelkedést 
mutat a korábbi év adataihoz ké-
pest. A gyermekkorú elkövetők szá-
ma 110-ről 200-ra, a fiatalkorúaké 
pedig 365-ről 415-re nőtt. A női el-
követők aránya gyakorlatilag nem 

változott – 19,4 százalékos – a kül-
földieké pedig mindössze 4 ezrelék. 
A gyermekkorú, illetve fiatalkorú 
elkövetők számarányának növeke-
dése a szakemberek szerint egyér-
telműen azt jelzi, hogy fokozni kell 
a feléjük irányuló bűnmegelőzési te-
vékenységet.

A bűnelkövetők magatartását 
kiváltó ok – főleg az erőszakos, ga-
rázda jellegű bűncselekmények 
esetében – leggyakrabban a túlzott 
alkoholfogyasztás. A vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetése mö-
gött azonban már legtöbb esetben 
a bűnözői életszemlélet áll – sok 
elkövető életvitelszerűen a bűnel-
követésre rendezkedett be, nyíltan 
szembefordulva a társadalmi nor-
mákkal.

A helyi bűnözői kör a beszámoló 
szerint ismert, feltérképezett. Prob-
lémát okoznak viszont a folyamato-
san megjelenő fiatal, a hatóság előtt 
még nem ismert kriminális szemé-
lyek, valamint a nem helyi illetősé-
gű, esetleg a vonzáskörzeten túlról 
érkező elkövetők, akik felderítése a 
hagyományos nyomozói módsze-
rekkel nehézségekbe ütközik.

Házaló bűnözők, zsebtolvajok
A Miskolci Rendőrkapitányság 
2011-ben 11 207 bűncselekmény 
esetében fejezett be büntetőeljárást, 
ez a szám 2012-ben 12 635-re nőtt. 
Összesen 7354 sértett vált ismertté, 
szemben az előző évi 6171-el, ami 
19,2 százalékos emelkedés.

Tovább nőtt az időskorú, 60 év 
feletti sértettek száma (1692-ről 
2100-ra), illetve a fiatalkorúaké is – 
262-ről 314-re. Az elkövető és a sér-
tett közötti kapcsolatokat vizsgálva 
megállapítható, hogy 2131 esetben 
idegenek voltak egymás számára, s 
csupán 296 esetben volt alkalmi is-
merősi viszony az érintettek között. 
A gyakorlat alapján elmondható, 
hogy a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek jelentős részénél közrejátszik a 
sértettek magatartása – főként a hi-
székenysége –, a környezet közöm-
bössége, illetve a megfelelő vagyon-
védelem hiánya is. 

Az idősek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények közös jellemzője, 
hogy főként vagyon ellen irányul-
nak. Az élet elleni bűncselekmények 
száma ebben a körben sem halad-
ja meg a más korosztályok sérelmé-
re elkövetett cselekmények arányát. 
Az időskorúak áldozattá válásá-
nak elsődleges oka sok esetben erő-
sen leromlott egészségi állapotuk, 
amely miatt védtelenebbek a tá-
madásokkal szemben. Közrejátszik 
még hiszékenységük, magányossá-
guk, pénzkezelési, pénztárolási szo-
kásuk is. 

Jellemző elkövetők ebben a kör-
ben az úgynevezett házaló bűnö-

zők, akik különféle színlelt vásárlá-
si vagy eladási szándékkal jelennek 
meg az idősek lakásán, ahol a házi-
ak figyelmét elterelve, eltulajdonít-
ják készpénzüket, értékeiket.

A másik, időskorúak sérelmére 
elkövetett jellemző bűncselekmény-
típus a zsebtolvajlás, amikor főként 
pénztárcát, készpénzt tulajdoníta-
nak el az elkövetők, de sok esetben 
táskát, szatyrot is.

A gyermekkorúakat érintő bűn-
cselekmények közös jellemzője a 
tapasztalatok szerint az életkorból 
adódó könnyelműség, az értékek 
iránti felelőtlenség, a túlzott hiszé-
kenység, valamint a testi fejletlen-
ség. A gyerekek általában nem érez-
nek felelősséget tárgyaik, értékeik 
iránt. Azokat többszöri figyelmez-
tetés ellenére is őrizetlenül hagyják, 
s túlzott hiszékenységet tanúsítanak 
ismeretlen személyek iránt. Az eb-
ben a körben eltulajdonított tárgyak 
közé tartozik jellemzően a mobil-
telefon, és több más, szórakoztató 
elektronikai cikk. Az ilyen típusú lo-
pások, rablások már nemcsak a kö-
zép- és felsőfokú iskolákban, hanem 

az általános iskolások körében is 
rendkívül elterjedtek – hangsúlyoz-
za a beszámoló. 

Nincs szerkezeti átrendeződés
A leírtak szerint a bűnözés szer-
kezetében továbbra sem várha-
tó különösebben nagy átrendező-
dés. Ugyanakkor – az utóbbi évek 
tendenciájára és a társadalomban 
végbemenő negatív folyamatok-
ra tekintettel – félő, hogy a kedve-
zőtlen folyamatok tovább folyta-

tódnak, ami különösen igaz lehet 
az internethez kötődő bűncselek-
mények egyre nagyobb arányú tér-
nyerésére.

A bűnözést gerjesztő folyamatok 
mögött kiváltó okként nyilvánvaló-
an az aktuális gazdasági, társadalmi 
folyamatok is meghúzódnak, s ezek 
tekintetében a jövőre nézve sem 
várható gyors változás, így ezen a té-
ren a még agresszívebb bűnüldözői 
fellépés hozhat eredményt.

Szepesi S.

Ülést tart a miskolci közgyűlés
Soron következő, rendes ülését tartja jövő héten, május 16-án, csü-
törtökön Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése. A kiküldött meg-
hívó szerint tárgyalnak egyebek mellett háziorvosi körzet meg-
szüntetéséről, bérleti szerződések megkötéséről – a Szeretet és Hit 
a Jövőért Alapítvánnyal, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal, 
valamint a Laurus Szociális és Kulturális Egyesülettel is.
Napirenden szerepel a Miskolcért, Belvárosért Közalapítvány meg-
szüntetése, az Őszi Napsugár Otthon fenntartói jogának átvétele, a 
helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról, valamint a Miskolci Rendőrkapitányság múlt évi munká-
járól szóló beszámolók elfogadása.                                                      Sz. S.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia 
Operatív Program „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkenté-
si intézkedési tervek” támogatási rendszeréhez benyújtott 
KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0007 azonosító számú, pályázatunk-
hoz kapcsolódóan a 280/2004. (X.20.) kormányrendeletben 
foglaltaknak megfelelően az elkészült zajcsökkentési intéz-
kedési terv 2013.05.25-ig megtekinthető a városi honlapon 
(www.miskolc.hu/varosfejlesztes/zajcsokkentesi-
intezkedesi-terv). A felmerült véleményeket kérjük, hogy 
a fenti idő alatt írásban juttassák el Kiss Roland projektme-
nedzsernek a zajterkep@miskolcph.hu in ternet címre.

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
E-mail: korhig@bazmkorhaz.hu
www.bazmkorhaz.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal, Stratégiai Osztály
3526 Miskolc, Városház tér 8.
E-mail: zajterkep@miskolcph.hu
www.miskolc.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg

Sajtóközlemény

2013. április 30.

„Stratégiai zajtérképek éS zajcSökkentéSi 
intézkedéSi tervek kéSzítéSe MiSkolc Megyei 
jogú vároS közigazgatáSi területére”

Apróhirdetés
Saját gépjárművel rendelkező számlaképes 
munkavállalót keresek, miskolci hajnali szállítási 
feladat ellátására. Érd.: ngrm10@gmail.com 

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók már 
54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 

46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, 
sz: 9–12 óráig.

Álláslehetőség. Megváltozott munkaképes-
ségűeket keresünk varrodai munkára. Telefon: 
30/441-4249

Rovar- és rágcsálóirtás. Ágyi poloska, csótány, 
hangya stb. irtása garanciával. Magánszemé-
lyek és közületek részére. Sáfrány Miklós, 30/822-
0730.

Bűncselekmények megoszlása
a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén, 2012 Személy elleni  5,0%

Közlekedési  2,2%

Házasság, család, ifjúság,  
nemi erkölcs elleni  1,2%

Államig., ig. szolg.,  
közélet tisztasága elleni  3,6%

Közrend elleni  29,0%

Gazdasági  2,9%

Vagyon elleni  56,0%

A honvédelmi  
kötelezettség elleni  0,1%

0,1% 5% 2,2% 1,2% 3,6%

29%

56%
2,9%
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sport  9

Május 11. | szoMbat » Autósport: Miskolc Rally, prológ. Népkerti Speedway Aréna, 
15.00 » Kézilabda: NB II férfi. Miskolc VSI – Kisvárdai KC SE. Egyetemi körcsarnok, 15.00.

Május 12. | vasárnap » Autósport: Miskolc Rally. Bükkszentlászló, 02.00.

Május 18. | szoMbat » Amerikaifutball: BAFC-kupa, Miskolc Renegades – Győr 
Sharks. Ifi-pálya, 14.00 » Kézilabda: NB II női, MVSI – Kisvárda KC SE. Egyetemi körcsarnok, 15.00.

Május 19. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, DVTK – KTE. Diósgyőri stadion, 16.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Belváros, Népkert, hegyek: Miskolc Rally!
Egyéves szünet után újra fu-
tamot rendeznek Miskolcon 
az Országos Rally Bajnok-
ságban – ez lesz a 19. Mis-
kolc Rally.

Az ORB és a Rallye2 mezőnye 
mellett historicos és sprintes ver-
senyzőket is láthatnak az autósport 
szerelmesei a sorozat második ál-
lomásán.

Szombaton, a város napján több 
mint 150 autó vonul majd fel dél-
után fél 3-kor, a Városház té-
ren – Hadik András autójában itt 
láthatjuk majd a DVTK csapatka-
pitányát, José Luquét is.

A prológ a népkerti Speedway 
arénában lesz: az első autó délután 
3 órakor rajtol. Ezt négy gyorsasá-
gi követi még aznap, míg vasárnap 
hajnal 2 órakor a Bükkszentlászló 
– Bükkszentkereszt közti gyorsasá-
gival folytatódik a Miskolc Rally. A 
prológon emelkedő rajtszám sze-

rint indulnak majd a párosok, de a 
Historic, az ORB és a Rallye2 után 
még a sprintmezőny is érkezik. A 
szervizpark ezúttal is a Lorántffy 
utcai autószalonban lesz.

Az ORB-ben az előfutók-
kal együtt közel 60, a Rallye2-
ben majd 30, a sprinteseknél 50, 
a historicosoknál pedig pontosan 
egy tucat páros indulása várható.

A magyar bajnokság szezonnyi-
tóját, az Eger Rallyt a Kazár Mik-
lós, Szőke Tamás kettős nyerte.

– Miskolcon próbálunk egy ki-
csit a nézőknek is kedvezni. Már 
Egerben rengetegen, 4-5 ezren vol-
tak a rajtnál, rég láttam ilyet. Bükk-
szentlászlón is biztosan nagyon 
sokan lesznek. Ahol többen van-
nak, ott picit húzgáljuk majd a ké-

ziféket, látványosan megyünk – 
mondta Kazár Miklós.

A sprintesek közt Zsigulijával 
induló miskolci Kuttor Norbert is 
sokat ad a látványos vezetésre.

– A Zsiguli olyan élményt nyújt, 
ami felejthetetlen a közönségnek 
és a versenyzőnek is. Látványosan 
és gyorsan is lehet vele menni, s a 
hátsókerekes autó mindig népsze-
rű volt – magyarázta.

A környezetvédelmi felügyelő-
ség szerdai határozata szerint a Lil-
lafüred – Mályinka közötti rész 
mentén, a védett terület teljes hosz-
szán nem tartózkodhatnak nézők. 
A „Bükkszenteknél” viszont már 
ott lehetnek a szurkolók. A szerve-
zők ajánlása szerint a helyszíneket 
tömegközlekedéssel érdemes meg-
közelíteni mind a miskolci, mind a 
többi borsodi helyszín esetében. A 
rally miatt a 15-ös busz helyett autó-
buszpótló kisvonat szállítja majd az 
utasokat szombaton délután 4 órá-
tól vasárnap hajnali 4 óráig a Lilla-
füred és Garadna közötti szakaszon.

K. J. – S. P.

» Első és harmadik hely. Nyolc 
kadett és hat serdülő lánycsapat részvé-
telével rendeztek kosárlabdatornát a hét-
végén a Miskolci Egyetem körcsarnokában. 
A Miskolc Városi Sportiskola serdülőcsa-
pata állhatott fel a dobogó legfelső foká-
ra csoportjában, a kadettek pedig harma-
dikok lettek.

» Értékes győzelem. Szomba-
ton hazai környezetben szerepelt az MVSI 
OB I/B-s férfi vízilabda-együttese. A ráját-
szásban a 7–12. helyért játszanak, ezúttal 
a szegedi vízipólósuli látogatott a borsodi 
megyeszékhelyre, s maradt alul a hazaiak 
ellenében 14–10-re.

» MVSI-vereség. 35–27-re kika-
pott a Debreceni EAC otthonában az MVSI 
férfi kézilabdacsapata az NB II északkele-
ti csoportjának 20. fordulójában. Szomba-
ton a második helyezett Kisvárdát fogadja 
Montovay Péter 8. helyen álló együttese az 
utolsó előtti fordulóban.

» Kikapott a Steelers. Szomba-
ton pótolta a Miskolc Steelers a Dunaújvá-
ros Gorillaz ellen az első fordulóból, a már-
cius végi havazás miatt elhalasztott Divízió 
1-es amerikaifutball-mérkőzést. Az Acél-
csapat 32–6-ra kikapott idei utolsó hazai 
meccsén.

» Sikerrel zártak. 14–9-es győze-
lemmel zárta vasárnap a szezont a Mis-
kolci Szabadidőközpont Floorball SE az 
SZPK-Nokia Komárom „B” ellen, s az ötödik 
helyen végzett az OB2-ben.

» Ötödik lett Kiss Pál. Hétvégén a 
mogyoródi Hungaroringre érkezett az Auto 
GP. A sorozat magyarországi versenyén a 
miskolci Kiss Pál Tamás a két futam után az 
ötödik helyen zárt.

röviden ››››››››››
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Pontszerzés spanyol gólokkal
A szezon talán legjobb diósgyő-
ri mérkőzésén, a három spanyol 
„muskétás” góljaival játszott dön-
tetlent a DVTK a bajnoki címvédő 
Debrecen ellen szombaton, a diós-
győri stadionban.

4327 néző láthatta, hogy támadó 
szellemű DVTK fut ki a „szen-
tély” gyepére szombaton, a ta-
valyi bajnok, ám idén a Diós-
győrhöz hasonlóan idegenben 
gyengélkedő DVSC ellen. Nem 
kapott helyet a kezdőcsapatban 
Tisza Tibor, Rudolf Gergely pe-
dig keretben sem volt nyaksérü-
lése miatt.

A hazai piros-fehérek többet 
támadtak, de a Debrecen szer-
zett kétszer is vezetést. Kulcsár 
Tamás góljára José Luque szögle-
tét követően Fernando válaszolt 
az első félidőben, a fordulást kö-
vetően pedig Adamo Coulibaly 
és Bódi Ádám használt ki egy-
egy védelmi hibát. A második já-
tékrészben becserélt Tisza buk-
tatását követően – a csatár sokat 
tett hozzá a DVTK játékához 
– Luque büntetőből szépített, 
majd ismét Tisza volt az előké-
szítő, akinek szögletét Francisco 
Gallardo fejelte a gólvonal mögé 
a hajrában, így 3–3 lett a vége a 
„keleti rangadónak”.

– Már az első félidő elején le-
hetett volna gólt lőni, de nem 
sikerült. A Debrecen nagyon 

jó csapat, a tabella első felében 
áll. Örülök a három gólnak, az 
egyenlítésnek és a pontnak, de 
annak nem, hogy nem nyertünk, 
s alapvető hibákat követtünk el – 
értékelt a lefújás után Kovac Zol-
tán megbízott vezetőedző.

A találkozót követően talán az 
egyenlítő gól szerzője, Gallardo 
volt a legboldogabb, aki a Szen-
tes-éra alatti mellőzöttsége után 
sorozatban másodszor volt kez-
dő, s ezúttal gólt is szerzett. Paco 
az ismert közösségi oldalon kö-
szönte meg az őt támogatók se-
gítségét, nekik ajánlva gólját.

„A tegnapi gólomat mind-
azoknak ajánlom, akik támo-
gattak engem a nehéz időkben. 
Gondolok itt azokra a szurko-
lókra, akik skandálták a neve-
met, amikor nem játszottam, 
akik felmutatták az engem támo-
gató feliratot, és akik folyamato-
san bátorító üzeneteket küldtek. 
Mindez nagyon fontos számom-
ra, minden egyes ilyen üzenet vi-
tamininjekció, hogy folytassam. 
Ezért szeretném Nektek ajánlani 
a Debrecennek lőtt gólomat, va-
lamint anyák napja alkalmából 
minden édesanyának (…)” – írta 
vasárnap a spanyol középpályás.

A DVTK pénteken, lapzár-
tánk után Kaposváron lépett pá-
lyára, míg jövő hét vasárnap a 
Kecskemétet fogadja.

S. P. | fotó: F. Kaderják Cs.

A magyar sport fejlődéséért
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
sportvezetőknek tartottak tájé-
koztatót csütörtökön a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) elöljárói.

» folytatás az 1. oldalról
A MOB főtitkára a 16 kiemelt 
sportág támogatásáról szóló kon-
cepcióról elmondta, három oka 
volt a döntésnek.

– A sikeres olimpia, az új sport-
stratégia és a kormány sportsze-
retete volt a három mozgatórugó, 
amiért a TAO-s sportágak mel-
lett további 16-ot támogathatunk. 
Objektív mérőszámok alapján, a 
munka és a tervezés után tett ja-
vaslatot a bizottság a sportágakra. 
Mintegy 15 milliárd forint plusz-
forrás áramlik a sportba, ami óriá-
si összeg, főleg ahhoz képest, hogy 
eddig éves szinten 12 milliárdból 
gazdálkodhatott a MOB – hang-
súlyozta Szabó Bence.

Bartha Csaba sportigazgató-
helyettes kiemelte, nyolcéves cik-
lusra terveznek, mely magában 
foglal két olimpiát és számos vi-
lágversenyt.

– Több mint nyolcvan szak-
szövetség van hazánkban, me-
lyekre összesen jutott eddig 2-3 
milliárd. Ez nem elég az életben 
tartásukhoz, ezért kellett racio-
nalizálni a források elosztását. 
Létrehoztunk egy felzárkóztatá-
si alapot, hogy ezek a sportágak 
is megkapják azt a lehetőséget, 
mint a TAO-sok. Egy röplabda- 
vagy síszövetségre így az évi hét-
millió helyett jutna 40-50 – sorol-
ta a sportvezető.

A sportigazgató-helyettes el-
árulta, a Miskolcra tervezett mul-
tifunkcionális sportcsarnok – 
mely otthont ad majd röplabda-, 
judo-, vívás- és asztalitenisz-edzé-
seknek, illetve -ver  senyeknek is – 

koncepciója tetszett a MOB ille-
tékeseinek, sőt, ötletet adott egy 
budapesti küzdősportaréna léte-
sítéséhez.

Győrfi János osztályvezető sze-
rint a rendszerváltás után leépül-
tek a megyei szervezetek, így eze-
ket is átszerveznék.

– Miskolc kivétel ez alól, aktív 
sportélete van, ettől függetlenül 
itt is lesz iroda – jegyezte meg.

Országos konzultációsoro-
zat, tapasztalatgyűjtés után új, 
megyei hálózatot alakítanak ki, 
hogy a sport területén is össze-
kapcsolják az országot. A me-
gyei jogú városokban MOB-iro-
dákat hoznak létre, melyekben 
két személynek teljes, egynek 
pedig félállást finanszíroz a bi-
zottság.

– A fejlődéshez sportszerető 
polgármester és képviselő-testü-
let is elengedhetetlen – húzta alá 
az osztályvezető.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Székely – borsodi meccs. Az Aranycsapat Alapítvány kez-
deményezésére nem hivatalos barátságos mérkőzést rendeztek Szé-
kelyföld és Borsod-Abaúj-Zemplén megye U19-es csapatai között a 
DVTK – DVSC-mérkőzés után szombaton, a diósgyőri stadionban. 
A kezdőrúgást az ötletgazda, Kű Lajos olimpiai ezüstérmes labdarú-
gó, az Aranycsapat Alapítvány elnöke végezte el.

Bibliák István jótékonykodással vezette fel a Miskolc Rallyt, egy ajándékcso-
magot már kaptak a GYEK kis betegei, és keddig még várják az adományo-
kat a plázában | fotó: M. L.
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Az Eastjob Személyzeti Tanácsadó cég  immár ötödik éve segíti partnere-
it professzionális HR-szolgáltatásaival. Partnereinket mind a  megfelelő 
szakember megtalálásában és kiválasztásában, mind a belső HR-folyama-
tok kialakításában, fejlesztésében, optimalizálásában magas színvonalon, 
rugalmasan és hatékonyan támogatjuk.  

Megrendelőnk megbízható, nagy múlttal rendelkező, nemzetközi színtéren 
is jelen lévő munkáltató, akik az emberre értékként tekintenek, megszer-
zésükre, fejlesztésükre, megtartásukra nagy hangsúlyt fektetnek.

Ezen partnercégeink megbízásából keresünk elsősorban az Észak-kelet 
magyarországi régióba

felsőfokú mérnöki végzettséggel  
és angol/német nyelvismerettel 

rendelkező munkatársakat az alábbi területekre:

Műszaki, terMelési terület        
A leendő munkatárs feladatai:

• Gyártástámogatás
• Termelésirányítás    
•  Karbantartás

• Termékfejlesztés
• Terméktesztelés
• Projektmanagement
• Minőségbiztosítás

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

eastJob – a siker Önre vár!

MIVIKÖ Miskolc Kft.: már Nyíregyházán is
a MivikÖ Miskolc víziközmű-karbantartó és kör-
nyezetvédelmi kft. nyerte meg a nYÍrvv non-
profit kft. által februárban, a csapadékcsatorna-
hálózat tisztítására, illetve a haváriaesetekkel 
kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtására ki-
írt nyílt közbeszerzési eljárást.

Mint dr. Schweickhardt Gyula ügyvezető elmondta, 
április 8-án átvették a munkaterületet, és ezzel pár-
huzamosan fióktelephelyet létesítettek Nyíregyhá-
zán. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zata tulajdonában lévő zárt csapadékvíz-csatornák, 
szikkasztó kutak, tisztítóaknák, víznyelőaknák és 
csapadékvíz-átemelő aknák szükség szerinti tisztí-
tását, a duguláselhárítási feladatok elvégzését vállal-
ta a miskolci cég. Két fővel bővítették a létszámot az 
éves ütemterv alapján meghatározott feladatok el-
végzésére.

A miskolci cég a folyamatos egyeztetések mellett 
24 órás ügyeletet tart fenn Nyíregyházán, havária 
esetén pedig a MIVIKÖ Miskolc Kft. munkatársai-
nak maximum 30 percen belül meg kell kezdeniük 
a duguláselhárítást. A határozott időtartamú szerző-
dés 1 évre szól.

– Szeretnénk folyamatosan úgy végezni a mun-
kánkat, hogy a szerződést jövőre meghosszabbít-
sák, vagy ha új pályázati kiírást tesznek közzé, azon 

nagyobb eséllyel indulhassunk – árulta el az ügyve-
zető.

Kiemelte, a cég végzi a MIVÍZ Kft. mint közszolgál-
tató megrendelésére a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását 
Miskolcon. Mint ismertette, 2011 októberében Mis-
kolcon változtak az erre vonatkozó szabályok, és en-
nek következtében több mint tízszeresére nőtt az el-
szállítandó szennyvíz mennyisége.

– Tevékenységünk azért fontos, mert így ez a 
szennyvíz nem kerül be a talajba, nem veszélyezteti 
a sérülékeny vízbázis területét. Folyamatosan négy 
kocsival végezzük a szennyvízszállítást – mondta dr. 
Schweickhardt Gyula.

Fontosnak tartják, hogy a közszolgáltatási szerző-
désben rendezett módon, a hatósági engedélyek-
nek megfelelően történjék az elszállítás, amire Mis-
kolc területén csak a MIVÍZ Kft. mint közszolgáltató 
jogosult.

– Jogszabálysértő, és bírsággal sújtható, ha vala-
ki mással oldja meg a szennyvíz elszállítását. Sok-
szor tapasztalunk illegális begyűjtést több szenny-
víztípus esetében, pl. a zsírfogók tisztítása során is. 
Azt tapasztaljuk, hogy a begyűjtött anyagokat több 
esetben nem megfelelő módon helyezik el, ilyenkor 
a szükséges hatósági eljárást mindig megindítjuk – 
mondta az ügyvezető, hozzátéve, ha nem a megfe-
lelő, hatóságilag engedélyezett módon helyezik el a 
szennyvizet a csatornarendszerbe, akkor folyama-
tos dugulásokat okozhat, ami a szolgáltató számá-
ra többletköltségeket eredményez.

Dr. Schweickhardt Gyula elmondta, a MÁV-nál je-
lenleg is van hasonló jellegű kiírás, amit megpályáz-
tak. Múlt héten pedig elnyerték az avasi mélyszivár-
gó rendszer tisztítási és karbantartási feladataira kiírt 
pályázatot is.

– Igyekszünk olyan árakat biztosítani, amivel a pá-
lyázatokon eredményesen tudunk részt venni, és 
olyan szolgáltatást nyújtani, amivel a megrendelő-
ink elégedettek – tette hozzá.



május 11. | szombat
9.00–18.00 | III. Gárdonyi Magyar Nóta Ének-

lési Verseny. Gárdonyi Géza Művelődési Ház.

május 12. | vasárnap
10.30 | Mosó Masa mosodája. Bábszínház.

május 14. | kedd
17.00 | A csodaszarvas nyomában. Író-olvasó ta-

lálkozó Kövesi Péterrel. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.
18.00 | Szerelem és démonai. Csernus Imre pszi-

chiáter előadása. Művészetek Háza.

május 15. | szerda
14. 00 | Hogyan kerülhető el az áldozattá vá-

lás? Az önkormányzat előadássorozata az időskori 
bűnmegelőzésről. Bűnmegelőzési Centrum.

17.00 | A kompromisszumokról. ArTTér. Lézer-
pont Látványtár.

május 16. | csütörtök
10.00 | Móra-emléknap. Emlékfaültetés. Móra Fe-

renc Könyvtár.

12.00 | Operamesék. Zenei ismeretterjesztés a Ma-
gyar Állami Operaház művészeinek közreműködé-
sével. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

18.00 | A Biblia a magyar költészetben. Babits 
Mihályról Reisinger János irodalomtörténész tart 
előadást. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

18.00 | Szűcsné Farkas Zsuzsanna kamarakon-
certje. Zenepalota, Bartók-terem.

május 17. | péntek
16.00 | Operaklub. Opera Gála. Bábszínház.
17.00 | Vendégségben a Múzsák kertjében. 

Gömörország fóruma. Miskolci Galéria, Feledy-ház.
20.00 | Nyílt nap. Szabó Gyula Bemutató Csillag-

vizsgáló.
20.00 | A Nyughatatlan koncert. Helynekem.

május 18. | szombat
19.00 | Anti Fitness Club-koncert. Ifjúsági Ház.
20.00 | Classic Drum and Bass. Helynekem.

május 19. | vasárnap
10.30 | Pom-Pom meséi. Csodamalom Bábszínház.
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május 13. | 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 14. | 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 15. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 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 16. | 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 17. | 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 18. | 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 19. | 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 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 16–22. | 15.15 Menedék; amerikai romantikus film | 12 | (Béke-terem) 
| 15.30, 17.45 Kolibri kód; amerikai thriller | 16 | (Uránia-terem) | 17.30 Em-
berrablás; feliratos dán thriller | 16 | (Béke-terem) | 19.45 Szeretők, utazók; 
feliratos spanyol vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Lore; feliratos német–
ausztrál–angol háborús film | 16 | (Uránia-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
Sötétségben – Star Trek (MB premi-
er, digitális 3D) | 12 | 19.30 (sze)
Kolibri kód (MB premier) | 16 | (11.15 
(szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 
22.30 (p–szo)
Mellékhatások (F premier) | 16 | 
11.00 (szo–v), 13.15, 15.30, 17.45, 
20.00 – 22.15 (p–szo)
Zambézia (MB premier, digitális 3D) 
| 6 | 12.00 (szo–v), 16.00, 18.00
Zambézia (F premier) | 6 | 10.00 
(szo–v), 14.00
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 | 12.15 (szo–v)
Oblivion (MB) | 16 | 19.45 – 22.15 (p–
szo)
G. I. Joe (MB digitális 3D) | 16 | 19.30 
(kivéve sze)
Croodék (MB digitális 3D) | 6 | 10.45 
(szo–v), 13.00, 15.00, 17.15
Horrorra akadva 5. (F) | 16 | 12.30 
(szo–v), 21.45 (p–szo)
Jurassic Park (MB digitális 3D) | 12 
| 10.00 (szo–v), 14.30, 17.00, 19.30 – 
22.00 (p–szo)
A nagy nap (MB) | 16 | 10.15 (szo–v), 
14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–
szo)
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 9–15. ›››››››››››››››››

» » Vasárnap, május 12-én mocorgós szentmisét mutatnak be a minorita rendház ebéd-
lőjében délután 4 órakor a kisgyermekes családoknak. 

» Hétfőn, 13-án Hit évi katekézist tart Palánki Ferenc püspök a mindszenti templomban, 
délután fél 6 órai kezdettel.

» Ugyancsak hétfőn tart előadást a Szent Anna Kolping-házban Török László teológiai ta-
nár este fél 7-től Az Újszövetség hite címmel a Kolping Akadémia keretében.

» Május 18-án, pünkösd szombatján 10 órai kezdettel a Liszt Ferenc téren (az újgyőri plé-
bániatemplom előtti parkban) kerül sor arra a szentmisére, amelyet a csíksomlyói szentmisével 
egyidőben rendeznek, elsősorban azok számára, akiknek nincs módjuk a zarándokútra. A szent-
misét Palánki Ferenc püspök mutatja be a miskolci papság koncelebrálásával, a plébániák közös 
rendezésében.

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

HirDetés

Miskolc Város Ünnepe 
május 11. | szombat
Miskolc temetői
08.00 | Kegyeleti megemlékezés. Koszorúzás 

nagy miskolciak sírjánál.

Miskolci Nemzeti Színház
10.30 | Ünnepi közgyűlés.

Szent István téri színpad
09.45–12.30 | Civil Kavalkád

09.45–10.20 | Miskolci Majorette 
Együttes műsora
10.20–10.30 | Avas Néptáncegyüttes 
Mini Csoportjának előadása
10.30–11.15 | Blue Birds Band – a 
Szentpáli István Szakközépiskola jazz ze-
nekarának műsora
11.20–11.40 | Barta Viola Mária szín-
művész gyermekműsora, valamint „Tánc 
a Nőkért” – flashmob a Holdam Egyesü-
let szervezésében
11.40–12.10 | A belvárosi evangélikus 
gyülekezet újgenerációs dicsőítős zene-
karának műsora
12.10–12.30 | Dallamok Szárnyán 
Nyugdíjas Művészeti Klub zenés műsora

12.30–14.00 | Nemzetiségi önkormány-
zatok műsora
12.45–12.50 | Bolgár Nemzetiségi Ön-
kormányzat
12.50–13.20 | Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat 
13.20–13.30 | Görög Nemzetiségi Ön-
kormányzat
13.30–13.45 | Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat

19.00 | Miskolc Város Bora díjátadó
19.15 | Charlie-koncert.

Állandó programok: kézműves és 
gasztronómiai vásár

Rákóczi-ház
10.00–20.00 | Miskolc és Tampere test-

vérvárosi kapcsolatának 50. évfordulója. 
Finn játszóház – Múmin-mesék, finn gyerek-
dalok, Angry Birds-figurák készítése-színezése, 
Angry Birds-verseny tablet gépen, hoki, arcfes-

tés stb.; „Ki tud többet Finnországról?” – játé-
kos vetélkedő és nyeremények; finn és magyar 
bioétel-kóstoló, finn sütikóstoló; finn nyelvi és 
irodalomóra, kórusmuzsika; puzzle Tamperéről, 
kötetlen finn este finn popzenével 

15.00 | Légihíd – a budapesti Finn Nagy-
követség természetfotó-vándorkiállí-
tásának megnyitója. A kiállítást megnyit-
ja: Pasi Olavi Tuominen – a Finn Köztársaság 
rendkívüli, meghatalmazott nagykövete. Kö-
szöntőt mond: Pfliegler Péter – Miskolc alpol-
gármestere

15.30 | Megidézett pillanatok – fotókiállí-
tás megnyitója Breitenbach József emlé-
kére, a Miskolci Magyar–Finn Baráti Kör 
rendezésében. Megnyitja: Deák Csaba tiszte-
letbeli finn konzul.

Tourinform iroda (Városház tér 13.)
14.00 | Ingyenes városnézés. Időtartama kb. 1,5 

óra. A program – illeszkedve a Borangolás témá-
jához – elsősorban a múltbéli vendéglátáshoz 
kapcsolódó belvárosi értékeket mutatja be.

Herman Ottó Múzeum Papszeri 
kiállító épülete

15.00 | Egy miskolci nemes az országos po-
litikában. Szemere Bertalan pályaképe és pá-
lyatársai. A kiállítást megnyitja Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere. Köszöntőt mond Pusztai 
Tamás múzeumigazgató.

Minorita templom
16.00 | Hálaadó ökumenikus istentiszte-

let a városért

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

bítók. Jelenetek Mozart – Cimarosa – Doni-
zetti operáiból. Előadják a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének ének 
tanszakos hallgatói. 

Avasi borospincék
10.00–20.00 | II. Avasi Borangolás. Két út-

vonal, egyenként 12 megállóval, finom ételek-
kel, hangulatkeltő zenével. Pohár- és térképfel-
vételi hely: Palóczy-emlékmű, PalacsintaHáz.

HirDetés

 
 
 
 
 

 

 

A rendezvényeken, igény esetén, vállalunk
hideg, meleg étkeztetést és büfészolgáltatást.

Bérelhetők továbbá tornatermek, szabadtéri sportpályák.

» esküvők  » tárgyalások 
» Ballagások  » Konferenciák 
» Osztálytalálkozók » előadások 
» Halotti torok  » Kiállítások

és egyéb rendezvények lebonyolítására.

Ajánlatkérés és foglalás az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-46/500-061
E-mail: teremberlet@mkmkozpont.hu

A Miskolci Közintézmény-működtető Központ
(3525 Miskolc, Városház tér 13.)

Miskolc 25 pontján helyiségeket ad bérbe:
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284 éve, 1729. május 7-én 
Erdődy Antal Gábor egri püspök 
oklevélben járul hozzá a feren-
ces minorita rend miskolci meg-
telepedéséhez. Előírta a hit ter-
jesztésének, a prédikátoroknak, a 
tanításnak, a misézésnek a kötele-
zettségét.

328 éve, 1685. május 8-án a 
szendrői várkapitány betört Mis-
kolc városába, hogy az erdélyi re-
belliseket (Thököly Imre katonáit) 
kiverje. Ám azok bevették magu-
kat az avasi templomba, a császár-
nak pedig a hadakozás közben „is-
tentelen károkat hagytak maguk 
után”.

274 éve, 1739. május 11-én 
született a város tanácsának hatá-
rozata, amely szerint a Csabai ka-
putól kezdődően palánkkerítéssel, 
előtte húzódó árokkal kellett Mis-
kolcot körbekeríteni. A Csabai ka-
punál, a Szentpéteri kapunál és 
Fábián kapunál voltak ellenőrzött 
sorompók.

Hétforduló ›››››››

„Szupermaraton”
Megválasztották az egyetem szé-
pét, borát, diákrektorát, de a kö-
zéppontban természetesen most 

is a zene volt a nyári fesztivál-
szezont indító MEN-en, azaz a 

Miskolci Egyetemi Napokon. 
Minden évben a legjobb elő-

adókat várják ide, és a négyna-
pos, maratoni bulin még mára, 
szombatra is jut a jóból. Hogy 

mást ne mondjunk, a Bëlga, The 
Carbonfools, illetve az Irie Maf-

fia lemezbemutató koncertje bú-
csúztatja az egyetemi (és persze a 
miskolci középiskolás) élet legvi-
dámabb napjait. (fotó: Juhász Ákos)

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

Richard Panek: 4% Univerzum – 
sötét anyag, sötét energia
Az utóbbi évtizedekben egy maroknyi 
tudós egymással versengve munkálko-
dott azon, hogy megmagyarázza azt a 
nyugtalanító tényt, hogy világegyete-
münknek csak 4 százalékát teszi ki az 
az anyag, amiből az ember, a könyvek, a 
holdak, a bolygók, a csillagok és a galaxi-
sok felépülnek. A többi, a világegyetem 
túlnyomó többsége teljesen ismeret-
len. A kozmoszról alkotott kép alapjai-
ban hibás, nemcsak Földünk, hanem 

általában véve az anyag is csupán jelentéktelen része a világnak. Ri-
chard Panek bemutatja, hogyan jutottak erre a tudományos világké-
pet megrengető következtetésre a tudósok. Lépésről lépésre végigkö-
veti a „sötét anyag” és a még ennél is bizarrabb „sötét energia” utáni 
nyomozás történetét

Ben Kane: Spartacus – a gladiátor
Nagyon keveset tudunk Spartacus-
ról. Tudjuk, hogy Trákiából származott, 
hogy egykor Róma seregében harcolt, 
majd gladiátor, végül két éven át egy rab-
szolgahad vezére volt, és kis híján térdre 
kényszerítette Rómát. Ben Kane briliáns 
regényében akkor találkozunk Sparta-
cusszal, amikor egy évtized távollét után 
visszatér Trákiába, készen arra, hogy le-
telepedjen. A trónt azonban egy új ki-
rály bitorolja, egy hitszegő gazember, aki 
azonnal fogságba ejti Spartacust, és elad-
ja egy gladiátorokat kereső római rabszolga-kereskedőnek. Kezdetét 
veszi az odüsszeia, amelynek során Spartacus a történelem egyik leg-
nagyobb legendájává és forradalmárok példaképévé válik.

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…  A XX. század első évtizedében készült ké-
peslap a „Diósgyőr Vasgyári Munkáskórházat” ábrázolja, amely-
nek hivatalos átadása 1901. december 31-én volt. A „munkáskór-
ház” ekkor még egyetlen épületet jelentett, de környezetében nyolc 
évtized alatt további 21 objektum épült. A terveket a kolónia fele-
lős tervezője és építésze, Szvetlik Mátyás még 1888-ban elkészítette, 
de ez földszintes létesítmény volt. Ennek a tervnek a felhasználásá-
val, de az igényeknek hosszú távon megfelelni kívánva épült emele-
tesre a jellegzetes téglahomlokzatú, a kolónia többi épületének meg-
felelő hangulatú „gyógyház”. A munkáskolónia délnyugati részét, a 
Kerek-dombot találták a legalkalmasabb helynek. Mint épület, és 
mint gyári szolgáltatás messze túlmutat azon a korszakon, amely-
ben épült.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Nemcsak gyors, látványos is
Miskolc a rallysport egyik 
fellegvára, így a szombati, 
19. Miskolci Rally sprint-
futamának mezőnyéből 
természetesen a helyi ver-
senyzők sem hiányoznak, 
rajthoz áll Kuttor Norbert 
is aranyszínű Ladájával.

Kuttor Norbert 12 évesen szeret-
te meg a rallyzást. Lillafüreden 
volt egy gyorsasági, s megtetszet-
tek neki a hangos autók, elkezdett 
versenyre járni.

– Amint lehetett jogosítvá-
nyom, vettem is egy Trabantot, 
majd jöttek a Zsigulik, amiket el-
kezdtünk átalakítani. Azóta is a 
versenyzés, a rally az egyik szerel-
mem – mondta.

Első versenyautója még egy 
„kereklámpás” Zsiguli volt, ám, 
mint meséli, haladni kell a korral, 
így jött a „kocka”.

– Azt szeretem leginkább ben-
ne, hogy lehet gyorsan és lát-
ványosan is menni, csúszkál a 
hátulja, ami fontos, hiszen a kö-
zönséget is ki kell szolgálni. El-

sősorban a nézők kedvéért ver-
senyzem, így a látvány dominál 
vezetés közben – árulta el a ver-
senyző, aki szerint Miskolc a rally 
fellegvára, hiszen a legnagyobb 
magyar versenyzők innen indul-
tak, s a város környékén vannak a 
legjobb pályák.

– A legjobb, leginkább techni-
kás pályák itt találhatók a környé-
künkön. A kedvencem a Bükk-
szentkereszt – Bükkszentlászló 
szakasz, amin lefelé szeretek in-
kább menni, mert akkor eltűn-
nek az erőkülönbségek. Hiába 
van jó motorod, ha lefelé jössz, 
nem ér semmit, ha nem vagy bá-
tor – mesélte Kuttor Norbert. 

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Kolibri kód
Joe Jones, a veterán ka-
tona, aki harcolt Af-
ganisztánban is, lesze-
relése után azonnal 
nyomozásba kezd, hogy 
kiderítse, ki ölte meg 
terhes barátnőjét. A cél 
természetesen a bosszú, 
amely érdekében még 
arra is hajlandó, hogy más ember személyazonosságát felvegye, s fel-
újítsa a kínai maffiához fűződő kapcsolatait.

amerikai thriller, korhatár 16 év | Művészetek háza, 
Uránia-terem; május 16–22., 15.30, 17.45, május 
23–29., 15.30

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

Névadó – Bolyai Farkas
A Diósgyőri Kórháztól ke-
letre, az Örös utca és a 
Gózon Lajos utca közöt-
ti összekötő út, keletről 
a Kabar utca a párhu-
zamos „szomszédja”, 
nyugat felől sportpá-
lya van.

Bolyai Farkas a nagy-
enyedi, majd a kolozsvári 
kollégiumban végezte tanulmánya-
it. Először nyelvtehetségével tűnt 
ki (gyermekkorában nyolc nyel-
vet tanult), de rajzolt és festett, sőt 
színészi képességekkel is rendel-
kezett. Jénában, majd Göttingen-
ben matematikát tanult, így termé-
szetes volt, hogy a marosvásárhelyi 
kollégiumban matematikaprofesz-
szor lett. Több mint fél évszázadon 
át tanított fizikát, matematikát, de 

mezőgazdaságot, ember- és 
állatgyógyászatot, s új fű-
tőkemencéjével feltalá-
ló is lett. Szépirodalmi 
munkásságát néprajzi 
tanulmánya vezette be. 
Hat matematikai témájú 

könyvet írt (ezért eredez-
tetik tőle a magyarorszá-

gi matematikai kutatásokat). 
A Kolozsvári Színház megnyitá-
sára több drámát is írt, szépirodal-
mi munkásságát hét kötet fémjelzi. 
(1775–1856 között élt, Marosvásár-
helyen temették el. Mivel speciali-
tása a nekrológok, gyászjelentések 
írása volt, megírta saját búcsúztató-
ját is. Emlékmúzeum, emléktábla, 
szobor, gimnázium, s egy kisbolygó 
is őrzi a tudós évszázadokat átívelő 
nagyságát.)                                        D. I. 

Sportoltak az ovisok. Száz versenyző kisóvodással, valamint 
a lelátókon helyet foglaló, és onnan buzdító mintegy ötszáz gyer-
mekkel, szülővel és óvodapedagógussal tartottak bemutatót és sor-
versenyt a Diósgyőri Óvoda és tagóvodái szerdán, a Herman Ottó 
Gimnázium tornacsarnokában. A 19. alkalommal megszervezett 
sportprogram fővédnöke, Sebestyén László országgyűlési képviselő 
úgy fogalmazott, „Ez a remek rendezvény felkészíti az óvodás gyer-
mekeket az iskolai mindennapos testnevelésre. Reményeim szerint a 
diósgyőri hagyományoknak megfelelően komoly sportolók fognak 
kikerülni az itt vetélkedő gyerekek közül”. (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 hó 10-én nagy ünnepnapja 
lesz Miskolcz városnak. Ekkor fog-
juk megünnepelni hazánk fenn-
állása ezredik évfordulójának je-
lentőségteljes nagy ünnepét. Az 
ünnepély díszes sorozatának fény-
pontját fogja képezni a Halickán 
(vásár-téren) rendezendő népün-
nepély (ma Szentpéteri kapu). Az 
ünnepélyt a tűzi játék után szép-
ség verseny eredményének megál-
lapítása és a szépségdíjnak ünnepé-
lyes átadása fejezi be” – olvassuk a 
Borsodmegyei Lapok 1896. május 
9-ei számában.      Dobrossy István


