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CSÚCSRA JÁR MISKOLC GAZDASÁGA!

„Büszkék lehetnek magukra az itteni üzemek, vállalkozások és a dolgozók”
Miskolc város gazdaságának teljesítménye – ezt minden túlzás nélkül mondhatjuk – elképesztő dinamizmust mutatott, mutat az
elmúlt hat esztendőben. Soós Attila, a Fidesz miskolci képviselőcsoportjának vezetője pénteki sajtótájékoztatóján kiemelte: ez a
teljesítmény közös siker, egyaránt büszkék lehetnek magukra az
itteni üzemek, vállalkozások és a miskolci dolgozók.
– Kriza Ákos polgármester
néhány héttel ezelőtti évértékelőjében mondott már néhány összefoglaló adatot, tényt
ezzel összefüggésben. Az áprilisi közgyűlésen, a 2016. évi
zárszámadásról szóló vitában
már további adatok is rendelkezésünkre álltak – hangoztatta Soós Attila, aki két adatsorral mutatta be az elmúlt
években elért, kimagasló adóbevételeket.
Az egyik adatsor azt mutatja, hogy a miskolciak adóbefizetései 2016-ban minden ad-

digit meghaladtak, és elérték
a 13,4 milliárd forintos
összeghatárt. – Ez a 13,4
milliárd forintos bevételünk, 42 százalékos
növekedést jelent 2010-es
eredményhez képest
– fogalmazott
a Fidesz
m i s k o lci frakcióvezetője, kihangsúlyoz-

Miskolcnak a magyarországi nagyvárosok közötti versenyben elfoglalt pozíciói folyamatosan javulnak, ismét hazánk
egyik legdinamikusabban fejlődő ipari régiós központja lett.
Amikor a Fidesz-KDNP átvette a város irányítását, Miskolc

va, hogy a helyi adókulcsok
nem emelkedtek. A miskolci gazdaság szereplőinek teljesítménye
produkált ekkora fejlődést,
hat év elteltével.
Mint a
sajtótájék o z t a t ón
elhang-

nettó 36 milliárd forintos adóssággal rendelkezett. Ennek a törlesztése évi 3-4 milliárd forintot igényelt volna, ami lehetetlen
feladatnak tűnt. A kormány Miskolc esetében is átvállalta az
adósságot, a város tiszta lappal indulhatott. A helyi gazdaság a
2010-es évek elejétől hamarosan elképesztő dinamizmust kezdett mutatni. A városba települt óriásvállalatok – Bosch, Takata,
Shinwa – hatalmas ipari beruházásokba kezdtek. A munkanélküliség hat év alatt a felére csökkent. Míg 2010-ben Miskolcon
11,5 százalékos volt a munkanélküliek aránya, addig 2016 végén már csupán 5.8 százalék. A vállalkozások nettó árbevételének növekedése magával vonzza az adóalap növekedést, egyértelműen mutatva a helyi gazdaság erősödését. A nagyvállalatok
mellett kis és nagyobb vállalkozások árbevétele is emelkedik,
azaz gazdasági erejük növekedése miatt fizetnek évről-évre
több iparűzési adót. Ha pedig erősödnek Miskolc vállalkozásai,

Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési paktum
2010 és 2016 között 620 ezerrel nőtt
a foglalkoztatottak száma Magyarországon. A számok Borsodban is
árulkodók: itt a munkanélküliségi
ráta 16-ról 6,6 százalékra csökkent. A
munkahelyteremtést és a szakemberképzést viszont folytatni kell.
A vállalkozói szféra, a megyei önkormányzat és a kormányhivatal vezetői,
képviselői szerdán együttműködési megállapodást, úgynevezett foglalkoztatási
paktumot írtak alá. Az elmúlt hat év során a foglalkoztatottság 47,1-ről 61,3
százalékra növekedett megyénkben.
Demeter Ervin kormánymegbízott szerint
ebben döntő szerepe
van a sokat vitatott közfoglalkoztatásnak, hiszen most nem az az el-
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sődleges probléma, hogy nincs munkájuk
az embereknek, sokkal inkább a munkaerőhiány. – A hiányzó munkaerő pótlására
kötött megállapodást a vállalkozói szféra, a
megyei önkormányzat és a kormányhivatal. Ennek keretében olyan képzést szeretnénk biztosítani, amely kelendő a munkaerőpiacon, s fontos a vállalkozók számára.
A kormányhivatalnak és a megyei önkormányzatnak az a feladata, hogy megszervezze ezt a képzést, és finanszírozza a programot – hangsúlyozta Demeter Ervin.
A
program
több mint hétmilliárd forint

Európai Uniós és állami támogatásból valósulhat meg. Ebből az összegből a megyei
önkormányzatnak több mint kétmilliárd
forint áll a rendelkezésére, mintegy ötmilliárd pedig tizenegy helyi paktum munkáját
segíti majd. – Vannak olyan célcsoportok,
akiknek az életkörülményeit kell javítani –
nyilatkozta Török Dezső, a B.-A.-Z. Megyei
Közgyűlés elnöke. – Másoknál a munkába
állás, munkába illeszkedés feltételeit kell
javítani, és olyanok is vannak, akik azért
nem találnak munkát, mert nincs megfelelő szakképzettségük. A megyei
közgyűlés elnöke elmondta,
a terv az, hogy 2021-re a megyei paktumból
és a helyi paktumokból mintegy
ötezer ember kerüljön be a munka
világába.

zott, ezen belül még nagyobb
mértékben emelkedtek a város iparűzési adóbevételei. A
miskolci ipari vállalkozások
adóbefizetései 57 százalékkal haladták meg 2016-ban, a
2010-es szintet – így hat milliárdról, jóval 9 milliárd forint fölé ugrottak az iparűzési
adóbevételek. A város iparának teljesítménye – mivel itt

sem voltak adómérték növelések – évente majdnem 10 százalékkal nőtt. – Erre mondjuk
mi azt, hogy városunk gazdaságának teljesítmény növekedése nem csupán jóval magasabb, mint az országos átlag
– méltán mondhatjuk, hogy
elképesztő dinamizmust mutat – zárta tájékoztatóját Soós
Attila.

akkor erősödik a város egész gazdasága. Annak minden további
pozitív következményével együtt. Csökken a munkanélküliség,
több pénz marad az emberek zsebében, nő a vásárlóerő, tovább
élénkül a város egész gazdasága.

TÁMOGATJÁK
az innovatív
vállalkozásokat
Az innovatív ötletek piacra
juttatását, anyagi támogatását segíti az a roadshow,
amely nemrégiben a Miskolci Egyetemre érkezett.
A rendezvény keretében itt
is olyan fiatalok mutatkozhattak be, akiknek üzleti tervük, elképzelésük már van,
csak a pénz hiányzik hozzá.
Katona Bence, a Hiventures
vezérigazgató-helyettese elmondta, országszerte hét városban rendezik meg a Startup Campus Roadshowt. A
nyertes vállalkozások akár 9
millió forintos támogatást,
térítésmentes képzést, mentorálást is kaphatnak programban, terveik megvalósí-

tásához. A szakmai zsűrinek
tagja volt Pfliegler Péter alpolgármester is. Mint mondta, nagyon fontosak az ilyen
rendezvények, a város vezetése szeretné, ha az innovatív, vállalkozó kedvű fiatalok
Miskolcon valósítanák meg
elképzeléseiket, több módon
is próbálják ezt ösztönözni.
Ide sorolható például az az
önkormányzati program is,
melynek keretében a város
vezetése és a MIK Zrt. lehetőséget biztosít az egyetem
vezetése számára, hogy pár
tucat lakásba olyan, egyetemet végzett vagy végző fiatalok kerüljenek, akik itt akarnak maradni Miskolcon, itt
akarnak vállalkozni.
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KODÁLY-MŰVEK

3

ÉS ŐSBEMUTATÓK

a miskolci operafesztiválon
Kodály-művek, kórustalálkozó és ősbemutatók is szerepelnek a
Bartók Plusz Operafesztiválon június 16. és 25. között Miskolcon. A
Kodály-program első ütemének költségvetéséből 200 millió forinttal támogatja a kormány az operafesztivált – mondta a rendezvényt
beharangozó keddi sajtótájékoztatón Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár Budapesten.
A Nemzeti Kulturális Alap
emellett 20 millió forinttal,
az országos vidéki fesztiválokat támogató keret pedig 60
millió forinttal járul hozzá
a rendezvény megvalósításához. Az államtitkár közölte:
a 2018-as állami költségvetési törvény benyújtásánál javaslatot tesz, hogy a Bartók
Plusz a jövő évtől külön költségvetési sorban kapjon állami támogatást, mintegy 150
millió forintot.
Kesselyák Gergely fesztiváligazgató kiemelte, az
idei műsorban az operaműfaj sokszínűségét szeretnék

felvillantani. A kínálatban
ezért opera, opera-musical,
ragtime opera, daljáték és
musical-operett is található.
A
nyitóhangversenyen
Kodály Zoltán Budavári Te
Deum és Psalmus Hungaricus című műve, valamint ősbemutatóként Fekete Gyula
Csellóverseny című zenekari kompozíciója hangzik el.
Az ezrek operája sorozatban ezúttal június 22-én a
Magyar Állami Operaház
Székely fonó című előadását tekintheti meg a közönség. Kodály zenepedagógiája előtt tisztelegve rendezik

– A kormányzati törekvés fő célja 2014 óta, hogy
a kulturális alapellátást minél hatékonyabban teljesítsék. A Kodály-program
első ütemének költségvetéséből 200 millió
forinttal támogatja a
kormány az operafesztivált, amely nagyon sokat tesz azért, hogy
minél több emberhez eljuttassa Bartókot és
a kortárs zenét, valamint a Kodály-program
üzenetét - tájékoztatott Hoppál Péter.

meg a Kodály Kórustalálkozót és a nemzetközi Europa
Cantat kórustalálkozót június 24-25-én.
Az ősbemutatók közt
Gyöngyösi Levente A Mester és Margarita, Ittzés Tamás Lutherek, valamint
Mátyássy Szabolcs Scaevola
című alkotása, az operaíró
verseny győztes műve hangzik el.
A Russian Chamber Philharmonic zenekar Nora Friedrichs koloratúrszoprán
és Mihail Agafonov tenor
közreműködésével június
25-én, az I Musici kama-

A három ősbemutató mellett idén is lesz ezrek operája. Az egyik legnépszerűbb
program idén a színházba
költözik, és Kodály Zoltán előtt tiszteleg. - Az
ezrek operája idén az
Operaház Székely fonó
előadása lesz, méghozzá
ezúttal bent, a színházban, de ki lesz vetítve a
szabadtéri színpadunkon, hatalmas led-falakra, műsor lesz előtte, utána – nyilatkozta Kesselyák Gergely, fesztiváligazgató.

razenekar június 20-án lép
színpadra. A vendégjátékok
sorát színesíti Szaegusza Sigeaki Ifjabb Butterfly című
operája és Leonard Bernstein Candide című musical-operettje. A tíznapos
rendezvényen
előadások,
tárlatok, utcai és szabadtéri
programok is várják a látogatókat.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere kiemelte: a kultúra tartotta
meg Miskolcot, ahol korszakváltás
történt és ma már erős, modern városnak mondható.
– Tudjuk, hogy a kormány
nagyon elkötelezetten támogatja a vidéki kultúrát.
Segíti, hogy azok a fesztiválok, amelyek értéket teremtenek a vidéken, szervesen beépüljenek az ország kulturális életébe. A
kormány és a város egyaránt elkötelezett a kultúra iránt – hangsúlyozta a polgármester.

Miskolci németek
KÉNYSZERMUNKÁN
A SZOVJETUNIÓBAN
Emlékezni és emlékeztetni – a történészek, kutatók
munkájának köszönhetően egyre többet tudunk a
Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt miskolciakról, miskolci németekről. Családi memoárok,
fényképek kerülnek elő a padlásokról, levéltári forrásokat „fésülnek össze” a szakemberek – így állt össze a
szerdán bemutatott, Miskolci németek kényszermunkán
a Szovjetunióban című kötet anyaga is.

Árvay Zoltánné (szül.: Wágner Gabriella) még 18 éves sem volt,
amikor Diósgyőrből kényszermunkára vitték bátyjával és két unokabátyjával együtt. A fiatal lány hazatért, bátyját és egyik unokatestvérét azonban soha többé nem látták viszont. Egy másik túlélő,
Plósz Mihály is részt vett a szerdai könyvbemutatón, ahol Lange László (alsó képünkön),
a Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ajánlotta az olvasók figyelmébe a kötetet. A
politikus rámutatott, egy-egy ilyen alkalom
kapcsán is megemlékezhetünk azokról a német honfitársainkról, akik jelentős szerepet töltöttek
be Miskolc és Magyarország történelmében.

Ötven éve, 1967. március 6-án halt meg Kodály Zoltán háromszoros Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató,
akadémikus, aki azt vallotta:
„Legyen a zene mindenkié!”
Halálának ötvenedik és születésének 135. évfordulója alkalmából 2017-ben Kodály-emlékévet tartanak.
A kormány idén 1,486 milliárd forintot tervez fordítani a Kodály Zoltán szellemi hagyatékát és a teljes magyar zenei oktatást újrapozícionáló Kodály-program első ütemére. Az összegből koncertek,
konferenciák, kiállítások, versenyek, pályázatok, ismeretterjesztő programok, mesterkurzusok, közművelődési rendezvények és nemzetközi programok szervezését, valamint
kiadványok, CD-k és könyvek kiadását támogatják.

– Fontos, hogy megemlékezzünk és emlékeztessük a kor emberét a kommunizmus rémtetteire, hogy még egyszer ilyen ne
fordulhasson elő – hangsúlyozta a képviselő. A kötet szerkesztője Tóth Arnold elmondta, a források
egy részét a kutatók már feltárták, de publikálásuk,
nyilvánosság elé tárásuk csak szakaszosan történik.
A Gulág-emlékév lehetőséget adott a kutatómunka eddigi eredményeinek összefoglalására és közzétételére a helyi német nemzetiségi önkormányzat számára is. Az eddig
csak levéltárakban vagy családi, magánarchívumokban őrzött adatok, fényképek
most nyilvánosság elé kerülhetnek. A kötet egyik legfontosabb része az a több mint
300 közzétett név, amivel bővült az eddig ismert áldozatok száma.

A 2016-os operaíró-verseny
győztes alkotását, Mátyássy Szabolcs: Scaevola (szkevola) című
operáját is láthatja a közönség. Ráadásul egy világsztárral.
– Nagyon nagy boldogság
számomra, hogy ez egyáltalán létrejöhet. Manapság
nem jellemző, hogy egy
kortárs zeneszerzőnek minden évben bemutatják
egy operáját, s az sem, hogy egy olyan világsztár,
mint Rost Andrea szerepet vállal. Nagyon kíváncsian és boldogan várom – mondta el a zeneszerző.
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Konferencia az egyházak társadalmi
szerepvállalásáról
A történelmi
egyházak társadalmi
szerepvállalásáról tartottak
nemzetközi konferenciát
csütörtökön, Miskolcon,
a MAB székházban.
Ezt egy kutatás előzte
meg, melyben az Éltető
Lélek Alapítvány, a
Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Szociológiai Intézete,
a Magyar Tudományos
Akadémia Szociológiai
Munkabizottsága,
valamint a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola vett részt.

A szél kihívásaira
a fa a gyökereivel válaszol”
– Közel félszáz interjút készítettünk egyházi személyekkel,
vezetőkkel, illetve kérdőíves
kutatást is végeztünk lelkészek, papok körében – ismertette Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens, a Miskolci Egyetem
Szociológiai

Intézetének igazgatója. – Felkerestük azokat a szociális és oktatási intézményeket, amelyek
egyházi működtetés, irányítás
alá tartoznak. Be kívántuk mutatni azt a szerteágazó tevékenységet, amit a lelkipásztorkodás
és a hívek toborzása mellett az
egyház a mindennapi élet területein végez – tette hozzá.
Horváth Zita általános rektorhelyettes, a Történettudományi
Intézet
igazgatója példaértékűnek nevezte,
hogy a konferencia nemzetközivé vált a
beregsz á szi
főiskola jóvoltából. Rámutatott, míg
a középkortól
a 18. századig
az élet szinte

minden területén jelen volt az
egyház, az oktatástól a betegellátásig, addig a felvilágosodás,
az állam és az egyház szétválasztása döntő változást hozott.
– Az egyház szerepe ma talán a
Máltai Szeretetszolgálat mottójával fogalmazható meg a legszemléletesebben: a hit védelme
és a szegények szolgálata. De az
egyház lehetséges társadalmi
szerepvállalása közé tartozhat
akár az oktatás, a betegápolás, a
szociális gondoskodás, a karitatív tevékenység is.
Óváriné Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes
köszöntőjében Illyés Gyulát
idézte: „A szél kihívásaira a fa
a gyökereivel válaszol”. Mint
mondta, fontos, hogy sokan
vannak olyanok, akik erkölcsi
elvek, értékek mentén adják át
a tudományt a diákoknak, hiszen e nélkül a tudomány csupán értelem nélküli betűsorok,
számsorok sokasága.

Új metodista templom
Miskolcon
Az egyház miskolci körzetének története 1923ban kezdődött, amikor az
első személyek tagságra jelentkeztek. Miskolc három
éven keresztül a Nyíregyházi Körzet “fíliája” volt,
1926-tól azonban már önálló körzet, saját lelkésszel.
A Magyarországi Metodista Egyház Miskolci Körzete
ma öt helyszínen – Miskolcon, Kistokaban, Alsózsolcán, Sajópetriben és Körömben – folytat állandó
szolgálatot.
Jelenlegi gyülekezeti házuk 1959-ben épült, Szuhánszky János lelkész vezetésével. Abban az időben

Új metodista templom
épül Miskolcon az Apáczai
Csere János utcában, az
épület alapkövét szerdán
tette le Patrick Streiff, a
Metodista Egyház Középés Déleurópai Centrálkonferenciájának püspöke.

az egyház számára nem
engedélyezték
templom
építését, így lett egy családi
ház a miskolci gyülekezet
otthona. A metodista egyház hosszú időn át szeretett
volna saját miskolci templomot építeni, de mindig
akadályokba ütköztek.
2014-ben, Rostás László
miskolci főépítész munkái
alapján új terv készült, melyet a helyi gyülekezet nagy
örömmel fogadott. Az új
épület alapkövét végül közel hatvan évvel a régi felépítése után, a reformáció
500. esztendejében helyezték el.

Hirdetés

A távhőtartozást magas költségek terhelik
A MIHŐ Kft. a személyes segítségnyújtó programjával a díjhátralékkal rendelkező díjfizetők
részére kíván hatékony, közreműködő segítséget nyújtani.
A program célja, hogy olyan megoldási lehetőségeket kínáljon a hátralékba került díjfizetők számára, ami
az elmaradt távhőszolgáltatási díjak
mielőbbi kiegyenlítésére szolgál, ezzel csökkentve a folyamatosan rárakodó kamatterheket, és elkerülve a
jogi eljárást és az azzal kapcsolatos
járulékos költségeket.
Már egyhavi díjtartozás is viszonylag rövid idő alatt nagy ös�szegűvé válik, amennyiben a
MIHŐ Kft. a jogszabályokban előírt követeléskezelési eljárás megindítását kezdeményezi. A bírósági végrehajtási eljárás és annak
előkészítési költségei magasak,
amik az említett díjtartozáson felül szintén az érintett hátralékos
díjfizetőt terhelik.
Példaként bemutatjuk egy átlagos
téli hónap 26 000 Ft-os távhőszámlájának meg nem fizetése esetén a jogi
eljárás során rárakodó költségeket.
Amennyiben a számlát határidőben nem tudja a díjfizető kiegyen-

líteni, és a fizetési felszólítást követően nem köt a MIHŐ Kft.-vel
részletfizetési megállapodást, úgy
a jogi eljárás megindítása esetén –
ha végrehajtási eljárásra is sor kerül
–, az alábbi költségek merülnek fel,
melyet a MIHŐ Kft. továbbhárít az
érintett díjfizető felé.
Példánkban a késedelmi kamat
26 000 Ft tartozásra, 6 havi késedelmes befizetés esetén került kiszámításra.

Természetesen, amennyiben nagyobb a számla összege, vagy több
számla összevontan kerül a jogi eljárás lefolytatására, úgy a költségek a
bemutatott példától eltérően lényegesen emelkednek.
Annak érdekében, hogy a jogi
eljárás megindítása elkerülhetővé
váljon, a számlatartozással rendelkező díjfizetőket a MIHŐ Kft. ügyfélkapcsolati partnerei megkeresik
otthonukban. Az ügyfélkapcsolati
partnerek különféle, személyre sza-

Költség megnevezése

Összeg (Ft)

Fizetési meghagyás eljárási illeték 3%,
min. 5000 Ft

5000

Jogtanácsosi munkadíj

2500

Postaköltség

610

Késedelmi kamat
(a fenti számla 6 havi késedelme esetén)

740

Végrehajtási illeték 1% min. 5000 Ft

5000

Végrehajtói kamarai költségátalány

1000

Végrehajtói munkadíj

10 000

Végrehajtói jutalék
(tőke+költség+kamat 10%-a)

3400

Végrehajtási jog földhivatali bejegyzése

6600

Végrehajtási jog törlése

6600

Összesen:

41 450

bott lehetőségeket ajánlanak fel a
díjfizetők számára, hogy a fennálló
díjhátralékukat mielőbb rendezni
tudják.
A MIHŐ Kft. a távhőszolgáltatás díját köteles beszedni, ezért a személyes megkeresés eredménytelensége
esetén kénytelen a jogi eljárást megindítani, valamint alkalmazza a használati melegvíz-szolgáltatásból való
kizárást is.

A munkatársak személyazonossága ellenőrizhető. Az ügyfélkapcsolati partnerek a helyszínen, fényképes,
kóddal ellátott személyi kártyával és
kérés esetén személyi igazolvánnyal
igazolják magukat, illetve a MIHŐ
Kft. által kiadott Megbízólevéllel rendelkeznek, de a 46/379-450, illetve
46/379-360 MIHŐ infóvonalon is tájékoztatás kérhető a MIHŐ ügyfélkapcsolati partnereiről.
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„Miskolc az elmúlt években valódi,
élhető, zöld várossá nőtte ki magát!”

– Számos elemét és eredményét ismerhetjük a Green City
projektnek, ön miket emelne
ki ezek közül?
– Minden egyes projekt fontos, ami Miskolc és térsége
környezetének védelmét és lakóhelyünk természeti értékeinek megóvását, röviden a fenn-

amelyért Greennovációs Nagydíjat is nyertünk.
Az elmúlt években több más
projekt is megvalósult a megújuló villamosenergia-termelés
területén a biogáz, a depóniagáz és a biomassza felhasználására. Jelentős épületenergetikai
beruházásokat és felújításokat
hajtottunk végre, valamint a
városi közvilágítás korszerűsítése (LED típusú lámpatestek)
is megtörtént. Elkészült Miskolc Fenntartható Energia Akcióterve.

tartható városi környezetet,
az élhető város megteremtését
szolgálja. 2015-ben adtuk át
az első Green City elvek alapján akkreditált beruházást, a
Miskolctapolcai Strandfürdőt.
Ha az energetikát nézzük, akkor is elmondhatjuk, hogy az
elmúlt évek során Miskolc valódi élhető, „zöld” várossá nőtte ki magát. Napjainkra több
mint 50 százalékban megújuló energiát használunk a távhőszolgáltatásban – köszönhetően elsősorban a geotermikus
energiát hasznosító projektnek,

A hulladékkezelés terén jelentős szemléletformáló erővel bír a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és a
zöldhulladék-gyűjtés.
Ennek alapja, hogy megújult a
hulladékgyűjtés és -kezelés
infrastruktúrája
(szelektív
hulladékgyűjtő szigetek, hulladékudvarok, gyűjtőedények
cseréje) és a teljes hulladékgyűjtő gépjárműpark. Öröm
számomra, hogy az egész országban példaértékű projekt

Miskolc 2011-ben a megyei jogú
városok közül elsőként csatlakozott a
Green City mozgalomhoz – a „zöld”
szempontrendszer a városfejlesztési
program kidolgozásakor is kiemelkedő
szerepet kapott. Mit jelent mindez a
mindennapokban – erről kérdeztük
Pfliegler Péter alpolgármestert.

nemcsak Miskolc, hanem a
környező 36 további település
lakosai számára is a természet megbecsülését jelenti.
– A város közösségi közlekedésének megújulása hogyan illeszkedik a „zöld” város építésébe?
– A Zöld Nyíl projekt keretében 31 új, környezetbarát Skoda
villamos állt üzembe, majd 75
alacsonypadlós CNG (sűrített
földgáz) busz váltotta le a környezetszennyező, elöregedett
dízel járműveket. Mindezeknek
köszönhetően nagyságrendekkel csökkent a közösségi közlekedés légszennyező hatása.
Tavaly megépült a CNG töltőállomás is, ami a lakossági igényeket is kiszolgálja. Szintén tavaly
készült el Miskolc fenntartható
mobilitási terve. A kerékpáros
infrastruktúra-fejlesztéseink is
folyamatosak.
– Az ivóvízellátásban és a
szennyvízkezelés terén is fontos lépéseket tett a város.
– Miskolc kitűnő minőségű
és jóízű ivóvízzel rendelkezik.
Hogy ez így is maradjon, a vízbázis védelme érdekében
komoly beruházásokat hajtottunk végre. Világszínvonalú a miskolctapolcai
ultraszűrő-technológiát
használó víztisztító rendszer is. Környezetünk védelme és a lakosság komfortja érdekében bővült a
szennyvízcsatorna-hálózat;
kiépült a szennyvíztisztító-telep III. tisztítási fokozata és felépült a biogáz erőmű is.
– Milyen hatásai vannak
Miskolc gazdaságára nézve a
„zöld” szemléletnek?
– Az elmúlt évek során több
világméretű cég talált otthonra Miskolcon a Mechatronikai
és Déli Ipari Pakban (MIDIP).
Ezek a cégek korszerű, tiszta,
21. századi technológiákat honosítottak meg városunkban,

TERMÁLVIZET KERESNEK
MISKOLCTAPOLCÁN

Mint ismeretes, tíz év csend után 2015-ben ismét
A fürdő
élettel telt meg a Miskolctapolcai Strandfürdő.
második
Akkor két medencével, wellness részleggel és
ütemének
rengeteg zöld felülettel nyílt meg a komplexum.
mielőbbi
Ez azonban az építésnek csak az első üteme volt.
napi szinten, de
megépítése
A miskolctapolcai strand továbbfejlesztését
ez indokolt esetérdekében,
ötmilliárd forinttal támogatja az állam.
ben huszonnégy
hamarosan
órásra is bővülkútfúrásba
kezdenek. A régi gyermek- a barlangfürdő vízellátására het. Úgyhogy a lakosság tümedencénél hozzák létre azt is rá tud segíteni, mert itt relmét szeretnénk kérni erre
a több mint nyolcszáz mé- magasabb hőmérsékletű vi- az időszakra – tájékoztatott
teres kutat, amiből a remé- zet várunk, mint ami a bar- Urbán-Csohány Orsolya,
nyek szerint negyven-ötven langfürdőben pillanatnyi- a Miskolci Városfejlesztéfokos karsztvíz fog feltörni. lag a felszínre tör – mondta si Kft. vezető projektmeneKedden a tervező, a kivite- el Lénárt László, a Karszt- dzsere. – Reméljük, hogy
lező és egy mérnök szakértő vízgazda Bt. hidrogeoló- sikeres lesz a fúrás, sok minmérte fel a területet. – Ha gus mérnöke. A kútfúrásra den múlhat az eredményesikeres lesz a fúrás, akkor száz napot kapott a kivite- ken, azon, mennyire meleg
kúttá kell kiképezni, amely lező, a terület köré zajvédő vizet találnak, milyen összeonnantól kezdve a strand falat is építenek. – Elvileg tevőkkel - ez befolyásolhatja
vízellátását biztosítja. Illetve tizenhat órás lesz a munka, a továbblépést – tette hozzá.

amely a Miskolc által vallott és
a gyakorlatban követett „zöld”
szemléletnek (is) volt köszönhető. Konkrét példa, hogy a
MIDIP területén rendelkezésre áll a „zöld” hőenergia, azaz
a geotermikus fűtés, az idetelepülő vállalkozások számára egy fontos feltétel a döntési
folyamatban. Az itt letelepülők
pedig munkahelyeket teremtenek, adókat fizetnek, azaz hozzájárulnak a város gazdasági
erejének gyarapításához.
A „zöld” gazdaság szempontjából nagyon fontos tényező a megelőzés, a megtakarítás,
hiszen az a legzöldebb energia,
amit nem kell megtermelni,
mert nem használunk fel. Például a jobb szigetelésű épületek, a hatékonyabb gépek
révén a fel nem használt

áram, üzemanyag; az, hogy valaki az autó helyett a kerékpárt
vagy a közösségi közlekedést
választja, számottevő pénzbeli
megtakarítást és nagyságrendekkel alacsonyabb környezetterhelést is jelent.
– Melyek a legközelebbi tervek, fejlesztések ezen a területen?
– Elkezdődött a Miskolci
Zöld Könyv kidolgozása, ami
egy városrészekre bontott te-

rülethasználati útmutatót is
tartalmazni majd - a fejlesztések és a döntés-előkészítési
feladatok megalapozása mellett a lakosság zöldfelületi
tevékenységeit is támogatni
fogja. 2015 áprilisában Kriza Ákos polgármester révén
Miskolc csatlakozott az európai Polgármesterek Szövetségéhez, azzal a céllal, hogy
a város is hozzájáruljon az Európai
Unió 2020-as
c él k it ű z é seinek

megvalósításához. Az együttműködés keretében a város
Fenntartható Energia Akciótervet készít, és formálisan is
vállalja, hogy 20 százalékkal
mérsékli szén-dioxidkibocsátását. 2016 és 2020 között
Miskolc közel 10 milliárd forintot fordít erre a célra, főként
közlekedésfejlesztés,
épületenergetikai beruházások és zöldfelület-fejlesztés

Kultúra
Város

5

keretében, ennek köszönhetően a bázisévhez képest nem
20, hanem 40 százalékkal
csökkenti az üvegházhatású
gázok kibocsátását. Nagyon
sikeresek az Európai Mobilitási Hét rendezvényeink
is. Már többször ismerték el
Brüsszelben is és Budapesten
is az e téren kifejtett munkánkat.
– Végül ejtsünk néhány szót
azokról a forrásokról is, amelyeket a Green City-fejlesztésekre lehet fordítani.
– „Zöld város kialakítása”
címen számos TOP (Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program) projekt
valósulhat meg Miskolcon:
fejlesztési és rehabilitációs
terület e tekintetben a belváros és a történelmi Avas;
Miskolctapolcán az őspark
és környezete; Diósgyőrben
a városrész-központ integrált
rehabilitációja és a II. János
Pál pápa tér, a Nagy Lajos király útja, a könyvtár, a szolgáltatóház és a Vár utca környéke.
Európai uniós forrásból
valósul meg az Avas csapadékvíz-elvezetését megoldó
projekt, ami a terület felszíni
vizek elleni védelmét is szolgálja. Tervek vannak a városi
kerékpárút-hálózat északi irányú bővítésére a Bosch-üzem
felé, déli irányban a görömbölyi városrészben. (Az interjú
teljes terjedelmében hírportálunkon, a www.minap.hu
honlapon olvasható.)

Lomtalanítás a történelmi Avason
Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata
ismét lomtalanítási akciót
szervez a történelmi Avas
területén 2017. április 29én, szombaton reggel 6 és
délután 14 óra között.

Az önkormányzat idén
is arra kéri a miskolci
pincetulajdonosokat, segítsenek a terület lomtalanításában,
a
történelmi
b or v idék
meg tisztításában.

Felhívják az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
legkésőbb déli 12 óráig tegyék a konténerekbe a feleslegessé vált lomot. Az
összegyűjtött hulladékot a
Városgazda Kft. munkatársai szállítják el ingyenesen,
a később elhelyezett szemetet már nem viszik el. Előre
is köszönik az együttműködést

6 Hirdetés

Miskolci Napló

Hirdetés

2017. április 22. | 16. hét | XIV. évfolyam 16. szám

Miskolci Napló – A város lapja

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes:
2017. 04. 22-től 2017. 04. 28-ig
Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l

599 Ft

Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l

999 Ft

Silan Soft & Oils öblítő, 750 ml, 799 Ft/l

599 Ft

Dosia öblítő, 4 l, 200 Ft/l

799 Ft

Ariel mosópor, 1,5 kg, 799 Ft/kg

1199 Ft

Sensil mosógél, 4 l, 275 Ft/l

1099 Ft

Tomi mosógél, 1,32 l, 757 Ft/l

999 Ft

Ajax általános felmosó, 1 l

549 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l

269 Ft

Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l

469 Ft

Domestos tisztító, 750 ml, 666 Ft/l

499 Ft

Flóraszept tisztító, 1 l

499 Ft

Szavó penész elleni szer, 500 ml, 2398 Ft/l

1199 Ft

Vanish szőnyegtisztító por, 650 g, 2922 Ft/kg 1899 Ft

Apróhirdetés
Szobafestés, mázolás, tapétázás! Árajánlatért hívja: 30/262-1675-ös telefonszámot.
Email: lorincz.imi@gmail.com
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 Fttól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával.
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528,
web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-

va: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo:
9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipszkartono
zás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti házak és egyéb famunkák készítése; Velux ablakok beépítése, cseréje; íves
fedések és hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 0620/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot
és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére,
nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.:
06-20/460-6775.

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
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DVTK: hárommeccses
veretlenségi széria zárult le
– Az első félórát úgy tudom
értékelni, hogy értékelhetetlen,
azt a Haladásnak ajándékoztuk.
Számomra ebben a pillanatban
talány, hogy miért nem voltunk
kellőképpen agresszívak és mi
ért hiányzott a játékunkból az a
hozzáállás, aminek meg kellett
volna lennie – mondta el Bódog
Tamás vezetőedző, akinek az
irányításával most először ka
pott ki a csapat és akitől – bíz
vást lehet mondani – mindenki
csodát vár. Bódog Tamás úgy fo
galmazott, ezúttal nem érezte a
csapatban azt az
erőt, amit koráb
OTP Bank Liga 27. forduló: Swietelsky Haladás ban. – Ez az én fe
Diósgyőri
VTK 2-0 (1-0)
lelősségem, mert
Április
15-én
a DVTK Sopronban játszott a Haladás
valószínűleg nem
ellen.
Az
első
félidőben
a hazai csapat szerzett vezetést:
tudtam a játéko
a
27.
percben
a
16-os
bal
oldalán többször is labdába érsokat megfelelő
tek
a
hazaiak,
végül
Mészáros
fejelte oda a labdát Janállapotba hozni.
csó
Andrásnak,
aki
négy
méterről
a hálóba lőtt (1-0).
Utána megpró
A
második
játékrészben
a
DVTK
teljesen beszorította
báltunk vissza
ellenfelét,
míg
a
szombathelyiek
kontrákra
játszottak. A
jönni a mérkőzés
játékvezető
két
esetben
sem
ítélt
büntetőt
a
DVTK javábe, hellyel közzel
ra,
miközben
a
hazaiak
megduplázták
az
előnyüket
–a
zott: nagyon jó
sikerült is.
79.
percben
Rácz
jobbról
érkező
beadását
az
ötösről
Daa DVTK, nem
A mérkőzés
vid Williams lőtte a hálóba (2-0). A 90. percben Nono
játszottak alá
nek volt egy fá
piros lapot kapott, mert megpofozta Williams-t.
rendelt szerepet,
zisa, ahol jobbak
de most sikerült
voltunk, de ezt
követően annyira kinyíltunk, jesen megérdemelten győzött felülmúlni őket. – Rettentő
hogy kontrázni tudtak. Ebből ellenfelünk – fogalmazott a en büszke vagyok a csapatra,
jobban építkeztek. Sajnálom, vezetőedző. Mészöly Géza, az mert taktikailag fegyelmezett
hogy ezt kell mondani, de tel ellenfél trénere úgy nyilatko volt a társaság, óriási odaadás
Hirdetés

500 FT ÉRTÉKŰ

KUPON EGY FŐRE,
EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

"

"

l NYARALÁS OLYMPIC BEACHEN,
3 fős apartmanban, autóbusszal, ÖE:
szeptember 4–13.: 50.000 Ft/fő
l NYARALÁS NAPOSPARTON, 2 ágyas
szobában, all inclusive ellátással, autóbusszal: augusztus 11–20.: 125.000 Ft/fő
l NYARALÁS ALBÁNIÁBAN, 2 ágyas
szobában, autóbusszal, félpanziós ellátással: augusztus 22–31.: 125.000 Ft/fő
l BARANGOLÁS AZ ALACSONY
– TÁTRÁBAN: május 13.: 9.000 Ft/fő
l ZARÁNDOKLAT FATIMÁBA,
10 nap/9 éj, 9 reggeli, 5 vacsora:
augusztus 21–30.: 222.000 Ft/fő
RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN
VAGY MEGÚJULT HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

Lendítse fel ÜZLETÉT!
Hirdesse Ön is termékét, szolgáltatását szórólapon, juttassa el
újságját, kiadványait kézbesítői
hálózatunkon keresztül Miskolcon
és környékén.
Heti, havi rendszerességű
terjesztés, mindenki számára elérhető

akár már nettó 1 Ft/db/
alkalom áron!

Első alkalomra
30% kedvezményt
adunk!

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com,
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Az utóbbi hetekben,
három mérkőzés óta
nem talált legyőzőre
a DVTK, ez a sorozat
zárult le múlt szombaton Sopronban a Haladás ellen, ahol 2-0-s
vereséget szenvedtek a
diósgyőriek.

"EGYSZER MINDEN
SOROZAT
MEGSZAKAD"
– A csapattal átbeszéltük,
mi volt az, ami az elmúlt
hétvégén nem működött és
biztos vagyok benne, hogy
ez egy másik mérkőzés lesz.
Úgy gondolom, a csapat a
legutóbbi mérkőzésen érte
el azt a pontot, amikor már
természetes módon kiütkö
zött a játékosokon a fáradt
ság. Erre a hétvégére viszont
kipihentek leszünk, nem volt
hétközi meccsünk, egész hé
ten a Paksra készültünk –
tiszta fejjel, frissen várjuk a
mérkőzést. Egyszer minden
sorozat megszakad, azon
leszünk, hogy a Paks hazai
veretlensége is megszakad
jon – mondta el Bódog Ta
más veze
tőedző.

sal, csapategységgel, nagyon
jó egyéni teljesítményekkel,
jó erőben játszottunk. Meg is
leptük a Diósgyőrt az össze
állítással, a felállással és a tel
jesítménnyel, amit végig tud
tunk vinni az elsőtől az utolsó
percig – tette hozzá a Haladás
vezetője. (Forrás/fotó: dvtk.eu)

Az OTP Bank Liga 28.
fordulójában a Paks
vendége lesz a
DVTK labdarúgó csapata. A
szokásos mérkőzés
előtti sajtótájékoztatón
Bódog Tamás és Eperjesi Gábor válaszolt az
újságírók kérdéseire.

Eperjesi Gábor szerint
erőltetett meneten van túl
a DVTK és jól jött az a pár
nap, amikor rendezni le
hetett a sorokat. A játékos,
a vezetőedzőhöz hasonló
an, alapvetően optimista
volt a hétvégi mérkőzés
sel kapcsolatban. A Paks
FC – DVTK mérkőzés áp
rilis 22-én szombaton, 18
órakor kezdődik, a DVTK
ezúttal idegenben lép pá
lyára.
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„Ketrecharcban”
is jobbak
a miskolciak
Sike József együttese 5–5 után lépett
el a Vasastól, s előnyét megtartva
végül 12–8-ra nyert múlt szombat este
a Kemény Dénes Uszodában.
Egy ideig rendkívül kiélezett, hatalmas csatát vívtak a
felek, hol az egyik csapat, hol
a másik vezetett. Alex Bowen
24 másodperccel a második
negyed előtt jutatta 6–5-ös
vezetéshez a hazaiakat, majd
fordulás után már miskolci
dominancia következett: az
ellenállhatatlanul játszó Vadovics Viktor megúszás után
növelte az előnyt, majd fórban is villant a balkeze. Sőt
miután Hornyák Olivér is belőtt egy fórt, már 9–5-re vezetett Sike József együttese.
Innen nem is engedte ki a kezéből a sikert, annak ellenére
sem, hogy centere, Szasa Misics a végleges kiállítás sorsára jutott a 22. percben. Az
MVLC végül 12–8-ra nyert,
és 6–3-as előnybe került a
párharcban.
–
Két h e t e
azt ígértem, még

eg yszer
nem játszunk
olyan
rosszul,
mint akkor
az
angyalföldiek ellen. Örülök,
hogy ezt sikerült valóra váltani. Kemény mérkőzésen,
nagy küzdelemben diadalmaskodtunk.
Minden energiánkra szükség volt, hogy kiharcoljuk a
három pontot. Ilyenkor már
nem játék zajlik a medencében, a kieséses rendszer leginkább egy ketrecharchoz
hasonló. Pillanatnyi dolgok
döntenek, ezúttal az billentette a mi javunkra a mérleget, hogy a kapusunk kétszer annyit védett,
mint ellenfelünk
portása – értékelt Sike József
vezetőedző.

Abszolút első helyet szerzett
a magyar válogatott
a Mento Kupán!

A Székely Bulcsú, Kovács Róbert kettős által
irányított U15-ös válogatott az olaszok, a
montenegróiak és a szerbek után a horvátokat is felülmúlta Miskolcon – bátran állíthatjuk, ígéretes korosztály.

Húsvét hétvégéjén, április
14-15-16-án, immár második alkalommal került
megrendezésre Miskolcon
a MENTO Kupa, az idei év
legrangosabb U15 korosztályos nemzetközi vízilabda
tornája. A torna színvonalát
jelezte, hogy minden mérkőzésre nagy létszámú közönség
jelent meg, parázs hangulatot
teremtve a lelátón. A magyar
válogatott hibátlan teljesítménnyel négyből négy győzelemmel nyerte meg a névadó szponzor által felajánlott
MENTO kupát.
Úgy a magyar, mint a többi válogatott is megmutatta
magát, számos fiatal nevével

GYŐRI GYŐZELMÉVEL ELŐDÖNTŐS
A MEAFC!
Kiválóan kezdett a vendég miskolci alakulat. Hiába
eszmélt Gombás kosár plusz
egyes kombinációval, Drahos zsinórban kiosztott 3 gólpassza, majd Takács triplája tovább növelte a rendkívül
motivált kék mezesek előnyét
(11-25).
A második negyed sem a
házigazdáról szólt. Nárai és
Ruják mellett senki sem tudott besegíteni a pontszerzésbe, míg a MEAFC továbbra is száguldott. Húsz
pont környékén állandósult
a félidei eredmény (24-43).

A fordulás után négy hárompontost is szerzett a
Győr, ám Price szép megmozdulásait nehezen tudták
levédeni. A hazai csapat közeledését a borsodiak Takács
pontjaival, majd egy korszerűen megjáratott Szepesi
hárompontossal akadályozták meg, Drahos büntetői
után pedig ismét 20 egység
volt a differencia (44-64). A
pontgazdag 10 percet végül
Gombás és Puszta találatai
zárták (49-64).
Egy perces kosárcsend
után megmutatták a győriek, hogy nem érdemtelenül
lettek nyugaton bronzér-
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Remek csapatmunkával felépített első félidő
hozta meg múlt szombaton a továbbjutást
érő idegenbeli sikert a
MEAFC férfi gárdája
számára.

mesek. Amolyan minden
mindegy alapon pillanatok
alatt lefaragtak kilenc pontot a hátrányukból. Lippai
két kettese csupán ideig-óráig tudta megállítani a rohanásukat (56-68), hiszen a
vérszemet kapott házigazda
egy 11-0-s szakasszal gyakorlatilag egalizálta a mec�cset (67-68). A támadásban
kissé megtorpanó vendégek
Takács két remek kosarával
megnyugtatták közel 20 fős
szurkolótáborukat, majd –
mint hamarosan kiderült –
Price és Szojka ziccerére volt
nagy szükség, hiszen Puszta
újabb triplájával ismét látótávolságra ért a Győr. Drahos egyik büntetője jó volt,
az ellentámadás pedig Szojka kezei között elakadt, így a
MEAFC izgalmasra sikeredett végjátékban megszerezte a győzelmet (74-78).

a következő években is találkozni fog a vízilabda sport.
Nagyon sokan korosztályukat
meghazudtolva,
csodálatos
megmozdulásokkal, akciók-

kal kápráztatták el a közönséget.
A torna végeredménye:
1. Magyarország, 2. Olaszország, 3. Horvátország, 4.

Montenegró, 5. Szerbia. - Az
MVLC részéről elmondhatom, hogy a Miskolci Vízilabda Club dolgozóinak rengeteg munkája kifizetődött
azzal, hogy mindenhonnan
csak pozitív visszajelzést
kaptunk. Remélem, hogy ez
a torna példát fog mutatni a
mi fiataljainknak is, hogy érdemes vízilabdázni. Bízom
benne, hogy a Miskolci Vízilabda Club sportolói közül a
jövőben többen is hallhatják
majd, a magyar himnuszt, a
magyar válogatott tagjaként.
Külön köszönöm Hercsik
István úrnak, a Mento Környezetkultúra Kft. ügyvezetőjének, nem csak az anyagi támogatást, hanem azt a
gondoskodást is, amit ő a
miskolci és a magyar vízilabdáért tesz – nyilatkozta a
torna után Bachner András, a
PannErgy-MVLC elnöke.

Döntetlenre áll a párharc

A DVTK női kosarasai
győzni tudtak itthon a Zalaegerszeg ellen a női kosárlabda NB I vasárnapi hely
osztóján, ezzel megőrizték
pályaelőnyüket. A találkozó
a 20. percig kiegyenlített játékot hozott, de a harmadik
negyedtől a DVTK egyre nagyobb iramot diktált és végül megérdemelten győzött.
(Aluinvent DVTK - ZTE
NKK: 81-64). Az 5-8. helyért
zajló rájátszás második ös�szecsapását csütörtökön dél-

után rendezték, ezúttal Zalaegerszegen lépett parkettre
az Aluinvent DVTK. Tina
Jovanović kisebb sérülése
miatt rossz előjelekkel várták a mérkőzést a piros-fehérek és végül nyolcpontos
vereséget szenvedtek. (ZTE
NKK - Aluinvent DVTK 7769) A két győzelemig tartó párharc állása így 1-1. A
mindent eldöntő harmadik
találkozót vasárnap rendezik a miskolci Generali Arénában.

Vas János a DVTK Jegesmedvékhez
igazolt

A DVTK Jegesmedvék jégkorong csapatában folytatja pályafutását
az egyik legmagasabban jegyzett magyar jégkorongozó, Vas János,
akit szerda délelőtt sajtótájékoztató keretében mutatott be Egri István, a klub elnöke.

Vas János 2008ban tagja volt
a
Sapporo-ban
aranyérmet nyerő magyar válogatottnak, majd egy évvel
később az A csoportos világbajnokságra 70 év után vis�szatérő csapatnak is. 2009-től
ismét európai elitbajnokságokban játszott. Svédországban, Csehországban, Franciaországban és az EBEL-ben is
kiváló teljesítményt nyújtott.
A tavalyi oroszországi A-cso-

portos világbajnokságon két góllal
járult hozzá Fehéroroszág legyőzéséhez, történelmi sikerre
vezetve a magyar
válogatottat.
Tavaly költözött
haza Magyarországra.
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AZ ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZTEK
A Civil Összefogás Fórum
a lengyel-magyar barátság
ápolásának szellemében aktívan együttműködik a Gazeta Polska Klubjaival. Ennek a
barátságnak egyik látványos
formája a kölcsönös részvétel
a nemzeti ünnepeken. 2017.
április 9-től 11-ig 100 fős delegáció vett részt a szmolenszki
tragédia áldozatainak emléknapján, április 10-én Varsóban rendezett állami ünnepségen. Ez alkalommal a CÖF-öt
a Zalaegerszegi CÖF Klub és a
CÖF Klub Miskolc képviselte.
Hirdetés

Április 9-én este részt vettünk az áldozatokért rendezett imán és koszorúzáson,
másnap pedig a köztársasági
elnöki palota előtti téren köszöntötte a szmolenszki áldozatokra emlékezőket a magyar
delegáció szónoka, Kiszel�ly Zoltán. Hangsúlyozta, jelenlétünkkel jelezni kívánjuk,
hogy a magyarok és lengyelek
nemcsak az örömben, hanem
egymás gyászában is osztoznak. A szmolenszki légikatasztrófa során Lengyelország
legjobbjait, az akkori szinte

CÖF Klub Miskolc

teljes állami vezetését elvesztette. Lech Kaczynski nemcsak népének kiváló elnöke,
hanem Európának is követésre
méltó politikusa volt. Az előadást követően percekig zúgott
a „Köszönjük magyarok”. A
delegáció tagjai ajándékként
magyar zászlócskákat, lengyel
nyelvű ismertetőt és Konrad
Sutarszki könyvét, „Szellemi
Honvédelem”-jelvényt osztottak az érdeklődőknek. A hír
gyorsan terjedt, hiszen hazafelé, a helyszíntől távol arra haladó autósok is kérték ezeket az

ajándékokat. Jó volt magyarnak lenni Varsóban is.
Az ünnepség fő szónoka
Andzej Duda, Lengyelország
köztársasági elnöke volt. A
magyar delegációt köszöntve ő is hitet tett a lengyel-magyar barátság mellett. Az
ünnepség végén megkoszorúzták az áldozatok emlékhelyét. A miskolci delegáció
Czestochowa-apátságot útba
ejtve, 11-én későn este érkezett haza - tudtuk meg Lengyel Attilától, a CÖF Klub
Miskolc vezetőjétől.

Április 27-én (csütörtökön)
18 órakor, az ITC székház Rákóczi-termében Takaró Mihály előadását hallgathatják
meg az érdeklődők, a CÖF
Klub Miskolc szervezésében.
„Takaró Mihály az egyik
legtapasztaltabb magyartanár, aki magyar tanár is: hibátlan szakmai felkészültséggel és nemzeti szellemben
tanít” - írja Raffay Ernő. Nevéhez fűződik a XX. század
első felének elhallgatott világirodalmi szintű magyar szerzőinek visszahelyezése az őket
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megillető helyükre. Mintegy
30 kiváló szerző életművét feldolgozva tárja elénk múltunk
elfeledett, eltitkolt történéseit,
egyetemes magyarságunk óriási irodalmi kincseit.
Nemzeti
identitásunk
megőrzésének záloga múltunk ismerete. Pontosabban,
múltunk ismerete a valós
történések alapján - vallják a
CÖF Klub Miskolc vezetői.

PROGRAMAJÁNLÓ
Miskolci Nemzeti Színház
Április 23. 15 óra. La Mancha Lovagja –
musical. NAGYSZÍNHÁZ Déryné (alap,
arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19
óra. La Mancha Lovagja – musical.
NAGYSZÍNHÁZ Szigligeti (alap, arany,
ezüst) bérlet Jegyvásárlás.
Április 25. 19 óra. PRIYÉR' SI PRIYER' Soul City Company – Franciaország.
KAMARA Horizont fesztivál Jegyvásárlás. 20.30 óra. MOVING OUT - Anna
Piotrowska – Lengyelország. JÁTÉKSZÍN Horizont fesztivál Jegyvásárlás.
Április 26. 10 óra. JAPANESE GARDEN Compagnia T.P.O – Olaszország. JÁTÉKSZÍN Horizont fesztivál Jegyvásárlás.
14 óra. JAPANESE GARDEN - Compagnia T.P.O – Olaszország. JÁTÉKSZÍN Horizont fesztivál Jegyvásárlás. 15 óra. La
Mancha Lovagja – musical. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra.
REQUIEM - Kecskeméti City Balett. KAMARA Horizont fesztivál Jegyvásárlás.
19 óra. A Miskolc Dixieland Band - Dixie
klub. CSARNOK Jegyvásárlás.
Április 27. 17 óra. TRASHedy - Performing Group – Németország. KAMARA Horizont fesztivál Jegyvásárlás. 18
óra. A hülyéje – bohózat. NAGYSZÍNHÁZ Schiller ifj. bérlet Jegyvásárlás.
19 óra. Dr. - Trojka Színházi Társulás
– Magyarország. JÁTÉKSZÍN Horizont
fesztivál Jegyvásárlás.
Április 28. 19 óra. A hülyéje – bohózat.
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. SZÁLKÁK - Feledy
project. KAMARA Horizont fesztivál
Jegyvásárlás.

Április 29. 19 óra. HARLEQUINADE SZENVELGŐK KOMÉDIÁJA – táncjáték.
JÁTÉKSZÍN Horizont fesztivál (Bemutató előadás) Jegyvásárlás. 19 óra.
A hülyéje – bohózat. NAGYSZÍNHÁZ
Bérletszünet Jegyvásárlás.
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Április 27. 16 óra. Porkoláb Tibor Kultusz
és felejtés című Lévay-kötetének bemutatója.
Diósgyőri vár
Április 30. 19 óra. Sárkányos kalandok.
Különleges hangulatú éjszakai program Szent György napjának ünnepén
a Diósgyőri várban. Látványos bemutatókkal, tűzzsonglőrökkel, "sárkánysimogatóval", csillaglessel.
Avasi műemlék református templom
Április 29. 19 óra. Miskolc – Mozart. Rákász Gergely orgonahangversenye. A
hangversenyen megelevenedik Mozart vidám, szertelen, és zseniális világa. Vendégek lesznek még a műsorban a nagy kortárs Beethoven, a
szintén évfordulós Liszt Ferenc, és
Bach, aki Mozart szerint az egyetlen,
akitől végre lehet tanulni valamit.
Csodamalom Bábszínház
Április 23. 10.30 óra. Kivagy János –
bábelőadás.
Művészetek Háza
Április 24. 19 óra. TŰZVARÁZS BÉRLET
VI.Műsor: Debussy: Játékok – táncköltemény, Prokofjev: I. zongoraverseny Op. 10, Debussy: Egy faun
délutánja, Ravel (–Kocsis Zoltán):
Couperin sírja. Közreműködik: Falvai
Katalin – zongora.

JEGYZŐI FOGADÓÓRA
Alakszai Zoltán Miskolc Megyei Jogú Város
jegyzője fogadóórát tart 2017. április 28-án 8.00
órától a jegyzői tárgyalóban. Sorszámosztás április 25-én 8.00 órától a polgármesteri hivatal portáján. (Miskolc, Hunyadi u. 2. sz.)

ÁLLÁSBÖRZE AZ ITC SZÉKHÁZBAN
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya állásbörzét szervez.
A rendezvény időpontja: 2017. április 26. 9:30 óra. Helyszíne: ITC Nemzetközi Kereskedelmi Központ (Miskolc,
Mindszent tér 1.). Az állásbörzén lehetőség nyílik a munkáltatók és álláskeresők közvetlen találkozására, a kormányhivatal munkaerőpiaci programjainak bemutatására.
Az érdeklődők előadás keretében megismerhetik az álláskeresés on-line módszereit is, „a NET-en dől el” címmel.
Kérik, hogy az érdeklődők önéletrajzot vigyenek magukkal, a kormányhivatal munkatársai a helyszínen is segítséget nyújtanak egyéni önéletrajzok elkészítéséhez.
A rendezvényen mintegy 70-80 munkáltató és szolgáltató
várja az álláskeresőket Miskolcról és a környező járásokból.
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HÚSVÉTI SOKADALOM

Segítség Ómassának

Miskolc önkormányzata több mint 200 000 forint értékű élelmiszert juttatott el a külvilágtól elzárt Ómassára csütörtökön délelőtt.
Az élelmiszercsomagokat a városi rendészet munkatársai vitték ki a családoknak. A viharos időjárás és a lehullott hó az elektromos
vezetékeket is megrongálta, áramkimaradást okozva a településen. A Miskolci Városgazda Kft. dolgozói szerda délutántól szórógéppel
végezték az Ómassára vezető önkormányzati út hó- és síkosságmentesítését, a közút és a buszmegállók takarítását. Az MVK Zrt. az
útviszonyoknak megfelelően, 16 fős kisbusszal szállította az utasokat Ómassa és Miskolc között. A MIVÍZ Kft. megerősítette központi ügyeletét, folyamatosan ellenőrizték a Bükkben lévő víztermelő forrásokat, kiemelten a Szinva-forrást.
FOTÓ: PARAI ROLAND

Városi busz ütközött
a megyei kórháznál

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

Idén húsvétkor is megtelt élettel a Diósgyőri vár udvara: tartalmas, izgalmas szórakozással, zenészekkel, mesteremberekkel, kirakodóvásárral és finomságokkal várták látogatókat. Az alsó várudvarban kisállat simogató
volt bárányokkal, kacsákkal, nyulakkal, kecskegidákkal,
mangalica malacokkal. Kézműves foglalkozásokkal is
készültek a szervezők, a programon fellépett a Csender
Zenekar, valamint a Tardi Pávakör Népi Hagyományőrző Egyesület.
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település, 2242 fővel
volt érintett (Répáshuta, Bükkszentlászló,
Bükkszentkereszt, Hollóstető, Rókafarm, Ómassa). Az áramszolgáltató szakemberei
folyamatosan számolták fel a keletkezett hibát.
Kigyulladt az erkély a Vologdán

Személyautóval ütközött április 18-án délután egy óra körül a
14-es, városi busz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórháznál.
A balesetben egy fő sérült meg. A kereszteződésből vigyázatlanul, parkolóból kihajtó BMW-t oldalról találta el a menetrend
szerint közlekedő, szabályosan haladó városi busz. A balesetben
a személyautó sofőrje sérült meg könnyebben. A helyszínelés idején a forgalom rendőri irányítás mellett haladt.
Borsodban is gondokat okozott a havas, szeles idő
Szerdán tizenöt alkalommal riasztották
a hivatásos tűzoltókat B.-A.-Z.
megyében az
időjárással ös�szefüggő esetek
miatt, számos
a lsóbbrendű
utat lezártak az
útakadályok miatt. A miskolci egységeknek összesen tíz kidőlt
fát kellett eltávolítaniuk a Hollóstető és Bükkszentkereszt közötti útszakaszon, valamint a Répáshutára vezető úton. Mezőkövesden és Kazincbarcikán a helyi hivatásos tűzoltók kettő,
míg Sátoraljaújhelyen egy alkalommal nyújtottak segítséget
fakidőlések eltávolításánál. Ötven hivatásos tűzoltó, illetve tizenegy tűzoltó gépjármű vett részt a védekezésben, ami csütörtökön is folytatódott. Áramszolgáltatás kimaradásával hat

Papírhulladék fogott tüzet egy többszintes lakóépület erkélyén, Miskolcon, a
Vologda utcában április 14-én, kora délután. A harmadik
emeleti lakás erkélyén
keletkezett tüzet a
megyeszékhely hivatásos tűzoltói rövid időn belül eloltották, így
a lángok nem terjedtek tovább a lakórészre. A tűzoltási munkálatok idejére ötvenöt embernek kellett ideiglenesen elhagyni az
épületet, az eset során senki sem sérült meg.
Kemény csattanás a Vörösmartyn
Személyi sérüléses baleset történt április 18-án kora délután
Miskolc belvárosában, a Vörösmarty és a Király utcák kereszteződésében. Több mentőautót is a helyszínre riasztottak. Információink szerint egy személyautó és egy kisteharautó ütközött
össze. A balesetben vétkes, tilosba hajtó Skoda nagyon megrongálódott, a szabályosan, zöld jelzésen haladó kisteherautóban
csupán kisebb kár keletkezett. A baleset körülményeit vizsgálják,
úgy tudjuk, a személyautó sofőrje – aki a balesetben megsérült –
a helyismeret hiányára hivatkozott.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány húsvéti
szokás, szertartás neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. május
3-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci
Kalendáriumot sorsolunk ki.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Lehet, hogy itt az ideje egy kicsit engedni a büszkeségéből, mert ha tényleg annyira fontos az Ön számára az eredmény, akkor most nem válogathat a
forrásokban. Fogadja el a lehetőséget, amit az élet kínál.

Rák (június 22 - július 22) Érzi, hogy minden percét ki kell
használnia, szorítja az idő, és mintha semmi nem segítené a
tervei megvalósítását. Próbáljon ne aggódni most a fölösleges dolgokon, csak arra figyeljen a héten, ami igazán számít.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Érzi, hogy sok mindent
vállalt, és kezd egy kicsit elfáradni, de hamarosan olyan sikerek
érik, amik új energiát adnak ahhoz, hogy folytassa, amit elkezdett. A motiváción múlik most minden. Minden jel a jó irányba mutat.

Bak (december 22 - január 20) Válaszokat keres olyan kérdésekre, amelyekre már sokan mások is kerestek. Az útjait
saját magának kell megtalálnia, de a beszélgetés másokkal
mindig segíthet, hogy szélesítse a látóterét. Keresse a saját megoldásait

Bika (április 21 - május 20) Magabiztosnak érzi a tudását egy
területen, és nagyon meglepi, amikor kiderül, hogy még itt is
van hová fejlődnie. Ne zárkózzon el semmi elől, mindig van újdonság, amit most érdemes még a tudása részévé tenni.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nem akar unalmas részletekkel foglalkozni, legszívesebben azonnal fejest ugrana a
megvalósításba. A lendület fontos, de ne feledje, hogy ha nem
gondolja át, mit szeretne, most könnyen mást kaphat, mint ami várt.

Skorpió (október 24 - november 22) Hiába próbál mindent
megtenni azért, hogy mindenkinek megfeleljen, valaki biztosan elégedetlen lesz Önnel. Ne másokat próbáljon meg boldoggá tenni, a saját igényeire figyeljen, akkor megoldja a problémákat.

Vízöntő (január 21 - február 19) Ne hozzon elhamarkodott
döntéseket, hallgasson meg minden felet, és csak akkor döntsön,
amikor már minden információt ismer. Magára hallgasson, és ne
hagyja, hogy mások befolyásolják, akkor lesz eredményes.

Ikrek (május 21 - június 21) Régóta tervezget valamit, amit
szeretne megosztani valakivel, de a tervei kútba eshetnek. Ne
keseredjen el, talál rá majd alkalmat, hogy bepótolják, ami
most elmarad. A szerelmi boldogságért is dolgozni kell.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Lehet, hogy valami
első ránézésre kemény diónak tűnik, de ha kicsit megpiszkálja
a felszínt, rájön, hogy a helyzet korántsem olyan merev vagy
megváltoztathatatlan. Ne hagyja, hogy az első benyomás elijessze.

Nyilas (november 23 - december 21) Örül, hogy végre egy kis
ideje szusszanni, de végül úgy dönt, hogy ezt az időt is kihasználja, és valami hasznosat próbál véghez vinni. Van, akivel nem
könnyű együtt dolgozni, erre is megoldást kell majd keresnie.

Halak (február 20 - március 20) Fontos, hogy tisztázzon
néhány dolgot a környezetével, mert talán nem úgy értenek
néhány dolgot, mint kellene. Ha elbeszélnek egymás mellett,
nem jutnak sehová. Minden munkahelyen vannak hatalmi játszmák.

