
Miskolci Napló
2016. április 30.  |  17. hét  |  XIII. évfolyam 17. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Miskolci képviselő-testülete 
múlt héten fontos intézke-
déseket hozott a főutca és 
a belvárosi közterek rendje, 
biztonsága érdekében. A Fi-
desz-KDNP képviselőcsoport 
közben intézkedéssorozatot 
készít elő a vendéglátóhe-
lyek nyitvatartásával, és a 
kulturált szórakozás egyéb 
feltételeivel kapcsolatban.

Jövőre eMeliK a SalKaháziS 
tízezer foriNtot? 

2.
oldal

a lovagi tornák terére tervezett idei programokról tartottak kedden sajtótájékoz-
tatót. a rendezvényen jelen volt Pintér tibor, a Magyar lovas Színház művészeti 
vezetője is. 

5.
oldal

„Mi valóban lovasnemzet vagyunk…!”

3.
oldal

Nem állnak meg félúton  
– továbbra is napirenden a főutca 

hirdetés
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Miskolc alpolgármestere a nyugdí-
jakról, a munkában szépkorúvá vált 
miskolciakról és a lokális megbe-
csülésről nyilatkozott a Miskolci 
Naplónak. 

–  Alpolgármester úr az elmúlt hé-
ten egyeztetett a miskolci nyugdíjas 
szervezetekkel, és nyugdíjas klubokkal 
a szépkorúak és a városvezetés együtt-
működéséről, közös programjairól. 
Azóta a kormány 0,9 százalékos nyug-
díjemelést jelentett be. Mi erről a vé-
leménye?

K. J: – Nem az én véleményem fon-
tos, hanem a miskolci nyugdíjasoké, 
és az ő véleményüket tudom, ezt most 
sokan keveslik. De amiről mi egyez-
tettünk, az igenis többletet jelent a 
miskolci nyugdíjasok számára, ami-
ben a Fidesz-KDNP frakció és a vá-
rosvezetés következetes álláspontot 
képvisel immár harmadik éve. Mis-
kolc város erejéhez mérten külön kell 
foglalkozzon a munkában eltöltött 
évek után a miskolci szülőkkel, nagy-
szülőkkel. Erre indítottuk el a Salka-
házi Programot, amiben évi egyszeri 

10 ezer forintos anyagi megbecsülés 
mellett gazdag kulturális és közös-
ségépítő programokat kínálunk a 60 
év fölötti nyugdíjasainknak. Ezekről 
egyeztettünk a legnagyobb nyugdíjas 
szervezetekkel és klubokkal.

– Milyen most a hangulat a miskolci 
nyugdíjasok körében, mit gondol?

K. J: – Akkor kezdjük kicsit mesz-
szebbről, egyben az országos nyugdíj-
ügyek helyett maradjunk Miskolcnál. 
Emlékszem, amikor indult a Salkahá-

zi Program, akkor sok bel-
ső vitánk volt, hogy az éves 
tízezer forintos támogatás 
mekkora összeget tesz ki a 
város költségvetéséből, mi 
másra lehetne ezt költe-
ni és a program fenn-
tartható lesz-e? Ezen 
a téren két elvárá-
sunk volt, az 
egyik az, 

hogy semmiképp nem akarunk 
csak választási évben egyszeri 
juttatást adni a nyugdíjasoknak, 
mert ez távol áll ízlésünktől és a 

nyugdíjasok ügyét nem 
lehet olcsó kam-
pányfogásként ke-
zelni. Vagyis, ha 
elindítjuk a prog-
ramot, akkor azt 
fenn is kell tart-
sa ezt a város. 

A második 

elvárás az volt, hogy a nyugdíjasok ér-
demben érezzék az anyagi megbecsü-
lést is a város részéről, vagyis ezzel 
ugyanúgy tudjanak számolni éves be-
vételeik között, mint a nyugdíjjal. Tud-
ják, hogy ebben a város megbecsülése 
jelentkezik, de ez nem egy bizonyta-
lan, hol van, hol nincs adomány, ha-
nem ez bizony egyfajta helyi, loká-

lis egyszeri nyugdíj kiegészítés évente. 

És így már érthető, hogy mi a miskol-
ci modell. Az egyéni eltérő nyugdíjak-
hoz képest, amiért mindenki egyéni-
leg dolgozott eltérő munkakörben élete 
során, így nyugdíjuk mértéke is eltérő, 
nos e mellé Miskolc tesz egy egységes 
kiegészítést, most tízezer forintot. Ez-
zel kifejezzük, hogy a város élete szem-
pontjából minden egyes munkakör 
ugyanolyan fontos, másfelől pedig egy-
ségesen mindenkinek az éves nyugdíj-
bevételét egyszeri, érezhető mértékben 
ki is egészítjük. 

–  Lesz valami újdonság a nyugdíja-
sok háza táján?

K. J: – Több javaslattal éltek a klu-
bok, és a nyugdíjas szervezetek, ezek 
többségét meg is fogadnánk, sze-
retnénk májusban a közgyűlésnek 
is bemutatni ezeket a javaslatokat. 
A Salkaházi Programmal kapcso-
latosan annyit azért elmondhatok, 
hogy a Fidesz-frakció egy fenntart-
hatónak tűnő javaslattal kereste meg  
polgármester urat, miszerint jövőre 
emelkedjen az éves egyszeri juttatás 
mértéke is. De erről még döntés kell 
szülessen!

Kiss János: Jövőre nőhet a Salkaházis tízezer forint!

Mit tartalmaz a Salkaházi Program-
ra vonatkozó, új Fideszes javaslat? – 
kérdeztük Soós Attilát, a párt mis-
kolci frakcióvezetőjét.

S. A.: – Hivatalosan még 
semmit, de nem tagadom, 
hogy van ilyen javaslat 
Kriza Ákos polgármester 
úr asztalán.

– Kiss János alpolgár-
mester annyit elárult, 
javasolják, hogy egyfajta 
állandó nyugdíj kiegészítésként a miskolci 
nyugdíjasok Salkaházi Programon belül ka-
pott éves tízezer forintja emelkedjen. Igaz ez?

S. A.: – Fogalmazzunk úgy, hogy kezde-
ményeztük az emelés lehetőségének megvi-
tatását, hiszen a város bevételei tartósan nö-
vekedtek az iparűzési adókból, a turizmus 
terén komoly eredményeket értünk el és a 
város gazdasága hat év Fidesz-KDNP-s ve-
zetés után mégiscsak befordult az egyensúlyi 
állapotba. Vagyis lenne alapja egy mérsékelt 
emelésnek a nyugdíjas támogatási progra-
munkban is.

– Mi vagy ki fogja eldönteni az emelés 
kérdését?

S. A.:  – A Salkaházi Programot 
Kriza Ákos polgármester kezde-
ményezte, így nyilván elsősor-
ban polgármesteri mérlegelés 
kérdése ez, hiszen a program 

kapcsán a felelősség 
viselése is elsősor-

ban őt terheli. Emlé-
kezzünk csak, milyen 
dühödten támadta és 

agresszíven nyilatko-
zott a Jobbik a Salkaházi Program kapcsán, 
amikor nem a nyugdíjasok lokális megbecsü-
lését látta a programban, hanem a nyugdíja-
sok megvásárlásáról, meg bulizásáról beszélt. 
Nyilván egy esetleges Salkaházi éves egyszeri 
anyagi juttatás emelés kapcsán a polgármes-
ter és a nyugdíjasok még keményebb politikai 
kereszttűzbe kerülnének. De emellett szak-
mai megfontolások is szükségesek. Azonban 
a mostani csekély mértékű országos nyug-
díjemelés talán amellé billenti el az érveket, 
hogy, ha Miskolc képes emelni saját juttatását 
a nyugdíjasok irányába, akkor azt tegye is meg. 

Horváthné Pozsonyi Szilvia, a Barátság Nyugdí-
jas Klub vezetője rengeteg szépkorúval tartja a kap-
csolatot, elmondása szerint egyöntetűen elismerik a 
Salkaházi Sára Programot, annak vívmányait. Mint 
mondta, sokan egyedül élnek közülük, minden se-
gítség jól jön tehát számukra. „Úgy érezzük, különö-
sen nagy figyelemmel fordult az idősek felé a város 
vezetése. Jól esik, hogy Kriza Ákos polgármester ve-
zetésével így figyelnek ránk” – fűzte hozzá. Beszélt 
arról is, hogy az egyeztetéseken egyebek mellett fel-
merült egy hosszabb, élménydús buszkirándulás öt-
lete, amihez pozitív visszajelzést kaptak a városveze-
téstől. „A programok szellemileg is frissen tartják a 
szépkorúakat” – mutatott rá a klubvezető.

Molnár Gabriella, a Rákbetegek és Barátaik 
Klubja vezetője jó kezdeményezésnek tartja a Sal-
kaházi Sára Programot, aminek támogatási össze-
ge mindenképpen nagy segítséget jelent a nyugdí-
jasoknak. Valaki a komolyzenét kedveli, míg más 
a táncos programokért vagy éppen a versekért ra-
jong, azonban mindenki egyaránt megtalálja a 
neki tetsző programokat. Egyebek mellett terem-
bérlés támogatására, illetve arra tettek már javasla-

tot, hogy a programokat még szélesebb körben el-
érjék, reményeik szerint hamarosan a közgyűlés is 
tárgyalja majd ezeket. „Ha a városvezetés a továb-
biakban is figyelembe veszi a nyugdíjasok kéréseit, 
újabb előrelépést tehetünk” – fogalmazott Molnár 
Gabriella.

Gergely Józsefné, a Miskolci Dallamok Szárnyán 
Nyugdíjas Művészeti Klub vezetője úgy nyilatko-
zott, nagyra értékelik a Salkaházi Sára Programot, 
ami véleménye szerint működőképes. Vannak per-
sze apró javítanivalók rajta, ő maga is több javas-
lattal állt elő a rendszeresen meghirdetett egyezte-
téseken. Ilyen volt például, hogy a nyugdíjas civil 
szervezetek évente legalább egyszer 30-40 ezer fo-
rintos támogatásban részesüljenek. Szükség lenne 
egy buszra, amit a szervezetek használhatnának, 
de javaslatot tett egy ún. nyugdíjas klubok rendez-
vényházára is. „Nagy örömmel vettem tudomásul, 
hogy mindhárom javaslatom meghallgatásra ke-
rült és a legutóbbi egyeztetésen arról tájékoztatott 
a városvezetés, hogy dolgoznak ezeken. Ha valóban 
megvalósulnak, le a kalappal a program és a város-
vezetés előtt” – fűzte hozzá.

Nyugdíjas szervezetek vezetői a programról 

SoóS AttilA: „leNNe AlApJA  
egy mérSéKelt emeléSNeK”A Salkaházi Sára Programot 2014. júni-

usában indította el Miskolc önkormányza-
ta, hogy ezzel is kifejezze a város szépkorúi 
iránti tiszteletét, megbecsülését. A program 
iránt szinte az első naptól kezdve elsöprő 
volt az érdeklődés. A résztvevők évi egysze-
ri, tízezer forintos juttatásban részesülnek, 
számos szórakoztató, közösségi rendez-

vényt szerveztek és szerveznek a részük-
re, ismert sztárok, művészek részvételével, 
közreműködésével. Nemrégiben személyi 
riasztókat, ajtóriasztó ékeket is biztosítot-
tak a Fidesz-KDNP frakció képviselői a Sal-
kaházi Program azon résztvevői számára, 
akik ezt igényelték, biztonságuk fokozása 
érdekében. 

A SzépKorúAK megbecSüléSéért



Szerdán átadták a megyei kórház 
új, nyolcvan ágyas sebészeti épü-
letét. Miskolcon tavaly összevon-
ták a kórházak sebészeti ellátását, 
így a megyei intézményben több 
férőhelyre lett szükség. A sebészeti 
épület felújítása egymilliárd forint-
ba került. 

Modern szakrendelőket, nyolcvan új 
kórtermet és orvosi szobákat alakítot-
tak ki. Bezsilla János, az általános sebé-
szeti osztályvezető főorvosa elmondta: 
a kórtermekbe olyan betegek kerülhet-
nek, akik ápolást igényelnek, de lába-
dozásuk várhatóan gyors lesz, alig pár 
napot töltenek csak benn. Ők kényel-
mes körülmények között, egy szellős, 
tiszta szárnyban fogadhatják a látoga-
tókat.

Gazdaságosabb és a betegek számá-
ra is jobb lett az ellátás – hangsúlyozta 
a felújított épület átadása és az összevo-
nások kapcsán Csiba Gábor. A megyei 

kórház főigazgató-főorvosa elmondta, 
egy helyre koncentrálják a tudást és 
hozzáértést igénylő szakmák szakem-
bereit. - Ezért aztán kifésültük a két 
miskolci kórház szakmai struktúrá-
jából a párhuzamosságokat. Ennek ez 
volt az utolsó lépése. A szemészet, uro-
lógia, mellkassebészet és a rehabilitáci-
ós szakmák átmentek másik kórházba 
– fűzte hozzá.

A magyarok egészségügyi állapota 
rosszabb, a várható életkor pedig ala-

csonyabb, mint azt a körülmények in-
dokolnák – erről már Demeter Ervin 
beszélt. A megyei kormánymegbízott 
szerint hosszú időnek kell még eltelnie 
ahhoz, hogy mindez megváltozzon. Az 
elmúlt évek fejlesztései viszont jó irány-
ba mutatnak.  – Közel 20 milliárd fo-
rint érkezett, ennyit költöttünk épüle-
tek felújítására, műszerek beszerzésére. 
Lépésről lépésre haladunk – szögezte le. 
Az új sebészeti tömb májusban már be-
tegeket is fogadhat a tervek szerint.
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A három miskolci vonalon 90 
utasnyi műterheléssel végzett, 
összehasonlító mérés során a 
gázüzemű autóbusz 98 száza-
lékkal kevesebb nitrogén-oxidot 
juttatott a levegőbe, mint a dízel-
motoros változat.

A mérések igazolták, hogy bár 
a dízel autóbusz részecskeszűrője 
megtette a hatását, - hiszen kormo-
lásmentesen járja Miskolc utcáit -, 
ennek ellenére a dízel súlyosan rák-
keltő hatása továbbra is érvényesül, 
mert a mérőberendezés finomszűrő-
jén hátra maradt részecskék mérete 
olyan kicsi, hogy azok akadály nél-
kül juthatnak a tüdőn keresztül a vér-
keringésbe. – A gázmotornak ezzel 
szemben nincsen szüksége részecs-
keszűrőre, mivel a földgázban nincs 
olyan összetevő, amely az égés során 
koromfejlődéshez vezetne, így akár 
ötöd annyival kevesebb nanométer-

nyi részecske kerül ki belőle, mint a 
dízelmotor után szerelt szűrőből –
hívta fel a figyelmet Domanovszky 
Henrik, a Magyar Gázüzemű Közle-
kedés Klaszter Egyesület elnöke. Az 
egyesület által vezetett projekt része-
ként, a Közlekedéstudományi Intézet 
Magyarországon első alkalommal 
helyezett üzembe olyan „PEMS” be-
rendezést, amely menet közben fo-
lyamatosan képes a kibocsátott gá-
zok összetételének és mennyiségének 
elemzésére. - Arra kerestük a választ 
Miskolcon, vajon mekkora hatást 
érhetünk el egy tiszta gázüzemű au-
tóbuszflotta üzembeállításával – je-
gyezte meg a Domanovszky Henrik.

A 75 CNG autóbusz Miskolcon 
várhatóan évi 4,25 millió kilomé-
tert fog megtenni. Ezek a járművek 
évente 66 tonnával kevesebbet nit-
rogén-oxidot juttatnak a város le-
vegőjébe, ugyanennyi dízelbuszhoz 
képest.

CNG: egészségesebb levegő ÁtadtÁk a megyei kórhÁz  
új sebészeti épületét

Nincs alternatívája a miskolci főutca és a hozzá kapcsolódó terek folya-
matos fejlődésének, megújulásának – hangsúlyozta Szécsényi Marianna, 
a Fidesz-KDNP miskolci képviselőcsoportjának szóvivője szerdai sajtótá-
jékoztatóján.

Amint arról közgyűlési tudósítá-
sunkban is olvashattak, múlt héten 
fontos intézkedéseket hozott Miskol-
ci képviselő-testülete annak érdeké-
ben, hogy a gyalogosok még inkább 
magukénak érezzék a főutcát, és biz-
tonságosak legyenek a belvárosi köz-
terek. Kovács László a Fidesz-KDNP 
frakcióelnöke a városvezetés további 
szándékaival kapcsolatban az ülésen 
úgy fogalmazott, intézkedéseikkel 
nem állhatnak meg félúton, hiszen 
a belváros rendje, helyzete nagyon 

fontos Miskolc fejlődésének megíté-
lése szempontjából is. 

 – A Fidesz-KDNP-s városvezetés 
szerint nincs alternatívája a miskol-
ci főutca és a hozzá kapcsolódó terek 
folyamatos fejlődésének, megúju-
lásának – ezt már Szécsényi Mari-
anna, a képviselőcsoport szóvivője 
mondta szerdai sajtótájékoztatóján. 
A hét elején ezért a belvárosi üzletek 
tulajdonosaival, bérlőivel, a belváro-
si klaszter és a BOKIK képviselőivel 
ültek tárgyalóasztalhoz (bővebben l. 

külön), s  párbeszédet kezdeményez-
nek a kerékpáros civil szervezetekkel 
is azért, hogy a főutcán a gyalogosok 
és a kerékpárosok egyaránt bizton-
ságban érezhessék magukat.

– Mi ugyanis velük együtt, folya-
matos párbeszédet folytatva szeret-
nénk elérni, hogy még tisztább, kul-
turáltabb legyen a Széchenyi utca. 
Olyan hely, ahol élmény a szórako-
zás – hangsúlyozta a szóvivő.

A képviselőcsoport mindezen 
konzultációk mellett teljes erőbedo-
bással készíti elő a főutcai vendéglá-
tóhelyek nyitvatartását és a kulturált 
szórakozás egyéb feltételeit szabá-
lyozó következő intézkedéssoroza-
tát is. Szécsényi Marianna jelezte, a 
legutóbbi közgyűlés után arra kér-
ték az önkormányzati rendészeket és 
a seriffeket, hogy a gyalogosok és a 
főutcai lakosok érdekében hozott in-
tézkedések betartását fokozott mó-
don ellenőrizzék. Kiemelte, a főut-
cát érintő tervezett intézkedéseiről, 
az ezeket megelőző tárgyalásokról 
folyamatosan tájékoztatják majd a 
közvéleményt.

Egységes belvárosi utcaképet alakí-
tana ki Miskolcon az önkormány-
zat, hogy még vonzóbb legyen a 
főutca. A koncepció érintené a ka-
pualjakat, a parkolást és a virágo-
sítást is. Erről egyeztettek hétfőn 
a város, a BOKIK és a belvárosi 
klaszter vezetői, képviselői. 

A megbeszélést azzal a céllal kez-
deményezték, hogy a májusi közgyű-
lésen már újabb, a témát érintő, va-
lamint az érintettekkel megvitatott 
javaslatokkal állhassanak elő. Ezért 
ülnek tárgyalóasztalhoz az önkor-
mányzat képviselői a belvárosi üz-
letek tulajdonosait, bérlőit tömörítő 
szervezetekkel. Velük együttműköd-
ve, közösen szeretnék elérni, hogy 
még tisztább, kulturáltabb legyen a 
Széchenyi utca. – Miskolc város ve-
zetésével együtt, kiváló együttmű-
ködésben nagyon sok olyan 

programelemen tudtunk változtatni, 
erősíteni, amelyek fontosak a helyi 
vállalkozók számára. Például a ko-
rábbi időszakhoz képest jelentős elő-
relépés történt a bérleti díjak arányo-
sabb meghatározásában is – mondta 
el egyebek mellett Bihall Tamás, a  
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) elnöke. A 
megbeszélésen a vendéglátóhelyek 
egységes megjelenéséről, a parko-
sításról, a virágosításról, a belváro-
si üzletek árufeltöltésének rendjéről, 
valamint az üzlettulajdonosok par-
kolásáról is egyeztettek. A turisták és 
a miskolciak elsősorban a belváros-
ban végbemenő változások alapján 
alkotnak véleményt Miskolc fejlődé-
séről. Ezért is fontos a városvezetés 
szerint, hogy a főutca és a hozzá kap-
csolódó terek folyamatosan fejlőd-
jenek, megújuljanak, élhetőek, biz-
tonságosa k legyenek. 

Nem ÁllNak meg félútoN  
– továbbra is napirenden a főutca

egyeztetett a város,  
a bokik és a klaszter



Leszállhatnának már Miskolcról 
ezek a „jogvédők” vagy micsodák – 
tényleg nem egyszerű pontos definíci-
ót találni arra, amit művelnek, ugyan-
úgy, mint ahogy rájuk sem. Olvasom a 
TASZ-NEKI közlemény utóiratában, 
ki mindenkivel vannak szövetségben 
a diszkrimináció elleni hősies harc je-
gyében. Van itt minden, az Utcajo-
gász Egyesülettől, a Szexmunkások 
Érdekvédelmi Egyesületéig (nem vicc, 
mozaikszóban úgy fest a nevük, hogy 
SZEXE!) – szóval biztos el tudnák ma-
gukat mással is foglalni, mint hogy a 
fejlődés útjára lépett, békére, bizton-
ságra vágyó városokat molesztáljanak. 
Jó, nyilván tudjuk, miféle érdekcsopor-
tok állnak a hasonló szervezetek hát-
terében, mint ahogy az sem titok, mire 
megy ki igazából a játék, de akkor is 
sajnálja őket az ember egy kicsit, ami-

kor olvassa pl. azt a sok ostobaságot, 
amit legújabban megint összehordtak 
Miskolcról. S hát eszébe jut az idézet is 
Esterházy Pétertől, miszerint „Kutya 
nehéz úgy hazudni, ha az ember nem 
ösmeri az igazságot!” 

Nagyon gazdag ember lennék, ha 
annyi millióval áldana meg a sors, 

ahányszor felajánlották ezeknek az 
emberjogi élharcosoknak, hogy költöz-
zenek már le valameddig Budapestről 
Lyukóba, vagy a Számozott utcák kör-
nyékére egy kis valóságot szagolni (ez 
jelen esetben szó szerint értendő) az-
tán mondjanak véleményt! Erre ter-

mészetesen mindig az a válasz, hogy ez 
demagógia – hát akár az, akár nem, 
nyugodtan leköltözhetnének, de erre 
valahogy még soha nem került sor. Pe-
dig valószínűleg pillanatok alatt ösz-
szejönne számukra közadakozásból 
egy kalyibára való, Lyukó legvadregé-
nyesebb részén - aztán meg odajárna 

röhögni a város. Bár nem sokáig, mert 
szerintem pár nap múlva csak egy 
porfelhőt látnánk utánuk. Független 
megfigyelők szerint ugyanis kifejezet-
ten leamortizálja az emberjogi elköte-
leződést, ha az ember feje felül fényes 
nappal ellopják a tetőt, kivágják az ud-

varról a termőre fordult barackfáját, 
és még jól kupán is gyűrik, ha emiatt 
óbégatni próbál.

Miskolc az elmúlt években talpra 
állt és megtanult hatékonyan küzdeni 
azok ellen a destruktív jelenségek el-
len, amelyek a korábbi évtizedekben 
nem csupán az itt élők mindennapjait 

nehezítették meg, de a város hírnevét 
is folyamatosan rontották. Mint a fo-
lyamatos támadásokból is látható, ez 
nyilván nem mindenkinek tetszik, s ha 
megpróbálják „romaügynek” beállítani 
a közrend, közbiztonság, közegészség-
ügy érdekében tett intézkedéseket - hát 

lelkük rajta. Akinek nem inge, ne vegye 
magára, én nem nagyon emlékszem rá, 
hogy a hatósági ellenőrzések vagy a te-
lepfelszámolások kapcsán bármikor 
is elhangzott volna bármilyen nemze-
ti, etnikai kisebbségre történő utalás. 
Mármint a város részéről, a jogvédők 
meg a kisebbségi szervezetek az más 
tészta, de nekik nyilván meg van enged-
ve a megkülönböztetés. 

Ha pedig valakik zaklatásnak ér-
telmezik a törvények, helyi szabályok 
betartatására irányuló ellenőrzéseket, 
azokkal kapcsolatban joggal merülhet 
fel, hogy valójában a rend és a törvé-
nyesség ellen vannak. Borítékolható, 
Miskolcon már nem sok sikerélmé-
nyük lesz.

Még a Szexmunkások Érdekvédelmi 
Egyesületének közreműködésével sem. 

SzepeSi Sándor
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„A Miskolci ZÖLD KOSÁR valódi közösséggé vált!” - mondta Lenkey Péter szakmai vezető. A ta-
gok hetente találkoznak, hogy átvegyék a gazdáktól rendelt vegyszermentes finomságokat, jó-
tékonykodjanak, a következő kirándulásra készüljenek, vagy csak egy jót beszélgessenek.

Az immár két éve működő Miskolci Zöld Ko-
sár Közösség a térség legnagyobb termelői-fo-
gyasztói közössége. A közösség szervezője a 
térség fenntartható fejlődéséért 2003 óta dol-
gozó Észak-Magyarország Flórája Faunája Ala-
pítvány. Egyébként ők azok, akik a rövidesen 
11-éves miskolci biopiacot is működtetik.
A szorgos önkénteseknek köszönhetően az 
egészség- és környezettudatos családok köny-
nyen, gyorsan és olcsón jutnak hozzá a gaz-
dák áruihoz. A rendszer teljes mértékben non-
profit, mert mindent termelői áron szereznek 
be. Amióta a Zöld Kosár működik, a gazdák 
megélhetése is biztosabbá vált, hiszen a vétel-
árat hétről-hétre nekik fizetik a tagok.
Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támo-
gatásával megvalósuló „Kis kosarak szület-
nek!” című projekt keretében az alapítvány 
Miskolc mellett 6 borsodi 
kistelepülés lakossága szá-
mára is elérhetővé tette a 
Zöld Kosarat.
Az elmúlt egy évben több 
mint 30 programot szer-
veztek annak érdekében, 
hogy a közösség ismer-
tebb és nagyobb lehessen. 
Tanulmányutakat szervez-
tek más termelői-fogyasz-
tói közösségszervezők-
höz. A vidéki közösségek 
fejlődését műhelybeszél-
getésekkel, bio-kóstolós 

rendezvényekkel segítették. Jótékonysági 
akcióikkal nyugdíjasklubon, árva gyereke-
ken, gluténérzékeny családokon, kisgyer-
mekes  anyukákon segítettek.
Gazdaságlátogatásokon jártak, kiránduláso-
kat szerveztek. Közösségi kertet műveltek és 
közösen dolgozták fel az idényzöldségeket, 
gyümölcsöket. Városházán, megyeházán, is-
kolákban, egyetemen, nyugdíjasklubokban 
is bemutatkoztak, megmutatva, hogy az 
emberek „a gyomrukon keresztül is szolgál-
hatják a környezetvédelem ügyét”, ha áttér-
nek a bioélelmiszerek fogyasztására. 
A projekt keretében megvalósított látványos 
kommunikációs kampányukkal megmutatták, 
hogy az elszánt civilek társadalmi vállalkozá-
suk révén képesek a helyi környezeti-társadal-
mi-gazdasági helyzeten egyszerre javítani.

CigányelleneSSéggel vádoljáK  
a MiSKolCi önKorMányzatot

lendületben a taSz, neKi, SzeXe

A Miskolci ZÖLD KOSÁR közösség a régió legnagyobb 
gazdaságzöldítő kezdeményezésévé vált 

Cigányellenességgel vádolja és be-
perelte a miskolci önkormányza-
tot a Társaság a Szabadságjogokért 
(TASZ) és a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI). 
Az önkormányzati rendészet és a 
polgármesteri hivatal ellen is pert 
indítottak.

Miskolc az utóbbi években nyíltan 
cigányellenes politikát folytat, állan-
dóvá váltak a diszkriminatív intézke-
dések és az ellenséges, megbélyegző 
kommunikáció a romákkal szemben 

– írják a jogvédők, akik szerint a vá-
ros megbélyegzi, a 2011-ben indított 
hatósági ellenőrzésekkel pedig rend-
szeresen vegzálja a romákat. 

Úgy vélik, a nyomortelepek fel-
számolásával ki akarják  szorítani a 
cigányokat a belvárosból úgy, hogy 
nem biztosítanak számukra szociális 
bérlakást és nem javítják az életkö-
rülményeiket. 

A két szervezet bírság kiszabását 
kéri a bíróságtól és azt, hogy tiltsa el 
az önkormányzatot a szerintük jog-
sértő intézkedésektől. 



A Lovagi Tornák Terével egy olyan 
többfunkciós közösségi teret adtak 
át a közelmúltban Diósgyőrben, 
ami több szempontból is hiánypót-
ló volt Miskolc kulturális, sport- és 
turisztikai életében.  – A pálya Kö-
zép-Európában is szinte egyedülál-
ló, speciális adottságokkal rendel-
kezik – mondta el 
Tallósné Novák Irén 
az idei programokat 
beharangozó sajtó-
tájékoztatón. 

A Miskolci Kultu-
rális Központ ügyve-
zetője kiemelte, idén 
2 szakágban, több al-
kalommal rendeznek 
díjugrató és díjlo-
vagló magyar baj-
nokságot gyermek 
és felnőtt korcsopor-
tokban a Lovagi Tor-
nák Terén. A Borsodi 
Fonón a téren lesznek a nagykon-
certek: olyan fellépőkkel, mint a 
Quimby, a Csík zenekar, a Halott 
pénz, Szabó Balázs és bandája, vagy 
éppen Petruska. Érdemes lesz per-
sze a várba is felmenni, hiszen ott is 
programok sokasága várja majd az 
érdeklődőket.

A hazai zenei élet legnagyobb kivá-
lóságai közül, mások mellett koncer-
tet ad majd a téren Ákos. Augusztus 
19-én Cseh Tamás emlékkoncertet 

tartanak és két lovas színházi pro-
dukciót láthat majd a közönség: má-
jus 14-én a Honfoglalás című dara-
bot, augusztus 14-én pedig a János 
vitézt. Mindkét előadást a Nemzeti 
Lovas Színház mutatja be. Pintér Ti-
bor színész kiemelte, a szórakoztatás 
mellett küldetésüknek tekintik, hogy 

a fiatalabb korosztály tagjai számára 
is megmutassák: mi valóban lovas-
nemzet vagyunk!  – A színházmű-
vészet, a zeneművészet és a cirkusz-

művészet között egy 
nagyon érdekes hidat 
építve alkottuk meg 
az új színházi for-
mát, a lovas színhá-
zat – hangsúlyozta. – 
Biztos vagyok abban, 
hogy a helyi lovasok 
bevonásával egy pa-
zar látványvilágú, a 
magyar szíveket meg-
dobogtató produkciót 
láthat majd a közön-
ség. 

Kiss János alpol-
gármester úgy fogal-
mazott, program-

fejlesztésben is a világszínvonalat 
szeretnék megcélozni. – A városve-
zetés folytatja a tudatos építkezést 
a turizmus területén. Miskolcnak 
nagy versenyelőnye van a magyar 
turisztikai piacon, ezt a páratlan ter-
mészeti és műemléki örökség adja – 
tette hozzá.
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F e r g e t e g e s 
családi szórako-
zást kínált min-
denkinek múlt 
vasárnap, az V. 
Ő s v a k o n d o k 
családi nap Lil-
lafüreden, a Pe-
le-lakban. A mis-
kolci Herman 
Ottó Múzeum 
Föld napi prog-
ramján lehetett 
T-rexet etetni, 
de akinek még ez is kevés volt, az 250 millió 
éves igazi fosszíliákat tárhatott fel a saját kezé-
vel. Ha elég ügyes volt valaki, akár a Pterano-
don-röptető versenyt is megnyerhette.

Lehetett továbbá Dinó-gyöngyfűzést és 
kidobót játszani, illetve helyben készült 

földfestékekkel maszkírozhatták el magukat 
a bátrak. Egy fantasztikus előadás keretében 
pedig az összes dinós-tévhitet igyekeztek el-
oszlatni a múzeum szakemberei. Ezen a na-
pon díjazták a Pannon-tenger Múzeum 50 
ezredik látogatóját is.

Kriza Ákos polgármester kö-
szöntötte a napokban kilencve-
nedik születésnapján Szaladnya 
Sándor professor emeritust. A 
Gépészmérnöki Kar dékánhe-
lyettese az oktatásban eltöltött 
hosszú idő alatt számos tanszék-
kel és egyesülettel került kapcso-
latba.

Szaladnya Sándor 1926-ban szü-
letett Kassán. Ott járt elemi isko-
lába, 1944-től költöztek Miskolcra 
a szüleivel, középiskolai tanulmá-
nyait már itt végezte. A Miskolci 
Gépipari Technikumban érettsé-
gizett, majd a Nehézipari Műsza-
ki Egyetemre járt, ahol 1953-ban 
gépészmérnöki diplomát szerzett. 
Ekkor már három éve aktív tagja 

volt az egyetemi tornász szakosz-
tálynak. Végzése évében aspiráns-
ként kezdett dolgozni a Gépelemek 
Tanszéken, majd egyre feljebb jut-
va a ranglétrán először egyetemi 
adjunktus, majd egyetemi docens 
lett. 1964-ben kandidátusi fokoza-
tot szerzett. 1970-től a Gépészmér-
nöki Kar dékánhelyettese, szakmai 
életútjának egyik legfontosabb állo-
mása, hogy egyik fejlesztése hét or-
szágban bejelentett és levédett sza-
badalommá vált. 

Nyolcvanadik születésnapján 
konferenciát rendeztek tiszteleté-
re a Miskolci Egyetemen, kilencve-
nedik születésnapján pedig Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere kö-
szöntötte, az önkormányzat nevé-
ben. 

A miskolci Dobos Sára kapta a leg-
több szavazatot az Év Tájépítésze 
közönségszavazásán. Az ő nevéhez 
fűződik egyebek mellett a Lillafü-
redi függőkert megújítása.

Nemrégiben Budapesten rendez-
ték meg a gálát, ahol kiderült, ki 
kapja idén az Év Tájépítésze díjat. A 
18 döntőbe került jelöltből végül a 
Geum Műterem nyert, a közönség-
nél azonban a miskolci tájépítész volt 
a favorit.

Dobos Sára több évtizede Miskolcon 
alkotó tájépítész, többek között a Pe-
tőfi tér, a Hősök tere, a Városház téren 
a virágóra környezete, Miskolctapol-
cán pedig a barlangfürdő zöldterülete 
dicséri munkáját. Az utóbbi években a 
lillafüredi függőkert és a füzérradványi 
kastélypark megújítása két olyan vo-
lumenű munkája volt, amelyekre nem 
lehet nem odafigyelni. Ezek mellett a 
szakmán belül pozitív kritikákat kap-
tak kazincbarcikai munkái (dísztér, fő-
tér, köztemető), amelyek városligetnyi 

nagyságrendű zöldfelületekkel bővítet-
ték a város zöld infrastruktúráját. 

Dobos Sára a Kertészeti és Élelmi-
szeripari Egyetemen szerezte meg a 
diplomáját táj- és kertépítész szakon. 
Fiatal mérnökként Szegeden kezdett 
el dolgozni, ezután Debrecen követke-
zett, majd családjával 1984 nyarán ke-
rült Miskolcra. Kertépítészeti tervezői 
tevékenysége meghatározóvá vált a vá-
ros arculatában, amivel 2013-ban ki-
érdemelte Miskolc Építészeti Alkotói 
Díját. Ezt a város ünnepén vehette át.

Óriási fölénnyel nyert a miskolci tájéPítész!

Boldog születésnapot!

Véget ért a 2016. évi várostörténeti vetélkedő 
elődöntője. A tíz fordulón át tartó várostör-
téneti totó elbírálását követően, kialakult a 
döntőben résztvevő csapatok végleges listája. 

Általános isko-
lás kategóriában 
az alábbi csapa-
tok jutottak be: 1. 
II. Rákóczi Ferenc 
Ált. Isk. miskolci 
lányok csapata; 2. 
II. Rákóczi Ferenc 
- Palotaszálló an-
gyalai; 3. Görög 
katolikus Ált. 
Isk.; 4. Avastetői 
Pattantyús Ált. Isk. 1-es csapat; 5. Avastetői 
Pattantyús Ált. Isk. 2-es csapat; 6. Avastetői 
Pattantyús Ált. Isk. 3-as csapat. Középiskolás 

kategóriában: 1. Herman Ottó Gimnázium - 
Herman lányai; 2. Fáy András Szakközépis-
kola, 1-es csapat; 3. Teleki Tehetséggondozó; 
4. Kós Károly Szakközépiskola „A” csapat. 

A továbbia-
kat illetően Fodor 
Zoltán főszervező 
elmondta, hogy 
a döntőbe jutott 
csapatoknak má-
jus 10-én délelőtt 
a megyei levéltár-
ban Somorjai Le-
hel igazgató tart 
előadást, majd ez 
alapján ki kell töl-
teni egy újabb to-

tót, amelynek eredménye már beleszámít a 
döntőbe. A döntőt május 14-én tartják. (Ké-
pünk a vetélkedő múlt évi döntőjén készült) 

mi valóban  
lovasnemzet  
vagyunk…!”

Várostörténeti Vetélkedő  
– lezárult az elődöntő

Programok a lovagi tornák terén 

ősVakondok családi nap 
a Pele-házBan



Hirdetés Miskolci Napló6

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

Virágládák, műanyag virágcserepek,  
kaspók, selyemvirágok, virágföld, virágtápok 

nagy választékban kaphatók!

Apróhirdetés
Egyedülálló anyáknak is tud se-
gíteni a kisgyermekek nevelés-
ben a Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítvány. miskolciotthonsegi-
tunk@gmail.com, 30/905-8113

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

A Miskolc Holding Zrt.  
MunkAtársAt keres

a Miskolci TuriszTikai kfT.-hEz  
az alÁbbi MuNkakörökbE:

sZAkács
•  Feladatok: menü összeállításában való  

közreműködés, ételek szakszerű elkészítése
•  Elvárások: szakács végzettség, legalább  

1 év szakmai gyakorlat

elAdó-pénZtáros
•  Feladatok: italok elkészítése, kimérése, ételek, 

italok szakszerű ki- és felszolgálása
•  Elvárások: szakirányú végzettség,  

vendéglátásban szerzett gyakorlat,  
legalább egy idegen nyelv magabiztos  
ismerete, kiváló kommunikáció

sZAunAkeZelő
•  Feladatok: szaunák és medencék tisztántartása, 

szaunafelöntések megtartása
•  Elvárások: szaunakezelő/szaunamester  

végzettség előnyt jelent, jó megjelenés,  
megnyerő személyiség, kiváló fizikum

ÚsZóMester
•  Feladatok: a medencék rendeltetésszerű  

használatának folyamatosan biztosítása
•  Elvárások: uszodamester/úszómester/ 

vízimentő képesítés, kiváló fizikum

kertésZ
•  Feladatok: a fürdő zöldterületének  

karbantartása, virágosítás, parkosítás
•  Elvárások: szakirányú végzettség, szakma  

iránti elkötelezettség, rugalmasság

ruHAtáros-tAkArító
•  Feladatok: a fürdő épületének tisztántartása, 

vendégek kiszolgálása
•  Elvárások: hasonló munkakörben  

szerzett tapasztalat, igényesség, precizitás,  
rugalmasság

AjánlAtunk
• Határozott idejű szerződés 2016. augusztus 31-ig
• Kellemes munkahelyi környezet
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye:  
Miskolci Turisztikai kft. – Miskolctapolca barlangfürdő,  
selyemréti strandfürdő, Miskolctapolcai strandfürdő

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. május 8-ig.

ÚJ rENdszErbEN iNdul a loMTalaNíTÁs 
a MirEhuköz NoNProfiT kfT.  

szolgÁlTaTÁsi TErülETéN
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. évtől szolgál-

tatási területén bevezeti a házhoz menő rendszerű 
lomtalanítást. A korábbi gyakorlatnak megfelelően 
a lakosoknak továbbra is évente két alkalommal té-
rítésmentesen van lehetősége a lomtalanítási szol-
gáltatás igénybevételére. Változás viszont az előző 
évhez képest, hogy a közterületek rendjének és tisz-
taságának megőrzése érdekében a lomtalanítást 
nem előre meghirdetett napokon, hanem a la-
kosság igénybejelentése alapján, előre egyez-
tetett napon végzik el. 

Az igénybejelentés történhet személyesen 
az ügyfélszolgálati irodákban (Miskolc, Erenyő 
utca 1., Miskolc, József Attila utca 53. alatt) a  
www.mirehukoz.hu oldalról előzetesen letöl-
tött Igénybejelentő lap segítségével, e-mailben az 
info@mirehukoz.hu címen, vagy az internetes ol-
dalon megtalálható  elektronikus űrlap kitöltésének 
a segítségével.

Ahhoz, hogy rögzíteni tudják a lomtalanítási 
igényt a következő adatokra lesz szükségük:

• A lomhulladék típusa
• A lomhulladék várható mennyisége (m3)
• A lomok elszállításának kívánt időpontja
•  Az Igénylő címe és elérhetőségei (név, cím, ügy-

félkód, telefon, e-mail)
A lomtalanítás időpontjának pontos meghatáro-

zása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének 
figyelembevételével történik. Ezért a MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. munkatársai kérik, hogy folyamato-
san jelezzék igényeiket, mivel azokat csak ütemez-
ve tudják elvégezni.

A lakossági igény beérkezése után, kollégáik 
egyeztetik az igényeket és a szolgáltató cég lehe-
tőségeit, majd visszajeleznek  a lakosnak az általa 
megadott elérhetőségek valamelyikén. Az általuk 
visszaigazolt napra kell kikészíteni a lom hulladékot 
az ingatlan elé, és munkatársaik a megjelölt napon 
6-14 óra között végzik el a begyűjtést.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hul-
ladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladé-
kokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes 
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, 
szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém 
tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt ola-
jat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, 
trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket 
(injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), 
permetszereket és azok dobozait, építési törme-
léket, épület bontásból származó hulladékot, gu-
miköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, 
autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhul-
ladékot sem, mert azokat a szolgáltató nem szál-
lítja el.

Zöldhulladék szállítására kérik, hogy vegyék 
igénybe a zöldhulladék gyűjtő járataikat. 

A lakosság részére továbbra is lehetőség van 
elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulla-
dék, veszélyes hulladék, gumiabroncs leadására a 
miskolci hulladékudvarok egyikében.

EzÚToN TÁJékozTaTJÁk a lakossÁgoT, 
hogY a bEJElENTés Nélkül TörTéNŐ hul-
ladék kihElYEzésE illEgÁlis hulladéklE-
rakÁsNak MiNŐsül.

ElérhETŐségEiNk:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.  
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179
Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 

További ajánlatok, információ és foglalás: Hőforrás Hotel*** 5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2.  
Tel.: 36-66/463-722, 463-740, e-mail: szallasrendeles@hoforrashotel.hu, www.hoforrashotel.hu

Akciós hétköznApok Gyulán
a  Hőforrás Hotel és ÜdÜlőparkban

2016. 04. 20.–05. 31. között  
5 nap/4 éj reggelivel

• elhelyezés: 2 ágyas standard  szobában
• ellátás: svédasztalos reggeli
• Csomag ára: 20 400 ft/fő/4 éj     
• pótágy díj (2 fő felett): 15 600 ft/fő/4 éj

Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza. Az ajánlat minimum 4 éjre,  vasárnaptól csütörtökig foglalható.
 A csomag a további díjmentes szolgáltatásokat is tartalmazza: parkolás a szálloda előtti úton,  

fitnesz terem és teniszpálya használata, játszószoba, szabadtéri tűzrakó hely, free WIFI.
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Csaknem félszáz vállalkozás 
csatlakozott eddig a Műszaki 
Anyagtudományi Karon meg-
hirdetett duális képzésekhez. A 
Miskolci Egyetemen itt indult el 
elsők között ez a képzési forma. 
A drótköteleket, villamosvezeté-
keket gyártó FUX Zrt.-hez több-
szörös volt a túljelentkezés. 

Míg korábban 22 vállalkozáshoz 
jelentkezhettek a hallgatók, ma már 
45 vállalat várja a Műszaki Anyag-
tudományi Kar diákjait a duális 
képzési rendszerben. Palotás Ár-
pád Bence dékán ismertette, a kecs-
keméti minta alapján az öntészeti 
cégekkel együtt kezdték el kidol-
gozni azt a képzési formát és port-
fóliót, ahol a hallgatóknak lehetővé 
teszik, hogy az iparban minél erő-
sebb gyakorlati képzést kapjanak. 

A vállalatok pedig már ideje korán 
kapcsolatot alakíthatnak ki leendő 
munkavállalóikkal.

A fiatalokat azzal szólítják meg, 
hogy tanuljanak az év egyik felé-
ben Miskolcon, majd dolgozzanak 
fizetésért a saját környezetükben, 
szerezzetek szakmai tapasztalatot a 
saját régiójukban. Aztán ahol élnek, 
ott tudnak majd biztos munkavál-
lalóként tevékenykedni. 

Miskolcon a FUX Zrt. a legnép-
szerűbb. A német piacra drótköte-
leket és villanyvezetékeket gyártó 
cégnél többszörös volt a túljelent-
kezés duális képzésre. Barkóczy 
Péter fejlesztési igazgató kiemelte, 
egy gyakorlatorientált képzést tud-
nak ipari környezetben adni, ahol 
a hallgatók a vállalatnál dolgozó 
mérnökökkel, mint mentorokkal 
dolgozhatnak együtt.

Duális képzések a 
Miskolci Egyetemen

Befejeződött az Aluinvent Zrt. 
félmilliárd forintból megépült épí-
tőipari paneleket gyártó üzemének 
építése a felsőzsolcai ipari park-
ban. 

Az ipari innovációs díjas, környe-
zetbarát alumíniumhab építőipari 
paneleket gyártó társaság új gyártó-
sora évente ezer tonna ilyen termé-

ket állít elő. A beruházás a Norvég 
Alap több mint 360 millió forintos 
támogatásával valósult meg – je-
lentették be a projekt zárórendez-
vényen Miskolcon. A cég kidolgo-
zott egy hőkezelési technológiát is, 
amellyel megduplázható az alumí-
niumhabok szilárdsága. A beru-
házásnak köszönhetően tizenhét 
embert alkalmaznak, a teljes kapa-

citással működő gyártósor pedig 
három műszakban mintegy 40 dol-
gozót foglalkoztat majd.

A sajtótájékoztatón elhangzott: 
az Aluinvent célja, hogy a magyar 
alumínium ipar innovációs kompe-
tencia-centrumaként működjön. A 
nyilvános cégadatok szerint az Alu-
invent 2014-ben 26,1 millió forint 
árbevételre tett szert.

Elkészült az aluinvEnt új üzEME

Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 
központifűtés és gázhálózat szerelő 
diákok képviselték az idei Szakma 
Sztár Fesztiválon. A háromnapos 
budapesti bemutatkozásnak nagy 
volt a tétje. A legjobbak mentesül-
nek a szakmunkásvizsga alól és 
nemzetközi szakmai versenyeken 
is képviselhetik hazánkat. 

Idén 5200 diákból, 214-en jutottak 
a szakmai versenyek budapesti or-
szágos döntőjébe, köztük két borso-
di versenyző. A Szakma Sztár Fesz-
tiválra a BOKIK támogatásával több 
mint négyszáz pályaválasztás előtt 
álló tanuló is elutazhatott a megyé-
ből, hogy megismerkedjen a szak-
mák legfelkészültebb fiataljaival. 
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke fon-
tosnak nevezte, hogy ez a több száz 
pályaválasztás előtt álló fiatal közel-
ről érzékelheti az alkotás örömét, át-
élheti a versenyek hangulatát. 

Cseresnyés Péter 
munkaerőpiacért és 
képzésért felelős ál-
lamtitkár a rendez-
vényen kiemelte: re-
ményeik szerint a 
duális képzésben be-
vezetett új intézke-
désekkel 2018-ra a je-
lenlegi 55 ezerről 70 
ezerre emelkedik a 
képzésben résztvevők 
száma és ezzel össz-
hangban 8 ezerről 20 
ezerre a gyakorlati képzésnek helyet 
adó gazdálkodó szervezeteké.

Kiemelte: a versenyen résztvevők szá-
ma is azt bizonyítja, hogy a duális kép-

zési struktúra beváltja a hozzá fűzött 
reményeket, ez azonban önmagában 
nem elegendő ahhoz, hogy a gazda-
ságnak megfelelő létszámban álljon 

rendelkezésére jól képzett munkaerő. 
A versenyképes gazdaság megterem-
tésében nélkülözhetetlen szerepe van 
az alkalmazható és átváltható tudás-

sal rendelkező szakembereket, illetve 
a megfelelően képzett technikusokat 
a munkaerőpiacra bocsátó szakkép-
zésnek. Parragh László, a rendezvényt 

szervező MKIK elnöke 
a megnyitón bejelen-
tette, Budapesten ren-
dezik a szakma sztár 
európai versenyét, az 
EuroSkills versenyt. 
Idén mintegy 5200 
diák jelentkezett a ver-
senyre, ezután min-
den szakképesítésben 
válogatókat rendez-
tek, erre 451 verseny-
zőt hívtak meg. A 
válogatóból 214 diák 

került be a szakmai ver-
senyek országos döntőjébe 110 oktatási 
intézményből. Aki sikeresen szerepel, 
az mentesül a vizsgák alól, megkapja a 
bizonyítványát – tette hozzá.

szakmák sztárjai versenyeztek

Április 21-22- én immár hatodik alkalom-
mal tartották Budapesten a magyarországi 
tudományfesztivált, ahol Miskolc legtehetsé-
gesebb diákjai is bemutatkoztak.

Az Emmi és a TIT Kossuth Klub szervezé-
sében útjára induló tehetségklub meghívottja 
Miskolc volt, így az idei klubtagokat a hazai és 
nemzetközi versenyeken már díjakat elnyerő 
miskolci diákok adták. A Kriza Ákos polgár-
mester által is támogatott programban a mis-
kolci tehetségek megismerkedhettek az egyete-
mi, kutatóintézeti és vállalati kutatásfejlesztés 
hazai és nemzetközi trendjeivel. Emellett pe-
dig tanulmányi kiránduláson ismerhettek meg 
olyan jelentős műszaki fejlesztőket, mint a 
győri Audi gyár, vagy a világ első öt nanotech-
nológiai vállalata között szereplő Thales Nano 
kutatócéggel. A miskolci részvevők Bárdos Dá-
vid, Gintner Bence András, Hegedűs Tamás, 
Holló István, Iván Balázs, Kiss Tamás, Kmeczó 
János Gergő, Krajnyák Szabolcs, Latorcai Le-
vente Hunor, Mata András, Mező Péter, Oláh 
Mór Máté, Ottmár Tibor, Rőczei Attila, Sza-

bó Bence, Szendi Mátyás, Takács Dávid. Ve-
res Máté Gábor voltak. A fesztiválra az alábbi 
iskolákból érkeztek a diákok: Andrássy Gyu-
la Szakközépiskola, Kandó Kálmán Szakkö-
zépiskola, Bláthy Ottó Villamosipari Szakkö-
zépiskola, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és 
Kollégium, Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem.

Kedvet csinálni, felkelteni az érdeklődést a fiatalokban a szakképzés iránt. Ez volt a célja 
a szakmák éjszakájának, amelyet nemrégiben először, de vélhetően nem utoljára rendez-
tek meg Miskolc szakképző intézményeiben.

– Készült egy összegzés a Miskolci Szakkép-
zési Centrumba járó diákok létszámáról, illet-
ve arról, is, milyen képzési formában vesznek 
részt. Az előző évhez képest több mint 300 
fővel nőtt a szakképzésre járó diákok száma 
– mondta el Kovács 
János, a Miskolci 
Szakképzési Cent-
rum főigazgatója.

Mint elhangzott: 
kellenek a jó szak-
emberek, mert hiá-
ba jön a befektető, 
ha nem talál megfe-
lelően képzett mun-
kaerőt. Miskolc szá-
mára is fontos, hogy 
minél több magasan 

képzett szakmunkás legyen a városban, a jól 
előkészített ipari területeket ugyanis csak így 
lehet kiajánlani a befektetőknek.

– A gazdaságfejlesztéshez fontos a megfe-
lelő ipari terület, azonban a jó szakemberek 

is nagyon fontosak. 
Miskolcon több mint 
1000 betöltetlen ál-
lás van ma – hangsú-
lyozta Kiss Gábor, al-
polgármester. Ezúttal 
a város hat szakkép-
ző intézményében 
tartottak „szakmák 
éjszakáját” amelyet 
várhatóan több ha-
sonló kezdeménye-
zés követ majd. 

Miskolci tehetségek a vi. tudomány-
fesztiválon

Fontos Felkelteni az érdeklődést  
a szakképzés iránt



Greennovációs Nagydíjat nyert az 
Avalon Park, a miskolctapolcai léte-
sítményt a turizmus kategóriában 
találták méltónak az elismerésre. 

A legjobb hazai pél
dák megismertetése ér
dekében a Professional 
Publishing Hungary, az 
Élelmiszer, a Gyártás
trend, a MedicalTribu
ne, a Kreatív valamint 
a Turizmus Trend/
Vendég és Hotel lapok 
kiadója idén immár 
ötödik alkalommal 
hirdette meg Green

novációs Nagydíj verse
nyét. Tizenhét különböző 

kategóriában adtak át elis
meréseket a környezettudatos 

vállalatoknak, projekteknek. 
Az Avalon Park a turizmus kate
góriában indult és nyert. 

A Bükk szívében, Miskolctapol
cán, öthektáros területen, mintegy 
hétmilliárd forint összértékű turisz
tikai beruházást valósítottak meg. 
Az Avalon Park 2015 legnagyobb ha
zai komplex turisztikai magánberu
házása, ahol egyszerre valósult meg 
az átgondolt és környezettudatos tu
rizmusfejlesztés, valamint a társa
dalmi felelősségvállalás.

A cégcsoport korábbi beruházása
ival is bizonyította, hisznek abban, 
hogy a hátrányos helyzetű északke
letmagyarországi régióban is lehet 
maradandót alkotni. Az Avalon Park 
profiljának kialakításakor megha
tározó szempont volt az inspiráló, 
helyszínen járó embert egyből rabul 
ejtő, természetes környezet. A lenyű
göző helyszín azonban felelősséggel 
is jár, a beruházás éppen ezért a kör
nyezettudatosság jegyében valósult 
meg. A park valamennyi egységé
ben a természet közeli élmény meg
őrzése volt az elsődleges cél, legyen 
szó az erdei nyomvonalon kialakí
tott, káros anyag kibocsátás mentes, 
elektromos gokart pályáról, vagy a 
fából készült épületek természetes 
alapanyagáról. Az eredeti környezet 
megőrzése érdekében ragaszkodtak 
ahhoz, hogy a lehető legkevesebb fát 
kelljen kivágni és minden kivágott fa 
után három másikat ültettek.

A beruházók a természetbarát 
anyagok felhasználásán túl, a tiszta 
levegő megóvása mellett is elkötelez
ték magukat. Ennek jegyében építet
ték meg az Európában is egyedülálló 
elektromos gokart pályát. Az összes 
épületnél a legősibb építőanyagot, a 
fát használták, a finn HONKA rönk

ház technológiának alkalmazásával, 
hogy a természet közeli élményt az 
épületekben is megőrizzék. A léleg
ző fából készült épületek különleges 
biológiai hatását már a belépéskor 
érezhetjük. A gerendák mikro cellá
inak köszönhetően a lakótér klímá
ja természetes úton jön létre, a tö
mör fa meleg kisugárzása kedvező 
hatást gyakorol a vendégek közér
zetére. A területen tiltott az autófor
galom, a vendégek szállítását tízállo
másos útvonalon közlekedő DOTTO 
vonattal és elektromos golfautókkal 
biztosítják, hogy csökkentsék a káro
sanyagkibocsátást. A park területére 
semmilyen gépjármű nem hajthat be, 
így ebből eredő környezeti szennye
zés, havária eleve kizárt. Az elektro
mos járművek rendszeres szervizét a 

parkon kívül, szakszervizben végzik, 
hogy a park területén ne keletkezzen 
olajos, zsíros hulladék.

A füvesített, dísznövényekkel be
ültetett területen nem végeznek 
műtrágyázást, nem használnak a 
felszíni és felszín alatti vizekre ve
szélyes vegyszereket, tápanyagokat. 
A vendégek parkolását 129 férőhe
lyes mélygarázs segíti. A szennyvíz
csatornahálózatot műanyag és elő
re gyártott beton tisztítóaknákkal, 
műanyag zsírfogóval, csőanyaggal 
alakították ki. A környezet védel
me érdekében a szennyvízcsatornát 
többszörösen szigetelt (duplafalú) 
csőben vezetik a csatornahálózatba. 
A hulladékot szelektíven gyűjtik, 
tárolják és hetente két alkalommal 
szállítják el. 

Írásos feljegyzések szerint már 
1355-ben királyi vadaskert mű-
ködött a Csanyik-völgyben. A 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark 
– eredetileg Miskolc Városi Va-
daspark néven – lakossági összefo-
gás eredményeként 1983. augusz-
tus 20-án nyílt meg. Az erdő, ahol 
a létesítmény található, közvetle-
nül kapcsolódik a Bükki Nemzeti 
Parkhoz, így ízelítőt adhat a Bükk 
hegység gazdag növényvilágából is. 

Az állatkert közel 130 állatfaj mint
egy 700 egyedét mutatja be. A látoga
tók megismerkedhetnek a hazai er
dők állatvilágával, távoli földrészek 
egzotikus állataival és a ma már ér
dekességnek számító őshonos házi
állatainkkal. Az ál
latkert feladatának 
tekinti, hogy az ál
latok bemutatása 
mellett felhívja a 
figyelmet a minket 
körülölelő termé
szet apró csodáira. 
Ebből a célból ke
rült kialakításra a 
közvetlen környe
zetünk természeti értékeit bemutató 
tanösvény.

A miskolci állatkertnek alapítá
sa óta célja, hogy a Kárpátmeden
ce élővilágát minél szélesebb körben 
mutassa be a látogatóknak. Hazai 

erdeink állandó és kóborló lakói kö
zül találkozhatunk egyebek mellett 
barnamedvékkel, farkassal, hiúz
zal, vadmacskával és vaddisznóval, 
szarvasokkal és ragadozó mada
rakkal. A Föld élővilágát földrészek 
szerinti elrendezésben mutatják be. 
Ázsia élővilágát tigris és perzsa leo
párd, tevék, kulánok és rhesusmaj
mok képviselik. Az afrikai állatok 
közül szurikátákkal, huszármaj

mokkal és gerezákkal találkozha
tunk. ÉszakAmerika faunáját a 
mosómedvék, a kúszósülök, míg 
DélAmerikáét több karmosma
jomfaj, tatuk és pekarik repre
zentálják. Ausztrália élővilágát a 

kenguruk, emuk és kacagójancsik 
testesítik meg, valamint az észa
kisarkvidék jellegzetes állatai kép
viseltetik magukat, mint a hóbag
lyok és a rénszarvasok.

Az állatkert részt vesz nemzetközi 
fajmegőrző programokban, amelyek 
révén a természetes élőhelyükről ki
pusztult állatok az állatkertekben 
fennmaradhattak. Magyarorszá
gon csak itt látható a Davidszarvas, 

amely már csak 
az állatkerteknek 
köszönheti, hogy 
nem tűnt el örökre.

Az országban 
egyedülálló kezde
ményezés a szobor
park, mely emléket 
állít a kipusztított 
állatoknak.  A mis
kolci állatkert erdei 

környezete önmagában is kiváló te
rep barátkozni a természettel, de ál
latbemutatóval és simogatóval, lát
ványetetésekkel és lovagoltatással 
még tartalmasabb kikapcsolódást 
kínál az ide látogatóknak.

Múlt és jelen Miskolci Napló8
Miskolc értékei 15.

A Miskolci Állatkert  
és Kultúrpark

...és Most

AKKor...
A Diósgyőri vár mellett található egykori halastó látképe igen széles körben 

ismertté vált országszerte, a papír alapú, 200 forintos bankjegyről, amelyet 
azóta már kivontak a forgalomból. A tó története a régmúlt időkre nyúlik 
vissza. 1343tól váltakozva I. Lajos király, illetve az anyakirályné, Piast Erzsé
bet tulajdonolta a Diósgyőri várat, amelynek ekkor kezdődött az aranykora 
is. Lajos király nagyon szívesen időzött itt, kedvenc időtöltéseihez 1355ben 
halastavat és vadaskertet is létesített a várnál, amelyet 25 méter széles vize
sárok vett körül. A Diósgyőri vár környékén még a század elején, közepén 
is természetes, feltörő források táplálták azt a lápos területet, amely többek 
között a várárok és tó vizét biztosította. A halastó egykoron összeköttetésben 
állt a több forrás által táplált várárokkal. A tavat az 50es években feltöltötték, 
a mélyén fakadó forrásokat bekötötték Miskolc vízellátásába. Emlékét jelen
leg a Taviforrás vízmű és a Tópart utca neve őrzi.        fotó: MocsÁri LÁszLó

Greennovációs Nagydíjat nyert a miskolctapolcai Avalon Park



Gondolták volna, hogy egykor 
megverte a Fradit a perecesi fo-
cicsapat? Valamikor 69 évvel 
ezelőtt ez a csoda is megtörtént! 
Erre a legendássá vált mérkőzés-
re emlékeztek az elmúlt hétvégén 
Perecesen.

A perecesi labdarúgás korábbi 
szereplőinek jelenlétében, a DVTK 
és az MVSC öregfiúk bemutatójá-
val emlékeztek vissza a megjelentek 
egy legendássá vált, 69 évvel ezelőt-
ti mérkőzésre.

1947. április 
20-án, az akko-
ri NB 1 újonc 
Perecesi TK, 
az FTC elle-
ni mérkőzésén, 
me g le p e té sre 
már 3-0-ra ve-
zetett, amikor 
a gólszerző belekapaszkodott a há-
lóba, ettől pedig leszakadt a kapu-
fa. A mérkőzést a játékvezető nem 
engedte befejezni, de később jóvá-
írták a 3-0 arányú sikert a perece-

si csapatnak. Erre a sporttörténeti 
sikerre emlékezve szombaton egész 
napos programokkal várták az ér-
deklődőket Perecesen, a „kapufa 
napján”.

Gercsák Szabina bronzérmet 
nyert múlt pénteken az olimpi-
ai kvalifikációs cselgáncs Euró-
pa-bajnokságon, Kazanyban.

Az ifjúsági olimpiai és junior 
világbajnok dzsúdós a harmadik 
helyért kiírt mérkőzésen a címvé-
dő Kim Pollinggal csapott össze. 
A találkozó csupán 54 másodper-
cig tartott: a 19 éves miskolci ver-
senyző – akit az európai szövet-
ség honlapja „szupertehetségnek” 
nevezett – előbb jukót érően vitte 
földre az előző három Eb-t meg-
nyerő ellenfelét, majd nem sokkal 

később nemes egyszerűséggel le-
csavarta őt, és mivel a meglepett 
Polling a hátára esett, a mérkő-
zésvezető ippont jelzett. 
– Nem volt taktikám a 
világranglista-vezető el-
len, én csak dzsúdózni 
próbáltam, és sikerült is 
egy szép ippont dobnom  
– értékelt a magyar bron-
zérmes. – Van még két 
verseny a kvalifikációból, 
egyelőre nem stresszelem 
magam a riói olimpiával 
– tette hozzá Szabina,, aki 
Csernoviczki Éva csütör-

töki ezüstje után a magyar kül-
döttség második érmét szerezte a 
tatárföldi Eb-n.

Összesen 17 gyor-
sasági szakaszon 
száguldanak a ver-
senyautók a Hell 
22. Miskolc Rallyn. 
Az Országos Rally 
Bajnokság második 
versenyén összesen 
150 autó gördül ki 
a klasszikus bükki 
útvonalakra.

Különleges hely-
színen, a miskolctapolcai Avalon 
Parkban rendezendő speciális proló-
ggal, egy gokart versennyel kezdődött 
csütörtök délután a Hell 22. Miskolc 
Rally. A viadal végeredményébe már 
beszámító száguldás pénteken 16 óra-
kor, lapzártánk után indult a historic 
kategória Felsőnyárád – Sajókaza kö-
zötti gyorsaságijával. Az első osztály 
mezőnye 17 órakor gördült ki a már 
említett szakaszra, majd ők is zárták 
a pénteki eseményeket, a Parasznya – 
Lyukóbánya gyorsaságival.

Adamovits Márk, a Hell Mis-
kolc Rally főszervezője ismertette, 
szombaton a hagyományos Bükk-
szentlászló – Bükkszentkereszt 
szakasszal kezdenek, majd utána 
jön a garadnai elágazás – Mályinka 
rész. A szakaszokat háromszor tel-
jesíti majd a mezőny. Így a tervek 
szerint szombaton 9 órától 18.40-ig 
küzdenek majd az órával a verseny-
zők. Mályinkát teljes egészében le-
zárják, a Bükkszentlászló – Bükk-
szentkereszt közötti gyorson pedig 

az úgynevezett katlan 
ezúttal nézők elől lezárt 
rész lesz.

A rajtnál sok helyi 
páros is ott lesz, köztük 
olyanok, akik első Mis-
kolc Rallyjukat teljesí-
tik az első osztály tagja-
ként. Friedmann Zsolt 
elmondta, „Miskolcon 
van azért egy picike 
nyomás, jobban kelle-
ne teljesíteni, be kelle-

ne férni az elejébe”. – Nagyon sok 
R 5-ös autó van már ebben a me-
zőnyben, nehéz közéjük bejutni, de 
egyelőre nekünk nem is ez lenne a 
célunk, hanem hogy tisztességesen 
helyt álljunk – mondta.

A verseny által érintett szakaszo-
kat másfél órával a jelzett időpont 
előtt lezárja a rendőrség. Az első 
osztály a tervek szerint szombaton 
19.50-re érkezik a Városház téri 
célba. Részletek a Hell 22. Miskolc 
Rally hivatalos honlapján.

Egy hosszú és fárasztó, de nem 
kevésbé sikeres menetelés után, 
a 4. helyen végzett az 
Aluinvent DVTK a 
bajnokságban, mivel a 
mindent eldöntő, har-
madik találkozón 
a PINKK győzött 
szerdán, Miskolcon. 

Mint ismert, a 
harmadik helyért 
zajló párharc 
első mérkőzését 
múlt csütörtökön 
este az Aluin-
vent DVTK női 
kosárlabda-
csapat nyer-

te. Szombaton, a bajnoki bronzcsata 
második meccsén, szoros mérkő-

zésen viszont kikaptak a 
diósgyőri lányok Kom-
lón, a mindent eldön-

tő, harmadik találkozót 
szerdán, Miskolcon 
játszották a csapatok. 
Itt ismét nem sike-

rült a pécsiek fölé kere-
kedni, bár végig szoros volt a 
mérkőzés. (Aluinvent DVTK 
Miskolc - PINKK-Pécsi 424: 
59-67 (17-19, 15-16, 13-17, 
14-15)) Az egyik csapat má-
sodik győzelméig tartó pár-
harc végeredménye így 2-1 

lett a PINKK-Pécs javára, ők 
szerezték meg a bronzérmet.

A miskolci csapat az április 23-án 
Budapesten megrendezett Go-
Kart, Go-Bosch verseny harmadik 
évadában négyszer állt a színpad-
ra, mind a három meghirdetett ka-
tegóriában dobogós lett: Hatékony 
Gokart kategóriában III. hely, 
Intelligens Gokart kategóriában 
II. hely, Önjáró Gokart kategóriá-
ban I. hely és a verseny „Abszolút 
Győztes” címét is elnyerte.

A csapatot a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informatikai 
Karának mérnökhallgatói alkot-
ták, akik BSc illetve MSc tanul-
mányokat folytatnak különböző 
szakokon. Voltak gépészmérnök, 
informatikus, villamosmérnök, 
mechatronikus és formaterve-
ző hallgatók. A versenyzőknek az 
előző két év fejlesztéseire alapozva 
kellett továbbépíteni az önjáró go-
kartot. Olyan feladatok elvégzésé-

re kellett felkészíteni a versenyen, 
mint a regeneratív fékezés és hibrid 
hajtás segítségével gyorsulás, adap-
tív tempomat fejlesztése, prediktív 
vészfékezés, sávtartás, automati-
kus párhuzamos, merőleges és ott-
honi környezetben történő parko-
lás, GPS alapú navigáció, ultrahang 
alapú navigáció, tábla- és lámpafel-
ismerés. 

A versenyen pontozták a több 
hónapnyi fejlesztés dokumentáció-
ját, a projektet bemutató prezentá-
ciót. Az intelligens funkciókat mű-
ködés közben is be kellett mutatni. 

A csapat hallgatói tagjai: Bá-
lint Dániel, Bodolai Máté, Forgács 
Zsófia, Földi Szabolcs, Király Ká-
roly, Kiss Dávid, Koba Máté, L. Kiss 
Márton, Novák Jusztina, Salamon 
Balázs, Sebők Attila, Sike Zoltán. 
PhD hallgatói tag: Kovács Gergely. 
Oktatói tagok: Trohák Attila, Szabó 
Tamás (a korábbi években).
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Kétgólos vereséget szenvedett múlt 
szombaton a DVTK Debrecenben, a 
hazai csapattól. A debreceniek elég 
gyorsan kétgólos előnyre tettek szert, 
Egerszegi Tamás szépített a félidő 
előtt. A második játékrészben még 
egy hazai gól született, így a pályán a 
debreceniek nyertek, a lelátón viszont 
a diósgyőriek KO-val. (OTP Bank 
Liga 32. forduló: DVSC-TEVA – Di-
ósgyőri VTK 3-1 (2-1)) Az első fé-

lidőben nagyon gyorsan kaptunk két 
gólt, ezt követően fontos volt, hogy 
visszajöjjünk a mérkőzésbe, ami 
Egerszegi Tamás góljával sikerült is. 
A játékosok hittek a pontszerzésben, 
a harmadik gól, azonban megpecsé-
telte a sorsunkat. Ezen a mérkőzésen  
nélkülöznünk kellett két válogatott 
játékost, ami ma döntőnek bizonyult 
– értékelt Egervári Sándor vezető-
edző, aki gratulált az ellenfélnek.

Vereség Debrecenben

A kApufA nApjA – sportünnep perecesen negyedik hely a bajnokságban

GercSák SzAbinA újAbb Sikere

Abszolút győztes 
a Miskolci egyetem 
csapata!

Hell 22. MiSkolc rAlly  
- elrAjtolt A mezőny!

Edzés közben
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

JoGÁSz
A leendő munkatárs feladatai:

•  Szerződések, szerződésmódosítások, partneri megállapodások és más joghatással járó 
jogügyletek előkészítése, véleményezése, ellenőrzése, aláírásra történő előkészítése

• Egyéb okiratok szerkesztése, ellenjegyzése, szignálása
• Közreműködés a szabályzatok készítésében
• Jogi dokumentumok ellenőrzése, szignálása
• Közgyűlési, bizottsági, igazgatósági, taggyűlési előterjesztések készítése
• Rendszeres jogi tanácsadás a vezetés által igényelt témakörökben
• Segítségnyújtás az egyes szervezeti egységek jogértelmezési kérdéseiben

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
•  Jogi diploma
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• Pontosság, precizitás
• Jó kapcsolatteremtő képesség és tárgyaló készség
• Hatékony probléma megoldó készség
• Önálló döntési képesség
• Rugalmasság, megbízhatóság

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Felelősségteljes munkakör
• Kellemes munkahelyi környezet
• Versenyképes jövedelem

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

ELÉrHETŐSÉGEink:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.  
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179
Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 

május 3-ig

LEGÚJABB TAVASZI AKCIÓNK  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Valdor csirkemell sonka 1 kg 1999 Ft
Bácskai, Szatmári búzafinomliszt 1 kg 109 Ft
COOP tejföl 20%, 150 g, egységár: 660 Ft/kg 99 Ft

LEGYEN A héT MINdEN NAPJáN TELEPÜLéSéN  
A LEGKöZELEBBI UNIÓ COOP ZrT. ÜZLETéNEK TörZSVáSárLÓJA!

Abaúj  
félzsíros túró    

450 g,  
egységár: 798 Ft/kg

359 Ft

Eh. csirkecomb                      
1 kg 

599 Ft

COOP lángolt 
kolbász                        

1 kg

1199 Ft

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
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

Apróhirdetés
Eladó Ómassán felújított faház, 
Egerben pince a Kőlyuktetőn. Ér-
deklődni az esti órákban a 06-
36-315-671-es telefonon lehet.
Magyar vizslák 5 és fél hóna-
posak sötét zsemle színűek el-
adók. Érdemes érzéssel meg-
nézni választani oltás rendben 
egészségügyi könyvvel igazol-
va.Érdeklődni a 46/304-175 és a 
30/322-9991-es telefonon lehet.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. 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.

Salkaházi program 2016 
Miskolc

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetsé-
ges. Jegyek a készlet erejéig átvehetők nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya bemutatásával 
a Miskolci Nemzeti Színház jegyirodájában nyitvatartási időben április 28-tól május 5-ig.  
(Tel.: 46/516-735, 46/516-736. Nyitvatartás: H-P 10.00–18.00, SZ 10.00–13.00)

2016. május 8., 15.00 óra

Egy csók és más sEmmi 
Miskolci Nemzeti Színház

Az előadásra minden jegy elkelt!

l  PozSony, a HaJdani koronÁzÓ- 
vÁroS: május 7. (szombat):  11.000 Ft/fő

l  dEbrEcEn-HorTobÁGy: május 21. 
(szombat):  5.000 Ft/fő

l  PEnyiGE-PanyoLa-TúriSTvÁndi- 
SzaTMÁrcSEkE:  
május 21.  (szombat): 6.500 Ft/fő
l  budaPEST, SÉTaHaJÓzÁSSaL  

a dunÁn: május 28. (szombat):  6.000 Ft/fő
l  TuTaJozÁS a dunaJEcEn: 

június 4. (szombat):  8.000 Ft/fő
l  ErdÉLyi köruTazÁS: 

augusztus 3-7.:  60.000 Ft/fő
l  vELEncE, FürdŐzÉSSEL  

az adriÁn:  
szeptember 7–11. :  95.000 Ft/fő

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

www.koloMBuszTours.hu

"

"

Ez a kuPon 
500 FT-oT Ér!  
1 úTra 1 FŐnEk!

20
16

.



Április 29-én, a tánc világ-
napján a Miskolci Balett is 
fellépett az Erkel Színház 
TáncTrend ’16 modern 
tánc rendezvényén.

Április 17-én kezdődött a 
Balett-tavasz, az a csaknem 
egy hónapos sorozat, amely-
ben május 7-ig tizenegy kü-
lönféle tánckoreográfia kö-
veti egymást az Opera és 
az Erkel Színpadán, három 
premierrel és két nagyszabá-
sú tánctalálkozóval. Április 
29-én, a tánc világnapján a 
Miskolci Balett is fellépett az 
Erkel Színház TáncTrend ’16 
modern tánc rendezvényén 
a Badora Társulat és a Ma-
gyar Nemzeti Balett mellett.

Kozma Attila koreográ-
fus-rendező „Felli-
ni Etüd” című, Fe-
derico Fellininek 
emléket állító al-
kotásában az olasz 
filmrendező mági-
kus realista remek-
műve, a La Strada 
színpadi adaptá-

ciója volt látható a Miskolci 
Ba lett előadásában. – Úgy ér-
zem, hogy a 2013-ban alakult 
társulat évről évre nagyobb 
kihívásokkal kerül szembe, 
egyre komolyabb munkákat 
láthatunk a folyamatosan fej-
lődő táncosoktó és egyre ran-
gosabb fesztiválokra hívják 
az együttest, ami a szakma 
elismerését jelenti – mondta 
el Kozma Attila. – Idén már 
két fesztiválon is részt vet-
tünk, most pedig az egyik 
legrangosabb hazai táncszín-
házi fesztiválon léphetünk fel 
olyan együttesekkel közösen, 
mint a Magyar Nemzeti Ba-
lett, a Győri vagy a Pécsi Ba-
lett és a Szegedi Kortárs Ba-
lett – hangsúlyozta a Miskolci  
Balett művészeti vezetője.

Május 3. kedd BOLDOG-
TALANOK színmű 19:00 | 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

Május 4. szerda EGY 
CSÓK ÉS MÁS SEMMI 
zenés komédia két részben 
14:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Papageno bérlet Jegyvásárlás

ZűrZAvArOS ÉjSZA-
KA vígjáték 19:00 | KA-
MArA Lehár (arany, ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás

MISKOLC DIxIEL-
AND BAND 19:00 | CSAR-
NOK Jegyvásárlás

Május 5. csütörtök 
MOMO zenés játék felnőt-
teknek gyerekekről, gyere-
keknek felnőttekről Michael 
Ende regénye alapján 14:00 | 
KAMARA Bérletszünet

ÉN A SZABADSÁGOT 
vÁLASZTOTTAM mo-
nodráma 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Maladype Színház 
előadása Jegyvásárlás

ZOrBA, A GÖrÖG Mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Madách (alap, arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás

Május 6. péntek QUIxO-
TE táncelőadás 17:00 | JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás

LILIOM KüLvÁrOSI 
LEGENDA 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet

ZűrZAvArOS ÉjSZA-
KA vígjáték 19:00 | KA-
MARA Upor (arany, ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás

Május 7. szombat A 
NAGY GATSBY roman-
tikus pop art táncjáték két 
részben 17:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

EGY CSÓK ÉS MÁS 
SEMMI zenés komédia 
két részben 18:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

Május 8. vasárnap Zűr-
ZAvArOS ÉjSZAKA víg-
játék 15:00 | KAMARA 
Déryné (arany, ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás

EGY CSÓK ÉS MÁS 
SEMMI zenés komédia két 
részben 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Szigligeti (alap, arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás

Az ÉLTETŐ LÉLEK IRODALMI KÖR EGYESÜLET jó-
tékonysági estet tart május 29-én, 17 órától Tiszabökény, 
Verbőc és Mezővári javára. Az est díszvendége: DUPKA 
GYÖRGY író, Gulág kutató, a Kárpátaljai Magyar Művelődé-
si Intézet igazgatója, és MOLNÁR ZSOLT Verbőc református 
lelkésze. Fővédnök: KRIZA ÁKOS, Miskolc polgármestere, 
védnök: CSÖBÖR KATALIN országgyűlési képviselő.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, beruházásában 
tervezett 3. sz. főút Miskolc belvárost elkerülő szakasza Y-híd 
(I. ütem) módosított engedélyezési terve, Y-híd és csatlako-
zó útszakaszok kiépítése tárgyában a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-
tályán környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban.

A vonatkozó dokumentáció 2016. június 1-ig megtekint-
hető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályán, valamint Miskolc Pol-
gármesteri Hivatalának Építési és Környezetvédelmi Osz-
tályán ügyfélfogadási időben.

A dokumentáció elektronikus formában megtekinthető a 
környezetvédelmi hatóság http://emiktf.zoldhatosag.hu/Ugyfel-
inf/engedelyek/lista.html internetes oldalán BO/16/7377/2016. 
számon is. A környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatban ész-
revételeket a későbbiekben meghirdetésre kerülő közmeghall-
gatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz (B.-A.-Z. Me-
gyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya), vagy Miskolc jegyzőjéhez lehet benyújtani.

2016. április 30. | 17. hét | xIII. évfolyam 17. szám
Miskolci Napló – A város lapja

prograMajánló
program/közélet

Művészetek Háza
Május 6. 20:30 DUMASZÍNHÁZ: HADHÁZI 

LÁSZLÓ ÖNÁLLÓ ESTJE “NEKÜNK ÁLL A 
LÁSZLÓ” Vendég: Bellus István.

Május 9. 19 óra. FILHARMÓNIA SZEZON-
BÉRLET 8. Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar. Vezényel: Gál Tamás. Szólista: 
Krausz Adrienne – zongora. Műsor: 
Mozart: Figaro házassága – nyitány; 
Beethoven: IV. (G-dúr) zongoraver-
seny; Beethoven: VIII. (F-dúr) szim-
fónia. 

Miskolci Akadémiai Bizottság szék-
háza

Május 5. 14 óra. Budapesti, debrece-
ni, egri, kolozsvári, miskolci és ná-
polyi előadók részvételével em-
lékkonferencia méltatja a 90 éve 
alakult erdélyi Helikon írói közösség 
két világháború közötti értékterem-
tő-értékközvetítő szerepvállalását.

Egyetemi Könyvtár
Május 3. 16.30 óra. Életünk fontos kérdé-

sei és a megélt világ. Az eMElő Kör so-
rozatának következő részében Deák 
Csabával, a Miskolci Egyetem kancel-
lárjával beszélget Pankucsi Márta jo-
gász-szociológus.

Feledy-ház
Május 4. 17 óra. MISKOLC KALEIDOSZ-

KÓP. Téma: Az Avasi kilátó és pincék. 
Előadó: Rudolf Mihály DLA építész. 

Május 6. 17 óra. FIATAL TEHETSÉGEK FÓ-
RUMA. Bemutatkozik: Deres Kornélia 
költő, szerkesztő. Házigazda: Csorba 
Piroska költő. A sorozat ifjú zenésze-
ket, költőket mutat be, akik a jövő 
nagy ígéretei, akiknek pályáját érde-
mes figyelemmel kísérni.

Csodamalom Bábszínház
Május 1. 10:30 óra - Lúdas Matyi; Május 7. 

10:30 óra - A négy évszak (csecsemőszín-
ház); Május 8.  10.30 óra - Rigócsőr király.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Május 3. 16.30 óra. Beszélgessünk a katoli-

kus egyház társadalmi tanításáról! Mi-
kolai Vince pápai prelátus, főesperes, di-
ósgyőri plébános előadása.  A Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Cso-
portja és a könyvtár közös rendezvénye. 

Május 5. 17 óra. A Műút a könyvtárba vezet. 
Vendégek: a KULTer.hu kortárs kultúrpor-
tál képviseletében: Áfra János főszerkesz-
tő, Papp Sándor főmunkatárs, Herczeg 
Ákos rovatszerkesztő, Vigh Levente olva-
sószerkesztő. Beszélgetőtárs: Jenei Lász-
ló, a Műút folyóirat szerkesztője. 

József Attila Könyvtár
Május 4. 15.30 óra. Bokrétát kötöttem: a 

Katowice Úti Sportóvoda anyák napi 
műsora. Versek, dalok, játékok, tán-
cok, amelyekkel az édesanyákat kö-
szöntik az óvodások.

Petőfi Sándor Könyvtár
Május 5. 16.30 óra. Spirituális utazások 

Ázsiában – Kína. Korányi Mariann vetí-
téssel egybekötött élménybeszámolója. 

Népkert
Május 7. 10 –16 óráig. II. Könyvtári Majá-

lis. „Ujjé, a Népkertben és a könyv-
tárban is nagyszerű!” Szórakoztató 
programok kicsiknek és nagyoknak. 

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
Május 3. – május 8.

Szombaton, 30-án a Mil-
lenniumi teremben ad ver-
ses irodalmi műsort az Élte-
tő Lélek Irodalmi Kör 17 órai 
kezdettel.

Vasárnaptól, május 1-jétől 
egész hónapban minden ka-
tolikus templomban májusi 
ájtatosságot tartanak, a hely-
ben meghirdetett időpontok-
ban.

A Miskolci Esperesi Kerü-
let papságának gyűlését csü-
törtökön, Szirmán tartják. 
Reggel 9 órakor közös szent-
misét mutatnak be a szir-
mai katolikus templomban, 
amelyre a híveket is várják.

Jövő vasárnap, 8-án, a fél 
10 órai szentmisén lesz a 
gyermekek elsőáldozása a 
minorita templomban, majd 

16 órától mocorgós szentmi-
sét mutatnak be az emeleti 
hittanteremben a kisgyerme-
kes családoknak.

Csütörtökön, április 28-án 
a Földes Ferenc Gimnázium 
falán elhelyezett Kelemen 
Didák emléktábla megáldá-
sával lett hivatalosan is Kele-
men Didák utca az itt talál-
ható három épület előtti út. 

Az új címek ennek megfe-
lelően alakultak, a Kelemen 
Didák Fiúkollégium az 1., a 
Nagyboldogasszony plébá-
niahivatal a 3., a gimnázium 
az 5. házszámot kapta. Így 
a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége miskolci csoport-
jának új postacíme is: Kele-
men Didák utca 3.

Több új játszóeszközt ve-
hettek birtokba a napok-
ban a Nyitnikék Óvoda 
apróságai. A Szerencsejá-
ték Zrt. több mint félmillió 
forint értékben ajándéko-
zott játékokat, csúszdával 
felszerelt udvari famászó-
kát az intézménynek. 

– Az elmúlt évben több, 
mint hárommillió forintért 
biztosítottunk fejlesztési esz-
közöket miskolci bölcsődé-
nek, óvodának, iskolának 
és az egyetemnek is. Remél-
jük, ezzel is hozzájárulha-
tunk ahhoz, hogy Miskolc 
ifjúsága jobb, egészségesebb 
körülmények között nőjön 
fel – mondta el az adomány 
átadásánál a cég társadalmi 

szerepvállalásáról szólva Zsi-
ga Marcell, a Szerencsejáték 
Service Nonprofit Kft. ügy-
vezetője. Az adományozott 
összeget Deák-Bárdos Mi-
hály, a terület önkormány-
zati képviselője kiegészítette, 
így még két műanyag csúsz-
dával, labdákkal és motorok-
kal bővült a Nyitnikék Óvo-
da játékkészlete. – Nagyon 
örülünk az új eszközöknek 
– mondta el Galambosi Do-
rottya óvodavezető. – A gye-
rekek mozgásfejlődését szol-
gálják majd ezek is – tette 
hozzá. A Nyitnikék Óvo-
da hét csoportjába mintegy 
százhetven gyerek jár, az ap-
róságok csütörtökön énekes, 
táncos műsorral köszönték 
meg az ajándékokat.

Budapesten  
a Miskolci Balett

Új játékok a nyitnikék  
óvodának

Varga lászló országgyűlési képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart 2016. május 1-jén, 11.00 és 
13.00 óra között Miskolcon, a csanyiki majáli-
son.

Bartha györgy önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadóórát tart 2016. május 1-jén, 11.30 
és 12.30 óra között Miskolcon, a csanyiki majá-
lison.

simon gábor önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart 2016. május 1-jén, 12.00 és 
14.00 óra között Miskolcon, a csanyiki majáli-
son.

KÉPViSELŐi FoGADÓÓráK

 „sikoly és sóhaj a tiszaháton 
- Összefogás kárpátaljáért” 

Közérdekű közlemény

egyházi hírek, eseMények



Betegszállítóból mentőbe

Betegszállító autó ütközött össze egy teherautóval április 22-én 
délután Miskolcon, a Besenyői utca és a Sajószigeti utca kereszte-
ződésében. Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, a bal-
eset következtében hat személyt vittek kórházba a mentők. – A be-
tegszállító autó öt utasát és annak vezetőjét is könnyebb sérüléssel 
szállították el. A balesetet valószínűleg az okozta, hogy az elöl hala-
dó teherautó kanyarodni akart, a mögötte lévő betegszállító pedig 
éppen akkor akart előzni. 

Veszélyes rabló került a hűvösre
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-

tat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság M. József 46 
éves helyi lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint a gya-
núsított április 24-én 15 óra körüli időben erőszakkal behatolt 
Miskolcon, egy Szeles utcai ingatlanba, ahol pénzt követelt, majd 
bántalmazta a 60 éves házigazdát. A támadó közel 50 ezer forint 
készpénzzel menekült el a helyszínről. A bejelentést követően a 
rendőrök mintegy két órán belül azonosították, elfogták, majd a 
rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható M. Józsefet, aki a beszerzett bizo-
nyítékok alapján egy másik, hasonló rablást is elkövetett. A 46 
éves férfi ugyanis megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy áp-
rilis 22-én 11 óra körüli időben Miskolcon, a Szeles utcában rá-
támadt egy 49 éves férfira, akitől több mint 40 ezer forintot vett 
el erőszakkal.

„Speedmarathon”  
sebességellenőrzés

Az Európai Közlekedés-
rendészeti Szervek Hálóza-
ta, a TISPOL 24 órás össze-

urópai sebességellenőrzést hajtott végre április 21-én 6 órától április 
22-én 6 óráig. Hazánkban a rendőrség az egyes ellenőrzési helyek ki-
jelölési folyamatába a lakosságot is bevonta. Megyei vonatkozásban 33 
állampolgártól közel negyven helyszínjavaslat érkezett az erre a célra 
létrehozott e-mail fiókba. Ezek közül két helyszínre kaptak meghívást 
a javaslatokat beküldő állampolgárok, ahol személyesen is meggyő-
ződhettek a sebességellenőrzések baleset-megelőzési jelentőségéről.
Az ellenőrzés 24 órás ideje alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
68 helyszínen összesen 60 esetben 
állapítottak meg sebességtúllépést 
a rendőrök. A megyei rendőr-fő-
kapitányság köszönetet mond az 
állampolgárok aktív részvételéért 
a helyszínek kiválasztásában. To-
vábbra is számítanak mindenki-
re, hiszen a balesetmentes közle-
kedés közös ügyünk. 

Karddal kényszerítették a szerződés aláírására
Zsarolás és magánlaksértés bűntett elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt folytat büntetőeljárást az Ózdi Rendőrkapitányság H. 
Olivér 33 éves, H. Lóránt 35 éves, H. Alex 22 éves és Sz. Tünde 34 
éves farkaslyuki lakosokkal szemben. A nyomozás adatai szerint a 
gyanúsítottak 2016. február 2-án délután megjelentek egy farkaslyuki 
ingatlanban és megfenyegették a házigazdát – egy édesanyát – hogy 
írja alá lakása adásvételi szerződését. A támadók egyike karddal a ke-
zében, a sértett haját rángatva kényszerítette a nőt. Társai is fenyege-
tően léptek fel az asszonnyal szemben, aki az erőszaknak engedve és 
kiskorú gyermekeit védve aláírta a papírt. A távozó erőszakoskodók 
menet közben a földre dobtak pár ezer forintot. Az ügyben indított 
eljárás eredményeként az Ózdi Rendőrkapitányság nyomozói azono-
sították, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Szolgálat munka-
társaival együtt 2016. április 13-án elfogták a gyanúsítottakat.

Mozaik Miskolci Napló

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

heti horoSzkóp
Kos (március 21 – április 20) Gyors eredményeket vár valami-
vel kapcsolatban, de lehet, hogy még nem ezen a héten teljesed-
nek be a dolgok. Azért még merhet álmodozni. Amennyi energiát 

fektet valamibe, olyan is lesz most a dolog eredménye.

Bika (április 21 – május 20) Készen áll arra, hogy akár a foga 
fehérjét is kimutassa valaminek a védelme érdekében. Nem ijesz-
ti meg semmi, ha olyasmiről van szó, ami, vagy aki igazán fontos 

Önnek. Kicsit lassúbb tempóban halad, mint szeretné.  

Ikrek (május 21 – június 21) Szívesen megosztana valamit va-
lakivel, de nem tudja, ő hogyan fogadná a híreket. Szerencsére 
még van ideje arra, hogy átgondolja ezt a dolgot. Kis híján elsiklik 

a figyelme valami felett, ami pedig fontos.

Rák (június 22 – július 22) Szeretne lépést tartani valakivel, de 
nem biztos, hogy ez az Önnek megfelelő tempó. Merjen szünetet 
tartani és elfogadni, hogy a saját ritmusát követi. Ezen a héten 

legalább annyi múlhat a kapcsolatai alakításán, mint a képességein.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Megbízik valakiben, aki-
ben pedig korábban már csalódott, de úgy látja, most megérde-
mel még egy esélyt. Kicsit kimerült, úgy érzi, elfogyott a lendüle-

te. Valami azonban átlendíti majd ezen a holtponton.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Itt az ideje maga mö-
gött hagyni egy rossz szokást, ami akár az egészségét vagy a bol-
dogságát is veszélyezteti. Kellemetlenül érezheti magát egy sze-

repben, de tudja, hogy már nem kell sokáig ezzel számolnia. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Nem mindenki az Ön 
tempóját követi, és frusztrálhatja, hogy mások lelassítanak. Ne fe-
ledje azonban, hogy a dolgok Önön is múlnak, ha tudja motiválni 

az embereket, jobban haladnak majd. Kövesse az utat, amit kijelölt. 

Skorpió (október 24 – november 22) Nem csak Önön múlik 
valaminek a megoldása, és ezt talán nehéz elfogadni egy olyan 
független személyiségnek, mint amilyen az Öné. Talán itt az ideje, 

hogy megtanuljon együttműködni mással, másokkal is.

Nyilas (november 23 – december 21) Minden pillanatot ki 
akar használni arra, hogy minél közelebb kerüljön egy célhoz, 
amit magának jelölt ki. Lesz, aki támogatja ebben, de olyan is, aki 

akadályozni próbálja. Fél, hogy nem jut mindenre elég ideje. 

Bak (december 22 – január 20) Úgy érzi, valaki éppen akkor 
függeszt fel egy lehetőséget, amikor pedig Önnek kedvezett vol-
na a helyzet. Ne aggódjon, hamarosan megnyílnak majd új kapuk 

is, amiken beléphet, bizonyíthatja a képességeit.  

Vízöntő (január 21 – február 19) Végre lesz egy kis ideje, hogy 
átgondolja a dolgokat és eldöntse, jó irányba halad-e? Lehet, hogy 
olyan felismeréseket tesz a héten, amelyek meghatározzák, milyen 

irányba induljon tovább céljai eléréséhez.

Halak (február 20 – március 20) Nem tudja mi az, amit meg-
oszthat másokkal, és mi az, amit egyelőre jobb megtartania ma-
gának. Az idő majd eldönti, kiben mennyire érdemes bíznia. Ko-

moly, sorsdöntő elhatározást hozhat a héten, fontolja meg!
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Múlt szombaton rendezte meg a Magyar Cserkészszövetség II. Cserkészkerülete és a Háromkő Egyesület a Szent György nap-
hoz - a cserkészek védőszentjének napjához – kapcsolódóan a már hagyománnyá vált cserkésznapját Miskolcon, a Bodnár Gábor 
Cserkészparkban. Az eseményhez, együttműködő partnerként, idén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház is csatlakozott. Az esemény hagyományosan zászlófelvonással kezdődött, a nap folyamán pedig ezúttal is színes, 
érdekes programok sorozatát kínálták a résztvevő fiataloknak. Egyebek mellett volt főzőverseny, métázás, mesterségek bemutat-
kozása, cserkészjátékok, érzékenyítő foglalkozások, ügyességi verseny és tábortűz.                                             Fotó: MocSári LáSzLó

Forró NyoMoN

Akikről díjat neveztek el
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünk olyan jeles 
személyiségek neveit rejti, akikről Miskolcon díjakat ne-
veztek el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben 
vagy e-mailben, legkésőbb 2016. május 25-én éjfélig 
juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes 
megfejtéseket beküldők között egy-egy 2016-os Mis-

kolci Kalendáriumot sorsolunk ki.

Különleges programokkal várták a miskolciakat múlt szombaton 
a miskolci állatkertben, a Föld napja alkalmából. Az egész napos lát-
ványetetések és bemutatók mellett, a látogatók közelebbről is megis-
merkedhettek az újszülött állatokkal, valamint egy Föld napi családi 
kvízre is meginvitálták a közönséget, amellyel az élővilág sokszínű-
ségének megóvására hívták fel a figyelmet.

Az élővilág megóvásáért

A hét fotója
MocSári LáSzLó  

FeLvéteLe

cSerkéSzNap
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