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Várunk minden focirajongót, Diósgyőr-szurkolót szeretettel! Hajrá, Miskolc! Hajrá, Diósgyőr!
Dr. Kriza Ákos

Meghívó
A kupAdöntő éjszAkájA

A DVTK történetében fordulóponthoz érkezett. Minden lehetőség adott, hogy a diósgyőri csapattal együtt a szurkolótábor 
háromszoros diadalt ünnepelhessen. Ezért mindenkit szeretettel várok a Városház térre. Itt, a „kupadöntő éjszakáján” 

azoknak, akik nem utaznak a fővárosba, lehetőséget biztosítunk, hogy kivetítőn követhessék végig a mérkőzést, 
élvezhessék a közösségi szurkolás hangulatát.

Időpont: 2014. május 25. Kezdés: 17.00 óra. Helyszín: Miskolc, Városház tér (az ING bank előtt)

dVtk AfterpArty
Másnap lesz a nagy városi ünneplés. Este 6 órakor kezdődik szintén a Városház téren, ahová érkeznek a játékosok. 

 A diósgyőri csapatnak és szurkolótáborának adja a buzdító zenét a REflEx és a BíBoRszél együttes, 
és természetesen minden, ilyenkor kijáró külsőséggel, konfetti-ágyúval ünnepeljük a győztest. 

A nap eseményeit a miskolci városháza és a csapat fő szponzora, a BoRsoDI söRGyÁR támogatja.
Időpont: 2014. május 26. Kezdés: 18.00 óra

együtt a csapat és a város
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a magyarságot összetartó viadal

Folytatódnak 
a kilakoltatások

Folyamatosan zajlik a „fészekrakók” kilakoltatása, 
illetve a végrehajtásra került lakások kiürítése.

9.
oldal

Újra Miskolc adott 
otthont az elmúlt 
hétvégén a Baran-
ta világkupának. a 
viadalok két napon át 
várták a harcosokat, 
akik hét országból ér-
keztek, hogy hét ver-
senyszámban mérjék 
össze tudásukat.2.oldal
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Azt senki sem vitatja, hogy a pol-
gároknak joguk van a félelem nélküli 
élethez, testi épségük megóvásához és 
vagyonuk sérthetetlenségének biztosítá-
sához. Csak akkor beszélhetünk műkö-
dőképes államról és demokráciáról, ha 
mindez minden jogkövető állampolgár 
számára biztosított. Miskolcon és a vá-
roshoz tartozó agglomeráció egy részé-
ben azonban megrendült a közbizton-
ság, mindennapossá lettek a betörések, 
a lopások, a zaklatások és jelentősen 
megnőtt az erőszakos bűncselekmények 
száma is. Eddig főként csak a miskol-
ciak tudtak az elképesztő állapotokról, 
most már az országos médiumok is ri-
asztó leírásokat közölnek a Lyukóvölgy-
ben és más, frekventált területeken ta-
pasztalható állapotokról. A Fészekrakó 
programról, illetve annak helyi követ-
kezményeiről nem is beszélve. Miskolc 
város vezetése a teljes helyi ellenzék-
kel szembehelyezkedve egy közrend- és 
közbiztonsági csomagot fogadott el, 

aminek a célja a 
nyomortelepek fel-
számolása, a bűn-
cselekmények visz-
szaszorítása. 

Ez elvileg nem 
lehetne politikai 
viták tárgya, hi-
szen ez minden, 
Miskolcon élő jogkövető, tisztességes ál-
lampolgár alapvető érdeke. Épp ezért 
rendkívül sajnálatos, hogy az MSZP és 
a Jobbik sokszor mondvacsinált ürü-
gyekkel támadják a városvezetést, és 
megpróbálják lejáratni az egész eljá-
rást. Ezt az intézkedéscsomagot támad-
ni a jelenlegi körülmények között nem 
szolgálja a miskolciak érdekeit. A be-
illeszkedésre képtelen bűnöző elemek 
megfékezése és/vagy eltávolítása min-
den jogállam alapvető kötelessége.

A rend és a közbiztonság megterem-
tése ugyanis nem pártügy.  

TóTh Gy. LászLó

Közrend és biztonság Fidesz: „Az MszP és A dK herGeLi  
A száMozoTT uTcáK LAKóiT”
Soós Attila, a miskolci Fidesz – 
KDNP képviselőcsoport szóvivője 
pénteki sajtótájékoztatóján felszó-
lította Varga Gergő DK-s és Varga 
László MSZP-s képviselő-
ket, fejezzék be a szá-
mozott utcák lakói-
nak hergelését.

– Köztudott, hogy a májusi közgyűlé-
sen tárgyalt rendeletmódosításra, amely 
felgyorsíthatja a miskolci nyomortele-
pek felszámolását, a Jobbik és a Gyur-
csány-párt nemmel szavazott, az MSZP 

pedig tartózkodott, ami ebben az eset-
ben egyet jelentett a nemmel szava-
zással – mondta el Soós Attila. Mint 

fogalmazott, ebből is látható: a Fidesz – 
KDNP, a miskolci városvezetés és a mis-
kolciak túlnyomó többsége ért egyet a 
nyomortelep-felszámolási programmal. 
A miskolci közgyűlés többi pártja, a Job-
bik, az MSZP és a DK nem. – A Gyur-
csány-párt képviselője, Varga Gergő, 
már a közgyűlésen demonstrált a szá-
mozott utcák képviselőivel a nyomor-
telep-felszámolási program ellen. Azóta 
pedig egyre-másra érkeznek a hírek ar-
ról, hogy Varga Gergő mellé felzárkó-
zott Varga László MSZP-s országgyűlési 
képviselő is. Közösen járják a számozott 
utcákat, együtt szítják az indulatokat a 
nyomortelepek felszámolásáról szóló 
rendeletmódosítás ellen – hangoztatta 
a szóvivő, aki fotókat is mutatott, ame-
lyeken Varga Gergő és Varga László a 
számozott utcák lakói között láthatók 
(képünkön). – Felszólítjuk a miskol-
ci MSZP-t és a DK-t, hogy fejezzék be a 
számozott utcák lakóinak hergelését! – 
hangsúlyozta Soós Attila.

Folyamatosan zajlik a „fészekrakók” kilakol-
tatása, illetve a végrehajtásra került lakások 
kiürítése, a héten a szentgyörgy, a Középszer 
és az árpád utcai ingatlanok kerültek sorra. 
Az önkormányzat már több mint 40 családot 
költöztetett ki, a tervek szerint az év végére 
lezárják a „fészekrakó” ügyet.

Mint ismert, a parlament elfogadta Csö-
bör Katalin miskolci országgyűlési képviselő 
módosító indítványát, így a „fészekrakós” la-
kásokra nem vonatkozik a határozatlan időre 
meghosszabbított kilakoltatási moratórium. 
Ennek megfelelően múlt héten megkezdték az 
érintett lakások kiürítését, ami azóta is folya-
matosan zajlik.

Betört gipszkarton, szilánkok, lelakott szo-
bák és egy százcentis tv doboza – a lakás üres, 

a lakók már hetekkel korábban elköltöztek az 
egyik Szentgyörgy utcai ingatlanból. Az egyik 
szomszéd elmondása szerint 2 gyerek és 2 fel-
nőtt lakott itt. Nem csupán hangosak voltak, 
mint kiderült, más gond is volt: több mint 
egymilliós tartozást hagytak hátra. A lépcső-
ház karbantartására miattuk sem volt pénz.

A másik, szintén Szentgyörgy utcai lakás is 
üres már, itt egy háromgyermekes család la-
kott. A szomszédok szerint ők sem fizettek 
semmilyen költséget, de autójuk, az volt. A 
kiköltözött lakók hátrahagyott dolgait az in-
gatlankezelő összegyűjtötte és elszállította. A 
tervek szerint a nyár végére a „fészekrakós” 
lakások háromnegyede visszakerül az önkor-
mányzathoz. A kilakoltatottak lakcímkártyá-
it érvénytelenítik, így segélyt sem kaphatnak 
majd.

A miskolci Digitális Közösség tag-
jaivá váltak az egészségügyi alapellá-
tásban dolgozók – házi-, gyermek- és 
fogorvosok, védőnők, iskolaorvosok 
– is. A program keretében megújul-
hat az egységek gépparkja, lehetőség 
lesz arra, hogy akár a beteg otthoná-
ban is, azonnal hozzájussanak min-
den fontos információhoz.

Április végén jelentette be a Mis-
kolci Háziorvosi Egyesülés tanácsko-
zásán Kriza Ákos polgármester, hogy 
hosszú egyeztetések után sikerült be-
emelni a Digitális Közösség Prog-
ramba az egészségügyi alapellátásban 
résztvevőket, így minden egység lap-
tophoz juthat. Több mint 250 pályá-
zat érkezett be, és szerdán, az Avasi 
Egészségházban át is adták az egyes 
területek képviselőinek az első tizen-
három számítógépet. – Nagyon fon-

tosnak tartom, nemcsak a dolgozók, 
de az ellátottak érdekében is, hogy 
minél több olyan lehetőséget biztosít-

sunk a szociális-egészségügyi szférá-
nak, ami érdemben segítheti a napi 
munkájukat – emelte ki köszöntőjé-
ben Kriza Ákos.

Poncsák Csaba háziorvos, a Prak-
tizáló Orvosok Szövetségének elnöke 
kiemelte: a gép nagy előnye, hogy hor-
dozható. A betegnél is minden fontos 
információt meg tudnak nézni, tájéko-
zódhatnak arról, milyen vizsgálatokon 

esett át, milyen gyógyszert kapott. A 
Miskolci Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekvédelmi Intéz-
mény – Módszertani Központ intéz-
ményként pályázhatott. Földessy Judit 
intézményvezetőtől megtudtuk, az el-
nyert 108 laptoppal a védőnői szolgála-
tot, az iskola-egészségügyet és az intéz-
ményi háttérmunkát is segíteni tudják. 

cs. M. | FoTó: F. K. cs.

LAPToPoT KAPTAK  
A PrAxisoK

Friss információ azonnal, bárhol 

Folyamatos a lakások kiürítése
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Egy év után újra nyitott a Csabai 
kapuban évtizedekig működő, 
de tavaly bezárt élelmiszerbolt, 
melyet két miskolci fiatal csa-
ládja segítségével indított be. A 
megnyitón részt vett Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere is, aki 
hangsúlyozta: a két fiatal úgy 
döntött, nem külföldön, hanem 
Magyarországon, Miskolcon 
képzeli el az életét és boldogulá-
sát. Ez nagyon pozitív és példája 
annak, hogy a város törekszik 
helyben tartani a fiataljait.

A századelőt idéző, felújított üzlet-
belsőt ízlésesen és hívogatón rendez-
ték be. Nem is kellett sokat várni az 
első vásárlókra, a keddi nyitást köve-
tően jöttek szépen sorban, mindenki 
örömmel konstatálta, hogy újra van 
itt élelmiszerbolt. Családi segítség-
gel nyitotta meg Mészáros Csaba és 
Fodor Zsófi a Csabai Csemege elne-
vezésű üzletét, a két fiatal vállalkozó 
a kortársaik hitét szeretné erősíteni 
és jelezni: érdemes Magyarországon, 
Miskolcon maradni és dolgozni.

– Itt képzeljük el a jövőnket, nem aka-
runk a Dunántúlra, vagy ne adj’ Isten 
külföldre menni. Úgy gondoltuk, hi-
ánypótló üzletet tudunk itt nyitni, mert 
a környéken lakóknak, illetve a kórház-
ba és a rendelőintézetbe érkezőknek 
szüksége lehet egy üzletre – mondja 
Csaba, aki nem is igen tévedhet nagyot, 
hiszen az első vásárlók közt több fehér 
köpenyes, kórházi dolgozó is feltűnik. A 
fiatalok még kiemelték, hogy szeretnék 
mindenkinek megköszönni a segítsé-
get, aki mellettük állt és áll.

– Miért fontos, hogy a városvezetés 
megjelenjen egy kisbolt megnyitóján? 
– tette fel a kérdést Kriza Ákos. – Mert 
két fiatal úgy döntött, hogy itthon ma-
rad, itt próbál meg érvényesülni, az it-
teni igényeket kielégítve. Fontos, hogy 
a fiatalok Miskolcon maradjanak, és 
itt próbálják a szárnyaikat bontogat-
ni, ezt pedig minden módon támogat-
ni kell. Ugyanakkor szimbolikusnak 
is nevezte a megnyitót, mely mutatja: 
Miskolcon a fiatalok és a városvezetés 
egymást támogatják – hangsúlyozta 
Miskolc polgármestere. 

H. I. | fotó: JuHász á.

Nagy sikert ér el egy rangos ame-
rikai megmérettetésen egy mis-
kolci sör. 

A miskolci Zip’s Brewhouse 2013-
as karácsonyi ale-je Alltech Com-
monwealth Craft Beer Cupot nyert 
a Lexingtonban rendezett sörver-
senyen, az Alltech Craft Brews and 
Food Festen. A Kentucky államban 
rendezett megmérettetésen 30 or-
szág ezernél is több sörét ízlelték a 
bírák. A kentucky.com beszámolója 
szerint 41 nemzeti és helyi kézmű-
ves sörfőzde vett részt a versenyen, 
melyre 4500 sörkedvelő látogatott ki. 

A zsűri a Zip’s sörét úgy írta le: „az 
erős fűszerezéssel tökéletes egyen-
súlyban van a maláta édessége, ideális 
karácsonyi sört alkotva így”. A díjat 

Gáti Levente vette át Pears Lyonstől, 
az Alltech elnökétől (képünkön).

Tóth László, a Zip’s tulajdono-
sa érdeklődésünkre elmondta, egy 
három főből álló csapat készítette a 
nyertes seritalt. – Indultunk az íror-
szági sörkupán is, azt követően je-
lentkeztünk az egyesült államokbeli 
versenyre. 11 összetevője van a kará-
csonyi ale-nek, és 3-4 hónapig érlel-
jük. Már készül az idei ünnepi sör, 
5000 litert főzünk belőle – Ameriká-
ból is rendeltek. Hat aranyéremből 
kettőt a magyarok hoztak el, ez nagy 
siker egy olyan országban, ahol 4500 
sörtechnológus dolgozik… Bor-
sod és Miskolc nyerte a díjat! Sőt, a 
Grand Prix-t is elhoztuk, a hat közül 
a mi sörünket tartotta a legjobbnak a 
zsűri – sorolta Tóth László. 

Miskolcon indítottak  
vállalkozást a fiatalok

3  

Az Avasi Közösségi Házban, 
amely a Szentgyörgy utcán lelt ott-
honra, már most vannak foglalko-
zások, klubok. A Szociális célú vá-
rosrehabilitáció Miskolc Avas-dél 
akcióterületen elnevezésű projekt 
ugyanis két szálon futott. Egyrészt a 
házat korszerűen kialakították, más-
részt programokat kezdtek szervez-
ni, hogy a megnyitó már tartalmat is 
kínáljon.

Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re megnyitóbeszédében elmondta, a 
rendszerváltás legnagyobb kárvallott-
ja Magyarországon, s Miskolcon az 
Avas, amelyen először a munkanél-
küliség hulláma söpört végig, majd a 
Fészekrakó-ügyről lett híres. Egyér-
telmű, hogy sok dolgunk van itt. A Fé-

szekrakó-ügy végére éppen pontot te-
szünk. A másik feladat pedig itt, hogy 
újra közösség jöjjön létre. A közösségi 
ház programjaival családokat erősít-
het meg, közösséget teremthet, s visz-
szaadhatja az itt élőknek jövőbe vetett 
hitüket – tette hozzá a városvezető. 
Földessy Judit, a Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyermek-
jóléti Intézmény vezetője hozzátette, 
nem csupán infrastrukturális fejlesz-
tésre került sor, ezt jól bizonyítja töb-
bek között a Dialóg Egyesület rész-
vétele is. Mint mondta, sokszereplős 
feladatról van szó, s a civil szerveze-
tekkel, önkéntesekkel való összefogás 
kulcsfontosságú.

– Az egyesületünk régóta dolgozik 
azon, hogy itt, az Avason közösséget 

teremtsen. 2009-től önkéntes mun-
kába kezdtünk a városrészben. Ak-
kor az avasi intézményekkel együtt 
kezdtünk azon gondolkozni, ho-
gyan lehet közösséget kialakítani. 
Egy felmérést is elvégeztünk, amely-
ből egyértelműen kiderült, hogy van 
igény a közösségre. Ezt jeleztük az 
önkormányzat felé, s éppen jó idő-
ben történt minden, így létrejöhetett 
az Avasi Közösségi Ház. Az is egyér-
telmű számunkra, hogy a szakmák-
nak össze kell fogniuk – hangsúlyoz-
ta Sélley Andrea, a Dialóg Egyesület 
elnöke nyitóbeszédében.

Az Avasi Közösségi Ház meghatá-
rozott nyitvatartási renddel és szá-
mos változatos programmal várja az 
érdeklődőket. 

Új közösségi térrel gazdagodott 
az Avas: az Avasi Közösségi  
Ház a városrészben élők szá-
mára kínál majd programokat. 
Mindezt civil szervezetekkel 
együttműködve, annak érde-
kében, hogy az Avason újra 
nyugodtan, közösségben tel-
hessenek a hétköznapok. Az új 
létesítményt csütörtökön nyi-
tották meg.

A rendezvények, a sétálóutcát 
szépítő beruházások és a kedvező 
bérbeadási feltételek megterem-
tése meghozta a várt eredményt: 
a 2011-es 21-gyel szemben már 
csak egyetlen, főutcára néző ön-
kormányzati tulajdonú üzlet vár 
gazdára, és annak bérbeadásáról 
is folynak a tárgyalások.

– Megtorpant az 
üresedési folyamat, 
sikerült hasznosíta-
ni olyan belvárosi in-
gatlanokat is, amelyek 
évek óta üresen álltak. 
A minőségi boltok, 
vendéglátóhelyek gya-
rapodása pedig egyér-
telműen hozzájárul 
ahhoz, hogy újra élet 
költözzön a főutcára. És 
természetesen ahhoz is, 
hogy tovább fejlődjön a 
város gazdasága – mondta érdeklő-
désünkre Lengyel Zsolt, a MIK Zrt. 
helyiséghasznosítási vezetője.

A számok nyelvén ez azt jelenti, 
hogy a Széchenyi utcán, utcafronton 
mindössze egy önkormányzati he-
lyiségnek nincs bérlője. A 2011-ben 
megalkotott új helyiséghasznosítási 
rendelet életbe lépése óta pedig az 

emeleti, udvari, pincebeli helyisége-
ket is figyelembe véve több mint ne-
gyedével csökkent a még bérbe nem 
adott MIK-es, kereskedelmi célú he-
lyiségek száma.

– Az, hogy a kedvezőtlen gazda-
sági körülmények ellenére is komoly 
előrehaladást sikerült elérnünk az el-
múlt három évben, nagymértékben 

köszönhető az új helyiséghasznosítá-
si rendeletnek. Ennek legfőbb eleme, 
hogy az új típusú szerződés a bérleti 
díjakat 30 százalékkal csökkentette, a 
korábbi 10 százalékos emelés helyett 
egységesen inflációs emelést vezetett 
be. Valamint több más, célzott ked-
vezményt is biztosít, így például fi-
gyelembe veszi az alapterületet, meg-

határoz preferált és nem preferált 
tevékenységeket, továbbra is segíti a 
hétvégi, illetve hosszabbított nyitva 
tartást – részletezte Lengyel Zsolt. 

Mindemellett a MIK munkatársai 
is intenzíven dolgoznak a hasznosí-
táson, elérve számos, a minőségi ka-
tegóriába tartozó üzlet, kávézó vagy 
más vendéglátóegység, könyvesbolt, 

édesség- és borszaküz-
let betelepülését. Leg-
utóbb például nemcsak 
a Képcsarnokot, de an-
nak iparművészeti be-
rendezését is sikerült 
megmenteni a város 
számára. Az első kiállí-
tás is megnyílt itt a na-
pokban.

– Ezt a munkánkat 
segíti a helyi vállalko-
zókból 2011-ben meg-
alakult Miskolc Belvá-
rosi Gazdaságfejlesztő 

Klaszter tevékenysége, illetve a sétá-
lóutcai városi beruházások, például 
a burkolatcsere, vagy a fák kiülteté-
se. Az élettel teli terekhez, így a sétá-
lóutcához ugyanis nem elég, ha vá-
sárolni lehet, kell az is, hogy legyen 
hol, méghozzá élvezetes környezet-
ben megpihenni, felüdülni – tette 
hozzá a helyiséghasznosítási vezető.

Élet költözött a főutcára Elkeltek az 
ingatlanok

Új közösségi tér nyílt az Avason

Miskolci sör amerikai sikere



Hálaadó istentisztelettel ünne-
pelték múlt szombaton, a Desz-
katemplomban Almási Ferenc 
lelkipásztor beiktatását. Az ünne-
pélyes eseményen Csomós József, a 
Tiszán inneni Református Egyház-
kerület püspöke hirdetett igét, és 
kért áldást a lelkipásztor és a gyü-
lekezet életére, munkájára.

– Vannak olyan egyházak, ahol 
egyszerűen kinevezik a lelkipász-
tort és az elfoglalja szolgálati helyét. 
Az evangéliumi egyházakban, 
a reformáció egyházaiban 
viszont a gyülekezet vá-
lasztja lelkipásztorát. 
Ennek több módja 
van, a deszkatemp-
lomiak, a tetemvári 
egyházközség pres-
bitériuma amellett 
döntött, hogy ők 
maguk keresnek lel-
kipásztort és meghívás 
útján töltik be a lelki-
pásztori állást – mondta el 
az esemény hátteréről Szőnyi 
Tamás, a Borsod-Gömöri Reformá-
tus Egyházmegye esperese.

Almási Ferenc 
korábban Kis-
rozvágy és Nagy-

rozvágy lelki-
pásztora volt. Mint 

mondta, új szolgála-
ti helyén folytatni sze-

retné, amit eddig tett: ke-
resni Isten titkait, és növekedni a 

kegyelemben. – Azt szeretném el-

érni, hogy a mi gyülekezetünk fo-
lyamatosan erősödjön, növekedjen 
összetartásban, szeretetben. Ezek 
azonban megfoghatatlan fogalmak, 
megfoghatóvá csak Jézus Krisztus 
teszi, mert ő a középpont, őbenne 
tudunk egységesek lenni, ha őhoz-
zá közeledünk, akkor egymáshoz is 
közeledünk – hangsúlyozta a lelki-
pásztor.

Közösség/program Miskolci Napló

Hirdetés

Magyar Távhőszolgáltatásért Szakmai Díj a MIHŐ-nél
Fignár Zoltánnak a MIHŐ Kft. Hőszol-

gáltatási üzemvezetőjének 2014. má-
jus 15-én a Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége, szakmai munká-
ja elismeréseként Magyar Távhőszol-
gáltatásért Szakmai Díjat adományo-
zott.

– Mik a szakmai pályafutásának főbb ál-
lomásai?

– Okleveles kohómérnök szakképesítést 
szereztem 1977-ben. Első munkaköröm 
öntödék tervezése volt, tervezőmérnök-
ként.

1979-től a MIHŐ Kft.-nél, illetve jog-
előd társaságainál dolgoztam. Az utóbbi 
27 évben üzemvezetőként irányítottam a 
vállalat legnagyobb létszámú szervezeti 
egységét, az üzemviteli és hőszolgáltatási 
területen. Ez gyakorlatilag a távhőszolgál-
tatás fizikai megvalósítását jelenti, a hő-
termelés, a hőszállítás és a hőfelhasználás 
teljes folyamatát. 

1986-ban az okleveles energetikai szak-
mérnök szakot is elvégeztem, hogy a 
szakterületen szerzett gyakorlati jártassá-
gomnak meglegyen az elméleti háttere is. 

– Milyen nagyobb szakmai sikereket tud-
hat maga mögött, amely megalapozhatta 

a Magyar Távhőszolgáltatásért Szakmai Díj 
odaítélését?

– A műszaki szakterületen bevezetett el-
járásaink országos visszhangra találtak és 
követendő példaként a helyszínen is ta-
nulmányozták más távhőszolgáltató tár-
saságok szakemberei.

Ilyen eredménynek tekinthetjük a meg-
újuló energiák integrálását a már meglé-

vő rendszerbe, valamint a távfelügyeleti 
rendszerünket, amely távműködtetésre is 
alkalmas. Ezek mellett kisebb jelentőségű, 
de előremutató projektjeink elismerést 
váltottak ki, melyek közül a teljesség igé-
nye nélkül említenék meg néhányat.

A szakaszos fűtésünk bevezetése, a táv-
fűtési vezetékhálózat szimulációs vizsgá-
lata, a vákuumos szigetelésű vezetékünk 
távfelügyeletbe vonása, körvezetékek ki-
építése, melyek az üzembiztonságot nö-
velik, valamint azok a technológiák, ame-
lyek a nyári nagyleállásaink időtartamának 
csökkentését tették lehetővé. 

– Gondolt-e arra, hogy a meglévő szaktu-
dását továbbadja?

– Szívesen vállalok oktatási tevékenysé-
get, 10 éven keresztül oktattam intézmé-
nyesen kazánkezelőket, diplomatervek 
konzulensi és bírálói feladatát is szívesen 
vállalom, valamint tanulók gyakorlati ide-
jének eltöltéséhez biztosítunk lehetősé-
get.

– Hogyan kapcsolódott be a MIHŐ Kft. 
szervezetének korszerűsítésébe?

– A műszaki feladatokon túl a vevők, a  
dolgozók és a partnerek kiszolgálásának 
magas szintű megvalósítását mindig is 
szívügyemnek tekintettem. Ennek szelle-

mében dolgoztam akkor is, amikor 2010-
ben Nemzeti Minőségi Díjat nyert el tár-
saságunk, mely a társaság szervezetének 
kiválóságát ismerte el. Ennek elnyerése ér-
dekében alkottunk stratégiai terveket, és 
tettük meg a társaságunk belső átvilágítá-
sát, önértékelését.

Ehhez a munkához a szükséges isme-
reteket elsajátítottam, és az általam meg-
szerzett tudást igyekeztem hasznosítani 
és továbbadni. 

A korszerű vezetési módszerek és tech-
nikák sokat segítettek abban, hogy a tár-
saságunk folyamatosan nyitott legyen az 
új eljárások, innovációk befogadására. 

– Ön szerint miért kaphatta meg ezt a 
szakmai elismerést?

– A hosszú távú operatív munkavégzés a 
távhőszolgáltatásban, a szakmai elismert-
ség, illetve a távhőszolgáltatás elfogadott-
ságának elősegítése, alapvető kritériumok 
a díj odaítélésekor. 

A Miskolcon elért, országos visszhan-
got kiváltó eredmények a figyelem kö-
zéppontjába állították a MIHŐ Kft.-t. Így 
fordulhat elő, hogy az eredmények mögé 
tekintve, személyes elismerésekkel is évről 
évre honorálja a távhőszakma az itt vég-
zett tevékenységet. 

Kilencvenedik születésnapján kö-
szöntötték nemrégiben Balogh Gyu-
lánét (felső képünkön). Óvári Zsu-
zsanna főosztályvezető és Kovács 
Józsefné önkormányzati képviselő 
nem érkezett üres kézzel Marika né-
nihez. A városvezetés ajándékai mel-
lett ezúttal is átadtak egy emléklapot 
a születésnapját ünneplő, miskolci 
hölgynek, Orbán Viktor miniszterel-
nök jókívánságaival. 

Minden érdekli, és mindent rímbe 
is foglal a 100. életévébe lépett Szász 

Béláné (alsó képünkön). Az Erdélyből, 
Kolozsvárról származó, unitárius val-
lású Janka nénit születésnapján Kri-
za Ákos polgármester is meglátogat-
ta Középszer utcai lakásában, hogy a 
város nevében kifejezze jókívánságait. 
A városvezető sem távozott azonban 
ajándék nélkül. A versíró Janka néni 
unitárius templomok képeit, valamint 
verseket, szövegeket gyűjtött össze 
mások mellett Kriza Jánostól és Dsida 
Jenőtől, s ezzel a gyűjteménnyel aján-
dékozta meg a városvezetőt.

Boldog 
születésnapot!

4

Megemlékezés a kopjafánál
A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség Miskolci Cso-

portja május 26-án, hétfőn 14 órakor a Miskolc, Szeme-
re kertben lévő kopjafánál, a Hősök Napja alkalmából 
megemlékezést szervez. A Himnusz közös eléneklését 
követően Pfliegler Péter alpolgármester mond ünne-
pi beszédet, majd Kovács József doni harcos emlékező 
szavai következnek. Thomka Tamás református tábo-
ri lelkész imája után koszorúzással, mécsesgyújtással, 
majd a Szózat eléneklésével zárul a megemlékezés.

India-est a Művészetek Házában 
Május 31-én 19 órai kezdettel a Művészetek Házá-

ban vendégszerepel Faqir Khan és a rádzsasztháni 
néptánccsoport. Rádzsaszthán az egyike azon indiai 
államoknak, amely máig élénken őrzi hagyományait, 
népzenéjét, folklórját. A zenei-énekes hagyományt két 
fő közösség viszi tovább, egyike ezeknek a Magyaror-
szágra látogató Manganiar kaszthoz tartozó csoport. 
Május utolsó napján egy megismételhetetlen utazáson 
vehetünk részt a zenészek és táncosok segítségével.

Lelkészbeiktatás  
a Deszkatemplomban
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Miskolc, a megye, az ország felemelke-
désének is az az útja, ha méltó képvi-
seletünk lesz az unióban. Erről a ma is 
európai parlamenti képviselő, és újra 
jelölt Tőkés László püspök beszélt Mis-
kolcon, a Fidesz – KDNP választási 
országjárásának keretében megtartott 
kampánygyűlésen.

A rendezvényt Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő nyitotta meg, 
aki egyebek mellett elmondta: tíz éve 
azt kértük a nyugattól, támogassa Kö-
zép-Európát abban, hogy visszacsat-
lakozhassunk a haladó Európához. 
Köszönet azért, hogy vállalták ezt a tör-
ténelmi felelősséget. Tíz év alatt azonban 
sokat változott a helyzet. Most nem ké-

rünk mást az EU-tól: fogadja el, hogy ez 
az ország saját gondolatait, saját érdeke-
it képviseli. És nem kérünk mást a vá-
lasztóktól, mint hogy olyan képviselőket 
küldjenek az Európai Parlamentbe, akik 
képviselni tudják a magyar érdekeket: az 
alacsony energiaárakat, a keresztény ala-
pokon álló államot, a családi adózást, a 
nem segély, hanem munkaalapú társa-
dalmat. 

Tőkés László arról szólt: hosszú idő, 
amíg beérik a termés, de az már vilá-
gosan látszik, hogy az elmúlt négy év 
eredményeire szilárdan lehet építkezni. 
Miskolc, a megye, az ország felemelke-
désének az útja is az, ha méltó képvise-
letünk lesz az unióban. Nincs helye kizá-
rólagosságnak, és végletességnek sem. A 

Fidesz a lovon ül, a többi párt viszont át-
esett a jobb vagy a bal oldalára. Az egyik 
nem akar uniót, a másik egy nemzetek 
feletti szuperuniót szeretne. Márpedig 
Európát megtartva kell bírálni, európai-
nak kell lenni, és szilárdan kitartani a 
magyar érdekek mellett – fogalmazott.

Tőkés László kiemelte, a május 25-
én leadott szavazatok arról is döntenek, 
néppárti vagy a szocialista-liberális szö-
vetség lesz-e erősebb Európában. – A Fi-
desz – KDNP nemzeti listáján a kárpát-
aljai, a délvidéki és az erdélyi magyarok 
befutó, a felvidékiek jelképes helyet kap-
tak. Csaknem száz évvel Trianon után 
ideje eljutnunk odáig, hogy együtt, és így 
esélyesebben képviseljük a magyarság 
érdekeit – zárta szavait a püspök.

„Az EU mi magunk is vagyunk”
„Európa, de okosan!” – ha egy mon-

datban kellene összefoglalni az MSZP 
Európa-politikáját, akkor így fogalmaz-
hatnák meg, mondta el Mesterházy At-
tila MSZP-s pártelnök miskolci sajtó-
tájékoztatóján. – Brüsszel, az Európai 
Unió mi magunk is vagyunk. Azért 
vagyunk ott, hogy változtatni tudjunk 
azokon az ügyeken, szabályozáso-
kon, programokon, amelyek a magyar 
nemzeti érdekérvényesítéshez nélkü-
lözhetetlenek – fogalmazott a pártel-
nök. Mesterházy Attila ötpontos vál-
lalást sorolt fel. E szerint céljuk, hogy 
bevezessék az alapvető élelmiszerekre 
vonatkozó egyszámjegyű áfát, vala-

mint hogy európai minimálbér és európai 
minimálnyugdíj legyen Magyarországon 
is. További cél, hogy megvalósuljon a 25 év 
alattiak teljes foglalkoztatottsága, valamint 
egyenlő munkáért egyenlő bér illessen meg 
férfit és nőt egyaránt. Gúr Roland EP-képvi-
selőjelölt arról szólt, a baloldal politikájának 
„alfája és omegája” a munkahelyteremtés, 
különösen a fiatal munkavállalók körében 
fontos ez a téma. Mint ismertette, egy olyan 
programot kínálnak és vittek végig az euró-
pai uniós rendszeren, ami már több tagál-
lamban bizonyított, s amely tudja garantál-
ni, hogy valamennyi, 25 év alatti fiatal négy 
hónapnál hosszabb ideig ne legyen a munka-
erőpiacon állás nélkül. 

Gyurcsány Ferenc (DK) országgyűlési kép-
viselő, EP-képviselőjelölt volt a vendége a 
Tompa Sándor és Varga Gergő miskolci ön-
kormányzati képviselők által szervezett ut-
cai fórumnak kedden. 

Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott: nem hi-
szi, hogy a magyar választókat bonyolult poli-
tikai megfontolások fogják vezetni a hét végén. 
Mégis úgy érzi, hangsúlyoznia kell, vannak ér-
demi különbségek abban, amit az egyes politi-
kai erők mondanak.

– Két, nagyon világos álláspont van: az egyik 
szerint csökkenteni kell az együttműködést 
az uniós tagországokkal, a másik szerint pe-
dig szorosabbra fogni. Mi az utóbbi pártján 
állunk. Azt mondjuk, hogy távlatosan – tehát 
nem ma, nem holnap – de valamikor a későb-
biekben Európai Egyesült Államokat szeret-
nénk – emelte ki Gyurcsány Ferenc. Mindezt 
azzal indokolta, hogy a népek „összekapasz-
kodásával” az Európai Unió könnyebben fogja 
bírni a versenyt. Nagyobb sikerrel lehet meg-
vívni azt a küzdelmet, mindannak a fennma-
radásáért, amit európainak gondolunk. – Ter-

mészetesen vannak időnként érdekellentétek 
– tette hozzá a DK elnöke, aki szólt az ellen-
zéki összefogásról is. – Függetlenül attól, hogy 
sokunkban maradt elégedetlenség, április 6-a 
után utólag is azt mondom, helyes döntést hoz-
tunk. Olyat, amit a baloldali kormányváltás-
ban érdekelt szavazók többsége támogatott – 
fogalmazott a politikus.

Ugyanabban a szavazókörben – 
tehát ugyanazon a helyen – vok-
solhatunk a május 25-ei európai 
parlamenti választáson, mint ahol 
áprilisban, vasárnap hajnali 6 órá-
tól este 7-ig.

A szavazatszámláló bizottság 
előtt igazolni kell magunkat érvé-
nyes fényképes személyazonosító 
okmánnyal (állandó vagy ideiglenes 
személyi igazolvány, kártya formá-
tumú jogosítvány, útlevél), illetve a 
lakcímkártyával, ezért ezeket fel-
tétlenül vigyük magunkkal. Most 
mindenki csak egy szavazólapot 
kap, méghozzá egyformát az egész 
országban. Ezen nyolc, listát állított 
párt, illetve a listájuk első öt helyén 
szereplő politikus neve található. A 

pártok közül egyre szavazhatunk: 
azaz egynek a nevénél látható kör-
be kell írni két, egymást metsző vo-
nalat. 

Mozgóurnát a választás napján 
legkésőbb délután 3 óráig, a szava-
zatszámláló bizottságtól kérhet az a 
választó, aki komoly akadályoztatás 
miatt nem tudja elhagyni otthonát. A 
nem állandó lakhelyük szerint szava-
zók – átjelentkezettek, település szintű 
lakcímmel rendelkezők (például haj-
léktalanok) számára Miskolcon a Re-
ményi utcai óvodában található 96-
os számú választókörzetet jelölték ki.

A leadott vokssal arról döntünk, 
melyik párt listájáról hányan juthat-
nak be az Európai Parlamentbe – te-
hát hogyan oszlik el a pártok között a 
21 magyarországi mandátum.

Esküt tettek
Több mint ezerötszázan dolgoznak majd Miskolcon a választás napján, több-

ségük a szavazatszámláló bizottságokban. A bizottságok közgyűlés által meg-
választott tagjainak esküje négy évre szól, a pártok által delegáltaké viszont csak 
egy-egy választásra. Így nekik akkor is újra esküt kellett tenniük, ha esetleg már 
az áprilisi választáson is delegáltak voltak. Ezt történt meg múlt csütörtökön és 
most kedden a Művészetek Házában. 

– Miskolcon 160 szavazókör található, ezek szavazatszámláló bizottsá-
gainak eskütételét és oktatását két napra és négy alkalomra osztottuk el. 
Ugyanis igen nagy létszámról van szó. A pártok a május 25-ei választásra 
680 személyt delegáltak. Az ő eskütételükön azonban részt vesznek a bi-
zottság megválasztott tagjai is. Egyrészt, hogy már most megismerjék egy-
mást, másrészt, mert ez alkalommal mindannyiuknak oktatást is tartunk 
– mondta el érdeklődésünkre Csiszár Miklós jegyző.

Választási tudnivalók!

A DK EUrópAi EgyEsült 
ÁllAmoKAt szErEtnE

„A fElEmElKEDés útjA, 
hA méltó KépVisElEtünK lEsz 
Az UnióbAn”

Interaktív honlapot indí-
tott nemrégiben a Fidelitas, – 
aszegyenfal.com néven – ahol 
a 2010–2014. közötti időszak 
leginkább arcpirító balolda-
li lejárató akciói találhatóak 
meg – mondta el sajtótájékoz-
tatóján Kováts Ágoston, a Fi-
delitas megyei választmányá-
nak elnöke. Balla Éva megyei 
alelnök pedig kiemelte, hogy 
„a lejárató akciókról a balol-
dali vezetők tudtak, és áldá-
sukat adták rájuk”.

– A választásokhoz köze-
ledve a baloldal ismét a vá-
lasztók támogatását kéri. Te-
szik ezt akkor, amikor tudjuk, 
hogy az elmúlt években min-
den fórumot és minden le-
hetőséget megragadtak arra, 
hogy a magyar kormányt és 
Magyarországot fúrják az 
uniós intézményekben. Mi, 

a Fidelitas tagjai fontosnak 
tartjuk azt, hogy az embe-
rek megismerjék a legfelhá-
borítóbb lejárató akciókat, 
a baloldal ezen ténykedé-
sét – emelte ki Kováts Ágos-
ton.  – Véleményünk szerint 
ezek az emberek nem méltók 
arra, hogy az Európai Unió-
ban, Brüsszelben képviseljék 
hazánkat – tette hozzá Balla 

Éva. Hangsúlyozta, a lejárató 
akciókról a baloldali vezetők 
– Bajnai Gordon, Mesterhá-
zy Attila, Gyurcsány Ferenc 
– tudtak, és áldásukat adták 
rájuk. – Mindent meg fogunk 
tenni annak érdekében, hogy 
ezeket az adatokat, tényeket 
minél több választó megis-
merhesse – zárta szavait az 
alelnök.

„A szégyenfal”: új honlap 
a baloldali lejárató akciókról
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EXPORTŐRKÉPZÉS
Miskolc, 2014. május 30.

A NEmZETi KülgAZdASági HivATAl (HiTA) ENTERPRiSE EuROPE NETwORK 
TAgOZATA álTAl SZERvEZETT TRÉNiNg, EXPORTTEvÉKENySÉgET 

fOlyTATó/TERvEZŐ vállAlKOZáSOKNAK

Téma: A KülPiAci PARTNEREKKEl fOlyTATOTT KERESKEdÉS EuRóPAi uNióS, 
mAgyAR ÉS Külföldi (uSA, KíNA) SZAbályOZó RENdSZERÉNEK bEmuTATáSA 

Előadó: Gulyásné Dr. Csekő Katalin, a BGF docense, külkereskedelmi szakjogász, 
a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Tagozatának vezető trénere

Időpont: 2014. május 30.,  09.00–15.30

Helyszín: Calimbra Wellness és Konferencia Hotel 3519 Miskolc, Bencések útja 9–11. 
www.calimbrawellnesshotel.hu 

A részvétel ingyenes. Helyek korlátozott számban, a jelentkezés sorrendjében.
Jelentkezés 2014. május 29-ig, a miskolc@hita.hu e-mail címen.

május 21. – június 3.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Jager  

trappista  
sajt 

1 kg

1299 Ft

Milka Alpesi tejcsok.  
100 g, egységár: 2190 Ft/kg

                                   219 Ft

Gyermeknapra ajándékozzon édességcsomagot:
Milka Choco Wafer  30 g   99 Ft
M&M’s földimogy. drazsé labdával  300 g, egységár: 6330 Ft/kg  1899 Ft
Cerbona étcsokoládé  csokoládés, gyüm. müzliszelet, 20 g  69 Ft
Sió rostos őszibar. gyüm. ital  0,2 l, egységár: 425 Ft/l   85 Ft

Hűségét megjutalmazzuk! Süssön, tálaljon, tároljon egy edényben!  
Pontgyűjtés május 19-től augusztus 19-ig, csúcsminőségű edényekért!  

Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Füst. tokaszalonna    
1 kg 

                               999 Ft/db
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Folyamatosan dolgoznak a mun-
kagépek a területen, a hét végére 
várhatóan teljesen végeznek az új 
járdaszakasz építésével a Dankó 
Pista utcában.

Eperjesi Erika önkormányzati 
képviselő elmondta, mintegy há-
romszáz méternyi járdát újíttat 
most fel, közel 4 millió forintból. A 
régi járda jócskán elöregedett, el-
használódott, helyenként baleset-
veszélyessé is vált. A sok repedés 

miatt babakocsival szinte egyál-
talán nem tudták használni, a ne-
hezebben mozgó idősek számá-
ra pedig külön veszélyt jelentett. 
Időszerű volt tehát a rekonstruk-
ció, az elhasználódott szakaszt több 
száz méter hosszan, egy az egyben 
felbontották, új aszfaltréteget te-
rítettek le. A hét utolsó 
napjai ban remélhető-
leg már az új járdán 
közlekedhetnek majd 
a környékbeliek. A múlt héten elkezdődött a 

kátyúzás Miskolcon. Idén kö-
zel 50 millióval több, mint-

egy 200 millió forint áll 
rendelkezésre a munkák 

elvégzésére, kátyúból vi-
szont kevesebb van. Erről 

Pfliegler Péter  (jobbról) 
alpolgármester tájékozta-
tott szerdán, a Liszt Ferenc 

utcában, ahol Szélyes Domo-
kos (képünkön balról), a Város-
gazda Kft. ügyvezetője bemutatta 

az újonnan beszerzett aszfalt-újra-
hasznosító gépet is.

Pfliegler Péter elmondta, a köz-
beszerzési eljárás során két céget 
választottak ki, akik elsőként a 
főutak és a bevezető utak men-
tén kezdték meg a kátyúzást. Hat, 

nyolc, esetenként pedig kilenc, tíz 
munkacsoporttal végzik ezt a felada-

tot. Tavaly 156 millió forint állt ren-
delkezésre a munkákra, idén ez 200 
millióra emelkedett. A kátyúk száma 
ugyanakkor mintegy háromezerrel 
kevesebb, mint az elmúlt évben. 

A kátyúzó cégeknek 12 hónap ga-
ranciát kellett vállalniuk az elvég-
zett munkákra. GPS-koordinátákkal 
is bejelölik a kijavítandó és kijavított 
kátyúkat, így amennyiben hibát észlel-
nek, pontosan be tudják azonosítani a 

helyszínt. A 46/412-611-
es telefonszámon to-
vábbra is lehet jelezni 
a kátyúkat.

Szélyes Domokos 
a Miskolci Városgaz-

da Kft. által beszer-
zett aszfalt-újrahasz-

nosító gép működéséről 
tájékoztatott. A berendezés 

felaprítja, majd megolvasztja a 
felmart aszfaltot, és különböző ada-
lékok hozzáadásával olyan keveré-
ket állít elő belőle, amely alkalmas 
a kátyúk betömésére. – A berende-
zés gazdaságos, mivel újrahasznosít-
ja a felmart aszfaltot, s nagy előnye 
még, hogy minden évszakban lehet 
használni. Amikor az aszfaltkeve-
rő telepek nem működnek, akkor is 
tudunk kátyúkat megszüntetni Mis-
kolc területén – tette hozzá Szélyes 
Domokos.                            K. I. | fotó: J. Á.

Külföldi diákok ismerkedtek a na-
pokban a miskolci szennyvíztisztító 
telep berendezéseivel, a MIVÍZ és a 
Miskolci Egyetem együttműködésé-
nek köszönhetően. A fiatalok először 
elméletben kaptak információkat a 
szennyvíztisztító telep működéséről, 
majd következhetett a bejárás. 

A 15 fős csoport megosztva, két-
féle kurzusról érkezett a miskol-
ci szen nyvíztisztító telepre. Boká-
nyi Ljudmillától, a Miskolci Egyetem 
Nyersanyag-előkészítési és Környeze-
ti Eljárástechnikai Intézetének veze-

tőjétől megtudtuk, egy évet töltenek 
együtt a különböző országokból ver-
buválódott hallgatók, két-három hó-
napot lesznek egy-egy egyetemen.

Az egyik csoport tagjai brazil hall-
gatók voltak, akik a Miskolci Egyetem 
műszaki karain a szennyezett talaj bio-
lógiai tisztításával foglalkoznak. A há-
zigazdák a rendelkezésre álló rövid idő 
alatt igyekeztek minél többet megmu-
tatni a telepből.

– A tisztítási technológiánkat vettük 
sorra és mutattuk be. Úgy a mechani-
kai, mint a biológiai fokozatot, illetve 

a folyamatban lévő fejlesztéseinket, 
melyek korszerűsítik a szerves anyag, 
valamint a tápanyag eltávolítását a 
miskolci szennyvíztisztító telepen 
– mondta el Karády Zsolt, a Mis-
kolci Vízmű Kft. szennyvíz-gaz-
dálkodási részlegvezetője.

A MIVÍZ Kft. folytatja a hagyo-
mányt és újabb csoportokat vár kor-
szerű technológiái bemutatására. 
Ám nem csupán látogatókat fogad-
nak, hanem középiskolai tanulókat 
is, akik a cégnél szakmai gyakorlaton 
vehetnek részt.

Takarítják a Hejő-patak medrét a Pesti és az 
Egri út közötti szakaszon, hogy ne fordul-
hasson elő még egyszer a 2010-eshez hasonló, 
árvízi helyzet. 

A munkát Gonda Géza önkormányzati kép-
viselő kezdeményezte. – A Hejő kevésbé is-
mert a városban, pedig átfolyik a városrészen, 
és Miskolc második legnagyobb patakja. Az 
esőzések miatt sokszor nagyon magas szintre 

emelkedik benne a víz. 
Harminc éve nem történt 
itt érdemi beavatkozás, 

rekonstrukció, a meder feltöltődött, benőtte a 
gaz és a bokrok. 2010-ben például ötször öntött 
ki, a Bognár utcán a víz a betört a lakásokba, 
kertekbe. Most teljes mederrendezés történik a 
Pesti úttól az Egri útig. Medermélyítés, rézsű 
kialakítása, bokrok, fák eltávolítása, hogy ne 
akadjon fel az uszadék. Célunk, hogy még egy-
szer ne fordulhasson elő az, ami 2010-ben tör-
tént – hangsúlyozta Gonda Géza.  Hozzátette, 
a beruházás pályázati forrásból valósul meg, 

Hejőcsabán végre rendben lesz a 
patak ezen szakasza, nem kerül 
újra víz a pincékbe.

Lényegében már min-
den csarnok helye fel-
ismerhető a miskolci 
Takata-gyár területén, a 
leendő épületek közül az 
energiaközpont épülete 
halad legjobban. Néhány 
héten belül kész lesz a 
szerkezet, utána jöhet-
nek a falak, a homlokzat 
kialakítása, majd a belső 
szakipari munkák. 

Ez lesz a gyár szíve, innen látják majd el az 
egészet meleg vízzel, sűrített levegővel, a gé-
pészeti rendszereket elektromos árammal. A 
közelben viszont még földmunkák folynak, az 
utolsó csarnok, az úgynevezett inflátorépület 
alapozását készítik elő – a légzsák gázképző 
szerkezetét gyártják majd itt.

Ha az energiaközpont a szív, akkor a lég-
zsákgyártó csarnok maga a test a maga 150-
szer 200 méterével, és a hozzá kapcsolódó 
teszt csarnokkal és készáruraktárral. – Már a 
nagy csarnok is a szerkezetépítésnél tart, sorra 
emelik be a pilléreket, az első főtartók is meg-

érkeztek. Ez újabb örömteli, fontos állomás, 
mondhatni mérföldkő a számunkra – mondta 
el Vargay Balázs, a Takata Safety Systems Hun-
gary Kft. építési mérnöke. Az időjárás a közel-
múltban nem nagyon kedvezett az építőknek, 
az amúgy is talajvizes területnek nem nagyon 
hiányzott az eső, de ez érdemben nem akadá-
lyozta, legfeljebb kicsit lassította a munkát. A 
határidőkre viszont semmiképp nem lesz ha-
tással – emelte ki az építési mérnök. A Taka-
ta-gyár kivitelezésén jelenleg összesen több 
mint százan dolgoznak, a hét hat napján, na-
ponta 12 órát.

Rendezik a Hejő medréttaKata: épül a gyÁr „szíVe”

Egyetemisták jártak a MIVÍZ-nél

Új járdaa Dankó pista 
utcában

KeVesebb 
KÁtyÚra 

több pénz 
Jut



A Tetemvár téren 1951. március 15-én 
avatták fel Petőfi Sándor egész alakos 
szobrát. 1949. július 31-én, halálának 
centenáriumán a Vasgyárban egy 
amatőr szobrász mellszobránál emlé-
keztek róla, s ekkor került tábla a Vá-
rosház tér 5. számú házra, ahol 1847 
nyarán megszállt.

Lillafüreden és a 
diósgyőri váron is 
emléktábla idézi ott-
jártát. A szobor ötlete 
egyébként 1923-ban, 
a születése centená-
riumán vetődött fel, 
de hogy ez „elhalt”, 
nem csupán a triano-
ni trauma volt az oka, 
hanem az orosz hadi-
fogságból visszatérők 
elbeszélései is, akik Pe-
tőfi kinti emlékeiről, 
raboskodásáról hoztak 
változatos híreket. Ek-
kortól terebélyesedett 
a legenda, amely az 1990-es évek elején 
felerősödött, s a barguzini ásatásokhoz 
vezetett.

A Petőfi-centenáriumról a város veze-
tői az első hároméves terv (1947–1949) 
munkálatai miatt megfeledkeztek, költ-
ségeit nem tervezték be. Így történhetett, 
hogy az emlékbizottság ugyan megala-
kult, a szobrászok a felkérést megkap-
ták, a térrendezéshez is hozzákezdtek, de 

a bekerülés teljes költségeit az első 
ötéves terv (1950–1954) elejére ter-
vezték. 1949. július 31-én a szobor 
alapkövét elhelyezték a tetemvári pi-
actéren, de az ünnepség a Városház 
téren volt, az 5. számú, ún. Vadnay–
Szeremley-ház falán felavatott em-

léktáblánál. Innen váltó-
futást tartottak a vasgyári 
Petőfi-mellszoborig, ahol 
díszbeszéd, megemlékezés 
volt, majd a futók visszain-
dultak a Városház térre. A 
vasgyári szobrot 1948-ban 
egy diósgyőri munkás, 
Szabó Pál készítette.

A Petőfi-emlékbizottság 
1949. november 14-én zárt-

körű pályázatot hirdetett. Ebben meg-
fogalmazták, hogy „a szobor minden 
tekintetben tökéletes művészeti alkotás 
kell, hogy legyen. Miskolc város mű-
emlékekben meglehetősen szegény és 
a Tetemvár tér így a jövőben az a hely 
lesz, ahol a nagy tömegeket megmozga-
tó ünnepségek, politikai és társadalmi 
megmozdulások fognak lezajlani. ... a 
szobornak ki kell fejezni a világszabad-
ság eszméjét és Petőfi Sándor viszonyát 
a dolgozó néphez.” A szoborpályázaton 
az első körben öten, a másodikban hár-
man vettek részt, a harmadikra Kocsis 
András (1905–1976) pályaművét fo-
gadták el. A szoborhoz a művész egy-
méteres segédmintát készített gipszből, 
amelyet a múzeum még az 1970-es évek 
elején is őrzött.

(Folytatjuk)
Dobrossy István

Múlt és jelen

A képeslap a Kálvin János u. 4. és a Rákóczi Ferenc u. 7. számú épületeket 
mutatja, amelyek a XIX. század utolsó évtizedében épültek. A jobb oldali az 
ún. Bársony János-ház, ahol 1891-ben előkerültek az őskőkori ember jelenlé-
tére utaló kőeszközök. Az államosítás után városi hivatalokat költöztettek ide, 
majd 1996-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület tulajdonába került, 
itt alakították ki a Tóth Pál református kollégiumot. A szemközti ház a refor-
mátus egyház tulajdonaként épült, s az 1930-as évek végéig ez változatlan volt. 
A mai felirat szerint a MÁV Informatikai Központja működik benne.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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Tavaly a zene, egészen pontosan 
az 50 éves Miskolci Szimfonikus 
Zenekar, idén pedig a szintén ju-
biláló, 190. évadát záró színház 
adta a Játékos városjárás témáját. 

A több mint nyolcvan, csalá-
dokból, más közösségekből, kö-
zép- és általános iskolásokból álló 
csapat a program keretében alapo-
san bejárta a színház épületét múlt 
szombaton. Közben a legkülönbö-
zőbb kreatív, a színház múltjához, 
jelenéhez vagy épp a színjátszás-
hoz kapcsolódó feladatokat kel-
lett megoldaniuk, kérdésekre vá-
laszolniuk.

A színház azonban jóval több, 
mint egy épület, jelenléte át- meg 
átszövi a várost. Így szó szerint 
is kellett a játékosoknak a várost 
járniuk: a Művészetek Háza, a 
Herman Ottó és a Színészmúze-
um, valamint az avasi temető egy-

aránt kérdésekkel, feladatokkal  
várta őket. A nap végére kialakult 
az eredmény is, de a szervezők és a 
résztvevők szerint most sem annyi-
ra a verseny, hanem inkább a játék, 
a város megismerése volt fontos.

A családi, baráti, iskolai csapa-
tok ugyanis nem csupán jól szóra-
koztak, de nagyon sok érdekessé-
get, újdonságot is megtudhattak a 
Miskolci Nemzeti Színházról és a 
város színjátszásának történetéről. 

A „VárosJárás2014 – Színházi 
barangolás” játék győztes csapatai:

Családok: 1. Ciáék 2. Buj-Team 
3. Fekete Ovy

Közösségek: 1. Ötösfogat 2. 
Múzsák 3. Színjátszók

Középiskolások: 1. Lévaysok 2. 
Földes 3. Avasi

Általános iskolások: 1. Echo 2. 
Hetvenkedők 3. Bíró Lajos csapata

Ismét Miskolcon – Görömbölyön – köszönthették 
nemrégiben a Mária-út zarándokcsoportját. 

A Mária-út egy Közép-Európán átívelő zarándok- és 
turistaút-hálózat, melynek kelet–nyugati fő tengelye az 
ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, 
mintegy 1400 km-es távon. A gyalogosan 60 nap alatt be-
járható út teljes hálózata száznál is több Mária-kegyhe-
lyet igyekszik összekötni. A Mária-utat 2008-ban járták 
végig először lelki feltöltődésre, a természet szépségeinek 
megismerésére vágyó zarándokok.

A Miskolcra érkező vándorokat a görömbölyi római 
katolikus egyházközségben fogadták, látták vendégül. 
Mint a szervezőktől megtudtuk, a 2008-as első bejárás 
óta az idei a legnagyobb csapat, a zarándokok száma fo-
lyamatosan, lélekemelően bővül.

A görömbölyi pihenő, testi és lelki táplálék után, más-
nap a Mária-út bejárása Hejőcsabán, az Avason, a Bel-
városon keresztül folytatódott, majd Szirmabesenyőn és 
Sajóvámoson keresztül jutottak el Sajópálfalára, a cso-
porthoz bárki csatlakozhatott.

A Herman Ottó Múzeum papszeri épületében tartott 
előadást a napokban Molnár-Madarász Melinda – ismert 
tervezői nevén Meyke –, a sikeres divattervező Hagyo-
mányőrzés a divatban címmel. 

Meyke 2011-ben torockói kollekciójával első díjat nyert 
a Tetőtől Talpig pályázaton, 2012-ben a Gombold Újra! 
öltözéktervezési pályázatot nyerte meg, 2013-ban kalo-
csai, matyó, kalotaszegi és torockói motívumokat fel-
használó kollekcióival mutatkozott be Washingtonban, a 
Smithsonian Folklife Festivalon. Ez évben pedig az ő ru-
háját is viselte Sebestyén Márta a Fölszállott a páva adá-
sában. Méghozzá egyet a legújabb, barkó (Ózd környéki 
palócok) kollekcióból.

A miskolci előadás illusztrációjaként, a Lévay József 
Református Gimnázium Kösöntyű tánccsoportjának 
tagjai mutatták be a kalocsai, kalotaszegi, torockói és 
matyó kollekcióból való, Molnár-Madarász Melinda ál-
tal tervezett ruhákat.

Hagyományőrzés a divatban

A műtermi 
gipszmakett

Petőfi 
1848-ban 
(Barabás 

Miklós 
litográfiája)

Emléktábla a 
Városház tér 
5. sz. házon

Petőfi Sándor miSkolci 
LeGenDárIuMa (1. rész)

Színházi barangolás, 
Játékos városjárás

MIskoLcon a zaránDokcsoport
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Újra Miskolc adott otthont az el-
múlt hétvégén a Baranta Világku-
pának. A viadalok két napon át vár-
ták a harcosokat, akik hét országból 
érkeztek, hogy hét versenyszámban 
mérjék össze tudásukat. 

Városunk most harmadik alka-
lommal látta vendégül a világ baran-
tásait – férfiakat, 
nőket, ifiket, gye-
rekeket. Szomba-
ton a pusztakezes 
versenyszámokat 
rendezték meg, vasárnap pedig a fegy-
veres – lándzsás, kardos, íjas – küzdel-
mekkel folytatódott a program.

A versenynapot Kiss Gábor alpol-
gármester nyitotta meg, aki elmondta: 
a Baranta Világkupa kiemelten fon-
tos esemény Miskolc számára. – 
Olyan megmérettetés ez, amely 
a sportról, a küzdelemről szól, 

alapjául azonban az a nemzetet ösz-
szetartó szellemiség szolgál, amely 
Miskolc számára is nagyon fontos. A 
magyarságot összetartó viadal ez – 
hangsúlyozta Kiss Gábor. 

Vukics Ferenc, az Országos Baran-
ta Szövetség elnöke bejelentette, hogy 
Budapest támogatja a Baranta Sport-
kollégium létét. Az elnök elismeréssel 

szólt a házigaz-
da Borsodi Ma-
gyar Közösségek 
Szövetsége Men-
te Egyesület te-

vékenységéről, amelynek vezetője, 
Rápóti Fekete Mónika örömét fejezte 
ki, hogy ezúttal miskolci csapat is van 
a mezőnyben. 

A helyiek mellett az ország és a vi-
lág számos pontjáról érkeztek baran-
tások – Kovács József például egye-
nesen Chicagóból jött. Elmondása 

szerint Amerikában nagyon 
sokan látogatják a baranta ren-
dezvényeket. Falatovics Ádám 
Nyíregyházán született, je-
lenleg a fővárosban tanul a 
Testnevelési Főiskolán. Mind 
a hét számban indult, így a 
vasárnapot kicsit fáradtab-
ban kezdte, de elmondása 
szerint ez tökéletesen meg-
érte, hiszen rég nem látott, 
távol élő barátaival is ta-
lálkozhatott a világkupán. 

– Nagyon jó érzés megmé-
rettetni magunkat, s látni, 

hogy ki milyen sokat fejlő-
dött – tette hozzá.

Tomiszlav Szivics (DVTK) ve-
zetőedző szerint kevés gólos 
mérkőzést játszanak majd, 
és a szép játék helyett az 
eredményesség a céljuk. 
Nebojša Vignjević (Újpest) 
tréner szerint a szezon leg-
jobb játékát kell nyújtaniuk, 
akkor győzhetnek.

Vasárnap este zsúfolásig tele 
lesz a Puskás Ferenc stadion Dózsa 
György út felőli kanyarja. A diósgyőriek 
szerdáig ugyanis közel 9000 jegyet vásá-
roltak meg a rendelkezésükre bocsátott 
9100-ból. Sipos Jenő, MLSZ-szóvivő el-
mondta, a szerda dél előtti adatok szerint 
eddig összesen 15 700 jegyet adtak el. 
Amennyiben esetleg elfogynak a DVTK 
számára fenntartott biléták, megvizsgál-
ják a további jegykibocsátás lehetőségét.

– Mindkét csapat nagyon motivált, 
mindkét klub sok-sok éve vár egy ha-
sonló, nagy sikerre. Ismerjük a DVTK 
képességeit, tiszteljük őket, a győzelem-
hez a szezon legjobb játékát kell nyúj-
tanunk. Jó hangulatú mérkőzésre szá-

mítok – emelte ki Nebojša Vignjević. 
Tomiszlav Szivics szintén nagy meccset 
vár, mert, mint fogalmazott, mindkét 
csapatnak égető szüksége van a kupára. 
– Legyen ez akár a szezon legrosszabb já-
téka, de nyerjünk! A döntőt nem játszani 
kell, hanem megnyerni. Szerintem ezen 
a mérkőzésen nem lesz sok gól. Remé-
lem, maradt még erő csapatomban, és a 
Ligakupa-siker után még nagyobb örö-
möt szerzünk majd a szurkolóinknak, 
akik végig mellettünk voltak – hangsú-
lyozta. 

A Magyar Kupa döntője va-
sárnap 19 órakor kezdődik, 

a mérkőzésről élőben köz-
vetít a Duna Televízió. A 
sorozat győztese tízmil-
lió forinttal gazdagodik.

SoóS P. | fotó: Végh CS.

Lapzártánkkor érkezett 
a hír, hogy az MLSZ fél évre 

eltiltotta minden, labdarúgással 
kapcsolatos tevékenységtől Tomiszlav 

Szivicset, mivel a Haladás elleni baj-
nokit követően bírálta a játékvezetést. 
A szakember fellebbez a döntés ellen, 
ám ez nem bír halasztó hatállyal, így 
a Magyar Kupa vasárnapi, Újpest elle-
ni döntőjén sem ülhet le a kispadra. A 
csütörtöki edzést így a pályaedző, Vla-
dimir Radenkovics irányította. A má-
sodfokú döntés megszületéséig, ameny-
nyiben az adminisztrációs akadályok is 
elhárulnak, a DVTK utánpótlás-igaz-
gatója, Bene Ferenc vezényli majd az 
edzéseket, és ő ül a kispadon a Magyar 
Kupa döntőjén is.

Kriza Ákos polgármester meg-
hívta a csapat tagjait a döntő meccs 
után a Városház térre. Itt, a „Ku-
padöntő éjszakáján” azok, akik 
nem utaznak a fővárosba, kivetí-
tőn követhetik végig a mérkőzést. 
Miskolc polgármestere 
részt vesz a meccsen, így 
onnan visszaérkezve fo-
gadja majd a csapatot, és 
reméljük, velük együtt a 
kupát. 

Hétfőn este hat órától 
lesz a nagy városi ün-
neplés, a „DVTK after 
party”! A Városház tér-
re nyitott tetejű busszal 
érkeznek a játékosok, 
a Ref lex és a Bíborszél 
együttes adja a buz-
dító zenét, konfet ti-
ágyúval, görögtűzzel 
ünnepeljük a győz-
test. Szeretettel várnak 
minden focirajongót, 

Diósgyőr-szurkolót! Találkozzunk 
vasárnap a Puskás Ferenc stadion-
ban, vagy Miskolcon, a Városház 
téren, a kivetítőnél, majd hétfőn 
este, ugyanitt, este 6 órakor! Haj-
rá, Miskolc! Hajrá, Diósgyőr!

Négy játékos jövője tisztázódott a 
Miskolci Jegesmedvék keretében az 
elmúlt napokban. A klub és Hegyi 
Ádám útja két év után – közös meg-
egyezéssel – elválik a következő sze-

zonban. A tavalyi keretből továb-
bi három játékos írta alá 
szerződését a Macikhoz. 

Ennek megfelelően sárga-fekete mezt 
ölt magára ismét az új szezonban 

Fliszár Zalán, Tóth Adrián és Rocza-
nov Dezső is. A klub tovább folytatja 
a tárgyalásokat a kiszemelt magyar és 
külföldi játékosokkal.

Műtét vár Gyenes Dávidra
Az elmúlt szezon egyik kellemes 

meglepetése volt a Jegesmedvéknél 
Gyenes Dávid egyre javuló teljesítmé-
nye. Ezt látták a szurkolók is, hiszen a 

bajnokság végén a három legjobb mis-
kolci játékos közé szavazták meg a fi-
atal kapust. Kevesen tudják azonban, 
hogy a szezonban végig kínozta egy 
makacs sérülés. A bajnokság befejezé-
se után megtartott alapos orvosi vizs-
gálat megállapította, hogy Gyeni válla 
jelenleg olyan állapotban van, amely 
alkalmatlan a versenysportra, és csak 
műtéti beavatkozással gyógyítható. Az 

operációra május 30-án kerül sor, és 
utána több hónapos, várhatóan októ-
ber végéig tartó rehabilitáció vár rá, így 
a bajnoki rajtnál egészen biztosan nem 
állhat a csapat rendelkezésére. Gyenes 
Dávid továbbra is a Miskolci Jeges-
medvék játékosa, és a klub minden se-
gítséget biztosít ahhoz, hogy felépülése 
minél gyorsabb legyen, és utána visz-
szanyerje korábbi formáját.

Látványos, lendületes, technikás küzdelmek, remek han-
gulat és sok miskolci érem jellemezte a múlt szombaton, 
Rimaszombaton megrendezett XXXVIII. Nemzetközi Judo-
versenyt, ahol öt nemzet képviseltette magát. Az MVSC- 
MVSI csapata az eredményes szereplésért két kupát is 
hazahozhatott.

A vasutasok U15-ös korosztálya nyerte el az első helyezett 
serlegét, de a legnagyobb trófeát is elhozták Illyés Miklósék az 
összesített (U8–U11–U13–U15) eredmények alapján.

– Öt ország versenyzői közül lettünk elsők, ez óriási siker! 
Nemcsak nagyszerű egyéni teljesítmény ez, a csapat erőssé-
gét is mutatja. Ez a célunk: erős együttest építeni, minél több 
sikeres dzsúdóssal. Az U15 sikere azt mutatja, erős a serdülő 
korosztályunk. Két hét múlva serdülő Európa-kupát rendez-
nek Győrben, bízunk benne, hogy a Rimaszombaton helye-
zést elérő versenyzőink érmes vagy pontszerző helyen végez-
nek ott is – értékelt az elnök.

A miskolci versenyzők eredményei (korosztály, súlycso-
port, helyezés):

U11: 34 kg: Lengyel Laura (3), 42 kg: Valkó Véda (4), 27 kg: 
Kiss Dániel (7), 38 kg: Vértesi Bence (5), 42 kg: Vértesi Gergő 
(5), +46 kg: Tóth Márton (2). 

U13: 28 kg: Fülöp Vanda (2), 32 kg: Kriza Anna (1), Balogh 
Dóra (3), 44 kg: Kövesi Karina (1), 48 kg: Gecsei Dorottya (3), 
46 kg: Kornidesz Máté (3), 50 kg: Sáfrány Péter (1), +60 kg: 
Turánszki Zalán (3), 

U15: 48 kg: Bittó Csenge (1), +63 kg: Faragó Petra (2), 50 kg: 
Bogyay Bánk (3), 55 kg: Juhász Máté (1), 60 kg: Nagy Gergely 
(7). Edzők: Kálmán Tibor, Illyés Miklós, Gecsei László, Tóth 
Mihály és Shima Tatsuto. 

A Magyar Kupát 
is elhódíthatja 
a Diósgyőr!

9  
„A döntőt nem 

játszani kell, 
hanem 

megnyerni”

34 év után ismét Magyar Kupát 
nyerhet a DVTK! A hatalmas érdek-
lődéssel kísért, Újpest elleni döntő 
sajtótájékoztatóját a mérkőzés 
helyszínén, a Puskás Ferenc stadi-
onban tartották szerdán.

JeGeSMeDVe-híReK: eGy MíNuSz, háRoM PLuSz

KéT KuPA éS TIzeNNéGy éReM 
A MISKoLCI DzSÚDóSoKNAK!

hajrá, Diósgyőr!

A magyarságot 
összetartó viadal

III. Baranta Világkupa



10 Miskolci NaplóHirdetés

Az akció érvényes: 
2014. 05. 24-től 2014. 05. 30-ig 

Tomi Kristály 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Tomi Kristály mosógél, 1,46 l, 684 Ft/l 999 Ft
Lenor parfumelle öblítő 750 ml, 799 Ft/l 599 Ft
Lenor öblítő, 1 l  599 Ft
Silan öblítő, 1 l 499 Ft
Coccolino öblítő, 2 l, 575 Ft/l 1149 Ft
Mr.Muscle lefolyótisztító, 1 l  699 Ft
Persil mosópor, 1,6 kg, 856 Ft/kg 1369 Ft
Vanish kézi szőnyegtisztító, 500 ml, 1598 Ft/l 799 Ft
Signal Family fogkrém 75 ml, 3720 Ft/l 279 Ft
Viaszosvászon asztalterítő 140 cm széles  699 Ft/fm

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
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K
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É

G
!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40.
Fax.: 46/501-428, Tel.: 46/501-420
E-mail: info@mikom.hu

l  Birkafőző fesztivál karcagon:  
június 28. – 3000 ft

l  Jesolói fürdőzés postoJnai 
cseppkőBarlang-látogatással:  
július 4–6. – 43 000 ft

l  Balaton környéki Barango-
lások aug. 20-i tüziJátékkal 
Budapesten :  augusztus 18–21. 
– 39 000 ft

l  koronázási Játékok  
pozsonyBan:  június 21. – 7000 ft

l  szent lászló-napok nagy-
váradon: június 28. – 4000 ft

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

www.koruTak.hu

ez a kupon 
500 ft-ot ér!  

1 Útra 1 főnek!

"

"

Apróhirdetés
németjuhász felnőtt és kölyökku-
tyák eladók. Üzletek, lakások, objek-
tumok, személyek védelmére. Nyug-
díjasoknak házőrzésre, védő, jelző 
kutyának. Rendszeres az idős emberek el-
leni támadás. Nemzetközi adatok bizo-
nyítják, ahol kutyát tartanak, kevesebb a 
lopás, betörés, az élet elleni bűncselek-
mény. Gondoljon a szüleire, családtagjai-
ra. Vásároljon részükre hű társat +  bizton-
ságot. Ajándékba szakkönyv + póráz. Ár:  
30-40-60 E Ft. Érd.: 20/411-2526.

A HBB Szerviz Kft. (Győr-Moson-Sopron megye,  
Fertőszentmiklós) gyakorlattal, üzleti kapcsolattal rendelkező 

gépésztechnikust, gépészmérnököt 
keres üzemvezető vagy  

üzemvezető-helyettes munkakörbe. 

Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a 99/544-174-es  
telefonon. További részletek megbeszélése személyesen.
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Május 24. | szoMbat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművé-

szeti foglalkozás gyermekeknek. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

10.00–15.00 | Játék- és kerékpárbörze. 
Ifjúsági Ház.

15.00 | Családi nap. Projektzáró családi nap 
kézműves gyerekfoglalkozással, bábszín-
házi előadással, kirakodóvásárral. Este 
koncertet ad a Mintha zenekar, majd Esz-
tenás zenekar táncháza. Nyilas Misi Ház.

20.00 | Halott Pénz + BeatKOHO. Hely-
nekem.

Május 25. | VASáRnAp
09.00 | Gyereknapi zenés délelőtt. Kre-

atív, kézműves foglalkozások, 11.00-tól 
fellép Huzella Péter. Avasi Színházterem.

Május 27. | kedd
10.00 | Gyereknapi kavalkád. Tompa 

Mihály Könyvtár.
16.30–18.00 | Kézműves kedd a Mese-

birodalomban. Kreatív foglalkozás a 
gyermekkönyvtárosok vezetésével. II. 
Rákóczi Ferenc Könyvtár.

18.00 | Mire a falevelek lehullanak. Az 
I. világháború és Trianon kapcsolata. 
Előadó: Raffay Ernő történész. Belvárosi 
Református Lelkészi Hivatal, nagyterem.

Május 28. | SZERdA
10.00–18.00 | Irodalmi maraton. A kas-

sai Bocatius János Közkönyvtár által 
kezdeményezett felolvasáshoz csatla-
kozva olvashatnak a jelentkezők jubi-
láns íróktól, cseh és szlovák szerzőktől, 
és persze magyar vagy bármilyen nem-
zetiségű klasszikustól is. II. Rákóczi Fe-
renc Könyvtár.

17.00 | Miskolc irodalmi élete a két vi-
lágháború között. A Nyugatosok és 
Miskolc. Művészeti Szabadegyetem. 
Előadó: Békési Gábor irodalomtörté-
nész. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00 | Irodalmi Szalon: Évszakok és 
ünnepek. Versek, énekek a tavaszról 
és ünnepeiről. Nagyszerű írók költemé-
nyei, nagyszerű előadók társaságában. 
Miskolc Café, Széchenyi u. 16.

18.00 | Nóra-pont megnyitó est. Fel-
olvasószínházzal egybekötött szemlé-
letformáló kerekasztal-beszélgetés a 
Jó-Lét Alapítvány és a Holdam Egyesü-
let szervezésében. Helynekem, irodal-
mi szoba.

Május 31. | szoMbat
10.00–13.00 | Alkossunk természetes 

anyagokból! Herczeg Mária népiját-
szóház-vezető családi „bütyköldéje”.  
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

11.00 | GrafiTri. A XXVI. Miskolci Grafikai 
Triennále ünnepélyes megnyitója és a 
díjkiosztó gálája. Köszöntőt mond Kiss 
Gábor, Miskolc Megyei Jogú Város alpol-
gármestere, Pusztai Tamás, a Herman 
Ottó Múzeum igazgatója. A tárlatot 
megnyitja Stefanovits Péter képzőmű-
vész, a Magyar Grafikáért Alapítvány el-
nöke. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

kiállítás
Tízeset. Tízéves a Spanyolnátha művé-

szeti folyóirat. Megtekinthető júniusig. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Kovács Attila Roland miskolci junior 
festő 33. kiállítása. Megtekinthető 
május 31-ig. Szabó Lőrinc Idegennyel-
vű Könyvtár.

Május 26. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjá-
rásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc 
Ma (ism.)  20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–
06.00 Képújság.

Május 27. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

Május 28. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

Május 29. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma 
(ism.)  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Hely-
zetkép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 
ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Május 30. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Május 31. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Miskolci Napló, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek (ism.) 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

június 1. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mér-
kőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 
19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hír-
összefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

pROgRAMAjánLÓ

Fodor zoltán önkormányzati képviselő lakossági fogadó
órát tart 2014. május 26án 17 órától a Széchenyi István Álta
lános Iskolában (Hajós u. 5.).

jakab péter önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát 
tart május 28án 11 órától a  Jobbik miskolci irodájában (Szé
chenyi u. 52.).

LAKOSSágI fOgAdÓÓRA

Hirdetés

program/kultúra

et resurrexit tertia die cím
mel tart zenés irodalmi mű
sort az Éltető Lélek Irodalmi 
Kör vasárnap, 25én 16 órától a 
diósgyőri, 19 órától a minorita 
templomban. 

A diósgyőri Kolping család 
egyesület Kolping Akadémia 
sorozatának következő előadá
sát Baranczó Attila séf tartja. 
Címe: Étkezés és szakralitás, 
helye: a diósgyőri plébánia hit
tanterme. Időpontja: május 27., 
kedd, 19 óra.

a kÉsz miskolci csoportja rendezésében tart 
előadást Flach Antal csembalóművész Mozart 

templomi zenéje címmel a Frá
ter György Katolikus Gimná
zium Frátertermében szerdán, 
28án, 17.30 órai kezdettel.

jövő vasárnap, június 1jén 
tartja ezüstmiséjét Szarvas Pé
ter esperes, plébános a Szent 
Annatemplomban 16 órai 
kezdettel, pappá szentelése 25. 
évfordulóján.

Az Országos orgonapont 
rendezvénysorozat kereté

ben június 1jén, vasárnap, 16.30 órai kezdettel 
tart koncertet és orgonabemutatót a minorita 
templomban Regős Zsolt tanár. Közreműködik 
Ádám Zsuzsanna, ének.

hARAng-hÍREK

Miskolc város 22. heti lomtalanítási ütemterve
A lomtalanítás a meghirde-
tett napokon reggel 6 órától 
kezdődik Miskolcon, és a napi 
útvonaltervben szereplő utcák 
befejezéséig tart.

Május 26., hétfő – Soltész 
Nagy Kálmán u. környéke: 
Bem J., Bihari J., Bocskai I. ma
gánházak, Bors vezér, Gizella, 
Kinizsi P. 1–27., 6–36., Kont I., 
Kóris K., Lenke, Martinovics I., 
Melinda, Sarolta, Soltész N. K. 
9–153., 16–126., Vörösmarty M. 
u. a Soltész N. K.– felüljáró kö
zötti szakasz.

Hejőpark: Almáskert, Be
nedekalja, Csemetekert, Hala
dás, Jegenyés, Kapitány, Káplár, 
Kürt, Pillangó, Próbatétel, Sátor, 
Síp, Tábortűz, Vadrózsa, Zászló.

MÁVtelep: Váltó u., Sorom
pó u., Pingyom. 

Május 27., kedd – Vasgyár: 
Alsószinva, Ballagi K., Bolyai 
F., Felsőszinva, Fürdő, Glanzer 
M., Gózon L., Hamerák M., 
Irma, Jászai M., Jedlik Á., Ka
bar, Kerpely A., Kristály, Lónyai 
M., Magyar, Mányoki Á., Mes
ter, Ó, Örös, Pléh S., Sándor, Té
csey F., Topiczer J., Vasgyári. 

Üveggyár: Barcsay Á., Ber
csényi M., Csillag, Damjanich 
J., Dobó I., Ernye bán, Gábor Á., 
Gyár, Hold, Hutás, Kalló, Ka
racs T., Kiss Ernő, Nagyváthy 
magánházak, Nap, Reisinger 
F., Ruzsini, Salétrom, Schweidel 
J., Szövő, Tatár, Tímár malom, 
Wesselényi.

Május 29., csütörtök – Győri 
kapu északi oldal: Andor tár
sasházak, Andrássy 6–14., Avar, 
Báthori I., Béla, Bíró, Brigád, 
Előd, Fadrusz J., Ferenc, Gé

pész, Győri k. páros, Gyula 15
től, 16tól, Jánosi F., József, Ká
roly, Kőporos társasházak, Liszt 
F., Maros, Miklós, Örs, Pál, 
Rácz Á., Szamos, Szent Imre tér, 
Szerdahelyi K., Újítók, Zoltán.

Május 30., péntek – Andor u. 
magánházak, Kőporos magán
házak.

Győri kapu déli oldal: Aba, 
Bársony J., Bokréta, Gálffy I., 
Géza, Győri k. 21–101., Herman 
O., Thököly I., Vászonfehérítő, 
Virág. 

Bedegvölgy: Bandzsalgó, 
Bedeghvölgy, Bodó sor, Dó
czy J., Dombalja, Kiskőbánya, 
Közdomb, Major, Margittai, 
Muskátli, Napfény, Napfür
dő, Napsugár, Nyírfa, Pacsirta, 
Százszorszép, Szent Anna, Szi
várvány. 

Tetemvár, Aggteleki u.

Miskolcon is számos szóra-
koztató program közül vá-
laszthatnak a családok a gyer-
meknapon. 

A rendezvények már szom
baton elkezdődnek. A Herman 
Ottó Múzeum akkor várja já
tékos szabadtéri családi ren
dezvényre a Pannontenger 
Múzeumban, valamint a pap
szeri épületben az érdeklődőket. 
Vasárnap a diósgyőri várban 
kézműves játszóház, fegyver
tapogató, állatsimogató, lovagi
tornabemutató, udvarhölgy és 
apródképzés, táncház és persze 
számos játék várja a legkiseb
beket. A repülőtéren pedig – a 
reptetés mellett – többek között 
sportbemutatókkal és verse
nyekkel, a környezetvédelemhez 
kapcsolódó játékos programok
kal, pónilovaglással, tuningau

tókiállítással készülnek, és ott 
lesz a Spider Mentőcsoport is. 

A miskolci állatkert megújult 
látványetetésekkel, állatbemuta
tókkal, kincskereséssel, kézmű
ves sarokkal, arcfestéssel, ug
rálóvárral és meglepetésekkel 
várja a látogatókat. Az Északer
dő a gyermeknapon a felnőttek
nek is diákkedvezményt biztosít 
a LÁEV kisvonatán.

Az avasi gyerekeket is hangu
latos programmal várják a szín
házteremben: 9 órától kreatív 
kézműves foglalkozáson vehet
nek részt, 11 órától pedig Huzel
la Péter Zenebona, szanaszét 
című gyermekkoncertjén szó
rakozhatnak és énekelhetnek. 
A plázában fitness családi gyer
meknapot szerveznek a Miskolci 
Állatsegítő Alapítvány javára, a 
tombola bevételét a Sajószigeti úti 
menhely fejlesztésére fordítják.

gyermeknapi 
 rendezvények
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Öt kis vadmacskával gyarapodott nemrégiben a miskolci 
állatkert állománya. A gyönyörű, élénk kölykök hathetes ko-
rukban megkapták a szükséges védőoltásokat is. A miskolci 
vadmacska család nem marad tartósan ilyen nagy létszámú: 
ha a kicsik felnevelkednek, néhányan közülük valószínűleg 
más hazai vagy európai állatkertekben kapnak új otthont.

A  hét  fotója
Mocsári L. feLvéteLe

vadmacskák
Igazi, akciófilmbe illő jelenetek szemtanúi lehettek azok az érdeklődők, extrémsport-kedvelők, akik kilátogattak az elmúlt 

hétvégén az egyik miskolci nagyáruház parkolójába. Lángoló, boruló autók, akrobatikus kaszkadőrök – nem volt hiány izgal-
makban, hajmeresztő látványosságokban. Ezúttal „élőben” törtek az autók, roppantak a karosszériák – a „Monster truck és 
kaszkadőr show” valóban emberközelbe hozta azokat az adrenalin-képző effekteket, amelyek néha még a filmvásznon is hát-
borzongatóan valóságosnak hatnak.                               fotó: f. KAderjáK cs.

Gyermekgázolás 
a mentőállomásnál

Baleset történt május 20-án délután a Petőfi úton, a miskol-
ci mentőállomás előtt. Információink szerint egy gyermek nem 
a kijelölt gyalogátkelőhelyen ment át az úton, és egy szabályo-
san közlekedő fekete Nissan személyautó elütötte. Úgy tudjuk, 
a gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, megfigyelésre kór-
házba szállították.

Gránátot találtak Miskolcon
Egy 82 mm-es II. világháborús orosz repeszgránátot találtak május 

20-án, délután Miskolcon. A Magyar Honvédség tájékoztatása sze-
rint az Apátsági úton, csatornázási munkák közben került elő a rob-
banótest. Az azonosítás idejére kétszáz méteres szakaszon lezárták 
az utcát, és több lakóházat is kiürí- tettek. A gránátot – 
amelyben 400 gramm robbanóanyag volt 

– később Harsányba szállí-
tották, ahol a Belügyminisz-
térium gyakorlóterületén 
megsemmisítették.

fel akarta darabolni a hidat
Egy hamisítót és egy rongálót is sikerrel füleltek le a napokban a 

Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai. Vincze Csaba, a 
rendészet igazgatója elmondta: Miskolc-Perecesen egy szolgálaton 
kívüli mezőőr észlelte, hogy egy ismeretlen személy fémfűrésszel 
darabolja a Híd utcán található híd korlátját. Azonnal jelentette az 
esetet, a szolgálatban lévő mezőőrök elfogták a férfit, és átadták a 
rendőrségnek. Az Újgyőri főtéren az MVK Zrt. jegyellenőrei ellen-
őrzés alá vontak egy személyt, aki hamisított bérlettel kísérelte meg 
az utazást. A rendészet munkatársai igazoltatták az illetőt, s vissza-
tartották a helyszínen a rendőrök kiérkezéséig.

Közlekedésbiztonsági vetélkedő
Családoknak rendez közlekedésbiztonsági vetélkedőt a rend-

őrség, az országos versenysorozat megyei selejtezőjét május 17-
én tartották Miskolcon. A versenyre négyfős csapatok – szülők 
két gyerekkel – nevezhettek. A területi selejtezőbe 33 család ju-
tott be. – Kerékpáros, autós és műszaki elméletet is kérdeztünk, 
volt vezetéstechnikai, elsősegély-nyújtási gyakorlat, motoros, szi-
mulációs feladat, kirakós játékok a gyerekeknek, és kerékpáros 
ügyességi feladatokat is meg kellett oldani – sorolta Lovassyné 
Németh Mária, a megyei rendőr-főkapitányság baleset-megelő-
zési főelőadója. Az országos döntő szeptemberben lesz Zsámbé-
kon, a fődíj egy személyautó.

Heti HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Legjobban akkor tudná megoldani a prob-
lémáit, ha szembenézne a tényekkel. Vannak dolgok viszont, 
amiken nem tud változtatni. Pénzügyei még nem oldódtak meg, 

de nyugodtan hallgasson a megérzéseire. Vigyázzon, kinek mit mond el.

Bika (04. 21–05. 21.) Minden vég valaminek a kezdete is, ezért 
ne csüggedjen azért, mert most le kellett zárnia egy régi történe-
tet. Bízzon a jövőben, előre tekintsen, ne hátrafelé. Alkotókedvé-

re viszont jó hatással van jelenlegi állapota, most bármibe belekezdhet.

Ikrek (05. 22–06. 21.) A hét alkalmas lehet nagyszabású dolgok 
létrehozására, mert a szokásosnál is fogékonyabb a teremtő ener-
giák fogadására. Most érdemes terveznie, mert a vártnál is sokkal 

eredményesebben és gyorsabban valósulhatnak meg elképzelései. 

Rák (06. 22–07. 22.) Fontosabb döntéseit és tárgyalásait, ha 
csak teheti, halassza el egy későbbi, lehetőleg jövő heti időpont-
ra. Változásra vágyna, de fél feladni a biztosat a bizonytalanért. 

Döntéseit jól fontolja meg, saját és családja érdekében. 

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Várakozó álláspontra helyezkedett, 
az elmúlt időszak történéseit próbálja feldolgozni magában. Bel-
ső feszültségét sok munkával próbálja elnyomni. Magányosnak 

érzi magát, de a flörtölgetésekhez sincs kedve. Kicsit irigykedve néz másokra.

Szűz (08. 24–09. 23.) Ahhoz, hogy tanuljunk a hibáinkból, végig 
kell gondolni a lehetséges megoldásokat, és kielemezni őket. Így 
tudjuk elkerülni a rossz döntést. Most olyan lehetőséget kap, amin 

érdemes elgondolkodni, még ha nem szívesen változtat is a jelenlegi életén.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Próbáljon ki valamilyen új, az Ön szá-
mára szokatlan dolgot. Egy olyan élmény, amelyben még nem 
volt része, megváltoztatja a hétköznapjait, feltölti energiával. En-

gedje el magát, ne legyen mindig annyira szigorú önmagához és elveihez.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Sok megoldandó probléma várja, de 
menet közben rájön, hogy sokkal kisebbek, mint amilyennek lát-
szanak. Már a pozitív hozzáállás is sokat segít. Belső teremtő ereje 

kibontakozik, és érzi is, hogy Ön irányítja végre az életét.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Pénzügyei jól alakulnak, egy lezáratlan 
ügy is végre rendeződik. Ráférne Önre egy kis lazítás, de még pár 
dolgot el kell intéznie, hogy a gondtalan pihenésre tudjon kon-

centrálni. Kedvesével és családjával legyen sokkal türelmesebb.

Bak (12. 22–01. 20.) Lehetőség szerint ne essen kísértésbe, 
mert könnyen megégetheti magát. A legcsábítóbb ajánlatok ál-
talában csapdát rejtenek. Figyeljen oda, hogy nem feltétlenül az 

Ön véleménye a legfontosabb bizonyos kérdésekben, fogadja el másokét is.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Cselekvés előtt próbáljon meg gondol-
kodni, több konfliktust elkerülhetne. Nehezen viseli az akadályo-
kat, de minden elért eredmény újabb célok kitűzésére sarkallja. 

Fantáziájának a szerelemben is nagy hasznát veheti.

Halak (02. 20–03. 20.) Fáradtnak és kimerültnek érzi magát, 
ezért amennyi időt csak tud, töltsön a szabadban. Emellett jóles-
nek a meghitt, családi hangulatban eltöltött esték. Nehéz pénz-

ügyeiben pozitív változás állhat be, legyen türelmesebb.

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

Herman ottó

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

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

fotóK: juHász á., Mocsári L.
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