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Sztárparádé MISkolcoN,  
a fesztivál fővárosában 

5.
oldal

közel ötven új munkahelyet hoz létre 
Miskolcon egy hazai vállalkozás, az új 
központot hétfőn nyitották meg. egy 
másik miskolci cég  „a hónap beru-
házója” címet vehette át nemrégiben 
Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
nisztertől. Miskolc iparűzési adóbevé-
telei dinamikusan növekednek.

Munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés 

Debrecenben rendezték meg az elmúlt hétvégén a járművezetők országos versenyét. 
Gara Csaba és Marczin János miskolci buszvezetők első helyezést értek el. 

balog zoltán emberi erőforrások minisztere csütörtökön, az idei Miskolci operafesztivál budapesti sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott: 
a bartók-évben különös megtiszteltetés és lehetőség ilyen fesztivált támogatni. Kiemelte: a rendezvényt összesen 345 millió forinttal 
támogatják a költségvetésből és a nemzeti Kulturális alap forrásaiból. 

3.
oldal

a miskolci buszvezetők a legjobbak 

Hirdetés

költészet napi  
programok Miskolcon 

4., 11.
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Összesen 345 millióval támogatja az állam az operafesztivált
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Ezúttal 68 kiállító volt jelen szer-
dán, a 22. alkalommal megren-
dezett állásbörzén, a Miskolci 
Egyetemen. Horváth Zita általá-
nos rektorhelyettes kiemelte, ez a 
legnagyobb ilyen vidéki rendez-
vény. Remek lehetőségeket kínál 
„karrierinformációk” gyűjtésére 
és tapasztalatszerzésre egyaránt.

A rendezvényen jelen volt és előa-
dást is tartott a Miniszterelnökség 
európai uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkárság főosztályvezető-he-
lyettese is. Tatai Laura kiemelte, a 
foglalkoztatás bővítése és a fiatalok 
támogatása a kormány egyik fő cél-
kitűzése. A 2014-20-as ciklusban a 
vállalkozások kiemelt forrást kap-
nak. A mai alkalom az első talál-
kozás lehet a leendő munkaválla-
lók és a cégek között – hangoztatta. 

Már több éves hagyomány, hogy az 
állásbörzén díjat adnak át az egye-
temen végzett szakemberek mun-
kába állását, foglalkoztatását legin-
kább támogató cég képviselőjének. 
Idén Kersten Bachmann, a Takata 
Safety Systems Hungary Kft. ügy-
vezető igazgatója vehette át az elis-
merést Deák Csaba egyetemi kan-
cellártól. A Miskolc Holding Zrt. is 
standdal volt jelen az állásbörzén. 
Pásztor Imre, a cég kommunikációs 
vezetője elmondta, nagy örömükre 
szolgál a Takata elismerése. 

– A Miskolc Holding eredményes 
munkát végzett azzal, hogy a Ta-
kata Miskolcon települt le. A sikert 
a most átadott díj is jelzi – fogal-
mazott. Hozzátette, ők is keresnek 
munkatársakat és gyakornokokat a 
Holdingnál, egyebek mellett ezért 
is vettek részt az állásbörzén.

Az Európa-Center-Miskolc Kft. nyer-
te el február hónapban „A hónap be-
ruházója” címet. Az elismerést Varga 
Mihály miniszter adta át, a Nemzet-
gazdasági Minisztériumban.

Az Európa-Center-Miskolc Kft.-t 
többek között az egykori kohászati sa-
lakhalna revitalizációjával kialakított 
modern ipari park létrehozásában vég-
zett tevékenysége miatt találták a díjra 
érdemesnek.

A kitüntetés célja, hogy elismerje, is-
mertté tegye és ösztönözze azokat a 
Magyarországon működő gazdasági 
társaságokat, kis- és középvállalkozá-

sokat és induló cégeket, amelyek hoz-
zájárulnak hazánk gazdaságának növe-
kedéséhez és például szolgálnak sikeres 
vállalkozások megvalósításához.

Az elismerés a Nemzetgazdasági 
Minisztérium kezdeményezésére és 
szervezésében 2013. augusztusától há-

rom kategóriában, 
havonta kerül át-
adásra: „A hónap 
beruházója”, „A 
hónap kis- és kö-
zépvállalkozása”, 
illetve „A hónap 
induló vállalkozá-
sa” címmel.

„A hónap be-
ruházója” díjban 
részesülhet az a 
beruházó, amely 
tevékenységével je-
lentős mértékben 

hozzájárul a magyar gazdaság és ex-
port növekedéséhez, a foglalkoztatottak 
számának és a hazai beszállítói hányad 
bővítésére törekszik, diplomást illetve 
szakképesítéssel rendelkező munkaerőt 
foglalkoztat, továbbá az elmúlt hóna-
pokban legalább 5 millió euró értékű új 
beruházást kezdeményezett.

Az Európa-Center-Miskolc Kft. az 
egykori kohászati salakhalna revita-
lizációjával mára Miskolc és a térség 
gazdasági életébe szervesen bekapcso-
lódó modern ipari parkot hozott létre, 
amely egyaránt helyet biztosít a helyi 
kutatás-fejlesztési projekteknek, ipari-, 
és ipari szolgáltató tevékenységet, vala-
mint innovatív szolgáltatásokat foly-
tató cégeknek. Az elismerést Lengyel 
Attila a cég ügyvezetője vette át április 
1-jén Varga Mihály nemzetgazdasági 
minisztertől, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumban.

A vidék legnagyobb 
állásbörzéje

Közel ötven új munkahe-
lyet hoz létre Miskolcon 
egy hazai tulajdonú családi 
vállalkozás. Az új telefonos 
központot hivatalosan hét-
főn nyitották meg a Hunya-
di utcában.

Az irodában már március 
elseje óta 25 munkatárs dol-
gozik. A tervek szerint május 
végéig számuk eléri a 30-35-
öt, év végére pedig 40-45 főre 
kívánja bővíteni a létszámot a cég, amit 
hosszú távon is megtartanának.

A cégcsoport hét éve működik. A 
Callfactory társtulajdonosának el-
mondása szerint országszerte mint-
egy 3,5-4 millió embert értek el az 
elmúlt években. Schrotti Ferenc a 
miskolci iroda hivatalos átadásán úgy 
fogalmazott: munkatársai egy-egy 
szolgáltatásról kérnek véleményt te-
lefonon, vagy éppen a megbízó nevé-
ben mondanak köszönetet, hogy őket 
választották az ügyfelek. Ugyanakkor 

nagyon sok szolgáltatást is értékesíte-
nek, de kintlévőség-kezeléssel is fog-
lalkoznak.

– S hogy miért Miskolcot válasz-
tottuk? Az infrastruktúra és a körül-
mények mellett az itt tapasztalt hoz-
záállás, a pozitív attitűd lenyűgözött 
minket. Nagyon inspiráló volt szá-
munkra, amit csak az elmúlt egy hó-
napban a városban láttunk – emelte 
ki a cégvezető, aki méltatta Miskolc 
„Zöld” és „Okos” város koncepcióját 
és megoldásait.

Kiss János alpolgármes-
ter köszöntőjében örömét 
fejezte ki, hogy újabb mun-
kahelyek jöttek, jönnek lét-
re Miskolcon. A város távla-
ti gazdasági céljairól szólva 
az alpolgármester kifejtette, 
az elmúlt 5-6 évben a gaz-
daságfejlesztés középpont-
jában a munkahelyteremtés 
állt. „Nem dolgoztunk rosz-
szul és a miskolci vállalko-
zók sem dolgoztak rosszul” 

– értékelt röviden Kiss János, rámutat-
va arra, hogy több ezer munkahely jött 
létre Miskolcon a mögöttünk hagyott 
időszakban.

– Az előző ciklusban megteremtettük 
az alapokat, most ezekre építve a gazda-
ságfejlesztést egy következő korszakba 
léphetünk. Ez pedig a minőségi mun-
kahelyek létrehozásáról szól, így tartjuk 
fenn a gazdasági növekedést. A minő-
ségi munkahelyek aztán idővel minősé-
gi béreket is jelentenek majd – hangsú-
lyozta Kiss János. 

Újabb munkahelyteremtő  
beruházás

Folyamatosan bővít a telefonos központ

Miskolci vállAlkozás Nyerte  
„A hóNAp beruházójA” cíMet

Az Aluinvent Zrt. egy 
olyan alumíniumhabot 
fejlesztett ki, amely egy 
esetleges terrortáma-
dás esetén elnyeli a 
robbanási energiát, 
megvédve az em-
bereket, és a nagy 
értékű infrastruk-
túrát.

A cég nemzetközi szabadalmak-
kal védett terméke az alumínium hab 
(ALUHAB), eddig már több ipar-
ágban bizonyított. Készülhet belő-
le űripari alkatrész, építőipari bur-
kolóelem, könnyű autóalkatrész, 
ütközőelem, bútor, vagy akár hang-
szigetelő kerítés is. A kimagasló piaci 
igényeknek megfelelően a cég jelenleg 
egy évi ezer tonna kapacitású üzemet 
épít.

A védelmi iparban is egyedülál-
ló szerepe lehet az új terméknek. A 

kutatók szerint, ha a jövőben 
a betonépületeket ALU-

HAB-al vonnák be, ez el-
nyelhetné az esetleges 
robbanások lökéshul-
lámait, így az épületek 
nem sérülnének.
Ezt bizonyítja a cég 

által létrehozott robbanás-
védelmi panel prototípus, melyet ter-
mészetesen nemcsak a kiemelt védel-
mi létesítmények borítására lehetne 
alkalmazni, hanem például tömeg-
közlekedési és páncélozott személy-
védelmi járművek robbanásvédelmé-
re is. A cég jelenleg golyó és repeszálló 
ALUHAB magú szendvicsanyagok 
fejlesztésén dolgozik – mondta el 
Babcsán Norbert, a cég alelnöke és 
technológiai igazgatója.

Aluhab: a védelmi  
iparban is hasznosítható



Debrecenben rendezték meg az 
elmúlt hétvégén a járművezetők 
országos versenyét. Gara Csaba és 
Marczin János miskolci buszve-
zetők első helyezést értek el, a vil-
lamosvezetők egyik párosa pedig 
dobogós lett.

A versenyre érkezőket három pá-
lya várta, külön az autóbusznak, 
villamosnak és trolibusznak. A ke-

let-magyarországi és a budapes-
ti társaságok már péntek délelőtt 
gyakorolhattak, a dunántúliak pe-
dig délután a szombati versenyre.  – 
Két női és két férfi csapattal érkez-
tünk a versenyre – mondta el Singlár 
Zsolt, az MVK Zrt. vezérigazgató-
ja. – Egyik női és egyik férfi csapat 
a villamosvezetőket, másik pedig a 
buszvezetőket képviselte. Összesen 
nyolc nagyon felkészült versenyzővel 

neveztünk be. A kiválasztásnál dön-
tő szempont volt, hány kilométert 
vezetett le az illető balesetmentesen. 
Öt évet kihagytunk ebben a verseny-
ben, holott korábban már értünk 
el komoly sikereket – tette hozzá a 
vezérigazgató. – Fontos az ország 
többi csapatával való kommuni-
káció. A verseny során ugyanis 
mindenki más és más típusú jár-
művet vezet, mint amihez hoz-
zá van szokva, kivéve a helyieket 
– tette hozzá.  Singlár Zsolt kiemel-
te, kitűnő csapatmunka, jó hangulat 
jellemezte a miskolci járművezetők 
szereplését. Mind az elméleti, mind 
a gyakorlati feladatoknál bizonyítot-

ták tudásukat, bővíthették tapaszta-
lataikat. A versenyre 13 helyi és regi-
onális közlekedési társaság összesen 
80 sofőrt nevezett, akiknek különbö-
ző – néha meghökkentő – feladatokat 
kellett végrehajtaniuk a megmérette-
tés során, megadott szintidőn belül. 
Gara Csaba és Marczin János mis-
kolci buszvezetők első helyezést ér-
tek el, Ignácz Tibor és Simon Gábor 

párosa pedig a harmadik helyen zárt 
a villamosvezetők között. Gara Csa-

ba (jobb felső képünkön jobbról) 
1984-től dolgozik az MVK-nál. 
Iskola után rögtön itt helyezke-
dett el. 1989-ben lett buszveze-
tő, ezzel régi álma teljesült. – 
Mindig is érdekelt a közlekedés 
és a nagy járművek. Legyen jó 
hosszú, jó magas és jó sok ke-
rék legyen alatta – fogalmazott 

mosolyogva. Szerinte a debreceni 
győzelemnél sokat számított, hogy 
jelentős versenyrutinja van. – A ki-
lencvenes évek elejétől versenyzem. 
Négyszer voltam már első, négyszer 
vagy ötször második és háromszor 
harmadik országos versenyen. Sze-
retem a kihívásokat, így a munkám 
során mindig frissítem a tudásomat 
– mondta el a buszvezető. 

Országos versenyen is bizonyítottak az MVK-sok
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Garanciális javítási munkák miatt április 9-én, szombaton napköz-
ben szakaszos, éjszaka teljes vágányzár lesz. Napközben, a Tiszai 
pályaudvar – Thököly utca között villamospótló autóbuszok közle-
kednek. Az utolsó villamos a Tiszai pályaudvarról 7.45-kor indul. 
Ezt követően villamospótló autóbuszok járnak a Thököly utcáig. A 
Thököly utca – Felső-Majláth, illetve a Thököly utca – Vasgyár között 
villamosok közlekednek.

Éjszaka az első villamospótló 
autóbusz a Tiszai pályaudvarról és 
Felső-Majláthról is 21.50-kor in-
dul. A teljes vágányzár vasárnap 
reggelig folytatódik. Április 10-én, 
vasárnap hajnalban és éjszaka tel-
jes, napközben szakaszos vágány-
zár lesz. Vasárnap hajnalban az 
utolsó villamospótló autóbusz a 
Tiszai pályaudvarról 04.30-kor in-
dul és Felső-Majláthig közlekedik.

Vasárnap napközben a Tiszai 
pályaudvar – Thököly utca között 
villamospótló autóbuszok köz-
lekednek. Az első villamospótló 
autóbusz a Tiszai pályaudvarról 
04.40-kor indul. A Thököly utcá-
tól villamossal mehetünk tovább, 
Felső-Majláth irányába. A Thö-
köly utca – Vasgyár között vasár-
nap napközben is villamosok köz-
lekednek.

Karbantartás, vágányzár,  
villamospótlók

Az új CNG buszok károsanyag-kibocsátását mérték nemrégiben Miskol-
con a Közlekedéstudományi Intézet munkatársai. A szakemberek koráb-
ban a régi dízeles járművek hasonló adatait is megvizsgálták, hogy ösz-
szehasonlíthassák az eredményeket. A pontos számokra még várni kell, 
de az már most is látható, hogy az új buszok esetében körülbelül százszor 
kisebb a nitrogén-oxidkibocsátás, mint a dízeles járműveknél.

A szakemberek műszereket helyez-
tek el a kipufogónál és az utastérben 
is. Egy teljes járat után is szép, tiszta 
fehér maradt a koromszennyeződést 

vizsgáló rész. Egy dízeles busznál a 
fehér korong rövid időn belül szürke 
vagy fekete lenne, de a CNG-k eseté-
ben hófehér maradt.

Domanovszky Henrik, a Magyar 
Gázüzemű Közlekedés Klaszter 
Egyesület elnöke rámutatott, ezeknél 
az autóbuszoknál nagyságrendekkel 
kevesebb, mintegy század akkora a 
nitrogén-oxid kibocsátás, mint a dí-
zel buszoknál.

A nitrogén-oxidokról egyébként 
azt kell tudni, hogy fontos szerepet 
játszanak a szmog és a savas eső ki-
alakulásában. Az emberi szervezetre 
ártalmasak, főleg légzőszervi meg-
betegedéseket okozhatnak.

Bár köztudott, hogy a gázüzemű 
buszok környezetbarátok, a mérések 
eredményei az MVK-nak is fontosak. 
Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője kiemelte, 
mennyire fontos, hogy mérjék eze-
ket az értékeket és rendelkezzenek 
adatokkal. Elmondta, úgy is mérik a 
buszok által kibocsátott káros anyag 
mennyiségét, hogy terheléses vizs-
gálatot végeznek, tehát szimulálják 
azokat a körülményeket, amelyek 
között a buszok közlekednek. 

Kormot okádó autóbuszok? Ez már a múlté!
SzázSzOr KiSEbb a CNG-K KárOSaNyaG-KibOCSátáSa

MiSKOlCON NEM CSaK a buSzOK,  
a buszvezetők is a legjobbak



Helyi iparűzési adóbevételek

Számos program várta és várja az 
érdeklődőket Miskolcon a magyar 
költészet napja alkalmából. A me-
gyei könyvtár játékkal készül, egy 
új, igazán miskolci CD is debütál, 
s a Kossuth-díjas miskolci Serfőző 
Simon előtt is tisztelegnek a szer-
vezők. 

A költészet napja alkalmából mu-
tatta be a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár és a Gömöror-
szág Egyesület a Miskolci Akvarel-
lek I. című verses lemezt. A CD iga-
zi miskolci produktum. A városban 
élő, ide kötődő kortárs költők – Cseh 
Károly, Csorba Piroska, Fecske Csa-
ba, Kühne Katalin, Némethi Lajos, 
Suhaj Ildikó, Szabó-Bogár Imre – 
verseiből válogat. A 22 költeményt 

tartalmazó lemez 
kiadója a Gömöror-
szág Egyesület, az 
előadók az egyesület-
hez kötődő versmon-
dók – Ötvös Éva, 
Petri Nóra, Balázs 
István és Koncz Ká-
roly előadóművész. A 
költeményeket Vihula Mihajlo gitár-
művész és Szécsi Viktória énekes ze-
nésítette meg. 

Április 11-én, délelőtt 11 órakor 
írók és olvasók, költők és versked-
velők találkoznak Lillafüreden, Jó-
zsef Attila szobránál. Az Óda-táb-
lánál az ünnepi beszédet idén Finta 
Éva költő mondja. Köszönti a részt-
vevőket Kiss Gábor alpolgármester, 
az Ódát Balázs István előadómű-

vésztől hallhatjuk. Közreműködik 
Fehér Sándor és Tímár Krisztián 
előadóművész és a Diósgyőri Szent 
Ferenc Római Katolikus Általános 
Iskola tanulói. A március 15-én 
Kossuth-díjjal kitüntetett Serfőző 
Simon írót, költőt a „Serfőző Si-
montól, Serfőző Simonról” című 
műsorral köszönti a város. (Bő-
vebben l. még Programajánló rova-
tunkban).

Miskolc gazdasági fejlődéséről, iparűzési adóbevételeinek dinamikus növeke-
déséről tartott sajtótájékoztatót pénteken délelőtt Soós Attila, a Fidesz miskolci 
képviselő-csoportjának vezetője. Kiemelte, Miskolcnak a magyarországi nagy-
városok közötti versenyben elfoglalt pozíciói folyamatosan javulnak, városunk 
ismét hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő ipari régiós központja lett. 

Néhány hónappal ezelőtt azt 
mondtam az egyik sajtótájékozta-
tónkon, hogy Miskolc gazdasága 
2014-től kezdve valóságos szárnya-
lásba kezdett. Nos, a napokban láttak 
napvilágot az idei első negyedévről 
szóló adatsorok, amelyek újfent alá-
támasztják nemrégiben hangoztatott 
érveinket Miskolc gazdaságának tel-
jesítményéről – mondta el Soós Atti-
la. 

- Köztudott, hogy a vállalkozások 
nettó árbevételének növekedése nö-
veli az adóalapot, egyértelműen mu-
tatva a helyi gazdaság erősödését. 
Miskolc esetében is erről van szó! 
A városban működő kis és nagyobb 
vállalkozások éppen árbevételük nö-

vekedése, azaz gazdasági erejük nö-
vekedése miatt fizetnek évről-évre 
több iparűzési adót! A következte-
tés egyszerű: ha erősödnek Miskolc 
vállalkozásai, akkor erősödik a vá-
ros egész gazdasága. Annak minden 
további következményével együtt! 
Például csökken a munkanélküliség, 
több pénz marad az emberek zsebé-
ben és élénkül a város egész gazdasá-
ga – fogalmazott a frakcióvezető. 

Kiemelte, Miskolc 2012. évi ipa-
rűzési adóbevételei 6,2 milliárd fo-
rintot tettek ki, ez az összeg 2014-
ben 7,4 milliárd forintra, a 2015-ös 
tavalyi esztendőben pedig 8,9 milli-
árd forintra nőtt. Tehát 2014 és 2015 
között Miskolc iparűzési adóbevéte-

lei, egy év leforgása alatt, 1,5 milliárd 
forinttal, azaz több, mint 20 száza-
lékkal nőttek!

- Ez egészen elképesztő lendület. 
S a lendületes fejlődés tovább folyta-
tódott az idei esztendő első negyed-
évében Miskolc gazdaságában. Vá-
rosunkban, 2016-ban, a gazdasági 
élet szereplői, időarányosan körül-
belül 10 százalékpontnyi adótöbb-
letet produkáltak tavalyhoz képest! 
Miskolcnak a magyarországi nagy-
városok közötti versenyben elfog-
lalt pozíciói folyamatosan javulnak, 
városunk ismét hazánk egyik legdi-
namikusabban fejlődő ipari régiós 
központja lett – zárta tájékoztatóját 
a politikus.

Iskolák, óvodák, kórházak, ön-
kormányzatok és privát közös-
ségek is jelentkezhetnek a Let’s 
Colour Településszépítő Egye-
sület idei, országos pályázatára, 
melyen 800 négyzetméter beltéri 
falfelület kifestésére elegendő 
festéket lehet megnyerni. A kez-
deményezés célja, hogy segítse az 
elhanyagolt közösségi terek meg-
újulását. 

A pályáza-
ton bármilyen 
hazai közös-
ség, szervezet, 
vagy társadal-
mi csoportosu-
lás elindulhat. 
Emellett önkormányzatok, lakó-
közösségek, oktatási intézmények, 
baráti és szülői közösségek jelent-
kezését várják, akik szeretnének 
önként tenni a környezetük szépí-
téséért. Az egyetlen feltétel, hogy 
a jelentkezőnek biztosítania kell 
azt a kifestendő beltéri falfelületet, 
mely az adott közösség életében 
központi szerepet tölt be, valamint 
azt a közösséget, amely önkéntes 
munkában elvégzi a festést. A je-
lentkezéseket idén is két kategó-
riában várják: így a 10 ezer feletti 
lakosú, illetve a 10 ezer fő alatti lé-
lekszámmal rendelkező települé-
sekről lehet pályázatokat feltölteni 
az egyesület weboldalára.  

A pályáza-
tok 2016. már-
cius 29-től má-
jus 1-jén éjfélig 
tölthetők fel a 
w w w. le t s c o -

lour.hu weboldalon. Ezt követően 
2016. május 2-án éjféltől egészen 
május 22-án éjfélig lehet szavazni 
a benyújtott pályázatokra, az ered-
ményhirdetésre pedig május 23-án 
kerül sor. Az online szavazás ered-
ményeként a kategóriák 3-3 legtöbb 
szavazatot kapott pályázata kerül a 
döntőbe. A döntőbe jutott pályáza-
tokat a korábban megszerzett szava-
zatok számától függetlenül értékeli 
a szakmai zsűri és hirdeti ki a kate-
góriánkénti győzteseket. A döntőbe 
jutott, de nem nyertes pályázók idén 
is 50-50 liter Dulux színes beltéri fal-
festéket nyernek “fájdalomdíjként”. 
A festéseket legkésőbb 2016. augusz-
tus 20-ig kell megvalósítani. 

Közélet Miskolci Napló4
A közösségeknek 
fontos belső terek 
újulhatnak meg  
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztálya és a Miskolci Járási Hi-
vatal Foglalkoztatási Osztálya az 
Állami Foglalkoztatási Szolgálatok 
Európai Hálózatának kezdeménye-
zésére az „Európai Munkáltatói 
Napok” keretében állásbörzét szer-
vez április 12-én, 9 órától, az ITC 
Nemzetközi Kereskedelmi Köz-
pontban (Miskolc, Mindszent tér 
1.) A rendezvényt megnyitja: De-
meter Ervin kormánymegbízott. 

A rendezvény célja a munkáltatók 
és álláskeresők közvetlen találkozá-
sának biztosítása a munkábahelye-
zés elősegítése érdekében, lehető-
ség biztosítása interaktív (előzetes) 
állás interjúra, próba felvételi tesztek 
kitöltésére. A kormányhivatal mun-
kaerő-piaci programjainak bemuta-
tása (támogatások, képzések, mun-
kaerő-piaci szolgáltatások, stb.), az 
uniós forrásból megvalósuló GINOP 
5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” projekt 
támogatási lehetőségeinek és az EU-
RES hálózat tevékenységének bemu-

tatása, segítségnyújtás az önéletrajz 
elkészítésében.

Az állásbörzére várják az állás-
keresőket Miskolcról, a miskolci 
járásból, valamint a megye más já-
rásaiból egyaránt. Kérik, hogy az 
érdeklődők meglévő önéletrajzaikat 
vigyék magukkal. A rendezvényen 
várhatóan legalább 80 munkálta-
tó és szolgáltató lesz jelen. A ren-
dezvényt a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal hazai és az 
Európai Szociális Alap által biztosí-
tott forrásból finanszírozza.

Állásbörze az „Európai Munkáltatói Napok” 
keretében

„Városunk ismét hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő ipari régiós központja lett!”

LENdüLEtbEN MiskoLc gazdasÁga

„Miskolcon nem csak egy nap  
a költészet napja”
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Balog Zoltán emberi erőforrás mi-
niszter csütörtökön, az idei, miskolci 
Operafesztivál budapesti sajtótájé-
koztatóján úgy nyilatkozott: a Bar-
tók-évben különös megtiszteltetés és 
lehetőség ilyen fesztivált támogatni. 
Kiemelte: a rendezvényt összesen 345 
millió forinttal támogatják a költség-
vetésből és a Nem-
zeti Kulturális Alap 
forrásaiból.

 A fesztivál teljes 
költségvetése 427 
millió forint, ame-
lyet Miskolc önkor-
mányzata több mint 
80 millió forinttal 
támogat. Hoppál Pé-
ter kultúráért fele-
lős államtitkár úgy 
fogalmazott: nagy 
tisztesség a magyar 
kultúrának Bartók-
hoz igazodni. Minden kornak meg kell 
találnia a maga eszközeit és formáit ah-
hoz, hogy Bartók géniuszának üzenetét 
minél szélesebb körökhöz eljuttassa. 

Kiss János alpolgármester arról 
szólt, hogy Bartók a maga korában 

ugyanazokkal a nehézségekkel küz-
dött, mint korábban Miskolc. Sokáig 
meg nem értett zseni volt, éppen úgy, 
ahogy Miskolc is sokáig egy meg nem 
értett város. – Amikor a bartóki zené-
ben a dallamokat keresték, sokan azt 
mondták, nem találják, nem hallják a 
zenét. Olyan ez, mint amikor Miskol-

cot messziről nézik: nem látják érté-
keit, nem látják az igazi, csodás Mis-
kolcot úgy, mint azok, akik közelről 
ismerik – fogalmazott Kiss János.

Az idei Bartók Plusz Operafesz-
tivál egy igazi közép-kelet- európai 

operamustra lesz- mondta Kesselyák 
Gergely.  A fesztivál igazgatója kije-
lentette: ez a büdzsé lehetőség, ami-
vel élni is fognak. Miskolcon igazi 
sztárparádé lesz, 10 napig tombolni 
fog a tehetség.   

Június 10-e és 19-e között te-
hát újra Miskolcra költöznek Bar-

tók színpadi művei, 
klasszikus és kor-
társ operák, hang-
verseny és balett, 
kamarakoncertek 
és kórusmuzsika 
Moszkva, Krakkó, 
Konstanca, Bécs, 
Bukarest és Buda-
pest operaszínpa-
dairól és hangver-
senytermeiből. Az 
„Ezrek operája” 
sorozatban 2016-
ban Georges Bizet: 

Carmen című operáját 
állítják színre Kerényi Miklós Gábor 
rendezésében. A Nyári színházban 
és az Erzsébet téren esténként kon-
certek lesznek. Miskolcon júniusban 
10 napon át éjjel-nappal zene szól 
majd szinte minden kis zegzugban. 

Sztárparádé  
Miskolcon,  
a fesztivál  
fővárosában 
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Vasárnap 10-én, mocorgós szent-
misét mutatnak be a minorita rend-
ház emeleti hittantermében 16 órá-
tól a kisgyermekes családoknak. 
Csütörtökön, 14-én a Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat kérésére 
lesz szentmise a minorita templom-
ban 16 órától, a katyni mészárlás ál-
dozataiért, melyet Kalna Zsolt tar-
tományfőnök mutat be. A szentmise 
után megkoszorúzzák a rendház 
bejáratánál a lengyel emléktáblát. 
Ugyancsak a minorita templomba 
érkeznek meg pénteken, 15-én 10.45 
órakor a Mária-út zarándokai, akik 
Csíksomlyóra folytatják útjukat.

A Kolping Akadémia követke-
ző előadását hétfőn április 11-én, 
18.30 órai kezdettel Ternyák Csa-
ba egri érsek tartja a Szent Anna 
Kolping-házban. Az előadás címe: 
Hétköznapi irgalom.

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének miskolci csoportja 
pénteken 15-én, a MAB-székház-
ban tartja következő rendezvé-
nyét, Kerekasztal az ökumenéről 
címmel. Bevezető előadást Dolhai 
Lajos, az egri szeminárium rek-
tora tart. Korreferátum: Várhelyi 
Ilona irodalomtörténész (Debre-
cen). A kerekasztal-beszélgetés-
ben a történelmi egyházak egy-
egy miskolci papja, lelkésze vesz 
részt.

A mindszenti Kolping-család 
zarándoklatot szervez augusztus 
8–13. között Medjugorjéba – Mos-
tar, Dubrovnik, Plitvicei Nemzeti 
Park látogatásával. A zarándoklat 
lelki vezetője Lipcsák János atya. 
Érdeklődni, jelentkezni a mind-
szenti plébániairodában lehet. Te-
lefon: 46/411-777.

Bartók művei 2016. január 1-jétől szabadon felhasználhatóvá válnak, 
három színpadi műve, illetve az Amerikában komponált művei kivételé-
vel. A fesztivál neves zenészeket kért föl, hogy a Bartók Plusz 2016 utolsó 
napján megmutassák a közönségnek, ők hogyan játszanák Bartók műveit 
Bartók után, Bartók szellemében… Szabadon.

A Bartók Plusz Operafesztivál Miskolc „Közép- és Kelet-Európa Salz-
burgjaként” kitüntetett helyet vívott ki magának a nemzetközi opera-
életben. A térség operaéletét bemutató sorozat előadóit idén a Moszkvai 
Helikon Színház (Leoš Janáček: A Makropulosz-ügy), a konstancai „Oleg 
Danovski” Nemzeti Opera- és Balettszínház (Szergej Prokofjev: Rómeó és 
Júlia), a Bukaresti Nemzeti Opera (George Enescu: Oidipusz), a Krakkói 
Operaház (Richard Strauss : Ariadné Naxoszban) képviseli.

Kortárs zeneszerzők darabjait is színpadra állítják. Nem titkolt cél-
juk, hogy új népoperát fedezzenek fel és tegyenek közkinccsé a hazai és a 
nemzetközi operavilágban. Idén egy fiatal, de már Erkel-díjas zeneszerző, 
Beischer-Matyó Tamás: Kreatív kapcsolatok című operájának ősbemuta-
tóját láthatják Miskolcon a Budapesti Operettszínház vendégjátékában.

A fesztiválon, egy estén bemutatják Bartók Béla mindhárom színpadi mű-
vét. A kékszakállú herceg vára, A csodálatos mandarin és A fából faragott 
királyfi darabokból összefűzött Bartók-maraton produkcióinak színpadra 
állítása M. Tóth Géza munkája. A maraton napján, 2016. június 11-én Bar-
tók Béla szellemiségét idézve megnyílik a „Bartók és a színpad” című kon-
ferencia, Miskolc közterein egész nap Bartók muzsikát hallhatnak a járó-
kelők. A fesztivál programjáról, az előadókról és az előadásokról bővebben a 
fesztivál honlapján (www.operafesztival.hu) és a fesztivál Facebook-oldalán  
(www.facebook.com/miskolcioperafesztival) tájékozódhatnak.

Bartók után… Szabadon 345 milliós támogatás az Operafesztiválnak

A Miskolci Vigadó Étterem adott 
otthont az elmúlt hétvégén a mis-
kolci gráciák nyolcadik éve meg-
rendezett, hagyományos, tavaszkö-
szöntő jótékonysági báljának. 

A tavaly kezdődött program kereté-
ben tehetséges, rászoruló miskolci kö-
zépiskolások és egyetemisták tanulmá-
nyait finanszírozzák a Miskolci Gráciák 
Egyesületének tagjai. A bált is ennek 
jegyében szervezték meg, hagyomá-
nyosan a húsvét utáni első szombaton. 
– Most félmillió forintot gyűjtöttünk 
össze, amivel újabb hat gyereket szeret-
nénk támo-
gatni tanul-
mányaikban 
– mondta 
el Szitárcsik 
Anna, az 
egyesület tit-
kára.

A Miskol-
ci Gráciák 
Egyesület tíz 
éve alakult, Pelczné Gáll Ildikó elnök 
szerint nagyon termékeny volt ez a 
tíz év, hiszen nemcsak Miskolcon se-
gítettek már, hanem Kárpátalján és 
Erdélyben is.  – Sok olyan gyermek 
van, aki kiváló tehetséggel rendelke-
zik, az anyagi háttér azonban nem 
biztosított ahhoz, hogy tanulni tud-
jon. Mi ebben szeretnénk segíteni 
azzal, hogy havonta nyújtunk nekik 
ösztöndíjat, negyven-ötvenezer fo-
rint értékben – nyilatkozta. 

A rendezvényen most is, mint 
minden alkalommal helyi értéke-

ket mutat-
tak be, az 
est prog-
ramjaként 

D u c s a i 
Ágnes he-
lyi divat-
t e r v e z ő 
ruháiból állítottak össze egy kiál-
lítást. A nyitótáncot az Avas Tánc-
együttes adta elő, az est díszvendége 
Mága Zoltán hegedűművész volt. 

– Boldog vagyok, hogy részese le-
hetek a gráciák jótékonysági estjének, 
hiszen nagyon nemes célt tűztek ki 
maguk elé. Magam is támogatom a hát-

rányos helyzetű gyermekeket. Ebben az 
évben azt ígértem a közönségemnek, 
hogy folytatom a karitatív tevékenysé-
get. A közelmúltban Erdélyben, a Felvi-
déken és Svédországban is játszottunk 
– mondta el érdeklődésünkre a művész. 

Mága Zoltán, 
a magyar kul-
túra egyik 
legismertebb 
nagykövete 
öt kontinens 
csaknem száz 
országában 
koncertezett 
már. Játszott 
már kirá-

lyoknak, hercegeknek, világsztároknak, 
számtalan elismerés és kitüntetés tulaj-
donosa. Legfelemelőbb érzésnek azon-
ban elmondása szerint azt tartja, ha 
Magyarországon, jótékony célú rendez-
vényen szólal meg a hegedűje. A bálon 
bemutatkozott a Garai Szőlőbirtok és 
Pincészet. 

Egyházi hírEK, ESEMényEK

Gyümölcsoltó Boldogasszony búcsúja  
a hejőcsabai plébániatemplomban

TavaSzköSzönTő Bál  
Mága zolTánnal



Hirdetés Miskolci Napló

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu
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MEGHÍVÓ 
TávhőszolgálTaTás Napjára

2016. április 15.
PannErgy Nyrt. Tatár úti hőközpontja  
– Miskolci Geotermikus Projekt megtekintése
Helyszín:  3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.
8.15–8.45  Bemutatja Korózs András műszaki vezető

MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft.  
megtekintése
Helyszín:  3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.
9.00–9.30  Bemutatja Smaus Novák János  

műszaki igazgató

Mesevár Óvoda rajzpályázat
10.00–10.30  „Rajzolj az Óvodádért” rajzpályázat ered-

ményhirdetés. A zsűri elnöke  
Drozsnyik István a Magyar Köztársa-
ság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett 
Kondor Béla és Káplár Miklós-díjas kép-
zőművész. Meglepetés műsor a Mesevár 
Óvodától. Zártkörű rendezvény!

Bioenergy-Miskolc Kft. (BIOMI)  
– faapríték tüzelés megtekintése
Helyszín:    3534 Miskolc, Muhi utca (Shinwa-telep-

hely és Szinva-patak közötti területen)
11.00–11.20  Bemutatja Kókai Péter  

ügyvezető igazgató 
11.20–11.50   Meghökkentő fizikai kísérletek 

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence  
– Miskolci Egyetem, Műszaki  
Anyagtudományi Kar dékánja  

MIHŐ Kft. távfelügyeletének megtekintése
Helyszín:  3534 Miskolc, Gagarin u. 52. 
12.00–12.30  Bemutatja Fignár Zoltán  

Hőszolgáltatási üzemvezető

A környezetbarát túrára történő jelentkezés  
az összes helyszín esetében regisztrációhoz kötött.  

A regisztrációhoz szükséges: név/cégnév; lakcím.
Regisztráció: 2016. április 11-ig az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 46/533-136 E-mail: bereznayne.zsuzsa@miho.hu

Környezetbarát energia a jövőnkért!
Mesevár  

Óvoda

április 6–12-ig

LEGÚJABB TAVASZI AKCIÓNK VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN

Keresse polcainkon az akciós PICK termékeket:
Pick sertéspárizsi 1 kg 1399 Ft
Pick löncs 1 kg (COOP ABC, COOP Szuper) 1299 Ft

Fogyasszon tavasszal friss zöldséget:
Kígyóuborka  1 db   139 Ft
Zöldhagyma 1 csom. 129 Ft

Legyen törzsvásárlónk, hogy kedvezményeinkben részesülhessen!

Magyar tejföl  
20%, 330 g,  

egységár: 603 Ft/kg

199 Ft

Tolle  
trappista sajt                      

1 kg

1069 Ft

Delikát  
ételízesítő                    

75 g, 
 egységár: 2253 Ft/kg 

169 Ft

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.  

felújítási kötelezettséggel, kétfordulós versenyeztetési  
eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás)  

útján történő értékesítésre meghirdeti 2016. április 21-i  
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlant:

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt hon-
lapján www.mikzrt.hu, ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Széchenyi u. 60.), vala-
mint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális 
ajánlati ár (Ft)

Győri kapu 12/A. (épület 
és földhasználati jog) 216 13 000 000
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Az önkormányzati fenntartású 
óvodákba április 27-én, 28-án és 
29-én lesz a beiratkozás. Azokat a 
szülőket várják, akiknek gyermeke 
idén augusztus végéig betölti a 3. 
életévét.

Az óvodai felvétel a gyermek har-
madik életéve betöltése után kötele-
ző, azonban felvehető, aki a harma-
dik életévét a felvételtől számított 
féléven belül betölti, feltéve, hogy 
minden a településen lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező három éves és annál idő-
sebb gyermek óvodai felvételi kérel-
me teljesíthető – olvasható a város-
háza közleményében.

A gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, amelynek kör-
zetében lakik, illetőleg ahol szülője 
dolgozik. Az egyes óvodák körzet-
határairól az óvodák kapuin elhelye-
zett hirdetményben, valamint Mis-
kolc város honlapján olvashatnak. 
Az óvodák elérhetőségeit, körzeteit 
tartalmazó táblázat szintén letölthe-
tő a város honlapjáról.

A beiratkozás időpontja április 27-
28-29-én lesz, naponta 8 és 18 óra kö-
zött.

Beiratkozáskor a szülő vigye ma-
gával a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevére ki-
állított személyi azonosítót, ennek 
hiányában a születési anyakönyvi ki-
vonatot és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, továbbá a szülő szemé-
lyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványát.

Az óvodai jelentkezéshez jelentke-
zési lapot szükséges kitölteni, ame-
lyet bármelyik önkormányzati fenn-
tartású óvodában be lehet szerezni, 
vagy letölthető Miskolc város hon-
lapjáról.

A szülőknek a 32 önkormányzati 
fenntartású óvoda közül három óvo-
dát van lehetőségük megjelölni a je-
lentkezési lapon. A három megjelölt 
óvoda egyben a jelentkezési szándék 
sorrendjét is tükrözi. A jelentkezés-
nél fontos feltüntetni, hogy a válasz-
tott óvoda körzetes, nem körzetes, 
vagy munkahelyhez közeli intéz-
mény.

Az óvodAi és isKolAi beirAtKozásoK rendje

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz 
(Klik) tartozó intézményekben április 14-én és 15-én 
lesz az általános iskolai beiratkozás A központ tájékoz-
tatása szerint április 14-én, csütörtökön reggel 8 és este 
7, míg április 15-én, pénteken 8 és 18 óra között várják a 
szülőket az intézmények. A beiratkozáshoz a szülőknek 
magukkal kell vinniük a gyermek nevére kiállított sze-

mélyazonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
valamint az iskolaérettséget tanúsító igazolást. Ez utób-
bit az óvodából vagy a szakértői bizottságtól kapja meg a 
gyermek. A beiratkozás időpontjában arról is nyilatkoz-
ni kell, hogy hittan vagy erkölcstan oktatást választanak 
a gyermeküknek. Az iskola köteles minden, a felvételi 
körzetében életvitelszerűen lakó tanulót felvenni. 

A Jókai Mór Református Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola 
után, az Arany János Iskola is az 
asztalitenisz-utánpótlás bázisa 
lehet. A Martin-kertvárosi in-
tézmény ugyancsak részesült a 
sport államtitkárság és a Magyar 
Diáksport Szövetség eszköztámo-
gatásából.

A mintegy másfélmillió forint 
értékű sportszerek – adagológép, 
versenyasztalok, ütők és labdák 
– szintén „A sport legyen a tiéd” 
elnevezésű programnak köszön-
hetően kerültek az általános intéz-
ménybe. Így több mint 150 diák 
asztaliteniszezhet ezután az iskolá-
ban nap, mint nap.

– Ez az eszközcsomag rendkí-
vül jelentős az iskolánk számára. 
Ökoiskola vagyunk, nagyon fon-

tosnak tartjuk az egészséges élet-
módra nevelést, azt, hogy biztosí-
tani tudjuk a gyerekek számára a 
mindennapos sportolás, testmoz-

gás lehetőségét – mondta el az át-
adóünnepségen Klemmné Lőrincz 
Ildikó, az Arany János Általános 
Iskola igazgatója.

sporteszKözöKet KAptAK  
A MArtin-Kertvárosi diáKoK

Az 1980-as években 
átadott Pattantyús és 
Széchenyi Általános 
Iskolák tetőburkolata 
több helyen meg-
repedt, volt ahol a 
szél bontotta meg. A 
befolyó víz miatt ter-
meket kellett bezárni 
vagy átalakítani.

– Több teremben 
nem tudunk tanítani, 
mert esőzéskor folyik 
a víz a falakon. Az ét-
keztetésnek is szűkült 
a helyszíne, a torna-
termi szárnyban pe-
dig elcsúsznak a gyerekek, így sok 
mindent át kellett szerveznünk – 
nyilatkozta nemrégiben Tóthné 
Csorba Mária, az Avastetői Általá-
nos Iskola igazgatója.

Fodor Zoltán, a terület önkor-
mányzati képviselője tavaly no-
vemberben jelezte a közgyűlés-
nek, hogy választókörzetében több 
intézmény is beázik. Kriza Ákos 
polgármester segítséget ígért, mint 
mondta, nem fordulhat elő, hogy 
beázások miatt a gyerekek ne tud-
ják véghez vinni az oktatási prog-
ramjukat. 

Nemrégiben elkezdődtek a mun-
kálatok, új burkolat kerül a régi, 
megrepedt tetőre. – A kivitelező 
nemrégiben elkezdte a munkát, 
ami 30 napos határidőre van le-
szervezve. Ennek a technológiának 
van egy úgynevezett hőmérsékle-
ti differense, ami meghatározza, 
mikor lehet szigetelési munkát vé-
gezni – mondta el Fodor Zoltán. A 
Pattantyús úti Iskola javítása után a 
másik beázott intézmény, a Széche-
nyi Iskola következik majd. A két 
intézmény tetőburkolása mintegy 
12 millió forintba kerül.

javítják a tanintézmények  
tetőburkolatát

A Miskolci Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesü-
let Deák- Bárdos Mihály önkormányzati 
képviselő támogatásával szemétszedést 
szervez Lyukóvölgy területén április 12-
én és 13-án, délelőtt 10 órától, valamint a 
Számozott utcák területén április 20-án 
10-14 óráig. 

A szemétszedés helyszínei: április 12. kedd 
– délelőtt 10 órától Őzugró, Temető előtti út 
szakasza, április 13. szerda – Laczkótanya, 
Herceghajtás dűlő, Gulyakút területe. Áp-
rilis 20-án 10–14 óráig az Ötödik, Hatodik, 
Hetedik utcák területe.  A helyszíneken kon-
ténerek és szemeteszsákok állnak a segítők 
rendelkezésére.  

Hívják, várják a környéken élőket és mind-
azokat, akiknek bántja a szemét az utak mel-
lé, az árkokba eldobott, kihordott szemét. A 
szemétszedésben résztvevők számára a Mál-
tai Szeretetszolgálat szendvicset és üdítőt 
biztosít.

„Tavaszi szél szemetet söpör”



A Népkertet az 1870-es években 
alakították ki. Ekkor még a város 
szélének számított a terület. Déli ol-
dalán mezőgazdasági területek vol-
tak, amely az elkövetkezendő pár 
évtizedben villanegyeddé alakult. 

Itt állítottak először Magyarorszá-
gon szobrot Erzsébet királynénak. 
Ebben az időben a népkert neve Er-
zsébet-liget volt. A népkertnek és a 
korábban létrejött Lövölde kertnek 
két szórakozásra alkalmas helyisége 
is működött. 1896-ban egy korszerű 
szórakozóhely építését fontolgatták 
a városban és az 1898-as helyi saj-
tóban meg is jelent: a „Népkertben 
régóta érezzük hiányát az alkalma-
tos és díszes tánczteremnek; érez-
zük – annyival is inkább, 
mert néhány év óta min-
den tavaszi és nyári mu-
latság itt folyik le”. Soltész 
Nagy Kálmán polgármes-
ter vezetésével az ügy-
ben létrehozott bizottság 
határozatot hozott a ház 
feladatáról, méreteiről, 
még arról is, hogy „szi-
lárd anyagból, nevezete-
sen téglából fog épülni, te-
hát nem afféle swaizi faház 
lesz”. Az építészeti tervek-
kel Adler Károlyt bízták meg 1898-
ban. Az építés vontatottan haladt, 
mert egyrészt készült egy másik terv 
is az épületre, Görgey László és Siess 
Viktor munkája, másrészt az építen-
dő vigadó elhelyezése is gondot je-

lentett.  A népkert sétányrendszerét 
nem akarták megbolygatni, ezért a 
város vásárolt egy területet a Lövöl-
de kert mellett erre a célra. Az épü-
let avatóünnepsége 1903. április 24-
én volt, az első hivatalos rendezvényt 
június 7-én tartották.

A Népkerti Vigadó első bérlője 
Bokross Károly lett, a zenét Radics 
Lajos cigányzenekara szolgáltatta. 

1910-ben Böczögő József lett a bérlő, 
aki a Koronában is váltotta Bokrosst. 
A „Böczögő időszak” alatt lendült fel 
a Vigadó forgalma, ekkor lett Mis-
kolc kedvelt szórakozóhelye. Ekkor 
a Vigadó előtti részen vasárnap déli 

katonazenekari hangversenyek vol-
tak, a népkert sétányait ívlámpák vi-
lágították meg. Később, mivel méretei 
miatt nem volt gazdaságos ez épület 
üzemeltetése a népkerti sporttelephez 
akarták kapcsolni, a Miskolci Sport 
Egyesület csarnokává, a szomszédos 
korcsolya- és teniszpályák kiszolgáló 
épületévé átalakítani. Az épület át-
építési terveit Hajós Alfréd készítette 

el 1926-ban, emeletráépítés-
sel, torna- és vívócsarnok ki-
alakításával, amit a Miskolci 
Atletikai Kör használt. Az új 
funkciójú épületet 1927-ben 
nyitották meg. Ekkor nyerte 
el mai külső képét. A Vigadó-
ban kialakítottak egy új ven-
déglőt is, mely „Sport ven-
déglő” néven üzemelt.

A Népkerti Vigadó a má-
sodik világháború után tán-
cos szórakozóhelyként mű-
ködött 1985-ig, majd bezárt 

és állaga leromlott. 1995-től Puskás 
Péter tervei alapján felújították, a 
belső terek díszítése és berendezése 
Fata György munkája volt. A Nép-
kerti Vigadót 1997. január 30-án 
avatták fel újra.            Somorjai LeheL

A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesüle-
tének XI. Nemzetközi Sörverse-
nyét rendezik meg április 13-án 
Miskolcon. A megmérettetés arra 
is alkalmat ad, hogy a szakembe-
rek tájékozódjanak, hol tartanak 
ma világviszonylatban a magyar-
országi sörfőzdék. 

A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesüle-
tét 1994-ben tizennyolc sörfőzde tu-
lajdonosa alapította meg. Segítették 
tagjaikat a szükséges képesítés meg-
szerzésében, szakmai oktatásokat, ki-
állításokat, külföldi üzemlátogatáso-
kat szerveztek, javaslattevő szerepük 
volt a jövedéki törvény módosítása-
iban.  Az egyesület húsz éve minden 
második évben megszervezi nem-
zetközi sörversenyét Miskolcon. A 
megmérettetésre idén minden eddi-

ginél több, mintegy százötven neve-
zés érkezett, nemcsak Magyarország-
ról, hanem Romániából, Ukrajnából, 
Szlovákiából és Csehországból is. 

A bírálatot mintegy harmincfős, 
szakmai zsűri végzi majd, mégpedig 
az úgynevezett vakteszt szabályai sze-
rint. Tehát a zsűritagok nem tudják, 
melyik sörfőzde italát értékelik. – Ko-
rábban a zsűri dolga volt, hogy felis-
merje a benevezett söröket. Ez azon-
ban sok félreértésre adott okot. Ma 
inkább azt figyelik, hogy a beneve-
zett ital hordozza-e magában az adott 
kategória szükséges tulajdonságait – 

mondta el Vaskó György, a Kisüze-
mi Sörfőzdék Egyesületének elnöke. 
– Régebben csak kétféle maláta alap-
anyagú sört készítettek, ma azonban 
már többféle malátával dolgoznak 
főleg a kisebb sörfőzők. Így többféle 
ízt állítanak elő. A komlóból készült 
sörök is különfélék lehetnek, ha más-
más tájakról érkezik az alapanyag. Az 
íz ugyanis magában hordozza a tájjel-
leget – emelte ki a szakember. 

Vaskó György szerint a sörfő-
zőknek azért fontos időről időre a 
megmérettetés, hogy saját magu-
kat is elhelyezhessék a képzeletbeli 

palettán. – Tudnunk 
kell, hol tartunk 
szakmailag, talál-
kozunk kollégák-
kal, látjuk, hogy mi 
a nemzetközi trend 
– tette hozzá Vaskó 
György. Az idei ver-
seny tehát április 13-
án, délelőtt 9 órától 
kezdődik, a Miskolci 
Galériában.
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Az immár két éve működő Mis-
kolci Zöld Kosár Közösség egy 
tudatos termelői-fogyasztói 
közösség. Tagjai elkötelezettek 
a környezetbarát, fenntartható 
életmód iránt.

A közösség szervezője a térség 
fenntartható fejlődéséért 2003 
óta dolgozó Észak-Magyaror-
szág Flórája Faunája Alapítvány. 
Beszállítói javarészt a Belvárosi 
Biovásár biogazdái és más fenn-
tartható módon termelő helyi ter-
melők és kézművesek. Vásárlói 
körét közel négyszáz egészség- és 
környezettudatos család adja. Az 
alapítványnak és a szorgos önkén-
teseknek hála, ők könnyen, gyor-
san és olcsón jutnak hozzá a gaz-
dák áruihoz. Amióta működik, a 
gazdák megélhetése biztosabbá 

vált, hiszen a vételárat hétről-hétre 
nekik fizetik a tagok. A rendszer 
teljes mértékben nonprofit, nincs 
árrés, mindent termelői áron sze-
reznek be.  Az EGT/Norvég Civil 
Támogatási Alap támogatásával 
megvalósuló „Kis kosarak szület-
nek!” című projekt keretében az 
alapítvány hat borsodi kistelepü-
lés (Arnót, Baskó, Boldva, Királd, 
Kurityán, Gömörszőlős) lakossága 
számára is elérhetővé tette a Zöld 
Kosár kínálatát. 

A csapat időről időre gazdaságlá-
togatásokat is szervez. Húsvét előtt a 
lillafüredi pisztrángtelepen jártak, a 
következő gazdaságlátogatás pedig 
a kecskesajtjairól is híres Baráthegyi 
Majorságot célozza meg. A Zöld Ko-
sarat igyekeznek minél több helyen 
népszerűsíteni, legutóbb a megye-
házán mutatkoztak be. 

Zöld Kosárral  
az egészségért, környezetértÚjra miskolcon  

a finomabbnál 
finomabb sörök

miskolc értékei 13.

Szakma és tradíció

a Népkerti Vigadó

...éS moSt

aKKor...

A XVII. sz. végén pestisjárvány tizedelte meg Miskolc lakosait. Az addig 
használt temetők kevésnek bizonyultak, ezért az áldozatok többségét az ak-
kori városon kívül eső dombon, tömegsírban hantolták el. A köznyelv előbb 
a Csontvár, később a Tetemvár nevet adta a helyszínnek. A tetemvári pince-
sort a középkortól kezdve fokozatosan alakították ki. Egy 1657-es bejegyzés 
szerint Baráth Andrásnak pincét adnak a Szentpéteri kapun kívül az út mel-
lett. 1670-ben egy új pincét említenek a Szent Péter kapu előtt lévő bércen. A 
pincék kezdetben minden kiképzés és előtér nélküliek lehettek, valószínű ez-
zel van összefüggésben a 16. században kizárólagosan használt kőlik, kő luk, 
kőlyuk elnevezés. A kőlyukak eleinte csak bor- és termény tárolásra szolgál-
tak, később üregük előterébe helyezték el a szőlőpréseket, szerszámokat. A 
pincehelyeket a tanács jelölte ki, amiért „a város törvénye szerint az új tulaj-
donosok megfizették az áldomást”                                  fotó: mocSári LáSZLó

Vaskó György (középen) a 2014-es verseny díjátadóján



A magyar válogatottban 
már bemutatkozó Jesse Du-
dás után, a nagyszerűen telje-
sítő csapattárs, Kalvin Sagert 
is letette hétfőn a magyar ál-
lampolgársági esküt Miskol-
con. A városházi ünnepségen 

Kiss János alpolgármester 
elmondta: a hazánkba több 
mint két évvel ezelőtt meg-
érkező játékos először „csak” 
a miskolci jégkorongcsapat 
tagja volt – most pedig egy 
sokkal nagyobb csapatba ér-

kezett meg. Ezzel ugyanis el-
hárultak az akadályok a ma-
gyar válogatottbeli szereplése 
elől, így a kitűnő bekk ott le-
het az A-csoportos vb-re ké-
szülő nemzeti együttesünk-
ben.

A DVTK hazai pályán le-
győzte a Puskás Akadémiát 
szerdán a labdarúgó OTP 
Bank Liga 29. fordulójá-
ban.  A Diósgyőr sorozat-
ban az ötödik bajnoki mér-
kőzését nyerte meg saját 
közönsége előtt.

Lassú tempóban kezdő-
dött a mérkőzés, aztán a Di-
ósgyőr aktívabbá vált, de me-
zőnyfölénye csak a játékrész 

hajrájában 
érett gólok-
ká. Egy-egy 
t á m a d á s t 
a Puskás 
Akadémia 
is vezetett, 
ezek egyikéből született a 
szépítő találat közvetlenül a 
szünet előtt. 

A vendég együttes a máso-
dik félidőben átvette az irá-
nyítást, többször veszélyez-

tette a diósgyőriek kapuját, 
de nem sikerült egyenlíte-
nie, így pont nélkül maradt. 
(OTP Bank Liga, 29. fordu-
ló: Diósgyőri VTK - Puskás 
Akadémia 2-1 (2-1))

A versenybíróság április 5-i döntése ér-
telmében a korábban megóvott Félegyházi 
ASI – DVTK-Volán asztalitenisz mérkőzés 
két pontját 18-0-s győzelemaránnyal a Diós-
győrnek adta, így a DVTK-Volán matemati-
kailag is bebiztosította bajnoki címét és felju-
tott az extraligába. Mint ismeretes, az ellenfél 
idegenlégiósa a március 19-én játszott mér-
kőzés előtt nem tudta bemutatni az érvényes 
sportorvosi engedélyét, ezért a mérkőzést 
óvás alatt játszották végig a felek. A határo-
zat ellen a kézhezvételtől számított 8 napon 
belül a MOATSZ Fellebbviteli Bizottságánál 
fellebbezéssel lehet élni.

Szécsi és Hodges vezérletével, közönségszóra-
koztató játékkal jutott be kedden az Aluinvent 
DVTK a bajnokság elődöntőjébe. (Női kosár-
labda NB I. negyeddöntő, harmadik mérkőzés: 
Aluinvent DVTK - KSC Szekszárd 76-68 (26-17, 
16-20, 25-15, 9-16)) Maikel López vezetőedző a 
mérkőzést követően örömét fejezte ki, hogy be-

kerültek a legjobb négy csapat közé, 
mint mondta, ezt mindenki elvárta 
tőlük. - A kipontozódások, majd Hor-

ti Dóra sérülése után center nélkül maradtunk, 
de ezt is elviseltük. Örülök, hogy kedvezhettünk 
szép számú közönségünknek, szombaton is sze-
retnénk kiszolgálni a szurkolókat! – fogalmazott 
Maikel López. Az elődöntő első mérkőzését te-
hát április 9-én, este 18 óra 30 perctől játsszák 
Miskolcon, a Generali Arénában. 
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Folytatta jó  
hazai Sorozatát  
a DVtK

hirdetés

Elődöntőben 
a kosaras  
lányok!

Feljutott az extraligába  
a DVtK-Volán

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2016. 04. 09-től 2016. 04. 15-ig 

Héra prémium, színes falfesték, 5 l, 1400 Ft/l 6999 Ft

Héra prémium, színes falfesték, 2,5 l, 1680 Ft/l 4199 Ft

Héra  prémium, színes falfesték, 1 l,  

5 liter vásárlása esetén ajándék póló 1799 Ft 

Jub. mf., zománc, fehér, 0,75 l, 2132 Ft/l 1599 Ft

Trikolor kerítésfesték, 0,75L (fémre, fára) 2132 Ft/l 1599 Ft

Trinát Aqua magasfényű zománc, 1 l             2799 Ft 

Trinát ált. akrilfesték, ae., 400 ml, 2372 Ft/l 949 Ft

Trinát kádzománc, fehér, ae., 400 ml, 3248 Ft/l 1299 Ft

Adeplast glett, 0-5 mm, fehér, 20 kg, 85 Ft/kg 1699 Ft

Rigips Rimano Multi vakoló, 5-50 mm, 20kg 3499 Ft

Héra beltéri falfesték, fehér, 15 l, 400 Ft/l            5999 Ft

Pro-Gold festhető akril tömítő, 280 ml, 1603 Ft/l 449 Ft

Apróhirdetés
Nyékládháza központjában el-
adó 4 szobás, gázos családi ház te-
lekáron. Érdeklődni: 70/265-2930.

Kicsi gyerekei vannak és jó vol-
na még két kéz? Egy másik anyu-
ka segíthet. Önkéntes anyu-
kák segítenek, csak telefonáljon! 
30/9058113, miskolciotthonsegi-
tunk@gmail.com

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to nozás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-

sek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

36 éves, miskolci, 180 cm ma-
gas, vékony, kedves fiatalem-
ber, komoly kapcsolatra megis-
merkedne egy kedves lánnyal,  
hölggyel. Tel.: 06-20/541-1859, 
gergo4367@gmail.com.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-

lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk 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, sz, cs, 
p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

A munkavégzés idején kérjük  
a lakosok és a főutcai vállalkozások türelmét  

és megértését! Köszönjük!

Térburkolat tisztítás  
Miskolc belvárosában

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.  
az alábbi helyszínen és időpontban  

térburkolat tisztítást végez, ami  
az adott terület szakaszos lezárásával,  
a gyalogosforgalom korlátozásával jár.

Térburkolat tisztítás ütemezése, helyszínei

Helyszín
Munkavégzés Időtartam

Kezdete Befejezése nap

Széchenyi utca 
keleti rész

2016. 04. 09. 2016. 04. 16. 8

2016. 04. 12. 2016. 04. 16. 5

Széchenyi utca 
Nyugat rész

2016. 04. 09. 2016. 04. 16. 8

2016. 04. 12. 2016. 04. 16. 5

Az ütemezés változhat, amennyiben  
azt külső körülmények indokolják.

A Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja

OPERETT NAGYKONCERT
 2016. április 25., 19 óra

MISKOLC – Művészetek Háza 

SZTÁRVENDÉG: OSZVALD MARIKA

Jegyek elővételben kaphatók Miskolcon  
a Rákóczi utca 2. szám alatt!  

(46) 508-844; 06-30/846-3009

Sagert KalVin is  
magyar állampolgár lett
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A Miskolc Holding Zrt.  

MunkAtársAt keres
a Miskolci TuriszTikai kfT.-hez  

az alábbi Munkakörökbe:

gAZdAsági veZető
A leendő munkatárs feladatai: 

•  A társaság pénzügyi, kontrolling, számviteli és adózási folyamatainak 
irányítása

• Vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységek koordinálása
•  A gazdasági szervezet munkájának felügyelete, szakmai támogatása és 

operatív irányítása
• Üzleti tervek készítése
•  Az üzleti évre vonatkozó számviteli szabályok szerinti éves beszámolók, 

üzleti jelentések elkészítése
•  Havi-, negyedéves-, éves pénzügyi kimutatások, jelentések, zárások, 

beszámolók elkészítése
• Számviteli illetve adóhatósági ellenőrzésekben való közreműködés
• Szabályzatok, eljárási utasítások készítése és felülvizsgálata

 A pályázóval szemben támasztott elvárások: 
• Felsőfokú gazdasági végzettség
• Mérlegképes könyvelői végzettség előnyt jelent
• Legalább 5 év szakterületen szerzett tapasztalat
• Minimum 3 év vezetői tapasztalat
• Önállóság, pontosság, precizitás
• Kiváló kommunikációs készség
• Csapatmunkára törekvés
• Stressztűrő képesség
• Rugalmasság 

Ajánlatunk: 
• Stabil háttér
• Kihívást jelentő, felelősségteljes munkakör
• Kellemes munkahelyi környezet
• Béren kívüli juttatások 

Munkavégzés helye:  
Miskolci Turisztikai kft. 3519 Miskolc, Pazár sétány 1.

fényképes szakmai önéletrajzokat a pályázni kívánt  
munkakör megjelölésével  

az mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy  
a 3501 Miskolc, Petőfi u. 1–3. címre várunk 2016. április 25-ig.

A Miskolc Holding Zrt.  
MunkAtársAt keres

a Miskolci ingaTlangazdálkodó zrT.- hez 
az alábbi Munkakörbe:

MűsZAki MunkAtárs
A leendő munkatárs feladatai: 

•  A forgalomképes önkormányzati és a MIK Zrt. tulajdonában lévő ingat-
lanok kezelési, üzemeltetési, állagmegóvási, karbantartási feladatainak 
koordinációja

• Bérlemények átadás-átvétele
• Kezelői, üzemeltetői feladatok ellátása
• Helyszíni műszaki állapotfelmérések
• Nyilvántartási rendszer vezetése
• Ügyfélszolgálati tevékenység elvégzése
• A kezelt ingatlanokkal kapcsolatos bérlői panaszok kivizsgálása
• Hivatalos levelezések lebonyolítása

 A pályázóval szemben támasztott elvárások: 
• Legalább középfokú szakirányú végzettség (műszaki/építőipari)
• Ingatlanok karbantartásában, üzemeltetésében szerzett gyakorlat
• Ügyfélszolgálati területen szerzett tapasztalat előnyt jelent
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat
• Kiváló kommunikációs készség
• Rugalmasság, megbízhatóság
• Hatékony, precíz munkavégzés

Ajánlatunk: 
• Stabil háttér, szakmai fejlődési lehetőség
• Változatos feladatok és munkakörnyezet
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye:  
3530 Miskolc, széchenyi u. 60. és 

Miskolc város közigazgatási területe.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával  
és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével  

a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre  
vagy a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1–3. címre várunk  

2016. április 30-ig.

állásbörze az „európai  
Munkáltatói napok” keretében

a borsod-abaúj-zemplén Megyei kormányhivatal foglalkoztatá-
si főosztálya és a Miskolci Járási hivatal foglalkoztatási osztálya az 
állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatának kezdemé-
nyezésére az „európai Munkáltatói napok” keretében állásbörzét 
szervez.

Az állásbörze időpontja: 2016. április 12., 9.00 óra 
A rendezvény helyszíne: iTc nemzetközi kereskedelmi központ (Mis-

kolc, Mindszent tér 1.)
A rendezvény célja:
•  a munkáltatók és álláskeresők közvetlen találkozásának biztosítása a 

munkába helyezés elősegítése érdekében,
•  lehetőség biztosítása interaktív (előzetes) állásinterjúra, próba felvételi 

tesztek kitöltésére, 
•  a kormányhivatal munkaerő-piaci programjainak bemutatása (támoga-

tások, képzések, munkaerő-piaci szolgáltatások, stb.),
•  az uniós forrásból megvalósuló GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” pro-

jekt támogatási lehetőségeinek és az EURES hálózat tevékenységének 
bemutatása,

• segítségnyújtás az önéletrajz elkészítésében.
Az állásbörzére tisztelettel várjuk az álláskeresőket Miskolcról, a miskolci 

járásból, valamint a megye más járásaiból egyaránt. Kérjük, hogy meglévő 
önéletrajzaikat hozzák magukkal. 

A rendezvényen várhatóan legalább 80 munkál-
tató és szolgáltató lesz jelen.

A rendezvényt a Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Kormányhiva-
tal hazai és az Európai Szociális 
Alap által biztosított forrás-
ból finanszírozza.

Részletekért keresse fel  
autószalonunkat!



„Fűben-fában orvosság” – 
áprilisban ez adja az apro-
pót az Erzsébet téri Miskol-
ci Termelői Naphoz. Április 
17-én, vasárnap délelőtt 9 
óra és délután 1 óra között 
ismét helyben vagy a kör-
nyéken készült finomságok, 
kézműves termékek, érde-
kes és izgalmas programok 
várják az érdeklődőket. 

Ezúttal Kisgyőr, a fara-
gott falu mutatkozik be a 
rendezvényen és a Bükkal-
jai Mesterek Népművésze-
ti Egyesülete tart kézműves 
bemutatókat többek között 
fafaragóival, fazekassal, tex-
tiljáték- és tűzzománc-ké-
szítővel, csipkeverővel. Aki 
eddig még találkozott sze-
mélyesen Kovács Attila Eu-
rópa-bajnok cipészmester-
rel, akkor mindenképpen 
látogasson ki a rendezvény-

re, mert a díjnyertes lábbe-
lik készítője is ott lesz a Mis-
kolci Termelői Napon április 
17-én. A gyerekeknek játszó-
házzal, megzenésített gyer-
mekversekből álló koncerttel 
és bábelőadással kedvesked-
nek a szervezők. A felnőttek 
pedig a Nemzetközi Kézmű-
ves Sörversenyhez kapcso-
lódva csapolt kézműves sört 
kóstolhatnak és vásárolhat-
nak. A tavaszi megújuláshoz 
kapcsolódóan a gyógynö-
vények jótékony hatásairól 
a Diósgyőri vár gyógynö-
vény-szakértője tart egész 
napos bemutatót és előadást.

Mindezekhez pedig jön-
nek a szokásos finom sajtok, 
lekvárok, gyógynövényes 
szirupok, mézek, szörpök, 
házi füstölt húsáru, házi 
csokoládé, kézműves kek-
szek, házi tészta, és ami még 
szem-szájnak ingere.

Április 10. vasárnap VÁNya 
bÁcsi színmű két részben – 
fordította Makai Imre 19:00 | 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

Április 11. hétfő FÖLDEs 
EsT 18:00 | NAGYSZÍNHÁZ

Április 13. szerda Vuk - 
iNVErsEDaNcE Fodor 
Zoltán Társulat előadása 
táncjáték 10:00 | KAMARA 
Habakuk bérlet Jegyvásárlás

Vuk - iNVErsEDaNcE 
Fodor Zoltán Társulat előadá-
sa táncjáték 14:00 | KAMARA 
Kerekerdő bérlet Jegyvásárlás

LiLioM küLVÁrosi 
LEgENDa 17:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Latabár ifj. bér-
let Jegyvásárlás

ZűrZaVaros éjsZa-
ka vígjáték 19:00 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásárlás

MiskoLc DixiEL-
aND baND 20:00 | CSAR-
NOK Jegyvásárlás

Április 14. csütörtök Vuk 
- iNVErsEDaNcE Fodor 
Zoltán Társulat előadása tánc-
játék 10:00 | KAMARA Hét-
mérföldes bérlet Jegyvásárlás

Vuk - iNVErsEDaNcE 
Fodor Zoltán Társulat előadá-
sa táncjáték 14:00 | KAMARA 
Egyszervolt bérlet Jegyvásárlás

Egy Óra VErsEk 
kÖZT MűVésZEiNk 
TÁrsasÁgÁbaN 17:00 | 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

a Nagy roMuLus 
Történelmietlen történelmi 
komédia két részben 19:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

PiLLaNTÁs a híD-
rÓL színmű két részben 
19:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

Április 15. péntek Vuk 
- iNVErsEDaNcE Fo-
dor Zoltán Társulat előadása 
táncjáték 14:00 | KAMARA 
Óperenciás bérlet Jegyvásárlás

Vuk - iNVErsEDaNcE 
Fodor Zoltán Társulat előadá-
sa táncjáték 16:30 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásárlás

My Fair LaDy musical 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

FELoLVasÓ sZíNhÁ-
Zi EsT - Kortárs magyar 
dármairodalom 19:00 | JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás

Április 16. szombat éDEs-
kETTEs hÁrMasbaN 
musical 15:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

My Fair LaDy musical 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

ZűrZaVaros éjsZa-
ka vígjáték 19:00 | KAMA-
RA Egressy (Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás
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programajÁnló
program/közélet

Lillafüred, József Attila-szobor
Április 11. 11 óra. Költészetnapi koszorú-

zás. Az emléktáblánál Finta Éva költő 
mond ünnepi köszöntőt, József Attila 
Óda című versét Balázs István adja 
elő. József Attila szobránál – termé-
szetesen versek kíséretében – min-
denki elhelyezheti az emlékezés vi-
rágait.

Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín
Április 13. 17 óra. A március 15-én 

Kossuth-díjjal kitüntetett Serfőző 
Simon író, költő köszöntése. Köz-
reműködik: Szabó Irén, a Miskolci 
Nemzeti Színház művésze; Balázs 
István előadóművész; Kocsis Csaba 
énekmondó; Koncz Károly György 
Radnóti-díjas előadóművész; Ren 
Domonkos, a Fazekas utcai Álta-
lános Iskola tanulója; Szatmári 
György, a Miskolci Nemzeti Színház 
művésze. Köszöntőt mond: Jánosi 
Zoltán József Attila-díjas irodalom-
történész, szerkesztő; Kiss Gábor 
Miskolc Megyei Jogú Város alpol-
gármestere.

Miskolci Egyetem, Pannon-tenger 
Múzeum

Április 8-9. IX. Országos Középiskolai 
Földtudományi Diákkonferencia. A 
pénteki napon az előadások a Miskol-
ci Egyetemen, szombaton pedig kül-
ső helyszínen, a Pannon-tenger Mú-
zeumban kerülnek megtartásra. Itt 
kerül sor az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre is délután. A zsűri tagjai 
neves, földtudományokkal foglalkozó 
szakemberek.

Művészetek Háza
Április 11. 19 óra. FILHARMÓNIA SZE-

ZONBÉRLET 7. Miskolci Szimfonikus 
Zenekar. Vezényel: Hollerung Gábor. 
Szólista: Lendvay József – hegedű. 
Műsor: Glinka: Ruszlán és Ludmil-
la – nyitány, Paganini: D-dúr hege-
dűverseny, Csajkovszkij: IV. (f-moll) 
szimfónia. 

Április 16.  19 óra. A MISKOLCI ILLÉS 
EMLÉKZENEKAR 10 ÉVES JUBILEUMI 
KONCERTJE. A koncert díszvendége 
Szörényi Levente lesz, akinek sze-
mélyes ajánlását 2013-ban megkap-
ta a zenekar. Az est folyamán a MIEZ 
számos vendégzenésszel egészül ki 
és eddig nem hallható, különleges 
hangzást kapnak a jól ismert Illés da-
lok. A női szólamokat Varga Andrea 
(Miskolci Nemzeti Színház) varázsolja 
színpadra, míg Négyesi Dániel (Mis-
kolci Dixieland Band) harsonán csat-

lakozik a zenekarhoz. Szántó Sándor 
ütőhangszeren kíséri végig a teljes 
koncertet és Járvás Vivien a lírai da-
lokban csellón játszik.

Ady Endre Művelődési Ház 
Április 10. 17 óra. E. ROSTAND: CYRANO 

DE BERGERAC. Dráma a Garabonciás 
Színtársulat előadásában.

Deszkatemplom
Április 10. 16 óra. Star Wars: a Sithek 

koncertje. Zenés áhítat a Deszka-
templomban, amelyen Varga László 
és növendékei (Gyüre Bálint, Czapák 
Attila, Papi Márk) orgonálnak. A be-
lépés ingyenes.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
Április 11. 14 óra. Legkedvesebb Rákó-

czi-mondám. Megyei illusztrációs 
pályázat eredményhirdetése és kiál-
lítás-megnyitó. 

Április 13. 9.30–14 óra. Konferencia II. 
Rákóczi Ferenc születésének 340. év-
fordulója alkalmából. 

Április 14. 14 óra. Hernádi Istvánné-em-
lékülés, emléktábla-avatás. 

Tompa Mihály Könyvtár
Április 13. 14 óra. Megemlékezés a köl-

tészet napjáról, foglalkozás általános 
iskolásoknak. József Attila életéről 
szóló kiállítás megtekintése. 

Április 14. 10 óra. Mikita Gábor színház-
történész-muzeológus papírszínházi 
előadása. 

Zenepalota
Április 20. 18 óra. Belvárosi Zenei Esték. 

Claxoton Quartet (Bárány Zoltán, 
Czakó Péter, Czímer Sándor, Meny-
hárt Ferenc) - klarinétok és sza-
xofonok. Közreműködik: Baranyai 
Sándor – ütőhangszerek. Műsor: J. 
S. Bach, Vivaldi, Mozart, Gershwin, 
Piazzola, Charlie Parker művei, va-
lamint népszerű átiratok. A belépés 
díjtalan. 

Csodamalom Bábszínház
Április 10. 10.30 óra. A csillagszemű ju-

hász, Huzella Péterrel.
Herman Ottó Múzeum, Papszeri Ki-

állítási Épület
Április 9. 10 – 14 óráig. Kézműves nap a 

barkókkal. Családi kézműves nap csa-
ládok, diákok és minden érdeklődő 
számára a királdi Művésztanya fiatal 
alkotóinak közreműködésével. 

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi 

biovásár a Belvárosi Ligetben! Bioélel-
miszerek közvetlenül a termelőktől. A 
biopiac szervezője az Észak-Magyaror-
szág Flórája Faunája Alapítvány.
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S z í n h Á z i  m ű S o r
Április 10. – április 16.

Március 1-jétől a Miskolci 
Egyetem könyvtár, Levél-
tár, Múzeum megbízott 
főigazgatója szendi attila 
történész-főkönyvtáros lett, 
aki korábban az intézmény 
főigazgató-helyettese volt. 

Mint mondta, a megúju-
ló intézmény a jövőben új 
funkciókat szeretne betöl-
teni. A hagyományos és di-
gitális információellátáson 
kívül egyfajta közösségi 
szerepet kívánnak felvállal-
ni. Ennek érdekében napi 
12 órás nyitvatartási idő-
ben, reggel 8-tól este 8-ig lá-
togatható a könyvtár. Olyan 
közösségi teret szeretnének 
létrehozni az intézmény-
ben, ahová mindig jó be-
térni, ahol olyan közösségi 
alkalmakat, programokat, 
rendezvényeket lehet szer-
vezni, amelyek a hallgatók 
és az oktatók számára le-
hetővé teszik a találkozást, 
az együttlétet. Céljuk to-
vábbá az is, hogy a város 
polgárainak is lehetőséget 
teremtsenek arra, hogy job-
ban megismerjék az egye-
tem életét. Több rendez-
vénysorozatot terveznek. 
– A magyar felsőoktatás-
nak ma már az úgyneve-
zett harmadik missziónak 

is meg kell felelnie, ez pe-
dig az értelmiségi létre való 
felkészítés – hangsúlyozta 
Szendi Attila. Ez az a gon-
dolatkör, amely mentén az 
egyetemi könyvtár szervez-
ni kívánja rendezvényeit az 
egyetemi hallgatók és okta-
tók mellett a város polgárai 
számára is. Az új közösségi 
tér lehetőséget ad majd akár 
arra, hogy a Miskolci Egye-
tem oktatói beszámoljanak 
azokról a magas szintű tu-
dományos kutatásaiknak 
a nagyközönség számára 
is értelmezhető oldaláról, 
amit Miskolc és a régió kell, 
hogy tudjon, kell, hogy is-
merjen. Szeretnék rendha-
gyó beszélgetésekre hívni 
a város neves közéleti sze-
mélyiségeit, üzletembereit, 
hogy megismertessék ma-
gukat, személyes történetü-
ket az egyetem hallgatóival, 
mintát szolgáltatva ezzel 
számukra. A legközelebbi 
eseményekről, rendezvé-
nyekről rendszeresen tájé-
koztatják a közönséget. 

Termelői nap,  
gyógynövényekkel

Miskolci olvasónk kérdezi, 
szerény jövedelmére való 
tekintettel, van-e arra le-
hetőség, hogy illeték lero-
vása nélkül indítson peres 
eljárást. 

 A költségmentesség en-
gedélyezése a bírósági eljá-
rásban a 6/1986. (VI. 26.) 
IM rendelet alapján le-
hetséges. Ha a fél jövedel-
me (munkabére, nyugdíja, 
egyéb rendszeres pénzbe-
li juttatása) nem haladja 
meg a munkaviszony alap-
ján megállapított öregségi 
nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegét, ami jelenleg 
28.500.-Ft, vagyona pedig – 
a szokásos életszükségleti és 
berendezési tárgyakon felül 
– nincs, részére költségmen-
tességet kell engedélyezni. 

Költségmentességben kell 
részesíteni - jövedelmi és 
vagyoni helyzetének vizsgá-
lata nélkül - azt a felet is, aki 
aktív korúak ellátására jo-
gosult, vagy aktív korúak el-
látására jogosult, a szociális 
igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló törvény sze-
rinti közeli hozzátartozójá-
val él közös háztartásban. 

Kivételesen költségmen-
tességet lehet engedélyezni 
akkor is, ha a feltételek nem 
állnak fenn, de a bíróság a 
fél egyéb körülményeinek 
figyelembevételével megál-
lapítja, hogy a fél létfenn-
tartása veszélyeztetett. An-
nak a félnek, aki a személyes 
költségmentesség engedé-
lyezését kéri, jövedelmi és 
vagyoni viszonyait megha-
tározott módon kell igazol-
nia. A bíróságon igényelhe-
tő formanyomtatvány, amin 
elő kell terjeszteni a kérel-
met és meghatározott mel-
lékleteket is csatolni kell.

A költségmentesség enge-
délyezését a felperes a per 
megindításával egyidejűleg, 
illetve az elsőfokú eljárást 
befejező határozat megho-
zataláig, az alperes legké-
sőbb a fellebbezés előterjesz-
tésével egyidejűleg kérheti. 
Ha azonban a fél a költség-
mentesség engedélyezését az 
eljárás megindítását követő-
en kéri, a költségmentesség 
nem terjed ki az eljárásnak 
az engedélyezés előtti sza-
kaszára.

StraSSburger gyula 
ügyvéd

a jogÁSz vÁlaSzol

költSégmenteSSég 
a bíróSÁgi 

eljÁrÁSban

megújuló inTézmény, 
új funkciókkal 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

mindenkit érhet jogeSet

hubay györgy önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart 2016. április 19-én 17 órától 
a Bársony János úti Általános Iskolában.

fodor zoltán önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart 2016. április  25-én (hétfőn), 
17 órától a Széchenyi Általános Iskolában (Hajós 
u. 5.).

kovács lászló önkormányzati képviselő la-
kossági fogadóórát tart április 29-én pénteken, 
17.00 órától az Ady Művelődési Házban.

KépViSelői FogaDóórÁK



Miskolci bordélyház,  
gyermekprostitúció

A Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészség bordélyház fenntartá-
sával elkövetett gyermekprostitúció kihasználása bűntette, kerítés 
bűntette, kitartottság bűntette és gyermekpornográfia bűntette miatt 
emelt vádat egy 46 és egy 44 éves férfival szemben. A vádlottak 2014 
elején döntöttek úgy, hogy nyitnak egy szalont Miskolcon, ahol fia-
tal nők szexuális szolgáltatást nyújtanak a vendégeknek. A helyiséget 
egy Soltész Nagy Kálmán utca 2. szám alatti lakásban alakították ki.

Az interneten hirdetést adtak fel, melyben fiatal lányokat kerestek 
„masszázsszalonban végzendő” munkára. A jelentkezőkkel felvették 
a kapcsolatot, közölték velük, hogy a szalon tevékenysége nem első-
sorban masszázs, hanem szexuális szolgáltatások nyújtása.

A lányokról erotikus tartalmú fényképeket készítettek, melyeket 
különböző, ilyen céllal működtetett weboldalakra töltöttek fel. A 
tevékenység legalizálása érdekében szabályos szerződést kötöttek a 
lányokkal, melyben hostess, illetve masszázs munkakör volt meg-

jelölve.
A szalonban 2014. 

márciusától 2015. máju-
sáig folyt a tevékenység. 
A vádlottak mobiltele-
fonnal látták el a lányo-
kat, hogy könnyebb le-
gyen a kapcsolattartás a 
vendégekkel. A lakásban 
valamelyik férfi mindig 
jelen volt, hogy vigyáz-

zon a lányokra és felügyelje 
a tevékenységüket. A szol-
gáltatásért kapott pénz felét 
a vádlottak tették el.

Közel egy éven keresztül 
egy fiatalkorú lány is dolgozott a szalonban. A lebuktatásakor tartott 
razzia során az egyik vádlott számítógépén 8-10 éves korú gyerme-
kek pornográf felvételeit 
is megtalálták. Az egyik 
vádlott házi őrizetben 
van, a másik jogerős sza-
badságvesztését tölti. Az 
ügyészség börtönbün-
tetést, közügyektől eltil-
tást és vagyonelkobzást 
indítványozott velük 
szemben a bíróságnak.

A Jósika utcában mentették a lakókat
Egy rendőr is füstmérgezést kapott kedden éjszaka Miskolcon, 

miközben a lakókat mentette egy Jósika utcai társasházban. A me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint tűzhelyen 
felejtett étel égett oda az egyik földszinti lakásban. Az esethez a mis-
kolci hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egység kiérkezése előtt a 
rendőr járőrök két felnőttet és egy gyermeket menekítettek ki a la-

kásból. A beavatko-
zás idejére tizenki-
lenc lakónak el kellett 
hagyni az épületet, 
ezt követően min-
denki visszatérhe-
tett az otthonába. A 
mentőszolgálat mun-
katársai egy rendőrt 
füstmérgezés gya-
nújával, a kimenekí-
tett gyermeket pedig 
megfigyelés céljából 
kórházba szállították.

Mozaik Miskolci Napló

Heti Horoszkóp
Kos (március 21 – április 20) A héten lehetőséget kap arra, 
hogy elmondja a véleményét és ezzel érdemes is lesz élnie, mert 
most valóban meg is hallgatják majd. Jobban szereti egyedül 

megoldani a dolgokat, de most mások segítségére is szüksége lesz. 

Bika (április 21 – május 20) Használjon ki minden alkalmat 
a héten, amikor egy kicsit előbbre léphet valamilyen területen, 
mert így lehetősége nyílik a tervei megvalósítására. Előbb az 

eredményeket kell keresnie és csak ezekre lépve ugorhat tovább.  

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki megpróbálja megváltoztat-
ni a véleményét valamiről. Nyitott is lenne a dologra, de ha az ér-
vek nem megfelelőek, marad a maga álláspontján. Ez lesz most a 

helyes döntés. Legyen olyan igényes, mint szokott.

Rák (június 22 – július 22) Kap egy második lehetőséget arra, 
hogy helyre hozzon valamit, amit egyszer elrontott. Ez segíthet 
abban is, hogy egy régi lelki sérelmet fel tudjon majd végre dol-

gozni. A héten érdemes lesz erre figyelni egy kicsit.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Valaki csak Önre vár, hogy 
meghozzon egy döntést, de Önnek még egy kis időre van szük-
sége. A héten azonban már érdemes lesz elhatároznia magát a 

dologgal kapcsolatban. Beszélgessen el valakivel a jövőről.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nincs azzal semmi baj, 
ha elkövet néhány hibát a héten, mert ezekből is csak tanulhat. 
Merje kipróbálni, hogy mi hogyan működik. Óvatos kísérleteket 

tesz, de az eredmények biztatóak lesznek. Menjen tovább ezen az úton.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Olyan helyen találhat-
ja meg a boldogságát, ahol nem is remélte volna. Ez a felismerés 
azonban azt jelentheti, hogy sok más dolgot is átértékel majd. 

Fontos lépéseket tett mostanában és most már az eredményre vár.

Skorpió (október 24 – november 22) Az Ön számára fontosak 
mások érzései és ezért hajlandó kisebb kellemetlenségeket is vál-
lalni. Ha ezt ők is értékelik, akkor talán érdemes volt az áldozat. 

Közösen kereshetnek megoldást egy problémára, ami mindenkit érint.

Nyilas (november 23 – december 21) Messzebbre viszi egy 
lehetőség, mint ahogyan azt remélni merte és most gyorsan el 
kell döntenie, hogy mihez kezdjen ezzel a helyzettel. Ki kell talál-

nia a következő lépését. Haladjon bátran a céljai irányába.

Bak (december 22 – január 20) Ne szégyellje az érzéseit, hi-
szen teljesen természetesek. Nem kell, hogy mindenkivel meg-
ossza őket, de akik közel állnak Önhöz, azokat beavathatja. Ne 

engedje, hogy kicsússzanak a dolgok a kezei közül, most fontos az irányítás. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Bizonyosságot keres, és meg 
is találja, de ezt a biztos kiindulópontot most arra kell használnia, 
hogy más területeken is beindítsa a sikert. Vegyen nagy lendüle-

tet, és vágjon neki a dolognak! Az eredmény nem marad el.

Halak (február 20 – március 20) Egy kicsit Önnek is rugalmas-
nak kell lennie, ha azt szeretné, hogy úgy alakuljanak a dolgai, 
ahogyan eredetileg elképzelte. Igyekszik több dolgot egyszerre 

megoldani és ez a hozzáállás másokat is lenyűgöz. 

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!
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Huszonharmadik alkalommal rendezték meg nemrégiben a „Menjünk világgá…!” utazási kiállítást Miskolcon. A kétnapos rendezvé-
nyen száz kiállító és mintegy nyolcezer látogató vett részt. A 2016-os év díszvendége Igló és a Szlovák Paradicsom, valamint Borsodná-
dasd volt. A szepességi tánccsoport a szlovák stand előtt hívogatta a látogatókat. Napjában többször finom illatok lengték be a kiállítóteret, 
a borsodnádasdiak helyben sütötték a hagyományos molnárkalácsot.  Rendkívüli érdeklődésre tartott számot a rendezvény nyeremény-
játéka, amelyen értékes ajándékokat, utazási utalványt, repülőjegyet, úti és ajándékcsomagokat nyertek a helyes válaszokat adók. (A nyer-
tesek részletes listája hírportálunkon, a minap.hu-n tekinthető meg, a rendezvényről szóló tudósításunkban).                 Fotó: Mocsári László

Forró NyoMoN

A Dél-Afrikában honos  
szurikáták kedvenc csemegéje

1

Legújabb, három részes keresztrejtvényünkben a Miskolci Állatkerthez kapcsolódó 
kérdéseket teszünk fel. A megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, leg-
később 2016. április 27-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket be-
küldők között három családi belépőt sorsolunk ki a Miskolci Állatkertbe.  

Április 23-án különleges programok-
kal várják a Miskolci Állatkertbe láto-
gatókat.  

Görögkatolikus napot tartottak múlt pénteken délután Mis-
kolcon, a Művészetek Házában. Az intézményben idén harma-
dik alkalommal hirdették a feltámadás örömhírét. A görögka-
tolikusok egyre nagyobb részt vállalnak a közéletben, az oktatás 
és nevelés mellett segítő szolgálatuk is egyre inkább kiszélese-
dik. A húsvéti öröm kiáradását misztériumjátékkal, személyes 
tanúságtételekkel és közösségi programokkal ünnepelték.

A pászka ünnepén

A hét fotója
Mocsári LászLó  

FeLvéteLe

UtAzási kiáLLítás


