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A miskolciak nagyobb biztonságáért
A város napja keretében két 
új autót kapott a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet. 
A héten pedig elkezdődött 
az önkormányzat által szer-
vezett bűnmegelőzési elő-
adássorozat is, amely arra a 
kérdésre segít választ találni: 
hogyan kerülhető el az áldo-
zattá válás.

Két hófehér, felmatricázott Da-
cia Duster szolgálati gépjárművel 
lett gazdagabb a Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet, amelyek már 
munkába is álltak, de a hivatalos 
átadó ünnepségre szombat délután 
tudtak sort keríteni. Pfliegler Pé-
ter, Miskolc város alpolgármeste-
re adta át a szolgálatellátáshoz őket 
Vincze Csabának, a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet megbízott 
vezetőjének.

Előtte az alpolgármester a köz-
biztonság megszilárdításához ve-

zető út eddigi lépéseiről számolt 
be a miskolciaknak, megemlít-
ve, hogy már nincs pénzkifizetés a 

posták környékén; ami mindenki-
nek jó, hogy 94 térfigyelő kamera 
működik már a városban, melyek 

segítségével több bűnelkövetőt is 
sikerült már elfogni.

» folytatás a 3. oldalon

Közbiztonság, körzet
Soron következő, rendes ülését tar-
totta csütörtökön Miskolc közgyű-
lése. Napirendre kerültek a városi 
tömegközlekedést, ingatlanok ér-
tékesítését érintő témák, döntöttek 
belvárosi kedvezményekről – a sür-
gősségi indítványokkal együtt húsz-
nál is több előterjesztés került terí-
tékre. A legnagyobb vitát ezúttal is 
Miskolci Rendőrkapitányság múlt 
évi tevékenységéről szóló beszámoló 
eredményezte. » részletek az 5. oldalon

Fernando is visszavonul
José Luque áprilisi bejelentése után a DVTK egy másik spanyol kö-
zéppályása, Fernando Fernández is úgy döntött, szögre akasztja ci-
pőjét. A 33 éves játékos döntését a klub hivatalos honlapján tették 
közzé csütörtökön. A csapat közben a vasárnapi meccsre készül.

» részletek a 9. oldalon

Egész nap városünnep
Az idén szombatra esett má-

jus 11., a város napja, így a csa-
ládok, baráti társaságok egész 

nap együtt ünnepelhettek, szó-
rakozhattak a színes progra-

mokon. A hagyományoknak 
megfelelően ünnepi közgyűlé-
sen adták át a város ez évi elis-
meréseit. » részletek a 4. oldalon

Matolcsy: fenntartható a növekedés

Mindenki számára láthatóvá 
vált a magyarországi gazdasági 
növekedés az első negyedévben, 
ami azért különösen örömte-
li, mert ez már egészséges szer-

kezetű növekedés – jelentette 
ki Matolcsy György, a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke csütörtö-
kön Miskolcon.

» cikkünk a 3. oldalon

kattintsunk 
Miskolcra!
április végétől akár fotelből is be-
járhatjuk Magyarországot, Miskol-
cot is a street view-val.  
elekt-rovat | 7. oldal

„Jó az öreg 
a háznál”
deák bárdos Mihály a legutóbbi 
országos bajnokságon is megmu-
tatta, hogy jó az öreg a háznál.  
sport | 9. oldal

MegúJul az 
avasi kilátó 
Miskolc egyik emblematikus épü-
letén, az avasi kilátón felújítási 
munkákat végez a város.  
a város | 3. oldal

Még egy szakasz az operafesztiválig
A Kazinczy és a Déryné utca kö-
zött is megkezdődött a sétálóutca 
megújítása. 

Szőnyi Péter, a Zöld Nyíl projekt-
igazgatójának elmondása szerint 
a munka megfelelő ütemben ha-
lad, sőt, az Ady híd és a Kazinczy 
utca déli oldala mellett már dol-
goznak az Ady híd északi oldalán 
és a Kazinczy – Déryné utca kö-
zötti szakaszon is.

– A Centrum előtti szökőkút-
nál talált állapotok néhány hétig 
akadályozták a burkolást, stati-
kai felméréseket követően újra 
kellett betonozni a területet – 
mondta Szőnyi Péter, hozzátéve, 
hogy az operafesztiválig minden 
olyan szakasszal végeznek, me-
lyen most dolgoznak, a munka 
a rendezvény után folytatódik.

A Széchenyi utcán a felsőve-
zeték-tartó oszlopok is megújul-
nak, ezek – mint fogalmazott – a 
Villanyrendőrnél és a Kazinczy 
utca Hősök terei végében lévő 
kandeláberekhez hasonlítanak 
majd. Rendbe hozzák a meglévő 
fákat és közel 100 újat ültetnek.

Szőnyi Péter kérdésünkre el-
mondta azt is, bár a minőségi hi-
bák miatt kijavíttatták az Avas 
szálló előtti, illetve a Villanyrend-
őr és a Szentpáli közötti szakasz 
egy részét, mert – mint azt a vá-
ros főmérnöke, Taba Benő a ked-
di ellenőrzés után hangsúlyozta 
– nem vesz át az önkormányzat 
olyan munkát, amellyel szemben 
akár a legapróbb szakmai kifo-
gás felmerül. Ez nem módosítja 
a szakaszok befejezésének határ-
idejét.        Tajthy Á. | fotó: mocsári L.

Szabad zóna 
A kormány a múlt héten növelte 
a szabad vállalkozási zónák köré-
be sorolt kistérségek számát. Az új 
szabad zónák között van a miskol-
ci kistérség is.    » cikkünk a 3. oldalon

Kazárék révén miskolci  
győzelem a Miskolc Rallyn
Az időjárás okozta problémák mi-
att a Miskolc Rally mezőnye május 
12-én, este 8 órakor érkezett meg 

Miskolcra, a Városház térre, ahon-
nan előző nap délután elrajtolt. A 
kétnapos verseny során voltak bo-
rulások, sokan feladni kényszerül-
tek, de mindenki komoly sérülés 
nélkül fejezte be az országos baj-
nokság hétvégi futamát, amelynek 
győztese a miskolci Kazár Mik-
lós, és tiszteletbeli miskolcivá vá-
lasztott társa, Szőke Tamás. A do-
bogó alsó fokát is helybéli szerezte 
meg, hiszen abszolút harmadik-
ként zárt a Balogh János–Holczer 
Dániel kettős.

» cikkünk a 9. oldalon

HirdeTés

Legyenek zöld falak!
Városzöldítési programot indít 

Miskolc, melynek keretében ke-
resik a város legszebb zöld hom-

lokzatát. Az önkormányzat maga 
is példát mutat felületek zöldíté-
sével. Ugyanakkor nem áll meg 

a pályázattal az idei program, au-
gusztusban a felületek zöldíté-

sét támogatják is virághagymák-
kal, növényekkel. Pályázni lehet 

majd több ezer növényre, me-
lyek átadására az őszi, ültetési 

időszakban kerülhet sor. 
» részletek a 8. 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.).

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

Folytatódik a lomtalanítás 
Május 21. | kedd
Vasgyár: Alsószinva, Ballagi K., Bolyai F., Felsőszinva, Für-
dő, Glanzer M., Gózon L., Hamerák M., Irma, Jászai M., 
Jedlik Á., Kabar, Kerpely A., Kristály, Lónyai M., Magyar, 
Mányoki Á., Mester, Ó, Örös, Pléh S., Sándor, Técsey F., 
Topiczer J., Vasgyári. 
Lyukó: Danlos, Görögszőlő 32–44., Kishajtás dűlő, 
Kislyukó dűlő, Kutyorvölgy, Lackó tanya, Lyukóvölgy, 
Lyukóvölgy Bányaoldal – Erdőgazdaság – Gulyakút 
– Herceghajtás – Kishajtás, Lyukóvölgyi út, Meredély, 
Őzugró.

Május 22. | szerda
Lyukó: Búzavirág, Gerbera, Jácint, Jégvirág, Liliom, Ne-
héz, Tulipán, Szegfű.

Május 23. | csütörtök
Bükkszentlászló
Komlóstető: Ládi telep, Szeder u. társasházak 
Tatárdomb: Bánát, Blaha L. 15–23., Bodrogi Zs. Boldog, 
Boróka, Cinka Panna, Csákány, Csavar, Csille, Fenyves, 
Mária, Mogyoró, Mongol, Muhi, Tatár köz, Tatárárok, To-
kaji F., Üllő, Verseny.

Május 24. | péntek
Bulgárföld: Andrássy 98–102., Bertalan társasházak, 
Fazola H., Kiss tábornok 2–26., Stadion, Szarkahegy tár-
sasházak.
Testvériség – Daru u. közti terület: Daru, Görögszőlő 
2–30., Nemzetőr, Tátra, Testvériség, Torontáli.
Andrássy u. 51–59., Számozott u. társasházak.
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Az eastjob piacán meghatározó szerepet betöltő partnercége számára keres munkatár-
sat termelésivezető/gyártáselőkészítő pozícióra Hajdú-Bihar megyébe. A pozícióban 
elvárás a szakmai felkészültség, illetve termelési tapasztalat.
Az eastjob Személyzeti Tanácsadó cég immár hatodik 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.

TeRMelésI TeRüleTvezeTő/
gyáRTáselőKészíTő

Feladatok:
•  Irányítja az egyedi megrendelés  

alapján előállított termékekhez  
tartozó termelési területek  
munkáját

•  Az egyes termelési prioritások  
meghatározása a termelési célok 
figyelembevételével

•  A hozzá tartozó termelési területek 
költségfelhasználására javaslattétel, 
a termékekkel kapcsolatos elő- és 
utókalkulációk elkészítése

•  A termelési hatékonyság folyamatos 
feljesztése

•  A termelési anyagkezelés irányítása,  
az alap- és segédanyagok  
beszerzésében való részvétel

•  Termelési folyamatok, procedúrák  
megtervezése, kivitelezése

•  Munkavállalók kiválasztása,  
folyamatos fejlesztése, értékelése

Elvárások:
•  Asztalos szakipari technikusi  

vagy felsőfokú végzettség
•  Termelési területen szerzett vezetői  

és gyártáselőkészítői tapasztalat
• Magabiztos, dinamikus fellépés
• Modern termelési módszerek ismerete
• Magas szintű problémamegoldó képesség
• Stratégiai szemléletmód
• Önálló munkavégzés
• Felhasználói szintű Office-ismeretek
• Jó kommunikációs készség

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

easTJOb – a sIKeR ÖnRe váR!

bővülő ügykör. A Kormányabla-
kokban intézhető ügyek köre 2013. 
július 1-jétől 87 új ügykörrel egészül 
ki, így az állampolgárok már 150-féle 
ügyben fordulhatnak országszerte a 
Kormányablakokhoz. Ezzel együtt 
már több mint 2000 ügyben állnak 
majd az ügyfelek rendelkezésére.

szakmai elismerés. Knuth Károly 
Szakmai Díjjal ismerték el Tanka Sán-
dor, a MIHŐ műszaki igazgatójának a 
magyar távhőszolgáltatás érdekében 
kifejtett sokéves, magas színvonalú, 
példaértékű munkáját.

Parkolás. Május 19-én, pünkösd-
vasárnap és 20-án, hétfőn ingyenes 
a parkolás a Régió Park Kft.-hez tar-
tozó felszíni parkolókban. Kivétel ez 
alól a kiemelt idegenforgalmi öveze-
tek és a Tiszai pályaudvar környéke. A 
Miskolc Holding Zrt. közös lakossá-
gi ügyfélszolgálati irodája, a MIK Zrt. 
központi ügyfélszolgálata, valamint a 
Régió Park Kft. ügyfélszolgálata hét-
főn zárva tart. A MIHŐ és a MIVÍZ 
folyamatos munkarendben üzemelte-
ti diszpécserszolgálatát. Az AVE Mis-
kolc a megszokott napokon viszi el a 
kommunális jellegű hulladékot.

Közzétett dokumentáció. Az 
ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvaro-
zó Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay út 
89., 1. em. 7.) a Miskolc, Gábor Áron 
u. 42. szám alatti ingatlanon (23 209/2 
hrsz.) fémhulladékgyűjtő, -előkeze-
lő telep létesítését tervezi a telephe-
lyen már meglévő raktárcsarnokban. 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció 
június 4-éig megtekinthető az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 
4.), valamint Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának Építési 
és Környezetvédelmi Hatósági Osztá-
lyán ügyfélfogadási időben.

Hőseinkre emlékezünk 
Idén is a hagyományos helyszíne-
ken zajlanak megemlékezések és 
koszorúzások a Hősök napja alkal-
mából május 26-án, vasárnap. a 
szemere kertben felavatják a meg-
emlékezésen az új kopjafát is.

A Hősök Napja alkalmából, má-
jus 26-án, vasárnap 11.30-kor a 
Szemere kertben, az újraavatan-
dó Doni kopjafánál, 12.30-kor a 
Hősök terén, Miskolc város el-
esett hőseinek emlékművénél, 
13.30-kor a Hősök temetőjében 
tartanak megemlékezést.

Az ünnep méltó előkészí-
tése érdekében az MKK arra 
kéri a pártokat, a polgári és ci-
vil egyesületeket, hogy részvé-
teli és koszorúzási szándéku-
kat május 23-áig jelezzék az 
alábbi címen: Miskolci Kultu-
rális Központ Nonprofit Kft., 
3531 Miskolc, Győri kapu 27/A, 
e-mail: ifihaz©ifihazmiskolc.hu.

Mint arról beszámoltunk, az 
új kopjafát a közgyűlés döntése 
alapján Szondy Sándor fafaragó, 
népi iparművész és Litwin Jó-
zsef iparművész készítette el.

Május 13. | hétfő

Miskolc diákszemmel. Az Mun-
kácsy Mihály Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény Aranyecset című, 
Miskolci séta alcímű gyermekrajzpá-
lyázatán 12 iskola mintegy 243 diákja 
ragadott ceruzát. A díjazott képekből 
kiállítás nyílt az intézményben. 

Receptek az ideális élethez. 
Egészségnevelési foglalkozások, 
drogprevenció, sportversenyek, nyel-
vi táborok, konfliktuskezelésről szó-
ló előadások – mindez csak néhány 
eleme annak a kétéves, az egészsé-
ges életmódot zászlajára tűző projekt-
nek, mely most kezdődött a Szentpáli 
István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakközépiskola és Szakiskolában.

Május 14. | kedd

Kultúrtörténeti verseny. Erdély 
múltja és jelene címmel harmadik al-
kalommal rendezte meg a középis-
kolások számára kiírt versenyt és di-
ákkonferenciát a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara, melyen 
három szekcióban 18 csapat vett részt.

Május 15. | szerda

Madarak, fák, gyerekek. A mada-
rak és fák napja alkalmából megyei 
természetvédelmi vetélkedőt ren-
dezett a megyei pedagógiai intézet, 
amelynek döntőjét a Miskolci Állat-
kert és Kultúrparkban tartották meg. 

Május 16. | csütörtök

Pataki Jánost köszöntötték. Kiál-
lítással köszöntötték a 80 éves Pataki 
János festőművészt a Feledy-házban. 
A tárlat a művész alkotásait fogja cso-
korba, ezzel tisztelegve a több évtize-
des művészeti pálya előtt. 

Új játszóházat kapott a gyeK. Ün-
nepélyes keretek közt adta át a Rota-
ry Club a megyei kórház gyermek 
Onkohaematológiai és Csontvelő-
transzplantációs Osztályon fekvő be-
tegei részére kialakított játszószobát.

Drogmentes Maraton. Miskolcra 
érkezett a Drogmentes Maraton csa-
pata. A program részeként tavaly több 
mint 45 ezer gyermek vett részt drog-
felvilágosító előadáson. 

ápolók napja. Mosoly és szakérte-
lem címmel, az ápolók nemzetközi 
napja alkalmából szakdolgozói tudo-
mányos ülést tartottak a Semmelweis 
Kórházban. A kétnapos rendezvény 
első napján szakmai előadásokat hall-
gathattak meg a résztvevők. Az ápolói 
hivatást hazánkban és mindenhol a 
világon május 16-án ünneplik. 

Május 17. | péntek

nyiss nekem kaput! Ezzel a címmel 
tartott tehetségnapot a miskolci Gö-
rög Katolikus Cigány Szakkollégium 
a Nyitott Ajtó Baptista Általános Is-
kolával és a Miskolci Egyetem Tanár-
képző Intézetével közös szervezésben. 
Az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával Hit és közösség címmel 
indított projekt részeként mutatkoz-
tak be a tehetségek. 

„Határolódjanak el a maffiabaloldaltól!”
Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő szerdai, 
miskolci sajtótájékoztatóján felszólította a helyi szocialistá-
kat: „határolódjanak el a maffiabaloldaltól, a maffiától és a 
maffiamódszerektől”. Sebestyén László, ugyancsak fideszes 
országgyűlési képviselő pedig pénteki sajtótájékoztatóján az 
elmúlt húsz év legsúlyosabb botrányának nevezte, hogy ki-
derült, a baloldal alvilági emberekkel intéztette az ügyeit.

Mint Csöbör Katalin fogalmazott, a 
közvélemény néhány nappal ezelőtt 
döbbenten vehette tudomásul, hogy 
2010-ben a baloldal, a választásokra 
készülve, lepaktált az alvilággal.

– Az időközben előkerült hang-
felvételekből az derült ki, hogy a 
Nemzetbiztonsági Hivatal volt ve-
zetője és az alvilág ismert szerep-
lője az akkori ellenzéki politikusok 
elleni lejárató akciókban egyezett 
meg. Azzal a Portik Tamással kötöt-
tek paktumot, akit több gyilkosság-
gal is vádolnak. Lényegében forró-
drót volt az alvilág és a szocialisták 
között, és elég volt csengetni a párt-
ból, a maffia készséggel szállította a 
megrendelt hamis információkat – 
fogalmazott a képviselő.

Mint mondta, „ha nem volt in-
formáció, akkor gyártottak, egész 
Portik-filmstúdiók, forgatókönyv-
írók és internetes oldalak dolgoz-
tak a baloldali kampány sikeréért: 
lejárató videókat készítettek, zsarol-
tak, megvesztegettek. A hangfelvé-
telekből az is kiderült, hogy a maf-

fiavezér rendszeresen pénzelte a 
szocialista politikusokat, azaz meg-
vesztegette őket, az igazságszolgál-
tatás befolyásolásáért cserébe. Ma-
gyarul szólva, az alvilág pénzelte a 
baloldalt!” – hangsúlyozta Csöbör 
Katalin, aki arról is szólt: a Hajdú-
Bét-ügy a mai napig nincs erköl-
csileg lezárva, „500 károsult család 
pénze szőrén-szálán eltűnt”.

– Jól emlékszünk még, hogy Baj-
nai Gordon magyarázata erre úgy 
szólt: nem értettünk hozzá. A balol-
dal, ha eddig még nem, most erköl-
csileg végleg megbukott, mert aki 
bűnözőkkel szövetkezik, az maga 
válik bűnözővé. Ezért a magyar bal-
oldal: maffiabaloldal – hangoztat-
ta a fideszes képviselő, kiemelve: 
„az időközi választások hétről hét-
re megmutatják, hogy az ország és 
benne Miskolc nem kér a maffia-
baloldalból, senki nem akarhatja, 
hogy ezek az emberek még egyszer 
hatalomra kerüljenek”.

Csöbör Katalin a tájékoztató vé-
gén felszólította a miskolci szo-

cialistákat: „határolódjanak el a 
maffiabaloldaltól, a maffiától és a 
maffiamódszerektől”.

A témában tartott pénteki saj-
tótájékoztatóján Sebestyén László 
fideszes országgyűlési képviselő ki-
jelentette: az elmúlt húsz év legsú-
lyosabb botránya az, hogy kiderült, 
a baloldal alvilági emberekkel intéz-
tette az ügyeit.

Az ma már mindenki számá-
ra egyértelmű, hogy kapcsolat volt 
a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány, 
illetve a szervezett bűnözés között, 
mondta az országgyűlési képviselő. 
Megjegyezte: most ez a páros pró-
bálja újra elnyerni az emberek bi-
zalmát, akik akár az ördöggel is 
cimborálnak a hatalom érdekében. 
A Fidesz – KDNP mindent meg 
fog tenni annak érdekében, hogy ez 
a „maffiabaloldal” ne kerülhessen 
újra az ország élére.

Említést tett arról is, hogy a bal-
oldaliak telefonhívásokkal keresik 
a lakosságot, melynek során a véle-
ményüket kérdik, és a hívás végén 
az automata közli, ezzel hozzájárul-
tak, hogy adataikat külföldi szerve-
reken tárolják. Emiatt több panasz 
is érkezett a Fideszhez. Emellett az 
országgyűlési képviselő azt is meg-
engedhetetlennek tartja, hogy egyes 
magyar Európa parlamenti képvi-
selők elvtelen támadásaik közben 
lejáratják hazánkat, és még gazda-
sági károkat is okoznak Magyaror-
szágnak meggondolatlan vádasko-
dásukkal.

„Szíve minden szálával” összenőtt Miskolccal
a hagyományoknak megfelelően megemlékező be-
szélgetéssel, ünnepi műsorokkal és koszorúzással 
tisztelegtek idén is Miskolcon, május 16-án Móra Fe-
renc emléke előtt. 

„Miskolcra nem vendégszerepelni jövök, ide egy-
szerűen – hazajövök. Én szívemnek minden szálá-
val össze vagyok nőve a maguk kedves, megértő, in-
tim városával” – írta egyik levelében Móra Ferenc, aki 
éppen 80 évvel ezelőtt, a halálát megelőző évben járt 
utoljára a városban. A látogatásról nyolcadik éve Mó-
ra-emléknapon emlékeznek meg olvasói, tisztelői.

Az idén már nyolcadik alkalommal, az Avasi 
Gimnáziumban megtartott megemlékezésen jelen 
volt Vészits Andrea, az író dédunokája is. Az em-
léknapon előbb vadkörtefát ültettek el a Móra Fe-

renc Könyvtár előtt, majd iskolások adtak műsort. 
Vészits Andrea dedikált a gyerekeknek. A program 
ezután az avasi pincesoron folytatódott – koszorú-
zással.                                                        K. I. | fotó: F. K. Cs.
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A miskolciak nagyobb biztonságáért
Két új autót kapott a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet. 
A héten pedig elkezdődött 
az önkormányzat által szer-
vezett bűnmegelőzési elő-
adássorozat is, amely arra a 
kérdésre segít választ találni: 
hogyan kerülhető el az áldo-
zattá válás.

» folytatás az 1. oldalról
Rendőrök és közterület-felügye-
lők járőröznek párban a városban, 
folyamatosak az összehangolt el-
lenőrzések, lovas mezőőröket állí-
tottak szolgálatba a nehezen meg-
közelíthető külvárosi részeken. A 
Széchenyi utcán lévő Bűnmegelő-
zési Centrumban előadássorozatot 
indítanak az áldozattá válás meg-
előzésére.

Ennek a folyamatnak a követke-
ző lépése a két autó átadása, me-
lyek segítségével már nemcsak a 
lovas mezőőrök tudnak a nehéz te-
repen közlekedni. Pfliegler Péter 
hozzátette, nem áprilisi tréfa volt, 
hogy április 1-jével elindították a 
Miskolci Önkormányzati Rendé-
szetet, elkötelezettek abban, hogy a 
bűnöző elemeket kiszorítsák a vá-
rosból.

Hogyan kerülhető el 
az áldozattá válás? 
A fenti kérdés volt a témája az ön-
kormányzat, a rendészet és a me-
gyei rendőr-főkapitányság által 
indított bűnmegelőzési előadásso-
rozat első részének, melyet szerdán 
rendeztek a belvárosi Bűnmegelő-
zési Centrumban.

Az előadássorozatot még hetek-
kel ezelőtt hirdették meg a szerve-
zők, és annak címe sokak érdeklő-
dését keltette fel, a Széchenyi utcai 
Bűnmegelőzési Centrum teljesen 
megtelt érdeklődőkkel, elsősorban 
idősekkel, hiszen ők gyakran vál-
nak bűncselekmények áldozatá-
vá. Oláh Pálné elmondása szerint 
azért érkezett az eseményre, mert 
sok hasznos információt, tanácsot 

vár azzal kapcsolatban, hogyan vi-
gyázhat magára, értékeire.

– Az alapvető információkkal – 
például, hogy nem célszerű olyan 
környékeken egyedül megfordul-
ni, ahol nem tudok segítséget kérni 
– tisztában vagyok, de biztosan el-
hangzanak majd itt hasznos taná-
csok – mondta.

Vincze Csaba elmondta, a cél 
éppen az, hogy ilyen lehetősége-
ket, alternatívákat mutassanak a 
lakosságnak arra, hogyan óvhat-
ják meg saját és szeretteik testi ép-
ségét, illetve vagyontárgyaikat a 
bűnözőktől.

– Az önkormányzat, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság és a Miskolc Városi 
Önkormányzati Rendészet eddig 

is igyekezett mindent elkövetni, 
hogy megvédje a várost és lakos-
ságát, azonban ebben a munkában 
a lakosság aktívan is segítségünk-
re tud lenni. Mi azt próbáljuk meg-
mutatni, milyen esetekben mit te-
gyenek – mondta Vincze Csaba, 
hozzátéve, a sorozat mostani, első 
előadásán elsősorban az idősek-
re koncentráltak, nekik szerették 
volna bemutatni a város és a me-
gye bűnügyi helyzetét, illetve taná-
csokat adni.

Az értékek, életek védelme
Vincze Csaba elmondta azt is, 
hogy a júniusi előadáson bemu-
tatkozik majd a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Polgárőrszövet-
ség is, illetve a katasztrófavédelmi 
referens is előadást tart arról, hogy 
egy-egy katasztrófahelyzetben mi-
lyen módon védekezhet a lakosság.

– Az előadásokra várunk min-
denkit, akit érdekel az, hogyan óv-
hatja meg értékeit és saját, illetve 
családja életét, éppen ezért most 
és a jövőben is kiemelt figyelem-
mel leszünk azokra a tapaszta-
latokra, melyeket az ide érkezők 
megosztanak velünk, az így felve-
tődő problémákkal, helyzetekkel 
is szeretnénk foglalkozni későb-
bi előadások során – mondta Vin-
cze Csaba.

H. I., T. Á. | fotó: F. Kaderják Cs.

Szabad vállalkozási zóna lett a miskolci kistérség is 
A kormány a múlt héten döntött a 
szabad vállalkozási zónák körébe 
sorolt kistérségek – illetve az azok-
hoz tartozó települések – számának 
kibővítéséről. Az új vállalkozási zó-
nák között van a miskolci és sátoral-
jaújhelyi is.

A kormány ez év elején véglegesí-
tette a szabad vállalkozási öveze-
tek listáját. Ennek értelmében az 
ország társadalmi-gazdasági le-

szakadással leginkább érintett 47 
térségére vonatkoznak a kormány 
által meghirdetett különleges ked-
vezmények. E térségek jelentős 
része Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben található.

A szabad vállalkozási zónák a 
meglévő, 47 kistérséget és 903 te-
lepülést érintő száma kilenc me-
gye 14 kistérségének 177 települé-
sével bővül – mondta el Czomba 

Sándor, foglalkoztatásért felelős 
államtitkár kedden.

– A szabad vállalkozási zónák 
lényege, hogy mindazokat a fej-
lesztési, beruházási, adópolitikai 
és foglalkoztatáspolitikai kedvez-
ményeket, amelyek egy térség po-
tenciális lehetőségeit jelentik, egy 
komplex program keretein belül 
lehessen kezelni – fogalmazott az 
államtitkár, aki szerint ahol sza-
bad vállalkozási zóna jön létre, 

ott plusz támogatásokat kapnak a 
vállalkozások. Ez minden munka-
vállaló után 700 ezer forintos tá-
mogatást jelent új munkahely lé-
tesítése esetén.

– Korábban a Nemzeti Foglal-
koztatási Alapból pályázatot ír-
tunk ki, itt maximálisan 2,6 mil-
lió forintot lehetett egy ember 
foglalkoztatására új munkahe-
lyenként nyerni, ez emelkedik 
még 700 ezer forinttal, ha ez a bő-
vítés szabad vállalkozási zónában 
valósul meg – emelte ki Czomba 
Sándor.

Matolcsy: egészséges szerkezetű és fenntartható a növekedés
Mindenki számára látható-
vá vált a magyarországi gaz-
dasági növekedés az első 
negyedévben, ami azért kü-
lönösen örömteli, mert ez 
már egészséges szerkeze-
tű növekedés – jelentette ki 
Matolcsy György, a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) el-
nöke csütörtökön a Miskol-
ci Egyetemen, ahol kezde-
tét vette a jegybank országos 
szakmai konzultációsorozata.

A sorozat azért indult, mert a Ma-
gyar Nemzeti Bank kiemelt jelen-
tőségűnek tartja a szakmai pár-
beszédet az önkormányzatok, a 
megyék, régiók, a felsőoktatási in-
tézmények és a kkv-k között, an-
nak érdekében, hogy az elindult 
gazdasági növekedés tartós, fenn-
tartható legyen, maradjon – hang-
zott el a konzultációsorozat első ál-
lomásán, Miskolcon.

A rendezvényen az MNB elnöke 
mellett megjelent Balog Ádám al-
elnök, Csizmadia Norbert, a jegy-
bank gazdaságstratégiáért és terve-
zésért felelős ügyvezető igazgatója, 
illetve Kocziszky György, az egye-
tem Gazdaságtudományi Kará-

nak dékánja, a Monetáris Tanács 
tagja is. Patkó Gyula, a Miskolci 
Egyetem rektora örömét fejezte ki, 
hogy a konzultációsorozat Miskol-
con vette kezdetét, mint mondta, a 
Miskolci Egyetem méltó helyszíne 
a rendezvénynek.

Mint ismert, a Központi Statiszti-
kai Hivatal szerdán ismertetett elő-
zetes adatai szerint a magyar bruttó 
hazai termék az első negyedévben 
a negyedik negyedévhez képest 0,7 
százalékkal nőtt, míg az éves vissza-
esés üteme 1,7 százalékról 0,9 száza-
lékra mérséklődött.

Matolcsy György jegybankel-
nök örömtelinek nevezte azt, hogy 
a tavaly beindult növekedés mos-
tanra láthatóvá vált.

– Az pedig különösen örömte-
li, hogy ez a növekedés egészséges 

szerkezetű és fenntartható, mégpe-
dig azért, mert nem hitelből, nem 
eladósodásból, nem fenntarthatat-
lan makrogazdasági pályából fakad. 
Azért egészséges, mert a kitörési 
pontokon növekszik a gazdaság ala-
csony inflációs környezetben, azért, 
mert a költségvetési trendforduló-
nak köszönhetően csökken a költ-
ségvetési hiány, azért, mert csökken 
az államadósság, a családok és a vál-
lalkozások hitelállománya is csök-
kent. A magyar növekedés, ha csak 
egy hajszállal is, de jobb a régió, sőt a 
német gazdaság növekedésénél is – 
hangsúlyozta az MNB első embere.

A jegybankelnök kiemelte, az 
MNB valamennyi eszközével tá-
mogatja a gazdasági fordulatot, 
ez a segítség – mint hangsúlyoz-
ta – szükséges is ahhoz, hogy ez az 

egészséges növekedés fenntartha-
tóvá váljon. Kiemelte, ezt a felada-
tot azért is tudják megtenni, mert 
a jegybank többi feladatát is siker-
rel végzi. Matolcsy György előadá-
sában hangsúlyozta, a kormány és 
az új jegybanki vezetés hisz a nö-
vekedésben, a reálgazdaságban, az 
iparban, és az ipar, a reálgazdaság 
és a tudás szövetségében.

– Végül a fejlődéshez szövetség is 
szükséges a kkv-szektor, a magyar 
hitelintézeti szektor, az önkormány-
zatok, az egyetemek, a kormány, 
a befektetők és a jegybank között 
– hangsúlyozta Matolcsy György. 
Hozzátette, a kkv-knek nyújtott 
kedvező kamatozású hitelek a ver-
seny erősítését is szolgálják, illetve 
azt is, hogy az ország rendkívül ma-
gas működési költségét csökkenteni 
tudják hosszú távon.

Az eseményen a régió képvise-
letében jelen volt egyebek mellett 
Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal 
vezetője, illetve Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő is.

Az MNB első alkalommal tar-
tott szakmai konzultációt a nö-
vekedési hitelprogramról, illet-
ve monetáris politikájáról. A négy 
állomásból álló sorozat követke-
ző helyszíne Balatonfüred volt, ké-
sőbb Siófokon és Debrecenben tar-
tanak konzultációt.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Két pályázó a szimfonikusoknál
Két pályázat érkezett a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar vezetői 
posztjára kiírt új pályázatra. Hor-
váth Ádámot és Vasas Xenodikét 
a zenekari tagok csütörtökön, 
nyilvános társulati ülésen hallgat-
ták meg. 

A társulati ülésen Horváth 
Ádám operaénekes, a Magyar 
Állami Operaház korábbi mi-
niszteri biztosa nem ismertet-
te pályázatát, mert mint mond-
ta, elérhető a társulat bármely 
tagjának, így a meghallgatás-

nak a válaszokról kell szólniuk. 
Vasas Xenodiké, a zenekar mű-
vészeti titkára viszont élőszóban 
is elmondta, hogyan képzeli el a 
szimfonikus zenekar jövőjét ve-
zetőként. 

A szimpátiaszavazáson 86 
társulati tag voksolt, 8 szava-
zat volt érvénytelen, 9-en tartóz-
kodtak. A társulat 16 tagja Vasas 
Xenodikét, 53 tagja pedig Hor-
váth Ádámot támogatta. Arról, 
hogy ki lesz a miskolci szimfoni-
kusok vezetője, a soron követke-
ző közgyűlésen döntenek.       K. J. 

Virágos Szentpéteri kapu
Idén is ingyenes virágosítási ak-
ciót szerveztek a 10. sz. Szentpé-
teri kapui választókörzetben. A 
helyi lakosok, akik ezt igényel-
ték, a Levente vezér utcai parko-
lóban vehették át a muskátlikat 
szerdán Nánási-Kocsis Norbert 
települési, és Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselőtől.

Nánási-Kocsis Norbert el-
mondta, fokozott gondot for-
dít körzetében a zöldterületek 
gondozására, virágosítására, s 
az is célkitűzése volt, hogy in-
gyen muskátlit biztosítson azon 
helyi lakosok számára, akik vál-
lalják, hogy ezzel díszítik abla-
kaikat, erkélyeiket. Az elmúlt 
évben nagy sikert aratott az ak-
ció, akkor 500 muskátlit osztott 
ki – képviselői keretéből finan-

szírozva – az érdeklődő lako-
sok számára, és közel tízezer 
szál köztéri virágot ültettek ki 
a városrészben. Az idén pedig 
megemelte a keretet, a növekvő 
igényekhez igazodva: ezer mus-
kátli, családonként három tő ke-
rült a lakosokhoz.

(fotó: Mocsári L.)

Tavasszal megújul az avasi kilátó 
Miskolc egyik emblematikus épü-
letén, az avasi kilátón felújítási 
munkákat végez a város. De nem-
csak a kilátó újul meg, hanem a 
környezetében lévő fákon is elvé-
gezték a gallyazást, hogy semmi 
ne zavarja a gyönyörű panorámát.

Az avasi kilátóról készített vizs-
gálatok rámutattak arra, hogy az 
épület állapota statikailag meg-
felelő, ugyanakkor már az el-
múlt évben is szükség volt ál-
lagmegóvásra. A MIK Zrt. 
rendszeresen ellenőrizte a kilátó 
állapotát, a rongálásokból adó-
dó károkat, a hibákat javították, 
a málló részeket is eltávolítot-
ták. Most ennél többről van szó 
– tudtuk meg Pásztor Imrétől, a 
Miskolc Holding kommuniká-
ciós vezetőjétől.

A munka tavasszal az ava-
si kilátó környezetében lévő fák 
gallyazásával kezdődött, de a 
szakemberek elvégezték a kilá-

tó körül lévő többi fa gallyazá-
sát, tavaszi metszését is. Az ál-
lagromlás megállításáról, illetve 
a szerkezeti javításokról tavaly 
szeptemberben szakvélemény 
készült, mely feltárta a javítás rö-
vid- és középtávon elvégzendő 
feladatait.

A rövid távú javítás most, má-
jusban elkezdődött. A terasz bur-
kolat-felválását, a lépcsőfokok 
éleinek kitöredezését javítják, a 
betonacél korrózióvédelmét is el-
végzik. Ugyancsak folyamatban 
van a csatornák rendbetétele.

Ezt követően a középtávú ja-
vítási munkák közül a homlok-
zati és betonfelületek, valamint 
a fa- és fémszerkezetek festésé-
re, a graffitik eltávolítására is sor 
kerül.

Az első szakaszban 2-3 mil-
lió forint értékű munkát végez-
nek, és nagyjából ugyanennyi 
áll rendelkezése a második sza-
kaszban is.

Buszok – igény szerint
Többletjáratok biztosításával el-
kezdődött hétfőn az igény sze-
rinti közlekedés 4 hónapos 
tesztelése Miskolcon, ahol több-
letjáratokat közlekedtet az MVK 
Zrt. az esti, hajnali órákban a 
3A-s, 21-es, 24-es és 31-es vi-
szonylatokon.

Az utasok már több alkalommal 
igénybe vették azokat az utazási 
lehetőségeket, melyeket a több-
letjáratok biztosítanak, közölte a 
társaság, hozzátéve: az eddigiek 
alapján elmondható, hogy szí-
vesen fogadták és használják – 
igény szerint – ezeket a járatokat 
a miskolciak.

Hétfőn a járatokra még csu-
pán 1-1 utazási igény érkezett, 
ennek megfelelően az MVK Zrt. 
kisebb busszal szállította az uta-
sokat, azokból a megállókból in-
dulva és ott megállva, ahonnan 
az utazásra igény érkezett. A kö-
vetkező napokban az érdeklő-
dők és a regisztrálók száma is 
nőtt, az MVK pedig az utazási 
igényekhez igazítva közlekedte-
ti továbbra is a menetrenden fe-
lüli járatait.

Az érintett járatok megtalál-
ható az MVK honlapján, és be-
jelentkezni is ott, vagy az ingye-
nesen hívható 80/296-890-es 
telefonszámon lehet.
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„Amitől szebb, jobb, élhetőbb lesz 
az otthonnak vallott település”
Az idén szombatra esett má-
jus 11., a város napja, így a 
családok, baráti társaságok 
egész nap együtt ünnepel-
hettek, szórakozhattak a szí-
nes programokon. 

A hagyományoknak megfelelő
en Miskolc nagyjai síremlékeinek 
megkoszorúzásával, illetve az ün
nepi közgyűléssel vette kezdetét 
Miskolc város ünnepe. Ez utóbbin 
adták át a város ez évi elismerése
it – a díjazottak névsorát, a város 
két új díszpolgárának bemutatását 
előző számunkban közöltük. Dél
után pedig hálaadó ökumenikus 
istentiszteletet tartottak Miskol
cért a minorita templomban.

A hivatalos programmal egy 
időben megkezdődött a civil ka
valkád is – gyerekprogramokkal, 
népi játszótérrel és a nemzetiségi 
önkormányzatok műsorával vár
ták az érdeklődő kicsiket és nagyo
kat a Szent István téren. A színpadi 
programok mellett sokan érdek
lődtek a kézműves, illetve a gaszt
ronómiai vásár iránt, megkóstolták 
a különleges borokat, a Miskol
czi kolbászt. A gyerekek körében 
egyértelműen a népi játszótér és az 
arcfestés vitte el a pálmát.

Ismét rengeteg érdeklődőt, bor
kedvelőt vonzott az Avas történel
mi pincesorain – idén másodszor 
megrendezett – Borangolás. Este 
pedig átadták a III. Asztaltársasá
gi borverseny díjait, illetve díszes 
diplomával és serleggel ismerték 
el azokat a termelőket, akik Mis
kolc Város Borát adják az elkövet
kező időszakban – fehérbor kate
góriában a miskolci Nagy Bélát, 
vörösbor kategóriában az edelényi 

Virág Tamást, desszertbor kategó
riában a mádi Monyók Józsefet.

A Szent István téren ezt követő
en Horváth Charlie koncertjével 
folytatódott és zárult az egész na
pos programsorozat.

Délután több jelentős kiállítás is 
nyílt a Miskolci Galériában, illetve 
a Herman Ottó Múzeum Papszeri 
kiállító épületében. Kettő Miskolc 
és a finnországi Tampere 50 éves 
testvérvárosi kapcsolata előtt tisz
teleg. A jubileumot finn udvarral, 
játszóházzal is köszöntötték a galé
riában, és itt nyitotta meg a buda
pesti Finn Nagykövetség Légihíd 
című természetfotóvándorkiállí
tását Pfliegler Péter alpolgármes

ter és Pasi Olavi Tuominen, a Finn 
Köztársaság rendkívüli megha
talmazott nagykövete. A Papsze
ren pedig Fogadott fiúk és mun
kás lányok – Tampere történetéből 
képregényben címmel nyílt kü
lönleges tárlat. Itt elhangzott: Tam
pere és Miskolc sokszínű kapcso
latrendszerének köszönhetően sok 
fiatal fordulhatott meg Miskolcon, 
illetve miskolci fiatalok Tampe
rében. A most megnyílt tárlatot 
jegyző művész, Tiitu Takalo is 12 
évesen járt először Miskolcon. 

Új várostörténeti tárlat is nyílt a 
múzeum papszeri épületében. Az 
„Egy miskolci nemes az országos 
politikában – Szemere Bertalan 

pályaképe és pályatársai” című ki
állítás szakított a korábbi várostör
téneti tárlatok szokásaival, és nem 
a teljes várostörténetet, hanem an
nak csupán egy szeletét, a XIX. 
századi Miskolcot mutatja be.

A város napját más rendezvé
nyek is színesítették – így például 
elrajtott a Miskolc Rally. A Miskol
ci Egyetem adott otthont az Or
szágos Tudományos és Technikai 
Diákalkotó Kiállításnak, ami egy
ben verseny is volt, és ugyancsak a 
campuson akkor zárult a Miskolci 
Egyetemi Napok négynapos kon
certsorozata.

Tajthy Á., Kujan I. | fotó: Mocsári L., 
F. Kaderják Cs.

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! 
Hölgyeim és Uraim, 
kedves ünneplő közönség!
„Hogy egy nagy dolgot valóra váltsunk, először is tudni kell nagy 
dologról álmodni, másodszor is pedig állhatatosságot kell kifejleszte-
ni magunkban, hogy a kudarcok láttán se rendüljön meg az álma-
inkba vetett hitünk” – írja Szilvási Lajos. Úgy érzem, ennél jobban 
nem is lehetne röviden elmondani azt, ami ma Miskolcon történik. 
És mikor lehetne ezt jobb alkalommal hangsúlyozni, mint a város 
napján?

Ma Miskolcot áthatja a tenni akarás, a megújulás iránti vágy, a 
jobbá, élhetőbbé válás igénye. A cél tehát megvan. És persze meg-
vannak a nehézségek is. És igen, előfordul, hogy nem mindig sike-
rül elsőre, amit elterveztünk. De aki egy kicsit is követi az eseménye-
ket, figyeli a közéletet, az azt is látja – ha akarja –, hogy kitartóan, 
az ellenszélnek is nekiszegülve haladunk előre, lépésről lépésre köze-
ledve a célokhoz.

Miskolc átalakulóban van. És ez így van rendjén, mert nem hagy-
hatjuk, hogy a világ elmenjen mellettünk. Ez folyamatos küzdelmet 
jelent, de megéri, mert átformáljuk, a kor követelményeihez igazítjuk 
– felélesztjük Miskolcot.

Sokáig, talán túl sokáig is, egy füstös – kohók, kémények feketeségét 
magán hordozó – ipari nagyváros képe fedte el ennek a nagy múltú 
településnek az igazi arcát.
Az üzemek, a gazdasági övezetek azonban lassanként a peremte-
rületekre kerülnek, s a város elkezdte visszanyerni régi, polgári, ke-
reskedővárosi küllemét. A közösségi közlekedés átformálásával, a 
hulladékgazdálkodási rendszer közeljövőbeli átalakításával, a Zöld 
Nyíllal; a gázhajtású buszok hamarosan megtörténő üzembe állí-
tásával, a parkosításokkal, a megújuló energiaforrások egyre széle-
sebb körű alkalmazásával – a napokban Közép-Európa legnagyobb 
geotermikus erőművét volt szerencsém átadni –, Miskolc egyre élhe-
tőbb, egyre tisztább várossá válik, s ez a folyamat itt nem ér, nem ér-
het véget.

Az elkövetkező hónapokban lezajló, a város jelentős részét érin-
tő beruházásoknak és programoknak köszönhetően Miskolc végleg 
maga mögött hagyhatja az acélváros jelzőt, és átlép a digitális váro-
sok körébe – a kibertér segítségével új dimenziót nyitva a lakosság je-
lentős része előtt.

Mindeközben folyamatosan törekszünk arra, hogy az itt élők leg-
nagyobb vágyát is kielégítsük, vagyis hogy növeljük a munkahelyek 
számát. De nem feledkezünk el arról sem, hogy a miskolciak és az 
idelátogatók kényelmét, a szórakozást szolgáló fejlesztéseket is végre-
hajtsunk. Ha ezen az úton járunk, és kiaknázzuk mindazt a termé-
szeti és emberi erőforrást, ami itt rendelkezésre áll, Miskolc Magyar-
ország egyik legvonzóbb, legfejlettebb települése lesz.

A város nem csak új ruhát ölt, hanem személyisége is változik: a ré-
ginél barátságosabb, attraktívabb lesz. Hiszen egy élhető, igényes te-
lepülésnek egyre igényesebb lesz a lakossága is, egyre többet fog adni 
magára. A szép terek, a kiváló szolgáltatások, a létesítmények ön-
magukban ugyanis még nem tesznek várossá egy települést. A lakos-
ság az, a polgárok sokasága, amitől egy közösség városnak nevezheti 
magát. Ez egy bizonyos tartást, igényszintet jelent. És a miskolciak-
ban ez megvan.

Bizonyítja ezt az is, hogy minden éven május 11-én számos kivá-
ló személyiség munkáját ismerhetjük el. Olyanok szorgalmát, tehet-
ségét, tudását, akik már bizonyították; a hazáért, a közösségért, Mis-
kolcért dolgoztak és dolgoznak.
A mi felelősségünk, hogy ne pusztán hálásak legyünk ezért, hanem 
őrizzük, óvjuk a megteremtett értékeket, és ismertté tegyük őket, 
hogy példájuk nyomán újabb és újabb sikerek születhessenek.

Egy város elismerésének kivívásához nem elég, ha valaki lelkes lo-
kálpatrióta. A díjak – a díszpolgári cím, a Pro Urbe Díj, és a szakmai 
tevékenységet jutalmazó számos miskolci kitüntetés is – mind az ön-
zetlenséget jutalmazzák. A mindennapokban végzett, szívós, kitartó, 
magas szintű munkát, amelynek nyoma marad. Amitől szebb, jobb, 
élhetőbb lesz az otthonnak vallott település.

Tisztelt kitüntetettek, az Önök példája, munkája, az Önök akarata 
és küzdelmei nélkül ma Miskolc kevesebb lenne. Legyenek erre büsz-
kék! Megtisztelő számomra, hogy ma Önök, városunk legjobbjai kö-
zött lehetek. Minden miskolci nevében köszöntöm hát Önöket, és azt 
kérem, hogy folytassák, amit elkezdtek!

Önök azt a szemléletet, állhatatosságot testesítik meg, amiről An-
toine de Saint-Exupéry beszél, és amit magam is vallok: „Uram, nem 
csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköz-
napokhoz.”

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Kriza Ákos polgármester

(az ünnepi közgyűlésen elhangzott beszéd)

Simonné Szász Anikó kisfiával érkezett a Szent István térre, mint mondta, jól 
tudják, hogy úgy Miskolc város napján, mint a legtöbb városi rendezvényen 
már évek óta a családoknak is kedveskednek programokkal.
– Éppen ezért választottuk ma délelőtt az itteni programokat, kisfiam na-
gyon szereti ezeket a népi játékokat, mikor megjelenik egy-egy rendezvé-
nyen, mindig kipróbálja azokat, örömmel játszik velük – mondta.

Somodi Andrea a Holdam Egyesület tagjaként látogatott ki a programra. 
Mint mondta, azért szeretik akár a március 15-ei, akár a városnapi, de az 
augusztus 20-ai családi programokat, mert ez lehetőség arra, hogy a gyere-
kek mellett az anyukák is találkozzanak. – De a városnak is jók a programok, 
mert összehozzák a várost az emberekkel, otthonosabban érzi magát Mis-
kolcon ilyenkor az ember – hangsúlyozta Somodi Andrea.
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Napirenden a közbiztonsági helyzet
A közgyűlés talán legna-
gyobb vitát, legtöbb hozzá-
szólást kiváltó napirendje 
idén is a Miskolci Rendőrka-
pitányság 2012. évi munkájá-
ról szóló beszámoló volt. 

Kriza Ákos polgármester megkö-
szönte a miskolci rendőrök mun-
káját, mint mondta, rendszeresen 
egyeztetnek, a város és érintett ha-
tóságai mindent megtesznek, hogy 
segítsék tevékenységüket. Eltökélt 
szándékuk, hogy tovább folytassák 
az együttműködést a biztonságos 
város megteremtése érdekében.

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő is köszönetet mondott a rendőri 
állománynak tevékenységéért. Mint 
mondta, a különféle statisztikák na-
gyon sokféle értelmezést tesznek le-
hetővé, lehetnek bennük torzítások. 
Aki azt olvassa ki, hogy Miskolcon 
nagy számban növekedtek a bűn-
cselekmények, rosszul értelmezi a 
számokat – ez nincs így. Kiss János 
kiemelte: a beszámoló adatai nem 
azt jelentik, hogy 2012-ben 38 szá-
zalékkal több bűncselekményt kö-
vettek el – hanem azt, hogy ennyi-
vel több büntetőügyet zártak le, ezek 
viszont nem feltétlenül abban az év-
ben keletkeztek. Az önkormányzat 
egyebek mellett 65 millió forinttal 
támogatta a járőrpárok munkáját, 
s a megyei jogú városok közül első-
ként hozta létre az önkormányza-
ti rendészetet. A kiváltó okok meg-
szüntetése terén nagy lépés lesz a 
Fészekrakó-ügy megoldása.

Jakab Péter (Jobbik) képviselő 
szerint ez a beszámoló a „rendőr-
ség kapitulációjának” a beszámoló-
ja, csaknem 40 százalékkal nőtt a re-
gisztrált bűncselekmények száma, s 

nem is prognosztizálják a helyzet ja-
vulását. A képviselő úgy fogalma-
zott, a rendőrség nem a bűncselek-
mények visszaszorítására törekszik, 
hanem, hogy ezekből minél keve-
sebb jelenjen meg a statisztikákban.

Kovács Józsefné (Fidesz) képvi-
selő a bűnmegelőzésről szólva ki-
emelte a Start-program lehetősé-
geit, amely szemléletváltást jelent: 
nem segélyt osztogatnak, hanem ér-
telmes, jövedelemszerző elfoglalt-
ságot biztosítanak a rászorulóknak. 
Seresné Horváth Zsuzsanna (Fi-
desz) képviselő arról szólt, Sebes-
tyén László országgyűlési képvi-
selő támogatásával rendőrállomás 
létesül Lyukóban, amelynek érzé-
kelhető hatása lesz. A közbiztonsági 
problémák elmélyüléséhez több vá-
rosrészben jelentősen hozzájárult a 
„fészekrakó” családok beköltözteté-
se, amit a miskolciak nem bocsáta-
nak meg a szocialistáknak. 

Jakab Péter (Jobbik) képviselő 
szerint, ha egy valótlan adat van a 
beszámolóban, akkor több is lehet – 
lesz-e következménye ennek? 

Földesi Norbert (MSZP) frakció-
vezető szerint akárhonnan nézzük, 
emelkedett a kimutatott bűncselek-
mények száma Miskolcon, erre rég-

óta nem volt példa. Az ellenzéki po-
litikus szerint a nagy tervek ellenére, 
„gyakorlatilag semmi nem történt 
az elmúlt három évben a közbiz-
tonság javítása érdekében”.

Kriza Ákos szerint „ez színtiszta 
demagógia”, s szemészt javasolt Föl-
desi Norbertnek, ha nem látja a köz-
biztonságért tett intézkedéseket.

Kovács László (KDNP) képvise-
lő elmondta, ha ő is olyan demagóg 
akarna lenni, mint az MSZP, ekkor 
úgy fogalmazna, sikerült eltakaríta-
ni azt a romhalmazt, amit a szoci-
alisták a közbiztonság terén is hát-
rahagytak. Ő mindig tartózkodott 
az ilyen megnyilvánulásoktól, biz-
tos benne, a város vezetése most és 
korábban is azon dolgozott, hogy 
javítsa a közbiztonság helyzetét, 
amely túlmutat választási cikluso-
kon, s nagyon mély okai, összefüg-
gései vannak. A képviselő szerint ez 
a városvezetés három év alatt töb-
bet tett a közbiztonság javításáért, 
mint az előző nyolc év alatt. Kovács 
László tételesen felsorolta ezeket az 
intézkedéseket – a lovas mezőőrök 
szolgálatba állítását, a vegyes járőr-
párok támogatását, a hatósági ellen-
őrzéseket, a „fészekrakós” követelé-
sek megvásárlását, a járandóságok 

közterületi kifizetésének tilalmát. A 
közterületi kamerarendszer bővíté-
sét, a segélyhívó oszlopok felállítá-
sát, azt, hogy csak azok részesülhet-
nek segélyben, akik rendben tartják 
a lakókörnyezetüket. Hogy állíthat-
ják azt, hogy három év alatt semmi 
nem történt? – tette fel a kérdést. 

Molnár Péter (KDNP) frakcióve-
zető elmondta, a negatív folyamatok 
már jóval korábban elkezdődtek, a 
rendszerváltáskor pedig felerősöd-
tek. Méltatlannak tartja, hogy az el-
lenzék országos összefüggéseket 
próbál keverni ebbe a vitába, min-
denki számára látható, hogy a város 
és a kormány számtalan intézkedést 
hoz a közbiztonság javítása érdeké-
ben. Ezt folytatni kell, le kell vonni 
a konzekvenciákat, s fokozott hang-
súlyt helyezni a megelőzésre. Zsiga 
Marcell alpolgármester szerint va-
lódi szemléletváltás ment végbe a 
rendőrségnél az elmúlt időszakban. 
Jelentős számú rendőr, és több mint 
húsz rendőrautó érkezett Miskolcra, 
javultak a technikai ellátás feltételei, 
erősödött a közterületi jelenlét.

Bogyay Ferenc városi rendőrka-
pitány szóbeli kiegészítésében el-
mondta, a miskolci rendőrség eddig 
is lépést tartott a bűnözéssel, s vissza-
utasítja, hogy hamisítanák a statisz-
tikai adatokat. Mint mondta, sajná-
latosnak tartja, hogy nem mindenki 
várta meg a közgyűlést a beszámo-
ló véleményezésével, a sajtóban tette 
meg ezt. A kapitány szerint a jogo-
sulatlan közbiztonsági tevékenység-
re vonatkozó, 2011-es szabálysértési 
eljárások száma egyszerű elírás mi-
att került az anyagba. Mint fogalma-
zott, ha a beszámolóról szavaznak, 
vegyék tekintetbe, hogy ott van mö-
götte több mint hatszáz, nehéz kö-
rülmények között dolgozó rendőr 
kollégájának a munkája.

Szepesi S.

Frakcióvezetők a rendőrségi beszámolóról
Kiss János 
(Fidesz)
Miskolc közbiztonságá-
nak jövője nem a statisz-
tikákon áll vagy bukik. A 
közbiztonsághoz az kell, 
hogy a 600 miskolci rend-
őr továbbra is jól tegye a 
dolgát, és a rendőrséget 

a városvezetés szisztematikusan támogassa, nem 
csupán pénzzel, hanem a társadalmi folyamatok-
ba történő olyan beavatkozásokkal, amelyek a 
közbiztonságot növelik. Ilyen például, hogy az ava-
si közbiztonsági problématérképről folyamatosan 
vesszük ki a „fészekrakókat”, és visszaadjuk az ava-
si lakosoknak a korábbi nyugodt életüket. Úgy lát-
juk, hogy szakmai értelemben véve a közbiztonsá-
gi áttörés megtörtént. A városvezetés évi 65 millió 
forinttal támogatja a rendőrséget, annak érdeké-
ben, hogy a járőrök többet legyenek kint Miskolc 
utcáin. A rendőrség ennek a vállalásának eleget is 
tett, a közterületi jelenlétet 17 ezer órával növelte, 
ami oda vezetett, hogy a közterületeken elköve-
tett bűncselekmények száma csökkent. A recept 
tehát adott, több támogatás, még több közterületi 
jelenlét, még kevesebb bűncselekmény.

Földesi Norbert 
(MSZP)
Az anyag színvonalas, 
tárgyilagos, őszinte. Ijesz-
tő, hogy növekedett a 
bűncselekmények szá-
ma. Ilyen sosem volt ko-
rábban. Miskolcot is 
utolérte a nagyvárosi bű-

nözés jelensége. Azonban a statisztikákból kitű-
nik, hogy bár emelkedett a bűncselekmények 
száma, de a rendőrség – lehetőségeihez képest 
– erőn felül teszi a dolgát, és próbál megbirkóz-
ni ezzel az új helyzettel. A miskolci szocialisták 
ezért az erőn felüli munkáért támogatták min-
dig kiemelten a rendőrséget. Az viszont, hogy a 
kormányzat – ígéretei ellenére – nem tesz sem-
mit a folyamatok megállítására, elszomorító. 
Kriza Ákos sem képes komolyan lépni közrend, 
közbiztonság terén, pedig ez volt a kampányá-
nak egyik fő iránya. A megoldás még várat ma-
gára, de a helyzet egyre rosszabb. A Fidesz eb-
ben a kérdésben elégtelenre vizsgázott mind 
Miskolcon, mind az országban. Három év alatt 
nem tudtak nemhogy eredményt, de próbálko-
zást sem felmutatni...

Molnár Péter (KDNP)
A rendőrségi beszámo-
ló minden évben a testü-
let elé kerül és általában 
hosszú diskurzus, vita 
szokott kialakulni. A sta-
tisztikai adatokon ezúttal 
is hosszas vita bontako-
zott ki a közgyűlés ülé-

sén. Frakciónk meglátása szerint az embereket 
elsősorban a saját és a környezetük biztonsága 
érdekli. Az, amit szubjektív biztonságérzetnek 
hívunk. A jelenlegi kormányzat és városveze-
tés 2010 óta konzekvensen igyekszik rendet te-
remteni. Erre szükség van, mert a nyolcévnyi 
MSZP-s városvezetés után megrendült az em-
berek biztonságba vetett bizalma. Miskolcon 
a rendőrség és az újonnan létrehozott önkor-
mányzati rendészeti szerv – régi nevén a közte-
rület-felügyelet – jól együttműködik. Ez a jövő-
ben is fontos. Különösen az együttes járőrözés. 
A „fészekrakó-probléma” megoldásán is dolgo-
zik a város, évről évre többet fordítunk a közbiz-
tonság finanszírozására, támogatására a költ-
ségvetésből.

» A sürgősségi indítványok között szavazták meg a szükséges önrész biztosítását 
vis maior pályázathoz a Szentpéteri kapu 11–13. sz. fölötti útleszakadás helyreállítására, valamint 
a Vasgyári piac üzemeltetői szerződésének módosítását is. 

» Miskolc önkormányzata és a Kiskereskedők Országos Szövetségének B.-A.-Z. Megyei 
Szervezete – KISOSZ között 2004. november 3-án együttműködési, 2004. december 31-én pe-
dig üzemeltetési megállapodás jött létre a Vasgyári piac fejlesztésére és üzemeltetésére. A KISOSZ 
2012. január 1-jétől a törvényi szabályozás értelmében gazdasági tevékenység folytatására csak 
az általa létrehozott kft. keretei között jogosult, ezért kezdeményezték az üzemeltetési szerző-
dés módosítását.

» Döntöttek a Brigád utcai óvoda egyházi fenntartásba adásáról, majd egyes városi 
ingatlanok értékesítéséről is. Mint ismeretes, nyolc, leromlott állapotú, a stratégiai vagyonhoz nem 
tartozó ingatlant értékesítene a MIK Zrt. idén. A hasznosítás azért szükséges, hogy a befolyó összeg-
ből finanszírozni tudja a város a 2005–2006-ban kibocsátott MIK-es kötvények törlesztő részleteit.

» Jóváhagyták a szándéknyilatkozatot az MVK Zrt. 2012-es beszámolójának elfo-
gadásához, és a Miskolci Városgazda Kft.-vel létrejött Közszolgáltatási Szerződés módosítását is. A Vá-
rosgazda Kft. közhasznú tevékenységén belül látja el az önkormányzat által rábízott közszolgáltatási 
feladatokat. Díjtételei – amelyek közszolgáltatóhoz, illetve szerződéses alvállalkozóhoz köthető részei 
2011-től nem változtak – jelen javaslat alapján 2013-ban öt százalékkal emelkednek. Kivételt képez 
a kátyúzás, amelybe a Miskolci Városgazda Kft. alvállalkozót von be, itt a felhasznált anyagok infláci-
ótól magasabb áremelkedése miatt nagyobb díjtétel-emelésre van szükség.

döntöttek még ›››››››››››››››››››››››

Megszűnik a 39-es háziorvosi körzet
A közgyűlés napirendjén 
szerepelt a 39. számú házior-
vosi körzet megszüntetése is.

A körzetet a MISEK Nonprofit Kft. 
működteti, háziorvosa a gazdasá-
gi társaság alkalmazottjaként dol-
gozik. A MISEK gazdasági társaság 
költségvetési intézménnyé történő 

átalakítása folyamatban van. Az át-
alakítás következtében a nyugdíjas 
korú munkavállalókat – jogszabá-
lyi kötelezettség alapján – nyilat-
koztatni kellett, igénybe kívánják-e 
venni a nyugdíjat vagy továbbfog-
lalkoztatásukat kérik. A körzet há-
ziorvosa úgy nyilatkozott, hogy a 
nyugdíjazását kéri, és tudomása 
szerint az intézmény sem kívánja 
őt tovább foglalkoztatni.

Az előterjesztés szerint a MI-
SEK a 39. számú felnőtt háziorvosi 
körzetet nem kívánja tovább mű-
ködtetni, ezért kérte, hogy a körzet 
további működtetését az önkor-
mányzat biztosítsa.

A körzet működtetéséről egyez-
tetések történtek a Praktizáló Or-
vosok Szövetségével és a Miskolci 
Vállalkozó Háziorvosi Rendszert 
Működtető Egyesüléssel. Ezek 

eredményeként olyan álláspont 
alakult ki, hogy a 39. számú fel-
nőtt háziorvosi körzetet szüntes-
sék meg, az ellátási területét pedig 
osszák szét a környező háziorvosi 
körzetek között.

A 26. számú háziorvosi körzet-
hez csatolják a Középszer utca egy 
részét – 52-től 68-ig. A 28. számú 
háziorvosi körzethez csatolják a 
Középszer utca 7-től 17-ig és 34-től 
50-ig terjedő szakaszát, a 70-től 76-
ig terjedő rész pedig a 40. számú 
háziorvosi körzethez kerül.

Kedvezménnyel a belvárosért
Több kedvezményről is döntött 
a közgyűlés a belváros és a sétá-
lóutca látogatottságának továb-
bi növelése, a kereskedelmi jelleg 
erősítése érdekében. 

Pfliegler Péter alpolgármester a 
napirend tárgyalásakor, szóbe-
li kiegészítésében elmondta: az 
önkormányzat céljai között sze-
repel a belváros hagyományos 
kereskedelmi centrumának szá-
mító terület – elsősorban a Szé-
chenyi utca – vonzóbbá tétele, 
a kereskedelmi funkció erősíté-
se. A vásárlási szokásokat erősen 
befolyásolják az adott területen 
rendelkezésre álló parkolási le-
hetőségek. A Széchenyi utca, az 
itteni bevásárlás vonzerejének 
növeléséhez is jelentősen hoz-
zájárulhat a kulturált, adott idő-
szakra érvényes díjmentes par-
kolási lehetőség biztosítása.

A Széchenyi utcai üzletek 
elérhetőségét, lefedettségét a 
Régiposta utcai parkolóházban 
és az Európa téri mélygarázsban 
történő parkolás nagyobb rész-

ben biztosítani tudja, ezért a köz-
gyűlés döntése értelmében díj-
mentes parkolási lehetőséget 
biztosítanak péntek este 6 órától 
hétfő reggel 8 óráig, a május 24-
től augusztus 31-ig terjedő idő-
szakban.

Azon gépjárművezetők, akik 
a fenti időben a Régiposta utcai 
parkolóházban vagy az Európa 
téri mélygarázsban parkolnak, 
jegyeik felmutatásával ingyene-
sen vehetik igénybe a villamos-
közlekedést a Városház tér – 
Szemere utca – Ady híd közötti 
területen.

Döntés született arról is, hogy 
az idevonatkozó helyi rende-
letben meghatározott keres-
kedelmi egységek üzemelte-
tői – üzleteik előtt forgalmazott 
termékeik bemutatására, áru-
sítására – 90 százalékos díjked-
vezményt vehetnek igénybe a 
belváros Széchenyi utca – Város-
ház tér – Ady Endre utca közöt-
ti szakaszán, ugyancsak a május 
24–augusztus 31. közötti idő-
szakban.                                  Sz. S.

Geotermia, városnap
Kriza Ákos polgármester napi-
rend előtt egyebek mellett arról 
szólt, az áprilisi közgyűlés óta el-
telt időszak egyik legfontosabb 
eredménye, hogy a hét és félmil-
liárd összértékű geotermikus 
projekt az átadás fázisába  
került. 

Ez a közép-európai régióban 
egyedülálló léptékű beruházás 
az egész nemzet energiastraté giá-
jának nagy és fontos eseménye, 
eredménye. Kriza Ákos kiemelte, 
a kormány és az önkormányzat is 
elkötelezett a távhő árának csök-
kentésében. A polgármester utalt 
a tízszázalékos rezsicsökkentésre, 
s elmondta, ahhoz, hogy a csök-
kentést hosszú távon is fent le-
hessen tartani, szükség van az 
ilyen beruházásokra.

Mint elhangzott, 2020-ra 
Miskolc az ország geotermikus 
energiafelhasználásából már tíz-
százalékos arányban fog része-
sedni, egyre több városrészben 
szűnik meg a földgázfüggőség.

A polgármester arról is szólt, 
hogy a város napján az ünnep-
ségsorozatot kísérő érdeklődés 
ismét mindenki számára bebizo-
nyította: a miskolciak nagyon jól 
tudják érezni magukat, ha meg-
felelő programokat biztosítanak 
ehhez számukra. Kriza Ákos kü-
lön kiemelte az avasi Borangolás 
sikerét. Mint mondta, reméli, ez a 
régi, szép hagyomány a jövőben 
is folytatódik, az ilyen progra-
mok erősítik azt a nagyvárosi éle-
tet, amit Miskolcra álmodnak, jó 
érzés volt miskolcinak lenni a vá-
ros napján.                                  Sz. S.

Bogyay Ferenc városi rendőrkapitány (jobb szélen) az ülésen | fotó: M. L.
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu

Tavaszi cipővásár!
SzéleS, problémáS,  

fájóS lábakra
Egyes termékek 2900 Ft-tól

AKCIÓ! Női, lúdtalpbetétes 
bőrpapucsok 35-36-37

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Miskolc, Technika Háza
Közkívánatra munkaszüneti napon,  

pünkösdhétfőn 9–12 óráig!

l női szandálok
l női szandálcipők      35-41 méret
l női félcipők
l női papucsok

}

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. május 20-ig 
történő onlinE 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/7 éj 56 900 ft/fő helyett 49 900 ft/fő

továBBi ajánlataink:
napfényes itália – Bibione
2013. 06. 10–14. 5 nap/3 éj  31.400 ft/fő
2013. 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
Párizs – london 2013. 06. 22. – 29.  80 800 ft/fő
isztria és a Plitvicei tavak csodái 
06. 07–09.   31 900 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!

Ezosarok             

Május 25., szombat
10–17 óráig

kártyajóslás, aurafotó, 
tarot, asztrológia, 

grafológia, 
aura-soma, 

gyermekrajz elemzés,
gyönyörű mandalák vására.

gyermekeknek arcfestés! 
Sarokház Kávézó és Cukrászda      

Széchenyi u. 2.

Apróhirdetés
Ne dobja ki, érték! Megunt, el-
romlott, használt játékvasútját 
megvásárolom. Tel.: 06-20/444-
8560.

Tűzifa az erdésztől. Bükk, 
tölgy normál köbméter, mé-
teresben 11 000 Ft, kalodás, 
konyhakész 12 000 Ft, ömlesz-
tett, konyhakész 10 000 Ft. Ér-
deklődni: 06-20/5297-719.

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

Tisztelt MUNKÁLTATÓK, ÖNKORMÁNYZATOK,  
ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK!
Ha Önöknek is álmatlan  
éjszakákat okoz  
a REHABILITÁCIÓS  
HOZZÁJÁRULÁS  
megfizetése,  
szolgáltatásunk  
munkatársai készséggel  
állnak rendelkezésére! 
Megváltozott munkaképességű  
és fogyatékossággal élő  
álláskeresői adatbázisunk  
segítségével az Önök igényeinek 
legmegfelelőbb munkatársat  
találjuk meg. 
Speciális munkaerő-piaci  
programunk keretében  
INGYENESEN biztosítjuk  
szolgáltatásainkat  
az Önök részére.

Elérhetőségeink: 
Szimbiózis Alapítvány – Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás Program
Zsíros Viktória – szakmai vezető: 30/647-3787
Csurilla Zsuzsa – munkaerő-piaci tanácsadó: 30/406-5159
Lelovics Rita – személyi segítő: 30/406-3287
E-mail: tf@szimbiozis.net 
Ügyfélszolgálat címe: 3530 Miskolc, Kálvin János út 1. fsz/6. 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Zala Megyei Kor-
mányhivatal közreműködésével valósul meg.

Megváltozott munka- 

képességű alkalmazottat?  

HONNAN?

REHAbILITÁcIÓS 
HOZZÁjÁRULÁS...
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Néhány kattintással Miskolcon
Április végétől akár fotelből 
is bejárhatjuk Magyarorszá-
got – hosszú adatvédelmi 
huzavona után ugyanis vég-
re hazánk is bekerült a Street 
View-ba. A Google új szol-
gáltatása szakemberek sze-
rint a hazai turizmusra is 
pozitív hatással lehet.

A Google 2007-ben indította el a 
Street View szolgáltatást, jelenleg 
már 50 ország 3000 városában le-
het virtuális sétát tenni a megol-
dás segítségével. Mivel a hazán-
kat ábrázoló felvételek nagyobb 
része 2011-ben készült, május 13-
ától visszatértek a Google jármű-
vei Magyarországra, hogy frissítsék 
a felvételeket (bizonyára emlékez-
nek, ezek azok a kocsik, melyek 
„levadászására” több hazai por-
tál, köztünk a minap.hu is, nye-

reményjátékkal biztatta látogató-
it). Az autók egy 15 optikából álló, 
az autó tetején elhelyezett fényké-
pezőgéppel 360 fokban készítenek 
fényképeket, ezeket illesztik össze a 
mérnökök. 

Heal Edina, a Google magyar-
országi vezetője elmondta, a Street 
View bevezetése hosszú folya-

mat eredménye, amely során szo-
ros együttműködés alakult ki a cég 
és az adatvédelmi hatóság között, 
hogy megfeleljenek minden jogi 
előírásnak. A hatóság nemcsak az 
adatvédelmi szabályokat vette fi-
gyelembe, de megkeresték a nagy-
városok képviselő-testületeit, hogy 
foglaljanak állást a kérdésben. Mint 

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvé-
delmi és Információszabadság Ha-
tóság elnöke elmondta, a válasz 
szinte kivétel nélkül az volt, hogy 
pozitív hatása lesz a szolgáltatás el-
indításának, társadalmi, turisztikai 
szempontból egyaránt.

Nagy Júliának, a MIDMAR 
Nonprofit Kft. vezetőjének is az a 
véleménye, hogy a turizmusmar-
ketingben is jól használható az új 
alkalmazás, hiszen nagyon sokfé-
leképpen lehet használni. Nem-
zetközi szinten az elmúlt időszak-
ban berobbant több olyan játék, 
amely az alkalmazásra épül (ilyen 
például a GeoGuessr, melynek 
alapja az, hogy véletlenszerűen 
„ledob” minket egy helyre az al-
kalmazás. Ott aztán körülnézhe-
tünk, zoomolhatunk, majd meg 
kell mondanunk, hogy hol va-
gyunk).

– Biztos vagyok benne, hogy a 
szemfülesebb TDM-szervezetek 
már ebben az évben egyéni játéko-
kat fognak ráépíteni, felismervén, 
hogy az útikönyvek és prospektu-
sok helyét egyre inkább átveszi a 
vizualitásra építő, interaktivitásra 
serkentő reklám – mondja a helyi 
TDM szervezet első embere.

A cégvezető szerint jó lehetőség 
ez Miskolc számára is, hiszen ez-
által is vonzóvá tehetőek Miskolc 
látnivalói, utcái, terei, szobrai, az a 
hangulat, amit a város a vendégek-
ben kelt. 

– A virtuális utazás mellett azon-
ban a TDM-nek meg kell találnia 
az eszközöket, hogy az érdeklődők 
személyesen is el akarjanak láto-
gatni a városba – hangsúlyozza.

Tajthy Á.

Egyre több vonaton netez-
hetünk. Már száz, internetezésre 
alkalmas járművet közlekedtet a 
MÁV-Start, így naponta húszezer 
körül van azoknak az utasoknak a 
száma, akik ingyenesen használ-
hatják a szolgáltatást. A bővítés fo-
lyamatos, a kétszázadik wifis kocsi 
várhatóan már ettől a hónaptól az 
utazók rendelkezésére áll. Az érin-
tett kocsikat a lehetőségek szerint 
a legtöbbször, a legnagyobb ki-
használtsággal közlekedteti a vas-
úttársaság a szerelvényekben, így 
a budapesti, miskolci, nyíregyhá-
zi, debreceni, váci, szobi, újszászi, 
ceglédi, szolnoki és pécsi utasok 
egy része is ingyen internetezhet 
a vonatokon. Naponta nagyság-
rendileg húsz- és harmincezer kö-
zött van azoknak a száma, akik a 
fejlesztésnek köszönhetően vona-
ton, utazás közben is használják az 
internetet.

Viber PC-re. Okostelefonok és 
tabletek után most már számí-
tógépekre is költözhető a Viber 
mobilos kliens, mely egyéb-
ként okosodott is – jelentették 
be a fejlesztők, miután közölték, 
hogy világszerte már több mint 
200 millió felhasználójuk van. 
A Viber 3.0-val telefonon vagy 
tableten keresztül is küldhetünk 
videoüzeneteket (a mobilról mo-
bilra történő videohívás viszont 
még nem elérhető), és mostantól 
még tisztább lesz a hívott fél hang-
ja is. Ezen felül a megújult kezelő-
felületen lehetőség lesz ellenőrizni, 
hogy a keresett fél online van-e. A 
frissítésnek köszönhetően a mo-
bil és az asztali Viber szinkroni-
zálható lesz, ami azt is lehetővé te-

szi, hogy éppen zajló hanghívások 
közben váltsunk eszközt, és ter-
mészetesen minden, amit valame-
lyik platformon végzünk, azonnal 
megjelenik a másikon is.

Tévézz YouTube-on!  Meg-
jelennek a fizetős csatornák a 
YouTube-on, a világ legnagyobb 
videomegosztó portálján. Elein-
te 50 YouTube-csatorna közül vá-
laszthatunk majd, amelyek mind-
egyike 1,99 dollárért lesz elérhető 
havonta. Az előfizetéses rendszer 
azért lesz jó, mert legálisan hoz-
záférhetünk majd olyan tartal-
makhoz, amelyeket eddig nem 
láthattunk. Például komplett mo-
zifilmek kerülhetnek fel, a premi-
errel egy időben, köszönhetően 
annak, hogy a filmkészítők konk-
rét bevételeket tudnak majd reali-
zálni a látogatottság alapján – írja 
a technet.

Maradnak a személyi szá-
mítógépek. A jövőben is a sze-
mélyi számítógépek (PC) marad-
nak az elsőszámú és legfontosabb 
számítástechnikai eszközök. A 
TechCrunch hírportál összeállítá-
sa szerint jelenleg az összes létező 
számítástechnikai eszközön – be-
leértve az okostelefonokat és táb-
lagépeket is – töltött idő több mint 
hetven százaléka a PC-kre esik. A 
személyi számítógép technológiá-
ja mostanra mind formavilágá-
ban, mind műszaki paraméterei-
ben kiforrottá vált. Egy 4-6 évvel 
ezelőtt gyártott személyi számí-
tógép jelenleg is tökéletesen meg-
felel az átlagos felhasználói igé-
nyeknek mind a kapacitás, mind 
a sebesség tekintetében.

Áttekinthetőbb Google-térkép
Bizonyára nem véletlen, de komolyabb ránc-
felvarrás elé néz a Google térképszolgáltatása. 
A blogvilág értesülései szerint a Google Maps 
megszabadul az eddigi oldalsó sávtól, és a továb-
biakban az adott helyekre vonatozó informáci-
ók felugró ablakokban, a teljes képernyős térkép 
tetején jelennek meg. Új szűrőt is kap a térkép. A 
helyi keresések során olyan helyeket dob majd 
fel elsőként a térkép, amelyet a Google+-os ba-
rátaink ajánlanak, a kezelőfelület pedig sokkal 
könnyebben lesz kezelhető érintőképernyőn is. 
Arról viszont egyelőre nincs hír, hogy mikortól 
használhatjuk az új Google Maps-et. 

Tech-hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››

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 

Jelentkezés: www.eastjob.hu, info@eastjob.hu

EaSTJob – a SiKEr ÖNrE VÁr!

A hazai és nemzetközi biztosítási szektor meghatározó szereplője, 
az innovatív, közösségi értékeket támogató 
Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
Életvonal Értékesítési Hálózatának új, most induló értékesítési területére

prémium tanácsadókat 
keres.

Feladatok:
l  exkluzív ügyfélkör prémium szintű kiszolgálása biztosítási termékek, befektetési alapok, 

befektetéshez kötött biztosítási termékek, private banking szolgáltatások, 
életpálya és pénzügyi tervezés területén

l folyamatos tanulás, információ-feldolgozás
l a kiválasztott prémium ügyfélkör felkeresése, tanácsadás, értékesítés
l  a meglévő ügyfelek naprakész profi szakmai támogatása az általunk értékesített termékek 

vonatkozásában

Szakmai elvárások:
l  főiskolai, egyetemi diploma (gazdasági, pénzügyi, műszaki terület)
l  felhasználói szintű Ms Office számítástechnikai ismeretek
l  tapasztalat a modern informatikai eszközökkel való munkavégzéshez

Személyiségbeli elvárások/kompetenciák:
l  megfelelő tudásvágy, energiaszint és értékrend
l  tudatos gondolkodás, folyamatos fejlődés igénye, jövőkép
l  hosszú távú felelős gondolkodás, proaktivitás
l  dinamikus életstílus, tudatos önszervezés igénye
l  folyamatos információ- és ismeretszerzés igénye
l  kapcsolati háló építésére való képesség
l  stabil értékrend, igényesség a munkával, emberi kapcsolatokkal szemben

Amit kínálunk:
l  versenyképes juttatási rendszer
l  modern technikai eszközök használata
l  exkluzív szakmai képzések, eszközök
l  folyamatos háttértámogatás
l  piacvezető termékek
l  egyéni karrierút, fejlődési lehetőség
l  megbízásos vagy alkalmazotti jogviszony

Munkavégzés helye: Borsod

Jelentkezés módja és határideje: Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és a fenti feltételeknek megfelel, 
magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzát és pályázati anyagát 
2013. május 24-ig a laszlo.dudas@generali.hu e-mail címre várjuk. 
Csak a munkakör pontos megnevezésével ellátott jelentkezéseket tudjuk elfogadni.

Pályázat benyújtása a megadott szempontok szerint:

Pályázat felépítése:
I. Szakmai kompetenciák: miért érdemes Önt választani?
l szakmai múlt
l referenciák

II. Személyes kompetenciák, 
melyek alkalmassá teszik Önt a pozícióra
l kiemelkedő képességek
l életszemlélet
l munkastílus

III. Megvalósítási terv: mit gondol, hogy Ön szerint 
 ki a prémium ügyfél, és mit jelent a prémium kiszolgálás?
l a prémium ügyfélkör Ön szerint?
l a prémium tanácsadás Ön szerint?

IV. Távlati célok
l karrier
l fejlődési irányok
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Heti horoszkóp

Kos (03. 21–04. 20.) Szeretne kicsit könnyebb napokat a munkahelyén, úgy érzi, túl sok ter-
het raktak a vállára. Figyeljen a határidőkre, a feladatait pedig vegye komolyan. Ha sikerül beiktatnia 
egy szabadnapot, szervezzen változatos programot, estére pedig egy gyertyafényes vacsorát.

BiKa (04. 21–05. 21.) Pozitív visszajelzéseket kap munkahelyéről, így újult erővel veti bele 
magát feladataiba. Nem árt, ha az új kihívások elvállalása előtt számot vet, hogy mennyit bír még erő-
vel. Igyekezzen minél több időt tölteni családjával, a közös programok erősíti az összetartozás érzését. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Végre elérheti a hőn áhított előrelépést is a munkahelyén, olyan ha-
tározottan képviseli álláspontját, hogy szinte mindenki hallgat a szavára. Magánéletében pezsgésre vá-
gyik, színesebb programokat szeretne családjával. Egy flört pedig még izgalmasabbá teheti az életét.

ráK (06. 22–07. 22.) Fogy az ereje, annyira fáradt, hogy minden szabadidejét pihenéssel, 
leginkább alvással kellene töltenie. Próbáljon meg korábban lefeküdni. Kedvetlensége kihat magán-
életére, párjával is türelmetlenebb. Veszekedések helyett meg kellene beszélni a problémákat.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Kapcsolatai ápolására fordítja idejét, mind üzleti, mind ma-
gánjellegű partnereivel igyekszik fenntartani az együttműködést. Jól teszi, hiszen ismeretségei gondo-
zása akár munkalehetőséget is jelenthet hosszú távon. Magánéletében érzéki hangulatban van.

szűz (08. 24–09. 23.) Ne mérgesítse a helyzetet a kedvetlenségével, fontos a csapatmunka. 
Fogadja el, hogy most a közösen végzett munka a gyümölcsözőbb. Kritikus hangulatban van otthon is. 
Ha folyton csak kritizál, legalább próbálja szépen elmondani, ami nem tetszik.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Hivatásában szépen halad előre, vezetői pozícióra vágyik, amire 
meg is van az esélye. Nagyszerűen tud együtt dolgozni a kollégáival, kinevezés nélkül is vezetővé vál-
hat. Rengeteg elfoglaltsága mellett vigyázzon, hogy ne hanyagolja el párját sem.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Elvárják öntől, hogy naprakész legyen, ami meglehetősen ne-
héz, de sikeresen megküzd a problémákkal. Nagyon oda kell figyelnie, ha szeretné megtartani pozíció-
ját. A munkahelyi gondjait ne vigye haza, nyugalomban töltse idejét szerelmével.

nyilas (11. 23–12. 21.) Tele van energiával, amire szükség is van számos teendője miatt. 
Saját magára nagyon kevés ideje marad. Egy kedvesével közösen készített vacsora tökéletes kikapcso-
lódást nyújthat. Közben egy kiadós beszélgetésre is sor kerülhet, amire már régen szükség lett volna.

BaK (12. 22–01. 20.) Tehetsége és információi révén még sokra viheti munkahelyén. Bátran 
hallassa hangját! Szabadideje váratlanul adódik, hirtelen nem is tud mit kezdeni vele. Lehet, hogy egy 
buliban kötnek ki, de az is lehet, hogy párjával kettesben töltik az estét. Kikapcsolják ki telefonjukat! 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Legyen kedvesebb kollégáival, mert előfordulhat, hogy egy-
egy nehezebb feladat során segítségre szorulhat. Párkapcsolatában, mivel nem biztos saját magában, 
féltékennyé válhat, ám ez csak ront a helyzeten. Pihenésre lenne szüksége, lazítson egy kicsit! 

HalaK (02. 20–03. 20.) Munkatársai hallgatólagosan vezetőjükké fogadják, aminek ideig-
óráig örül is, de hosszú távon terhessé válhat. Pedig népszerűségével együtt jár, hogy öntől várják a ta-
nácsokat, a szervezést. Családja több figyelmet érdemelne, itt az ideje, hogy viszonozza kedvességüket.

Ismeri Ön  
Weöres Sándor verseit?

A100 éve született Weöres Sándor egy-egy versének címét rejtettük el 
a megfejtésekben. A rejtvénysorozat most is négyrészes, azonban most 
kétfordulónként sorsolunk! A 3–4. rész megfejtéseit együtt, egy levél-
ben küldjék el legkésőbb május 28-a éjfélig a Miskolci Kommunikáci-
ós Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar nagyszabású, május 31-ei FeelHarmonic Love koncertjére 
szóló, 2-szer 2 darab belépőjegyet sorsolunk ki.
Az első két forduló helyes megfejtői közül a Miskolci Szimfonikus Zene-
kar FeelHarmonic Love koncertjére szóló, 2-szer 2 darab belépőjegyet 
nyerték Mihalik Györgyné és Kántor Tibor miskolci olvasóink. Gratulá-
lunk, nyerteseinket levélben értesítjük!

Legyen Miskolc a zöld falak, homlokzatok városa!
Városzöldítési programot 
indít Miskolc városa, mely-
nek keretében keresik a vá-
ros legszebb zöld homlokza-
tát. A város vezetése maga is 
példát mutat önkormányza-
ti felületek zöldítésével és a 
lakosság támogatásával.

Legyen Miskolc a zöld falak, 
zöld homlokzatok városa! – ez-
zel a szlogennel indít városzöldí-
tési programot az önkormányzat, 
melynek keretében meghirdették 
a Miskolc legszebb zöld homlokza-
ta 2013 című pályázatot is. Ennek 
célja megtalálni és díjazni Miskolc 
legszebb, növényzettel befuttatott 
épületeit, tűzfalait, támfalait. Az 
önkormányzat szeretné ráirányíta-
ni a lakosság figyelmét a függőleges 
felületek zöldítésében rejlő lehető-
ségekre, és díjazni ezeket a tevé-
kenységeket. 

A program szerdai sajtótájé-
koztatóját a Fazekas Utcai Általá-

nos Iskola hátsó udvarán tartották, 
nem véletlenül. Itt ugyanis egy szép 
homlokzata van az épületnek, bo-
rostyánnal megfuttatva, amely jó 
példa lehet arra, milyen pályáza-
tokat is várnak. Pfliegler Péter al-
polgármester elmondta, Miskolc 
a Bükk kapujában, gyönyörű ter-
mészeti környezetben fekszik, ezt 
szeretnék „folytatni” a városban is. 
Ugyanakkor, a Green City mozga-
lomhoz csatlakozva, kell is, hogy a 
belvárost is zöldebbé tegyék, ebben 
pedig nem csak az önkormányzat-
nak, de a lakosságnak is szerepet 
kell vállalni. Az alpolgármester arra 
is felhívta a figyelmet, hogy a zöld 
növényzettel befuttatott falak, ke-

rítések, támfalak viszonylag olcsón 
létrehozhatók, dekoratívak, város-
képet meghatározó jelentőségűek. 

Pfliegler Péter megjegyez-
te: nemcsak kér az önkormány-
zat, de jó példával is jár elöl, ma-
guk is elkezdenek zöldíteni: a 
Szent Anna temető alatti betonfal-
nál, a Szentpéteri kapuban parko-
ló-támfalaknál és a Csaba vezér úti 
támfalaknál, összesen 4750 négy-
zetméteren. Ugyanakkor nem áll 
meg a pályázattal az idei program, 
augusztusban a felületek zöldítését 
támogatják is virághagymákkal, 
növényekkel. Pályázni lehet majd 
több ezer növényre, melyek átadá-
sára az őszi, ültetési időszakban ke-

rülhet sor. A pályázati felhívás és az 
adatlap a miskolc.hu-ról és a mi-
nap.hu-ról is letölthető.

Ősszel szakmai konferenciát tar-
tanak a városi falak zöldítése téma-
körében, és kiállítást szerveznek a 
pályázatra beérkezett fotókból. Ah-
hoz, hogy a falak zöldítésére vállal-
kozók minél jobb munkát végez-
hessenek – elkerüljék a buktatókat 
és csalódásokat –, egy információs 
kiadványt hoznak létre, amely a vá-
ros honlapjáról lesz letölthető. Né-
hány szakmai jó tanácsot lapunk-
ban is olvashatnak – először most 
igyekszünk tisztázni: mi is a zöld 
fal?

H. I. | fotó: Mocsári L.

Mi is a zöld fal? Hasznos vagy káros?
Zöld falnak nevezünk gyakorlatilag minden 
olyan függőleges felületet, amelyet élő növény-
zet borít.

Ilyen felületek mindennapjainkban rend-
szerint fellelhetők, bár sokszor – egyszerűsé-
gük és mindennapiságuk miatt – nem is zöld 
falként gondolunk rájuk. Pedig a házi kertek 
szőlőlugasától kezdve az előkertekbe szívesen 
ültetett futórózsákon át a vadszőlővel, boros-
tyánnal befuttatott falrészletig igen széles kör-
ben találkozhatunk ezekkel. Sőt! Napjaink-
ban divatos belsőépítészeti megoldásként is 
alkalmazzák a zöld falat, bár ezek igen speci-
ális kialakítási és gondozási technológiát igé-
nyelnek.

Leginkább a városokban jelent problé-
mát, hogy a nagyarányú beépítettséggel az 
élő növényzetet – annak minden pozitív ha-
tásával – kiszorítjuk az életterünkből. Hogy 
ezt a folyamatot megfordítsuk, a legkézen-
fekvőbb megoldás a függőleges felületek 

(támberendezések, kerítések, falak) befuttatá-
sa kúszónövényekkel. Ezeket a növényeket – 
valamivel több odafigyelés mellett – akár tera-
szokon, erkélyeken is alkalmazhatjuk.

Az élő növényi kultúra jelentőségét, közvet-
len környezetünkre gyakorolt pozitív hatásait 
nem kell hangsúlyozni, mégis emeljünk ki kö-
zülük néhányat.

A növényi szervezet a fotoszintézis során 
oxigént termel. Városi klímában – de termé-
szetesen máshol is – jótékony a levegő mi-
nőségére gyakorolt hatása, hiszen a lombo-
zat felülete megköti a szálló port. Bár nehezen 
mérhető, de iránymutató kísérletek azért van-
nak annak igazolására, hogy a lombtömeg 
– méretétől függően – 90–450 kilogramm 
szálló port képes kiszűrni a levegőből egy ve-
getációs időszak alatt. Ez az irányszám első-
sorban a fás szárú növényeknél jelentős, azon-
ban a jelenlegi környezeti viszonyok mellett 
nem elhanyagolható a nagyobb függőleges 
zöldfelületek levegőszűrő hatása sem.

A növényzet csökkenti a zaj- és rezgéster-
helést. Javítja a mikroklímát, mérsékli a hő-
mérséklet ingadozását, és egyrészt enyhíti a 
szélmozgások okozta károkat, másrészt előse-
gíti a légmozgást. Emellett javítja a csapadék-
víz-gazdálkodást, ugyanis a zöld falak a csapa-
dékvíz 10-20 százalékát képesek visszatartani, 
így megakadályozzák annak elfolyását.

A zöldfal-növényzet képes a sugárzás 60-
70 százalékát elnyelni, sőt, ezen túlmenően a 
párologtatás és a fotoszintézis által energiává 

alakítani. Itt már jelentős fűtés-hűtésköltség-
megtakarítások érhetők el.

A zöld falak élőhelyet teremtenek más élő-
lények számára, bár, bizonyos megközelítés-
ből ez akár a negatív hatások közé is sorolható.

Gondozás hiányában viszont, például, ha 
a metszés elmarad, a tetőszerkezetre érve a 
növényzet eltömítheti, károsíthatja az eresz-
csatornát. A nyílászárók elé benőve gátolhat-
ják azok rendeltetésszerű használatát. A buja 
növényzetbe a szél belekaphat, így sérülése-
ket, károkat idézhet elő.

Abban az esetben, ha végleges eltávolításra 
szánjuk el magunkat, a maradványokat nem 
lehet teljes mértékben eltüntetni.

A hátrányok esetében azonban minden-
képpen leszögezhető: a szakszerű kivitele-
zéssel és a gondos ápolással ezek a negatív 
hatások szinte teljes egészében kivédhetők. 
Költségkímélő módon, a legkevesebb ener-
giaráfordítással és fenntartási igénnyel jut-
hatunk biológiailag igen aktív zöldfelülethez.

Czifrusz Natália | fotó: F. Kaderják Cs.
(Cikkünk a miskolci városzöldítési programhoz 
kapcsolódó sorozat első része.)

Szép példája a falak zöldítésének az Avasalján található ház, melynek 1896-
ban épült kapuja is különleges. A tulajdonosok szerint sok a fal itt, kevés a 
zöld, ezért is döntöttek amellett, hogy borostyánnal futtatják be, ahol csak le-
het. Mára a növény kívül és belül is szépen elfutott, bizonyítva, hogy érdemes 
zöldítésbe fogni. | fotó: Juhász Á.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Növényvédő és Kártevőirtó Kft.

2013. MájuS 18 – MájuS 30. köZötti időintervALLuMbAn
Miskolc város közterületein lévő vadgesztenye-és platánfák 

növényvédelmi permetezését végzi, időjárás függvényében. 
Kérjük a lakosság türelmét, valamint fokozott figyelmét és óvatosságát!  

Felhasználásra kerülő szerek:
vadgesztenyefák permetezése: MirAge 45 eC: dózis: 0,3 l/ha, 

MoSpiLAn Sg: dózis: 0,4 kg/ha, SiLwet: dózis: 0,15 l/ha, 
CSöpp Mix kondi: dózis: 3 l/ha

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 30 nap. 
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 

A méh veszélyességi kategóriája: NEM veszélyes. 
A vízi  élőlények veszélyességi kategóriája: KIFEJEZETTEN veszélyes

platánfák permetezése: deCiS MegA: dózis: 0,3 l/ha, 
diMiLin 25 wp: dózis: 0,5 kg/ha, MirAge 45 eC: dózis: 0,3 l/ha, 

SiLwet: dózis: 0,15 l/ha, CSöpp Mix kondi: dózis: 3 l/ha
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 30 nap. 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 
A méh veszélyességi kategóriája: MÉRSÉKELTEN veszélyes. 

A vízi élőlények veszélyességi kategóriája: KIFEJEZETTEN veszélyes

Amennyiben a növényvédelmi permetezéssel kapcsolatban 
bárminemű kérdésük adódna, 

információt a 70/324-5395 telefonszámon kérhetnek. 

Apróhirdetés
Hi-Sec és MegA acél bizton sá gi ajtók már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 

(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-

lástechnikával. 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.



Deák Bárdos: „Jó az öreg a háznál”
Mint arról korábban beszámoltunk, 
Deák Bárdos Mihály nyerte múlt hét 
vasárnap a 120 kg-osok küzdelmét 
a kötöttfogású birkózók Cegléden 
rendezett országos bajnokságán, 
ezzel biztosítva részvételét a szep-
temberi, budapesti világbajnoksá-
gon. A diósgyőri birkózóban óriá-
si bizonyítási vágy volt, mert meg 
akarta mutatni, hogy jó még az öreg 
a háznál.

A diósgyőriek ötszörös vb-ezüst-
érmes klasszisa a viadalon többek 
között Kiss Balázst, a 96 kg 2009-es 
világbajnokát, illetve Lám Bálintot, 
a tavalyi junior vb-győztest múlta 
felül, ezzel pályafutása 14. magyar 
bajnoki címét szerezte meg.

– Leültünk egyeztetni edzőm-
mel, Repka Attilával, illetve a vá-
logatott szövetségi kapitányával, 
Struhács Györggyel, és abban ma-
radtunk, hogy az év elején két ver-

senyen indulok. A szombathe-
lyi magyar nagydíjon bronzérmet 
szereztem, a másik cél pedig a ma-
gyar bajnokság volt. A felnőtt Eu-
rópa-bajnokságon nem akartam 
indulni, míg az ob-n bizonyítani 
akartam, hogy súlycsoportomban 
a legjobb vagyok még mindig ide-
haza. Arról is döntött a bajnokság, 
hogy ki utazik három hétre Colo-
rado Springsbe, az Amerikai Egye-
sült Államokba a csapattalálkozóra 
és az ottani edzőtáborba. Emellett 

fontos állomás volt a viadal a buda-
pesti vb-n való részvételhez.

– Hogyan emlékszik vissza a 
versenyre?
– Az egyik ellenfelem azt nyilat-

kozta az országos sportnapilapban, 
hogy el akarja söpörni a legen-
dát, és hogy nem érdekli a búcsú-
ja. Nem túl jó hangvételű cikk volt. 
Megpiszkálta az alvó oroszlán baj-
szát, ezért is dolgozott bennem a 
dac. Meg akartam mutatni, hogy 
nem kell leírni, jó az öreg a háznál. 
Persze, vigyázni kell, hogy ne for-
duljon a visszájára a kellő akarás.

– Szakmai szempontból mivel 
győzte le az ifjúsági világbajno-
kot?
– Az egész verseny folyamán 

nagyon koncentráltam, látszott is, 
hogy feszültebb vagyok az átlag-
nál. Az járt a fejemben, hogy nem 
állíthat meg senki, végig kell gázol-
nom a mezőnyön. Rögtön az első 

körben a 96 kg 2009-es világbajno-
kával találkoztam. Két, elég sima 
menetben győztem le, az elsőben 
megpörgettem, a másodikban ki-
védekeztem a támadását. Két sima 
meccs jött ezután, majd a döntő, 
amelyben szintén két sima menet-
ben sikerült nyernem. Az elsőben 
levittem és kivédekeztem az akciót, 
a másodikban pedig passzivitásért 
megintették az ellenfelem, így be-
zsebeltem a bajnoki aranyat.

– Így nagy valószínűséggel 
Deák Bárdos Mihályt láthatjuk 
a nehézsúlyúaknál a szeptem-
beri, hazai vb-n.
– Struhács György úgy nyilat-

kozott, hogy ha semmi nem jön 
közbe, engem indítanak. Egyrészt 
azért, mert szerintük megérdem-
lem, hogy Budapesten búcsúzzak 
el a nemzetközi élmezőnytől, más-
részt, mert kiharcoltam magam-
nak a szőnyegen. Megmutattam a 
magyar bajnokságon, hogy még én 
vagyok a legjobb súlycsoportom-
ban.                                           J. I.–S. P.
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Május 18. | szoMbat » Amerikaifutball: BAFC-kupa, Miskolc Renegades – Győr Sharks. 
Miskolc, 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.

Május 20. | hétfő » Salakmotor: csapat-világbajnoki elődöntő. Népkerti 
salakmotorpálya, 15.00.

Május 24. | péntek » II. Nemzetközi Cheerleading Fesztivál. Hősök tere, 17.00.

Május 25. | szoMbat » Labdarúgás: NB I. PMFC – DVTK. Pécs, 16.00 » Atlétika: 
MVSI Kupa. Diósgyőri stadion, 11.00 » II. Nemzetközi Cheerleading Fesztivál. 
Generali Aréna, 10.00.
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Kazár megszerezte első miskolci kupáját
A bajnokságon sprint, 
Rallye1, Rallye2 és historic 
autókat csodálhattak a tech-
nikai sportok szerelmesei. A 
19. Miskolc Rally a város nap-
ján, a Városház térről rajtolt, 
ahonnan az út először a nép-
kerti salakmotorpályára, pro-
lógra, majd Bükkszentlászló 
– Bükkszentkeresztre, gyorsa-
ságira vezetett. A bükki és Lil-
lafüred – Mályinka gyorson a 
mezőnyből sokan elvéreztek.

A népkerti Speedway pályán, a 
prológon Herczig navigátora Kri-
za Ákos polgármester volt a Skoda 
Fabia S2000-ben, Hadik párja pedig 
pár kör erejéig a DVTK népszerű 
spanyolja, Luque, a Subaru Impreza 
WRX STI specC-ben.

– A miskolciak nagyon szeretik 
a technikai sportokat. Ugyan tavaly 
elmaradt a rally, nagy öröm, hogy 
ezúttal otthont adhatunk újra egy 
bajnoki futamnak – emelte ki a pol-
gármester. 

A DVTK labdarúgója elmondta, 
nagyon élvezte a rallyzást. 

– Úgy örültem, mint egy kisgye-
rek. Elég gyorsan mentünk, nem is 
érzékeltem, mennyi néző volt kint, 
és mekkora zajt csaptak – tette hozzá.

Az első, miskolci versenynap 
különlegessége – amellett, hogy a 
versenyzők által legjobbnak, leg-
technikásabbnak ítélt pályákon ve-
zettek – az volt, hogy éjszakai fu-
tamra gyűlt össze a mezőny. A 
gyorsaságiaknak hajnal négy óra 
körül lett vége, a rallytársadalom 
a második napon az Ózd környé-
ki szakaszokon folytatta.

A bajnoki futamba az időjárás is 
beleszólt. Az Ózd környéki szaka-
szon heves zivatarok, helyenként 
jég is hullott, így a mezőny csak 
este 8 órakor ért „haza”, Miskolcra. 
Az egri győzelem után újra abszo-
lút első lett a Citroën WRC-vel Ka-
zár Miklós és Szőke Tamás. A mis-
kolci Kazár elárulta, már nagyon 
hiányzott neki a miskolci serleg a 
gyűjteményéből.

– A versenyen sötét volt az ele-
jétől. Küzdöttünk a porral, kövek-
kel, állatokkal, de jó taktikát követ-
tünk. A legtöbb pontot szereztük 
meg, így egy újabb lépést tettünk a 
bajnoki cím felé. Szőke Tamást fo-
lyamatosan dicsérgettem, mert aki 
Mályinkánál, sötétben, lefelé eny-

nyire tud, az megérdemli a tisz-
teletet. Nélküle nem ment volna. 
Aszfalton is jól teljesít az autó, de 
igazán a murván tud, ami még hát-
ra van – értékelte a versenyhétvé-
gét Kazár, majd elárulta, nagyon 
jó érzés volt számára, hogy éjszaka 
száguldozhatott a Bükkben. 

A Miskolc Rally két nap után 
pezsgőesővel véget ért, s a mezőny 
július közepén, Veszprémben foly-
tatja a pontvadászatot.

Kiss J. | fotó: Juhász Á., Mocsári L.

» Világkupán a kenusok. A múlt hét végén, Szegeden megrendezett 2013-as kajak-ke-
nu Világkupa-sorozat első állomásán, a Diósgyőri Kajak-kenu Sport Club párosa, Bodonyi András 
és Viola Viktor kenu 500 méteren állt rajthoz. Az élete első felnőtt világversenyén induló miskolci 
duó bejutott az A-döntőbe, ahol végül a nyolcadik lett.

» Válogatott igazolás. Czank Tímea személyében magyar válogatott kosárlabdázót szer-
ződtetett a DVTK NB I-es együttese.
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A harmadik iksz után
1–1-es döntetlent játszott Kapos-
váron az NB I 27. fordulójában a 
DVTK, mely vasárnap a Kecskemé-
tet fogadja.

A DVTK megbízott vezetőedző-
je nem kevesebb, mint hét já-
tékosát – Tisza Tibort, Gosz-
tonyi Andrást, Mohamadou 
Abdouramant, Csirszki Martint, 
Rakaczki Bencét, Tajti Norbertet, 
José Luquet, de Rudolf Gergely 
is csak a kispadig jutott – nélkü-
lözte Prukner László csapata el-
len sérülések, illetve eltiltás miatt.

– Nem fontos, hányan hiá-
nyoztak, így legalább megmutat-
hatták magukat azok, akik addig 
a padon ültek. Nehezebb így per-
sze, de nem szeretem a kifogáso-
kat – utalt a hosszú listára Kovac 
Zoltán, aki a 17 éves Szabó Ba-
lázs személyében újoncot avatott. 
– Jól szerepelt a fiú, Mészár Dá-
vidot és Eperjesi Gábort is bevet-
hettem volna, de óvatosnak kell 
lenni, mert törékenyek még lel-
kileg. Bár Seydi nagyon elfáradt 
a végére, rutinjával sokat segített, 
küzdött, gratulálok játékához. A 
fiataloknak még van másfél évük 
beépülni – hangsúlyozta a tréner.

Kovac Zoltán szerint az első 
félidőben eldönthették volna a 

mérkőzést, 0–2 vagy akár 0–3 is 
lehetett volna, de a második já-
tékrész alapján reális a döntetlen.

– Tudtuk, hogy nehéz meccs 
lesz, nem sok csapat nyert Ka-
posvárott. Nem szabad senkit le-
becsülni, nem lesz már könnyű 
találkozónk. Mentálisan sokat lé-
pett előre együttesem, fegyelme-
zettek, koncentráltak voltak, nem 
volt lazsálás. Már nem nagyon 
kell rájuk szólnom, így könnyebb 
a játékon is javítani.

Vasárnap a Kecskemét látogat 
Diósgyőrbe (16.30). A szakem-
ber eddig három döntetlent és 
egy vereséget számlál a kispadon, 
az első siker még várat magára.

– Felfelé kell néznünk a tabel-
lán. Nem vagyunk királyok, s az 
ellenfél is győzni akar, a pályán 
kell megmutatnunk, hogy job-
bak vagyunk az erős Kecskemét-
nél. Remélem, több szerencsénk 
lesz, mint két hete a Debrecen el-
len – tekintett előre Kovac.

Luque visszatér a keretbe, ez-
úttal azonban Hanek nem lehet 
ott öt sárga lapja miatt. A töb-
bi hiányzó közül egyedül Rudolf 
épülhet fel a mérkőzésre.

A minap.hu-n élő, szöveges 
tudósítást olvashatnak a találko-
zóról.                                              S. P.

Csapat-világbajnoki a Népkertben
Május 20-án, pünkösd-
hétfőn rangos nemzetkö-
zi viadal lesz a népkerti 
salakmotorpályán: ott ren-
dezik – a magyar válogatott 
részvételével – a salakmoto-
ros csapat-világbajnokság, az 
SWC második kvalifikációs 
fordulóját.

Az április végi, páros Európa-baj-
noki elődöntő után tehát újabb 
rangos nemzetközi salakmotor-
via dalnak ad otthont Miskolc.

A hétfői kvalifikációs versenyen 
a hazai válogatottnak a francia, 
az olasz és az amerikai vaspapu-
csosokat kell felülmúlniuk. A tét 
a továbbjutás az idei SWC máso-
dik eseményére, melyet az angliai 
King’s Lynnben rendeznek.

A magyar együttest Tabaka Jó-
zsef, Magosi Norbert, Benkő Ro-
land és Szatmári László alkotja. 
Amennyiben valamelyikük nem 
tudja vállalni az indulást, a pótlási 
sorrend a következő: Nagy Patrik, 
Bencze Zsolt, Tabaka Róbert – ol-
vasható a speedway.hu-n.

A honlap szerint a vetélytársak 
közül az amerikai motorsport-szö-
vetség a korábbi világbajnok Billy 

Hamill csapatvezető irányításá-
val a Ricky Wells, Gino Manzares, 
Billy Janniro, Ryan Fisher kvartet-
tet küldi Miskolcra, míg a franci-
ák a Mathieu Tresarrieu, Richard 
De Biasi, Dimitri Berge, Sebasti-
an Tresarrieu négyest nevezték. 
Az olasz színeket a regnáló ar-
gentin bajnok, Nicolas Covatti, 
a miskolci páros Eb-n részt vevő 
Guglielmo Franchetti, valamint 
Nicolas Vicentin és Michele Paco 
Castagna képviseli a Népkertben.

Ilyen rangos eseményre leg-
utóbb 2008-ban került sor a nép-
kerti salakmotorpályán, akkor 
a Matej Ferjan, Tihanyi Sándor, 
Tabaka József, Szatmári László és 

Magosi Norbert alkotta ötös szo-
ros küzdelemben legyőzte Német-
ország, Lettország és az Egyesült 
Államok válogatottját.

Szabadedzés vasárnap délelőtt 
fél 11-től, kapunyitás hétfő délután 
1-kor, rajt pedig 3 órakor.

A népkerti salakmotorpálya ez-
zel a versennyel búcsúzik. Jacsó 
Tibor kedden a speedway.hu-nak 
elmondta, a pálya minden erőfe-
szítésük ellenére sem tudja megüt-
ni azt a színvonalat, ami elvárható 
lenne világesemények rendezésé-
hez, így egy időre „szögre akaszt-
ják a vaspapucsot”.

– Hogy mi lesz ezután? Bí-
zunk abban, hogy az önkormány-
zat közreműködésével találunk 
egy alkalmas területet, ahol pályát 
építhetünk – tette hozzá.

A 19. Miskolc Rally 
végeredménye:
1.  Kazár Miklós, Szőke Tamás 

Citroën WRC

2.  Herczig Norbert, Bacigal Igor 
Skoda Fabia S2000

3.  Balogh János, Holczer Dániel 
Mitsubishi Lancer Evo

4.  Krózser Menyhért, Papp György 
Subaru Impreza WRC

5.  Botka Dávid, Mihalik Péter 
Mitsubishi Lancer Evo

Hirdetés
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Tájékoztatást a lakóközösségek képviselői adnak
Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy május 15-e után aktuálissá vált a 
költségmegosztóval felszerelt lakások 
esetében a fűtési idényt követően a költ-
ségmegosztók leolvasása.

A költségmegosztók fenntartása, adatainak 
leolvasása és azok alapján a díjmegosztási 
arányok meghatározása, valamint a díjfize-
tői reklamációk rendezése a közös képvise-
lő (lakóközösség) feladata.

Az elmúlt napokban ügyfélszolgálatun-
kat több díjfizetőnk is azzal kereste meg, 
hogy a költségmegosztók fűtési idényt kö-
vető kiértékelése nem minden épület ese-
tében tartalmazza a 2011. szeptember 
1-jétől hatályos korrekciós tényezőket. A 
költségmegosztást végző vállalkozások tá-
jékoztatása alapján csak azoknál az épüle-
teknél alkalmazzák a korrekciós tényezőket, 
ahol a 2011/2012-es fűtési idénytől kezdő-
dően választották ezt az elszámolási mó-
dot, illetve azoknál az épületeknél, ahol a 
korábban megkötött szerződést már mó-
dosították. 

A 2011. szeptember 1-jén hatályba lé-
pett fűtési költségmegosztást, illetve a 
költségosztók alkalmazásának feltételeit 

a 104/2011. (VI. 29.) számú Korm. rendelet 
szabályozza. 

A rendeletet – a lakóközösségek és a költ-
ségmegosztást végző vállalkozóval kötött, 
a rendelet hatálybalépése előtt érvényben 
lévő szerződések esetében –, a szerződések 

módosításakor, illetve új szerződés eseté-
ben kell először alkalmazni.

A lakóközösség képviselője – igény sze-
rint – köteles biztosítani a díjfizető részére 
a díjmegosztási arányok számításába való 
betekintést.

A költségmegosztáson alapuló elszámo-
lási számla hőfelhasználási arányait – a la-
kóközösség megbízásából – a költségmeg-
osztást végző vállalkozó állapítja meg. A 
távhőszolgáltató a közös képviselőtől kapott 
adatok alapján készíti el az elszámoló szám-
lát. A megállapított hőfelhasználási arányo-
kon a távhőszolgáltató nem módosíthat.

A díjmegosztási arányok utólagosan csak 
számítási hiba esetén, a lakóközösség kép-
viselőjének a távhőszolgáltatóhoz írásban 
történt bejelentésére módosíthatók. A díj-
megosztási arányok utólagos módosításáról 
szóló bejelentésről, a díjmegosztási arányok 
utólagos módosításáról, a módosítás okáról, 
tartalmáról és hatásairól a tulajdonosi közös-
ség képviselője tájékoztatja a díjfizetőket.

Felhívjuk a tisztelt Felhasználóink figyel-
mét arra, hogy a MIHŐ Kft. ügyfélszolgála-
ti előadói nem tudnak felvilágosítást adni 
a hőfelhasználási arányokkal és a korrekci-
ós tényezőkkel kapcsolatban, mivel nem is-
merik a lakóközösségek és a költségmeg-
osztást végző cég közötti szerződéseket. Az 
ilyen irányú panaszokkal minden esetben a 
közös képviselőt, illetve a költségmegosz-
tást végző céget keressék meg.

Tisztelettel: MIHŐ Kft.
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Május 20. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 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 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Május 21. | 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 22. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 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 23. | 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 kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Május 24. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 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 25. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 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 26. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírössze-
foglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 
Képújság.

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

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 23–29. | 15.15 Lotte és a holdkő titka; észt animációs film | 6 | (Bé-
ke-terem) | 15.30 Kolibri kód; amerikai thriller | 16 | (Uránia-terem) | 17.30 A 
sziget; feliratos orosz film | 16 | (Béke-terem) | 17.45, 20.00 Tajtékos napok; 
francia film | 12 | (Uránia-terem) | 19.45 Vasember 3; amerikai–kínai sci-fi | 
12 | (Béke-terem). 

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Sötétségben – Star Trek (MB pre-
mier, digitális 3D) | 12 | 11.40 (szo–h), 
17.00, 19.40 – 22.20 (p–v)
Sötétségben – Star Trek (MB premi-
er) | 12 | 14.20
A nagy Gatsby (MB premier, digi-
tális 3D) | 12 | 12.15 (szo–h), 15.00, 
17.45, 20.30
Kolibri kód (MB) | 16 | 10.00 (szo–h), 
14.15, 18.15, 20.15 – 22.15 (p–v)
Mellékhatások (F) | 16 | 13.15, 18.00 
– 21.30 (p–v)
Zambézia (MB digitális 3D) | 6 | 11.45 
(szo–h), 15.15
Zambézia (MB) | 6 | 10.00 (szo–h), 
13.30

Vasember 3 (MB digitális 3D) | 12 
| 12.00 (szo–h), 14.40 (kivéve sze), 
17.20, 20.00 – 22.30 (p–v)
Vasember 3 (MB) | 12 | 11.00 (szo–h), 
13.40, 16.20, 19.00
Oblivion (MB) | 16 | 10.30 (szo–h), 
15.30, 20.15
Croodék (MB digitális 3D) | 6 | 10.00, 
12.00 (szo–h), 14.00, 16.00 (kivéve 
sze), 15.00 (sze)
Jurassic Park (MB digitális 3D) | 12 | 
17.00, 19.00 – 22.00 (p–v)
A nagy nap (MB) | 16 | 12.15 (szo–h), 
16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–v)
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 16–22. ›››››››››››››››››» Május 18-án, pünkösd szombatján 10 órai kezdettel a Liszt Ferenc téren (az 
újgyőri plébániatemplom előtti parkban) kerül sor arra a szentmisére, amelyet a csíksomlyói 
szentmisével egy időben rendeznek, elsősorban azok számára, akiknek nincs módjuk a zarándok-
útra. A szentmisét Palánki Ferenc püspök mutatja be a miskolci papság koncelebrálásával, a plé-
bániák közös rendezésében.

» Vasárnap, 19-én pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A mindszenti templomban 
a 10 órai, a minorita templomban a 18 órai szentmise keretében osztja ki a bérmálás szentségét Palán-
ki Ferenc püspök. Vasárnap a mindszenti plébánia Millenniumi termében 16 órától lesz mocorgós szent-
mise a kisgyermekes családoknak.

» A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja rendezésében A nemzet-
féltő címmel zenés irodalmi estet, Wass Albert-emlékműsort tartanak május 23-án, csütörtökön este 6 
órától a  belvárosi evangélikus templom gyülekezeti termében az Éltető Lélek Irodalmi Kör előadásában.

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

HirDetés

HirDetés

XV. Fűtéstechnikai-klíma
kiállítás és vásár

Várjuk azon érdeklődőket: 
– akik lecserélnék 10-15 éves gázkazánjaikat egy korszerű kondenzációs kazánra,
– akik villanyszámlájukat 1/10-ére csökkentenék egy „A” energia osztályú szivattyú cseréjével,
– akik megelégelték a vízkövesedést és egy korszerű vízlágyítóval kiegészítenék fűtési rendszerüket,
– várjuk azokat, akiknek igényük van egy korszerű szabályzásra,
– akiknél aktuális a fűtéscsövek cseréje 5-rétegű csövekre,
– és azokat, akik érdeklődnek az újdonságnak számító napelemek iránt.

A vásár ideje alatt rendkívüli kedvezményekkel 
várunk minden vásárlót!

Fűtéstechnikai kiállítás és vásár időpontja: 2013. május 23-24. 
Csütörtökön 12 órától - péntek 12 óráig.
Helyszín: BRS Klíma és Gázcentrum  
Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 161. 
(Szilágyi-Soltész u. „Y” elágazás) 
Telefon: 46-412-421,  70- 33-88-555, 70-33-88-559

XV. Fűtéstechnikai-klímaXV. Fűtéstechnikai-klímaMeghívó
A BRS Klíma és Gázcentrum egész éven át HÍD a 
vevő-gyártó, vevő-tervező, vevő-kivitelező között.
Cégünk 21 éve biztosíték arra, hogy a vevők a legmegbízhatóbb termékhez, a legjobb árakhoz jussanak üzletünkben és komplett kiszolgálást kapjanak 
a tervezéstől a megvalósulásig.  A kiállítás és vásár is arra ad lehetőséget, hogy az érdeklődők csütörtök déltől péntek délig 
közvetlenül feltehessék a kérdéseiket a gyártóknak, tervezőknek, kivitelezőknek.

A gyártók, akik Önöket várják ezen a két napon egy konzultációra:

Akció 2013. 05. 18-tól 2013. 05. 24-ig

Well Done mosógél, 3 l, 366 Ft/l 1099 Ft
Arilux mosógél, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft
Háztartási alu. létrák 3–7 fokosig  6699 Ft-tól 
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
Poli-Farbe Platinum színes falfesték  1 l 2399 Ft 

2,5 l, 1640 Ft/l 4099 Ft 
5 l, 1360 Ft/l 6799 Ft

Tépőzáras szúnyogháló ablakra, ajtóra  510 Ft-tól

Május 18. | szoMbat
08.00 | V. Tapolcai Vitamin Nap. Enyedi úti au-

tóparkoló.
08.00 | 8. Hagyományőrző fakitermelő verseny. 

Miskolc-Garadna pihenőhely.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti fog-

lalkozás gyerekeknek. Rákóczi-ház.
14.00 | A Keresztény Advent Közösség miskolci 

gyülekezetének bemutatkozása. Szinva terasz.
19.00 | Anti Fitness Club. Ifjúsági Ház.
20.00 | Classic Drum and Bass. Helynekem.

Május 19. | vasárnap
10.30 | Pom-Pom meséi. Csodamalom Bábszínház.
21.00 | Pünkösd vasárnap öt dj-vel. A lemezeket 

pörgeti Fever, Náksi (Stereo Palma), Peetone, Beat, 
Turbó a 3 és fél éves Aletta gyógyulásáért. Helynekem.

Május 22. | szerda
09.30 | Diákpünkösd 3000. Hazánkért, városun-

kért és magunkért való közös imádság az egyházi 
iskolák tanulóinak. Avasi kilátó mellett.

17.00 | Művészeti Szabadegyetem. Biczó Gábor 
filozófus előadása Az egzotikus esztétizációjának 

folyamata és transzkulturális vonatkozásai címmel. 
Miskolci Galéria.

17.00 | Világvégevárások és boszorkányüldö-
zés a középkorban. Bibliai Szabadegyetem, Sza-
bó János főiskolai óraadó tanár előadása. II. Rákó-
czi Ferenc Könyvtár.

18.00 | Rendhagyó történelemóra. Raffay Ernő 
történész professzor előadásának témája 1920. jú-
nius 4. Trianon és nagybányai vitéz Horthy Miklós 
kormányzó munkássága. Tiszáninneni református 
egyházkerületi székház.

Május 23. | csütörtök
19.00 | Budapest Bár-koncert. Művészetek Háza.
18.00 | Réti Balázs zongoraestje. Zenepalota, 

Bartók-terem.

Május 24. | péntek
17.00 | A cirill ábécé. Bolgár művészek grafikai kiál-

lításának megnyitóján köszöntőt mond Goda Gert-
rúd művészettörténész. Megtekinthető június 30-
áig. MKK Ady Művelődési Ház.

17.00–19.00 | Egy új társadalom lehetősége – 
Változások a világban, az emberben. Előadás 

és beszélgetés a részvételi demokráciáról és a ci-
vil társadalom jövőformáló kezdeményezéseiről Ta-
káts Péter közgazdásszal. Holdam udvar.

20.00 | Slam poetry. Majd 23.00-tól Akkezdet 
Phiai. Helynekem.

20.00 | Értük szól a dal. Koncert Mészáros Lord Ti-
bor, Henzler István, Gratzl Ferenc, Kerékgyártó Fü-
les István, Detvai Gyula, Györfi Zsolt, Király Csaba 
emlékére, fellép: Tip-Top Dixieland Band, Firewater, 
Jazz Entertainment, Legi-Team, BMW, 180 km, 
Excelsior. Ifjúsági Ház.

Május 25. | szoMbat
10.00–20.00 | Kuruc Vigasság. Görömbö-

lyi pincesor
10.00 | Főzőverseny megnyitója
11.00 | Megnyitó
11.30 | Óvodások gyermekműsora
11.45 | Vitéz László-bábelőadás – Kemény 
Henrik-féle verzióban
12.30 | Tapolcai Dalkör előadása
12.45 | Abaújvár vitézeinek harci bemuta-
tója korabeli ruhákban, páncélokban
13.15 | Görömbölyi Népdalkör műsora

13.30 | Flying Colours kaszkadőrcsapat ug-
róbemutatója
14.00 | Gönci Betyárok versenye és bemu-
tatója 
14.30 | Így iszik a kuruc – verseny népzenés, 
bordalos aláfestéssel 
15.00 | A Szűcsék zenekar – kuruc dalok, nó-
ták hegedűn, bőgőn, tárogatón
15.30 | Zumba bemutató
16.00 | Tobán néptáncegyüttes műsora 
táncházzal
17.00 | Főzőverseny eredményhirdetése
17.30 | Hangol a gönci Cross Road zenekar
18.00 | Cross Road zenekar koncertje
Egész nap: gyermekjátszóház, vetélkedők, vá-
sár, Ruszin Pince-emlékhely és Pincekápolna lá-
togatása.

16.00 | Apa, figyelj rám! Halász Judit-koncert. Mű-
vészetek Háza.

Május 26. | vasárnap
10.30 | Pom-Pom meséi. Gyermeknapi előadás. 

Csodamalom Bábszínház.
» részletes programok: minap.hu
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12  mozaik

53 éve, 1960. május 14–15-én 
tartották az eszperantisták III. 
Észak-magyarországi találkozó-
ját. Ekkor utcát és forrást neveztek 
el a nyelv „megalkotójáról”, Lazaro 
Ludoviko (eredeti nevén: Lazar 
Markovics) Zamenhof litván zsi-
dó születésű lengyel szemorvosról 
(1859–1917). A forrás Lillafüreden 
van. Az utca a Hadirokkantak út-
jával párhuzamosan, a Szinva túl-
oldalán fut.

63 éve, 1950. május 16-án he-
lyezték el a selyemréti Petőfi Kol-
légium alapjait. A tervek szerint 
minden oldalról széles utca övez-
te volna a három épületből álló 
együttest. Átmenetileg a „műegye-
tem” hallgatói kerültek ide a szep-
temberi tanévkezdéskor.

63 éve, 1950. május 18-án életbe 
lépett az első tanácstörvény, ame-
lyet októberben a tanácstagválasz-
tások követtek. Ekkor 19 megyei, 
140 járási, 53 városi és 2578 közsé-
gi tanács alakult.

Hétforduló ›››››››

A legnagyobb 
segélyprogram

Legnagyobb országos segély-
programjuk első állomásán, a 

Vasgyári Közösségi Házban osz-
tott szerdán élelmiszert a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet. Tíztonnányi, egyenként 
tízkilogrammos csomag talált 

gazdára. A segélyprogram kere-
tében 400 településen 700 mil-

lió forint értékben osztanak idén 
élelmiszert. A miskolci rászoru-

lók kiválasztásában és az ado-
mányosztásban is a családsegítő 
szolgálat munkatársai segítettek. 

(fotó: Mocsári L.)

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

Leslie L. Lawrence: 
Nyomasztó örökség 1–2. 
Leslie L. Lawrence új sorozatá-
nak két legújabb kötete az Álma-
im asszonya és a Mogyoróaller-
gia nagysikerű regény folytatása. 
Debby O’Harát tragédia sújtja, 
szülei Kanadában medvetáma-
dás áldozataivá váltak. Debby 
beköltözik az elhagyott szü-
lői házba, hogy új életet kezd-
jen. Lassan megerősödik benne 
a gyanú: szüleit meggyilkolták. 
Nyomozni kezd, eközben több 
rémítő felfedezést is tesz első, 
igazi szerelmével és saját magá-
val kapcsolatban. Elindul a me-

rényletek és gyilkosságok sorozata. Éjszaka megjelenik előtte a titok-
zatos, túlvilági asszony, és ettől kezdve felgyorsulnak az események.

Anne Rice: Távol Egyiptomtól
Miután befejezte két legendaciklusát, 
Anne Rice az evangéliumok és a legszé-
lesebb körben elfogadott újszövetségi 
kutatások alapján megírta legbátrabb, 
a Krisztus gyermekkoráról szóló köny-
vét, mely átütő erővel idézi meg a törté-
netet elbeszélő Jézus hangját, személyi-
ségét és szavait. Kirkus Reviews állítja, 
Anne Rice ezzel a regénnyel valóban 
meggyőző Jézus-képet tár az olvasói 
elé, írása meghaladja a puszta történet-
mondást, és szinte már hitvallásnak te-
kinthető. Magával ragadó, elgondolkodtató történet a gyermek Jézus 
ismeretlen éveiről. A képszerű, elegáns próza és karakterek diadala.

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 vásártér az 1. számú kapuval” a mai 
Ógyár tér helyével azonos, a XIX. század végének beépítettségét és a 
piac hangulatát mutatja. A gyár vezetői és dolgozói 1884-ben alapí-
tották azt a fogyasztási szövetkezetet, amely Konzum néven élt (és él 
ma is) a köztudatban. A képen látható földszintes, egyablakos épület 
és a csak keleti sarkában látható másik épület között kialakított kapu 
hivatalosan a vasgyár 1. számú bejárati kapuja. Ettől balra, a mai Ló-
nyay Menyhért utca vonaláig különböző üzletek álltak. Az egyeme-
letes saroképület volt a ruhatár. Az épületek előtt bódésor állt, de a 
korabeli felvételeken karbantartott virágoskert is felfedezhető. Az 
egykori piactér helyén jelenleg parkolóhely található. A ruhatár és a 
bejárati kapu között egykor fodrászat, papírüzlet és „dohánytőzsde”, 
vagyis trafik is üzemelt.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

„Kóstoljunk rá fajtát és évjáratot”
Miskolc város napján ren-
dezték meg a II. Avasi 
Borangolást, ahol a Mis-
kolc város borának vá-
lasztott pinot blanc-ot is 
megkóstolhatták az érdek-
lődők Nagy Béla pincé-
jében

Nagy Béla száraz fehéret, vörö-
set és félszáraz rosét készít. Mint 
mondta, kisüzemi körülmények 
között nehéz édes bort készíteni, 
de nem bánja: az igazi bor szá-
raz. A borász 21 éve foglalkozik 
szőlőkkel, hozzátette, mostanra 
kezdi sejteni a borkészítés csín-
ját-bínját.

– Az első földet Mádon vet-
tük, 1980-ban, de 2003-ra az 
összeset eladtuk. Akkor vettük 
a nyéki szőlőt, ahonnan a pinot 
blanc is származik – magyaráz-
ta Nagy Béla, akinek máig a régi, 
miskolci a kedvenc borvidéke. 
Azért, árulta el, mert a miskol-
ci pincék hidegebbek, így a bo-
rok gyümölcsösebbek, illatosab-
bak. Emiatt az egykori, miskolci 
pincékben készített aszú állítá-

sa szerint finomabb volt, mint 
a tokaji. A nagy-avasi borász 
bora pedig kelendő. Amit készít, 
mindig el is fogy.

Mint mondta, a borászat nem 
szakmája. A szaktudás nagyon 
fontos, de ugyanilyen fontos a 
lélek is.

– Felnőttként kezdtem borral 
foglalkozni, komoly szaktudást 
igénylő feladat. A régi miskol-
ci borvidék a fehér borok hazá-
ja volt. A pinot blanc „rigolyás” 
szőlő, kényes, figyelemigényes 
fajta. Nagyon kedvelem, de iga-
zából nincs kedvenc borom, 
mindig a hangulatomhoz illőt 
választok – tette hozzá.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

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

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu): 46/560-080; MISEK Diósgyőr: 46/531-799; Fogorvosi ügyelet (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügyelet (GYEK 
– Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély 116-123. áldozatsegí-
tő vonal: 80/225-225. MihŐ-ügyelet: 46/379-360. MivÍz-ügyelet: 46/519-
339. éMász-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-
579. Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514-949. in 
Memoriam Temetkezés (halottszállítás): 46/353-909, 30/677-7958. állat-
egészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345-103, 30/339-6549. 
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Emberrablás
Egy teherszállító hajót fel-
tartóztatnak a kalózok a 
szomáliai partoknál. A le-
génységet túszul ejtik. A 
fogva tartók és a hajó dán 
tulajdonosa között idegőrlő 
tárgyalás kezdődik, amely-
nek tehetetlen szenvedő ala-
nyai a legénység tagjai, köztük egy szakács és egy mérnök. Egy pro-
fi túsztárgyaló tanácsát követve az emberélet nem számít, kizárólag 
a számok, így a kalózok követelésének, akik azzal is fenyegetőznek, 
hogy megölik a legénységet, nem enged a cég.

feliratos dán thriller, korhatár 16 év | Művészetek 
háza, Béke-terem; május 16–22., 17.30

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

Névadó – Berzsenyi Dániel
Martin-kertváros keleti 
szélén, északról a Csoko-
nai Vitéz Mihály, délről 
a Kisfaludy Károly ál-
tal határolt utca. Kelet-
ről a település legszélső 
utcája, a Zsedényi Béla 
utca határolja.

Berzsenyi Dániel a Vas 
megyei Hetyén született, a 
XVIII. század utolsó és a XIX. szá-
zad első harmada között hat évti-
zedet élt. A „klasszicista formában 
romantikus lélek” bár sohasem fe-
jezte be iskolai tanulmányait, sokat 
olvasott, jól ismerte a görög és ró-
mai mitológiát, s nyelvismeretben 
is jeleskedett. Húszéves korától írt 
verseket, s állandó gondja volt el-
szigeteltsége, az, hogy nem voltak 
beszélgető- és vitapartnerei. 1803-

ban versei eljutottak Kazin-
czy Ferenchez, akivel az-
tán hosszú levelezésbe 
kezdett, de kritikája mi-
att megsértődött. Föld-
rajzilag szűk világára 
jellemző, hogy 35 éve-

sen járt először Pesten, s 
egyszer megfordult Bécs-

ben is. 1830-ban tagja lett a 
Magyar Tudományos Akadémiá-
nak. Székfoglalóját a költészet har-
móniájáról írta. Tervezte, hogy 
Pestre költözik, de betegsége, majd 
halála ebben megakadályozták. 
(1776–1836 között élt, családi sír-
ja Niklán található. Egykori kúriája 
kertjében felállították mellszobrát. 
Munkássága kritikai kiadása 1979-
ben jelent meg.)

D. I.

Lángész. Minden tanterem a természettudományok otthonává 
változott szerdán a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolában, 
ahol minden eddiginél komplexebb módon rendezték meg a Ter-
mészettudományok napját. Reggel 8 és délután 2 óra között minden 
tanteremben, de még az udvaron is érdekes kísérletekkel és előadá-
sokkal várták az iskola diákjait és tanárait. Még a humán tárgyat ok-
tatók is a természettudományokról, illetve a két tudományág kap-
csolódási pontjairól beszéltek. Így megmutathatták a tanulóknak: 
mindaz, amiről a tanórákon hallhatnak, lehet érdekes, izgalmas és 
szórakoztató is. (fotó: Juhász Á.)

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…
„Miskolc város egész társadalma 
részt vesz a magyar könyv propagá-
lásában. A nőegyletek és társadalmi 
alakulatok lelkes hölgyei lesznek az 
utcai könyvárusító sátrak eladói” – 
harangozta be a május 13-tól 20-áig 
terjedő könyvhetet a Reggeli Hírlap 
1929. május 8-ai száma. A könyvhét 
ünnepén Vucskits Jenő, a kir. kat. 
főgimnázium igazgatója tartott be-
szédet, s emléktáblával jelölték meg 
a Jókai Mór, Tompa Mihály, Lévay 
József, Dayka Gábor, Déry Istvánné 
és Csengey Gusztáv utcát.

Dobrossy István


