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Nyáron hazai pályára állhatnak a villamosok
Július közepén érkezik Mis-
kolcra az első két új Skoda 
villamos. A két prototípus 
márciusra készült el a pilseni 
gyárban, a sikeres mérések 
után jelenleg csehországi sí-
neken rója próbaköreit.

Szőnyi Péter, a Zöld Nyíl 
villamosprojekt igazgatója el-
mondta, az ütemtervnek megfe-
lelően, már két hónapja a tesztpá-
lyán futnak a villamosaink, és az 
elmúlt héten már kimentek a pilse-
ni villamospályára is.

– Az, hogy a prototípusaink el-
hagyták a gyárat, még nem azt je-
lenti, hogy forgalomba adták volna 
őket, hanem városi környezetben 
is el kell végezni bizonyos teszte-
ket, melyeket a Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság előírt – mondta Szőnyi 
Péter.                  » folytatás a 3. oldalon

Technika a közbiztonságért
Fokozatosan bővül a tér-
figyelő rendszer Miskol-

con. Jelenleg már 94 kame-
ra figyeli a közterületeket, s 
a rendszert hamarosan to-

vább bővítik. A város öt 
frekventált csomópontjá-

ban nemrégiben segély-
hívó oszlopokat állítottak 

fel, hogy veszély esetén egy 
gombnyomással értesíteni 
tudják a hatóságot az érin-

tettek.  » részletek a 8. oldalon

Rangos szakmai díj
Tanka Sándor, a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. szolgáltatási 
igazgatója vehette át idén a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szö-
vetségének legmagasabb elismerését, a Knuth Károly Szakmai Díjat, 
és a vele járó arany pecsétgyűrűt. » részletek az 5. oldalon

Új kopjafát avatnak
„Már csak méreténél fog-
va is nagy munka volt” – 
mondja Szondy Sándor 
fafaragó a már lelakkozott 
Doni hősök emlékkop-
jafájára mutatva. A közel 
3 méter magas kopjafát 
május 26-án, vasárnap, a 
Hősök napján avatják fel 
a Szemere-kertben.
» részletek a 4. oldalon

Miskolc török testvérvárosa
Testvérvárosi megállapodást 
írt alá kedden a törökországi 
Kayseri és Miskolc. Az ünnepi 
eseményen Mehmet Özhaseki, 
Kayseri főpolgármestere és Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere ar-
ról beszélt, hogy szoros és hosszú 
távú együttműködésben bíznak, 
elsősorban a gazdaság, de a kul-
túra, az oktatás és a sport terén is. 
A dél-koreai Asan után Kayseri 
már a második olyan testvérvá-
rosa Miskolcnak, mellyel a város 
– a kormány szándékaival össz-
hangban – kelet felé nyit.

Törökország 6. és Magyaror-
szág 4. legnagyobb városa Kiss 
Gábor isztambuli főkonzul köz-
benjárásával vette fel a kapcsola-
tot mintegy 10 hónappal ezelőtt. 

– A mai nap, a két város kö-
zötti testvérvárosi együttműkö-

dési megállapodás aláírása ennek 
a 10 hónapos előkészítő mun-
kának a gyümölcse – ezt Kri-
za Ákos jelentette ki, kiemelve, 
hogy az aktus egyben a több száz 
éves szerteágazó török–magyar 
kapcsolatok megerősítése, illetve 
magasabb szintre lépése. 

» folytatás a 3. oldalon

még nem ért
oda a munka
a rossz idő miatt még nem ért oda 
a kátyúzás, bár igazából a teljes út-
rekonstrukció segítene.  
a város | 5. oldal

hová milyen 
növényt?
az első döntést – zöldítsük hom-
lokzatunkat! – számos másik kö-
veti még.  
életmód | 7. oldal

közeleg az év 
koncertje!
duettezni fog lászló boldizsár 
radics gigivel és király lindával a 
Feelharmoniclove koncerten.  
a város | 4. oldal

Extrém versennyel 
búcsúzott a népkerti ovál
Pünkösdhétfőn rendezték a sa-
lakmotoros csapat-világbaj-
nokság második kvalifikációs 
fordulóját, mely az utolsó nem-
zetközi viadal volt a népkerti 
salakmotorpályán.

Sok bukással, rendkívül száraz 
pályával, salakfelhővel, s az utób-
bi évek legmagasabb nézőszámá-
val búcsúzott a népkerti pályától 
a salakmotorsport. A csapat-vb 
második selejtezőjét szoros csa-

tában az Amerikai Egyesült Álla-
mok kvartettje nyerte, megelőzve 
sorrendben a magyar – Szatmá-
ri László, Tabaka József, Magosi 
Norbert, Benkő Roland –, az 
olasz és a francia együttest.

A hazaiak bíztak a győzelem-
ben, de a bukások és a bírói íté-
letek miatt „csupán” ezüstöt sze-
reztek. Tabaka József elmondta, 
nagyon nehéz versenyük volt, de 
erre számítottak.

» folytatás a 9. oldalon

Elismerés a 
Miskolc TV-nek
Egerben rendezte tavaszi találko-
zóját a Helyi Televíziók Országos 
Egyesülete csütörtökön és pénte-
ken, ahol díjakat is átadtak. Híradó 
kategóriában második hellyel dí-
jazták a Miskolc Televízió október 
17-ei Miskolc Ma adását – a szer-
kesztő Nagy Erika volt. Az indok-
lás a kiegyensúlyozott tájékoztatást 
és a technikai lehetőségek egyidejű 
kihasználását emelte ki.

Az egyesület idén a híradók 
mellett a magazinműsorokra, a do-
kumentumfilmekre és a hírportá-
lokra írt ki pályázatot a helyi tele-
vízióknak.

Ima nemzetünkért, városunkért

Szabadtéri szentmisén vehet-
tek részt a hívek szombaton dél-
előtt, a miskolci Szent Imre téren 
– egy időben a csíksomlyói búcsú 
szentmiséjével –, amelyet Palán-
ki Ferenc püspök tartott miskol-

ci és környékbeli papokkal, hogy 
a hívek közösen imádkozhassa-
nak nemzetünkért és városunkért, 
lélekben együtt a csíksomlyói bú-
csún résztvevő zarándokokkal. 

(fotó: Juhász Á.)

Miskolc Boltként 
nyit újra

Néhány hét múlva befejeződik a 
Miskolc Bolt kialakítása. Az egy-

kori Capri cukrászda átalakítá-
sát követően a Széchenyi utcán 
a város új idegenforgalmi köz-

pontjában egy helyen lesz el-
érhető a Tourinform Iroda, a 

MiskolcPont ügyfélszolgálata, 
miskolci és kézműves terméke-
ket árulnak majd itt, illetve egy 

kávézó is nyílik.
» cikkünk a 3. oldalon
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Nem élnek a koncesszióval
Nem élnek az elnyert dohánykon-
cessziós lehetőségekkel Nánási-
Kocsis Norbert hozzátartozói – kö-
zölte a miskolci önkormányzati 
képviselő. Nánási-Kocsis Norbert 
közleményét szó szerint közöljük.

„Jelen közleményemmel azt kí-
vánom hangsúlyozni, hogy kép-
viselőként sem a helyi nemzeti 
dohányboltok koncessziós jogo-
sultságát eldönteni hivatott pá-
lyázatok előkészítésében, sem 
magának a döntési folyamat-
nak a befolyásolásában nem vet-
tem részt.

Mégis, az elmúlt időszakban 
a személyemet, hozzátartozói-
mat és politikai közösségemet 
ért támadások miatt, egyben til-
takozásom kifejezéseként az az 
álláspontom alakult ki, hogy he-
lyesebb, ha hozzátartozóim az 
elnyert koncessziós lehetőségek-

kel nem élnek, a vonatkozó szer-
ződéseket nem írják alá.

Az újrapályáztatás céljaival 
egyetértve, azt remélem, hogy 
ezzel a döntésünkkel újabb esé-
lyekhez jutnak az eddig is do-
hány-kiskereskedelemmel fog-
lalkozó helyi vállalkozók” – írja 
Nánási-Kocsis Norbert.

***
Az MSZP Miskolci Szerveze-
te – közleményben reagálva a 
bejelentésre – üdvözölte, hogy 
Nánási-Kocsis Norbert család-
tagjai nem élnek a koncessziós 
lehetőségekkel. Ugyanakkor hi-
ányolják, hogy az általuk érin-
tettként megnevezett Fidesz – 
KDNP-s képviselők – Takács 
Gábor, Csiba Gábor, Sebestyén 
László –, illetve pályázatnyertes 
rokonuk még nem hozott ha-
sonló döntést, és felszólítják őket, 
hogy ne írják alá a szerződést.

„Szabadon, de sose szabadulva” 
Végső búcsút vettek Rácz Sán-
dortól, az 1956-os Nagy-buda-
pesti Központi Munkástanács 
elnökétől május 23-án, csütör-
tökön a Fiumei úti Nemzeti Sír-
kertben. Rácz Sándor április 30-
án, Budapesten hunyt el.

Rácz Sándor az 1970–1980-
as években is következetesen 
küzdött a forradalom emléké-
nek ébrentartásáért – Tollas Ti-
bor Rácz Sándornak írt verséből 
idézve: „szabadon, de sose sza-
badulva”.

„Számomra Rácz Sándor a 
leghitelesebb magyar kortárs 
közszereplő volt, a legnemesebb 
értelemben vett homo politicus. 

Életem egyik nagy ajándéká-
nak tekintem, hogy rövid ide-
ig, 2004–2006 között közvetlen 
munkatársa lehettem. Magyar 
hazánk és a magyar nép irán-
ti szeretete másokra, így rám is 
kisugárzott, meghatározta éle-
tünket, munkánkat. 2006-ban, 
a forradalom 50. évfordulója al-
kalmából itt, Miskolcon több 
mint ezer diákkal együtt emlé-
kezett meg a magyar nép sza-
badságért vívott küzdelméről. 
Aki látta, hallotta őt erről be-
szélni, nem felejti el azt soha” – 
emlékezett rá Alakszainé Oláh 
Annamária, Miskolc egykori al-
polgármestere.

május 21. | kedd

Fórumoztak az agrárium képvise-
lői. Mekkora lesz a maximális birtok-
méret? Ki juthat majd Magyarorszá-
gon földhöz? – ilyen, és ehhez hasonló 
kérdésekre kaphattak választ mind-
azok, akik ellátogattak a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara megyei igazga-
tósága, az MVH megyei kirendeltsége 
és a MAGOSZ megyei szervezete ál-
tal megrendezett agrárfórumra, me-
lyet az ITC-székházban tartottak kö-
zel kétszáz résztvevővel.

Könyv az elszámoltatásról. Nagy 
érdeklődés mellett mutatták be Néző 
László Bűnszövetség: Elszámoltatás 
2002–2010 című könyvét a városháza 
dísztermében. Az író a nyolcéves szo-
cialista kormányzás visszásságait mu-
tatja be. A bemutatón jelen volt Gaál 
Szabolcs Barna, a Kormányzati Ellen-
őrzési Hivatal elnöke is.

Hálát adtak. Két héttel a Margaré-
ta bölcsődében történt vakolatom-
lás után hálaadó istentiszteletet tartot-
tak a Szent Anna-templomban annak 
örömére, hogy nem történt tragédia 

az esetkor. A bölcsődében egyébként 
azóta is zavartalanul folyik a gyerekek 
nevelése, és minden megelőző óvin-
tézkedést megtettek, hogy ilyen bal-
eset többé ne fordulhasson elő.

május 23. | csütörtök

Pótjegyekről, sportpályákról. 
Varga László MSZP-s országgyűlé-
si képviselő két, általa jegyzett módo-
sító indítványról is beszámolt sajtótá-
jékoztatóján. Ezek szerint a debreceni 
futballstadion építésére elkülönített 

összegből átcsoportosítanának 150-
150 millió forintot a miskolci rekortán 
atlétikapálya megépítésére, illetve a 
népkerti ovál felújítására vagy egy új 
salakmotorpálya kialakítására.

Fellegvár. Az önkormányzat, a taná-
rok és a diákok is csak pozitív tapasz-
talatokat szereztek a Herman-labor 
átadása óta eltelt időszakban – egye-
bek mellett ez is elhangzott a laborfej-
lesztés zárórendezvényén a Herman 
Ottó Gimnáziumban, ahol az újon-

nan létesülő Avasi-, Földes- és Lévay-
labor is bemutatkozott.

május 24. | péntek

A bűnmegelőzésről. Harmadszor 
rendezték meg a Bűnmegelőzési Ve-
télkedőt Miskolcon. A rendezvényt 
– melyen idén 10 csapatban 3 általá-
nos iskola összesen 30 diákja vett részt 
– idén a Miskolci Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya, Bűnmegelőzési 
Centruma, valamint a helyszínt bizto-
sító bevásárlóközpont szervezte.

Felújításra nyertek
Összesen 500 millió forintot nyert felújításra öt bor-
sodi szociális ellátó intézmény – erről Asztalosné 
Zupcsán Erika, szociálpolitikáért felelős helyettes 
államtitkár számolt be szombaton Miskolcon. Asz-
talosné Zupcsán Erika reményét fejezte ki, hogy ezzel 
minden intézmény lehetőséget kapott rá, hogy még 
emberibb, korszerűbb körülmények között lássa el a 
gondozottjait. Miskolcon a Vöröskereszt helyi intéz-
ményei, a Miskolci Családok Átmeneti Otthona és a 
Szimbiózis Alapítvány érintett a felújításban.

PARTNeRSégeT éPíTüNK
Lezárult a Magyarország–
Szlo vákia Határon Átnyú-
ló együtt működési Prog ram 
2007–2013 keretében a Tele-
ra dio ló giai és Tele kon zul-
tá ciós Rendszer Kialakítása 
Miskolc és  Kassa Térségében 
elnevezésű, összességében 
457 840 eUR költségvetésű 
projekt megvalósítása.

A projekthez az európai Unió ál-
tal nyújtott, európai regionális 
Fejlesztési Alap által társfinanszí-
rozott támogatás összege össze-
sen 387 730,48 eUr.

A projekt az alábbi magyar, il-
letve szlovák intézmények szo-
ros együttműködésével valósult 
meg:

1.  Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és egyete-
mi Oktató Kórház – Veze-
tő Partner

2.  Fakultná nemocnica L. 
Pasteura Košice – Hatá-
ron Túli Partner

3.  Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzat erzsébet 
Kórháza

4.  Almási Balogh Pál Kórház 
Nonprofit Kft.

A projekt megvalósítása a 
partnerek szoros orvosszakmai 
és informatikai együttműködé-
sében történt. A kialakított rend-
szer célja, hogy lehetővé tegye 
az egyszerű adat- és információ-
megosztást a földrajzi határok 
átlépésével. A rendszer kiterjesz-
ti a helyi folyamatokat és olyan 
új lehetőséget biztosít, amellyel 
a képi és szöveges egészség-
ügyi adatok megoszthatóvá vál-
nak, valamint valós idejű, nagy-
felbontású videokonzultációra 
is lehetőség van.

Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját!

www.husk-cbc.eu
www.hungary-slovakia-cbc.eu

Egyetemi projektek
A három évvel ezelőtt indult 
TÁMOP és TIOP projekt tör-
ténelmi és országosan egye-
dülálló eredményeket is ho-
zott a Miskolci Egyetemen. A 
campuson létrejött kiválósági 
központok fejlődtek, emellett 
a létrejött tudományos műhe-
lyek munkáját harminckét kö-
tetben kiadták, így az egyetem 
meghatározó szerepet tölt be a 
felsőoktatás minőségének fej-
lesztésében.

Az utóbbi kétévnyi mun-
ka eredményeit csütörtökön, 
a Miskolci Egyetemen ismer-
tették. Patkó Gyula, az egye-
tem rektora kiemelte, mind-
két lezáruló projekt jelentős a 
campus életében. A két projekt 
összesen 3,5 milliárd forintot 
hozott a közelmúltban a Mis-
kolci Egyetemre. 

Tüntetők várták Bajnait Miskolcon
Az együtt 2014 – Párbeszéd Magyar-
országért választási szövetség tar-
tott választási nagygyűlést múlt pén-
teken, lapzártánk után Miskolcon, a 
városi sportcsarnokban. A rendezvé-
nyen beszédet mondott Bajnai gor-
don, a szövetség vezetője is, akit tün-
tetők vártak a csarnok előtt.

A volt kormányfőt és a szimpatizán-
sait fogadó transzparenseken egye-
bek mellett ez állt: „A maffiabaloldal 
Európa szégyene”, „Nem akarunk 
nyugdíjadót”, „Mennyit nyertél Cip-
ruson, Gordon?” „Gyilkos a humo-
rod, Bajnai!”, „Gordon=Adóemelés.”

A tüntetőknek több szimpatizáns 
is bekiabált, volt, aki megállt előt-
tük és kérdőre vonta őket, hogy mi-
ért vannak itt. Egyik szimpatizáns 
hangosan kezdte szidni a transz-
parenstartókat. A középkorú fér-
fit végül agresszív viselkedése mi-
att igazoltatták a helyszínt biztosító 

rendőrök, de azt követően beenged-
ték a sportcsarnokba.

Az este hat órakor kezdődött 
gyűlésen körülbelül 600-700 em-
ber előtt mondott beszédet előbb a 
választási szövetség három társelnö-
ke, Juhász Péter, Kónya Péter és Sza-
bó Tímea, majd Bajnai Gordon, az 
Együtt 2014 – Párbeszéd Magyaror-
szágért választási szövetség vezetője.

Bajnai Gordon beszéde elején ki-
jelentette, a változás igénye hozta a 
miskolci sportcsarnokba az embe-
reket, mert sokan vannak, akik egy 
normális országban akarnak élni, 
olyanban, ahol lehet dolgozni, és aki 
dolgozik, meg tud élni. A volt mi-
niszterelnök élesen bírálta a jelenle-
gi kormányt és annak intézkedéseit. 

– Mi azért jöttünk ide, hogy ki-
jelentsük, együtt, bal-, jobboldali és 
szabadelvű emberek, meg tudjuk 
ezt változtatni – hangsúlyozta Baj-
nai Gordon.

Bajnai Gordon elmondta, egy év 
múlva, hatalomra kerülésük esetén, 
elsődleges feladatuk elérni, hogy a 
polgárok ismét bízni tudjanak az ál-
lamban. Ennek érdekében egyebek 
mellett az állami szerződések nyil-
vánossá, a közbeszerzések átlátható-
vá tételét, az állami pályázatoknál ci-
vil kontroll létrehozását ígérte.

Az esemény végén az Együtt 
2014 – PM szövetség autóinál Baj-
nai Gordont egy libát tartó férfi vár-
ta, aki érdeklődésünkre elmondta, 
azért érkezett Miskolcra, hogy til-
takozzon Bajnai személye ellen, aki 
miatt libatenyésztésből élő nagyszü-
lei évekkel ezelőtt „tönkrementek, és 
belebetegedtek abba, hogy elvesztet-
ték mindenüket”. 

Bajnai Gordon végül hosszas vá-
rakozás után sem érkezett meg a 
kisbuszokhoz, csupán a szövetség 
több társelnöke és néhány aktivis-
ta jelent meg. A volt miniszterelnök 
vélhetően a sportcsarnok egy másik 
kijáratán távozott.
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Elkezdik kiszállítani a zöldséget

Kedden és szerdán elkezdik ki-
szállítani a városi közintéz-
mények konyháira a Miskol-
ci Agrokultúra Kft. zöldségeit. 
Lantos Ottó ügyvezető igazga-
tó tájékoztatása szerint a Deb-
reczeni Márton Szakképző Is-
kola tanüzemében háromezer 
fej salátát és háromezer fej kara-
lábét nevelnek, a Start program 

közfoglalkoztatottjainak közre-
működésével. Jövő hét elején a 
salátát kezdik el kiszállítani, fo-
kozatosan, a Petőfi Sándor Kö-
zépiskolai Fiúkollégium, a Fa-
zekas és Szabó Lőrinc iskola és 
a családsegítő szolgálat konyhái-
ra. A karalábészállítmányok elő-
reláthatólag június elején indul-
hatnak el.  (fotó: F. K. Cs.)

Napirenden a rendőrőrs
Pintér Sándor május 30-ára ter-
vezett, miskolci látogatásakor 
konkrét formát ölthetnek a lyukói 
rendőrállomás megvalósításá-
nak tervei.

Erről Sebestyén László ország-
gyűlési képviselő beszélt la-
punknak, elmondva: a lyukói 
városrészt illetően kiemelt fi-
gyelmet élvez a közbiztonság, 
illetve ennek erősítése, ami-
hez elengedhetetlenül szüksé-
ges az állandó rendőri jelenlét 
biztosítása. Tárgyalásokat foly-
tatott ezzel kapcsolatban Pin-
tér Sándor belügyminiszter-
rel, s megállapodás született, 

hogy rendőrállomást létesíte-
nek Lyukóban.

– A szükséges rendőri lét-
számot, és a működés feltétele-
it is biztosítják ehhez, a városnak 
csupán az alkalmas helyszínt 
kell kijelölnie – nyilatkozta Se-
bestyén László, reményét fejezve 
ki, hogy ez is mielőbb megtör-
ténik, s a belügyminiszter jövő 
hétre tervezett, miskolci látoga-
tásakor már konkrét formát ölt-
hetnek a lyukói rendőrállomás 
megvalósításának tervei, amely 
jelentősen hozzájárulhat a kör-
nyékbeli lakosok biztonságérze-
tének a növekedéséhez.

Sz. S.

Közel 50 millióból  
fejlesztenek
Megújul a Miskolci Autista Alapít-
vány Napközi Otthona. A felújí-
tás és akadálymentesítés mellett 
fóliasátort, úgynevezett terápi-
ás kertet is létesítenek és az intéz-
mény konyhája is megújul.

A Miskolci Autista Alapítvány 
Napközi Otthona felújítása, inf-
rastrukturális fejlesztése, aka-
dálymentesítése című projekt 
24 millió forintból valósul meg, 
és annak részeként – a címmel 
összhangban – térkővel burkol-
ják le az intézmény udvarát, fa-
rámpával akadálymentesítik az 
épületet, illetve annak bejáratát 
is, felújítanak egy épületet, ahol 
foglalkoztató létesül, bekötőutat 
építettek, illetve egy új, 7 fős kis-
buszt is vásároltak.

– Nemcsak méltóbb körülmé-
nyek fogadják majd a sérült fiata-
lokat, de a napközi otthon létszá-
mát is bővíteni tudjuk 15-ről 20 
főre – mondta Szalkainé Haraszti 
Krisztina projektkoordinátor.

A rossz idő miatt csak két hó-
napja dolgoznak az intézmény-
ben, ám várhatóan így is tartani 
tudják a projektzárás időpont-
ját, elkészülnek határidőre a fej-
lesztések.

A Munka és természet kö ze li-
ség az Autista Majorságban című 
projekt – mely a Svájci–Magyar 
Civil Alapprogram keretéből va-

lósul meg, szintén körülbelül 24 
millió forintból – május elején 
indult és mintegy 18 hónapon 
át tart majd. Ennek részeként az 
alapítvány Csermőkei úti telep-
helyén két fóliasátor, egy úgy-
nevezett terápiás kert létesül és 
megújul az intézmény 300 fős fő-
zőkonyhája is.

– A telephelyen a gondozot-
tak kertészkednek is, így a fej-
lesztésnek köszönhetően a fűtött 
fóliasátrakban télen is lehetősé-
günk lesz megtermelni a zöld-
ségeket, melyeket a főzőkonyhá-
ban aztán hasznosítani tudunk. 
Azt is tervezzük, hogy a terápi-
ás kertben időseknek is lehető-
séget biztosítanánk a kertész-
kedésre, ez pozitív lehet mind a 
sérült fiataloknak, akik elsajátít-
hatják az ő tudásukat, mind pe-
dig a szépkorúaknak – mondta 
Haraszti Krisztina. 

A két projektről szombaton 
számoltak be az érdeklődőknek 
a Miskolci Autista Alapítvány 
telephelyén. A rendezvényen 
Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő, a Fenntartható fej-
lődés parlamenti bizottságának 
tagjaként örömét fejezte ki, hogy 
az alapítvány nagy gondot fordít 
a mezőgazdasági területen tör-
ténő foglalkoztatási rehabilitáció 
körülményeinek, lehetőségeinek 
fejlesztésére.                         Tajthy Á.

Már nyáron pályára állhatnak az új villamosok
Július közepén érkezik Mis-
kolcra az első két új Skoda 
villamos. A két prototípus 
márciusra készült el a pilseni 
gyárban, a sikeres mérések 
után jelenleg csehországi sí-
neken rója próbaköreit.

» folytatás az 1. oldalról
A Skoda Miskolcra  érkező 
26THU3-as prototípusainak egyéb-
ként összesen több mint 30 teszten 
kell átesniük, ennek egy részét a gyá-
ri tesztpályán már elvégezték. Eddig 
az elektronikát, a hatást, a fékezést 
tesztelték egyebek mellett, és min det 
pozitív eredménnyel zárták. Ezek 
persze a hatóság által előírt tesztek, 
ezen kívül a Skoda szakemberei egy 
sor saját tesztet is elvégeztek, szintén 
sikerrel, hiszen ez volt az előfeltéte-
le annak, hogy egyáltalán elhagy-
hassák a járművek a pilseni gyárat. 

Ugyanis vannak olyan próbák, me-
lyekhez az úgynevezett közforgal-
mi pálya szükséges, ezek egy részét a 
pilseni, másik részét pedig a miskol-
ci villamospályán végzik el.

– Miskolcra július közepén, 
számításaink szerint 15-e és 20-a 
között érkezik mind a két jármű, 
várhatóan egyszerre. Augusztus 
elején pedig, a megfelelő hatósági 
ellenőrzés után az egyik jármű ki-
jöhet a miskolci pályára, és itt te-
szi meg azt a 10 ezer kilométeres 
próbafutást, ami szükséges a ha-
tósági engedély megszerzéséhez. 
A másik jármű ezalatt a jármű-
telepen végzi el a Miskolcra dele-
gált teszteket – mondta a projekt-
igazgató.

Miskolc városa a Zöld Nyíl 
villamosprojekt keretében har-
mincegy új, Ganz-Skoda típu-
sú villamost szerez be. A szerel-
vények egyenként mintegy 200 
utast képesek befogadni, gaz-
daságosabban üzemeltethetők, 

mint például a buszközlekedés. 
Egyterűek, az utasok által teljes 
hosszában átjárhatók, légkondi-

cionáltak, 100 százalékban ala-
csonypadlós villamosok lesznek.

Tajthy Á.

Török testvérvárosa lett Miskolcnak
Testvérvárosi megállapodást 
írt alá kedden a törökországi 
Kayseri és Miskolc. Az ün-
nepi eseményen Mehmet 
Özhaseki, Kayseri főpolgár-
mestere és Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere arról 
beszélt, hogy szoros és hosz-
szú távú együttműködésben 
bíznak, elsősorban a gazda-
ság, de a kultúra, az oktatás 
és a sport terén is.

» folytatás az 1. oldalról
Miskolc polgármestere kijelentet-
te, annak érdekében, hogy ez a kap-
csolat minden területen – gazdaság, 
kultúra, oktatás, sport – hatékony le-
gyen, munkacsoportokat hoznak 
majd létre, melyeknek az lesz a fel-
adatuk, hogy megkeressék a kapcso-
lódási pontokat a városok között. 

– Mindkét város nagy remé-
nyeket fűz a testvérvárosi kapcso-
lathoz, hiszen világossá vált szá-
munkra, hogy Miskolc és Kayseri 
jól megérti egymást, és hatalmas 
tartalékokat rejt ez a most születő 
kapcsolat – szögezte le Kriza Ákos. 

Ezt követően a két polgármester 
prezentációban mutatta be váro-
sát a delegációknak. A miskolci vá-
rosvezető előadásában kijelentette, 
Miskolc jövőképében az ipar, az in-

nováció, a dinamikus fejlődés épp-
úgy szerepet játszik, mint az, hogy 
turisztikai célállomásként funkcio-
nálunk (itt külön szólt a diósgyőri 
várfejlesztésről, turisztikai fejlesz-
tésekről, fürdőkről és a város szé-
les fesztiválkínálatáról), és az, hogy 
környezetbarát fejlesztésekkel – 
mint a biomassza-erőmű, a geo-
termikus projekt, vagy épp a Zöld 
Nyíl villamosprojekt – igyekszünk 
védeni épített és természeti értéke-
inket a következő generációnak.

Kayseri főpolgármestere el-
mondta, a város 1,2 milliós lakos-
ságával Törökország 6. legnagyobb 
települése, Kayseri tartomány szék-
helye. Több fontos kereskedő-út-
vonal, például a Selyemút mentén 
fekszik. Az oszmánok kezére a XV. 
században került, a mai város alap-
jait akkor tették le, s az azóta is tö-
retlenül fejlődik. Mint mondta, a 

városban harmincnál is több kór-
ház, 25 könyvtár, 34 mozi, 6 szín-
házterem és 5 múzeum van, de 
számos bevásárlóközpont és ha-
gyományos török bazár is műkö-
dik, 4 nagy egyetemmel és ugyan-
ennyi ipari területtel rendelkeznek. 
A városban egyebek mellett irodai 
bútorokat, lakástextíliákat, elektro-
mos kábeleket, háztartási elektro-
nikai gépeket, nagy ipari gépeket 
készítenek, ezek egy részét export-
ra. Gazdasága olyan mértékben 

növekszik, amivel bekerült az „ana-
tóliai tigrisek” közé. 

Mehmet Özhaseki, Kayseri fő-
polgármestere reményét fejezte ki, 
hogy Miskolc és Kayseri együtt-
működése gyümölcsöző lesz, 
mint mondta, közép-európai vá-
rosként Miskolcban nagy pers-
pektívát látnak.

– Az egyeztetések során nagyon 
sok jót hallottam Miskolcról, fan-
táziát látunk a városban, szeret-
nénk, ha mind gazdasági, mind 
kulturális, sportvonalon is széles-
körű együttműködés alakulna ki 
közöttünk – mondta a főpolgár-
mester.

Kriza Ákos polgármester pe-
dig arról szólt, hogy Kayseri vá-
rosában az egyeztetések során 
egy komoly iparral rendelkező, 
igazi nagyvárost ismertünk meg, 
amely ráadásul gazdasági lehető-
ségeket, kapcsolatokat keres Kö-
zép-Európában. 

– Az érdekek közösek, mi is sze-
retnénk együttműködni a törö-
kökkel, az őseink egy helyről szár-
maznak, és ha ez így van, akkor 
érdemes újból találkoznunk és ke-
zet fogunk – mondta Kriza Ákos.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Miskolc Boltként nyit újra az egykori Capri
Néhány hét múlva befejeződik a 
Miskolc Bolt kialakítása. Az egyko-
ri Capri cukrászda átalakítását kö-
vetően a Széchenyi utcán a város új 
idegenforgalmi központjában egy 
helyen lesz elérhető a Tourinform 
Iroda, a MiskolcPont ügyfélszolgá-
lata, miskolci és kézműves terméke-
ket árulnak majd itt, illetve egy ká-
vézó is nyílik.

Mint arról beszámoltunk, a köz-
gyűlés az elmúlt évben döntött ar-
ról, hogy az egykori patinás cuk-
rászda helyén, az évek óta üresen 
álló üzlethelyiségben nyíljon meg 
a Miskolc Bolt. Az átalakítás már 
idén elkezdődött, a munka hetek 
óta tart – egyelőre a bolt belsejét 
építik át, ezt követően újul meg a 
portál.

Jelenleg az üzlet belső burkola-
tán dolgoznak, a szerkezeti átala-
kításon túlvannak, a festés, a lép-
csők javítása, a bútorok gyártása 
és a grafikai munkák még hát-
ra vannak. A Miskolci Turiszti-
kai Kft. ügyvezetője szerint még 
jó másfél-két hónapnyi munka 
maradt hátra, a Miskolc Bolt ezt 
követően nyithat meg. Czinkné 
Sztán Anikó azt is elmondta, az új 
idegenforgalmi központban mű-
ködik majd a Tourinform Iroda, 
a MiskolcPont városi kártyarend-
szer ügyfélszolgálata, a Miskolc 
Bolt és a Miskolc Café.

 – Négy szolgáltatás lesz tehát 
egy helyen, aminek köszönhető-
en egy mini turisztikai szolgálta-
tási centrum jön létre. Olyan, ahol 
egy helyen megkapja a szükséges 

információt az utazó, vehet egy-két 
ajándéktárgyat Miskolcról, illetve 
leülhet, és megkóstolhatja nálunk 
a miskolci ízeket – hangsúlyozta az 
ügyvezető.

A várhatóan júliusban megnyí-
ló Miskolc Boltban, a MiskolcPont 
kártyarendszerben gyűjtött ponto-
kat is le lehet majd vásárolni.

Tajthy Á. 

A magyar–török gazdasági kapcsolatok helyzetéről és erősítési lehe-
tőségeiről is szó volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar–
Török Tagozata és a megyei kereskedelmi és iparkamara csütörtöki 
konferenciáján. Rév András tagozati elnök elmondta, nagy lehetősé-
gek vannak a BOKIK meglévő török kapcsolataiban (a megyei ka-
mara a közelmúltban írt alá együttműködést a rodostói kamarával és 
Isztambul főkormányzójával) és segítenék azok erősítését a jövőben.
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Feelharmonic – közeleg az év koncertje!
Különleges, az év koncertjének ígérkező fellépésre készül a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar. Május 31-én, a Városi Szabadidőközpontban a szimfonikusok fe-
lejthetetlen, szerelmes slágerekkel várják a közönséget, hazánk legprofibb 
énekesei közül jó néhánnyal: Király Viktorral, Király Lindával, Radics Gigivel, 
Majsai Gáborral, Pál Dénessel és László Boldizsárral.

A FeelharmonicLove című közelgő 
koncertről már korábban beszélget-
tünk Pál Dénessel, aki miskolciként 
természetesen ismeri a Miskolci 
Szimfonikus Zenekart, s mint ki-
emelte, nagyon várja, hogy velük 
léphessen fel. Radics Gigi is már ko-
rábban elmondta: nagyon örült a 
felkérésnek, hiszen már dolgozott 

együtt a miskolci szimfonikusokkal, 
s mint mondta, nagy megtisztelte-
tés, ha egy énekest egy ilyen jellegű 
együttes közös fellépésre invitál. 

Majsai Gábor elárulta, tőle – nem 
szokatlan módon – Tom Jones-, 
Barry White- és Elvis Presley-dalo-
kat hallhat majd a közönség. Mint 
mondta, duettben most nem bizo-

nyít, de igyekszik a legtöbbet kihoz-
ni magából.

– Megtiszteltetés Kovács László 
karmesterrel együtt dolgozni. Vé-
gighallgattam számos koncertjét s 
egy próbáját is, de egy színpadon 
most állunk majd együtt először. 
Mindig érdekes a klasszikus hang-
szerelés és a pop-rock találkozása 
– hangsúlyozta. Miskolchoz szép 
emlékek kötik, s örül, hogy újra 
meghívást kapott a városba.

– Miskolcot pezsgő kulturális 
élete az utóbbi tíz-egynéhány évben 
országosan ismertté tette – mondta.

Az egykori Cotton Club Singers 
alapítója, László Boldizsár viszont 
fog duettezni is. Radics Gigivel és 
Király Lindával is elénekel majd 
egy-egy dalt. 

– Michael Buble Feeling Good 
és Paul Anka You are my destiny 
című dalát énekeljük. Sok szimfo-
nikus zenekarral léptem már fel, 
így számomra Gigi és Linda sze-
mélye lesz külön kuriózum, pláne, 
hogy Gigi fiatalabb a lányomnál, 
így már komoly generációs kü-
lönbség van köztünk. Ez adja majd  
fellépésünk izgalmát – mondta a 
ma már az opera világában bizo-
nyító László Boldizsár.            

   Kiss J.

Új kopjafát avatnak a Hősök napján
„Már csak méreténél fogva is 
nagy munka volt” – mond-
ja Szondy Sándor fafaragó a 
Doni hősök emlékkopjafájá-
ra mutatva. A közel 3 méter 
magas kopjafát május 26-án, 
a Hősök napján avatják fel a 
Szemere-kertben.

Egy 4 méter hosszú és 80 centimé-
ter átmérőjű tölgyfarönkből ké-
szült el az a kopjafa, melyet Szondy 
Sándor nemrégiben már le is lak-
kozott. Teljes mértékű átalakítást 
végzett a fafaragó, a korábbi kop-
jafára egyedül a középső rész em-
lékeztet. Ennek a résznek az ele-
mei a Dont szimbolizálják. Az alsó 
részen a jelfáknál, síremlékeknél 
gyakran alkalmazott szimbólumot 

használta a népi iparművész is, me-
lyet itt – saját megfogalmazásában 
– az „égbe emelés szimbóluma-
ként” értelmezhetünk.

A középső rész fölött a négy ol-
dalon megjelenő csíki kopjafaelem 
látható, mely a halál szimbóluma a 

kopjafákon. Mint Szondy Sándor 
is emlékeztetett, a felső rész koráb-
ban egy felfelé álló, hasított elemből 
állt, ez azonban felfogta a csapadé-
kot, ami a kopjafa belsejébe szivár-
gott. Praktikus okai is vannak tehát 
annak, hogy a felső rész gömb ala-

kú, ugyanakkor mutatja a tervező 
szándékát is, aki egy „emberi for-
mátumot” szeretett volna mintázni, 
fejrésszel, nyakkal és törzzsel. Sze-
rinte azonban a gömböt felfoghat-
juk Nap-szimbólumként is.

A kopjafa oldalán elhelyezték 
azt a táblát, ami a korábbi emlék-
oszlopon is szerepelt, és amely 
azon orosz falvak nevét tartalmaz-
za, ahonnan a Doni Bajtársak Szö-
vetsége Miskolci Csoportjának 
küldöttsége egy zarándokút során 
a hősi halottak nyughelyeiről föl-
det hozott haza – egy, nagy valószí-
nűséggel gyűjtőtáborból származó 
szögesdrót-darabbal egyetemben. 
Szondy Sándor ígérete szerint az 
avatásig igyekszik ennek a drótda-
rabnak is helyet találni a kopjafán.

A Szondy Sándor által kifaragott 
kopjafát egy, Litwin József iparmű-
vész által megalkotott talapzatban 
helyezik el.       Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Megemlékezés a Hősök napján
A Hősök napja alkalmából, május 26-án, vasárnap, az alábbi helyszí-
neken lesz megemlékezés és koszorúzás Miskolcon:

11.30 | Az újra felavatandó Doni kopjafánál. Szemere-kert.
12.30 | Miskolc város elesett hőseinek emlékművénél. Hősök tere.
13.30 | Hősök temetője.

Az eastjob partnercége számára keres munkatársat bérszámfejtési munkatárs pozícióba 
Borsod megyébe. 
Az eastjob személyzeti tanácsadó cég immár ötödik éve segíti partnereit professzioná-
lis Hr-szolgáltatásaival. Partnereinket mind a megfelelő szakember megtalálásában és 
kiválasztásában, mind a belső Hr-folyamatok kialakításában, fejlesztésében, optimalizá-
lásában magas színvonalon, rugalmasan és hatékonyan támogatjuk.  Munkánk színvona-
lára garanciát a tanácsadóink szakmai felkészültsége, hozzáállása jelenti.

BéRSZáMfejtéSi MunKatáRS
A leendő munkatárs feladatai:

• Bérszámfejtési tevékenység támogatása
•  A havi munkaidőadatok feldolgozásával 

a bér és egyéb, személyi jellegű 
járandóságok rögzítése, ellenőrzése

•  Bérjegyzékek elkészítésében való segít-
ségnyújtás

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

jellegű kifizetések rögzítése, ellenőrzése, 
számfejtése

•  Munkavállalókat terhelő levonások rögzí-
tése, ellenőrzése

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

•  Bérkartonok, járulékelszámolási lapok 
vezetése, megfelelő rendszerezése

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

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
•  Legalább középfokú  

szakirányú végzettség 
•  Minimum 3 év, szakterületen szerzett 

tapasztalat
•  Magabiztos számítástechnikai ismeretek, 

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

és írásban
• Rugalmasság, megbízhatóság

Ajánlatunk:
•  Stabil háttér, szakmai fejlődési  

lehetőség
•  Kellemes munkahelyi  

munkakörnyezet
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: B.-A.-Z. megye

Partnercégünk, a MIK Zrt. megbízásából keresünk Borsod megyei munkavégzésre munka-
társat parkfenntartási műszaki ellenőr pozícióba. A pozícióban elvárás a szakmai 
felkészültség, kertészmérnök végzettség és parkfenntartási tapasztalat.
Az eastjob személyzeti tanácsadó cég immár ötödik éve segíti partnereit professzioná-
lis Hr-szolgáltatásaival. Partnereinket mind a megfelelő szakember megtalálásában és 
kiválasztásában, mind a belső Hr-folyamatok kialakításában, fejlesztésében, optimalizá-
lásában magas színvonalon, rugalmasan és hatékonyan támogatjuk.  Munkánk színvona-
lára garanciát a tanácsadóink szakmai felkészültsége, hozzáállása jelenti.

PaRKfenntaRtáSi  
MűSZaKi eLLenőR

A leendő munkatárs feladatai:
• Parkfenntartás szervezése, ellenőrzése
•  Meglévő zöldfelület állapotának  

felmérése
•  Szolgáltató szervezetek pályáztatása, 

szerződéskötés, feladatok  
megfogalmazása

•  Munkaterület-átadás, -átvétel, ellenőrzés, 
naplóvezetés, munkahelyi adminisztráció

•  Parkfenntartás műszaki tervezése,  
költségkalkuláció elkészítése

•  Növényzettel fedett felületek gondozása 
és védelme

•  Fűfelületek fenntartásának, park és 
fasori fák gondozási munkáinak, cserjék, 
sövények, örökzöldek gondozásának, 
virágfelületek gondozási munkáinak 
ellenőrzése

•  Építési naplók ellenőrzése, elszámolások 
végzése

A pályázókkal szemben támasztott  
elvárások:

• Kertészmérnök végzettség
•  Zöldfelület-fenntartási műszaki ellenőri 

vizsga
•  Legalább 3 év, parkfenntartási területen 

szerzett tapasztalat
• B kategóriás gépjárművezetői engedély

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: B.-A.-Z. megye

jelentkezés: kiss.krisztina@eastjob.hu, www.eastjob.hu

eaStjoB – a SiKeR ÖnRe VáR!
jelentkezés: kiss.krisztina@eastjob.hu, www.eastjob.hu

eaStjoB – a SiKeR ÖnRe VáR!

a Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres a Miskolci 
ingatlangazdálkodó Zrt.-hez az alábbi munkakörbe:

inGatLan-éRtéKBecSLő
A leendő munkatárs feladatai:
•  Lakó és üzleti célú ingatlanok értékbecslési 

szakvéleményének készítése
• értékesítendő ingatlanok kiajánlási dokumentációjának készítése
• Közműszolgáltatókkal való egyeztetés
• épületek felmérése, vázlat szerkesztése
• Kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• Legalább középfokú magasépítői képesítés
• Ingatlanközvetítő és értékbecslő szakképesítés (OKJ 52)
• B kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány
• Felhasználói szintű MS Office ismeret (Word, Excel, Outlook)

Ajánlatunk:
• stabil háttér, szakmai fejlődési lehetőség
• Kellemes munkahelyi munkakörnyezet
• Béren kívüli juttatások

A munkavégzés helye: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 60.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával 
és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével 

a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy 
a 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. címre várunk 2013. június 15- ig.
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Varga-hegy: késik, de nem múlik a kátyúzás
Bár már május van, még 
mindig folyamatosan ká-
tyúkat kell kerülgetni a Var-
ga-hegyen keresztülvezető 
úton. A Magyar Közút Non-
profit Zrt. szerint az út ál-
lapotát igyekeznek szinten 
tartani, a hosszú tél miatt vi-
szont késve indult a tavaszi 
kátyúzás, és csak később ér-
nek oda a munkagépek. 

A közelmúltban több olvasónk is 
jelezte, a Varga-hegyen átvezető 
útszakasznak – erre jár egyébként 
a 29-es autóbusz is – még mindig 
rendkívül rossz az állapota. Ez a – 
szakemberek által 2505-ös számú 
belterületi útként jelölt – szakasz a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. ke-
zelésében van. Megtudtuk, az út 
burkolata jelentősen elöregedett, 
érdemi javulást komplex rekonst-
rukcióval lehetne elérni. Kátyú-
zással azonban próbálják szinten 
tartani ezeket az utakat is, idén 
azonban az időjárás miatt ezeket 
a munkákat is csak késve tudták 
megkezdeni.

–  Az aszfaltos kátyúzás csak 
április második hetében kezdőd-

hetett el. A munkát minden eset-
ben ütemezetten végezzük, így 
vannak még olyan útszakaszok, 
amelyeken még nem tudtuk el-
végezni a télen ideiglenesen ki-
javított kátyúk végleges javítását 
– mondta érdeklődésünkre Pécsi 
Norbert, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. szóvivője.

A miskolci üzemmérnökség té-
len 641,2 tonna anyagot hasz-
nált fel a burkolat javításához, ta-
vasz óta pedig 380,8 tonna kátyúzó 
anyagot dolgoztak be. A varga-he-
gyi út belterületi szakaszán ebben 
az évben eddig összesen 102 ton-
na kátyúzó anyagot használtak fel 

– fordította le az elvégzett munkát 
a számok nyelvére a szóvivő.

A Magyar Közút miskolci 
üzemmérnöksége egyébként ösz-
szesen 334,723 kilométernyi fő- és 
mellékúton látja el az üzemelteté-
si feladatokat. A szóvivő szerint a 
térségben futó országos közutak-
ról elmondható, hogy jelentős ré-
szük elöregedett, többségük azon-
nali felújításra szorulna.

– Az elöregedett burkolatú mel-
lékutakon csak a teljes körű re-
konstrukció hozhatna igazán ér-
demi javulást. Ugyanakkor fontos 
hangsúlyozni, hogy az erre szánt 
összegek felett nem társaságunk 

rendelkezik, cégünk csak szakmai 
javaslatot tehet a felújítandó útsza-
kaszokra, amit folyamatosan meg 
is tesz – mondta Pécsi Norbert. 
Hozzátette, a közút az elmúlt évek-
ben döntő többségében európai 
uniós pályázati forrásokat használt 
fel a mellékúthálózat felújítására, 
az Új Széchenyi Terv 2007–2013-
as keretösszegeit már lekötötte.

– Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében 2013-ban 87 kilométernyi 
mellékút újul meg így, mintegy 10 
milliárd forint értékben. Viszont 
a 2505-ös jelű úton az idén sajnos 
már nem tudunk teljes útrekonst-
rukciót végezni a program kereté-
ben – hangsúlyozta.

A szóvivő elismerte azt is, hogy 
ennek a 87 kilométernyi útnak a 
többszörösét kellene felújítani ah-
hoz, hogy a megyei közúthálózat 
átlagéletkorát jelentősen csökkent-
hessék.

Hozzátette, bár a 2014–2020 kö-
zötti európai uniós költségvetés 
pályázati lehetőségei egyelőre nem 
ismertek előttük, de szakembereik 
folyamatosan keresik a lehetőséget 
a további, akár hazai források be-
vonására. Addig ütemezetten, fo-
lyamatosan javítják a kérdéses fő- 
és mellékutakon a balesetveszélyes 
kátyúkat.

Tajthy Á. | fotó: F. Kaderják Cs.

Egyházi fenntartásba kerül a Brigád utcai óvoda
Egyházi fenntartásba kerül ősztől, 
a közgyűlés döntése értelmében, a 
József utcai óvoda Brigád utcai tag-
óvodája. A katolikus egyház átve-
szi az intézmény körzetét, az Egri 
Főegyházmegye az óvoda fenntar-
tójaként részt vesz az önkormányzat 
köznevelési feladatellátásában.

Miskolcon jelenleg kilenc köz-
ponti és huszonhat tagóvoda mű-
ködik önkormányzati fenntartás-
ban, az óvodás gyermekek száma 
4751. Az utóbbi években erősödött 
az egyházak szerepvállalása a neve-
lés-oktatás területén, és nőtt az ez-
zel kapcsolatos társadalmi igény is. 
Az Egri Főegyházmegye nemrégi-
ben szándéknyilatkozatot nyújtott 
be, hogy ez év augusztus 31-étől 

átvenné a jelenleg önkormányza-
ti fenntartásban álló Brigád utcai 
tagóvoda fenntartását és működte-
tését. A katolikus egyház szellemi-
ségéből, értékrendjéből adódóan 
küldetésének tekinti a köznevelés 
területén való tevékeny és felelős 
szerepvállalást. Ezt az értékközve-
títő tevékenységet vállalták fel ak-
kor is, amikor 2011-ben átvették 
a Weöres Sándor tagóvodát, 2012-
ben pedig a Mész utcai tagóvodát.

Az Egri Főegyházmegye az óvo-
da fenntartójaként részt vesz az 
önkormányzat köznevelési feladat-
ellátásában. Az intézmény körzeté-
ben lakhellyel, tartózkodási hellyel 
rendelkező jelentkezők számá-
ra biztosítja a kötelező felvételt, s 
a kiemelt figyelmet igénylő gyer-

mekek integrált óvodai ellátását. 
Az egyház vállalja a jelenlegi fog-
lalkoztatottak átvételét és tovább-
foglalkoztatását is. Azon gyerme-
kek számára, akiket nem egyházi 

fenntartású intézménybe kívánnak 
járatni, a város többi óvodájában 
megoldott az ellátás, ehhez elegen-
dő férőhely áll rendelkezésre. 

Sz. S. | fotó: F. K. Cs.

A lomtalanítás heti útvonala
május 27. | hétfő

» Kilián észak-dél társasházak, magánházak: Aknász, Alkotás, Árvíz, Bálint, 
Bányamécs, Benedek E., Bertalan u. magánházak, Budai N. A., Csortos Gy., Csipkevirág, Dorottya, 
Erdélyi, Gagarin, Hunfalvy P., Irinyi J., Iván, Kacsóh P., Kandó K., Kempelen F., Kiss tábornok 34–46., 
Könyves K., Lányi E., Lorántffy Zs., Mónus Illés, Munkás, Szinyei M. P., Róna, Vájár.

május 28. | kedd

» Újgyőri főtér – Gyula u. közti terület: Acél, Böngér, Fém, Győri k. 103–147., Gyula 1–13., 
2–14., Kabók L., Kalapács, Kavics, Kohó, Réz, Vas.

» Előhegy, Pereces: Akna, Almás, Annabánya telep, Bánya, Dalárda, Előhegy, Erenyő völgy, 
Farbaky I., Fülemile, Gitár, Hegedű, Jónáshegy, Koncsorgó, Lant, Lugas, Meggyes, Pecér völgy, Péch 
A., Pünkösdhegy, Szén, Taksony, Tárna tér, Vasút.

május 30. | csütörtök

» Diósgyőr, Majláth-észak: Ákos, Árnyas, Bánfolyás, Bánki D., Baráthegyalja, Batsá-
nyi J., Béke, Cserje, Csipkés, Erdész, Gőz, Gyertyán, Hegyalja magánházak páros oldal, Holló, Ibo-
lya, Jázmin, Kiss tábornok 56–82., Kondor B. magánházak, Lankás, Mohás, Őz, Partos, Rózsa, Sas, 
Sugár, Szépvölgy, Telepy Gy., Tóth Á., Tömörkény I., Törökverő, Vajda J., Vas Gereben, Vince, Vörös, 
Zenta.

» Diósgyőri lakótelep: Árpád társasházak páros oldal, Csóka társasházak, Hegyalja tár-
sasházak, Kondor B. társasházak, Kuruc társasházak, Táncsics tér társasházak.

május 31. | péntek

» Pereces: Barátság tér, Beller völgy, Bimbó, Bodza, Bollóalja, Csáby L., Csajkovszkij, Csehov, 
Cséti O., Debreceni M. tér, Erdő sor, Erenyő, Faller J., Fátyolka, Finkey J., Hérics, Híd, Jószerencse, 
Juhar, Kodály Z., Kőpad, Lauday J., Liszkay G., Meddő, Nagy László dűlő, Nefelejcs, Pálya, Som, 
Szentistványi, Szirom, Ucekaj, Vadász.

Korszerűsít a Vöröskereszt
Előreláthatólag július végén kez-
dődhet el a Magyar Vöröskereszt 
120 milliós, pályázati beruházása 
Miskolcon, melynek keretében el-
sősorban a hajléktalan-ellátás le-
hetőségeit bővítik, korszerűsítik.

Grubert Roland, a segélyszer-
vezet B.-A.-Z. megyei igazga-
tója portálunknak elmondta: a 
pénzt a Társadalmi Infrastruk-
túra Operatív Program pályáza-
tán nyerték el, amelyet szociális, 
alap- vagy szakellátást nyújtó in-
tézmények korszerűsítésére ír-
tak ki.

– Többféle ellátást nyújtunk 
Miskolcon, működtetünk haj-
léktalanszállót, idősotthont, át-

meneti szállást is – mondta el 
az igazgató. Mint megtudtuk, 
a TIOP-os pályázaton elnyert 
120 millió forintból új épület-
szárnnyal bővítik a Baross ut-
cai hajléktalanszállót, a jogsza-
bályi előírásoknak is megfelelő, 
új, korszerű éjjeli menedékhe-
lyet alakítanak ki, s megtörténik 
az akadálymentesítés is.

Grubert Roland elmondása 
szerint jelenleg még egyeztetések 
szükségesek az épület tulajdono-
sával, a miskolci önkormányzat-
tal, a szükséges eljárások után, 
terveik szerint július vége felé 
kezdődhet a beruházás, amely 
egy évet vesz majd igénybe.

Sz. S. | fotó: F. K. Cs.

Rangos szakmai díj a MIHŐ-vezetőnek
Tanka Sándor, a MIHŐ Miskolci Hő-
szolgáltató Kft. szolgáltatási igaz-
gatója vehette át idén a Magyar 
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövet-
ségének legmagasabb elismerését, 
a Knuth Károly Szakmai Díjat, és a 
vele járó arany pecsétgyűrűt.

Tanka Sándor 1970-ben szerzett gé-
pészmérnök oklevelet a Miskolci 
Egyetemen, majd 1976-ban a gép-
ipari gazdasági mérnök szak abszo-
lutóriumát szerezte meg. 1990-től 
tevékenykedik a távhőszolgáltatás 
területén. Kezdetben a Borsod Me-
gyei Távhőszolgáltató Vállalatnál, 
majd a Miskolci Hőszolgáltató Vál-
lalatnál – először műszaki fejlesz-
tési főosztályvezetőként, 1994-től 
üzemvezetőként, 2000-től műszaki 
igazgatóhelyettesként, 2012-től pe-
dig szolgáltatási igazgatóként szer-
zett jelentős szakmai érdemeket.

– Tizenhárom éve irányítom a 
cég műszaki részét, és a kezdetektől 
három cél határozza meg a munká-
mat. Az első, hogy olcsóbb legyen a 
távhőszolgáltatás, a második, hogy 
a szolgáltatás színvonala emelked-
jen, a harmadik pedig a környezet-

védelemre, ezen belül is kiemelten a 
levegő tisztaságára való törekvés – 
mondja Tanka Sándor.

Ezen célok elérése közben pe-
dig jó néhány projekt valósult meg 
a cégnél, amely a szolgáltatási igaz-
gató munkájához köthető, és ame-
lyeket díjaztak most az elismeréssel. 
Ezek közül az első a változó tömeg-
áramú szabályozás, amely csökken-
tette a villamosenergia-fogyasztást, 
és amelynek segítségével a rosszabb 
állapotú területek fűtési színvonala 
is javult. Ezt követte a távfelügyeleti 

rendszer mikrohullámú megoldá-
sának bevezetése, amely a költsége-
ket is csökkentette, és az üzembiz-
tonságot is nagyban javította. Ma, 
ha valahol hiba lép fel a rendszer-
ben, vagy váratlan esemény követ-
kezik be, a rendszer azonnal jelez a 
diszpécserközpontban. Így gyakran 
a hibát úgy sikerül kijavítani, hogy 
a fogyasztók azt sem veszik észre, 
hogy történt valami.

De Tanka Sándor az előremuta-
tó műszaki beruházások közt említi 
a rendszer kétkörösítését, amelynek 
köszönhetően nem kell leállni hiba 
esetén, vagy a depóniagáz távhő 
célú hasznosítását. Partnerekkel kö-
zösen valósították meg a biomassza 
energetikai célú bevonását a távhő-
szolgáltatásba a kiliáni faaprítékos 
kazánnal, de közreműködnek a 
geotermális energiahasznosítási 
projekt megvalósításában is, amely-
lyel a MIHŐ az ország legzöldebb 
távhőszolgáltató cégévé válhat.

Ezt az innovációs tevékenysé-
get regionális és országos szinten is 
több alkalommal jutalmazták már, 
a MIHŐ esetében az Észak-ma-
gyarországi Regionális Minőségi 

Díj Szolgáltatói kategória Nagydí-
jával, Innovációs Műhely Oklevél-
lel, Nemzeti Minőségi Díjjal, Ma-
gyar Minőség Háza 2010 Díjjal, 
Észak-magyarországi Regioná-
lis Innovációs Díjjal és Innováci-
ós Nagydíj, Kiemelt elismeréssel. 
Tanka Sándor 2008-ban a Magyar 
Távhőszolgáltatók Szakmai Szö-
vetségétől a „A Magyar Távhőszol-
gáltatásért Szakmai Díj Ezüst Em-
lékérem” kitüntetést vehette át.

A díjak, elismerések is azt bizo-
nyítják, hogy a MIHŐ élen jár a fej-
lesztésekben. A megvalósított be-
ruházások belföldön és külföldön 
is érdeklődést váltanak ki, jönnek 
azokat megtekinteni, a távfelügye-
leti rendszert most éppen a Főtáv 
tanulmányozza, tervezve fővárosi 
bevezetését. Tanka Sándor éppen 
ezért hangsúlyozza is, ez csapat-
munka, nem csak egyéni siker.

– Bár ezt a díjat én kaptam, nem 
csak nekem jár. Egyedül nem tud-
tam volna megvalósítani a projek-
teket, sok ember munkája van ben-
nük, akik nélkül nem jöhettek volna 
létre. Az elismerés nemcsak azok-
nak a kollégáimnak jár, akik kivi-
telezték a beruházásokat, hanem 
azoknak is, akik azóta is üzemeltetik 
ezeket a rendszereket.                      H. I.

Gyereknap a várban
Gyermeknap alkalmából vasár-
nap egész nap ingyenes belépés-
sel várja a 10 éven aluli gyerme-
keket a diósgyőri vár.

Félóránként induló tárlatvezetés 
során ismerkedhetnek meg a lá-
togatók a lovagkori fegyverekkel 
és páncélokkal, a virágzó közép-

kort bemutató panoptikummal 
és a vártörténeti kiállítással.

A Déryné-ház előtt a Boró-
kás játszókert hagyományőrző 
ügyességi játékai és kézzel haj-
tott fa körhintája, továbbá kar-
dok, lándzsák, alabárdok, buzo-
gányok, fegyvertapogató várja az 
érdeklődőket.

» Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Építési Szabályzatának módosítását kezdeményezi a Miskolc, Repülőtéri út 4. sz. és Fo-
noda u. 22–40. számú ingatlanra. Az elkészült terveket május 16-ától június 14-éig lehet 
megtekinteni a polgármesteri hivatal főépítészi kabinetben, illetve Miskolc honlapján. A vélemé-
nyeket a fenti idő alatt írásban kell eljuttatni Rostás László városi főépítésznek a hivatalba, vagy a 
partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu címre.

» A közrendről. A Bűnmegelőzési Centrum munkatársai a közrenddel, esélyegyenlőséggel, 
felzárkózással, civil és egyházüggyel kapcsolatos bejelentéseket, kérdéseket várják a hétfői napo-
kon délután 2 és 4 óra között. Június 3-án Zimán Edvin esélyegyenlőségi referens, 10-én Emődi-
né Csapó Barbara egyházügyi referens, 17-én Takács Gábor társadalmi felzárkózási referens, 24-én 
Soltész Dávid közterület-felügyelet civil referens tart fogadóórát a Széchenyi u. 12/b alatt. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Zöld falak – milyen növényeket, hová és hogyan?
Amint arról beszámoltunk, városzöl-
dítési programot hirdetett Miskolc 
önkormányzata. A több lépcsőből 
álló program első állomása Miskolc 
legszebb zöld homlokzatát keresi, a 
második lépésben pedig új zöld fe-
lületek létrehozására is lehet pályáz-
ni. Az első döntést – zöldítsünk! – 
számos másik követi még, ezekhez 
igyekszünk most segítséget adni.

Amennyiben elköteleztük magun-
kat – bármilyen csekély függőle-
ges felület áll is rendelkezésünk-
re –, hogy zöldítésébe kezdünk, 
első lépésként vizsgáljuk meg azt 
a területet, ahová a növényt ül-
tetni fogjuk (vagy döntsük el azt, 
hogy esetleg edényben biztosítjuk 
a szükséges termőterületet). 

Gondoljuk végig, hogy a kerí-
tés vagy épület fala szolgál-e majd 
a kúszónövény támasztékául, vagy 
támrendszerre lesz szükségünk. 
A támrendszer kiválasztásánál és 

méretezésénél vegyük számításba 
a növény majdani méreteit. Gon-
doljuk végig azt is, milyen magas-
ságig vagyunk képesek a növény 
ápolásáról gondoskodni.

A telepítésnél meghatározó té-
nyező a terület tájolása. Az északi 
fekvésű hidegebb, nyirkosabb ol-
dalra egészen más fajok használa-
ta ajánlatos, mint a napsütötte, me-
leg déli oldalra.

Ha ezeket az alapvető kérdése-
ket tisztáztuk, akkor ideje az ülteté-
si technológiát kigondolni és vég-
rehajtani. 

A legkedvezőbb ültetési idő-
szak a kiválasztott növény számá-
ra a tavasz (nő a nappalok hossza, 
így biztosított a növények fejlődé-
séhez szükséges fény, és remélhető-
leg a téli csapadékból kellő meny-
nyiségű víztartalék raktározódik el 
a talajban, ami az indulást segíti), 
de ugyancsak kedvező ültetési idő-
szak az ősz is (a talaj még elég me-
leg, ami a gyökeresedést segíti).

Az ültetőgödör mérete 40 x 40 
x 40 cm, amelynek aljába jó minő-
ségű komposztot szórva segítjük a 
tápanyagellátást.

A növényt kissé a támrendszer 
felé megdöntve ültessük be, attól 
40-60 cm távolságra, hogy a kifej-
lett növény gyökérzetének is ele-
gendő termőterülete legyen.

Ajánlatos a növényt ültetés előtt 
néhány órán át vízben áztatni, 
majd ültetést követően is alaposan 
beöntözni.

Érdemes a friss ültetésű növé-
nyünk védelméről is gondoskod-
ni: kiszáradás ellen a tövét többféle 
mulcsszerű talajtakaróval óvhat-
juk, a mechanikai sérülések ellen 
pedig akár néhány jelzőkaró leszú-
rásával is védekezhetünk.

A választott faj igényének meg-
felelő támrendszert válasszunk. 
Vannak fajok, amelyek szárukkal 
csavarodva kúsznak (lilaakác, lon-
cok), mások tapadókorongjaikkal 
rögzítik indáikat a falfelületekhez 
(vadszőlő), a borostyán és a trom-
bitafolyondár módosított léggyö-
kérzettel kapaszkodik, míg az isza-
lagok a levélnyéllel törnek az ég 
irányába.

Ehhez igazodva kell a támaszték 
stabilitását és teherbírását, anyag-
használatát megválasztani.

Talán a legnehezebb feladat a lel-
kes laikusok számára a megfelelő 
növényfaj kiválasztása. A kínálatot 
leginkább néhány faiskolai lerakat, 
illetőleg az áruházak idényszerű 
árukínálata határozza meg. Lehe-
tőség nyílhat még internetes áru-
rendeléssel és házhoz szállítással 
való beszerzésre is, így a kínálat 
már nem jelenthet akadályt.

Czifrusz Natália | fotó: M. L.

Sorozatunk következő részében 
a zöld falak ápolási munkáit rész-
letezzük.
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PrAktikus inforMációk néhány néPszerű növényről
bővebb táblázatunk a minap.hu-n található

Név Javasolt fekvés futtatás, támreNdszer virágzás igéNy 

trombitafolyondár  D
 Masszív támaszték VII–IX. hó, Fagyérzékeny, 

  vagy támrendszer nélkül  jelentős színes virágzat jó vízelvezetésű talaj

erdei iszalag É, D, K, NY
 Feszített drót, rács,  VI–IX. hó,  Közepes vízigény, 

  lugas, pergola színes, dekoratív virág normál kerti talaj

Borostyán  É Nem igényel 
 IX–X. hó, Árnyéktűrő, 

   jelentéktelen virág közepes vízigényű

magyar lonc K, D, NY Kerítés, lugas, drót
 V–VI. hó, Víz- és páraigényes, 

   illatos, dekoratív virágok védett fekvés

tapadó vadszőlő É, K, NY Nem igényel
 VII. hó, Árnyék vagy félárnyék, 

   jelentéktelen virág közepes vízigény

kúszó rózsafajták  D
 Támrendszerhez kötözni VI–VIII. hó, 

Meleg- és napfényigényes  kell a hajtásokat illatos, igen dekoratív virág  

lilaakác D Masszív támaszték
 IV.–V. hó, Közepes vízigényű, 

   illatos, nagy virágzat tápanyagdús talaj

Környezetbarát, gazdaságos
ha tisztában vagyunk a technoló-
gia fejlődésével és jelenlegi lehe-
tőségeivel, akkor egészen köny-
nyedén meg tudjuk óvni nem 
csupán pénztárcánk tartalmát, 
hanem bolygónk „egészségét” is. 

Ma már olyan egyszerű lehető-
ségek kihasználásával lehetünk 
energiatakarékosak, környe-
zettudatosak és gazdaságosak, 
mint például a gázkazán hasz-
nálata. A régi gázkazánok sokkal 
több energiát pazarolnak, s ezál-
tal több pénzbe is kerülnek, mint 
az újak, amelyek már kondenzá-
ciós technológia alapján működ-
nek. A héten többek között erről 
tájékozódhattak az érdeklődők a 
Klíma- és Gázcentrum kiállítás-
sal egybekötött vásárán.

– Ha veszünk egy 15 évnél 
idősebb, egyfokozatú kazánt, s 
összehasonlítjuk egy kondenzá-
ciós készülékkel, akkor kiderül, 
hogy akár 40 százalékos megta-
karítást jelenthet egy újabb tech-
nológiájú kazán a háztartásban. 
A kondenzációs technológia kö-
zéppontjában a hatékonyság áll. 

A különlegessége, hogy pénzta-
karékos módon állít elő hőt, ami 
a mai világban mindenki szá-
mára az egyik legfontosabb té-
nyező – mondta Pap Attila mű-
szaki oktató.

A pozitív, tudatos kazánhasz-
nálat azonban nem csupán a hó 
eleji számlán látható. Mint azt a 
műszaki oktató elmondta, a ha-
gyományos fűtőkészülékek ese-
tén a vízgőz, ami a földgáz el-
égetésekor keletkezik, kijut a 
szabadba, ezzel káros anyago-
kat engedve a levegőbe, ám egy 
kondenzációs kazánban egy 
speciális hőcserélő lehűti a víz-
gőzt, így az ismét vízzé konden-
zálódik, a folyamat során pedig 
további hő szabadul fel, így több 
hőenergiához jutunk, kevesebb 
tüzelőanyagból.

A szakember kiemelte, ma-
napság a legfontosabb tényező a 
vásárláskor, hogy gazdaságos le-
gyen a szerkezet. A kondenzáci-
ós készülék pedig épp ilyen, de 
emellett energiatakarékos, illet-
ve környezettudatos is.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Öt nemzet az idősödő népesség életminőségének javításáért
Miskolc Megyei Jogú város önkormányzata 2011. június 1-jétől vesz részt a GenerAtions 
projektben, amely az interreG ivc program keretében támogatott creAtor miniprogram 
részeként, az európai regionális fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszírozásával va-
lósul meg. A program célkitűzése az idősödő népesség életminőségének javítása, a fizikai 
és a szellemi aktivitás lehetőség szerinti legjobb minőségének megőrzése. 

Az iNterreG-együttműködés egy az európai 
Unió négy közösségi kezdeményezése közül. 
Az iNterreG-kezdeményezéseket – szemben 
a regionális és egyéb strukturális programokkal 
– az európai Bizottság javasolja a tagállamok-
nak mint az egész európai térség fejlesztése 
és kohéziója szempontjából alapvetően fontos 
együttműködési területeket.

A jelenleg futó iNterreG iVC interregionális 
együttműködésben részt vehetnek Magyaror-
szág területéről különböző szervezetek, a part-
nerek pedig egész európából származhatnak. 
Cél a regionális fejlesztés és a kohézió stratégiá-
jának, valamint eszközeinek fejlesztése európát 
felölelő együttműködéseken keresztül.

A 2011. június 1-jén indult iNterreG iVC 
Creator – Generations nemzetközi alprojekt cél-
kitűzése az idősödő népesség életminőségé-
nek javítása, a fizikai és a szellemi aktivitás lehe-
tőség szerinti legjobb minőségének megőrzése. 
A program menedzserével, Holdiné Varga Viktó-
riával beszélgetünk abból az alkalomból, hogy 
a projekt ebben az évben, június 30-án lezárul. 

– Kérem, ismertesse az INTERREG IVC Creator – 
Generations  projekt céljait!

– Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta partnerként vesz részt az olasz Brescia regio-
nális Önkormányzata mint vezető partner által 
irányított, és öt nemzetközi partnert tömörí-
tő Generations alprojekt iNterreG iVC Creator 
miniprogram megvalósításában. Partnerünk 
az említett mellett a Lorraine Völgye régió Fej-
lesztési tanácsa (Franciaország), a Västerbotten 

Megyei Önkormányzat (svédország), az Adam 
Miczkievicz egyetem (Lengyelország). 

A projekt célja a gazdasági-fejlesztési lehe-
tőségeket megcélzó, az idősödő társadalom 
igényeire figyelő kreatív regionális politika ki-
alakítása annak érdekében, hogy a régióból ki-
áramló fiatalabb korosztályok és az idősödő né-
pesség növekvő aránya által gerjesztett kettős 
hatásokra a régiók proaktív módon tudjanak 
reagálni. A pályázat specifikus célja az idős tár-
sadalom aktív öregedésének elősegítése, az 
idősek munkaerő-piaci aktivitásának meg-
őrzése, a fiatal és idős munkavállalók közötti 
hatékony tudástranszfer módszerének kidol-
gozása.

A projekt keretében folytatunk adatgyűj-
tést és -feldolgozást az idősek munkaerő-piaci 
reintegrációjának és életszínvonalának javítása, 
az integrációs tudástranszfer vizsgálata céljá-
ból. Megismerünk sikeres példákat, azaz a leg-
jobb gyakorlatokat a partnerek közötti intenzív 
tapasztalatcsere keretében, voltak tanulmány-
utak, és része az időskorúak munkaerő-piaci in-
tegrációjának területén kiemelkedő szakértők 
bevonása a helyi problémák és lehetőségek 
beazonosítására, valamint helyzetfelmérés ké-
szítése. A szerzett tapasztalatok alapján szakpo-
litikai ajánlások fogalmazódnak meg, az ajánlá-
sokat meg kell ismertetni és el kell fogadtatni a 
politikai döntéshozókkal.

– Magyar részről milyen kutatásokat végeztek, 
eseményeket szerveztek? Kérem, emelje ki a leg-
fontosabb tanulságokat!

– A projektben magyar részről résztve-
vő miskolci önkormányzat megbízásából a 
ttMe, a terület- és településfejlesztők Ma-
gyarországi egyesülete helyzetelemzést, 
kérdőíves megkérdezést végzett az idősek 
munkaerő-piaci reintegrációjának, életszínvo-
nalának javítása, a generációk közötti tudás-
transzfer vizsgálata céljából. 2012 májusában 
a miskolci Gerontológiai konferencia kerete-
in belül kerekasztal-beszélgetést is szerveztek 
annak felmérésére, hogy hogyan javítható az 
időskorúak helyzete a munkaerőpiacon. 

A kérdőíves felmérés során kapott adatok 
alátámasztják azt az európa-szerte megfigyelt 
tendenciát, miszerint a XXi. század idős kor-
osztálya aktív és jónak mondható egészségi 
állapotnak, fizikumnak örvend. Közülük csak 
kevesen élnek teljesen visszavonultan, hasz-
nálják a modern kor technológiai vívmánya-
it, a televíziót, a mobiltelefont, és egyre gyak-
rabban a számítógépet és az internetet. Bár 
Nyugat-európában egyre gyakoribb a nyug-
díjazás utáni munkába állás, ezzel a magyar 
megkérdezettek többsége nem ért egyet, 
azaz ők nem szívesen vállalnának rendszeres 
munkát. 

Az idősek életszínvonalának javítására szol-
gáló, Magyarországon és külföldön kifejlesz-
tett termékek és szolgáltatások elsősorban in-
formatikai jellegűek. Azok a megkérdezettek, 
akik rendelkeznek számítógéppel és internet-
hozzáféréssel, napi rendszerességgel használ-
ják azt. 

Jelentős azonban azok száma, akik úgy 
gondolják, hogy az új technológiák rossz ha-
tással lehetnek a családi életre, mert az emberi 
kapcsolatokat is az internetes kapcsolattartás 
irányába terelnék, és jelentősnek mondható 
Magyarországon azon idősek száma is, akiket 

az eszközök ára tart vissza az internetes kom-
munikációtól. Általánosan elmondható, hogy 
a megkérdezettek többet szeretnének tudni 
az elektronikai eszközökről és a számítógépek 
működéséről. 

2012 májusában a Miskolcon tartott Geron-
tológiai konferencia keretén belül kerekasztal-
beszélgetés folyt annak felmérésére, hogy 
miként javítható az időskorúak helyzete a 
munkaerőpiacon. A kerekasztal-megbeszélés 
főbb eredményeit összefoglalva elmondha-
tó, hogy hazánkban, noha több kezdeménye-
zés történt az elmúlt időszakban, az időspoli-
tika átfogó tervezése még nem történt meg. 
Nincsenek olyan kezdeményezések, amelyek 
intenzíven céloznák meg az idősek életszínvo-
nalának, aktivitásának javítását. 

A külföldi tapasztalatokkal kapcsolatos ke-
rekasztal-beszélgetésbe bevonták a Bay Zol-
tán Alkalmazott Kutatási Közalapítványt (Mis-
kolc), a 3. kor egyetemét (Miskolc), a NOrdA 
– észak-magyarországi regionális Fejlesztési 
Ügynökséget, a Magyar Máltai szeretetszol-
gálatot (Miskolc), a mezőkövesdi Mozgás-
szervi rehabilitációs Központot, az Orszá-
gos egészségbiztosítási Pénztárat (Miskolc), 
a miskolci Őszi Napsugár Otthont, a Questor 
Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltatót (Miskolc) 
és a szépkorúak Akadémiáját (Miskolc egye-
tem, MiNŐies Alapítvány). A kerekasztal-be-
szélgetésen részt vettek szerint az idősek tá-
mogatására vonatkozóan felmerült ötletek 
legfőbb akadálya az anyagi támogatás. A pá-
lyázati rendszer nem működik hatékonyan 
sem országos, sem regionális szinten, a szer-
vezeteknek pedig anyagi forrásra lenne szük-
sége. 

Jövőbeli célkitűzés mind az egészség-
ügy, mind a szociális ellátórendszer struktu-

rális változásainak segítése, a minőségi köve-
telményeknek való megfelelés. A jelenlévők 
egyetértettek abban, hogy a régióban egyre 
növekszik a házi segítségnyújtásban és bent-
lakásos ellátásban részesülő időskorúak ará-
nya, amely területek minőségi fejlesztését iCt 
alapú megoldásokkal lehetne segíteni. 

– Kérem, emeljen ki, és röviden ismertessen 
egy partner által végzett kutatást!

– A lengyel partner, az Adam Mickiewicz 
egyetem (Poznan) egyik kutatása arról szólt, 
hogyan lehet kutyákat alkalmazni az idős 
emberek munkaerőpiacra történő bevoná-
sában.

A projekt célja, hogy a fiatalabbaktól átad-
ják az idősebb korosztály számára a munkát, 
úgy, hogy kutyák körül foglalkoztatják őket, 
mely lehetőséget teremt arra, hogy ismétel-
ten bevonjuk őket a munkaerőpiacra (akár 
szabadúszóként, akár önkéntesként).

A projekt helyszíne Wielkopolska, és a ter-
vek szerint időseknek szervezett kiscsoportos 
ülések keretében zajlana, ahol a résztvevők 
aktívan vennének részt egész napos kutyaki-
képzéseken. szeptemberi cél a csapatmunka 
kialakítása, a projekt kommunikálása, az intéz-
mények érdekeltté tétele a részvételben, illet-
ve az idősek toborzásának megkezdése. Ok-
tóberben folyna a toborzás és az egész napos 
tréningek, valamint a projektkommunikáció. 
Novemberben pedig a projekt összefoglalása, 
értékelése, és kommunikációja.

– Az érdeklődők hol tájékozódhatnak bőveb-
ben a projektről? 

– A projekt angol nyelvű portálja a http://
www.generationsproject.eu/. Valamint a kö-
vetkező magyar nyelvű portál is rendelkezésre 
áll az iNterreG iVC program általános céljai-
ról: http://www.vati.hu
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) A következő napok igazán alkalmasak arra, hogy megbeszélje a kör-
nyezetével problémáit. A munkahelyén is nyugodtan tisztázhatja a konfliktushelyzeteket is, most dip-
lomatikusabban fogalmazza meg kritikusabb véleményét is. Magánéletében változást hozhat egy új 

ismeretség, akivel rögtön közös hullámhosszra kerülhetnek.

BiKa (04. 21–05. 21.) Közelebb kerülhet kollégáihoz a héten, ha egy fárasztó napot követő-
en beülnek valahová együtt beszélgetni, megvitatni a dolgokat. A közös munkát jelentősen előrelen-
dítheti a kialakult jó kapcsolat. Otthon esetleg kérdőre vonhatják a görbe este miatt, ezért legközelebb 

nyugodtan vigye magával a párját is, hogy ne legyen alkalma féltékenykedni.

iKreK (05. 22–06. 21.) Meglehetősen sötéten látja a világot, borús hangulatban van. Kör-
nyezete sínyli meg igazán rossz kedvét, munkatársaira is átterjed negatív kisugárzása, a munkavégzés 
is lassabban megy. Tisztázza kedvesével a helyzetet, mindenki jobban jár, ha rendeződnek a dolgai. 

Gondolja át minden lépését, most ne bízzon a szerencsére semmit.

ráK (06. 22–07. 22.) Minden energiáját és idejét a munkájába fekteti, mivel feltett szándé-
ka bebizonyítani, hogy alkalmas arra, hogy feljebb lépjen a ranglétrán. Természetesen főnökei is észre-
veszik törekvéseit, és értékelni fogják szorgalmát. Magánélete emiatt háttérbe szorul, de vigyázzon, ne 

hanyagolja el a párját. Teremtsen egyensúlyt a karrierje és az otthona közt.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Szokatlanul jó kedélyű napjai következnek, még a kollégá-
ira is hat határtalan jókedve. A pozitív hangulat rendkívül eredményes munkavégzést hoz, szárnyal az 
egész iroda. Munkatársai számítanak önre, tanácsért, véleményért szívesen megkeresik, vagy egysze-

rűen csak kiöntik lelküket. Párjával próbáljon összehangolni egy romantikus vacsorát.

szűz (08. 24–09. 23.) Óvakodjon túl sok felelősséget vállalni munkahelyén, mert könnyen 
lehet, hogy valaki olyan miatt kerülhet bajba, akiben eddig teljesen megbízott. Kedvesével vitába bo-
nyolódhat, de nem sokáig tudnak egymásra neheztelni. Kapcsolatuk egyik alappillére, hogy mindig 

mindent időben megbeszélnek egymással. Egy régi barát új színt hozhat életükbe.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Hivatásában eredményes időszaknak néz elébe. Hatékonyan és 
gyorsan dolgozik, ezt mindenki el is ismeri. Jutalomszabadságát próbálja meg a kedvesével tölteni, vo-
nuljanak el a világ elől a hegyekbe, vagy egy hangulatos vízparti apartmanba. Nem árt, ha egy kicsit 

csak egymásra figyelnek, kapcsolatuk mélyebb rétegekbe ér.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Ha egy mód van rá, mellőzze az érzelmeket a munkája során, 
gyakorlatiasan, rutinból végezze feladatait, hatékonyabban és gyorsabban fog haladni. Partnerére tar-
togassa az érzelmeit. Jól áll összecsiszolódásuk, azonban nem feltétlenül az a jó megoldás, ha minden-

ben meg akar változni partnere miatt. Elég, ha csak kicsit rugalmasabb 

nyilas (11. 23–12. 21.) Szinte szárnyal, gyorsan, pontosan dolgozik, remek a kapcsolata a 
kollégáival. Bármit önre lehet bízni, mindent precízen megold. Kedvese viszont valószínűleg nem ok 
nélkül érzi magát elhanyagolva, mivel úgy tűnik, barátai között jobban érzi magát. Nincs szerelmes 

hangulatban, vagy csak unalmasnak kezdi érezni kapcsolatát.

BaK (12. 22–01. 20.) Könnyű munkamániásnak lenni az ön helyzetében, mivel partnere biz-
tos hátteret nyújt, mindenben támogatja. Élvezi a munkáját, ami van bőven, de energiával tölti fel kap-
csolata, így könnyedén veszi az akadályokat is. Értékelje kedvesét, mutassa ki érzéseit, lepje meg kis 

ajándékkal, vacsorával. Egy apró figyelmesség is sokat jelenthet neki. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Próbálja meg jobban szervezni a feladatait, ha átgondoltan 
végzi munkáját, nem kerül időzavarba. Megfelelő beosztással rengeteg feladatot el tud végezni. Ma-
gánélete a tökéletes példa, igazi harmóniát teremtett otthon. Tökéletes hangulatban töltik a szabad-

idejüket. A közös családi programokat a gyermekek is értékelni fogják.

HalaK (02. 20–03. 20.) Kicsit lazább időszak következik, kevesebb tennivalója miatt több a 
szabadideje. Még kollégáinak is szívesen segít a problémáik megoldásában. Kapcsolatában viszont 
nincs minden rendben, ha nem elég kompromisszumkész, változások jöhetnek. Döntse el időben, ha 

nem tudja, vagy nem akarja elviselni kedvese bosszantó szokásait. 

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.

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) cseréje 

óriási kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. 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.

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.   Tel.: 46/412-142     
facebook/vilaglatoutazas

VÁR A TENGER, NAPFÉNY, BARCELONA...!!!

COSTA BRAVA + FRANCIA RIVIÉRA
Super last minute áron, csak

69 900 Ft/fő
13 nap/ 9 éjszaka

utazás, 8 +1 éj szállás, 8 félpanzió,  
monacói, nizzai és genovai városnézés

MINDEN,  AMI UTAZÁS – EGY HELYEN!
www.vilaglatoutazas.hu, www.vilaglato.eu 

Technikai fejlesztések a közbiztonságért
Fokozatosan bővül a térfigyelő 
rendszer Miskolcon. Jelenleg már 94 
kamera figyeli a közterületeket, s a 
rendszert hamarosan tovább bővítik. 
A város öt frekventált csomópont-
jában nemrégiben segélyhívó oszlo-
pokat állítottak fel, hogy veszély ese-
tén egy gombnyomással értesíteni 
tudják a hatóságot az érintettek.

A kamerás megfigyelő rendszerek a köz-
területen található értékek – padok, par-
kok, buszmegállók, telefonfülkék, temetők 
–, a magántulajdon, valamint az emberi biz-
tonság védelmének legmodernebb, és egyre 
költséghatékonyabb formáját jelentik. Segí-
tik egyebek mellett az illegális árusok, sze-
metelők kiszűrését, a rongálásokkal, garáz-
daságokkal és más bűncselekményekkel 
kapcsolatos esetek felderítését. 

Folyamatosan bővül a rendszer
A miskolci térfigyelő rendszert több ütem-
ben, folyamatosan bővítették, bővítik. A 
közelmúlt egyik legjelentősebb fejleszté-
se volt, amikor az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia I. ütemében, a Belváros-rehabili-
táció egyik projektelemeként 2011 decem-
berében 32 új közterületi kamerát adtak át. 
Ezek közül 25-öt a belvárosban, hetet pe-
dig az avasi városrészben szereltek fel. 2012 
őszén további kamerákat helyeztek el a Baj-
csy-Zsilinszky – Baross utca kereszteződé-
sében, a selyemréti templommal szemben, a 
Hadirokkantak útja – Gizella utca kereszte-
ződésében, a Görgey utcán, a Herman Ottó 
Múzeum oldalánál, a Deák téren, a Palóczy 

László utca 17. szám előtt, valamint a Jókai 
Mór utcában is, az orvosi rendelő sarkánál.

A Diósgyőr–Lillafüred komplex fejlesz-
tési projektbe is beterveztek egy 16 kamerás 
térfigyelő rendszert. 

– A Papszeri térfelügyeleti központban 94 
kamera képének folyamatos, 24 órás meg-
figyelése folyik, a város szinte valameny-
nyi frekventált területét lefedve – mondta 
el Vincze Csaba, a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet vezetője. Az egykori rend-
őrtiszt szerint a kamerák fokozott jelenlé-
te a városban egyfelől növeli a miskolciak 
biztonságérzetét, másrészt pedig visszatar-
tó erőt jelent a bűnelkövetők számára. Indo-
kolt esetben szinte azonnal riasztani tudják 
a rendőrséget, amely maga is sokszor hasz-
nálja a kamerák felvételeit bűnesetek, bal-
esetek rekonstruálásához, felderítéséhez. 

Szabálysértés – bűncselekmény
Igen széles azon intézkedések palettája, 
amelyek a térfelügyeleti szolgálat, illetve a 
kamerák jelzései alapján történtek. A ható-

ságok eljártak egyebek mellett közterületi 
italfogyasztás, közterület rendeltetéstől elté-
rő használata, rongálás, jogosulatlan keres-
kedelem, árusítás, KRESZ-szabálysértések, 
kutyával veszélyeztetés, tiltott fürdőzés, il-
letve horgászat, dohányzási és tűzgyújtási 
tilalom megszegése, valamint illegális sze-
métlerakás miatt is. Jelzéseket adtak a rend-
őrségnek lopás, garázdaság, rablás és más 
bűncselekmények miatt. Egy héttel ezelőtt 
a Görgey utcán, amikor egy ittas férfit bán-
talmaztak és raboltak ki a hajnali órákban, 
a térfigyelő rendszernek köszönhetően tud-
ták elfogni a közelben az elkövetőket, a sér-
tett ugyanis annyira ittas volt, hogy nem tett 
bejelentést – az sem nagyon tudatosult ben-
ne, mi történt vele. 

A bűnüldözést, bűnmegelőzést szolgá-
ló technikai fejlesztés volt Miskolcon az is, 
hogy év elején segélyhívó oszlopokat állítot-
tak fel Miskolc öt frekventált csomópont-
jában – a Búza téren, az Avason, Diósgyőr 
városközpontban, a Villanyrendőrnél és az 
Újgyőri főtéren. Ezek lehetővé teszik, hogy 

veszély esetén az érintettek nagyon gyorsan, 
egy gombnyomással közvetlen kapcsolatot 
teremtsenek egy diszpécserrel, aki azonnal 
jelezni tud a rendőrségnek. 

– A közbiztonság, a biztonságos Miskolc 
mindenkinek szívügye, ezen dolgozunk 
évek óta a rendőrséggel, a társhatóságokkal. 
Ezek a segélyhívók lehetőséget adnak arra, 
hogy még jobban bevonjuk a lakosságot 
is ebbe a munkába, a biztonságos Miskolc 
megteremtésébe – mondta el az oszlopok 
üzembe helyezéséről szóló megállapodás 
aláírásakor Kriza Ákos polgármester, hoz-
zátéve: kiemelt cél, hogy ne történhessen 
bűncselekmény Miskolcon következmény 
nélkül, minden lakosnak biztonságban kell 
magát éreznie a városban. 

Segítik a bűnüldöző munkát
Gaskó Bertalan megyei rendőrségi szóvi-
vő elmondása szerint a térfigyelő kame-
rák több esetben segítették már a hatóságok 
bűnüldöző munkáját, a különböző bűn-
cselekmények elkövetőinek felderítésében 
és elfogásában. A megyei rendőr-főkapi-
tányság és a Miskolci Rendőrkapitányság a 
közterületi, térfigyelő kameráknak emellett 
preventív, bűnmegelőző hatást is tulajdonít.

– Miskolc vonatkozásában konkrét pél-
daként, illetve eredményként említhe-
tő, hogy az egyes frekventált területekre 
– Búza téri buszmegállók, illetve piac, belvá-
rosi Centrum Áruház körzete – kihelyezett 
kameráknak köszönhetően, itt gyakorlati-
lag megszűntek a zseblopások – emelte ki a 
szóvivő, hozzátéve, hogy a térfigyelő kame-
rák nagyban segíthetik a rendőrhatóságok 
bűnüldöző munkáját a különböző közte-
rületen elkövetett erőszakos, garázda jelle-
gű, illetve vagyon elleni bűncselekmények-
kel kapcsolatos bizonyítási eljárásokban is.

– A segélyhívó oszlopok felállítását és lé-
tét további lépésként és lehetőségként érté-
keljük, a szükséghelyzetbe került emberek 

így még hamarabb kapcsolatot teremthet-
nek az intézkedésre jogosult hatóságokkal 
– hangsúlyozta Gaskó Bertalan, elmond-
va, hogy a borsodi megyeszékhelyen kihe-
lyezett segélyhívó oszlopok a főkapitányság 
tevékenység-irányítási központjával közvet-
len kapcsolatban álló távfelügyeleti központ 
felé adnak jelzéseket. Ezek alapján a hatósá-
gok soron kívül megteszik a szükséges in-
tézkedéseket. 

Szepesi S. | fotó: F. Kaderják Csilla

Térfelügyeleti kamerák helyszínei
» Zsolcai kapu – Ady E. u. (forg. ir. lámpaoszlop)
»  Szentpáli u. – Centrum Áruház (forg. ir. lámpaoszlop)
» Szendrei u. – Búza tér (közvilágítási oszlop)
» Szeles u. – Lehel u. (közvilágítási oszlop)
» Jókai u. – Ady E. u. (forg. ir. lámpaoszlop) 
»  Széchenyi u. – Corvin u. – Kazinczy u. (közv. oszlop)
» Széchenyi u. – Déryné u. (közvilágítási oszlop)
» Széchenyi u. – Pátria-ház (villamos felsővezeték-tartó) 
» Patak u. – Kossuth u. (közvilágítási oszlop)
» Nagy I. u. – körforgalom (dísz-közvilágítási oszlop)
»  Bajcsy-Zs. u. – Soltész N. K. u. (forg. ir. lámpaoszlop)
» Bajcsy-Zs. u. – Katalin köz (villamos felsővezeték-tartó) 
»  Zsolcai kapu – Soltész N. K. u. (közv. lámpa oszlop) 
» Görgey u. – Corvin u. (forg. ir. lámpaoszlop)
»  Vörösmarty u. – Corvin u. (forg. ir. lámpaoszlop)
»  Toronyalja u. – Papszer u. (forg. ir. lámpaoszlop) 
» Szent István tér (önkormányzati épület, keleti oldal)
»  Dózsa Gy. u. – Kis-Hunyad u. (forg. ir. lámpaoszlop)
» Dózsa Gy. u. – Fazekas u. (forg. ir. lámpaoszlop)
» Nagyváthy u. – Gyár u. (közvilágítási oszlop) 
» Nagyváthy u. – Szent István u. (közvilágítási oszlop)
»  Vörösmarty u. – Soltész N. K. u. (forg. ir. lámpaoszlop)
»  Vörösmarty u. – Király u. (forg. ir. lámpaoszlop)
» Búza tér – Plaza (forg. ir. lámpaoszlop)
» Vologda u. – Ilona u. (forg. ir. lámpaoszlop)
» Toronyalja u. 49. (közvilágítási oszlop)
» Rácz sor – Petőfi sor (közvilágítási oszlop) 
»  Nagyavas Felsősor kivezető útszakasz (közv. oszlop)
»  Nagyavas Középsősor kivezető út (közv. oszlop)
» Mélyvölgy utca – Csabai sor (közvilágítási oszlop) 
»  Kisavas-Alsósor 17. – Második sor 36. (közv. oszlop)
» Földes Ferenc u. 4. (közvilágítási oszlop)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

PÁLYÁZATOT HIRDET PIACI ALAPON 
LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA.

A pályázat időtartama 2013. május 27. napjától 2013. június 10. napjáig tart.
 
A lakásokat tartalmazó pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangaz-
dálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláin. A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikzrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap le-
tölthető. További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., Tel.: 516-253, 516-254, 516-420).



Két helyszín, 
ötszáz induló
Atlétikában és úszásban is MVSI 
Kupát rendeznek szombaton Mis-
kolcon.

Az atléták 1999 óta megrende-
zett, kétfordulós nemzetközi ku-
pasorozatának a diósgyőri stadi-
on ad otthont. A megmérettetésen 
a 2001–2004-ben született gyerme-
kek vehetnek részt, a miskolci álta-
lános iskolák és az MVSI versenyzői 
mellett érkeznek atléták Debrecen-
ből, Nyíregyházáról, Kassáról is.

Az úszók MVSI Kupáját a Ke-
mény Dénes Városi Sportuszo-
dában rendezik. 16 magyar szak-
osztály képviselteti magát, de 
Ungvárról és Nagyváradról is jön-
nek versenyzők. Szombaton a ver-
seny miatt a nagyközönség számá-
ra zárva lesz az uszoda.
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Május 25. | szoMbat » Vezérszurkolás: II. Nemzetközi Cheerleading Fesztivál. Genera-
li Aréna, 10.00 » Atlétika: Miskolc Városi Sportiskola Kupa. Diósgyőri stadion, 11.00 » Úszás: Mis-
kolc Városi Sportiskola Kupa. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 9.30 » Kajak-kenu: Évadnyitó ver-
seny. Csorba-tó, 9.30.

Május 27. | hétfő » Labdarúgás: NB I. PMFC – DVTK. Pécs, 18.30.

június 1. | szoMbat » Labdarúgás: NB I. DVTK – Lombard Pápa. Diósgyőri stadi-
on, 16.00 » Asztalitenisz: NB I. Borsod Volán – Egri Áfész I. Szemere Bertalan Szakközépis-
kola, 11.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››››››››››

Először nyert Kovaccsal a DVTK
Első győzelmét aratta vasár-
nap Kovac Zoltán megbízott 
vezetőedzővel a kispadján a 
DVTK a Kecskemét ellen. 
A piros-fehérek hétfőn (!) 
Pécsre utaznak.

Három döntetlen és egy vereség 
után megszerezte első győzelmét 
a DVTK vezetőedzőjeként Kovac 
Zoltán. A diósgyőriek vasárnap a 
jó formában lévő Kecskemétet fo-
gadták, és hamar vezetést szerezhet-
tek volna, ám José Luque büntető-
jét védte Antal Botond – nem volt 
könnyű helyzetben a középpályás, 
ugyanis egy hatalmas gödör táton-
gott a tizenegyes pont helyén…

Horváth Ferenc együttese egy 
vitatott szituáció után megszerez-
te a vezetést még a fordulás előtt, 
de Gohér Gergő, majd a második 
büntetőjét értékesítő spanyol csa-
patkapitány góljával fordítottak a 
hajrában a hazaiak.

– Mindenki láthatta, hogy táma-
dófocit próbáltunk játszani. Szeret-
ném, ha még több gólhelyzetünk 
lenne, a szögletek viszont mutat-
ják, hogy támadunk. Már a követ-
kező mérkőzésre kell koncentrál-
nunk, a jóra emlékezni, a rosszat 

elfelejteni – mondta a lefújás után 
Kovac Zoltán.

A megbízott vezetőedző la-
punknak elmondta, nyugodtan, 
türelemmel játszottak, próbálták 
megtalálni a réseket a védelmen.

– A gyerekek jól érzik magukat, 
jól dolgoznak az edzéseken, de még 
sok kemény munka kell, hogy kija-
vítsuk a hibákat. Vannak ugyanis 
gyenge pontok és időszakok, nem 
megy még úgy az egyérintő példá-
ul, ahogy szeretnénk. A pécsi mér-
kőzésre szerényen készülünk – tet-
te hozzá a szakember.

A mérkőzés egyik hőse az 
egyenlítő gólt szerző balhátvéd, 

Gohér Gergő volt, aki második 
gólját szerezte ebben az idényben.

– Nagyon örülök, ha betalálok 
vagy gólpasszal segítem a csapatot. 
Legutóbb a Honvédnak, egy szög-
let után lőttem gólt, előtte pedig a 
Zalaegerszeg ellen, az NB I-es nyi-
tányon, a tavalyi szezonban.

Gohér Gergő elárulta, Kovac 
Zoltán kérése, hogy a másik szél-
ső hátvéddel, Vági Andrással mi-
nél többet támogassák a támadá-
sokat, hogy megbontsák az ellenfél 
védelmét.

– A szívünk mindenképpen 
benne van a diadalban, és persze a 
mentalitás, de eddig is hajtottunk, 

mentünk, tettük a dolgunkat. Ta-
lán a szerencse is beleszól, hogy ki 
rúgja az első gólt, s most sikerült 
hátrányból megfordítani a mérkő-
zést, ami nem sokszor történt meg, 
mióta a DVTK-ban játszom – tette 
hozzá a védő.

Az utolsó előtti fordulóban 
Pécsre látogat a csapat – a Magyar 
Labdarúgó-szövetség döntése mi-
att az eredeti időponttól később, 
hétfőn (18.30) rendezik a találko-
zót –, míg az utolsó játéknapon a 
kieséstől még mindig fenyegetett 
Pápát fogadja a DVTK. A csapat 
mindenképpen szépen zárná a baj-
nokságot, ezt támasztja alá Gohér 
Gergő felelete is a hogyan továbbot 
érintő kérdésre.

– Hat pont! Természetesen két 
győzelmet szeretnénk, Pécsett és 
hazai pályán, a Pápa ellen is nyerni. 
Szeretnénk jól zárni a szezont, az-
tán meglátjuk, hányadik helyre lesz 
ez elég. Ha megnyerjük ezt a két ta-
lálkozót, akkor, nem azt mondom, 
hogy jó szezont hagyunk a hátunk 
mögött, de legalább szépen búcsú-
zunk.

Apropó, búcsú! A Siófok és a 
Pápa kiesési versenyfutásának ala-
kulása függvényében elképzelhe-
tő, hogy pénteken zárja az idényt a 
DVTK, nem szombaton…

Soós P. | fotó: Juhász Á.

» Nem sikerült a duplázás. Az első fordulóbeli győzelem után hazai pályán szenve-
dett vereséget a Miskolc Renegades múlt hét szombaton, a BAFC-kupa 2. fordulójában. A miskolci 
amerikaifutball-csapat a kétszeres magyar bajnok Győr White Sharkstól kapott ki 39–13-ra. A re-
negátok szombaton, a Fehérvár Enthroners ellen lépnek pályára Székesfehérváron.

» Befejezték a kézisek. A nyolcadik helyen zárt a Miskolc Városi Sportiskola férfi kézilab-
dacsapata az NB II észak-keleti csoportjában 18 ponttal, 8-2-12-es mutatóval. Az utolsó forduló-
ban, már tét nélküli mérkőzésen 37–28-ra kikapott Tiszavasváriban az MVSI. A hétvégén véget ért 
az NB II-es női kézilabda-bajnokság is. Az észak-keleti csoport utolsó helyén zárt az MVSI, mely há-
rom győzelem mellett 17-szer kapott ki.

» A Maci-kapitány is befejezi. Fodor Szabolcs, a Miskolci Jegesmedvék csapatkapitá-
nya úgy döntött, leteszi a hokiütőt, és edző lesz. A szlovák Extraliga korábbi bajnok csatára, Juraj 
Faith viszont Miskolcra igazolt.

» Kikapott a Volán. Rendkívül fontos mérkőzést játszott szombaton a Borsod Volán NB I-es 
férfi asztalitenisz-együttese. A miskolciak hosszú utazást követően a Tisza-parti városban, a Sze-
ged AC ellen szerepeltek, s egy furcsa mérkőzésen 10–7-re kikaptak.

röviden ›››››››››››››››››››››››››››››››››››

Rekordkísérlet és gyereknap a pomponfesztiválon
Második alkalommal ad otthont 
Miskolc a Nemzetközi Cheerleading 
Fesztiválnak, melyre több mint 15 
csapat mintegy kétszáz pompono-
sa érkezett.

Pénteken és szombaton rendezik a 
II. Nemzetközi Cheerleading Fesz-
tivált a Hősök terén, illetve a Ge-
nerali Arénában. A pomponosok 
találkozójához két Guinness-re-
kordkísérlet és gyereknapi progra-
mok is társulnak.

Több mint 15 egység érkezett a 
rendezvényre – köztük a Miskolc 
testvérvárosát, Kassát képviselő 
cheerleader csapat –, ez több mint 

kétszáz sportolót jelent. Molnár 
Ágnes kiemelte, céljuk nem a ver-
sengés, hanem az, hogy megmu-
tathassák magukat a pomponosok.

– A nagyobb tudással rendelke-
ző cheerleaderek átadják a tudást 
társaiknak, hogy ők is fejlődhesse-
nek – mondta a főszervező.

Az első nap, a péntek a Hő-
sök terén egyfajta hírverése volt a 
sportágnak igazi amerikai egyesült 
államokbeli hangulattal, tengeren-
túli autókkal és motorokkal. A cso-
portok bemutatói mellett lehetőség 
volt kipróbálni a sportágat, közben 
az Emődi Fúvószenekar adott tér-
koncertet, a gyerekeket pedig bo-

hóc és játszóház várta. Másnap 
jobban megismerheti a közönség 
a cheerleadereket a Generali Aré-
nában.

– A közönségnek tudnia kell azt 
is, hogy nemcsak csinos és szép 
lányokról van szó, hanem ügyes 
és izmos tornászfiúkról is. Kőke-
mény sportág ez, melynek gya-
korlásához kiváló erőnlétre és 
magabiztosságra van szükség – 
hangsúlyozta Molnár Ágnes.

– Nagy terveink vannak a sport-
ággal, melyet szeretnének tovább 
fejleszteni, törekvéseinket pe-
dig támogatja a Magyar Ameri-
kai Football Szövetség is, ugyan-

is annak égisze alá tartoznak a 
cheerleaderek – tette hozzá a má-
sik főszervező, Száraz Zsolt.

Szombaton két Guinness-re-
kordkísérletre is invitálják az érdek-
lődőket: a közös pompontáncban 
bárki részt vehet, a cheerleader-
emelőknek pedig szurkolhatnak, 
hogy csúcsot állítsanak fel – Ma-
gyarországon egyedülálló próbál-
kozásokról van szó. Természetesen 
itt is különböző játékokkal várják a 
kicsiket, hiszen vasárnap lesz gye-
reknap. 

S. P.
» bővebb információ  a minap.hu-n, 

részletes program a 11. oldalon

Extrém versennyel 
búcsúzott a népkerti ovál
Pünkösdhétfőn rendezték a sa-
lakmotoros csapat-világbaj-
nokság második kvalifikációs 
fordulóját, mely az utolsó nem-
zetközi viadal volt a népkerti 
salakmotorpályán.

» folytatás az 1. oldalról
– Úgy érzem, egyszer-kétszer 
igazságtalanul zártak ki min-
ket. A végére összeszedtük ma-
gunkat, nagyon sajnálom, hogy 
nem jutottunk tovább. Remélem, 
jövőre jobban vesszük az aka-
dályt. Nehéz pálya volt, mostaná-
ban nem motoroztunk ilyenen. 
Bízom benne, hogy folytatódik 
Miskolcon a salakmotor, egy új 
stadionban – utalt a pálya búcsú-
jára a magyar vaspapucsos.

Csapattársa szerint szélsőséges 
körülmények között motoroz-
tak: Magosi Norbert a nagy por 
miatt a vizet hiányolta a salakról.

– A második, harmadik he-
lyen azért buktunk sokan, mert 
nem lehetett látni, mi történik 
előttünk, miközben centimé-
terekre haladtunk egymástól. 
Rég indultam ennyi bukással 
tarkított versenyen, extrém kö-
rülmények voltak, de minden-
ki nyerni akart. Alattomos volt 

így a motor, nehéz volt irányíta-
ni, sok múlott a szerencsén is a 
kiegyenlített mezőnyben. Ilyen 
kemény pályán legutóbb a liga-
versenyeken mentünk 2-3 éve. 
Emlékezetes nap volt, főleg a né-
zőknek – értékelt Magosi.

Benkő Rolandnak volt jó és 
rossz futama is, és egyedüli ma-
gyarként kimaradt a bukásokból.

– A startjaimmal meg voltam 
elégedve, a végére gyorsítottunk, 
így lett meg a második hely egy 
nehéz versenyen. Azért jöttünk, 
hogy nyerjünk, továbbjussunk, 
jövőre megint megpróbáljuk – 
zárta a magyar versenyző.

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere a verseny után gratulált 
a magyar csapatnak, és sajnála-
tát fejezte ki, hogy nem sikerült 
továbbjutniuk. Ugyanakkor – a 
Miskolc Televíziónak nyilatkoz-
va – kijelentette: a város vezetése 
nem engedi el a salakmotorsport 
kezét. A városvezető megerősí-
tette, folyamatosan egyeztetnek 
a lehetséges új helyszínről, és – 
a környezetvédelmi engedély 
függvényében – talán hamaro-
san meg is lehet nevezni a helyet, 
ahol új otthonra talál Miskolcon 
a salakmotor.                              S. P.

Hirdetés

Hirdetés

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres 
a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-hez 

az alábbi munkakörbe:

ViLLAMosVeZető
A leendő munkatárs feladatai:
•  Villamos – szabályok, előírások szerinti – vezetése
•  Menetrend, utazási feltételek betartása és betartatása
•  A szabály szerinti utasforgalom lebonyolítása 

(jegyértékesítés, jegyellenőrzés, utastájékoztatás)
•  A meghatározott kritériumok magas szintű teljesítése
•  Az utasok udvarias kiszolgálása

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
•  Középfokú iskolai végzettség
•  Villamosvezetői engedély
•  Villamosvezetői gyakorlat előnyt jelent

Ajánlatunk:
•  Kulturált munkakörnyezet
•  Felelősségteljes munkakör
•  Béren kívüli juttatások

3527 Miskolc, szondi György u. 1.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával 
és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével 

a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy 
a 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. címre várunk 2013. június 15- ig.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÁR és ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE

A  MIK Zrt. a CENTRUM Apartman Hotel bárjának és „egyéb vendéglátóhely” besorolású  
(nem melegkonyhás) éttermének üzemeltetési jogát pályázat útján kívánja hasznosítani.

Pályázat beadási határideje: 2013. június 10.  Pályázati díj 100 000 Ft+áfa. 
Legalacsonyabb ajánlható üzemeltetési díj 200 000 Ft/hó+áfa.

Eredményhirdetés: 2013. június 14.

További információk és a részletes pályázati ismertető a www.mikrt.hu honlapon érhetőek el.  
Érdeklődni: hasznositas@mikrt.hu címen  

vagy 46/516-279,  46/516-295 és a 30/235-4710-es telefonszámokon lehet.

Vezető technikai szolgáltató partnercégünk számára keresünk munkatársat B.-A.-Z me-
gyébe az alábbi pozícióba. 

FRISS DIPLOMÁS PROGRAM
A program célja, hogy tehetségeket toborozzon a jövő vezetői feladataira. A kétéves ro-
tációs program során lehetőséged lesz megismerni egy multinacionális vállalat világát 
Magyarországon és külföldi telephelyen egyaránt. A program célja a szakmai ismeretek 
gyakorlatba való átültetésén túl a személyes kapcsolatrendszer kialakítása, hogy készen 
állj a jövőbeli kihívásokra.

Ajánlatunk:

•  24 hónapos rotációs program egyénre 
szabottan kialakítva, melynek állomá-
sai: gyártástámogatás, termékfejlesztés, 
terméktesztelés, minőségbiztosítás, 
plusz egy külföldi programszakasz

•  egyénre szabott 24 hónapos rotációs 
program

• izgalmas feladatok
• kihívásokkal teli projektek
•  intenzív felkészítés a jövőbeni vezetői 

szerepre
•  folyamatos szakmai és vezetői trénin-

gek, mentori támogatás
• versenyképes fizetés és juttatási rend-
szer
• hosszú távú karrierlehetőség

Elvárásaink:

•  egyetemi végzettség mérnöki területen 
(gépész-, villamos-, gyártástámogató 
mérnök)

• maximum 3 éves szakmai tapasztalat 
•  magas szintű angol- és/vagy német-

nyelv-tudás 
• vezetői készség és ambíció
•  fejlett szociális érzék és határozott 

fellépés 
• mobilitás és rugalmasság
•  kiemelkedő kommunikációs és prezen-

tációs készségek, jó tárgyalási készség
•  beszerzési területen vagy külföldön 

szerzett tapasztalat előnyt jelent
•  pályakezdők jelentkezését  

is várjuk!

Jelentkezzen, hogy segíthessünk megtalálni a leginkább Önnek megfelelő pozíciót!

Jelentkezés: andrea.lakatos@eastjob.hu, www.eastjob.hu

EastJob – a sikEr ÖnrE vár!

Apróhirdetés
kedves kismama! Jó lenne beszél-
getni, tanácsot kérni egy tapasztalt 
édesanyától? Ebben is segíthet, a Mis-
kolci Otthon Segítünk Alapítvány in-
gyenes szolgálata. Hívja a 06-30/905-
8113 számot.

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

a Dr. Hofmann arc- és testkozmeti-
kai szalon professzionális gépparkkal 
várja vendégeit mikrodermabrázió, 
I. P. L. villanófény, mezoroller, hyalu-
ron sa vas mezoterápia. Telefon szám: 
70/376-7179, www.dr.hofmann koz-
me tika.hu

rovar- és rágcsálóirtás. Ágyi polos-
ka, csótány, hangya stb. irtása garan-
ciával. Magánszemélyek és közületek 
részére. Sáfrány Miklós, 30/822-0730.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék E-mail: info@mikom.hu

Az Access2Mountain projekt fő célkitűzése, hogy összehangoltan, korszerű megoldások alkalmazásával 
javítsa az Alpok és a Kárpátok hegyvidéki területeinek környezetbarát módon történő elérhetőségét. 

Az Access2Mountain keretében olyan kísérleti projektek valósulnak meg, melyekkel könnyebbé vá-
lik egyes turistaövezetek környezetbarát módon való megközelíthetősége, továbbá szélesedik a 
helyi turisztikai látványosságok közötti – környezeti szempontból fenntartható – közlekedési lehe-
tőségek köre. A két hegységrendszer különböző pontjain megvalósuló kísérleti projektek során szer-
zett tapasztalatokat a résztvevők kölcsönösen megosztják egymással és a fejlődésben érdekelt he-
lyi szervezetekkel. 
A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program társfinanszírozásával megvalósuló 
Access2Mountain projekt konzorciumát 17 ország több mint 30 partnerszervezete és megfigyelő-
partnere alkotja. A Miskolc Holding Zrt. a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit Kft.-től vette át a projektpartneri szerepet. Tevékenységei közé tartozik 
három határon átnyúló, intermodális közlekedési útvonal kijelölése és fejlesztése az Észak-magyar-
országi és a Kassai régióban oly módon, hogy azok vonala érintse a turisztikai attrakciókat, illetve 
összhangban legyen a lakossági igényekkel.
A tudatos környezetbarát megoldások használatát segíti a digitális, interaktív információs táblák ki-
fejlesztése – és gyakran látogatott turisztikai desztinációk területén való elhelyezése –, melyeken 
többek között környezetbarát módon bejárható turisztikai útvonalak használatára ösztönző rövid-
filmeket láthatnak az érdeklődők. 
Az Access2Mountain projekthez tartozik a május 25-ei családi kerékpáros buli a Factory Arénában is. 
Itt a tervezett programban szerepel például triál- és egykerekű triálverseny, kerékpárszafari a gyár-
ban idegenvezetővel, pumptrack (MTB-verseny földből épített pályán) és gördeszkaverseny is. Lesz 
dirt jump-bemutató, gibbon slackline – azaz egyensúlyozás kifeszített köteleken –, gold sprint (ke-
rékpáros görgőverseny magyar és világbajnokkal). Fellép Deniz, és a látványban vagy sportban 
megfáradtak elméleti tudásukat erősíthetik az előadásokon. 
Az egész napos programok sorában ugyancsak számos sportág szerepel. Lesz gibbon slackline-
oktatás, tollas, pingpong, kosárlabda, streetball, gördeszka, kerékpáros ügyességi verseny, és má-
szás is. A nem sportjellegű elfoglaltságok közül pedig a kínálatban szerepel többek között Steel City 
Drummers-workshop, aszfaltrajzverseny, arcfestés, gyöngyfűzés is.

Miskolc Holding Zrt.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
Tel.: 46/516-450. Fax: 46/516-451
E-mail: info@miskolcholding.hu l http://miskolcholding.hu

KörNyEzETbAráT TurIzMuS éS KEréKPároS CSAláDI NAP
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Május 27. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25-06.00 
Képújság.

Május 28. | 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 29. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Május 30. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kultu-
rális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Május 31. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

június 1. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.25–07.00 Képújság.

június 2. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti 
magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság.

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

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

Május 30–június 5. | 15.15 Zambézia; dél-afrikai animációs vígjáték 
| 6 | (Béke) | 15.30, 17.45 Másnaposok 3.; amerikai vígjáték | 16 | (Urá-
nia) | 17.30 Emberrablás; feliratos dán thriller | 16 | (Béke) | 19.45 Spring 
Breakers – Csajok szabadon; feliratos amerikai vígjáték | 18 | (Béke) | 
20.00 Nyitott szívvel; francia–argentin film | 12 | (Uránia). 

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Halálos iramban 6. (MB premier) | 
16 | 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 
20.00 – 22.30 (p–szo)
Tajtékos napok (MB premier) | 12 | 
12.00 (szo–v), 14.30, 17.00 – 19.30 (ki-
véve szo), 22.00 (p), 20.00, 22.30 (szo)
A zöld urai (MB premier, digitális 3D) 
| 6 | 11.30 (szo–v), 13.45 (p), 16.00 (ki-
véve p), 18.15, 20.15 – 22.30 (p–szo)
A zöld urai (MB premier) | 6 | 13.45 
(kivéve p), 16.00 (p)
Sötétségben – Star Trek (MB digitá-
lis 3D) | 12 | 11.30 (szo–v), 16.45 (kivé-
ve p), 19.30 – 22.15 (p–szo)
Sötétségben – Star Trek (MB) | 12 | 
13.30
A nagy Gatsby (MB digitális 3D) | 12 | 
12.00 (szo–v), 17.30, 20.30
A nagy Gatsby (MB) | 12 | 14.45

Kolibri kód (MB) | 16 | 18.00 – 22.30 
(p–szo)
Mellékhatások (F) | 16 | 15.45 (kivé-
ve p)
Zambézia (MB digitális 3D) | 6 | 10.15 
(szo–v)
Zambézia (MB) | 6 | 11.45 (szo–v)
Vasember 3. (MB digitális 3D) | 12 | 
15.15, 17.45, 20.15
Vasember 3. (MB) | 12 | 10.30 (szo–v), 
13.00
Oblivion (MB) | 16 | 20.00 (kivéve szo)
Croodék (MB digitális 3D) | 6 | 11.00 
(szo–v), 13.15
Jurassic Park (MB digitális 3D) | 12 | 
13.15, 16.00 (p), 14.15 (kivéve p)
A nagy nap (MB) | 16 | 16.15, 18.30, 
20.30 – 22.30 (p)
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 23–29. ›››››››››››››››››

» A görömbölyi egyházközség Szentháromság-búcsúja vasárnap, 26-án lesz. Az ün-
nepi szentmise 11 órakor kezdődik, melyet Balázs József borsodbótai plébános mutat be.

» Vasárnap, a negyed 9-kor kezdődő szentmise keretében lesz az elsőáldozás a hejőcsabai 
plébániatemplomban, majd 11 órakor az Éltető Lélek Irodalmi Kör Mária-műsora. Hétfőn, 27-én 
18.30 órai kezdettel az ünnepi Mária-litánián Palánki Ferenc püspök mond szentbeszédet. 

» Vasárnap, 26-án délután 4 órakor a Szent Anna-templomban Gyermekek a gyer-
mekekért címmel jótékony célú hangverseny lesz súlyosan beteg és mozgássérült gyermekek ja-
vára a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat rendezésében.

» Közös úrnapi szentmisét mutatnak be jövő szombaton, június 1-jén délután 4 órakor 
a Népkertben a miskolci katolikus egyházközségek. A szentmise után, melyet Palánki Ferenc püspök, 
miskolci helynök mutat be, a parkban felállított négy oltárt érintő körmenettel zárul a szertartás.

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

HirDetés

Május 25. | szoMbat
10.00 | Családi kerékpáros buli. Factory Aréna.
10.00–20.00 | Kuruc Vigasság. Görömbölyi Mű-

velődési Ház előtt.
    10.00 | Főzőverseny megnyitója

11.00 | Megnyitó
11.30 | Óvodások gyermekműsora
11.45 | Vitéz László bábelőadás. 
12.30 | Tapolcai Dalkör előadása
12.45 | Abaújvár vitézeinek bemutatója 
13.15 | Görömbölyi Népdalkör műsora
13.30 | Flying Colours kaszkadőr csapat 
14.00 | Gönci Betyárok 
14.30 | „Így iszik a kuruc” verseny 
15.00 | A Szűcsék zenekar
15.30 | Zumba bemutató
16.00 | Tobán néptáncegyüttes, táncház
17.00 | Főzőverseny eredményhirdetése
17.30 | Hangol a gönci Cross Road ze-
nekar
18.00 | Cross Road zenekar koncertje

10.00 | II. Nemzetközi Cheerleading Fesztivál. 
Generali Aréna
10.00 | Megnyitó: Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere, Árpa Attila, a MAFSZ elnöke
10.15 | Közös bemelegítés 
10.35 | Közös koreográfia 
11.05 | Felkészülés a Guinness-rekordra
11.35 | Cheerleader Ki mit tud? 
12.30 | Miskolc Steelers amerikaifutball-
bemutató

12.50 | Közönségjátékok nyereményekért
13.30 | Cheerleader csapatok bemutatója
15.30 | Guinness-rekordkísérlet. Legtöbb 
Cheerleader-emelés egyszerre (sportolók részé-
re). Pompontánc (egyszerre sok-sok ember táncol 
pomponnal egy helyen).
16.00 | Fesztiválzárás. Közös koreográfia be-
mutatása, Guinness-regisztrálók közt nyeremény-
sorsolás és díjátadó, legtöbb taggal regisztráló isko-
la díjátadó, Élj Aktívan-sorsolás és díjátadó.

09.00–14.00 | I. világháborús temetőtaka-
rítási önkéntes akció és interaktív történe-
lemóra. Hősök temetője.

09.00 | Mozdul az Avas. Rendezvénysorozat, amely 
főzéssel kezdődik. Avastetői sportpálya.

15.00 | Avasi gyermeknap. Kézműves játszóházzal, 
táncházzal, könyvkuckóval és papírszínházzal. Ava-
si Gimnázium előtti tér.

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

Május 26. | vasárnap
09.00–16.00 | Gyermeknap. Repülőtér.
10.00 | II. Tapolcai Családi- és Gyermeknap. Mis-

kolctapolca, Park Hotel
10.15 | Óvodás táncbemutató
10.30 | Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Micike, a picike című előadása
11.10 | A Miskolci Musical- és Dalszínház 
Vuk című zenés, interaktív műsora.
11.45 | Bohócműsor

12.15 | The Sign tinédzser együttes
13.00 | Családi ügyességi sorverseny
14.00 | Fathers együttes koncertje
15.00 | Retro dalok a Miskolci Musical- és 
Dalszínház előadásában
15.30 | Parkour akrobatikus bemutató
16.00 | Versenyek eredményhirdetése
17.00 | Retro Music Band-koncert
Egészségsátor: ingyenes vérnyomásmérés, vércu-
korszint-mérés, hallásvizsgálat.

16.00–22.00 | Szabad egy táncra? Szinva terasz.
09.00 | Gyermeknap a diósgyőri várban. Tárlat-

vezetéssel, kiállításokkal. Diósgyőri vár.
10.30 | Pom Pom meséi. Gyermeknapi előadás. 

Csodamalom Bábszínház.

Május 27. | hétfő
15.00 | Agrár szakemberek tájékoztatója, szak-

tanácsadás. A Miskolci Vasas Nyugdíjas Klub szer-
vezésében. Vasgyári Közösségi Ház.

16.30 | Az idősödő emberek aktív életkorának 
meghosszabbítási lehetőségei. Felszegi Sára 
előadása. Petőfi u.1–3., tanácsterem.

17.00 | MuzsiKaland. Zenés ismeretterjesztő. Flach 
Antal csembalóművész II. Rákóczi Ferenc korának 
zenéjét mutatja be. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

Május 29. | szerda
16.30 | Írók, ha olvasók. Vendég: Györgyei Géza író, 

akinek műveiből Vajda Éva előadóművész olvas fel 
részleteket. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

17.00 | Miskolc és művészei 3. Pódiumbeszélgetés 
Pálfalusi Attila festőművésszel és barátaival. Mis-
kolci Galéria, Petró-ház.

17.00 | A mosolyról. ArTTér. Lézerpont Látványtár.

Május 30. | csütörtök
17.30 | Előadások a történettudomány köré-

ből. Horváth Emőke előadása Az angyalok és mű-
vészeti ábrázolásaik címmel. MAB-székház.

18.00 | Kincses Margit négykezes zongoraestje. 
Zenepalota, Bartók-terem.

Május 31. | péntek
19.00 | Feel Harmonic Love. Miskolc Városi Sza-

badidőközpont.
19.00 | Érdek, érték, világkép. Szeretetven-

dégség. Kötetlen beszélgetés az élet fontos kér-
déseiről keresztény szemmel. Avasi színházte-
rem, előtér.

20.00 | Feledi Projekt: Bodies Communication. 
Jónás Zsuzsa és Feledi János előadása a kortárs 
művészeti sorozat részeként. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

június 1. | szoMbat
09.00 | Kárpát Kupa. Harcművészeti viadal. Városi 

szabadidőközpont.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművésze-

ti gyermekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

» részletes programok: minap.hu

l  SZőrEGi róZSAfESZTiVáL  
SZEGEdi SéTáVAL  
június 22. – 7000 ft

l  BudAPEST 
augusztus 31. – 4000 ft

l  POZSONy  
augusztus 17. – 7000 ft

l  SELMECBáNyA  
augusztus 10. – 4000 ft

l  KiSSZELMENC, 
NAGySZELMENC, dOBóruSZKA  
augusztus 19. – 3000 ft

Cím: Miskolc, Arany János u. 19., fszt. 2. 
Tel.: 46/344-454

www.KoLoMBuSZTouRS.Hu

www.KoRuTAK.Hu

Nyári
AJáNLATAiNK:

Az eastjob piacán meghatározó szerepet betöltő partnercége számára keres munkatár-
sat termelési vezető/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!

tapéták széles választékban kaphatók!
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12  mozaik

249 éve, 1764. május 19-én tű-
nik fel először „kereskedelmi for-
galomban” a kávé. Zsámbék Tamás 
görög kereskedő számadáskönyvé-
ben találkozunk vele, hogy miskol-
ci lakos fél oka mennyiségű kávét 
vett (1 oka = 1,28 kg).

154 éve, 1859. május 22-én kü-
lönösebb ünnepség nélkül adták 
át a forgalomnak a vasutat. Ennek 
oka az volt, hogy a város a mai he-
lyétől lényegesen beljebb kívánta 
(kb. a mai Szinvapark tájékán) ki-
alakítani az állomást. Innen csak-
nem egy évtized alatt kiépült a kas-
sai, a putnoki és a hatvani vonal.

232 éve, 1781. május 25-én tűz-
vész pusztította Miskolcot, amely a 
Czikó utcáról (ma Kossuth utca) 
indult, s csak az avasi pincék között 
állt meg. 257 pince így is kiégett, a 
városban 204 ház és 108 csűr ham-
vadt el. A pernyét Harsányig fújta 
a szél.

Hétforduló ›››››››

Fűrésszel, fejszével…
Hagyományőrző fakiterme-

lő versenyt rendeztek szomba-
ton Garadnán. A Horváth Lász-

ló fakitermelő vállalkozó és az 
Északerdő Zrt. által életre hívott 
favágóversenyen a tűzoltóság, a 

katasztrófavédelem munkatársai 
és egyéni indulók is bemutatták 
tudományukat. Még Sebestyén 

László országgyűlési képviselő is 
kipróbálta az erejét, igaz, verse-

nyen kívül. A versenyre a megyei 
kilenc tűzoltó-parancsnokság kö-

zül hat nevezett, és végül a Mis-
kolci Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság csapata lett a legjobb. Az 

erőpróbán túl pedig egész nap ját-
szóház, lovaglás, arcfestés, bűvész 

és táncház várta a családokat.
(fotó: Juhász Á.)

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

Nick Bakalar–Richard Balkin: 
II. János Pál bölcsességei
II. János Pál pápa Szent Péter 264. utó-
daként több mint huszonöt éven át állt 
a katolikus egyház élén. Befolyásolni 
tudott keresztényeket és nem keresz-
tényeket egyaránt – sőt még ateistá-
kat is. Az egyház történetének messze 
a legtöbbet utazó pápája volt, aki saját 
anyanyelvén szólította meg beszédei-
ben és szentbeszédeiben közönségét, 
bárhol is járt a világon. A kötet lényegi 
részeket tartalmaz enciklikáiból, leve-
leiből, beszédeiből és más, a pápasága 
idején keletkezett megnyilatkozások-

ból vagy egyéb, nem hivatalos dokumentumokból. 

Szilvási Endre–Klenk-Sipos Rita: 
90 nap a mentők közt
Egy határozottan szubjektív képes ri-
portkönyv az Országos Mentőszol-
gálat és a Magyar Légimentők aján-
lásával. Klenk-Sipos Rita együtt 
éjszakázott, repült, vagy épp roham-
kocsin vonult esetekhez a mentőkkel. 
A dokumentarista fotós az életmen-
tők munkáját akarta megismerni és 
mindenki másnak bemutatni a képe-
in keresztül. A 90 nap a mentők közt című kötet egy könyv azokról a 
mentőkről, akik a nap 24 órájában, együtt, egy csapatként dolgoznak 
földön és levegőben. A szubjektív képes riportkönyv Klenk-Sipos 
Rita fotós és Szilvási Endre újságíró-riporter-kommunikációs szak-
ember közös munkája. Eddig nem látott megközelítésben láttatja a 
Magyarországon dolgozó mentők mindennapjait, gondolkodását, 
mentalitását, dokumentálta örömüket és gondjaikat.

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

Akkor és most… Az egyemeletes, téglahomlokzatos, sajáto-
san kolóniastílust mutató gyári hivatalház Szvetlik Mátyás vas- és acél-
gyári hivatalfőnök tervei alapján épült. Mint főmérnök, meghatáro-
zó szerepet játszott a téglahomlokzatos gyári épületek összhatásának 
kialakításában. 1881-től vezette az építkezéseket, a hivatalház tervei a 
századfordulóra készültek el, az épület pedig rövidesen elfoglalta he-
lyét a mai Vasgyári út és Lónyay Menyhért utca találkozásánál. A kép 
a Konzum felől készült, s ekkor már az Ógyár tér, vagy akkori Piac tér 
felől teljesen beépített volt az út nyugati, vagyis gyár felőli oldala. Ez a 
két út és a hivatalház volt a meghatározója a vasgyári villamosvonal 
alakításának. Az épület homlokzata s a járdaszint is jócskán megválto-
zott, míg felkerült (a ma is látható) Diósgyőri Acélművek felirat.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Lada, benzingőz nélkül
Nemes Alex rajongása 
odáig fokozódott a ’80-as, 
’90-es évek kultikus autó-
jáért, a Ladáért, hogy ba-
rátjával megépítette a vi-
lág talán első, elektromos 
meghajtású Zsiguliját.

A Miskolci Egyetem Műszaki 
Anyagtudományi Kar Kerpely 
Antal Anyagtudományok és 
-technológiák Doktori Iskolá-
jának másodéves doktorandu-
sza Dobó Zsolttal fogott hozzá a 
nagy átalakításhoz. A 26 éves fia-
talember már gyerekkorában is 
rajongott az autókért, főleg a 20-
30 éves  „retrójárművekért”.

– Persze, fontos szempont 
volt az is a jármű kiválasztásánál, 
hogy kevés elektronika legyen 
benne, mivel ez jelentősen meg-
könnyíti az átalakítást – emeli ki.

Így alkották meg pár hét alatt a 
villanymotoros Zsigulit, mely az 
eredetinél nyomatékosabb – és 
egyedisége is garantált.

– Ezt a Ladát is élvezet vezetni, 
az utcán mindenki felkapja rá a 

fejét, bár nagyon csendes, sokan 
kérdezik is, hogy milyen autóban 
ülök – meséli a miskolci Bláthy 
Ottó Villamos-ipari Szakközép-
iskolában végzett Nemes Alex, 
aki egyébként saját „kocka” La-
dájával egyszer majd rallycross-
versenyeken is szeretne indulni.

– A „nagy” Ladások gyakori 
kritikája az elektromos autónk-
kal szemben, hogy nincs kipufo-
gó, nincs benzingőz. Én meg azt 
mondom erre, hogy a piros lám-
pánál is nyugodtan várakozom, 
mivel akkor sem fogyaszt az au-
tóm egy csepp benzint sem – te-
szi hozzá mosolyogva.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

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

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

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

Tajtékos napok
Boris Vian: Tajtékos napok. Az 
író történetét Michel Gondry 
adaptálta a filmvászonra, 
Audrey Tautou (Chloe) és Ro-
main Duris (Colin) főszereplé-
sével. A történetben a fiatal és 
kreatív idealista Colin találko-
zik Chloe-val, akivel első látásra 
szerelmesek lesznek egymásba. 
Chloe mellkasában azonban lótuszvirág kezd nőni. A betegség meg-
bénítja életüket, ám a férfi mindent elkövet, hogy megmentse szere-
tett feleségét. A legképtelenebb munkákat is elvállalja, hogy pénzt sze-
rezzen, és sajátos gyógymódot fejlesszen ki a különleges betegségre.

magyarul beszélő francia film, korhatár 12 év 
Művészetek háza, uránia-terem; május 23–29., 
17.45, 20.00

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

Névadó – Benedek Elek
A kenderföldi (Kilián-dél) 
lakótelep utcája, amely 
az észak-déli irányú 
Lorántffy Zsuzsan-
na utcától nyílik, s 
nyugati irányban zsák-
utca, egyben megkö-
zelítést ad az Eötvös Jó-
zsef Szakmunkásképző és 
Szakközépiskolának.

A magyar gyermekirodalom 
egyik kiemelkedő alakja, akit mint 
„nagy mesemondót” tiszteltek kor-
társai és az utókor. Fiatal korában 
néprajzi gyűjtéseken vett részt, így 
a népköltészet és népnyelv szere-
tete és képviselete jellemezte akkor 
is, amikor bölcsészdiplomával és 
újságírói gyakorlattal rendelkezve 

1887-től országgyűlési kép-
viselő lett. Képviselőként 
közoktatási kérdések-
kel és az ifjúság ügyei-
vel foglalkozott. A mese-
átdolgozások mellett írt 
színdarabokat, történel-

mi és irodalomtörténeti 
munkákat is. Jelentős szer-

kesztői munkássága, a napila-
pokban és folyóiratokban rendsze-
resen megjelenő publikációi. Részt 
vállalt az 1889-ben induló első gyer-
meklap, „Az Én Újságom” szerkesz-
tésében. (1859–1929 között élt, Kis-
baconban született, ott is nyugszik. 
Végrendeletének utolsó három sza-
va így volt olvasható: „fő, hogy dol-
gozzanak”.)                                          D. I.

Fesztiválnyi játék. Bár, ha minden a helyén van, akkor min-
den nap az övék, azért a családok megünneplik május utolsó vasár-
napján – most vasárnap – a gyermeknapot. Sőt, a Miskolci Egyetem 
műfüves pályáján már a múlt hét végén ráhangolódhattak, hiszen 
3000 négyzetméteren alakították ki a gyermekek szabadtéri játékbi-
rodalmát. (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…
„Miért nincs utca elnevezve Her-
man Ottóról, Lányi Ernőről, 
Szentgály Gyuláról, Szendrei János-
ról, s főleg Knézich Károly tábornok 
aradi vértanúról, akinek »ivadé-
kai« Miskolc tiszteletreméltó polgá-
rai?”, írta egy olvasó a Reggeli Hírlap 
1929. májusi számában, más jeles 
személyeket is felsorolva. Az előbbi-
ek ezt követően kaptak utcanevet, a 
többiek emlékét a 2008-ban megje-
lent Miskolci Életrajzi Lexikon őrzi.

Dobrossy István


