
Becsengettek: elkezdődött a tanév
Becsengettek szeptem-
ber elsején. Miskolcon a 
2011/2012. tanévben az ön-
kormányzati fenntartású ál-
talános és középiskolákban 
több mint 24 ezren kezdték 
meg a tanulást.

Miskolcon több szempontból is 
rendhagyó az idei tanévkezdés. 
Mint oktatási összeállításunkban 
is olvashatják, a közoktatási szak-
szervezetek – tekintettel a szerdán 
megindult konstruktív tárgyalá-
sokra – visszaléptek a csütörtökre 
közösen szervezett pedagógus-de-
monstrációtól. Helyette a Berzevi-
czyben tartottak rendhagyó tanév-
nyitó pedagógusfórumot, amelyen 
Kriza Ákos polgármesterrel az élen 
részt vett a város vezetése is, őszin-
te tájékoztatást adva a közoktatási 
dolgozóknak. 

Miskolcon 9568 általános és 
14 618 középiskolás gyerek kezd-
te meg a tanévet az önkormányzati 

fenntartású intézményekben. Mint 
arról beszámoltunk, szeptember 
1-jétől több oktatási intézmény is 

– óvoda, általános és középiskola – 
egyházi fenntartásba került.

» folytatás a 4. oldalon
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Miskolci Napló
Újraindulás 
előtt bejárás
a megújult villamospálya új szaka-
szait műszaki bejáráson tekintette 
meg Miskolc polgármestere.  
a város | 3. oldal

maradt 
hiányérzet
karakas jó helyzetben, gáspár-
nak még kellenek az olimpiai 
pontok – ez a helyzet a vb után.  
sport | 9. oldal

divatos – 
egészséges?
az iskolások körében ma már 
nem a hátizsák a trendi, sokkal 
menőbb az oldaltáska.  
életmód | 7. oldal

HIrdeTés

HIrdeTés

Jöhetnek a fejlesztések

Bravúros győzelmet aratott a hétvégi bajnokin a Diósgyőr, a Ligaku-
pában viszont vereséggel kezdett. Közben a klubvezetés a háttér meg-
teremtésén dolgozik. A klubvezetés az infrastruktúra fejlesztésén túl 
nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásra és a szurkolók kiszolgálására is.

» részletek a 9. oldalon

Elkészült a Fazola TISZK
Egymilliárd forintos beruházás va-
lósult meg a Fazola Henrik Térsé-
gi Integrált Szakképző Központ-
ban (TISZK). Az Eötvös József 
Építőipari és Művészeti Szakkép-
ző Iskola termeit korszerűsítették, 
akadálymentesítették, valamint át-
adtak egy új tanműhelyt, melynek 
tetején négyféle napkollektor és 
egy szélgenerátor üzemel.
» részletek a 3. oldalon

„Bosch-osztályok” indulnak
Naprakész elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező techniku-
sokat és szakmunkásokat képeznek majd a miskolci Andrássy Gyu-
la Szakközépiskolában a város és a Bosch által kötött hosszú távú 
együttműködésnek köszönhetően.

» részletek a 3. oldalon
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Ingyenes  gyógyszer-
házhoz  szállítás!

  gyógyszer-
házhoz  szállítás!

  gyógyszer-
házhoz  szállítás!

diósgyőri gyógyszertár
Bejárat: miskolc, nagy Lajos király útja 34. 46/532-231

Panelprogram: 
tisztázódott a kép
Megszületett az energia Központ 
Kft. állásfoglalása panelprogram-
ügyben, és az is kiderült, hogy négy 
miskolci társasház érintett.

Jelenleg Miskolcon 43 érvényes 
pályázó társasház van panelfelújí-
tásra, tudtuk meg Schweickhardt 
Gyulától, a Miskolc Holding Zrt. 
projektvezetőjétől. Közülük 18 tár-
sasház folytatta már le a kivitelezési 
versenyeztetést – ebből hatan már 
rendelkeznek a támogatási dön-
téssel is, tizenketten a másik kör-
ből kerülnek ki. Ennek a 18 társas-
háznak a közös képviselőjét hívta a 
Holding augusztus 16-án egyezte-
tésre, ők lehettek ugyanis az érin-
tettjei az áprilisban bekövetkezett 
feltételrendszer-változásnak. 

» folytatás a 3. oldalon

Az Ansaldo nyert
Eredményesen zárult a Zöld 
Nyíl villamostender: az Új Szé-
chenyi Terv keretében megva-
lósuló nagyprojekt keretein 
belül 31 darab villamost szállít 
le a nyertes – a döntés értelmé-
ben ez az olasz AnsaldoBreda 
villamosgyártó cég lett, közöl-
te közleményben a városháza.

Miskolc közgyűlése szep-
tember 1-jén rendkívüli ülé-
sen tárgyalta a tendert. A dön-
tés 15 nap múlva emelkedik 
jogerőre – amennyiben azt az 
arra jogosultak közül senki 
nem támadja meg. 

» részletek az 5. oldalon

Zöld Nyíl: még szokni kell, de mindenki örült
Féléves üzemszünet után, nagyjá-
ból rendben indult újra a forgalom a 
miskolci villamospálya nagyobb sza-
kaszán szeptember 1-jén.

A régi-új – és néhol teljesen új – for-
galmi helyzetet ugyan még szokni 
kell, de talán nem túlzás kijelenteni, 
hogy hosszú hónapok óta ennek a 
változásnak örült a legtöbb ember.

Az őszi menetrendváltással 
egy időben indult újra a közleke-
dés mindkét villamosvonalon, így 
villamospótlásra már csak a Diós-
győri Gimnázium és Diósgyőr vá-

rosrész között van szükség, ezt a 
feladatot a villamospótlóvá avan-
zsált 69-es busz látja el ideiglene-

sen, de segítenek „neki” az 1-es, 
1A-s buszok is.

» folytatás a 3. oldalon

Megkapták a város kulcsát a gólyák
A 277. tanévet nyitották meg nyilvá-
nos szenátusi ülés keretében a Mis-
kolci egyetemen szeptember 2-án. 

Az ünnepségen a város és a megye 
vezetői mellett részt vettek a társin-
tézmények és a város középiskolái-
nak igazgatói is. Az ifjú hallgatók 
letették esküjüket, majd köszön-
tötte őket Kriza Ákos polgármes-
ter, aki átadta nekik Miskolc vá-
ros kulcsát, s rájuk bízta a döntést, 
hogy a város kapuit bezárják-e ma-
guk mögött. Patkó Gyula rektor 
köszöntőjében új lépésnek nevez-
te az új tanévet. Az ünnepi tanév-

nyitó azonban nem csupán az el-
sőévesekről szólt, hiszen átadták 
az arra érdemeseknek a Köztársa-

sági Ösztöndíj Oklevelet kiemelke-
dő tanulmányi vagy szakmai ered-
ményeikért. (fotó: Juhász Á.)
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Miskolci Napló
a város lapja

HIrdeTéS

Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISeK (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISeK diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogor-
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Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. Állategészség-
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KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››

Promenád. Új mű-
sorral jelentkezett a hé-

ten a Miskolc Televí-
zió: csütörtöktől hetente 

18.25-től a Promenád 
kulturális magazin be-

mutatja a miskolci alko-
tókat és alkotóközössége-
ket, beszámol a kulturális 
élet eseményeiről, felhív-
ja a figyelmet az érdekes 

és értékes programok-
ra... A csütörtöki adás is-
métlése mindig vasárnap 
este, 20 órakor, de inter-

neten, a minap.hu-n is 
elérhető a műsor.

» Eperjesi Erika | a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője lakos-
sági fogadóórát tart szeptember 12-én, hétfőn délután 5 órától a Szilágyi Dezső Álta-
lános Iskolában.

» Baróczi Andrásné | a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Észak-magyarországi Re-
gionális Igazgatóság vezetője előzetes bejelentkezés alapján (46/504-430) fogadónapot tart szep-
tember 6-án, kedden délelőtt 9 órától déli 12 óráig az igazgatóság Kazinczy utca 32. szám alatti épü-
letében.

» A Miskolci Cigány Kisebbségi Önkormányzat | hétfőn és pénteken délelőtt 10-
től délután 2 óráig, szerdán délelőtt 10-től délután 5 óráig tart fogadóórát a Baross Gábor út 13–15. 
sz. alatt. Telefon: 06-30/387-7702.

fogadóóra ››››››››››››

Kinek ártott Rózsika néni?
Rózsika nénit (†86), a Szentpáli ut-
cában meggyilkolt idős, özvegy nőt 
egy évvel ezelőtt a szívére műtöt-
ték. A lánya féltette, hívta magához 
Budapestre, azonban nem költö-
zött, végül néhány hete úgy dön-
tött, mégis megy. Azonban sajnos, 
erre már nem kerülhetett sor, mert 
(egyelőre) ismeretlen tettes meg-
gyilkolta…

Ismerősei elmondása szerint az 
idős nő telefonja mindig be volt 
kapcsolva, hogy tudja tartani a 
kapcsolatot a Budapesten élő 
egyetlen gyermekével. A minap 
a lánya kereste, de nem találta. A 
következő hír, amit az édesany-
járól kapott, hogy halva találták 
a lakóhelyének otthont adó épü-
letben. Értesülésünk szerint egy, 
a házban lévő irodába igyekvő 
férfi találta meg a holttestet csü-
törtökön reggel 7 óra körül. Elő-
ször nem is tudta, hogy ponto-
san mibe botlott, mert a tetem 
egy zsákba volt csomagolva. Se-
gítséget kért egy lakótól, majd 
értesítették a rendőrséget. Az-
óta is tart a helyszínelés. Az épü-
let még pénteken is le volt zárva, 
csak a lakók, illetve az ott irodát 
működtetők léphettek be. 

A környéken érdeklődve ki-
derült, sokan ismerték legalább 
látásból az idős asszonyt.

– Végtelen kedves, a légy-
nek sem ártott. Nem értem, mi-
ért kellett megölni. Nem rabolták 
ki, mert a pénztárcája, az iratok, 

minden a helyén volt. Az épület 
másik szárnyában, zsákban talál-
ták meg – elevenítette fel a hallot-
takat, látottakat egy névtelenséget 
kérő ismerőse. Aztán a beszélge-
tés közben kiderül, hogy egy nő-
vel a közelmúltban volt kisebb 
konfliktusa, aki állítólag meg-
fenyegette. Azonban tudjuk jól, 
hogy vita közben sok mindent 
mondanak az emberek. 

Az ismerőse a tragikus hírt 
hallva először arra gondolt, hogy 
Rózsika néni megijedt, s nem 
bírta a szíve. Azonban nem így 
történt. Az idős nőt megölték. 
Állítólag zsineggel fojtogatta tá-
madója. Minden bizonnyal el 
akarta a helyszínről szállítani a 
tetemet, azért tette zsákba. Az-
tán vagy nem bírta el, vagy meg-
zavarták, de mindenesetre a holt-
testet hátrahagyta az épületben.

A helyszínt biztosító rend-
őrök természetesen nem nyilat-
kozhatnak, ezért megkerestük 
Gaskó Bertalant, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság kommunikációs iro-
dájának a vezetőjét és hivatalos 
tájékoztatást kértünk. 

– A nyomozás érdekeire hi-
vatkozva, a csütörtökön kiadott 
közleménynél többet, a tudomá-
sunkra jutott részleteket nem is-
mertethetem – szólt a hivatalos 
reagálás. Az értesüléseinket sem 
kívánta kommentálni az iroda-
vezető. 

Csontos L.

augusztus 27. | szombat

Aranyoklevelek. Nyilvános ünne-
pi szenátusülést tartottak a Miskol-
ci Egyetemen, amelyen aranyoklevelet 
adományoztak a gépészmérnöki ka-
ron 50 éve végzetteknek. Az ünnepség 
évfolyamtalálkozó is volt. 

Fúvóstalálkozó. Kétnapos cen-
tenáriumi ünnepséggel emlékezett 
meg fennállásának századik évfor-
dulójáról a Perecesi Bányász Fúvós-
zenekar. Pénteken öt együttes száz 
zenésze muzsikált a Hősök terén – 
folytatásként szombaton belváro-
si helyszíneken szintén térzenével és 
indulókkal várták az érdeklődőket. 

Évadnyitó fesztivál. Szezonnyi-
tó táncházas fesztivállal várta a fel-
nőtteket és a gyerekeket az Esztenás 
zenekar a Nyilas Misi Ház udvarán. 
Az eseményt megelőzően kézmű-
ves-foglalkozás és játszóház, öttől pe-
dig bábszínházi előadás is volt a re-
formátus kulturális intézményben. A 
programok mind az Esztenás feszti-
vál részei voltak, és ezzel újra indult a 
táncházi szezon is.

augusztus 28. | vasárnap

A Jávorkút Kupáért tekertek. 
Rekkenő hőségben rendezték meg a 
hagyományos Jávorkút Kupa elneve-
zésű nyílt hegyi időfutam kerékpár-
versenyt. Az esemény fő szervezője a 
Kerékpársport 2000 Sportegyesület 
volt. Sokan neveztek és vágtak neki 
a 10 kilométeres távnak. Az eredmé-
nyek a minap.hu oldalon érhetők el.

augusztus 29. | hétfő

Adomány. Az orvosok munkáját és 
a beteg gyermekek kellemesebb kór-
házi időtöltését is szolgálják azok az 
elektronikai eszközök, melyeket 500 
ezer forint értékben a megyei kórház 

Gyermeksebészeti Traumatológiai és 
Égési Osztálya kapott három miskol-
ci üzlet tulajdonosától. 

A nagy árvízre emlékeztek. 
Miskolc városának legnagyobb ter-
mészeti katasztrófájára, az 1878. au-
gusztus 30–31-ei nagy árvízre em-
lékeztek a Miskolci Városszépítő 
Egyesület tagjai és a polgármeste-
ri hivatal képviselői a Szent Anna 
téren felállított árvízi emlékműnél. 
Miskolcon és a környező települése-
ken mintegy 400-an vesztették életü-
ket. Rájuk és a város újjáépítőire em-
lékeztek.

augusztus 30. | kedd

Bombariadós kedd. Bombariadó-
hoz riasztották a rendőröket kedden 
kora délután Miskolcon, a városi bí-
róság épületéhez. A bejelentést köve-
tően lezárták a Dózsa György utcát 
addig, amíg a kivizsgálás folyt. A nap 
folyamán az Avason is volt bombaria-
dó az ottani hipermarketben, ott a 15 
éves fenyegetőt rövid úton elfogták.

augusztus 31. | szerda

Behajtókat ellenőriztek. A köz-
terület-felügyelők szervezett akció 
keretében ellenőrizték a belvárosi 
védett övezetbe bevezető valameny-
nyi útvonalon a be- és kihajtó autó-
sok jogosultságát. 19 közterület-felü-
gyelő vett részt az akcióban. 

Zárolt jövő. A Jobbik szerint a Fi-
desz zárolja Miskolc jövőjét, mivel 
az oktatásból vonnak el forrásokat. 
A párt képviselőinek informáci-
ói szerint az iskolaigazgatók is meg-
szorításokra kényszerülnek. Pakusza 
Zoltán önkormányzati képviselő az 
oktatási bizottság tagjaként hangsú-
lyozta, ez a zárolás két vállra fektet-
heti az iskolákat.

MSZP a zárolásról. Olyan leszál-
lóágba kerülhet Miskolc a zárolások 
miatt, melyből nehéz lesz évek múl-
tán is kitörni, mondta Simon Gá-
bor, az MSZP önkormányzati frak-
cióvezetője sajtótájékoztatóján. A 
politikus szerint a kétmilliárdos zá-
rolás fapadossá teszi a várost, vagy-
is az alaptevékenységeken túl éppen 
azt a pluszt szünteti meg, ami a vá-
roslakók komfortérzetét szolgálta. A 
frakcióvezető felszólította a polgár-
mestert, hogy álljon el a folyamatban 
lévő intézkedések folytatásától.

Miskolcról Kolozsvárra. Az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács sze-
retné az itteni Erzsébet-szobor má-
solatát újra felállítani Kolozsváron. 
A jövő héten jönnek Kolozsvárról, 
hogy mintát vegyenek a szoborról, 
majd egy ottani művész készíti el a 
szobor mását.

szeptember 1. | csütörtök

Kész az út. Ismét járható a Parasz-
nya és Lyukóbánya közötti útvonal, 
melyet 2010 novemberében zártak le 
a teljes útpálya süllyedését okozó ré-
zsűcsúszás miatt. 182 millió forintból 

épült meg az eredeti nyomvonal kor-
rekciója, amely ismét lehetővé teszi a 
biztonságos közlekedést.

szeptember 2. | péntek

Városi esemény, külsős cég. Bar-
tha György és Földesi Norbert szoci-
alista önkormányzati képviselő sajtó-
tájékoztatóján azt a kérdést tette fel, 
miért kötött a városháza egy nemzet-
közi szakmai konferencia megszerve-
zésére egy rendezvényszervező cég-
gel szerződést. Véleményük szerint a 
városháza is elvégezhette volna a fel-
adatot. Ráadásul egy „belsős” ember 
érdekeltségi körébe tartozott a megbí-
zott, mondták. A céggel kapcsolatba 
hozott Lengyel Zsolt, a polgármeste-
ri hivatal osztályvezetője erre reagálva 
elmondta: évekkel ezelőtt eladta a cé-
get, az ügyvezető pedig nem a felesége 
és rég nincsenek kapcsolatban.  

Az első komputer klubház. Az 
Avason, a Testvérvárosok útja 12. 
szám alatt nyílt meg Magyarország 
és Közép-Európa első komputer 
klubháza. A Kék Vonal Komputer 
Klubház olyan közösségi tér, mely is-
kolán kívüli izgalmas és hasznos sza-
badidő-eltöltési lehetőségeket kínál 
12–20 év közötti fiatalok számára, 
akik felnőtt mentorok segítségével 
ismerkedhetnek meg korszerű in-
formációs technológiák alkalmazá-
sával, s eközben fejleszthetik kreatív, 
innovációs és szociális készségeiket. 

Csak késznek látszik…  
Külső szemlélőnek úgy tűnhet, las-

san teljesen készen van az új Városhá-
za, azonban az informatikai rendszer 

telepítése, a bebútorozás hátra van, és a 
régi épület felújítása is hónapokig tart 

még. Mindez pénteken, az új épület 
sajtónyilvános bejárásán derült ki. Az 
épületegyüttes elkészülését követően 

(várhatóan 2012 első negyedévében) a 
polgármesteri hivatal minden osztálya, 

ügyfélszolgálata „összeköltözik” a Vá-
rosház térre, így az egyablakos ügyinté-

zés is megvalósul. (fotó: Juhász Á.)

Másfél hét. Még másfél hetük maradt azoknak a fi-
ataloknak, akik a Kormányhivatalok és a Hungarofest 
Kft. által – a Kormányablakok népszerűsítése érdeké-
ben – meghirdetett Változatos megyéink az Európai 
Unióban elnevezésű művészeti pályázatra szeretnék 
benyújtani alkotásaikat. A műveket a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatalba (Miskolc, Csiz-
madia köz 1.) várják szeptember 15-én. Bővebb infor-
máció a 20/537-4480-as számon kérhető.

Haszonbérlet. A gazdák, elsősorban a családi gaz-
dálkodók figyelmét hívják fel arra, hogy a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet az állami földterületek ha-
szonbérleti szerződéseire pályázatot ír ki szeptember 

15-étől folyamatosan. A hasznosításra jelentkezők kö-
zül a helyben lakó családi gazdálkodók előnyt élvez-
nek. További részleteket a megyei kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága nyújt.

Allergia. A levegő pollenterheltsége a 34. héten to-
vábbra is magas volt. Az erősen allergén parlagfű pol-
lenje egész héten nagyon magas koncentrációs szintet 
ért el. Az üröm virágpora alacsony szintre esett visz-
sza. A libatopfélék és a pázsitfűfélék a hét végére kö-
zepes szintet értek el, míg az útifű, a fészekvirágzatúak 
virágpor-koncentrációja megmarad alacsony szinten. 
A csalánfélék csökkenő tendenciát mutatnak. Az aller-
gén gombaelemek száma közepes koncentrációt ért el.

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››



Zöld Nyíl: még szokni kell, de mindenki örült
Féléves üzemszünet után, 
nagyjából rendben indult 
újra a forgalom a miskolci 
villamospálya nagyobb sza-
kaszán szeptember 1-jén.

» folytatás az 1. oldalról
Csontos Ágnes, az MVK Zrt. PR-
főmunkatársa szerint az első na-
pok tapasztalatai pozitívak, mind 
a villamosközlekedés, mind az új 
menetrend szerinti autóbusz köz-
lekedés beindult.

– A reggeli csúcsidőben csütör-
tökön egyes járatokon, rövidebb 
szakaszokon tömve voltak jármű-
veink, sokan használták már őket 
az első napon is, azonban rásegítő 
járatok beállítására nem volt szük-
ség. Az 1-es, 1A-s járművek általá-
ban ütemesen közlekedtek a bel-
város irányába, a Dózsa György 
utcánál fordultak elő kisebb torló-
dások – tette hozzá.

A terelések javát feloldották a 
villamos újraindulásával, gondot 
nem is ez, hanem a figyelmetlen-
ség, és a KRESZ figyelmen kívül 
hagyása okozott. 

– A reggeli órákban volt egy 
koccanás a Szent Anna térnél, a fi-
gyelmetlen autós a villamos elé ka-
nyarodott. Hasonló tavaly novem-
berben is előfordult, az autósok 
egy-egy városrészben elszoktak a 

villamostól – mondta el a Miskol-
ci Naplónak Csontos Ágnes.

A másik – stábunknak, és a köz-
lekedési cég munkatársainak is – 
érdekes jelenség az Újgyőri főtéren 
volt tapasztalható. Sokan a táb-
lák egyértelmű jelzését figyelmen 
kívül hagyva a villamospályán át 
próbáltak – és próbálnak azóta is 
– Diósgyőrből a belváros irányá-
ba haladni. 

– Ezeknek az autósoknak és ke-
rékpárosoknak a figyelmét arra 
hívjuk fel, hogy használják a kije-
lölt terelőutat, amíg az Első utca 
szélesítése el nem készül, mert a 
villamossíneken való közlekedés 
azon a területen (egyébként más-
hol is) fokozottan balesetveszé-
lyes – hangsúlyozta a cég főmun-
katársa.

Az utasok között sem találtunk 
olyat, aki ne örült volna az újrain-
dult villamosnak.

– Könnyebb így a közlekedés a 
városban, hogy nem kell átszáll-

ni. Villamospótlóval nehézkes volt 
az iskola megközelítése, a villamos 
azonban gyakorlatilag „háztól há-
zig” visz – mondta Leskó Gergő, 
aki most kezdi szakképzős tanul-
mányait. Az utasok többsége azt 
sem bánta, hogy a villamosmeg-
állók még nem nyerték el végleges 
formájukat, ahogy többen fogal-
maztak: „csak a villamos menjen, a 
többi majd felépül idővel!”

Sokan keresték meg a cég jármű-
vezetőit, jegyellenőreit is, azonban 
ezúttal legtöbben nekik is csak örö-
müket fejezték ki, de sokan jelezték, 
hogy várják az új villamosokat is. A 
pályaépítésnek a jelenlegi állás sze-
rint év végéig kell befejeződnie, de 
az időjárás függvényében néhány 
munka eltolódhat jövőre.

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos
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Tisztázódott a kép panelprogram-ügyben
Megszületett az Energia Központ 
Kft. állásfoglalása panelprogram-
ügyben, és az is kiderült, hogy négy 
miskolci társasház érintett.

» folytatás az 1. oldalról
Ahogy arról korábban már beszá-
moltunk, állásfoglalást kért a Mis-
kolc Holding Zrt. az Energia Köz-
pont Kft.-től a panelprogramhoz 
kapcsolódó támogatási szerződés 
egy pontja miatt. A beszerzési el-
járásokba ugyanis utólagos feltétel-
rendszer épült be. Eszerint csak az 
ÉMI által hitelesített vállalkozások 
lehetnek kivitelezők a panelprog-
ramos beruházásoknál. Az azon-
ban nem volt egyértelmű, hogy 
milyen feltételeket fog vizsgálni, 

azaz nem derült ki, hogy az ápri-
lis előtt lefolytatott kivitelezői ver-
senyeztetésekre visszahat-e a ren-
delkezés.

Mostanra megszületett az ál-
lásfoglalás. Ahogy Schweickhardt 
Gyula mondja, az Energia Köz-
pont tisztában van vele, hogy visz-
szamenőlegesen a feltételrendszert 
nem lehet értelmezni, viszont kö-
telezőnek tartja, hogy a felújítá-
sokban csak a megfelelő ÉMI-
minősítéssel rendelkező kivitelező 
vehet részt. Ennek megfelelően té-
telesen nézték át a Holdingban a 
társasházak szerződéseit, és kide-
rült, hogy négy esetben lehet ve-
szélye annak, hogy nem kötik meg 
velük a támogatási szerződést – bár 

közülük kettőnél már van támoga-
tási döntés. Ezekkel felvették a kap-
csolatot, a többieket pedig tájékoz-
tatják arról, hogy nincs probléma, 
minden mehet tovább a maga út-
ján. A projektvezető szerint nem 
áll fenn a veszélye, hogy csúszna a 
kivitelezés ezeknél a társasházak-
nál, mindössze az egyiknél füg-
gesztették fel egy hétre a munkák 
elkezdését az augusztus 16-ai tájé-
koztatás után.

Az érintett négy társasházból 
annál a kettőnél, ahol már van tá-
mogatási döntés, az egyik közös 
megegyezéssel szerződést bont 
a kivitelezővel, a Miskolc Hol-
ding pedig vállalja, hogy a lehe-
tő legrövidebb időn belül lefolytat-

ja számukra az új versenyeztetést, 
amihez egy-másfél hónap kell. A 
másiknál a cég türelmet kért, és el-
indította a folyamatot a szükséges 
minősítés megszerzésére. Itt a tár-
sasháznak kell eldöntenie, hogy 
megvárja-e ezt, vagy szintén új pá-
lyázatot ír ki. Ugyanez a helyzet an-
nál a két társasháznál, ahol szintén 
nincs a nyertes kivitelezőnek ÉMI-
minősítése, de még nincs támoga-
tási döntésük sem.

Schweickhardt Gyula hozzátet-
te: nem akarták, hogy akár csak 
egy társasháznál is probléma le-
gyen, ezért igyekeztek mindent 
megtenni a helyzet tisztázása ér-
dekében. Mint kiderült, 370 lakást 
érintett a probléma, ezért fontos-
nak tartják, hogy sikerült beszerez-
ni az írásos állásfoglalást.

H. I.

Elkészült a Fazola TISZK
Egymilliárd forintos beruházás 
valósult meg a Fazola Henrik Tér-
ségi Integrált Szakképző Köz-
pontban (TISZK). Az Eötvös József 
Építőipari és Művészeti Szakkép-
ző Iskola termeit korszerűsítették, 
akadálymentesítették, valamint 
átadtak egy új tanműhelyt, mely-
nek tetején négyféle napkollektor 
és egy szélgenerátor üzemel.

A szakképző központ korszerű-
sítése 933 millió forintos európai 
uniós támogatással, tíz százalék 
önkormányzati forrással készült 
el a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program (TIOP) ke-
retében. A TISZK négy miskolci 
középiskolát – a Kós Károly Épí-
tőipari Szakközépiskola és Szak-
iskola, az Eötvös József Építő-
ipari és Művészeti Szakképző 
Iskola, a Gábor Áron Művésze-
ti Iskola és Szakközépiskola, il-

letve a Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakközépiskola – tömörít. 

A „C” és a „D” jelű épület új 
tetőt kapott, a komplexumot az 
uniós szabványoknak megfe-
lelően akadálymentesítették – 
rámpákat, vakvezető sávot, liftet 
építettek –, új szobákat és kon-
ferenciatermet alakítottak ki a 
projekt során. Ezen túl új épü-
let is gazdagítja a Gagarin ut-
cai iskolát: a tanműhelyben töb-
bek között a padló- és falfűtéssel, 
vízrendszerrel ismerkedhetnek 
a tanulók, s szintén az „E” épü-
let tetején szereltek fel négy kü-
lönböző napkollektort és egy 
szélgenerátort. A TISZK-nek 
köszönhetően hat új dolgozó – 
pszichológus, szociálpedagógus, 
pályázatíró és felnőttképző szak-
emberek – kap munkalehetősé-
get.

S. P. | fotó: Juhász Á.

Újraindulás előtt 
polgármesteri bejárás
A megújult villamospálya csütör-
töktől használható szakaszát, de a 
még felújítás alatt lévő pályát és a 
meghosszabbítást is megtekintette 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
a keddi műszaki bejárás során.

A városvezetés, a közlekedé-
si cég és a konzorcium képvise-
lői a teljes pályaszakaszt bejárták 
a Tizeshonvéd utcától a Felső-
Majláth végállomásig. Kriza 
Ákos polgármester a bejáráson 
a Miskolci Naplónak elmondta, 
mérföldkő a Zöld Nyíl projekt 
életében szeptember 1., hiszen 
az iskolakezdést követő első na-
pokban hagyományosan dugók 
alakulnak ki, a terelések meg-
szűnésével azonban kicsit még-
is levegőhöz jut a város.

– Ebben kiemelt szerep jut a 
kivitelezőnek, aki a város kérését 
szem előtt tartva úgy ütemezte a 
munkákat, hogy mindez megva-
lósulhasson – hangsúlyozta Kri-
za Ákos.

– A beruházásnak sok sze-
replője, sok érintettje van, akik 
a munka előtt, s közben is kü-
lönböző igényekkel fordultak 
felénk, és úgy gondolom, a ki-
vitelező konzorcium éppúgy 
nem hagyta figyelmen kívül a 
lakók észrevételeit, mint az ön-
kormányzatét vagy az MVK-
ét – vélekedett Erdős Tamás, a 
Miskolci Zöld Nyíl 2009 Kon-
zorcium képviselője.

A bejárás során Majláthon 
több lakó is megkereste észre-
vételeivel a polgármestert – volt, 
aki a játszótereknek az építés 
miatti elbontását és a nehézkes 
közlekedést bírálta, más attól fél, 
hogy lakása a közeli villamos-
forgalom miatt elértéktelene-
dik majd. Kriza Ákos úgy rea-
gált a felvetésekre, hogy bár a 
beruházást megörökölték, igye-
keznek a jövőben olyan megol-
dást találni, mely mindenkinek 
megfelel.

T. Á. | fotó: J. Á.

Szeptember 1-jétől:
–  ismét használható a Tiszai pályaudva-

ri végállomás
–  teljes vonalán jár a 2V villamos
–  a Diósgyőri Gimnáziumig jár az 1V villamos
–  a Diósgyőri Gimnáziumtól jár a 69-es busz; 

69VP jelzéssel villamospótló feladato-
kat is ellát

Várhatóan:
–  november 14-től a régi diósgyőri végállo-

másig jár az 1V, ezzel együtt visszaáll a 69-
es korábbi útvonala is

–  2012 elején Felső-Majláthig, az új végállo-
másig jár az 1V

„Bosch-osztályok” indulnak az Andrássyban
Naprakész elméleti és gya-
korlati ismeretekkel rendel-
kező technikusokat és szak-
munkásokat képeznek majd 
a miskolci Andrássy Gyula 
Szakközépiskolában.

A város és a Bosch stratégiai part-
nerségének célja a szakképzések 
megújítása azért, hogy már a kö-
zépfokú oktatási intézmények kép-
zései is igazodjanak az ipar szerep-
lőinek igényeihez. A hosszú távú 
együttműködésről augusztus 31-
én írta alá a megállapodást Kri-
za Ákos, Miskolc város polgár-
mestere, valamint Max Nitzsche, 
a Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft. ügyvezető igazgató-
ja, illetve Horváth Attila, a Robert 
Bosch Power Tool Kft. ügyvezető 
igazgatója.

Az első „Bosch-osztály” a 
2012/2013-as tanévben indul 
gépgyártósori gépkezelő szak-
munkás, és mechatronikai tech-

nikus specializációval. Az együtt-
működés következő lépéseként a 
Bosch az iskola képviselőivel közö-
sen már idén szeptemberben felke-
resi Miskolc tíz általános iskoláját, 
hogy megismertessék a program 
részleteit a szülőkkel és a gyerek-
kel. Az egyedülálló képzés kere-
tében a Bosch nemzetközi szintű 
gyakorlati oktatást nyújt majd és a 
legmodernebb technológiával fel-
szerelt tanműhelyt biztosít a diá-
kok számára.

– Egy város jövője szempontjá-
ból kiemelten fontos, hogy olyan 
cégek telepedjenek meg, melyek 
munkahelyeket teremtenek, és te-
vékenységükkel hozzáadnak a vá-
ros értékéhez – mondta Kriza 
Ákos az aláírást megelőzően. A 
Miskolcon közel 10 éve működő 
Boscht a polgármester ilyen cég-
nek nevezte.

Hozzátette, ahhoz, hogy minél 
több nagyvállalat válasszon egy-
egy várost, megfelelő infrastruk-

túra szükséges, amihez a megfele-
lő minőségű szakképzés is hozzá 
tartozik.

– Miskolcon jelenleg sajnála-
tos módon nagy a munkanélkü-
liség, ugyanakkor bizonyos terü-
leteken jelentős a munkaerőhiány 
– mondta Kriza Ákos. Ezt a ket-
tősséget enyhíteni lehet azzal, ha a 
szakképzést a piac igényeihez iga-
zítják. Ezek a célok összhangban 
vannak a 2020-ig meghatározott 
európai szakoktatási és szakképzé-
si stratégiával is.

Max Nitzsche arról beszélt, hogy 
a Bosch Magyarország egyik leg-
nagyobb munkáltatójaként a mér-
nökutánpótlás támogatása mellett 
fontosnak tartja a magas minőségű 
és célzott tudással rendelkező tech-
nikus és szakmunkás szakemberek 
képzését is. Hozzátette: az And-
rássy Gyula Szakközépiskolában 
induló képzéseik nagy hangsúlyt 
fektetnek majd az elmélet mellett 
a gyakorlatra is, csakúgy, mint az 
egyetemen működő tanszékük ál-
tal nyújtott képzésben.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.
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Régi intézmények 
új fenntartókkal

Egyháziként kezdte meg a mű-
ködést szeptember elsején né-
hány, korábban önkormányzati 
fenntartású oktatási intézmény. A 
megkérdezett intézmények veze-
tői szerint jelentős változás nem 
lesz sem a tantervben, sem a tan-
menetben, de a hit- vagy erkölcs-
tanoktatást mindenhol bevezetik.

Miskolc város közgyűlése még 
tavasszal döntött arról, hogy – 
többek között – újabb általá-
nos iskolákat ad egyházi kézbe. 
A döntés értelmében már Kos-
suth Lajos Evangélikus Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Pe-
dagógiai Szakközépiskola néven 
kezdte meg az idei tanévet a ko-
rábbi Istvánffy Gyula Általános 
Iskola. Fellegvári Zoltán igazga-
tó elmondta: változás az intéz-
mény életében, hogy a tanévnyi-
tó ünnepség már az evangélikus 
templomban volt. A másik vál-
tozás a kötelező hit- vagy er-
kölcstan óra.

– Az általános iskolában ed-
dig fakultatívan tanulták a hit-
tant, mindenki saját felekezeté-
nek megfelelően, amire most is 
lesz mód. Annyi különbséggel, 
hogy akik nem vesznek részt 
hitoktatásban, azok erkölcstant 
tanulnak ugyanabban az órá-
ban, vagy kötelező felzárkózta-
tást fogunk adni a gyerekeknek, 
hogy tovább tudjanak fejlőd-
ni tanulmányaikban – mondta 
Fellegvári Zoltán.

Az igazgató szerint változás a 
tanmenetben nem lesz, nem is 
lehet, hiszen a törvény szerint 
ugyanazokat az anyagokat kell 
tanítani a gyerekeknek, amiket 
az önkormányzati iskolákban.

– A szabadidő eltöltésének 
egyházi jelleget adunk, lesznek 
csendes napok, az egyházi ün-
nepeket a templomban tartjuk 
majd, és megpróbálunk nevelés-
ben, oktatásban is többet adni – 
hangsúlyozta Fellegvári Zoltán.

A Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola és a mellette lévő 
Weöres Sándor Óvoda életében 
is hozott változást a fenntartó-
váltás.

– A két intézményben koráb-
ban is nívós szakmai, pedagógi-
ai munka folyt, ezt meg kíván-
juk őrizni. Az iskola pedagógiai 
programját, házirendjét, és egy-
általán a működési elvét harmo-
nizáltuk a keresztény szellemi-
séggel és értékekkel, így egyfajta 
többletet kívánunk adni az itt ta-
nuló gyermekeknek – hangsú-
lyozta Kós Ede, a Vörösmarty 
Mihály Katolikus Általános Is-
kola és Óvoda érseki biztosa.

Hozzátette, a közismereti tár-
gyak megmaradnak, és nem 
lesz változás az úgynevezett je-
ges osztályok életében sem, hi-
szen ez az iskola híres volt arról, 
hogy itt működnek jégkorong- 
és műkorcsolya-osztályok. Hit- 
és erkölcstan ebben az új egy-
házi intézményben is lesz, és a 
nevelés jellegében is megjelen-
nek majd a római katolikus egy-
ház értékei.

– Az ide jelentkező gyerekek 
között nem válogatunk, min-
den olyan gyermeket várunk, 
aki a normál feltételrendszer-
nek megfelel, és akármelyik más 
közoktatási intézménybe felvé-
telt nyerne – hangsúlyozta Kós 
Ede.

P. N.–T. Á. | fotó: M. L. 

Rendhagyó évnyitó pedagógusfórummal 
A közoktatási szakszervezetek – te-
kintettel a szerdán megindult konst-
ruktív tárgyalásokra – visszaléptek a 
közösen szervezett pedagógus-de-
monstrációtól. Helyette a Berzevi-
czyben tartottak rendhagyó tanév-
nyitó pedagógusfórumot, amelyen 
Kriza Ákos polgármesterrel az élen 
részt vett a város vezetése is. Őszin-
te tájékoztatást kaptak a közoktatá-
si dolgozók.

Rendhagyó módon az új tanév 
első délutánján, csütörtökön peda-
gógusokkal, elsősorban középisko-
lai tanárokkal telt meg a Berzevi-
czy udvara. A fórumon, ígéretéhez 
híven, részt vett Kriza Ákos, és a 
polgármestert elkísérte Farkas-
né Hadházy Ildikó gazdasági, és 
Kiss Gábor humán főosztályve-
zető is, de részt vettek országos és 
helyi szakszervezeti vezetők is. A 

hallgatóság körében feltűnt Zsiga 
Marcell alpolgármester és Molnár 
Péter, a KDNP miskolci elnöke, 
közgyűlési frakcióvezető is.

Csabalik Zsuzsanna középiskolai 
tanár, a PSZ városi középiskolai tit-
kára mint levezető elnök, személyes 
hangvételű bevezetőjében elmond-
ta, hogy 1978 óta pedagógus és az-
óta egyre rosszabbak a feltételek. 
Reményét fejezte ki, hogy a taná-
rok, diákok, szülők számára meg-
nyugtatóan rendeződik a mostani 
válság. Szendrei Zoltán, a PDSZ re-
gionális ügyvivője kijelentette: na-
gyon nehéz tárgyalások eredménye, 
hogy elálltak a demonstrációtól a 
pedagógusok, és most ünnepé-
lyes tanévnyitón vesznek részt. En-
nek két konkrét oka van, az egyik, 
hogy szeptember végéig minden-
ki megkapja az elmaradt vizsgadí-
ját, a másik pedig az oktatási kerek-

asztal létrejötte. Ezzel régi törekvése 
válik valóra a szakszervezetnek. Ezt 
követően nem beszélnek el egymás 
mellett az érintett felek…

Ezután egy pedagógus felolvasta 
a polgármesterhez címzett levelü-
ket, amit eredetileg a demonstráci-
ón olvastak volna fel. Főbb pon-
tok: tiltakoznak az érdekegyeztetés 

elmaradása ellen (ez azóta meg-
történt), nehezményezték, hogy a 
médiából értesültek a várható vál-
tozásokról, amelyek következtében 
ellehetetlenedik a tanárok munkája, 
nem kapták meg határidőre a tör-
vényes járandóságukat (a kifizetésre 
ígéretet kaptak). Reményüket fejez-
ték ki az oktatás színvonalának leg-

alább a megőrzésére, illetve, hogy 
szakmai, és nem fiskális szemlélet 
érvényesülhet.

– Tanévnyitóra jöttem, de tud-
tam, hogy nem az ilyenkor szoká-
sos szép szavak fognak elhangzani 
– reagált a felvetésekre Kriza Ákos 
polgármester. Ezt követően szólt a 
város pénzügyi helyzetéről. Kije-
lentette, hogy átlátható, tiszta viszo-
nyokra van szükség, a kétmilliárdos 
zárolás elkerülhetetlen volt. – Nem 
költhetünk többet, mint ami van – 
hangsúlyozta a polgármester, aki 
bejelentette, hogy szeretnének át-
térni a bázisalapú költségvetésről a 
folyamatalapúra. – A város szem-
pontjából meg kellett tenni ezeket 
a megszorításokat. Azt kell megbe-
szélni, hogy a szűkebb forrást ho-
gyan tudjuk beosztani. 

A polgármester megerősítette, 
hogy Miskolc egyik kitörési pont-
jának tekintik a közoktatást. A pe-
dagógusokkal együttműködve sze-
retnék kialakítani az új struktúrát. 

A törvényi háttér változásaitól füg-
getlenül Miskolc szeretné megtarta-
ni saját kezében a közoktatást.

Ismét elhangzott: a zárolás nem 
elvonás, hanem tartalék. Majd ok-
tóber-novemberben derül ki, hogy 
ebből mennyit tudnak visszaadni és 
mennyit kell elvonni.

A fórumon felvetődött, hogy a 
polgármesteri hivatal példát mu-
tat-e a takarékosság terén? Kri-
za Ákos személyes példát említett. 
Megkérdezte a sofőrt, a szolgála-
ti autóra milyen gumiabroncsot 
szándékoznak venni. Mint kide-
rült, darabja 60 ezer forint, amit el-
fogadhatatlannak tart, mikor a ke-
reskedelemben 15 ezres is kapható, 
s ezt jelezte is. Magunkon kezdtük 
a spórolást – jelentette ki a polgár-
mester. A főosztályvezető asszony 
kiegészítésként hozzátette: a záro-
lás 750 millió forintot jelent a hiva-
talnál. A villannyal, papírral, nyom-
tatóval is spórolnak…  

Csontos L. | fotó: M. L.

Ha iskolakezdés, akkor tankönyvvásár
A szeptember egyet jelent az 
iskolakezdéssel. Az új tanév 
pedig egyet jelent az iskolá-
sok legfontosabb kellékével, 
a tankönyvekkel. 

Kondás Vilmos, a Géniusz könyv-
áruház-lánc vezetője kalauzolt 
minket a miskolci könyváruház 
Tankönyvcentrum elnevezésű 
részlegében, ahol minden megta-
lálható, ami egy általános vagy kö-
zépiskolás fiatal „dolgos” minden-
napjaihoz szükséges.

– A szeptember fontos dátum 
a gyerekek számára, de az isko-
lák, családok és a tankönyvkiadók, 
a terjesztők számára is meghatáro-
zó. Cégünk több mint 200 iskolát 
lát el tankönyvekkel Borsod-Abaúj-
Zemplén, Nógrád, Heves megyék-
ben és Budapesten. Augusztus 20-ig 
kiszállítottuk az alaprendelést az is-
koláknak, így a tavalyihoz hasonló-

an nyugodt tanév kezdődhet meg. 
A tankönyvárak csupán az inflá-
ció mértékével változtak – mond-
ta Kondás Vilmos, hozzátette: jelen-
leg mintegy 130 tankönyvkiadó van 
a piacon, ezért előfordulhat, hogy 
például matematikakönyvből 40-
féle változat is van.

Ebben a nagy választékban nehéz 
eligazodni, jogosan merül fel tehát a 
kérdés: mi a jó tankönyv ismérve?

Kondás Vilmos szerint sok szem-
pontrendszer létezik arra, hogy mi-
lyennek kell lennie a jó tankönyv-
nek, ám a legfontosabb, hogy a 
diákok könnyen, értelmezhetően és 
gyorsan tudjanak tanulni belőle.

– Azt, hogy milyen a jó tan-
könyv, közvetve a diákok döntik el. 
Az iskolákban figyelik, hogy me-
lyik a leghatékonyabb. Több, az in-
tézményen belüli szervezet dönt 

arról, hogy melyik könyvet választ-
ják a tanévre, bár hozzá kell ten-
ni, hogy az iskolák nehezen válta-
nak. Ha van egy jól bevált kiadó, 
kiadás, akkor azt akár hosszú éve-
kig is használják az órákon – hang-
súlyozta Kondás Vilmos.

Ahhoz azonban, hogy a tanév 
rendben elinduljon, már hónapok-
kal előtte nagyon komoly szerve-
ző munkát végeznek az iskolák és 
a tankönyvterjesztők. A rendelés 
leadásától a kiszállításig nyolc hó-
nap telik el, és nehezíti a helyzetet, 
ha csak tanévnyitáskor dől el vég-
legesen, egy iskolába hány gyerek 
jár. Ehhez az igényhez kell igazod-
niuk, az iskolákat mindenben segí-
teniük a tankönyvterjesztőknek. De 
segítségére vannak a szülőknek is, 
hiszen ha esetleg az év elején, az is-
kolában nem tudják megvásárolni a 
tankönyveket, a Géniusz tankönyv-
részlegében szeptemberben, de az 
egész tanév során mindent besze-
rezhetnek, amire szükségük van.                      

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Becsengettek: elkezdődött a tanév
Becsengettek szeptem-
ber elsején. Miskolcon a 
2011/2012. tanévben az ön-
kormányzati fenntartású ál-
talános és középiskolákban 
több mint 24 ezren kezdték 
meg a tanulást.

» folytatás az 1. oldalról
Az iskolákban – egy-két kivétel-
lel – minden készen állt az iskola-
kezdésre, a tankönyvek egy része 
már megérkezett, a jövő héten vár-
ható valamennyi leszállítása. In-
gyenes tankönyvtámogatást az igé-
nyek alapján 12 097 gyerek kapott, 
az állami normatív támogatás eb-
ben a tanévben 12 ezer forint – tud-
tuk meg Dobos Tímeától, a város-
háza szóvivőjétől. Az iskolák maguk 
mérik fel a rászorultságot és a tan-
könyvkiadókkal is közvetlenül ők 
számolnak el.

Idén nem volt anyagi lehetősége 
az önkormányzatnak túl sok intéz-
mény felújítására. Évente nagyjából 
120 millió forint jutott a nyári re-
konstrukciókra, emellett az intéz-
mények saját költségvetésükből is 
fordítottak erre a célra, és pályáza-
ti támogatásokat is felhasználtak. A 
nyáron 15 épületet érintett a felújí-

tás, ezek között van bölcsőde, óvo-
da, általános és középiskola is. Sok 
helyen viszont csak a legszüksége-
sebb munkákat tudták elvégezni. 
Az intézmények saját költségveté-
si kerete felújításra a létszámtól füg-
gően 100 ezer és kétmillió forint 
közötti összeg. Ezt pótolja ki az ön-
kormányzat az éves 120 millió fo-
rintos keretből, fontossági sorrend-
ben. Ebből azonban jutnia kell a 
bölcsődék, óvodák, általános és kö-
zépiskolák felújítására is.

Mint Kiss Gábor, a polgármes-
teri hivatal humán főosztály veze-
tője elmondta, ahhoz, hogy egy in-
tézményt kompletten fel tudjanak 

újítani, a saját önkormányzati for-
rások nem elegendőek, erre a célra 
az európai uniós pályázati támoga-
tásokat keresik. Ilyen támogatásból 
újult meg a Pattantyús, a Fazekas és 
a Herman Ottó Általános Iskola. Az 
önkormányzat pályázott a Környe-
zet és Energia Operatív Program ki-
írására is, nyílászárók, szigetelési és 
fűtési rendszerek korszerűsítésére. 

Vannak olyan iskolák is, ame-
lyek a helyi képviselők segítségé-
vel, a képviselői alapból újulhattak 
meg, vagy egyéb javításokat, széke-
ket, eszközöket szereztek be a kép-
viselők támogatásával. A Szilágyi 
Dezső Általános Iskolában példá-

ul szeptember 9-én adják át az ily 
módon felújított iskolaudvart.

Több óvodában is volt felújítás. 
Dolgoztak a nyáron szakemberek a 
Brigád úti, a Vasgyári, a József úti, 
a Brunszvik Teréz, a Weöres Sán-
dor és a Bársony János Úti Óvodá-
ban is. Ezekben az intézmények-
ben mintegy négymillió forintba 
került az évközben keletkezett hi-
bák kijavítása. A Belvárosi Óvodá-
ban mindeközben komplex aka-
dálymentesítés készült. Rámpát, 
akadálymentes mosdót, zuhany-
zót és új liftet építettek, a beruhá-
zás majd’ 30 millió forintba kerül.

Horváth I. | fotó: M. L.
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Rendelet született a társadalmi részvételről
Rendeletet alkotott Miskolc 
város közgyűlése arról, hogy 
a jövőben az önkormányza-
ti rendeletek előkészítésében 
hogyan jelenhet meg a tár-
sadalmi részvétel.

Az erről szóló javaslatot a csütör-
töki, rendkívüli közgyűlésen vitat-
ták meg a képviselők. A napiren-
di pont tárgyalása előtt Kriza Ákos 
polgármester elmondta, a törvény 
lehetőséget teremtett arra, hogy 
az önkormányzatok rendeletet al-
kossanak a társadalmi vitáról. A 
tervezet szerint a város internetes 
portálján közzé teszik majd a ren-
delettervezeteket, és elektronikus 
levélben lehetőség lesz véleményt 
formálni róla.

Nem pontosan értik, az előter-
jesztésben mi a halaszthatatlan – 
ezt Tompa Sándor szocialista kép-
viselő mondta. A frakció nem ért 
egyet a tervezet azon részeivel, 
amelyek arról szólnak, milyen té-
mák kapcsán nem formálhatnak 
véleményt a lakosok, ilyen a költ-
ségvetés, vagy éppen a tisztviselők 
tiszteletdíja. Technikai probléma-
ként vetődött fel, hogy nem derül 
ki, az internetes felületen ki fogja 
moderálni a hozzászólásokat. Ke-
veslik azt, hogy mindössze nyolc 
nap áll majd rendelkezésre a véle-
ményezésre. Javasolták azt is, hogy 

az összegyűjtött véleményeket te-
gyék közzé. 

Üdvözölte a társadalmi együtt-
működés vitáját Mokrai Mihály 
szocialista képviselő, de szintén fel-
hívta a figyelmet arra, hogy nem 
tisztázott a moderálás kérdésköre. 
Javasolta, hogy két fordulóban tár-
gyalják az előterjesztést.

Kiss János, a Fidesz-frakció veze-
tője egy idézettel kezdte a Nemzeti 
Együttműködés Programjából: „az 
emberek véleménye nem akadály, 
hanem maga a megoldás”. Elmond-
ta, június 1-jétől minden önkor-
mányzatnak rendelkeznie kell ilyen 
rendelettel, ez indokolja a sürgős-
séget. Furcsának találta azt a javas-
latot, hogy mindenről mondhassa-
nak véleményt az emberek, mert, 

mint megjegyezte, ez cseppet sem 
volt jellemző az előző nyolc évben. 

Simon Gábor, a szocialista frak-
ció vezetője felhívta a figyelmet arra, 
hogy január 1-jétől szabályozza egy 
törvény azt, hogy június 1-jéig meg 
kellett volna alkotni ezt a rendeletet, 
de a város vezetése eddig nem tette 
meg. Jelezte azt is, hogy a szocialista 
városvezetés már évek óta bevezette, 
hogy elérhetőek legyenek a miskol-
ci közgyűlési napirendek előterjesz-
tései, és létrehozták a hivatali tele-
fonkönyvet is, lehetőséget teremtve, 
hogy bárki elérhesse az érintetteket, 
kérdezzen, véleményeket mondjon. 
Hozzátette, a rendeletnek akkor van 
értelme, ha elfogadják Tompa Sán-
dor javaslatát, és elérhetővé teszik a 
beérkezett véleményeket.

Kiss János szerint viszont hiá-
ba volt lehetőség korábban, ha erre 
senki figyelmét nem hívták fel, és 
biztos benne, hogy nem is érkezett 
be sok vélemény az elmúlt évek-
ben. Eddig ezek eseti jellegűek vol-
tak, most majd rendelet szabályoz-
za, hogy mikor, hogyan tegyék 
közzé, és azt is, hogy fel kell dol-
gozni a beérkezett véleményeket. 

A nemzeti konzultációban szám-
talan példát láttak arra, hogy még-
sem vették figyelembe az embe-
rek véleményét, ezt Jakab Péter 
jobbikos képviselő mondta. Értet-
lenségének adott hangot, hogy mi-
ért vannak tabutémák, amelyek 
kapcsán nem merik az emberek 
véleményét kikérni. Javaslatot tett 
arra, hogy egy nyitott fórum legyen, 
ahol az emberek véleményt nyilvá-
nítanak, és mindenki láthassa a be-
érkezett véleményeket.

Vannak olyan témák, amelyekről 
nem lehet megkérdezni az embe-
reket, erősítette meg Kovács Lász-
ló kereszténydemokrata képviselő, 
ilyen például az – jegyezte meg –, 
hogy akarnak-e adót fizetni. Felhív-
ta a figyelmet arra is, hogy a képvi-
selők tiszteletdíja nyilvános.

A szavazáson végül Tompa Sán-
dor és Mokrai Mihály módosító in-
dítványát leszavazták 9 igen és 15 
nem szavazattal. A rendeletet pe-
dig 15 igen, 9 nem és 3 tartózkodás 
mellett alkotta meg Miskolc köz-
gyűlése.

Horváth I.

Személyre szóló alaptörvény. Miskolc is felállítot-
ta alaptörvény-asztalát, ahol az állampolgárok egy adatlap kitöl-
tésével kérhetik az új alkotmány névre szóló, postai kézbesítését. 
A 2012. január 1-jén életbe lépő új alaptörvény így bárki számá-
ra elérhető és megismerhető, a közelgő hatályba lépés alkalmából 
pedig akár személyre szóló emléktárgy is lehet. Péntektől hivata-
li munkaidőben teljesen díjmentesen igényelhető a polgármesteri 
hivatal főbejáratánál lévő helyiségben, amit tábla is jelez.    (fotó: J. Á.)

A MIHŐ fogná össze az energiagazdálkodást
Szeptember 8-án tartja so-
ron következő ülését Mis-
kolc város közgyűlése, 
melyen javaslat kerül a kép-
viselők elé arról, hogy az ön-
kormányzati fenntartású 
intézmények energiagazdál-
kodásában a MIHŐ Kft. lát-
na el feladatokat.

A közgyűlésre a társaság kidolgoz-
ta az önkormányzat tagvállalati és 
intézményi energiagazdálkodásá-
val kapcsolatos feladatok részletes 
ellátására és annak költségkihatá-
sára vonatkozó javaslatát, ezen be-
lül az energiabeszerzést, az ener-
getikai számlák és szerződések 
felülvizsgálatát, az energetikai fel-
adatok ellátását, az épületek ener-
getikai jellemzőinek tanúsítását és 

a hőtermelő berendezések energe-
tikai felülvizsgálatát is, tudtuk meg 
Nyíri László ügyvezető igazgatótól.

A MIHŐ Kft. már eddig is tett 
lépéseket arra, hogy Miskolc ösz-
szes intézményének, mint példá-
ul bölcsődéknek, iskoláknak, óvo-
dáknak és a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalatainak energiaracionali-
zálási törekvéseit egy kézben tart-
va összefogja. Miskolc közgyűlé-
se 2010. november 11-én fogadta 
el a város energetikai koncepcióját, 
melyben további feladatokat hatá-
rozott meg a társaság számára.

Az intézmények esetében már je-
lenleg is a MIHŐ Kft. végzi a föld-
gáz- és villamosenergia-beszerzések 
koordinálását, a 15 évnél idősebb 
hőtermelő berendezések törvényileg 
előírt energetikai auditját. Javaslatot 
készítenek az energiagazdálkodással 
kapcsolatos feladatok ellátására is. 
Vizsgálják az önkormányzati intéz-
mények távhőrendszerbe kapcso-

lásának gazdaságosságát, egy vagy 
több biomassza-tüzelésű kazán tele-
pítésének, illetve annak lehetőségét, 
hogy az önkormányzati intézmé-
nyek kazánüzemeltetési feladatait a 
MIHŐ Kft. kezelésébe adják át. 

A cég az önkormányzati intéz-
mények, gazdasági társaságok, 

holding tagvállalatok esetében már 
azzal komoly költségmegtakarítást 
érne el, ha a földgáz- és villamos-
energia-beszerzést közös pályáza-
ti rendszerben folytatnák le, hiszen 
kedvezőbb áron tudja piaci helyze-
ténél fogva beszerezni.

Az önkormányzat számára 
komplex adatszolgáltatási rendszert 
dolgoznak ki, melynek eredménye-
képpen lehetőség nyílik egy haté-
kony, részletes adatnyilvántartásra 
és értékelésre, amely a jövőben segít 
meghatározni és tervezni az ener-
giahatékonyság javítását célzó be-
avatkozásokat, beruházásokat.

Nyíri László szerint a földgázbe-
szerzés esetén a 2011/2012. gázév-
re várhatóan összesen 103,2 M Ft, 
villamosenergia-beszerzés esetén 
2011. évben várhatóan összesen 
42,7 M Ft a költségmegtakarítás. 
Ezért is javasolják, hogy minden 
önkormányzati intézmény külön-
külön kössön szerződést a társa-
sággal az energetikusi feladatok el-
látására.                                            H. I.

Az AnsaldoBreda gyárthatja  
az új villamosokat

Eredményesen zárult a Zöld Nyíl 
villamostender, így az Új Széchenyi 
Terv keretében megvalósuló nagy-
projekt keretein belül 31 darab vil-
lamost szállít le a nyertes. Mint arról 
tegnap beszámoltunk, a döntés ér-
telmében ez az olasz AnsaldoBreda 
villamosgyártó cég lett.

Miskolc város közgyűlése csü-
törtökön rendkívüli közgyűlé-
sen hagyta jóvá a városi villamos-
beszerzési tendert. A közgyűlési 
döntést követő pénteki sajtótájé-
koztatón Kriza Ákos polgármes-
ter mérföldkőnek nevezte szep-
tember 1-jét. Egyrészt, mert ezen 
a napon indult újra a villamos a 
pálya nagyobb szakaszán, más-
részt, mert eredményesen zá-
rult a negyedik járműtender. A 
városvezető reményét fejezte ki, 
hogy a tender minden jogorvos-
lati fórumon sikerrel megy át, és 
ősszel szerződést köthetnek az 
olasz gyártóval.

Kriza Ákos elmondta, a 
villamosprojekt a város törté-
netének egyik leglényegesebb 
fejlesztése, hiszen a város köz-
lekedési hálózata is jelentősen 
átalakul – elég az Újgyőri fő-
térre és környékére gondolni 
–, de megváltozik, korszerűsö-
dik Miskolc közösségi közleke-
dése is. 

– Egyszóval, a Zöld Nyíl pro-
jekt az egyik jelentős mérföldkő 
az élhető Miskolc megteremté-
sében – összegezte Kriza Ákos.

Pintérné Gyuricza Ágnes 
közbeszerzési tanácsadó emlé-
keztetett, a határidőig 10 gyár-
tó vásárolta meg a csomagot, vé-
gül öt cég adott be ajánlatot: az 
S.C. ASTRA Vagoane Cālātori 
S.A., a Constucciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles, S.A. (CAF), az 
AnsaldoBreda SpA, a Solaris 
Bus & Coach S.A. és a Ganz-

Škoda Közlekedési Zrt. Fontos, 
hogy a határidőre benyújtott 
egy levelet a Pojazdy Szynowe 
PESA Bydgoszcz S.A. Holding 
is, ám ez, annak kifejezett tartal-
mára tekintettel, nem minősült 
ajánlatnak 

A beérkezett ajánlatokból a 
bírálóbizottság a hiánypótlást 
és a felvilágosításokat követő-
en elkészítette a döntési javas-
latot. Eszerint azt kérték a köz-
gyűléstől, hogy érvényessé az 
AnsaldoBreda és a CAF aján-
latát minősítse, a másik hármat 
pedig érvénytelenné. A köz-
beszerzési tanácsadó elmond-
ta: összességében a legelőnyö-
sebb ajánlatot az AnsaldoBreda, 
a második legelőnyösebb aján-
latot pedig a CAF tette, ez alap-
ján nyertesnek az olasz céget ja-
vasolták, ezt pedig a közgyűlés 
meg is szavazta csütörtökön.

– A szerződést leghamarabb 
szeptember közepén lehetne 
megkötni. Abban az esetben, 
ha az ajánlattevők közül vala-
melyik nem ért egyet valamivel, 
három munkanapig lehetősé-
gük van írásban közölni kérdé-
süket az ajánlatkérővel, akinek 
ugyancsak három nap áll ren-
delkezésére, hogy választ adjon. 
Mindezen túl lehetősége van az 
ajánlattevőknek betekintést kér-
ni a többiek iratába, ami tovább 
húzhatja a szerződéskötést – 
mondta a tanácsadó. 

Hozzátette: bíznak abban, 
hogy – amennyiben a helyzet 
úgy kívánja –, álláspontjukat 
meg tudják védeni, és jogerőssé 
válhat a döntés. Az első két vil-
lamos az előzetes tervek szerint 
2013 utolsó negyedévében ér-
kezhet meg, ezt követően pedig 
hármasával jöhet a többi szerel-
vény 2014-ig. 

Tajthy Á.

Az Ansaldo által a korábbi pályázathoz csatolt látványterv

Multik és beszállítók – egymásra utalva
A B.-A.-Z. Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra (BOKIK) titkára szerint 
nagyon fontos, hogy a ter-
melőtevékenységet folytató 
multinacionális vállalatok te-
lepüljenek ide. 

Európában nagyon sok helyen ren-
deletben szabályozták, hogy egy 
városba hány bevásárlóközpontot 
engednek be – egyrészt a városkép, 
másrészt pedig a helyi kereskedők 
érdekeinek a védelme érdekében.

– Miskolcon ez az elmúlt idő-
szakban sajnos nem történt meg, 
ami károkat okozott a belváros-
nak, több szempontból is – véleke-
dett Szilágyiné Baán Anna, aki sze-
rint nagyon időszerű és helyes volt 

a városi közgyűlés döntése nemré-
giben a helyi, belvárosi kereskedők-
nek tett bérletidíj- és egyéb kedvez-
ményekről.

A közhiedelemmel ellentétben, 
a bejelentett munkahelyek mintegy 
70 százalékát nálunk is a hazai kis- 
és középvállalkozások (kkv) bizto-
sítják, a multinacionális cégek „ré-
szesedése” mindössze 30 százalék 
körül van, és ez az arány többé-ke-
vésbé évek óta állandó. A gazdasá-
gi szakértő szerint ugyanakkor a két 
szektort nem lehet teljesen különvá-
lasztani, egymásra vannak utalva.

Tény, hogy a multinacionális vál-
lalatoknál nem helyben születnek 
a döntések, kizárólag a számokat, 
eredményeket nézik. Ha valahol 
kedvezőtlenné válnak a gazdasá-
gi körülmények, akkor elköltöznek 
onnan. A walesi gyár felszámolá-
sának köszönhetők például most a 

Bosch magyarországi munkahely-
bővítései. Ugyanakkor kárvallott-
jai is voltunk már ennek a globális 
stratégiának.

Ilyen szempontból is szerencsés 
tehát a helyi kis- és középvállal-
kozásokat erősíteni, amelyek sok-
kal erősebben kötődnek a terüle-
tükhöz. De azt is látni kell, hogy a 
multinacionális vállalatok idetele-
pülésének a jelentőségét nem lehet 
csupán az általuk teremtett mun-
kahelyek számában mérni. Hoznak 
magukkal egy fejlett munkakultú-
rát, technológiát, többet tudnak ku-
tatás-fejlesztésre költeni. „Húzhat-
ják” magukkal a többi befektetőt, 
és a beszállítói körük kialakításával 
számos helyi kis- és középvállalko-
zást hozhatnak helyzetbe.

– A kormányzattal együttmű-
ködve a miskolci városvezetés ki-
emelten figyel a vállalkozásokra, 

igyekszik minden tőle telhetőt meg-
tenni a gazdasági környezet javítása, 
élénkítése érdekében – nyilatkozta 
lapunknak Pfliegler Péter alpolgár-
mester. Mint fogalmazott: számuk-
ra természetes, hogy a befektetőkkel 
folytatott tárgyalásaiknál a termelő 
cégek kerülnek előtérbe. Az önkor-
mányzat nem „bátorítja” a multina-
cionális áruházláncokat a belvárosi 
letelepedésre. Azt azonban szeret-
nék, ha a Széchenyi utcán megje-
lennének olyan, nemzetközileg is 
ismert és elismert márkaterméke-
ket gyártó cégek, amelyek üzlete-
ikkel vásárlókat tudnak vonzani a 
főutcára, és forgalmat generálnak 
más, helyi vállalkozók számára is.

– Ugyanakkor hangsúlyozom: a 
város rendezési terve arról is szól, 
hogyan lehet megőrizni értékeinket 
– például a városképre vonatkozóan 
–, hogyan lehet a gazdaság és az esz-
tétika egyensúlyát megteremteni, 
fenntartani – emelte ki az alpolgár-
mester.                                         Szepesi S.
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érettségire felkészítô
2 éves intenzív

gimnáziumi képzés
a korábbi tanulmányok beszámításával!

A képzés kezdete:  
2011. szeptember

Oktatás hetente két alkalommal, 
délutánonként  

14.00–20.00 óra között.

További felvilágosítás:
VIK Középiskola Miskolci Tagintézmény

(OM: 035566)

(  06-46/508-252, Fodor Enikô
3532 Miskolc, Herman Ottó u. 2.

(Szentpáli Iskola)

érettségi megszerzése 
munkA mellett?

igen, a vik középiskola  
miskolci tagozatán!

A Zrínyi Ilona
Gimnázium

tehetséggondozó 
Foglalkozásokat indít

a 2011/2012. tanévben
az általános iskolák
8. osztályosainak

magyar nyelv,
matematika,
angol nyelv,

dráma és
rajz tantárgyakból

A foglalkozásokról 2011. 
szeptember 13-án 15 órától

tartunk tájékoztatót
a gimnáziumban.

TeheTséggondozó  
szakkörök  

a Földesben
a Földes Ferenc gimnáziumban  
ebben az évben is meghirdetjük  

a tehetséggondozó foglalkozásokat 
5–6–7–8. osztályos tanulók számára.

Szakkörök: matematika, magyar nyelv  
és irodalom, történelem, biológia,  

fizika, kémia, számítástechnika

A szakkörök időtartama:  
32 óra (16 foglalkozás)

Jelentkezés: a Földes Ferenc  
Gimnáziumban

2011. szeptember 16-án 
(péntek) 15.00-kor

Érdeklődni a 46/414-203-as  
telefonszámon lehet.



Miért jó a gyógyszer-házhozszállítás?
u teljesen ingyenes, és nincs sorban állás
u kérhet recept nélküli, homeopátiás készítményeket
u közgyógyigazolvánnyal rendelkezők is igénybe vehetik
u havonta változó akciós termékek

Hogyan rendelheti meg 
gyógyszerét a Gyogyófutárral?

Diósgyőri Gyógyszertár                                 www.gyogyofutar.hu
Miskolc, Nagy Lajos király útja 34.
Nyitva tartás: hétköznap 8–19 óráig, szombaton 8–13 óráig

Házhoz visszük a gyógyulást!

u a kiszállítás nincs összeghatárhoz kötve
u  az egész városra kiterjedő kiszállítás  

az országban egyedülálló módon
u a kiszállítás időpontját előre egyeztetjük
u  gyógyszerészünk telefonon is  

rendelkezésére áll
u  nemcsak készpénzes, hanem egészség 

pénztári és bankkártyás fizetést is kínálunk

Miután Ön bejelentette igényét tele
fonon, a gyógyszerfutár kimegy a recep  
tekért, és az összeállított csomagot 
egyez tetett időpontban kiviszi. Fizetnie 
csak ekkor kell, előre soha nem kérünk 
pénzt.

Tel.: 46/532-231 

Milyen további előnyöket kínál  
a Gyogyófutár?
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Fürdőzéshez füldugó...

Egy kellemes fürdőzés is vég-
ződhet rosszul, ha a hallójáratba 
szennyezett víz kerül, de a feszti-
válok zaja is sok kellemetlen pilla-
natot szerezhet nekünk. 

A fürdőzés közben kialakult fül-
gyulladás halláscsökkenést idéz-
het elő. A hallójáratba került bak-
tériumok, vagy a strandokon 
gyakran használt erős, maró ha-
tású vegyszerek miatt fertőzés 
alakul ki, maradandó károsodást 
azonban nem okoz.

– Gyógyszerrel, antibioti-
kumokkal és helyi kezelések-
kel enyhíthető és megszüntet-
hető a betegség. A kövirózsa 
csepp használatáról azonban in-
kább lebeszélek mindenkit, hi-
szen gyulladt, érzékeny bőrre vé-
leményem szerint nem ajánlott 
a használata. Az otthoni gyógy-
kezelés helyett tehát célszerűbb 
szakorvoshoz fordulni – taná-
csolja Illés Krisztina fül-orr-gé-
gész és audiológus.

A légkondicionáló gyako-
ri használatának is lehet a kö-
vetkezménye a fülkürthurut ki-
alakulása. Manapság autóban, 

munkahelyen és otthon is megy 
folyamatosan, minek következ-
tében gyakran hurutos állapot 
alakul ki az orrban is, és a szak-
ember szerint ez szintén hallás-
csökkenéshez és fülduguláshoz 
vezethet. Kezelésére orrcsepp és 
antihisztamin ajánlható.

Egy-egy koncert dübörgő ze-
néje átmeneti halláscsökkenést és 
fülzúgást ugyan okozhat, de ezek 
is megszüntethetők gyógyszeres 
kezeléssel. Ha azonban tartósan 
ki van téve a fül hangos zenének 
(például a zenelejátszókból), ak-
kor akár tartós halláscsökkenés is 
kialakulhat. Vegyük tehát lentebb 
a hangerőt, kerüljük a nagyobb 
zajt, koncerten pedig lehetőleg ne 
a hangfalak közelében tartózkod-
junk – tanácsolja a szakember.

Az „érzékeny fülűeket” még 
hatványozottabban érintik ezek a 
problémák. Illés Krisztina a meg-
előzésre hívja fel leginkább azok 
figyelmét, akik tudják, hogy haj-
lamosak a fülbetegségek kialaku-
lására – ha viszont ez már meg-
történt, akkor a kezeléstől teljes 
gyógyulás várható.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Nehéz az átállás
A tanévkezdéssel újra eljött az 
a 2-3 hetes átállási időszak a di-
ákok számára, amikor meg kell 
küzdeniük a korán kelés és az 
iskolai ritmus újbóli felvételé-
nek terhével. Kellő odafigyelés-
sel lerövidíthető ez az időszak.

Korai lefekvés, megfelelő táp-
lálkozás és sok mozgás – csak 
néhány tanács, mellyel a szak-
ember szerint is könnyebbé 
tehető az iskolakezdés.

– Ha este időben ágyba ke-
rül a gyermek, nemcsak kipi-
hentebb lesz, de korán fel is 
tud kelni, így nem kell kap-
kodva reggeliznie. Fontos 
ugyanis, hogy mielőtt iskolá-
ba menne, nyugodtan étkez-
ve, lehetőleg lassabban felszí-
vódó szénhidrátokat vigyen 
be a szervezetébe, különben 
a tízórai idejéig kevésbé tud 
odafigyelni az órán – mondta 
Sárai Katalin gyermekorvos.

A fáradékonyság és a gya-
kori fejfájás vashiányra is utal-
hat. Amennyiben ezt vérvé-
tel is igazolja, vaskészítmény 
adása javasolt. A különbö-
ző baktériumok és vírusok 
által okozott fertőzések el-
len – aminek a veszélye a kö-
zösségben megnő – érdemes 
gyógynövényes vagy receptre 
kapható készítményekkel erő-
síteni immunrendszerüket. A 
vitamin túlzott adása sem véd 
meg ugyanis a betegségek ki-
alakulásától.

– Kisiskolásoknál gyako-
riak még a szemproblémák, 
hiszen fokozottabb megter-
helésnek vannak kitéve a lá-
tószervek. Tartási problémák 
szintén főleg az általános is-
kola alsó tagozatosainál jelen-
tenek gondot, mivel nincse-
nek hozzászokva a folyamatos 
egy helyben üléshez. Figyel-
jünk hát arra, hogy minél töb-
bet mozogjanak, sportoljanak 
szabadidejükben – tanácsolja 
Sárai Katalin.

Kujan I.

Nem csak nehéz a divatos iskolatáska
A divat meghatározó a fiata-
lok életében. Legyen szó ru-
háról, zenéről, hajviseletről, 
vagy éppen iskolatáskáról. 
Azt azonban érdemes szem 
előtt tartani, hogy csupán 
addig kövessék a gyerekek a 
divatot, amíg az nem megy 
az egészségük rovására!

Az iskolások körében ma már nem 
az egyszerű hátizsák a trendi, sok-
kal menőbb, ha oldaltáskával ér-
keznek meg a gyerekek naponta az 
iskolába. A nehéz táskák azonban 
nem tesznek jót az éppen fejlődő 
szervezetnek.

Riskó Ágnes, a megyei kórház 
ortopéd főorvosa szerint a divatos 
oldaltáska okozta problémák ki-
küszöbölhetőek lennének, ha fel-
váltva mindkét oldalon hordanák 
a gyerekek, ami viszont tény, hogy 
ezt nem teszik meg, sőt, a hátizsá-
kot is gyakran „félvállról” veszik.

– A hátizsák sokkal egészsége-
sebb, mint az oldaltáska. Sőt, az a 
legjobb, ha derékpánt is van a hátra 

vehető táskán, mert akkor a terhe-
lés a hátról a csípőre, a végtagokra 
oszlik, így kevesebb megterhelés-
nek lesz kitéve használója – mond-
ta az ortopéd főorvos, aki hozzátet-
te, hogy sokkal több testmozgásra 
lenne szükségük a gyerekeknek az 
iskolában is és az intézményen kí-
vül is, és az sem mindegy, milyen 
cipőt hordanak a mindennapok-
ban.

– Az oldaltáskák közvetlenül ge-
rincferdülést nem okoznak, csak 
ha hajlam is van rá, ám annak el-
lenére, hogy igen divatosak mos-
tanában, nem tesznek jót az iz-

moknak. A nehéz oldaltáskától 
befeszülhet a nyaki izom, ami még 
szédülést is okozhat, hiszen az agy 
nem kapja meg a megfelelő vér-
mennyiséget – hangsúlyozza Riskó 
Ágnes.

A gyerekek azonban szeretnek 
divatosak lenni, így előnyben ré-
szesítik az oldaltáskákat, akkor is, 
ha egy idő után fáj a hátuk a ne-
héz könyvek egyenlőtlenül elosz-
ló súlyától. A divat azonban nincs 
kőbe vésve, nem muszáj követni, 
főképp akkor nem, ha az egészség-
ről van szó.

Kiss J. | fotó: V. Cs.



Képes kérdés. A tudományok és a művészetek allegóriája 
Kun József alkotása (felső kép); A Miskolci gimnáziumok című 
domborművet Tóth Sándor szobrászművész készítette. Melyik 
miskolci középiskola homlokzatán látható ez a két dombormű?
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Csak a jövő érdekli, csak azzal tud foglalkozni, hogy milyen kapukon 
kell átlépni ahhoz, hogy a helyes irányt megtalálja. Az elképzelései jók, de nem mindegy, hogyan 
kezd hozzá a megvalósításhoz. A magánéletben akaratos és makacs. Ez korábban talán bevált tak-

tika volt, most viszont inkább ellenkezést vált ki a párjából. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Mindenki a saját dolgával van elfoglalva, hiába is vár másoktól se-
gítséget. A 12-ei telihold ráadásul alaposan felpörgeti a munkakedvét, így egyedül is meg tud bir-
kózni a feladatokkal. Ne figyeljen a pletykákra, csak a szívére hallgasson! Anyagi és személyes biz-

tonsága most nemcsak saját erejét növeli, hanem környezetére is jó hatással van.

iKreK (05. 22–06. 21.) Túlbecsülheti bevételeit, és meggondolatlan költekezésbe kezd a 
hét elején. Jobb volna, ha tartalékolná a pénzét. Most a félreértések és a feszültségek fő okozója sa-
ját türelmetlensége! Viszont végre elrendez néhány, eddig halogatott ügyet, mindenki örömére. Ha 

mégsem tud hinni a jövőben, hamar kiderül majd, hogy ez csak pillanatnyi hangulat.

ráK (06. 22–07. 22.) Most még a régi, jól ismert kollégáival is összevész, mert hagyja ma-
gát provokálni. A harag rengeteg energiáját emészti fel, amitől csökken a teljesítőképessége. Any-
nyi biztos, hogy életének célját és értelmét jól össze tudja hangolni a változó világ elveivel, de most 

csak terveket szőjön, a cselekvés ideje még nem érkezett el.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Anyagiakkal kapcsolatos elképzeléseit vagy péntekig in-
dítsa el, vagy várjon vele még két hetet. Megfontoltan döntsön, mert a héten tett lépéseit már nem 
korrigálhatja. Van, amikor legyőzhetetlen, ezúttal azonban még a párjával kialakuló vitákban is 

alulmarad. Így a megfontoltság, és különösen véleményének átgondolása itt is döntő lehet.

szűz (08. 24–09. 23.) Vesse magát a teendők sűrűjébe! Most kell megharcolnia a jövő-
jéért. Úgy tűnik, túl sokan lesznek a ringben, és vetélytársai nem mindig a fair play hívei, de ha jót 
akar, ne vegye fel a stílusukat. A párkereső Szüzekre rámosolyog a szerencse. Ha pedig már kapcso-

latban él, a hét végén módja nyílik arra, hogy korrigálja egy korábbi tévedését.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Egyre kevésbé veszi hasznát a korábban mindig jól bevált öt-
leteinek. A kudarcok arra késztetik, hogy módosítson eddigi stratégiáján. Magabiztos, felsőbbren-
dű nyugalma ezentúl hosszú időre megvédi az anyagiak miatti aggódástól. Mosolygós nyugalmát 

otthon most is véka alá rejti, de erre az elfojtott szeretetre párja egész várakat építhet.

sKorpió (10. 24–11. 22.) A külvilágban zajló folyamatok lázadó rosszkedvét táplálják. 
Azonban nem kell szembeszállni az egész világgal, és különösen ne öntse rossz kedvét mások fejé-
re. Most otthonában békére talál. Azonban bármennyire előrelátó, kedves és figyelmes, nem biz-

tos, hogy sikerül megelőznie egy családi veszekedést.

nyilas (11. 23–12.21.) Karmikus feladatok megoldása vár önre, azonban nem kell 
megijedni, ezek megoldásához csak türelem kell és humorérzék. A hét elején azonban ideje lesz 
tisztáznia saját érzéseit. A bolygók jelentős változást hoznak a kapcsolataiban, felforgathatják az 

eddig sem túl békés szerelmi életét. Nem mindegy hát, hogyan reagál vitás helyzetben.

BaK (12. 22–01. 20.) A hét eleji lendülete a napok múltával egyre inkább lankad, jobb 
volna hát fedezéket keresni. Feszültsége viszont egyre nő, nem tud mit tenni ellene. Csütörtökig kell 
valahogy átvészelnie, azután újra beköszönt az értelem és ész uralma. Bár szerelmi téren a helyzet 

csak további feszültségeket indukál, otthonában türelem veszi körül.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Az utóbbi időben mintha köd telepedett volna az agyára. 
Olyan tompaságban tengette heteit, amelyre eddig nem is volt példa. A hét második felében vég-
re megváltozik ez a helyzet. Nemcsak világosan látja a jövőt, hanem felszámolhat olyan téves tet-

teket és döntéseket, amelyekkel megmérgezte saját, és bizony mások életét is.

HalaK (02. 20–03. 20.) Aki mer, az nyer! – ez lesz a héten a kulcsmondata. Mostaná-
ban kitűnő terveket sző a jövőről, és nem téved, amikor előre látja ezek sikerét. Megvalósításukhoz 
viszont alapvető változásokra lesz szükség. Valaki a bizalmába fogadja. Ha egyedülálló, akkor akár 

mély szerelem is lehet ebből. De ha van párja, maradjon a barátságnál!
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AJÁNDÉK LÉGZÉSFIGYELŐ…

Timba kombiágy újszülött kortól 10 éves korig használható

PR-cIkk (X)

kiságy + pelenkázószekrény 
egybeépítve, 2 ágyneműtartó
val. később átalakítható: heverő 
+ kisszekrény. cseresznye és bükk 
színben, magyar termék. Most 
ajándék légzésfigyelővel 23 000 
Ft értékben!

A Timba kombiágy ára légzés
figyelővel: 69 990 Ft! + INGYENES 
házhoz szállítás! Ajánlatunk szep

tember 1–31ig tart. Részletek és 
további akciók áruházunk föld
szintjén.

Erika is ezt választotta: „Na
gyon szeretjük Liza babával a 
kombiágyat, mert szép és prakti
kus. Nagyon masszív, sok minden 
belefér, jó a pakolási lehetősége és 
sokkal tovább tudom használni, 
mint egy hagyományos kiságyat. 
Nagyon örülünk a párommal és 
a 3 hónapos Liza babával, hogy a 
Timba kombiágyat választottuk.”

Timba kombiágyak csak a 
TÉGELben!

TÉGEL BABASZAKÁRUHÁZ
Miskolc, József Attila u. 25–27. 

FÖLDSZINT – TÉGEL BABA 
Telefon: (46) 344-700.
Nyitva tartás: hétfőtől  

szombatig 10–18 óráig.
A legkisebbeknek a legjobbat!

Előző számunk rejtvényének nyertese bencze ádám (Miskolc, Rácz Á. u., 11 
éves), aki kiadónk, a MIkOM könyvajándékát kapja. Nyereményed szerkesztő
ségünkben veheted át. E heti rejtvényünk megfejtésének beküldési határide
je: szeptember 13. küldd el a  Képes kérdés és az Iskolanévadók megfejté
sét szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, kisHunyad u. 9. A borítékra írd rá: 
Micsoda – gyereksarok. Email címünk: gyereksarok@mikom.hu. küldd el a cí
medet és az életkorodat is!

Iskola-nyitogató
A címet Gyurkovics Tibortól loptuk. Ugye, ismerős az Isko-
la-nyitogató című vers?! „Iskola, iskola, / ki a csoda / jár oda? 
A takács, a kovács, a kőműves meg az ács, a kardjával oda-
jár / kese lovon a huszár (...)” Ha ti is odajártok (vagy járta-
tok, vagy járni fogtok), bizonyára mindent tudtok az iskolá-
ról. Játsszunk most iskolásat!

A 2011/2012es 
tanév néhány 
fontos dátuma
első tanítási nap: 2011. 
szeptember 1., csütörtök
Utolsó tanítási nap: 2012. jú
nius 15., péntek
Őszi szünet: 2011. novem
ber 2–november 5. (a szünet 
előtti utolsó tanítási nap októ
ber 28., péntek; a szünet utá
ni első tanítási nap november 
7., hétfő)
Téli szünet: 2011. decem
ber 22–2012. január 2. (a szü
net előtti utolsó tanítási nap 
2011. december 21., szerda; a 
szünet utáni első tanítási nap 
2012. január 3., kedd)
Tavaszi szünet: 2012. ápri
lis 5–április 9. (a szünet előt
ti utolsó tanítási nap április 4., 
szerda; a szünet utáni első ta
nítási nap április 10., kedd)

Weöres Sándor: 
Biztatás

(részlet)

hét-fejű zivatar,
tanuljuk a leckét,

Ki tanulni nem akar,
vegyen más fejecskét.

Iskolanévadók
A következő névsorban csupa olyan 
személy szerepel, akiről általános is-
kolát neveztek el miskolcon. Tudod, 
ki kicsoda? Segítünk egy kicsit. 

Van közöttük: 1  akadémikus, a 
gépészet tudósa;  2  író;  3  költő;  
4  néprajzkutató, tanár;  5  ter-

mészettudós, néprajzkutató, poli-
hisztor;  6  vasműves.
És a személyek: Fazola Henrik, 
Herman Ottó, Istvánffy Gyula, Jó-
kai Mór, Pattantyús-Ábrahám 
Géza, Szabó Lőrinc.
Írd meg a neveket és a hozzájuk 
tartozó foglalkozások sorszámát! 

Ismeri Ön Lillafüred látnivalóit?

Tisztelt Olvasó! Lillafüredre gyakran kirándulnak a miskolciak – és 
a nem miskolciak is –, de vajon ismeri Ön a Bükk e gyöngyszemé
nek látnivalóit? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvényjáté
kunkban ezek nevét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, egy levele
zőlapon legkésőbb szeptember 14-e éjfélig juttassák el a Miskolci 
kommunikációs Nonprofit kft. címére: 3525 Miskolc, kisHunyad u. 
9., vagy emailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők kö
zött a MIkOM ajándékaként könyvet, és a Szerviz Iroda jóvoltából 
strandtáskát sorsolunk ki.

Apróhirdetés
miskolc, Középszer úton 2 szobás 51 nmes gázközponti fűtéses lakás el
adó akár bútorozottan is, jó közlekedési viszonyok mellett: Irányár: 4,1 MFt. 
Érdeklődni: 46/361591, 30/6634425.
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Szeptember 3. | Szombat » Asztalitenisz, NB I férfi: Borsod Volán I – Borsod Volán 
II. NB II férfi: Diósgyőri ASE – Nyírmada. Hejőcsabai sportcsarnok, 11.00. » Kosárlabda: Nemzet-
közi férfi torna. Tiszaújváros, városi sportcsarnok, 10.30. » Labdarúgás, barátságos mérkőzés: 
Alsóberecki SE – Diósgyőri VTK. Alsóberecki, 16.00. » Floorball, OB2 alapszakasz Kelet, 1. forduló: 
Miskolci SZFSE – Neumann FSE, Generali Aréna, 18.00.

Szeptember 7. | SzerDa » Labdarúgás: Ligakupa 2. forduló, DVTK – Mezőkövesd, Di-
ósgyőri stadion, 18.00.

Szeptember 10. | Szombat » Röplabda, NB I női: Albrecht-Miskolci VSC-MISI – 
Szolnoki NRK. Miskolc, Csokonai utcai csarnok, 17.00.

Szeptember 11. | vaSárnap » Labdarúgás, NB I: Paksi ASE – Diósgyőri VTK. Paks, 16.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

HIrdetés

Két miskolci csapat – egymás ellen
Az asztalitenisz-csapatbajnokság 
férfi NB I Keleti csoportjában az a 
furcsa helyzet állt elő, hogy a Borsod 
Volán két együttese egymás ellen 
lép asztalhoz a szombati nyitányon.

Mi ennek az oka? Nos, az, hogy a 
tavalyi NB II-es pontvadászatot 
a Borsod Volán II nyerte, amely 
így jogosultságot szerzett a legjob-
bak közötti szereplésre. Köztudott, 
hogy a Borsod Volán I évek óta ott 
játszik, tavaly bajnok lett, míg idén 
a második helyet szerezte meg.

A sorsolás szeszélyének köszön-
hetően szeptember 3-án, szomba-
ton a hejőcsabai sportcsarnokban 
feszül majd egymásnak a két társa-
ság. A program amúgy meglehető-
sen gazdag lesz, hiszen a Diósgyőri 
ASE NB II-es együttese a Nyírma-
da, míg a Borsod Volán III gárdá-

ja (ez az alakulat az NB III-ban ját-
szik) a Tanoda SE legénységét látja 
vendégül. Így a sportág barátai egy 
időpontban, ugyanabban a csar-
nokban (mostantól a Hejőcsabai 
Cement SC Sütő János utcában ta-
lálható terme a miskolciak ottho-
na), délelőtt 11 órától három össze-
csapást is figyelemmel kísérhetnek.

Amint azt Fukker Bertalan szak-
osztályelnöktől megtudtuk: az első 
csapatot most is a dobogóra vár-
ják, ám ezt a célkitűzést ebben az 
idényben jóval nehezebb lesz telje-
síteni. Szinte minden csapat erősí-
tett, nagy tülekedés várható. A rajt 
előtt két héttel a Makó visszalépett, 
így 11 csapat vág majd neki a küz-
delmeknek.

A Volán I keretében (Doros Szi-
lárd, Kővári Balázs, Lehoczki Gá-
bor, Licsák Levente, Nemes Vin-
ce) nem volt mozgás, a gárdát 
könnyen akár egy-két kellemet-
len meglepetés is érheti. A Volán 
II berkeiben (Bodnár József, Lacz-
kó Sándor, Macsuga József, Nagy 
László) nem táplálhatnak vérmes 
reményeket, a gárda hatalmas bra-
vúrt vinne véghez, ha kiharcolná a 
bentmaradást, ez azonban pokoli 
nehéz feladatot ró az újoncra!

D. L.

Újra az élvonalra készülnek
Kész a DKSK kerete a 2010/2011-
es szezonra, ismét NB I-es kosár-
labda-mérkőzéseket láthat majd 
a miskolci közönség.

A 2006–2007-es idényt az 5. he-
lyen zárta a DKSK-Miskolc női 
kosárlabdacsapata, de anyagi ne-
hézségeik miatt nem tudtak ne-
vezni a bajnokság első osztályába. 
A legutóbbi szezon végén bronz-
érmet szereztek a B-csoportban, 
és széles körű társadalmi összefo-
gásnak köszönhetően benevez-
tek az A-csoportba, így újra az él-
vonal rajtjára készülnek.

Miután Jelena Budimir után 
két szerb játékossal erősített a 

csapat, a keret kész az első osz-
tályra. Maja Škorić 22 éves be-
dobó, szerb válogatott kerettag, 
Brankica Hadžović pedig a rutint 
képviseli – az irányító visszatér 
Miskolcra, hiszen a 2000-es évek 
elején már játszott a DKSK-ban.

– Megfelelő a játékosállomány, 
hogy elérjük célkitűzésünket, a 
középmezőnyben végezzünk. 
Mindent megteszünk, hogy sok 
örömet szerezzünk a szurkolók-
nak a szezon során – mondta 
Milen Vukicevic, a csapat edzője.

A lányok napi két edzéssel ké-
szülnek a legjobbak küzdelmé-
re, edzőmérkőzést a jövő héten 
játszhatnak.                                S. P.

Az elnökben maradt hiányérzet
Karakas jó helyzetben, Gáspárnak még kellenek a pontok

Két miskolci is szóhoz jutott 
a magyar judo válogatott-
ban a múlt vasárnap befeje-
ződött párizsi világbajnok-
ságon. Ezúttal azonban nem 
kísérte siker fellépésüket.

A hölgyek 57 kilós mezőnyében 
Karakas Hedvig (képünkön bal-
ra) első mérkőzésén az U23-as Eu-
rópa-bajnok török Tugba Zehirrel 
találkozott, akit a vb- és kétszeres 
Eb-bronzérmes miskolci dzsúdós 
ipponnal győzött le. Kovács Gá-
bor tanítványa a folytatásban a brit 
Gemma Howell-lel küzdött, aki 
eddig kettőből kétszer legyőzte őt, 
Párizsban pedig harmadszor is, így 
Karakas helyezetlenül végzett.

A 63 kilósok között induló mis-
kolci Gáspár Eszter kezdésére sem 
lehetett panasz, ám az MVSC spor-
tolója az ausztrál Stevie Kelly le-
győzése után a török Selda Ka-
radaggal nézett farkasszemet, aki 

ippont érő dobással nyert. Ez azt 
jelentette, hogy Gáspár is helyezet-
lenül fejezte be a világbajnokságot.

A történteket elsősorban olimpi-
ai szemüvegen keresztül érdemes 
nézni! Milyen esélyekkel indulhat-
nak jövőre Londonban a miskolci-
ak. És egyáltalán: kik? A felvetéssel 
Illyés Miklóst, az MVSC elnökét, a 
magyar válogatott szakágvezetőjét, 
edzőt kerestük meg.

– A két lány két külön eset – 
kezdte a választ. – Karakas sérü-
lésből épült fel, hiszen átesett egy 
vállszalag-szakadáson, illetve egy 
porcműtéten is. Érthető, ha nem 
lehetett csúcsformában. Persze, 
egy korábbi világbajnoki bronzér-
mestől ilyen körülmények között 
is többet vártak a sportág barátai, 
és bennem is maradt hiányérzet. A 
brit lány most még túl nagy falatot 

jelentett a számára. Gáspárral kap-
csolatban azt mondhatom, hogy 
20 pontot veszni hagyott, szerzett 
viszont 40-et. A török lány verhető 
ellenfélnek tűnt, de Eszter a mér-
kőzés elején elaludt, hibázott és 
erre rá is fizetett. 

– Hogyan állnak a lányok az 
olimpiai kvalifikációval?
– Hedvig stabilan a világrang-

lista kilencedik helyén áll, és most 
sem előzte meg senki. Ez meg-
nyugtató, de tanulság, hogy kiugró 
eredményt csakis akkor lehet elér-
ni, ha a menetelés során klasszist 
győz le az ember! Eszter idei utol-
só három versenyén összegyűj-
tött 130 pontot a jelenlegi 166-ból. 
Az olimpiai részvételhez azonban 
még legalább 200 szükséges! Ezt 
Grand Prix-viadalokon kaparint-
hatja meg, kérdés, hogy hány ese-
ményen tud majd rajthoz állni. Őt 
nem a szövetség, hanem az MVSC 
utaztatja, ezért indulása jelen-
tős mértékben pénzfüggő. Pilla-
natnyilag huszonnyolcadik a „le-
csupaszított” világranglistán, ami 
annyit jelent, hogy ha minden jól 
megy, akkor három-négy verse-
nyen begyűjtheti a kvalifikációhoz 
szükséges hiányzó pontokat.

Doros László

Sínen a DVTK, jöhetnek a fejlesztések
Bravúros győzelmet aratott 
a hétvégi bajnokin a Diós-
győr, a Ligakupában viszont 
vereséggel kezdett. Közben a 
klubvezetés a háttér megte-
remtésén dolgozik.

Az Újpesten elért döntetlen után itt-
hon tartotta a három pontot Ben-
czés Miklós csapata, mely 1–0- hát-
rányból, a csereként beállt George 
Menougong találatával és a spanyol 
José Luque bombagóljával fordítot-
ta meg a mérkőzést a Siófok ellen. A 
két légiós jegyezte egyébként a gól-
passzokat is. A DVTK győzelmével 
az előkelő hatodik helyen áll a tabel-
lán, ezzel a vezetés is elégedett.

– Az egész együttes bizonyította, 
hogy stabil csapat a Diósgyőr, bár-
ki otthonába a pontszerzés remé-
nyében utazik, s itthon alig-alig fog 
pontot hullajtani. A szezon előtt el-
fogadtam volna a hatodik helyet 
hét forduló után. Egyedül a Kecs-
kemét elleni meccsel nem vagyok 
kibékülve, ott a döntetlen reális lett 
volna – mondta Dudás Hunor, a 
DVTK-t működtető Diósgyőr FC 
Kft. ügyvezető igazgatója.

Nem volt ilyen sikeres a rajt a 
Ligakupában: az első fordulóban 

2–1-es vereséget szenvedtek a pi-
ros-fehérek a Debrecen otthoná-
ban. A bajnokságban meccsmen-
tes hét következik a válogatott 
mérkőzések miatt, de a DVTK a 
szünetet kihasználva szombaton 
Alsóbereckiben lép pályára hír-
verő mérkőzésen, majd szerdán a 
Mezőkövesdet fogadja este 6 órától 
a Ligakupában.

Az első csapat rendezett körül-
mények között működik hóna-
pok óta, így már jut idő a háttér, 
az utánpótlás és az infrastruktú-

ra fejlesztésére is. Július elsején lé-
pett hatályba a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi 
törvény módosítása. Két hét ma-
radt hátra a kérelmek beadására, 
de a diósgyőri klubnál már készek 
a tervek, miként lehetne felhasz-
nálni a forrásokat.

– Szeretnénk két pályát létesíte-
ni, illetve kettő meglévőt felújítani, 
melyek borzasztó állapotban van-
nak. A füves pályák márciusra el-
készülhetnek, a műfüveseket pedig 
reményeim szerint már a januári 

felkészülés során használhatja a csa-
pat. Egy konditermet is kialakíta-
nánk, mely a felkészülést szolgálná 
– ez Javier Reyes erőnléti edző kéré-
se is. Világítás, kerítés, öntözőberen-
dezés – mind-mind hozzátartoznak 
az infrastruktúrához. Ezek kiépítése 
idén a célunk, a társaságiadó-tör-
vény nyújtotta források fedeznék 
a költségek nagy részét – vázolta a 
terveket Dudás Hunor.

A klub első embere szerint 250-
300 millió forint a beruházás össz-
költsége, ennek a 70 százalékát igé-
nyelhetik. Szintén idén adnak be 
kérelmet eszközök, felszerelések, 
labdák beszerzésére, szakemberek, 
edzőtáborok finanszírozására, vala-
mint két tornát is rendeznének ha-
gyományteremtő szándékkal. Ezek 
költsége 100 millió forint környékén 
van. A klubvezetés DVTK-kártyát, 
hűségkártyát is létrehozna, DVTK-
sört dobna piacra, melyek plusz for-
rást jelentenek például a fent emlí-
tett célok megvalósításához.

A kérelmek beadásának határ-
ideje szeptember 15. Dudás Hunor 
egyeztetett ez ügyben Kriza Ákos 
polgármesterrel, aki saját és az ön-
kormányzat támogatásáról biztosí-
totta a klubot.                           Soós P.

» a szerdai DVSC–DVTK Ligakupa- 
mérkőzés felvétele vasárnap délután 

3 órától látható a Miskolc Televízióban.

A fiatalokra fokozottan figyelnek – az utánpótlásra és a szurkolókra is: a ter-
vek szerint  külön szektorokat kapnának az iskolások | fotó: M. L.

Közgyűlésen a vízilabda
Szeptember 8-án tárgyalja a köz-
gyűlés a Miskolc Városi Sportis-
kola Nonprofit Kft. (MISI) vízilab-
da-szakosztályának létrehozását, 
az új társasági adótörvény bizto-
sította fejlesztési lehetőséghez az 
önerő biztosítását, valamint a Di-
ósgyőri Várfürdő SC támogatását.

Az előterjesztés aktualitását az a 
törvénymódosítás adja, mely le-
hetőséget ad arra, hogy a MISI 
(is) pályázatot nyújtson be a ví-
zilabda szakág mint látvány-csa-
patsportág kialakítására, tár-
gyieszköz-beruházásra, illetve 
sportcélú ingatlanfejlesztésre.

A megjelölt költségvetés alap-
ján a pályázathoz tíz százalékos 
önerőt biztosítanának az idei 
költségvetés terhére 3,5 millió 
forint összegben, emellett a Di-
ósgyőri Várfürdő SC OB II-ben 
induló felnőtt csapata másfél 
millió forint támogatást kapna.

A szakág létrehozása által a Ke-
mény Dénes Városi Sportuszo-
da, illetve a hozzá tartozó Diós-
győri Tanuszoda kapacitásának 
kihasználása is hatékonyabbá 
válhat. A MISI intézményeinek 
teljes körű és folyamatos haszno-
sítása a sportiskola önellátását is 
elősegíti.
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Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akcióban coop, Maxi  

és Szupermarket üzleteinkben augusztus 31–
szeptember 12-ig kedvezô áron kapható!

Elôhût. vagy fagy. csirkecomb egész 1 kg 
(baromfit árusító üzl.)  599 Ft
Lángolt kolbász 1 kg  899 Ft
Pöttyös Túró Rudi natúr tejes bev. 30 g  69 Ft
Rama kocka margarin 250 g  225 Ft

Egységár: 900 Ft/kg

Delikát ételízesítô 75 g  129 Ft
Egységár: 1720 Ft/kg

Gyermelyi tészta 4 toj. fodros nagykocka, 
makaróni 500 g  289 Ft

Egységár: 578 Ft/kg

kecskeméti bébiétel sütôtök csirkehússal, 
csirke vegy. zöldség 190 g  249 Ft

Egységár: 1311 Ft/kg

Sir Morton classic + Earl Grey tea 
20 x 1,75 g + 20 x 1,5 g  349 Ft

Egységár: 5369 Ft/kg

Sport étcsok., márt. rumos ízû kakaós szelet 25 g  55 Ft
Taft hajlakk 200 ml, hajrögz. hab ultra erôs 250 ml  699 Ft

Egységár: 2796, 3459 Ft/l

coop papírzsebkendô 100 db-os, 3 rét.  99 Ft
Egységár: 0,99 Ft/db

LEGyEn EzEnTÚL iS cooP üzLETEink  
REnDSzERES váSáRLójA!

Apróhirdetés
Sajóládon 120 m2-es, tehermentes, te
tő tér beépítésű lakás kiváló lakókörnye
zetben eladó!  A lakás részét képezi egy 
28 m2es nagy műhely betonozott szere
lőaknával, ipari árammal, mely vállalko
zásra is alkalmas. Külön házgyári garázs 
is van az udvaron. A lakás alsó részében 
konyha, étkező, nappali, nagy fürdőszo
ba, míg a tetőtérben 2 és félszoba, zu
hanyzó és külön WC található. A fűtés 
gázkazánnal és vegyestüzelésű kazánnal 
is működik. A lakás árvízmentes terüle
ten van. Ára: 15 millió Ft. Érdeklődni: 06
30/6634420.

Kiadó Zuglóban 50 m2es lakás, közel 
az M3as autópályához, könnyű és gyors 
közlekedéssel a belváros felé. Olcsó rezsi
jű lakás, 2 szoba, sok beépített szekrény 
van. Érdeklődni: Bodnár +3670/262
5645.

Ingatlanfedezetes bankhitelek ma
gánszemélyeknek, kisvállalkozásoknak. 
Tehermentes ingatlan esetén jövede
lemigazolás nélkül, BÁR lista nem mindig 
akadály. Tel.: 70/5100–395, 30/2488–022.

Eladó akciós akác, tölgy, cser kalo
dás tűzifa szorosan egymás mellé rakva, 
konyhakészen 12 500 Ft/üzemi m3 (1 m 
x 1 m x 1 m). Méteresben 12 000 Ft/üze
mi m3 + 500 Ft szállítási költség. Érd.: 06
70/5104605.     

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc,  
Kis-Hunyad u. 9. 
Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék 
E-mail: info@mikom.hu



a város lapja

MiNap

I. (VIII.) évfolyam 27. (35.) szám | 35. hét | 2011. szeptember 3.

programok / hirdetés  11

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Conan, a barbár (MB digitális 3D, 
premier) | 18 | 11.15 (szombat–va-
sárnap), 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 
– 22.30 (péntek–szombat)
Őrült, dilis szerelem (MB pre-
mier) | 12 | 11.00 (szombat–vasár-
nap), 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 
22.15 (péntek–szombat)
Cowboyok és űrlények (MB)  
| 16 | 10.45 (szombat–vasárnap), 
13.00, 15.15, 17.30, 19.45 – 22.00 
(péntek–szombat)
Hupikék törpikék (MB digitális 
3D) | KN | 10.00, 12.00 (szombat–
vasárnap), 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 – 22.00 (péntek–szombat)

Rossz tanár (MB) | 16 | 12.15 
(szombat–vasárnap), 16.30, 18.30, 
20.30 – 22.30 (péntek–szombat)
A majmok bolygója: Lázadás 
(MB) | 12 | 10.15 (szombat–vasár-
nap), 14.30, 20.30 – 22.30 (pén-
tek–szombat)
Frászkarika (MB digitális 3D)  
| 16 | 18.30
Zöld lámpás (MB digitális 3D)  
| 16 | 17.00
Amerika kapitány: Az első 
bosszúálló (MB digitális 3D)  
| 12 | 13.45, 19.30
Verdák 2. (MB digitális 3D)  
| KN | 10.15, 12.30 (szombat–va-
sárnap), 14.45

Verdák 2. (MB) | KN | 10.30, 12.45 
(szombat–vasárnap), 15.00
Micimackó (MB) | KN | 10.00 
(szombat–vasárnap)
Förtelmes főnökök (MB)  
| 16 | 17.15, 19.30 – 21.30 (pén-
tek–szombat)
Transformers 3. (MB digitális 
3D) | 16 | 22.00 (péntek–szombat)
Harry Potter és a halál erek-
lyéi (MB digitális 3D) | 12 | 11.30 
(szombat–vasárnap), 14.15
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magya-
rul beszélő, KN – korhatár nélkül, BA – kor-
határi besorolás alatt. A 13 óra előtti kezdé-
si időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 
21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinema city, Plaza  – szeptember 1–7. ›››››››››

Szeptember 1–Szeptember 7. | Szerdáig | 16.00 Micimackó; ameri-
kai animációs film | KN | (Uránia-terem) | 17.00, 19.30 Emberek és istenek; 
feliratos francia filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 Amerika kapi-
tány: Az első bosszúálló; amerikai sci-fi akciófilm | 12 | (Uránia-terem).

Szeptember 8–Szeptember 14. | Szerdáig | 17.00 A turné; feliratos 
szerb–boszniai vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Ne engedj el!; feliratos an-
gol–amerikai film | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 Talán egy másik életben; fel-
iratos, osztrák–magyar–német háborús film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Han-
na – Gyilkos természet; feliratos, amerikai–angol–német akcióthriller | 16 
| (Uránia-terem).

art mozi, művészetek háza ››››››››››››Programajánló ››››››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Szeptember 5. | hétfő 06.00 Az előző esti 

adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főisko-
lások, egyetemisták műsora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tripla sárkány, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 6. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura 
– életmódmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Mis-
kolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 21.00 Válás olasz módra, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 7. | Szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum, 
bevezetés a jövő világába (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti 
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Há-
lózat TV) 21.00 Csoda Sage Creek-ben, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 8. | cSütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Vi-
rágzó Magyarország: Bátonyterenye (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Pro-
menád, kulturális magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Vanderfullájf, kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV.) 21.00 Bikinis őrület, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 9. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, 
autós magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában, magazinműsor 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Breakheart-szoros, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 10. | Szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Hely-
zetkép, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírhá-
ló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 
23.00–07.00 Képújság.

Szeptember 11. | vaSárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 
Bencze-show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kultu-
rális magazin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–
07.00 Képújság.

» Kisboldogasszony ünnepe lesz szeptember 
8-án, csütörtökön, a szokott hétköznapi miserend mellett a 
nagyobb templomokban 10 órakor is lesz szentmise. 

» A nyári szünet után a Zárdakápolnában vasárnap 
reggelente fél 8-kor, a Kálvária-kápolnában délelőtt fél 11-
kor ismét lesznek szentmisék.

» A minorita plébánián szeptember 4-én, vasárnap 
délután 4 órakor mocorgós szentmisét tartanak a kisgyerme-
kes családoknak az ebédlőben.

» A diósgyőri plébánia Mária neve búcsúját jövő 
vasárnap, szeptember 11-én tartják a 11 órai szentmise ke-
retében, melyet Koós Ede érseki biztos mutat be. Előtte há-
romnapos lelkigyakorlatos szentbeszédekre kerül sor szerdá-
tól péntekig az este fél 7 órai szentmisék keretében, amelyet 
Szarvas Péter esperes, a Szent Anna-templom plébánosa tart. 
Nyolcadikán, csütörtökön a szentmise után hangverseny lesz 
a diósgyőri templomban.

harang-hírek ››››››››››››

HIrDetés

HIrDetés

Jegypénztár: Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844, 30/846-3009

„EzEk mind mi vagyunk”
mûfaji kalandozások a miskolci Szimfonikus zenekarral

Klasszikus, filmzene, jazz, operett mûvek l Vezényel: kovács László
Szeptember 9., péntek, 19.00 óra l Jegyár: 1500 Ft, miskolc kártyával 1200 Ft.

Amennyiben a szeptember 9-i koncertre és a szeptember 11-i színházi elôadásra egyidejûleg vált jegyet,  
a két elôadásra kedvezményesen 2500 Ft-ért, Miskolc Kártyával 2000 Ft-ért vásárolhatja meg jegyét.

JátSSzunk zEnét a SzimFonikuSokkaL! 
történEtEk ütEmvároSbóL

Vezényel: Kovács László l Forgatókönyvíró és mûsorvezetô: Csuka Tímea
Szeptember 10., szombat, 15.30 óra l Jegyár: 500 Ft

SzakcSi LakatoS Jr. trió koncErt
orbán györgy – bôgô l balázs Elemér – dob l Szakcsi Jr. – zongora

Szeptember 10., szombat 19.00 óra l Jegyár: 600 Ft

a centrál Színház bemutatja Woody allen komédiáját:

nEW york-i komédiák  
Egyfelvonásos vígjáték, fordította: Prekop Gabriella 

Fôbb szerepekben: básti Juli, rudolf Péter, nagy-kálózy Eszter
Szeptember 11., vasárnap, 19.00 óra l Jegyár: 1500 Ft, miskolc kártyával 1200 Ft.

Amennyiben a szeptember 9-i koncertre és a szeptember 11-i színházi elôadásra egyidejûleg vált jegyet,
a két elôadásra kedvezményesen 2500 Ft-ért, Miskolc Kártyával 2000 Ft-ért vásárolhatja meg jegyét.

A Bükki Vadas - Boros Napok nyitókoncertje:

Szeptember 9. péntek

Diósgyőri vár

Élsz-e még? Turné 2011

P. MOBIL-KONCERT 
Jegyelővétel: Ady, Fehér Fotó, Diósgyőri vár

Információ: www.adymuvhaz.hu 
tel.: (46) 530-516, 533-355

Szeptember 10. szombat

BÜKKI  
VADAS-BOROS NAP

GASZTRONÓMIAI UTCA, 

BOR-  
ÉS PÁLINKAUDVAR,

FŐZŐVERSENY, 

CSALÁDI DÉLELŐTT,

DÉLUTÁN 4 ÓRÁTÓL 

KOVÁCS KATI, 

HOT ROAD BAND

BŐVeBB INFO:  
WWW.ADYMUVHAZ.HU 

TANFOLYAMOK 
DIÓSGYŐRBEN, AZ ADYBAN

(MKK Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ, 3534 Miskolc, Árpád u. 4. sz.)

Napijegy- és havibérlet-árainkat, további információkat, valamint 

AZ INGYeNes BeMUtAtÓÓrÁK IDŐPONtJAIt  
Keresse HONLAPUNKON: www.adymuvhaz.hu 

tel.: 46/530-516, e-mail: p.melinda@adymuvhaz.hu

Szeptember 3. | Szombat
13.00 | Rádióamatőrök találkozója. Baross G. 29/J.
17.00 | Mariska-bál. Mosoly Országa Kulturális 

Egyesület. VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.
17.00 | Dió dáridó. Az Indián Nyár Értelmiségi Kör 

rendezvénye. Őszi Napsugár Otthon.
21.30 | Kiss Csaba és barátai koncert. A MÉZ prog-

ramja. Független Zenei Kulturális Központ, Papszer 48.

Szeptember 4. | vaSárnap
17.00 | Vasárnapi randevú klub. VOKE Vörösmar-

ty Művelődési Ház.

Szeptember 6. | kedd
09.30 | Barangolás a zene világában. Bócz Sándor 

zenetörténész előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.

Szeptember 9. | péntek
17.30 | Capriccio duó. Művészetek Háza előtti tér.
18.00–23.00 | Szépkorúak Barátság Klubja. 

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.
19.00 | Ezek mind mi vagyunk. A Miskolci Szimfo-

nikus Zenekar koncertje. Művészetek Háza.
19.00 | Magyar az űrben. Dr. Szabó Gyula Bemuta-

tó Csillagvizsgáló.

19.00 | VII. Bükki Vadas-Boros Napok – P. Mobil 
koncert. Előzenekar: Radar. Diósgyőri vár.

21.30 | Fake smile, Nonverse koncert. A MÉZ prog-
ramja. Független Zenei Kulturális Központ, Papszer 48.

Szeptember 10. | Szombat
10.00 | VII. Bükki Vadas-Boros Napok. Diósgyőri vár.
15.30 | Játsszunk zenét a Szimfonikusokkal! 

Művészetek Háza.
17.30 | Musicalválogatás. A Pécsi Sándor Guruló 

Színház előadása. Művészetek Háza előtti tér.
19.00 | Szakcsi Lakatos Jr. Trió. Művészetek Háza.

21.30 | Progtyca-koncert. A MÉZ programja. Füg-
getlen Zenei Kulturális Központ, Papszer 48.

Szeptember 11. | vaSárnap 
10.30–20.00 | Mária-búcsú. Diósgyőri templom.
16.00 | Deák Gábor fuvolaművész és Heinz 

Dannenbauer csembalóművész hangverse-
nye. Avasi református templom.

17.30 | Musicalkosár. Művészetek Háza előtti tér.
19.00 | Centrál Park West. Egyfelvonásos vígjáték. 

Művészetek Háza.
» részletes programajánló a minap.hu-n

Miskolc,  Gárdonyi Műv. Ház  (sütő J. u. 42.)

Időtartam: 12 vasárnap (36 tanóra)
Időpontok: 14.00–16.30 kezdő, 17.00–19.30  haladó

2011. szeptember 11. (vasárnap)
ingyenes foglalkozás: (14.00–15.00)

utána beiratkozás: (15.00–16.00)

Első foglalkozás:

2011. szeptember 18. (vasárnap)
Kezdő tanfolyam táncai: angolkeringő, bécsi keringő, tangó, 

slowfox, samba, rumba, cha-cha-cha, swing, rock and  roll, csárdás.
Információ: (30)535-6671 (15.00-tól 20.00-ig)

www.szalontanc.hu

feLnőtt  tárSaStánc
tanfolyam VASÁRNAPONKÉNT 12 – 99  éves korig

ZENÉS NŐI KONDITORNA 
Nagy Tünde aerobicoktatóval

GABRIELLA NŐI KONDITORNA 
Hoórné Krasznai Gabriellával

ZUMBA FITNESS
Mezei Ágnes, nemzetközi zumba-  
instruktorral

KANGOO JUMPS
Hamar Nikolettával 

MODERN TÁNC 
Berger Ildikó táncpedagógussal

DIVAT- ÉS SHOWTÁNC 
Csantavéri Tünde táncművésszel

HASTÁNC
Zámborszky Eszterrel

KÖDMÖN TÍZ TÁRSASTÁNC  
FELNŐTTEKNEK
Mezei Ágnes társastánc-oktatóval

GYERMEK-ELSŐSEGÉLY  
SZÜLŐK RÉSZÉRE
Kőházy Gábor mentő szakápolóval

MÉDIASZAKKÖR –  
ALKALMAZOTT FÉNYKÉPÉSZET
Juhászné Frigyik Dóra,  
alkalmazott fényképésszel

HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍJÁSZKLUB
Juhász Márton hagyományőrző

KÖDMÖN TÍZ TÁRSASTÁNC  
ALSÓSOKNAK
Süttő Roland táncoktatóval

KARATETANFOLYAM  
GYEREKEKNEK 
Szabó Máté, egydanos karateedzővel

MOZGÁSMŰVÉSZETI  
ÓVODA
Foglalkozásvezető: Mezei Ágnes 
táncoktató

KID’S CLUB  
(0–10 éves korig)
Illés Angéla, angol nyelvtanítóval

CSIRI-BIRI BABATORNA
Nagy Nórával

A DIÓSGYŐRI VÁRBAN
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Harmóniatér
A Harmónia napja címmel ren-
dezett a miskolci BioHarmónia 

Tai Chi Közhasznú Egyesület 
szombaton a Hősök terén. Be-

mutatták a több mint száz moz-
dulatból álló tai chi mozgásfor-
mát. A bioharmónia egyesület 

már nyolc éve tart a tanévkezdés 
előtt különböző bemutatókat, 

amelyek célja, hogy szemléltes-
sék városunkban a tai chi egész-
ségmegőrző és -javító szerepét. 

A harcművészet e formája a las-
sú, természetes mozgássoroza-

tokat használja, amely a testet és 
a lelket egyaránt ellazítja, amel-
lett, hogy fejleszti az erőt, moz-
gékonyságot és javítja a koordi-

nációs képességet.
(fotó: Mocsári L.)

„Minden tanév új mérkőzés”
Pályája elején tíz évig óvó-
nőként dolgozott, idén 
azonban már 27. tanévét 
kezdi meg tanítónőként az 
Avastetői Pattantyús Álta-
lános Iskolában Simonné 
Molnár Magdolna.

– Egykori osztályfőnököm meg-
szerettette a sportot, és megta-
nított küzdeni is. Mivel csapat-
játékos vagyok, én a diákok, a 
pedagógusok közösségét válasz-
tottam. Ez vezetett erre a pályára, 
és itt remek közegben dolgozha-
tok – meséli Manyi néni.

A számtalan osztályt kinevelt 
tanítónő azért váltott óvodáról 
iskolára, hogy végigkövethesse, 
egy gyerek értelme hogyan bon-
takozik ki az évek során, miként 
válik egy első osztályba belépő, 
megszeppent kisgyermekből ön-
tudatos diák negyedik végére.

– A tanítói munka nem arról 
szól, hogy megtanítunk egy isko-
lást írni, olvasni, hanem a folya-
matos változásról, a pedagógus 
és a diák fejlődéséről. Sportnyel-
ven szólva, minden tanév egy új 
mérkőzés – vallja Manyi néni, aki 

nyáron sem „bírja ki” gyerekek 
nélkül, hiszen táboroztat a szün-
időben. Szerinte – bár közhely, de 
mindent elárul, s mégis ez a pálya 
lényege – szeretni kell a gyereke-
ket ehhez a hivatáshoz.

Mint mondja, példakép nem 
akar lenni, de példát akar mutat-
ni – úgy a teremben, mint az élet-
ben. Első szempontja a nevelés, 
de életeleme a beszélgetés, a mo-
solygás, a játék, a humor is. 

– Ha megtanítok valamit, szere-
tem látni a gyü möl csét, mondhat-
ni ered mény cent rikusság ve zérel 
– fogalmaz Simonné Molnár 
Magdolna. – Szeretem feltenni a 
kérdést, mit tanulnak tőlem, mi-
lyennek látnak a nebulók.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Benedek László: 
Lépj, hogy tovább élj
A halálozási statisztika azt mutatja, hogy 
hazánkban egyre csökken az átlagéletkor. 
Törvényszerű lenne az öregedési folyamat 
felgyorsulása és az ezzel együtt járó beteg-
ségek idő előtti megjelenése, a korai halálo-
zás? A válasz egyértelműen nem. Benedek 
László könyvében egy orvos és egy testne-
velő tanár tapasztalatai, ajánlatai követhe-
tők végig. Lépéseket lehet tenni a korai ha-
lál ellen, ez a könyv pedig segít elindulni az 

úton, egy egészséges életmód kialakításával.

Gállné Gróh Ilona: Ringató
A nagy zenepedagógus elődök, Ko-
dály Zoltán és Forrai Katalin útját 
követi Gállné Gróh Ilona. A Ringa-
tó-foglalkozások könyvben is megje-
lennek, hogy a legkisebbek is boldo-
gan éljék mindennapjaikat. Dalok és 
játékok, amik nem csupán a gyerme-
ki lelket simogatják, hanem az édes-
anyákét is. A bőséges gyűjteményben 
mindenki talál magának kedvére va-
lót, hiszen többek között a foglalkozásokon elhangzott népdalok is 
megtalálhatók benne. A könyv CD-mellékletet is tartalmaz, hogy a 
Ringató ne csupán a papírlapokon elevenedjen meg.

97 éve, 1914. augusztus 29-
én érkezett meg az első sebe-
sültszállító szerelvény a galíciai 
frontról a Tiszai pályaudvarra. 
Innen a Gömörire tolták a va-
gonokat, ahonnan szekereken 
vitték a sebesülteket a kórház-
zá átalakított Rudolf gyalogsá-
gi laktanyába. 

83 éve, 1928. augusztus 30-
án látott először „beszélő fil-
met” a miskolci közönség az 
Apolló moziban. Az Apolló 
az 1911-ben átadott Weidlich-
palotában nyílt meg, majd 
1921-től a felújított északnyu-
gati alagsori részben műkö-
dött. Végleges helye az Avas 
Szállóban lett, s Kossuth mozi 
név alatt itt is szűnt meg.

133 éve, 1878. augusztus 
31-ére virradóra pusztította 
el Miskolcot addigi történe-
tének legnagyobb árvize. 260 
ember halt meg, 8 malom, 
698 ház, másfélezer gazdasági 
épület lett rommá. Az árvízre 
az 50. évfordulóra avatott em-
lékmű emlékeztet.

Hétforduló ›››››››››

GénIusz KönyváRuház
3530 Miskolc, Széchenyi u.107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Névadó – Móra Ferenc
Majláth és Berekalja 
„főutcája” a Szinva-pa-
tak jobb oldala mentén. 

Móra Ferenc fiata-
lon, 26 éves korában 
járt először itt és is-
merkedett városunk-
kal. Ekkor volt a Vidé-
ki Hírlapírók Országos 
Szövetsége közgyűlése, 
ahol a Szegedi Napló képviseletében 
beszédet is tartott. Az első világhá-
ború után gyakrabban megfordult 
Miskolcon, a Gazdakörben, majd 
a Zenepalotában tartott előadáso-
kat. 1926-ban a Miskolci Naplónak 
adott interjújában mondta, hogy ide 
nem vendégszerepelni, hanem haza 

jön. Miskolci barátai-
val mindig felkereste a 
Nagy-Avason Marjalaki 
Kiss Lajos pincéjét, ahol 
elbeszélgettek történe-
lemről, irodalomról, a 
világ dolgairól.

1934-ben a Regge-
li Hírlap terjedelmes 
cikkben közölte, hogy 

Móra Ferenc meghalt, s méltatta 
munkásságát. A Gazdakörben ba-
rátai megemlékeztek róla, s em-
léktábla került az avasi pincére is. 
(1879–1934 között élt, Szegeden 
hunyt el. 2007-ben az eredeti szö-
veggel emléktáblája visszakerült a 
volt Marjalaki-pincére.)                 D. I.

ne engedj el! 
Angol bentlakásos iskolában töltöt-
te gyermekkorát Katy, Tommy és 
Ruth. A látszólag idilli állapotban 
egy, a jövőjüket érintő sötét titokra 
bukkannak. Amikor elhagyják az 
iskolát, s közelebb kerülnek ezzel az 
elkerülhetetlen végzetükhöz, barátságukat olyan kínzó érzelmek ár-
nyékolják be, mint a szerelem, a féltékenység vagy az árulás.

feliratos angol–amerikai film, korhatár 16 év
Művészetek háza, uránia-terem; szeptember 8–14., 17.30

filmajánló ›››››››››››

Majmok, malacok
A megözvegyült miskolci zász-

lósfarkú hím gereza Rotterdam-
ban négy nőstény társaságában 

folytatja életét, cserébe Hollandiá-
ból egy középkorú (17-18 éves) 

gerezapár érkezett a Miskolci Ál-
latkert és Kultúrparkba. Rövide-

sen további emlősök, madarak 
is érkeznek az állatkertbe, és már 
nagyon várják  Marosvásárhely-

ről a medve testvérpárt az elhunyt 
Gabi maci helyére. (fotó: J. Á.)

Akkor és most… Az erdei iparvasút Miskolc (Szent Anna-
templom) – Garadna vonalszakasza, mint a vállalkozás fővonala, 17,7 
kilométer hosszú volt, és 1919–1920 között épült. A Palotaszálló építé-
sekor a fogadóállomást és peronját délebbre helyezték, az új egyemele-
tes, s a mellé épített földszintes házzal egy időben építették az új foga-
dóállomást. A vasút megváltozott nyomvonala két új alagutat is kívánt, 
„...az itt nyert kő minden darabját felhasználták részben az építkezés-
nél, részben az utak burkolására” – írta a Reggeli Hírlap 1928-ban. A 
képeslap az 1930-as évek elején készült.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Juhász Ákos fotója)

Ha jogi természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, 
küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk: 
info@mikom.hu. Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tu-
lipán Péter ügyvédek írásos válaszukkal állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››

HIrDeTéS

100 éve írták…
1934-ben ünnepelte a város ön-
állóságának negyedszázados év-
fordulóját. Augusztus 5–12. kö-
zött számos rendezvényt tartottak. 
A díszközgyűlés döntést hozott ar-
ról, hogy a város nagyjainak nevét 
márványtáblán őrzik meg. Felavat-
ták a kilátót, Lévay József szobrát és 
9-én az Országzászlót. Volt tenisz-, 
sportlövőverseny és labdarúgó-mér-
kőzés Kassa és Miskolc (MVSC) csa-
patai között. A rendezvénysorozatot 
toronyzene és tűzijáték fejezte be. 

Dobrossy István


