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DAM-tanácskozás

Tapolca marad

Újabb műfüves pálya

Miskolcon tartotta kihelyezett ülését a
Munkaerő-piaci Alap Irányító Testülete
(MAT) október 6-án és 7-én.

A Fővárosi Bíróság sem hagyta jóvá
a miskolctapolcai népszavazás eredményét.

Újabb műfüves pályát avattak fel pénteken, ezúttal a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.

 Írásunk a 3. oldalon

 Írásunk a 4. oldalon.

 Írásunk a 8. oldalon.

Aláírták a támogatási szerzõdést
Elindult
a MiNap online! VILÁGSZÍNVONALÚ CSILLAGPONT
A Miskolci Kommunikációs
Nonprofit Kft. által mûködtetett internetes hírportál, a korábbi mikom.hu teljesen megújult változatát mutatták be
csütörtökön, sajtónyilvános
rendezvényen. A kibõvült szolgáltatásokról Karosi Imre
ügyvezetõ igazgató és a kft. informatikai fejlesztõ munkatársai tájékoztattak, a portált Káli
Sándor polgármester indította
el, ajánlotta az olvasók figyelmébe.
 SZ. S.

Mint elhangzott, a MiNap online (www.minap.hu) internetes hírportál helyi, megyei és országos híreket közöl, melyeket könnyen átlátható rendszer szerint kategorizálnak. A weblapot a mikom.hu-hoz
képest szerkezetileg, arculatilag és
tartalmilag is továbbfejlesztették, a
kínált interaktív és reklámszolgáltatások körét kibõvítették. A Minap
online egyesíti a MiNap hetilap és
a Miskolc Televízió elõnyeit: az internet lehetõségein keresztül itt
mindkét médium elérhetõ. A televízió mûsora élõben és utólag
megtekinthetõ, a MiNap számaiban pedig visszamenõleg is keresni lehet. A portál archívuma idõrendi sorrendben rendszerezi a már
megjelent újságokat, megtekinthetõk a Miskolc Ma híradó adásai,
a magazinmûsorok, stúdióbeszélgetések, képgalériák is.
A portál felépítése a legkorszerûbb példákat követi: sokszínû,
ugyanakkor áttekinthetõ, könnyen
kezelhetõ. A cikkoldal az adott hír

Jelképes indítás „gömbnyomásra”.
szövegét, képeit, videóit jeleníti
meg. Ha a hírnek elõzményei is
vannak, a rendszer automatikusan
betölti a kapcsolódó anyagok listáját.
Az interaktív szolgáltatások között villámvokson lehet szavazni, a
cikkeket pedig bejelentkezést követõen kommentálni lehet, ha ezt
a napi ügyeletes szerkesztõ lehetõvé teszi.
A MiNap online, kihasználva az
internet adta lehetõségeket, folyamatosan bõvül tartalmi elemekkel.
Idõszakos interaktív szolgáltatás a
chat, mely egyfajta online fogadóóraként is felfogható. Elõre meghirdetett idõpontokban egy-egy
közéleti személyiség lesz a chat vendége, akinek kérdéseket lehet feltenni, s akivel „beszélgetést” is lehet
folytatni egy adott témában.
Folyamatosan lehetõséget biztosít
a portál cikkek kommentálására, alkalmanként fórum nyílik egy-egy
közéleti témában.
 FOLYTATÁS A 2. OLDALON.

Sikeres európai uniós pályázat
eredményeként rendkívül jelentõs fejlesztés elõtt áll a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház. A tervek szerint, az
úgynevezett Csillagpont Kórház
kialakításával a jelenlegi pavilonrendszerûbõl gazdaságosabban mûködõ tömbkórházzá
válik a régiós feladatokat is betöltõ egyetemi oktató kórház.
Ennek megvalósítására írták alá
pénteken a támogatási szerzõdést a megyei kórházban.
 SÓLYOM SÁNDOR

A Csillagpont projekt egy komplex térségi betegellátó-irányító rendszer, amelynek csak eszköze és nem
célja a kórházon belüli építkezés,
rekonstrukció. A Csillagpont elnevezés a térségi ellátásban a progresszív centrum irányába történõ
betegáramlást, az elmúlt évek informatikai fejlesztése eredményeként egy térségi informatikai
együttmûködés központját, és a felépítendõ épület épületkapcsolatai
révén csillag alakú elrendezést
szimbolizál.
A jelenlegi kórház központi helyen fekvõ parkjában épül majd fel
az a négyszintes, csillag alakú épület, amelynek tetején helikopterleszállópályát alakítanának ki. A
csillag szárai egy-egy folyosót alkotnak, s ezek összeköttetést biztosítanának a parkot övezõ meglévõ épületekkel. A kórház új épületét energiatakarékosra tervezték, így például a központi épületet összekötõ folyosókon napkollektorok lesznek, amelyek a

kórház melegvíz-szükségletének
jó részét is fedezik.
A tervek szerint a központi épületbe költöznek majd többek között
a mûtõk, az intenzív osztályok, szintén egy helyszínen lesznek a különféle sebészeti osztályok, a szülészet
és nõgyógyászat, közösen a koraszülöttek intenzív osztályával, valamint az orvosi szobákkal és öltözõkkel.
Az új kialakítású Csillagpont Kórház
kevesebb épülettel, kevesebb energiafelhasználással tud majd többet szolgáltatni a régió egészségügyének, azaz
nem csak Borsodnak, hanem Heves
és Nógrád megyének is.
Molnár Csaba, a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter a Pólus

A VEZETÕ MULTINACIONÁLIS CÉGEK HOSSZÚ TÁVON GONDOLKODNAK MISKOLCBAN

Beszámoló a II. Technopolisz Konferenciáról
Október 14-én második alkalommal rendezték meg városunkban, a lillafürdei Palotaszállóban a gazdaságélénkítést szolgáló
Technopolisz Konferenciát. Az egész napos befektetõi, pénzügyi
és gazdasági eszmecserén több mint 170-en vettek rész. Az elhangzott elõadások a válságot követõ idõszak kitörési pontjait,
lehetõségeit, illetve a már véghezvitt fejlesztéseket és a látható,
kézzel fogható eredményeket mutatták be.
 CS. L.

„Miskolc lakossága munkahelyeket vár el tõlünk” – hangsúlyozta
megnyitó gondolatai között Káli
Sándor polgármester. Márpedig a befektetõk ott alapítanak új üzemegységeket, fejlesztenek, terjeszkednek, ahol megfelelõek a lehetõségek (kiépített infrastruktúra,
képzett humán erõforrás, a település nyújtotta pluszok, stb.)
Az ennek kialakításához vezetõ út
elsõ állomásán, az I. Technopolisz
Konferencián 2008 októberében
ezeket a feladatokat, lehetséges irányokat, koncepciókat tárgyalták a
résztvevõk, míg idén már az ezek
folyományaként elért eredményekrõl,
sikerekrõl is beszámolhattak a
Miskolc Holding Zrt. gesztorságában
mûködõ Pólus- és Technopolisz
Iroda vezetõi, munkatársai.
A polgármester gondolataihoz
visszatérve fontos megemlíteni, hogy
éppen az elõbb említett közremûködõk eddigi tevékenysége révén for-

málódhatott egy olyan program,
melynek már nemcsak lokálisan
vannak látható eredményei, hanem
az üzleti világ elismeréseit is kiváltotta. A Financial Times vonzó befektetési helynek nevezte Miskolcot,
és ezzel a nemzetközi figyelmet is
a városra irányította. Mint a polgármester megjegyezte: „A Miskolc
által tett erõfeszítések a befektetések ösztönzésére, a – vállalkozások

számára – az ügyintézések gyorsítására irányultak.” Mindezek a kezdeményezések természetesen megfelelõ képzettségû humán erõforrás
nélkül nem lennének ilyen eredményesek, ezért a város stratégiájának lényege a tudás- és kulturális
alapú gazdaságfejlesztés. A polgármester kiemelte a Miskolci Egyetem
ez irányú tevékenységét. Itt a kutatás és az oktatás összekapcsolása azt
eredményezheti, hogy az innen kikerülõ végzett egyetemi hallgatók a
hétköznapokban azonnal alkalmazhatják, kamatoztathatják tudásukat. Többek között ezen intézkedéseknek köszönhetõ az is,
hogy a Bosch cégek épp a konferencia napján jelentették be csatla-

Miskolcra irányult a figyelem. Józsa Viktória volt a háziasszony.

kozásukat a Miskolci Ipari Parkhoz.
Aki a legfelkészültebb állapotban
várja a válság végét, vagy a válság
ellenére fejleszteni tud, az meg
tudja õrizni piacait, megelõzheti a
versenytársakat.
A Mechatronikai Ipari Park jó
eséllyel már jövõre megtelik. Errõl
Halmai Gyula, a Miskolc Holding Zrt.
elnök-vezérigazgatója beszélt, aki a
közeljövõ terveit ismertetve elmondta: „Már most gondolkodni kell
azon, hol tud a város újabb területeket kijelölni és azt közmûvekkel
ellátni, hogy azokat kiajánlhassa a
Miskolcra érkezõ befektetõknek.”
Egy érdekes párhuzam is elõkerült
példaként. Amikor Miskolc elkészítette az Európa kulturális fõvárosa
pályázatát, az önbizalmat adott mindenkinek. Ebbõl kiindulva, a jelenlegi koncepcióra építve lehet az
egykori elképzeléseket továbbfejleszteni, amelyek több mint reménykeltõek a jövõbeli befektetõk
minél nagyobb számban való megjelenésére.
Az elõadó részletesen beszámolt
az Egyetemváros szomszédságában
megvalósuló beruházásokról, külön
kiemelve az egyetem tudásbázisát,
a Gyermekváros mellett – és részben a helyén – megvalósuló Nanopolisz Innovációs Parkot.
 FOLYTATÁS A 2. OLDALON.

Program eddigi eredményeirõl és a
Miskolchoz kapcsolódó fejlesztésekrõl tájékoztatta a megjelenteket.
Az egész pályázati rendszerben 85
milliárd forint áll a rendelkezésére
Miskolc mellett még hét másik
kórháznak, amely azon álmok
megvalósítását szolgálja majd, hogy
nálunk is olyan színvonalú csúcskórházak legyenek, amilyeneket
eddig többnyire a filmekben láthattunk a különbözõ nyugat-euró-

pai és amerikai kórházi filmsorozatokban.
A miskolci kórházra a 85 milliárdból 10 milliárd forint jut, kiegészülve 1,17 milliárd forintnyi önrésszel, amelyet a megyei önkormányzat biztosított a pályázathoz.
Ez a több mint 11 milliárd forint egy
akkora összeg a régióban, amelyet
más beruházások, fejlesztések meg
sem közelítenek.
 FOLYTATÁS A 2. OLDALON.

EURÓPAI
ROMA INTEGRÁCIÓ

Az Európai Bizottság
múlt év õszén kötelezettséget vállalt,
hogy magas szintû
rendezvényeket
szervez a tagállamokban annak
megvitatására, hogyan lehetne a leghatékonyabban felhasználni a strukturális alapok forrásait
a romák helyzetének javítására. Az
elsõ, ilyen jellegû konferenciasorozatra Magyarországon került sor, október 13–15. között,
Miskolcon október 14-én.
 SÓLYOM S.

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester a roma integrációval kapcsolatban fõként az esélyegyenlõség
biztosítását, a lakhatás, az egészségügy és az oktatás fontosságát
emelte ki. Szólt a mentorokról is –
akiket a Cigány Kisebbségi Önkormányzat segítségével választanak ki
– és segítenek a hátrányos helyzetû
cigány tanulók beilleszkedésében.
Miskolc idén 14 milliót fordított erre
a programra.
Filip Busz, az Európai Bizottság
Foglalkoztatási, Szociális és
Esélyegyenlõségi Fõigazgatóságának
fõosztályvezetõje felszólalásában
hangsúlyozta: az unió egyedül
nem oldhatja meg a romákat érintõ
problémákat. Uniós, országos, regionális és helyi szinten is túl kell
lépni a rossz beidegzõdéseken, az

elõítéletek „bûvös körén”, hogy
meg lehessen teremteni az esélyegyenlõséget. Az unió ehhez biztosíthatja a politikai vezetést, koordinációt, jogi alapokat.
Horváth József, a miskolci Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
kiemelte, hogy az országban komoly
lépések történtek a problémák
megoldására. Mint fogalmazott,
nem az Európai Uniótól kell várni
a csodát, helyben is tenni kell a romákat érintõ problémák megoldása
érdekében. Filip Busz lapunknak
nyilatkozva elmondta, hogy a
2007–2013-as költségvetési idõszakban 3,5 millió euró áll rendelkezésre az integrációs feladatokra. Az Európai Unió tagállamai
közül Magyarország az elsõ, ahol
ilyen konferenciát tartanak, ami
nem véletlen: úgy értékelik, itt kiemelkedõ mértékben foglalkoznak a roma kérdéssel, számos
konkrét intézkedést tesznek az oktatás, a foglalkoztatás, az esélyegyenlõség megteremtése érdekében, a kirekesztés ellen.
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Aláírták a támogatási szerzõdést

VILÁGSZÍNVONALÚ CSILLAGPONT

 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
Dr. Vojnik Mária, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára egészségügyi szempontból
ecsetelte a projekt fontosságát,
amely egy egész régiónak hoz
egészségügyi nyereséget.
Gúr Nándor, a Regionális
Fejlesztési Tanács részérõl óriási dolognak jellemezte a beruházást,
amelynek megvalósulása során
egy rendkívül színvonalas kórházkomplexum jön majd létre két éven
belül. Ezáltal a szülõk a gyermeküket nem csak az orvos iránti bizalmi
tõke miatt fogják idehozni gyógyulni, hanem azért is, mert látni
fogják, hogy mennyire korszerûen
felszerelt új épületbe jön.
Kõvári Attila, a Stratégiai
Program Iroda igazgatója szintén

a Csillagpont Kórház jelentõségét
méltatta, amely megépülése
révén csökkenni fog a régióban
az egészségügyi ellátás kiegyenlítetlensége, csökkenni fog a be-

tegek kórházban töltött napjainak
száma.
Dr. Csiba Gábor kórházigazgató elmondta, hogy 30 000 m2-t
érint a projekt építészeti tartalma.

17 000 m2-en egy teljesen új épület fog létrejönni, átalakításra kerül
az ideggyógyászati tömb (9000
m2), valamint átépítésre kerül a sebészeti épület egy része is (4000
m2). Mindezek mellett megvalósul a központi mûtõ (8 + 1 db)
és intenzív (24 ágy) egysége, fizikailag kapcsolódva a jelenlegi sebészeti tömbben lévõ, tovább
üzemelõ mûtõkkel, egyetlen mûtõegységet képezve.
A fejlesztés által az országban
egyedüliként olyan sürgõsségi
központ valósul meg, amely magában foglalja az általános felnõtt
és gyermeksürgõsségi betegellátó
osztályt a traumatológiával és a
neuro-traumatológiával, hozzákapcsolva a helikopter-leszállót és
az intenzív ellátást.

A vezetõ multinacionális cégek jövôt látnak Miskolcban

II. Technopolisz Konferencia

 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
A konferencia az elõadásokat
követõen a „Partnerség a városért”
kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott, melyen a város szinte
minden nagy vállalata, vállalkozásának szereplõje részt vett. A jelenlévõk így többek között vezetõ
világcégek illusztris képviselõitõl
hallhatták, miért települtek éppen
Miskolcra.
Szabó Tamás, a Robert Bosch
Energy and Body Systems Kft. cégvezetõje azt emelte ki, hogy bár
a gazdasági válság a céget is érzékenyen érintette, de ebben a
helyzetben is már az elõnyükre
fordítható megoldásokat keresik.
Mivel fejlesztési tevékenységük
jelentõs része Miskolcon történik,
így nem kellett tömeges leépítéseket végrehajtaniuk, sõt már
késõbbi fejlesztésekrõl is tárgyalnak.
Benjamin Chia, a PATEC Precision Kft. cégvezetõje ezt megerõsítette, majd elmondta: számos
érv szólt Miskolc mellett. Ezek

közé tartozik a jó infrastruktúra,
a kormányzat és a miskolci önkormányzat segítõkészsége, a
Miskolci Egyetem mérnökképzése, amely számukra a szakemberutánpótlást biztosíthatja, a jó föld-

Hosszú távú együttmûködési
rajzi elhelyezkedés és az autópálya révén Nyugat-Európa jó megközelíthetõsége.
Döbrõssy Gábor, a Vodafone
Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese azt emelte ki, hogy az õ

ELINDULT
A MINAP ONLINE!

 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
A minap.hu honlapon változatos, jól pozícionálható reklámfelületeket kínálnak heti árazással.
A portál elsõdleges célcsoportját
a hiteles forrásból tájékozódó,
aktuális információkat és megbízható híreket keresõ, saját keresettel rendelkezõ személyek képezik, az õ hatékony elérésüket
biztosítják a hirdetõk számára.
Másodlagos célcsoportot jelentenek a böngészõ fiatalok, a felsõoktatás iránt érdeklõdõ közép-

iskolások és a miskolci egyetemisták, akiknek egy különálló
fõkategóriát is kínálnak, a címlap
menüjében. A weblap látogatottságának mérése részben saját
belsõ mérési rendszerrel, részben
a Google által hitelesített szoftverekkel történik. A látogatottság
az indulást követõ hónapokban
várhatóan megsokszorozódik, bizonyos mutatókat a Miskolci
Kommunikációs Kft. munkatársai
üzleti partnereik számára is elérhetõvé tesznek.

A FIDESZ
megemlékezése

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait és ismerõseit a Fidesz városi csoportja által szervezett, október 23-i
megemlékezésünkre. A rendezvény idõpontja: 2009. október 22.,
csütörtök, 17.30 óra. Helyszín: Miskolc, Hõsök tere. Ünnepi beszédet mond: Pelczné dr. Gáll Ildikó, a magyar parlament alelnöke. Ünnepi mûsorral a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium diákjai kedveskednek. Ezt követõen átvonulunk Misley Emese emléktáblájához. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A Fidesz Miskolci Szervezet Elnöksége, választókerületi elnökök

miskolci letelepülésüket komoly
elõtanulmányok elõzték meg. Itt
megtaláltak mindent, amire
szükségük van: autópálya, jó
helyen lévõ, fejleszthetõ irodaépület, nyelveket beszélõ, kép-

teket lehet kiajánlani, valamint
olyan profi csapatok jöttek létre,
amelyek ezt a programot nemcsak
megtervezni tudják, hanem végrehajtani is. Ráadásul a szolgáltatási szektor fejlõdésében is nagy
potenciál van. Ezek
mind megkönnyítik
a tárgyalásokat a külföldi befektetõkkel.
A kerekasztal-beszélgetést követõen
Miskolc és a Vodafone Magyarország
Zrt. vezetõi a befektetõk közül elsõként
írhattak alá egy közös
nyilatkozatot a miskolci vállalkozásfejlesztési és befektetésösztönzési rendelet
szerzôdést írtak alá a Vodafonnal.
alapján nyújtható átzett munkaerõ és befektetõbameneti támogatásra vonatkozóan.
rát városi vezetés. Jövõre már
A hosszú távú együttmûködés
300-an dolgoznak majd a regirészletei között lehet említeni,
onális központjukban, ahol hoszhogy a júniusban átadott Voszú távra terveznek.
dafone Regionális ÜgyfélszolgáA kerekasztal-beszélgetésen
latán 300 fõt foglalkoztat majd a
szintén részt vett Kilián Csaba, az
cég, valamint a Fáy András
ITD Hungary Zrt. befektetési igazKözgazdasági Szakközépiskola
gatója. Az ITD Hungary Zrt. dolidegen nyelveket beszélõ mungozta ki azt a világban már több
katársakat képez számukra. Elhelyen bevált koncepciót, ami
hangzott az is, hogy a telekomalapján kiválasztásra kerültek azok
munikációs cég a jövõben a
a települések, amelyeket érdemes
Miskolci Sportiskolán keresztül
megismertetni a nemzetközi betámogatja a város vízilabdacsafektetõi világgal. Ezek közé tartopatát.
zik Miskolc is. Kilián Csaba külön
A konferencia végén tartották
kiemelte, hogy Miskolc önkora szekcióüléseket, ahol már
mányzata és a Miskolc Holding naszûkebb körben, a különbözõ
gyon jó környezetet alakított ki a
szakterületeknek megfelelõen vibetelepülni szándékozó vállalkotatták meg a következõ évi fejzások számára, megfelelõ terülelesztési lehetõségeket.

Lakossági fogadóóra
Riba Istvánné, a 20. sz. választókörzet önkormányzati képviselõje értesíti a választókörzetben élõket,
hogy 2009. október 27-én (kedden) 16.00–18.00 óra között lakossági fogadóórát tart a Bulgárföldi Óvodában
(Miskolc, Fazola Henrik u.). Minden érdeklõdõt szeretettel vár!

Lakossági fórum
Orosz Lajos alpolgármester, a 2. sz. választókörzet
(Martin-Kertváros) szocialista önkormányzati képviselõje
és a Tiszai rendõrõrs munkatársai 2009. október 21-én
(szerdán) 14 órától lakossági fórumot tartanak az idõskorúak elleni bûncselekmények megelõzése érdekében. A rendezvény helyszíne: Martin-kertvárosi Egyesület helyisége (MartinKertváros, Kisfaludy u. 39–41.) Minden érdeklõdõt tisztelettel és
szeretettel várnak.

Nagygyûlés, aláírásgyûjtés

TILTAKOZTAK
A PEDAGÓGUSOK
Tiltakozó nagygyûlést és aláírásgyûjtõ akciót tartott kedden
Miskolcon a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete
(PDSZ) az oktatásügyet érintõ,
tervezett megszorítások miatt.
A megyeháza dísztermében
megtartott rendezvény résztvevõi
hét pontból álló tiltakozó nyilatkozatot írtak alá, mely elutasítja az
oktatásból történõ újabb forráskivonást. Ódor Ferenc, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés
elnöke felszólalásában kiemelte: a
jövõ évi költségvetési tervezetben
foglaltak szerint az intézmények
fenntartójának kevés forrás áll majd
rendelkezésére, hogy kifizesse a pedagógusát, és arra is, hogy megfelelõen finanszírozza a gyerekek ellátását. A rendezvény napján tartott sajtótájékoztatót Miskolcon
Kerpen Gábor, a PDSZ elnöke is,

aki szerint „a kormány az IMF-nek
kíván megfelelni, nem a magyar társadalomnak”, a tervezett költségvetési megszorítások miatt oktatási intézmények szûnhetnek meg a
kistelepüléseken és az osztálylétszámok is drasztikusan megnõhetnek.
A megyeházi nagygyûlésen jelen
volt Kormos Dénes, MSZP-s országgyûlési képviselõ, oktatási szakpolitikus is, aki az elmondottakra
reagálva kifejtette: nehéz gazdálkodás elé néz az oktatási szféra is,
a valóban kulcsfontosságú területeken azonban megmaradnak a források, és az intézményi fejlesztések
is jelentõsek. Kormos Dénes szerint
néhány olyan területen, amely a
megye sajátosságának is tekinthetõ, a költségvetés az eredeti tervezethez képest pozitív elmozdulást mutat, s a gyermekétkeztetés is
megmarad, változatlan formában.

’56 ünnepén
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója tiszteletére koszorúzási ünnepségeket rendez az emlékhelyeken.
Október 22-én, csütörtökön 9 órakor megemlékezésekkel, koszorúzásokkal veszi kezdetét az ünnepség a Romek-emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu). A Miskolci Egyetemen 10 órakor központi
ünnepség lesz az A/1-es épület földszinti termében. 13 órakor Misley
Emese emléktáblájánál (Széchenyi u. 90.),13.30 órakor a Szabó Lõrincemléktáblánál (Kossuth u. 11.), 14.30 órakor az 1956. október 24-i
munkásgyûlés emléktáblájánál (Kerpely A. u. – Digép) lesz koszorúzással egybekötött megemlékezés.
Október 23-án, pénteken a megemlékezések, koszorúzások 9
órakor a Zsolcai kapuban lévõ emléktábláknál kezdõdnek. 10 órakor az ’56-os emlékmûnél, az ’56-os hõsök sírjánál és az emléktáblánál (Hõsök temetõje), 10.30 órakor a Széchenyi-emléktáblánál folytatódnak, azt követõen ünnepség a Földes Ferenc Gimnázium
dísztermében.
A megemlékezések 11.30 órakor Nagy Imre emléktáblájánál (Nagy
Imre utca), 12 órakor a megyei munkástanácsok megalakulásának
tiszteletére elhelyezett emléktáblánál (Megyeháza), 16.30 órakor pedig
a miskolci elesett hõsök emlékmûvénél (Hõsök tere) folytatódnak.
Beszédet mond: Tarczai Béla, a Volt Hadifoglyok Bajtársi
Szövetségének megyei titkára. 17 órakor ökumenikus istentisztelet
az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak emlékére a
minorita templomban.
A Hõsök terén,18 órakor gyertyagyújtás lesz az ’56-os forradalom és szabadságharc hõseinek emlékére.
Az ünnep méltó elõkészítése érdekében kérjük a pártok és civil
szervezetek képviselõit, hogy 2009. október 20-ig (kedd) írásban
jelezzék az Ifjúsági és Szabadidõ Ház felé (3531 Miskolc, Gyõri kapu
27., fax: 320-716, e-mail: ifjusagihaz@ifihazmiskolc.hu), mely helyszínen kívánják virággal, koszorúval leróni kegyeletüket.
Káli Sándor
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere
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H1N1: hazánkban 1 millió ember is megbetegedhet

HIBÁT KÖVET EL,
AKI NEM OLTATJA BE MAGÁT!

A H1N1 elleni védõoltással kapcsolatban tartott tájékoztatót pénteken Miskolcon dr. Tóth István országgyûlési képviselõ, a parlament
egészségügyi bizottságának tagja és
dr. Koleszár Lajos, a megyei közgyûlés
egészségügyi bizottságának elnöke,
a Miskolci Semmelweis Ignác
Egészségügyi Központ és Egyetemi
Oktató Kórház Nonprofit Kft. orvosigazgatója. Mindketten hangsúlyozták: felelõtlen az, aki nem használja ki a már meglévõ megelõzési lehetõségeket, nem oltatja be
magát a roppant veszélyes vírus ellen.
Dr. Tóth István arról beszélt, hogy
az Országgyûlés Egészségügyi
Bizottsága az új típusú influenzavírus elleni védekezés feladatairól október 14-én állásfoglalást adott ki.
Ebben szerepel: a bizottság aggodalommal tapasztalja, hogy sokan
megkérdõjelezik az elõttünk álló influenzajárvány következményeinek
súlyosságát, a magyar oltóanyag hatékonyságát és biztonságosságát.
Felkérik az egészségügyi dolgozókat, hogy tegyenek meg mindent
az influenza világjárvány társadalmi kárainak csökkentése érdekében,

és ezért támogassák az
influenza elleni védõoltási
kampányt.
Dr. Koleszár Lajos kijelentette: ez utóbbi az
egyik legfontosabb, hiszen
egy felmérés szerint
Magyarországon akár 1
millió ember is megfertõzõdhet a H1N1 vírussal, közülük akár 100
ezer is szorulhat majd
kórházi kezelésre. Ki fogja
õket kezelni, ápolni, ha a
kórházi személyzet is
megbetegszik? – tette fel
a kérdést. „Ha kitör a járvány – amire a WHO szerint nagyon nagy esély van – az oltás kihagyása miatt annyi ember betegedhet meg az országban, ami jelentõs károkat okoz majd a nemzetgazdaságnak. Akár 7 százalékos
GDP-visszaesés is bekövetkezhet”
– húzta alá.
Van elég oltóanyag
Az új influenzával kapcsolatos
szakmai és gyakorlati ismeretekrõl
rendezett konferenciasorozatot az

Bõvül a „kártyázás”

A bevezetése óta, az elmúlt
négy hónapban hétezer Miskolc
Kártyát értékesítettek, s ezeket
több mint 17 ezer tranzakcióhoz
vették igénybe a miskolciak.
 S. S.

A hétezer megvásárolt kártyával
összesen 60 millió forint értékben
bonyolítottak le tranzakciókat, vettek igénybe szolgáltatásokat a tulajdonosok, mintegy nyolc és fél milliós megtakarítást érve el – mondta el a csütörtöki sajtótájékoztatón
Bernáth Attila, a Miskolc Kártyát forgalmazó X-Centrum Kft. igazgatója. A miskolci önkormányzat szeptemberi közgyûlésén olyan döntést
hozott, hogy kibõvítik azok körét,
akik Miskolc Kártyát vásárolhatnak.
Eddig a 14 éven felüli, állandó lakcímmel rendelkezõ miskolci lakosok élhettek a lehetõséggel. Október
15-tõl viszont a 14 év alattiak is hozzájuthatnak a kártyához, s azok is,
akik nem miskolci lakosok, de itteni önkormányzati társaságok, intézmények, hivatalok dolgozói.

Megváltozott a Miskolc Kártya
Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje is október 15-tõl, azaz munkanapokon 10.00 és 18.00 óra között
állnak a kártyaigénylõk rendelkezésére, a Szemere u. 4. szám alatt.
Bõvült az elfogadóhelyek száma,
egyre nagyobb arányban kapcsolódnak be a rendszerbe magáncégek, vállalkozások is.
Jelenleg a város 108 pontján vehetik
igénybe a kártyatulajdonosok a kedvezményeket. A kártya a váltásának
idõpontjától 1 évig érvényes. Minden
további fontos információ megtalálható a www.miskolckartya.hu weboldalon.

ELECTRO WORLD –
MAGYAR MÓDRA

Országos Alapellátási Intézet.
Ennek részeként szerdán Miskolcon tájékoztatták a háziorvosokat a betegségrõl és az ellene
használatos vakcináról.
Dr. Balogh Sándor, az Országos
Alapellátási Intézet fõigazgatója
jelezte, hogy Magyarországon az
új influenza felbukkanása óta öszszesen 283 esetben igazolták a
H1N1 vírus jelenlétét. Borsodban
eddig négy ilyen megbetegedést
regisztráltak, ezek közül egy volt
miskolci. A közeljövõben viszont
várhatóan ugrásszerûen megemelkedik majd a fertõzöttek
száma, ami ellen csak az oltással
lehet hatásosan védekezni. – Ennek
beadása után két héttel alakul ki
a védettség és minimum egy éven
át tart.
Dr. Bodnár Judit, az ÁNTSZ
Észak-magyarországi Regionális
Intézetének tiszti fõorvosa arról tájékoztatott: régiónkba már megérkezett az oltóanyag egy része.
Folyamatos a kiszállítás a felhasználókhoz, az oltóanyag nyolcvan
százalékát a háziorvosokon ke-

resztül juttatják el a lakosok részére.
Október 2-án több mint 16 ezer
adag vakcina érkezett az ÁNTSZ
Észak-magyarországi Regionális
Intézetébe, a megyébe pedig öszszesen 43 300.
Mint megtudtuk, az ÁNTSZ
Miskolci Kistérségi Intézetétõl a térítésmentes oltóanyag nagy részét
már átvették a háziorvosok. Az ellátás és utánpótlás folyamatos. Az
oltóanyagot bárki megkaphatja a
háziorvosi recept és térítés ellenében, de térítésmentesen csak a
meghatározott célcsoportoknak
jár. A pandémiás influenza elleni
védõoltás célcsoportjait három
ütemben oltják.
Dr. Papp Erzsébet regionális
epidemológiai vezetõ arról tájékoztatott, hogy az influenza elleni védõoltásokat beadhatja a háziorvos, házi gyermekorvos és foglalkozás-egészségügyi orvos is.
Emellett az ÁNTSZ kerületi/kistérségi intézete által kijelölt
orvos, aki az OEP-pel szerzõdéses jogviszonyban áll, az oltóanyag-igénylés és elszámolás szabályait betartja, és az az egészségügyi szakdolgozó, akit az idevonatkozó jogszabály erre felhatalmaz.
Az ÁNTSZ Észak-Magyarországi
Regionális Intézete és kistérségi intézeteinek munkatársai októbertõl
folyamatosan szerveznek az alapellátásban dolgozók, fekvõbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók részére értekezleteket, lakossági tájékoztatókat. A vírussal kapcsolatos kommunikációs segédanyagok, tájékoztatók,
aktualitások megtekinthetõk a
www.eum.hu; www.antsz.hu; www.
oek.hu; www.pandemia.hu. weblapokon is.

Telefonos fogadóóra a védõoltásról
Az új típusú influenzával, illetve a védõoltással kapcsolatban
dr. Koleszár Lajos telefonos fogadóórát tart október 22-én, csütörtökön 16 és 18 óra között. Az orvos-igazgató a 46/504-904-es
telefonszámon, a 101-es, vagy a 103-as melléken várja az érdeklõdõk
hívásait. Kérdéseiket e-mailben is feltehetik, leveleiket a borsod
@mszp.hu címre küldjék. A válaszokat természetesen e-mailben
kapják meg.

ESZMÉK ÉS ÉRTÉKEK

Október 21-én, este 18 órai kezdettel rendezi meg az Eszmék és
Értékek Alapítvány az V. Miskolci
Nemzeti Estélyt a Fráter György
Katolikus Gimnázium aulájában
(Miskolc, Városház tér 6.)
A rendezvényen dr. Velkey
György fõorvos, a Magyarországi
Református Egyház Bethesda
Gyermekkórházának fõigazgatója
mond ünnepi beszédet, az 1956-

os eseményekre emlékezve. Átadják a Kartal–Veczán-díjat. A
mûsorban közremûködnek: Szersén Gyula, Jászai Mari-díjas színmûvész, Boncsér Gábor tárogatómûvész, Zelena Zalán és Képes
Luca, a miskolci Szinvavölgyi
Táncmûhely ifjú táncosai, valamint
a Diósgyõri Alapfokú Mûvészeti
Oktatási Intézmény népzenész
növendékei.

Ingyenes jogtanácsadás
Dr. Kovács Andrea ügyvéd ingyenes jogtanácsadást tart 2009.
október 20-án (kedden), 14–16 óra között az MSZP székházában
(Miskolc, Corvin u. 9.). Tisztelettel várja az érdeklõdõket. Sorszámot
október 19-én (hétfõn) 8–16 óra között az irodában lehet igényelni.

Október 15-én, csütörtökön új áruházat nyitott Miskolcon az új tulajdonosokkal és megújuló külsõvel továbbmûködõ Electro World. A 2500
négyzetméteren – a Szentpéteri kapu 103. alatt – helyet foglaló új üzlet
46 embernek ad munkát. Az Electro World áruházakban a korábbinál
jóval szélesebb lesz az áruválaszték, ehhez a belsõ elrendezésnek is igazodnia kell, ezért a miskolci áruházat már új elvek szerint alakították ki.
A korábbi, külföldi központtal bonyolított beszerzés helyett ma már 90
százalékban magyarországi beszállítóktól érkeznek a mûszaki cikkek.
Ez a változás a vevõk számára is kedvezõ hatású, hiszen így versenyképes árakat és magyarországi hátterû garanciát tudnak kínálni.

DAM-osok
foglalkoztatása

Miskolcon tartotta kihelyezett
ülését a Munkaerõ-piaci Alap
Irányító Testülete (MAT) október
6-án és 7-én.

A testületet a DAM 2004. Acélés Hengermû Kft. „FA” felszámolója tájékoztatta a cég vagyoni helyzetérõl, az értékesítési pályázat jelen
állásáról, s azokról a feladatokról, melyek az állagmegóvás, a téliesítés, illetve az esetleges újraindítás elõkészítéséhez feltétlenül szükségesek.
A MAT tagjai a helyszínen megtekintették az acélmû és a hengermû
berendezéseit, s tájékozódtak az állagmegóvás alapvetõ feladatairól is.
A testület ezt követõen döntött
az Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ által elõterjesztett, „a DAM 2004. Acél- és
Hengermû Kft. „FA” felszámolása következtében elbocsátásra kerülõ
munkavállalók újbóli elhelyezkedését elõsegítõ” munkaerõ-piaci
program indításáról. Ennek lényege,
hogy a kft.-tõl elbocsátott, vagy elbocsátásra kerülõ 157 munkavállaló november 1-jétõl átmeneti, ha-

vonta megújítható, maximum 4
hónap idõtartamú, határozott idejû
munkaviszonyt létesít a DIFO Nonprofit Kft.-nél. A programba vont
szakemberek ez idõ alatt elvégzik
azokat a feladatokat, melyek az üzem
karbantartásához, az állagmegóváshoz szükségesek, illetve garanciát
tudnak nyújtani egy új tulajdonos
részére a termelési folyamatok viszszaindítására, a berendezések üzemeltetésére és az új – várhatóan
több száz fõbõl álló – dolgozói létszám betanítására.
Munkaviszonyuk a program keretében megszûnik, ha a kiírt pályázat eredményeként új tulajdonos,
befektetõ újraindítja a munkát az
üzemben. A MAT a foglalkoztatáshoz száz százalékos bérköltség támogatást, illetve igény esetén helyközi utazási költségtérítést biztosít.
A Munkaerõ-piaci Alap Irányító
Testülete külön napirendként tájékoztatót hallgatott meg a régió munkaerõ-piaci helyzetérõl is, az Északmagyarországi Regionális Munkaügyi
Központ fõigazgatója, Szabó József
elõterjesztésében.
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Területszerzés volt a cél?

MISKOLCTAPOLCA MARAD!

A Fõvárosi Bíróság sem hagyta
jóvá a miskolctapolcai népszavazás eredményét, a döntésrõl
hétfõn értesítették a
Miskolctapolca Leválását
Elõkészítõ Bizottság tagjait.
Mint ismeretes, a miskolctapolcaiak többsége a múlt év decemberi népszavazáson a leválás mellett szavazott. A bíróság
viszont egyetértett az önkormányzati miniszterrel abban,
hogy a kezdeményezés elõkészítése során a Leválást
Elõkészítõ Bizottság olyan eljárási szabályokat sértett meg,
amelyek utólag nem pótolhatók.
 SZ. S.

E szerint „nem került bevonásra
a helyi települési képviselõ, a bizottság nem tett javaslatot a vagyoni
jogok és kötelezettségek megosztására és viselésére, a népszavazást
megelõzõen nem kérte a miskolci

képviselõ-testület állásfoglalását a
javaslatról, ennek hiányában a polgármester nem tehetett eleget
annak a törvényi kötelezettségének,
hogy lakossági fórumon ismertesse a testület álláspontját.”
A bíróság közleménye szerint a
végzés ellen fellebbezésnek helye
nincs.

Határon átnyúló együttmûködés
A „Határon átnyúló együttmûködés a szakképzés és felnõttképzés területén” címû pályázat keretében benyújtott
Trans-Fair projekt nyitórendezvényét tartották hétfõn
Miskolcon, az Észak-magyarországi Regionális Képzõ
Központban (ÉRÁK).
A Trans-Fair projekt során az ÉRÁK
szak- és felnõttképzés területén szerzett tapasztalatainak átadására került
sor a szlovákiai, határ menti területek szakképzéssel, felnõttképzéssel
foglalkozó szervezetei számára. A
program célja a partneri együttmûködés erõsítése a pályázaton
nyertes regionális képzõközpontok
között. A rendezvényen jelen voltak
egyebek mellett a projektnyertes
kecskeméti, a székesfehérvári, az
észak-magyarországi és a békéscsabai regionális képzõ központok vezetõi, képviselõi is. Mint megfogalmazták, a határon átnyúló felnõttképzés közös európai érdek, a
Trans-Fair célja, hogy a határ menti
régiókban hozzájáruljon az egységes
munkaerõpiac kialakulásához.

Mediterrán est

A Nyugdíjas Magányosok Klubja
tisztelettel hív minden érdeklõdõt
Mediterrán estjére. Forró spanyol
hangulat, eredeti spanyol borkóstolás, ingyen.
Idõpont: október 18-án, 17–21
óráig. Helyszín: Miskolc, Diósgyõri
Közösségi Ház, a 2-es villamos
végállomásánál. Bõvebb információ a 30/275-6553 telefonszámon.

A szervezõk szándéka szerint a
résztvevõk folytatják majd az
együttmûködést, s az elkövetkezõ
idõszakban is rendszeresen kicserélik
tapasztalataikat a programok megvalósulásáról.

Káli Sándor, miskolci polgármester reagálásában megnyugtatónak nevezte a bíróság döntését,
melyben elutasította a Miskolctapolca Leválását Elõkészítõ Bizottság kérelmét, „ezzel végleg gátat szabva
az öncélú, jogszerûtlen tevékenységüknek, amellyel beláthatatlan károkat okozhattak volna mind
Miskolcnak, mind Miskolctapolca
városrésznek”. – A városvezetéssel
mindvégig bíztunk a folyamat pozitív lecsengésében, és – a rosszindulatú pletykákkal ellentétben –
nem terveztük a városrészre szánt
fejlesztési pénzek elvonását, átcsoportosítását – hangoztatta a
polgármester, aki szerint a kezdeményezés „egy szûk érdekkör le-

válási szándéka volt, ezért nem történt megfelelõ lakossági tájékoztatás, nem volt lehetõség a közvetlen párbeszédre, az álláspontok ütköztetésére”.
Káli Sándor úgy fogalmazott,
„kidurrant a miskolctapolcai lufi, ez
a döntés határozott üzenet a leválást szervezõk mögé bújó ingatlanos ügyeskedõknek. A leválást
erõltetõket, miközben a város
gondjait hangoztatták, csak egyetlen dolog érdekelte: minél nagyobb, késõbb hasznosítható földterületet elcsatolni Miskolctól.”
Mihalecz Péter, városi fõjegyzõ
ehhez kapcsolódóan elmondta,
hogy a törvényi szabályozás értelmében a település külterületét a
belterületi népességgel arányosan
kell megosztani – ha nincs ettõl eltérõ megállapodás. E szerint
Miskolctapolca lakossága maximálisan 321 hektár külterületre tarthatott volna igényt, a leválást elõkészítõk által lehatárolt terület
ezzel szemben 2499 hektár volt,
ami csaknem nyolcszorosa a maximálisan megengedettnek.
Mihalecz Péter arról is szólt: a
vonatkozó törvény alapján legkorábban 2011-ben lehetséges újabb
népszavazás, az esetleges leválásról azonban csak a következõ önkormányzati választások évében,
azaz 2014-ben születhet döntés.

FIATALOK A KÖZÉLETBEN

Fiatalok és döntéshozók számára rendeztek konferenciát
Miskolcon, az Ifjúsági Házban,
hogy elõsegítsék a városban
élõ és tanuló ifjúság, valamint
a döntéshozók közötti párbeszédet, a fiatalok aktív polgári
szerepvállalását és helyben tartását.
 S. S.

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester bevezetõjében a fiatalok közszerepvállalásának fontosságát
hangsúlyozta. Horváth Ottóné, a
városi önkormányzat oktatási bizottságának elnöke szerint a mai iskolák sok esetben nem az életre
készítenek fel. A fiatalok bizonytalanok, ezen javíthat, ha a diákok
minél aktívabban vesznek részt az
iskolai közéletben, a diákönkormányzati munkában. Tánczos
Tamás, a konferenciának helyt adó
Ifjúsági Ház igazgatója az általa vezetett intézményt mutatta be a fiataloknak. Galuska Éva, az önkormányzat sport- és ifjúsági referense az ifjúsági törvény létrejöttének
szükségességét hangsúlyozta, s a városközpontban található, az ifjúságot szolgáló Célpont Irodára hívta
fel a fiatalok figyelmét.
Kérdésünkre – mennyire fele-

Fát ültettek hétfõn, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház
Jubileumi Szabadidõ Parkjában
dr. Szabó Levente emlékére.
Mint ismeretes, a kórház traumatológiai osztályának adjunktusa idén májusban,
Nepálban hegymászás közben
szenvedett tragikus balesetet.
– Munkatársunkkal egy becsületes, egyenes, nagy szakmai
ismeretanyaggal rendelkezõ,
sokoldalú kollégát veszítettünk
el. A Miskolci Spider Speciális
Mentõcsoport orvosaként is
nagy hivatástudattal, soha el
nem fogyó lendülettel, kitartással tevékenykedett,
több barlangi és speciális mentésben is kiemelkedõ
szerepet játszott – nyilatkozta dr. Csiba Gábor fõigazgató fõorvos. Mint fogalmazott: emlékezve az

lõsen gondolkodnak a mai fiatalok
az õket érintõ kérdésekrõl, képesek-e megfogalmazni véleményüket, ötletüket, elképzeléseiket a
döntéshozók felé – Horváth Ottóné
úgy nyilatkozott: a mai fiatalok
nagy része sajnos motiválatlan.
Fõként az egyéni érdekeiket nézik
– a felnõtt társadalomhoz hasonlóan – a közösségi tenni akarás már

kevésbé van jelen a gondolkodásukban.
Scheffer Szabina diákpolgármester: – Érdekeinket csak úgy tudnánk igazán érvényesíteni, kéréseinket megfogalmazni, ha elõször mi
is le tudnánk tenni valamit az asztalra a közösségért. Sajnos, kevesen
mutatnak igazán érdeklõdést ilyen
dolgok iránt.

Vonzó legyen Miskolc
Szakmai kiránduláson vesznek
részt október 14–17. között
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Dél-dunántúli Regionális
Idegenforgalmi Bizottság tagjai,
akik Miskolcra is ellátogattak. A városházán dr. Tompa Sándor, az
Észak-magyarországi Regionális
Idegenforgalmi Bizottság alelnöke, és Lenártek András, a
Regionális
Idegenforgalmi
Bizottság tagja fogadta a dunántúli vendégeket, kötetlen eszmecsere keretében számolva be
Miskolc idegenforgalmi törekvéseirõl, a kulturális alapú városfejlesztés céljairól, eddigi eredményeirõl.
A beszélgetés során a vendégek elsõsorban a miskolci ren-

Emlékfát ültettek
együtt elért eredményekre, a jövõbe vetett hit jelképeként egy kínai mamutfenyõt ültetnek el a kórház Jubileumi szabadidõ parkjában, mellyel dr. Szabó
Levente emlékét kívánják ápolni.

dezvények, turisztikai attrakciók
látogatottságáról, a város és az
egyetem kapcsolatáról érdeklõdtek, valamint arról, hogyan, milyen
eszközökkel próbál Miskolc új
image-t építeni, szabadulni a „nehézipari múlt” örökségétõl. Mint
elhangzott, mindkét régióban fontos cél a szálláshelyek bõvítése, s
közös nehézséget jelentenek a pályázati rendszerek visszásságai is.
A rendezvényen jelen volt
Ádám Ibolya, a Kulturális és
Vendégforgalmi Osztály vezetõje
is, akihez ugyancsak több kérdést
intéztek az osztály mûködésével,
városmarketinget érintõ tevékenységével kapcsolatban.

Indonézia arcai

Indonézia arcai címmel nyílt kiállítás a Herman Ottó Gimnáziumban – a különleges tárlatot
Mangasi Sihombing, az Indonéz

Köztársaság magyarországi nagykövete nyitotta meg. Az árnyjátékfigurákból, szumátrai
szõttesekbõl és fotókból álló kiállítást legelõször Rudabánya várossá nyilvánításának
ünnepére hozták el az
indonéziaiak, akik meg
akarták ismertetni a
különlegességeket a
megyeszékhely egyik
középiskolájával is. Így
került a különleges tárlat a Herman Ottó gimnáziumba.
– Hivatásomnak érzem, hogy Magyarország minden szegletében megismertessem
a páratlanul érdekes indonéz kultúrát. Ennek egyik állomása most Miskolc – nyilatkozta
az indonéz nagykövet, aki jó ismerõje, kedvelõje a megyének.

Demján-ösztöndíj
egyetemistáknak
A Miskolci Egyetem három
mûszaki karának hallgatói közül
400-an, összesen 80 millió forint
szociális ösztöndíjban részesülnek a 2009/2010-es tanévben a
Demján Sándor Alapítvány és a
Miskolci Egyetem vezetõi által október 15-én aláírt támogatási szerzõdés értelmében. Demján Sándor
1994-ben azzal a céllal hozta létre
az alapítványt, hogy a magyar
szellemiség, a kultúra, a mûvészetek és az oktatás-képzés területein tevékenykedõk támogatásával hozzájáruljon Magyarország
fejlõdéséhez. 2006-tól az alapítvány a felsõoktatási intézmények
mûszaki, orvosi és gazdaságtudo-

mányi képzéseiben résztvevõ hallgatókat is támogatja. Az elmúlt
három évben országosan több
ezer fiatal kapott támogatást, a
Miskolci Egyetemen eddig 800
hallgató mintegy 160 millió forintot. Közülük több százan az ösztöndíjnak köszönhetõen tudták
befejezni felsõfokú tanulmányaikat. A támogatási programban
résztvevõ kilenc intézmény között
a Miskolci Egyetem a második kiemelt helyet foglalja el. A Miskolci
Egyetemen dr. Patkó Gyula rektor
és Ács Tamás, az alapítvány képviselõje írta alá a 2009/2010-es tanévre vonatkozó támogatási szerzõdést október 15-én.

„AZ ÉN PLAZÁM”

TISZTA
FORRÁSBÓL
2009. október 21-én 18 órai kezdettel láthatja a közönség az Avas
Táncegyüttes gálamûsorát a
Mûvészetek Házában „Tiszta forrásból” címmel. A mûsor a magyar
táncdialektusok legjellemzõbb táncait jeleníti meg. A mûsorszámok
között rábaközi, somogyi, kalocsai,
szatmári, bodrogközi, magyarbõdi,
dél-alföldi, magyarszováti, székelyföldi, bonchidai, vajdaszentiványi,
lõrincrévi, keménytelki és kalotaszegi
táncok szerepelnek.
Az együttes sikeresen szerepelt
a fenti mûsorral júliusban Miskolc
testvérvárosában, az Aschaffenburgban rendezett Európa Fesztiválon is.

2009. október 10-én állították
ki és zsûrizték „Az én plazám” címû pályázati mûveket.
A makettek a Miskolc Plaza
aulájában október végéig
megtekinthetõk.
Szeptemberben írták ki a pályázatot a miskolci középiskolák
számára, miszerint hulladékból
vagy újrahasznosított papírból kellett elkészíteni a Miskolc Plaza makettjét. A felhívásra 6 pályamunka érkezett be.

A nyertesek: I. helyezést ért el
a Kós Károly Építõipari Szakközépiskola és Szakiskola csapata. A zsûri
a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola csapatának ítélte a II.
helyezést, míg a III. helyet a
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképzõ Központ csapata kapta.
Az elsõ három helyezetten kívül
a többi induló is jutalomban részesült, hiszen az AVE Miskolc Kft.
jóvoltából ellátogathatnak a Miskolci Állatkert és Kultúrparkba.
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2009. október 17.

Ismeri Ön az évad
előadásait?

Száztíz éves a Herman Ottó Múzeum

ÚJ RAKTÁRBÁZIST ADTAK ÁT

A héten adták át a száztíz éves
jubileumot ünneplõ Herman
Ottó Múzeum felújított, kibõvített raktárépületét a
Tímármalom utcában.

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön az idei színházi évad elõadásait? Hamarosan
kiderül! Hatrészes keresztrejtvény-játékot indítottunk, melynek megfejtései
egy-egy miskolci bemutatót rejtenek az évad tizennégy elõadásából. A helyes megfejtéseket november 4-ig egyben, egy levelezõlapon vagy elektronikus levélben juttathatják el szerkesztõségünkbe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad
u. 9., minap@mikom.hu.

A száztíz éves Herman Ottó
Múzeum jogelõdje 1899 tavaszán a
„Miskolci Közmûvelõdési Egylet”
átalakításával „Borsod-miskolczi kultúr- és múzeumegylet” néven jött
létre. Az intézmény ma már egy tizenhét egységbõl – területi múzeumokból, közérdekû muzeális
gyûjteményekbõl, kiállítóhelyekbõl
– álló múzeumi szervezet központja, melynek most az új, korszerû épületegyüttes létrehozásával hosszú
idõre a raktározási gondjai is megoldódtak.
A múzeumban közel 670 000,
egyedileg beleltározott mûtárgy található, ez az ország egyik legjelentõsebb gyûjteménye. A leleteknek
azonban csak egy kis része – a teljes kollekció mintegy öt százaléka
– látható kiállításokon, a többi raktárakban pihen. A közelmúltbeli
nagyberuházások – autópálya, ipari
parkok, bevásárlóközpontok építéséhez – kapcsolódó megelõzõ régészeti feltárások során jelentõsen
gyarapodott a múzeumi gyûjtemény.
A nagy mennyiségû leletanyag megfelelõ elhelyezése, megõrzése és
tudományos feldolgozása érdekében
új épületrész megépítésére volt
szükség. Ezzel párhuzamosan át-

A MEGÚJULÓ BELVÁROS (151.)

Saroképület az „evangélikus tömb”-ben
A Hunyadi J. u. 14. számú saroképület Bartus Dezsõ ügyvéd
megrendelésére Block Ármin és
Stimm Lajos miskolci mûépítészek tervei alapján, 1929-ben
épült. Közel hat évtized után került sor homlokzatfelújítására s
belsõ áttervezésére. A munkálatokat Kelemen István (1948–
2008) tervei alapján végezték.
Az épületben nincsen önkormányzati tulajdonrész, a MIK
Zrt. felmérése szerint a sarokház
homlokzatfelújítást nem igényel.
 DOBROSSY ISTVÁN

Az 1929 elõtti épületrõl fényképfelvétel nem került elõ, annak külsõ
megjelenését nem, csupán alaprajzát ismerjük. A Hunyadi u. 12. számú
ház és ennek a tûzfala érintkezett
egymással. A lakóház a telek Hunyadi
utcai szakaszának 2/3, Dayka G. utcai
szakaszának 1/3 részét foglalta el.
Mivel a bontási terv megfogalmazza, hogy az „eltakarításkor” a falakat locsolni kell, csakis arra gondolhatunk, hogy az paticsból (gerenda
és lécváz közé döngölt pelyvásagyag), vagy jobb esetben vályogtéglából épült. (Nagy valószínûség
szerint a lakóház az 1878. évi nagy
árvíz után épülhetett.) Az építkezés
megkezdése elõtt a mérnöki hivatal munkatársai kimérték az építési
vonalakat. Ez egyrészt összefüggött
a Hunyadi J. utca rendezésével,
másrészt a Dayka G. utca valóban
„utcává” alakításával. A Dayka G. u.
és a Szent István tér közötti építészeti tömböt (a városrendezõk ezt
„vasalótömb”-nek nevezik) ugyanis közök szabdalták össze. Ilyen kes-

A Hunyadi utcai fõhomlokzat.
keny út volt a Dayka G. utca is, korábbi neve is kifejezõ: Jobbágy köznek hívták.
Az egyemeletes sarokház csak a
délnyugati sarkán van alápincézve.
A földszinten két üzletet és egy irodahelyiséget alakítottak ki. (A mai állapot szerint a Hunyadi utcai bejárattól keletre két traktusban most is
üzlet mûködik.) Az erkély alatti kapuátjáró belsõ udvarra vezetett,
ahonnan az ügyvédi iroda volt elérhetõ, másrészt innen indították az
emeletre vezetõ karos lépcsõt. Az
építtetõ ügyvéd a teljes földszinti
traktust családja és munkahelye számára alakíttatta ki. Így a fõbejárattól nyugatra úri szoba, mellette szalon, az ívesen kialakított sarokrészen
közel 40 m2 alapterületû ebédlõ,
mellette (ablakokkal már a Dayka G.
utcára nézõ) leányszoba, majd vendégszoba követte egymást. A földszinten északi irányból még két bejáraton lehetett eljutni a verandára,
ahonnan más helyiségekbe is biztosították a bejárást.
Az emeleti részen az építtetõ
három önálló lakást alakíttatott ki.
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Mindegyikhez két
vagy három szoba,
konyha, elõszoba,
fürdõszoba és külön
WC tartozott. A tervrajzokból kitûnik,
hogy az építtetõ
nemcsak
maga,
hanem leendõ bérlõi, vagy társtulajdonosai számára olyan
lakásokat alakíttatott
ki, amelyek az átlagos városi lakások
felszereltségét legalább fél évszázaddal megelõzték.
Az emeleti lakók, vagy tulajdonosok között találjuk Henszelmann
Aladárt (1889–1943), aki 1924–1939
között az Erzsébet Közkórház belgyógyászatának osztályvezetõ fõorvosa és röntgenorvosa volt. 1939-ben
Budapestre „vezényelték”, ahol a
MÁV Kórház igazgatói teendõit
látta el. Nyaranta azonban Tapolcán
õ volt a legendás fürdõorvos, aki
nemcsak gyógyított, hanem tanított
és tudományos írásokat éppúgy
publikált, mint verseket. (Ebbõl a házból temették, a mindszenti evangélikus temetõben nyugszik.
Síremlékét Medgyessy Ferenc készítette.)
A sarokházról egy 1985-ös újságcikkben a következõket olvassuk:
nemrég fejezték be ennek a rossz
állapotú épületnek a felújítását.
Nem is sejtettük, hogy mi rejtõzik
a rongyos vakolat alatt, újjászületett
egy régi miskolci ház. (A Dentál-soft
felirattal egyidõben újra átalakult a
ház, de ez már napjaink történéseihez tartozik.)

HETI MÛSORA
2009. október 19–2009. október 26.

Október 19., hétfõ

rendezték a Görgey úti központi
épület több – néprajzi, történeti,
képzõmûvészeti – gyûjteményét is,
korszerû állványrendszereket építettek. A beruházás mintegy 240 millió forintos összköltségébõl 160 millió forintba került az új komplexum
kialakítása, a többit a központi intézmény raktári fejlesztésére fordították.
Az átadáson részt vett dr. Vígh
Annamária, az Oktatási és Kulturális

Minisztérium közgyûjteményi fõosztályvezetõje is, aki elmondta: a
jövõben el szeretnék érni, hogy a
raktárak is nyitottak legyenek a látogatók elõtt, hogy még nagyobb,
sokrétûbb látvány- és élményanyagot tegyenek hozzáférhetõvé a
nagyközönség számára. Egyelõre
azonban az is óriási elõrelépés, ha
a jelentõs mûtárgyegyütteseket az
elvárásoknak megfelelõen el tudják
helyezni.

Harang-hírek
A karmelita templomban az Avilai
Szent Teréz-búcsút vasárnap, 18-án
délelõtt 11 órakor tartják. Az ünnepi
szentmisét Czakó István pápai prelátus mutatja be. A mindszenti plébánia millenniumi termében ugyancsak vasárnap, 17 órától rendezik
meg az orvosok rekreációs találkozóját, melyre valamennyi miskolci
orvost meghívnak, felekezeti hovatartozás nélkül. Vendégelõadó dr.
Szabó Mátyás kardiológus osztályvezetõ fõorvos (Szeged). Közremûködik Kriston Tamás (hegedû), Viola
Barbara (fuvola), Balázs Ferenc
(zongora). Dia-elmélkedés, vers,
tan-mese, bölcs mondások, homília segítik a kikapcsolódást és töltekezést.
Október 21-én, szerdán, 18 órai
kezdettel rendezi meg a KÉSZ mis-

kolci csoportja az V. Miskolci Nemzeti
Estélyt, amelyen megemlékeznek az
’56-os forradalomról és kiosztják a
Kartal–Veczán-díjat. Az ünnepség
szónoka dr. Velkey György, a református Bethesda Gyermekkórház
fõigazgatója lesz. Október 23-án a
minorita templomban a 17 órakor
kezdõdõ ökumenikus istentiszteleten emlékeznek meg a forradalom
53. évfordulójáról. Ezen a napon 12
órakor a szentléleki pálos kolostor
romjainál mutatnak be szentmisét
a forradalom áldozataiért.
Október 24-én, szombaton 10 órai
kezdettel emlékeznek meg a Szent
Anna-templomban a korábbi plébánosról, Zachár Géza atyáról, születésének 80. évfordulóján. A szentmisét dr. Seregély István ny. egri érsek
mutatja be.

Mozimûsor
Mûvészetek Háza: Béke-terem: október
15–21. között 20.00 órakor, Utolsó jelentés
Annáról, színes mb., feliratos magyar film.
Mûvészetek Háza: Uránia-terem: október
15–21. között 16.30, 18.30 órakor, Utolsó jelentés
Annáról, színes mb., feliratos magyar film, október 29.–november 4. között 18.30 , 20.30 órakor Rózsaszín sajt, színes magyar–francia film,
október 29.–november 4. között 17.45 órakor
Az admirális, színes, magyarul beszélõ orosz film.

Miskolci Ôsz –
Kulturális és Diáknapok

ZenÉsz
tehetségkutató
verseny
amatôr zenekarok
részére
Az elôdöntô idôpontja:
2009. október 24.
Jelentkezési határidô:
2009. október 21.
A NEVEZÉS DÍJTALAN
Bôvebb információ:
46/411-747

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Hitel-mix
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Kilátó, közéleti magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Tavak ölelésében, kisfilm Hejõkeresztúrról
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A
szomszéd, amerikai film (Hálózat
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Október 20., kedd
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dokumentum Mûhely (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Sportpercek, a Miskolc
Televízió sportmûsora 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25 Nyíregyháza
– DVTK, Soproni liga labdarúgómérkõzés 21.00 Candy törvénye,
amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Október 21., szerda
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dokumentum Mûhely (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Manézs, diákszínjátszók
félórája 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Mc Bain, amerikai film (Hálózat
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Október 22., csütörtök
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Biztonsági zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Kilátó, közéleti magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Katedra,
oktatási magazin 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat
TV) 21.00 Ütõerõ, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Október 23., péntek
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Ökoházak (Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 Keszthelyi Fehér ember, a
Keszthely Televízió dokumentumfilmje (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Október 24., szombat
07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Nóvum,
a jövõ záloga (Hálózat TV) 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Kilátó, közéleti magazin (ism.)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat
TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel – showmûsor (Hálózat
TV) 23.00–07.00 Képújság.

Október 25., vasárnap
07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 MJJSE –
Dunaújváros, MOL liga jégkorongmérkõzés 17.00 Bence-show
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin 18.25
Kilátó, közéleti magazin (ism.)
19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa
(ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Veszélyek iskolája, amerikai film (Hálózat
TV) 23.00–07.00 Képújság.
A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
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HIRDETÉS

2009. október 17.

KÖRNYEZETBARÁT TÖLGY
A Környezetbarát termék védjegyet 1994-ben alapította a
magyar állam, olyan, jó minõségû termékek és szolgáltatások pozitív megkülönböztetésére, amelyek életciklusuk egy
vagy több szakaszában jelentõs környezeti elõnnyel
rendelkeznek a termékcsoport
piaci átlagához képest.

UPDATE
Egészség- és Sportnap
2009. november 15., 10–19 óra Miskolc, Városi Sportcsarnok.
Tornázzon együtt Norbival és Rékával,
majd lazítsa ki izmait a KGST-koncerten!
Bővebben: www.update1miskolc.hu
További kiállítók jelentkezését várja a ZINOX Kft.
e-mail: info@update1miskolc.hu  tel.: 70/33-87-332
Fő szponzor: Update Pékség Miskolc
(Miskolc, Dayka G. út 1–7. Tel.: 46/741-039)

A védjegy szimbóluma a
Magyarországon õshonos, hosszú
életû kocsánytalan tölgy. A részvétel önkéntes, a minõsítést jogszabályban elõírt, független értékelés alapján a Környezetbarát
Termék Nonprofit Kft. végzi. Az
alapítás óta 53 termékcsoportra
dolgoztak ki követelményeket,
jelenleg 19 érvényes. A kritériu-

7

Hétköznapokon 15 órától 24 óráig
2 pizza (32 cm-es) + 2 üdítő,
vagy két pohár sör 1990 Ft
À la carte főételek fogyasztása esetén
levesre, vagy egy desszertre
házunk vendége
Miskolc, Dorottya u. 1.
Nyitva tartás hétfőtől vasárnapig 11 óra 30 perctől 24 óráig

Asztalfoglalás: 46/402-952
mokat folyamatosan aktualizálják.
Eddig mintegy 100 vállalat termékei nyerték el a védjegyhasználati jogot, jelenleg 58 vállalatnak
van érvényes szerzõdése. Leggyakrabban pórusbeton-egységrakomány csomagolásán és biológiai
úton lebomló reklámtáskákon találkozhatunk a „tölgy” ábrával.
Bõvebb tájékoztatás: www.kornyezetbarat-termek.hu

A MIK Zrt. PÁLYÁZATOT hirdet nem lakás
céljára szolgáló HELYISÉGEK határozatlan
időre történő BÉRBEADÁSÁRA.
A pályázat részletes anyaga, helyiségek adatai, valamint
a pályázati feltételek megtekinthetők a MIK Zrt.
és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin,
és a MIK Zrt. honlapján: www.mikrt.hu
A pályázatok postai feladásának határideje: 2009. 10. 26.
Postai feladás címe: 3501 Miskolc, Pf. 78.
További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda
(Miskolc, Széchenyi u. 60., tel.: 516-287, 516-285)
A kiíró fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

APRÓHIRDETÉS
Miskolc, Rácz Ádám utcai 35 m2-es, gázfűtéses, olcsó rezsijű, déli fekvésű, téglaépítésű lakás eladó.
Az épület külső fala hőszigetelt, a lépcsőház korszerű nyílászárókkal ellátott. Irányár: 6,5 M Ft. Telefon:
20/338-79-22, vagy 30/405-45-02.
Gyôri kapu, Zoltán utcai 2 szobás, gázfûtéses (cirkó), extrán felújított (fûtés, víz, gáz, villany, nyílászárók), nagy konyhás (Bosch gépek), nagy fürdôszobás, kívülrôl hôszigetelt, téglaépítésû társasházi
lakás eladó. Ár: 9 900 000 Ft. Tel.: 30/586-42-57.
AGYKONTROLL gyerekeknek Miskolcon. Tel.: 06-30/598-64-68, www.egyrejobban.mindenkilapja.hu

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a

ZSARNAI PIAC
2009. október 21-től december 23-ig
szombati és vasárnapi napokon kívül

minden szerdán
07.00–14.00 óra között is nyitva tart.

!
Ó
I
C
AK

Sátorépítés miatt zárva

Újabb nagyszabású akcióval
várjuk vevõinket október 15-tõl 26-ig!

Valdor csirkemell-sonka 1 kg
Miskolci finomliszt 1 kg
Koronás kristálycukor 1 kg
Delikát 8 ételízesítõ 75 g

1599
89
199
129

ÁSZ füstölt, fõtt császárszalonna 1 kg
Rákóczi szalámi midi Pick 1 kg
Sonka vagdalt 320 g, Coop Hungary

999 Ft
2839 Ft
339 Ft

Egységár: 1720 Ft/kg

Egységár: 1059,38 Ft/kg

Ft
Ft
Ft
Ft

Coop túró 250 g

179 Ft

Coop Vándor ömlesztett,
tejszínes kördob. sajt 140 g

199 Ft

Gyermelyi spagetti, szarvacska 4 toj., 500 g

255 Ft

Coop citromlé 1 l
Wiener Extra vák. kávé 250 g

159 Ft
369 Ft

Egységár: 716 Ft/kg

Egységár: 1421,43 Ft/kg
Egységár: 510 Ft/kg

Egységár: 1476 Ft/kg

Értesítjük a Selyemréti Strandfürdő vendégeit,
hogy 2009. október 26. – november 1. közötti időszakban
az úszómedencét fedő sátor építése miatt
a fürdő nem fogad vendégeket!

Nyitás: 2009. november 2-án.
Köszönjük megértésüket!

FODRÁSZAT
AKCIÓINK:

Silan fresh öblítõ, breeze, 3 x 1 l
1199
…és még számos akciós termék.

Ft

TÖLTSE FEL A CSALÁDI KASSZÁT
OKTÓBER 15-TÕL DECEMBER 31-IG!
Vásároljon 2000 Ft értékben és a vásárlást igazoló
pénztárblokk hátoldalára nyomtatott nagybetûkkel
írja rá a nevét és pontos címét, majd dobja be a boltokban
kihelyezett szerencsedobozba.
A januári sorsoláson Öné lehet a 10–10 db 100 000–
75 000–50 000 Ft-os Coop-vásárlási utalványok valamelyike!

 Minden nap teljes
körûen –20%
 Minden nap gyermek-,
diákhajvágás –50%
 Minden kedden és szerdán
nyugdíjas-hajvágás –50%

Akciós fodrászáraink:
 Férfi hajvágás 1000 Ft
 Rövid haj
2400 Ft
 Félhosszú haj 2500 Ft
 Hosszú haj 2900 Ft

KÖRÖM
 Mûkörömépítés:
 Manikûr:
 Pedikûr:

3800 Ft
900 Ft
1900 Ft

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.00–20.00-ig, szombat: 8.00–13.00-ig
Telefon: 46/353-114
Cím: Miskolc, Széchenyi út 12.
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Bûnmegelõzés

„VESZÉLYBEN A NAGYMAMI”

A B.-A.-Z. Megyei
Rendõrkapitányság az uzsoramaffia ellen indított hadjárat
után a szépkorúak védelmére
helyezi a hangsúlyt, olyan
naptárat, riasztóberendezéseket mutattak be, amelyek az
idõs embereket óvják.

bûncselekményeknek számítnak,
és egyre több áldozat próbál kitörni az ördögi körbõl.
Idén az idõs emberek védelmét
szolgáló naptárat kezdik el terjeszteni, ez képregényszerûen
mutatja be, milyen brutális bûncselekmények áldozatává válhat, aki

számban fordulnak meg idõs emberek. Az ijesztõ képekkel érzelmileg is hatni szeretnének a veszélyeztetettekre.
Nagy ötlet kis pénzért

Nem csak a naptárt vetik be,
kidolgozzák az idõs ember vé-

 JUHÁRI ANDREA

A bûnözõk kedvenc prédái a
nyugdíjasok. A trükkös tolvajok és
brutális rablók gyakran szemelnek
ki idõs embereket. A kispénzû
nyugdíjas elhiszi, hogy visszatérítést kap a közüzemi díjakból, beenged otthonába idegeneket, a
gyenge fizikumú idõs embert
könnyû bántalmazni, leteperni,
megkötözni az éj leple alatt támadó haramiáknak. Több szépkorú otthon fiókban tartja vagyonkáját, nem sejti, hogy a rafinált rabló az õ tízezreire utazik.
A rendõrség azt javasolja, ne engedjenek be idegent otthonukba,
ne dõljenek be a meséknek, ne
váltsanak pénzt, óvakodjanak az
ismeretlen alakoktól, akik váratlanul bukkannak föl, hogy kifigyeljék, késõbb kirabolják õket.
Tavaly az uzsoranaptárral rázták fel az országot rendõreink.
Mára az uzsoraügyletek komoly

Felvételünk a naptárból vett illusztráció.
nem elég megfontolt. A naptár,
amit a kapitányság bûnmegelõzési
osztályának vezetõje, Dudás Péter
mutatott be a sajtó képviselõinek,
közintézményekben és olyan helyeken lesz látható, ahol szép

Sikeres focistáink

1954 óta nem fordult elõ, hogy világbajnokságon a legjobb négy közé kerüljön a magyar labdarúgó-válogatott.
Az egyiptomi U 20-as vb-n kiemelkedõ
sikerrel szereplõ magyar keretnek tagja
két diósgyõri tehetség, Balajti Ádám
(balról) és Takács Péter is. A játékosoknak táviratban gratulált Káli Sándor,
Miskolc polgármestere, aki minden miskolci nevében további sikeres
szereplést kívánt az egész válogatottnak. Miskolc polgármestere táviratában DVTK-szurkolóként is köszönetét fejezte ki, hogy a piros-fehér
klubot ilyen magas színvonalon képviselik a fiatal tehetségek.

dekezõ taktikáját is, hogy szükség esetén helytálljon, míg a
rendõrök kiérkeznek. Három
olcsó, praktikus biztonságtechnikai eszközt is a lakosság figyelmébe ajánlanak. Ezek a riasztóberendezést helyettesítik a kispénzû emberek otthonában, melyeket az idõs emberek hozzátartozóinak figyelmébe ajánlják.
Van olyan apró berendezés, amelyet, ha az ajtó alá helyeznek,
hangosan jelez, amikor hívatlan
vendég érkezik, így idõt nyer a
kiszemelt áldozat. Az „S. O. S”
Szomszédhívó úgy mûködik, mint
a kaputelefon, csak két lakás
vagy ház között jön létre a kapcsolat. A személyi riasztó parányi,
mint a gyufásdoboz, ám utcai támadások során hasznos lehet. Az

MARTINBAN MINDENT LÁTNAK...

Október elejétõl térfigyelõ kamerák vigyázzák Martin-Kertváros
lakóinak biztonságát is, napi 24
órán át. A tízmilliós beruházás célja
a bûnmegelõzési feladatok támogatásán túl, a közterületi rongálások és illegális szemétlerakások
megelõzése is. Orosz Lajos, a terület önkormányzati képviselõje elmondta: az eredmények máris
megmutatkoztak, az új, ötkamerás
rendszer október elsejei üzembe
helyezése óta máris két eset felderítésében nyújtott segítséget.
A területi rendõrõrs munkatársai monitoron figyelik az utcákat,
õrzik az ott lakók biztonságát. A
kamerák segítségével könnyebben
lefülelhetik az autótolvajokat, a betörések elkövetõit, a szabálytalankodókat – a felvételek segítségével bizonyítani lehet a bûncselekményeket, egyszerûbb az elkö-

idõs emberek jelentõs része védtelen, magányos, egyedül él, gyakran azért történnek tragikus események, mert nem tudnak segítséget kérni.

Ki lehet
nevelõszülõ?

A bûnözõk elõttünk járnak
Az Avason arról faggattuk az embereket, mi a véleményük a riasztóberendezésekrõl, hogy védik meg
szeretteiket a tolvajoktól, rablóktól.
– Nem hiszek a csodamasinákban, a bûnözõk elõttünk járnak. Hiába cseréltem le az ajtót,
a zárat, eltûntek az értékeim, míg
a konyhában ebédeltünk. A besurranók a legjobb lakatosok,
hangtalanul osonnak be. Néhány
hét alatt tíz lakásba lopóztak be
a lépcsõházban. Feljelentést sem
tettem, minek? Nincs szemtanú,
csak meglopott lakók. Most lecseréltettem a mûanyag ajtót,
mert azt egy pattintással kinyitják – sorolta Nagyné Gaál Erika
a Szentgyörgy utcáról, aki legjobban nagymamáját félti a
bûnözõktõl.
– A beteg és hiszékeny nagymamámat féltem, õt környékezik
az ügynökök, kéregetõk. Minden
napra jut majdnem egy sztori.
Bizony, a nagymami veszélyben
van, megvásárolom a riasztókat, és
figyelek rá, hogy kevesebbet legyen
egyedül. A szomszédom édesanyját, aki vidéki, úgy megverte két
suhanc, hogy majdnem belehalt,
mindezt kétezer forintért, ennyi
pénz volt otthon a néninél.

HA ÉN...
A múlt heti pályázati felhívásunk pontosítása: A BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Esélyegyenlõségi Iroda – Esélyek Háza
– pályázatot hirdet az Európai
Helyi Demokrácia Hete alkalmából „Ha én polgármester
lennék” vagy „Ha én képviselõ
lennék” témákban, általános iskolák 7–8. és a középiskolák
9–10. osztályos tanulói számára.
A pályázatokat az Esélyek Háza
3530 Miskolc, Király u. 10., illetve az eselyhaz@miskolcph.hu
címre küldjék.

Nevelõszülõi hálózat kezdte
meg mûködését Miskolcon, október elejétõl. Egy törvénymódosítás értelmében a megyei
jogú városoknak kell biztosítaniuk területükön a gyermekvédelmi szakellátások körébõl az otthont nyújtó és az utógondozói
ellátásokat, amelyek korábban a
megyei önkormányzatok hatáskörébe tartoztak.
 SZEPESI S.

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester tájékoztatása szerint a városi közgyûlés szeptemberben fogadta el az
önálló nevelõszülõi hálózat kialakítására benyújtott elõterjesztést. Ez
a Miskolci Gyermekvédelmi Központ egyik új szakmai egységeként
mûködik majd, s kétszáz gyermeket érint. A nevelõszülõket tevékenységükért díjazás illeti meg:
nevelési díjat és a gyermek ellátására fordítható ellátmányt kapnak,
amely tartalmazza a gyermek életkorának megfelelõ zsebpénzt is, havi
rendszerességgel. A nevelõszülõ –
saját gyermekeit is beleszámítva –
legfeljebb négy gyermek és fiatal felnõtt ellátását biztosíthatja. – A közgyûlés döntésével bõvítettük, színesítettük a gyermekvédelmi szakellátást Miskolcon, ugyanakkor több
tucat felnõtt is munkalehetõséghez
juthat, nevelõszülõként – emelte ki
dr. Mokrai Mihály.
A miskolci nevelõszülõi hálózat
idén október 1-jén kezdte meg a
mûködését, jelenleg egy szakmai vezetõ és egy növendékügyi elõadó
végzi az operatív szervezési feladatokat. Tóth Zsuzsanna szakmai vezetõ a kiválasztás – meglehetõsen

Mozgássérültek
gyógytornája
Orosz Lajos, a terület önkormányzati képviselôje szorgalmazta
a térfigyelô rendszer fejlesztését.
vetõkkel szembeni eljárás. A kamerákhoz olyan szoftvereket szeretnének vásárolni, amelyek kiszûrik a forgalomból a lopott jármûveket és visszatartja az autósokat

a sebességtúllépéstõl is. Ezzel a beruházással a teljes városrészre kiterjedhetne a jó értelemben vett
megfigyelés. A településen ugyanis naponta tízezer autó halad át.

Újabb mûfüves pálya

A Diósgyõri Futball Akadémia keretében épült,
újabb mûfüves pályát avattak fel pénteken, ezúttal a
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Mint arról korábban már beszámoltunk, a 2009/2010-es tanévben több miskolci általános iskolában beindul a
Diósgyõri Futball Akadémia képzése, a Diósgyõri VTK
sportegyesület (DVTK SE) és a Diósgyõri Sportlétesítményeket Mûködtetõ Közhasznú Társaság (DSM
Kht.) szervezésében. A program keretében négy iskolában 43 x 23 méteres, új mûfüves pályát épít az
intézmények udvarára a DSM Kht. A Bem József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben, a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Intézményben, az Avastetõi Pattantyús
Általános Iskolában és a II. Rákóczi Ferenc Általános
és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvû Iskolában, ahol
Káli Sándor polgármester adta át az új létestményt.

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesület Senior Klubja
ezúton köszöni meg Miskolc Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsának,
hogy elõször az Idõsek hava alkalmából, ránk, mozgássérültekre is gondoltak és külön gyógytornát szerveztek számunkra Oláh Boglárka gyógytornász segítségével.

szigorú – feltételeirõl szólva elmondta: nevelõszülõnek az jelentkezhet, aki betöltötte a 24. életévét,
cselekvõképes, büntetlen elõéletû,
a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, legfeljebb 45 évvel
idõsebb. Személyisége, egészségi
állapota és körülményei alapján
biztosítani tudja a nála elhelyezett
gyermekek kiegyensúlyozott fejlõdését.
A jelentkezõknek háziorvosi igazolással kell bizonyítaniuk, hogy
nem szenvednek a gyermekek megfelelõ ellátását korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban,
súlyos pszichés zavarban, alkohol-,
kábítószer-függõségben. – A jelentkezõknél környezettanulmány készül,
ennek keretében vizsgáljuk meg, alkalmasak-e életkörülményeik a gyermek fogadására – hangoztatta Tóth
Zsuzsanna. – Fontos, hogy a lakás
száraz, világos, jól fûthetõ legyen. A
gyermekek számára külön szobát kell
biztosítani, legalább hat négyzetméter
alapterülettel. Egy megfelelõ nagyságú szobában legfeljebb négy gyermek helyezhetõ el.
A folyamatban fontos szerepet tölt
be a pszichológusi vizsgálat, a potenciális nevelõszülõknek emellett
egy 60 órás tanfolyamon is részt kell
venniük, melyen többek között jogi,
pszichológiai, pedagógiai, egészségügyi és társadalmi alapismereteket
sajátíthatnak el.
– Nevelõszülõnek az minõsül, aki
polgári jogviszony keretében, a
mûködtetõvel kötött együttmûködési megállapodás alapján saját
háztartásában biztosítja a gyermekvédelmi gondoskodás alatt
álló gyermek teljes körû vagy utógondozói ellátását – mondta el a
szakmai vezetõ.
Érdeklõdni lehet a Miskolci
Gyermekvédelmi Központban
2009. október 15-tõl a Nevelõszülõi
Hálózat szakmai vezetõjénél, Tóth
Zsuzsannánál, és növendékügyi
elõadójánál, dr. Jakó Gábornál, a
20/376-5190 vagy 20/376-5766, illetve a 46/563-302-es telefonszámokon.

