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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Nemzetközi, 
film, fesztivál
idén hivatalosan szeptember 17-én 
kezdődik a cineFest Miskolci nem-
zetközi Filmfesztivál, de lesz 0. nap is.  
helyzet-kép | 4. oldal

klubház 
fiatalokNak
az avason nyílt meg Magyaror-
szág első, kék vonal névre ke-
resztelt komputer-klubháza.  
ifirovat | 8. oldal

a kert és 
a gazdája
Heinemann pál szerint az em-
ber életminőségét nagyban 
meghatározza a lakókörnyezet.  
életmód | 7. oldal

Fontos kérdésekről döntve

Szeptemberi ülését tartotta csütörtökön Miskolc város közgyűlése. 
Többek között az önkormányzati gazdálkodás I. féléves helyzetéről, 
a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, 
valamint oktatási, egészségügyi, városfejlesztési ügyekben, személyi 
kérdésekben is döntött a grémium. 

» részletek az 5. oldalon

Eredményes szezon
Nőtt a Barlangfürdő látogatott-
sága, valamint megújult a strand 
melletti Barlang Aquaterápia, me-
lyet június 1-jétől a Miskolci Tu-
risztikai Kft. üzemeltet. Ennek 
kezeléseit bárki igénybe veheti: há-
ziorvosi beutalóval a reumatoló-
giai kezeléseket, szakorvosival a 
gyógykezeléseket, privát alapon 
pedig bármelyiket.
» részletek a 3. oldalon

Kulturális „nagyhét”
Elkezdődött az új évad a Miskolci Nemzeti Színházban és a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekarnál is. Most ünnepli fennállásának 5. évfor-
dulóját a Művészetek Háza – egyszóval zajlik az élet a kulturális in-
tézményeknél.

» cikkeink a 4. oldalon

marha 
szegy-
oldalas

darált 
hús

799
Ft/kg

599
Ft/kg

miskolc.auchan.hu 2011. szeptember 9 – 15. között

Ingyenes  gyógyszer-
házhozszállítás!

  gyógyszer-
házhozszállítás!

  gyógyszer-

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

HIrdeTés

HIrdeTés

Védett belváros. Műemlék jelentőségű területté nyilvánították 
több épület és terület mellett Miskolc történelmi belvárosát. A Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium erről szóló rendelete múlt pénteken lé-
pett életbe. A belvároson belül a Búza tér és a Kis-Hunyad utca, vala-
mint a Soltész-Nagy Kálmán utca közötti területet érinti a rendelet, 
tudtuk meg Okrutay Miklóstól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda (KÖI) műemlék-
felügyelőjétől.                                                                  » cikkünk a 3. oldalon

Tisza Diósgyőrben
A nemzetközi porondon a magya-
rok közül legtovább jutó atomvá-
ros csapatához látogatnak vasárnap 
a DVtK labdarúgói, akik két győze-
lemmel töltötték ki a bajnoki szüne-
tet. Közben új játékossal gyarapo-
dott a keret.

Múlt hétvégén nem rendeztek for-
dulót a labdarúgó NB I-ben a válo-
gatott mérkőzések miatt, azonban 
a futballrajongók nem kesereghet-
tek a pauzán. A DVTK két sikerrel 
hangolt a paksi bajnokira (vasárnap 
16.00, játékvezető Takács János): 
Alsóbereckiben hírverő mérkőzé-
sen 25–0-ra győzte le a helyi gárdát, 
a Ligakupában pedig 4–0-ra kiütöt-
te a Mezőkövesdet, visszavágva a ta-
valyi két NB II-es fiaskóért.

Szintén örvendetes a Diósgyőr-
szurkolók számára Tisza Tibor visz-
szatérése. A válogatott támadó több 
mint négyhónapos tárgyalássorozat 
után bólintott rá a DVTK ajánlatára 
– a 2004–2005 között piros-fehér-
ben 42 meccsen 15 gólt szerző csa-
tár hároméves szerződést kötött a 
klubbal.                 » folytatás a 9. oldalon

Nem veszi meg a város az erőművet
Marad a Magyar Villamos 
Műveké a Miskolci Fűtő-
erőmű.

Az egyelőre szűkszavú indoklás 
szerint a villamosenergia-terme-
lést érintő jogszabályi változás, il-
letve bizonyos feltételek nem tel-

jesülése miatt állt el az MVM és 
MIHŐ Kft. az üzletrész vásárlásá-
tól. A hírt a holding kommuniká-
ciós vezetője úgy kommentálta: az 
üzletrész megvásárlásának meg-
hiúsulása előnyös mind a városra, 
mind a miskolciakra nézve.

– A jogszabály hátterének a 
megváltozása és a feltételek nem 
teljesülése miatt végül is a felek el-

álltak vételi és eladási szándékuk-
tól, de ez egyik fél számára sem 
jelent semmiféle hátrányt, se köve-
telést – magyarázta Pásztor Imre. 
Hozzátette, amennyiben az MVM 
a jövőben értékesíteni szeretné a 
Miskolci Fűtőerőműben lévő üz-
letrészét, a városnak és a Miskolc 
Holdingnak lehetősége van élni 
elővásárlási jogával.

Megtámadták a 
villamostendert
Jogorvoslati kérelemmel for-
dult a Solaris és a Ganz-Sko-
da is a Közbeszerzési Dön-
tőbizottsághoz a Zöld Nyíl 
miskolci villamosprojekt ne-
gyedik járműtenderének ered-
ményével kapcsolatban.

» folytatás a 3. oldalon

Dugó egy sávon az Újgyőri főtéren
Néhány napja adták át a 
forgalomnak az átépített 
Újgyőri főtér nagy részét. Az 
első napokat a fejetlenség jel-
lemezte, aztán a helyzet min-
denki számára világossá vált, 
ám a délutáni csúcsban jelen-
tős dugót tapasztaltunk.

Tucatszám érkezett szerkesztő-
ségünkbe a panasz a megújult 
Újgyőri főtér közlekedésével kap-
csolatban. Olvasóink nagy része 
azt nem érti, hogy a körforgó di-
ósgyőri kihajtóját miért szűkítették 
le egy sávra, méghozzá közvetlenül 
egy lámpás gyalogátkelő előtt. 

Kimentünk hát mi is a helyszín-
re hétfőn, és nagy káoszt tapasztal-
tunk. Ekkor ugyanis még nem vol-
tak felfestve az útburkolati jelek, és 
nem volt egészen világos, hogyan 

kell a körforgalomban közlekedni, 
illetve, hogy a diósgyőri kihajtónál 
kinek volt elsőbbsége.

Szerda délelőtt minden útbur-
kolati jel és tábla a helyére került, 

kimentünk hát újra délután négy 
órakor, hogy megnézzük, milyen 
a forgalom és a közlekedés a vá-
ros egyik legforgalmasabb cso-
mópontjában most. Nem maradt 

kérdés a tekintetben, hogy kinek 
merre kell közlekedni, és hol kinek 
van elsőbbsége. És afelől sem, hogy 
óriási a dugó.

» folytatás a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

HIrdeTéS

» Katona Ferenc | az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője lakossági fóru-
mot tart szeptember 16-án, pénteken délután 4 órától a Selyemréti Tehetséggondozó Kollégium 
parkolójában.

» Gonda Géza | a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát 
tart szeptember 22-én, csütörtökön délután 2 órától a hejőcsabai Coop Áruház melletti parkolóban.

» Eperjesi Erika | a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője lakossági fogadó-
órát tart szeptember 12-én, hétfőn délután 5 órától a Szilágyi Dezső Általános Iskolában; szept-
ember 19-én, hétfőn délután 2 órától a Megyei Könyvtár mögötti parkolóban, délután 4 órától a 
Petneházi utcai Óvodában.

» Szabó Sándor | a 11. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 
szeptember 21-én, szerdán délután 2 órától a Centrum Áruház mögötti parkolóban, délután 4 órá-
tól a Malomszög utcai parkolóban. Szeptember 23-án, pénteken délután 2 órától a Jókai Reformá-
tus Általános Iskola melletti parkolóban.

» Kovács Józsefné | a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője lakossági fóru-
mot tart szeptember 16-án, pénteken délután 2 órától a Tizeshonvéd u. 12. szám alatt; szeptember 
17-én, szombaton délelőtt 11 órakor a Mátyás király u.-i ABC-nél; szeptember 23-án, pénteken dél-
után 2 órától a Jókai Református Általános Iskola melletti parkolóban.

» Gazdusné Pankucsi Katalin | a 16. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője lakossági fórumot tart szeptember 17-én, szombaton reggel 8 órától a Lomb úti buszvégál-
lomásnál.

» Seresné Horváth Zsuzsanna | a 18. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője lakossági fórumot tart szeptember 20-án, kedden délután 2 órától az Otthon Étterem melletti 
parkolóban, délután 4 órától az Ady Művelődési Ház mellett.

képviselői fogadóóra ››››››››››››

3525 MISKOLC, KOSSUTH U. 11.
Tel.: 46/509-530 Ny.sz.: 05-0226-04

FRANCIA  
NYELV, KULTÚRA, JÓ HANGULAT

ezt kínáljuk

NYeLVTANFOLYAMAINKrA
beiratkozó tanulóinknak

Kezdőtől haladóig
csoportos és egyéni órák

Nyelvvizsga és nyelvvizsga-előkészítő

Beiratkozás és szintfelmérés: szeptember 5-től

Filmklub: 15.00–21.30  Szociális témájú rövidfilmek a Szegénység arcai filmfesztivál díjnyertes alkotásaiból.
Add a hangod! 15.00–19.30  Hangoskönyvkészítés. A programban Nemere István és Fecske Csaba egy-egy művét rögzítjük.

Önkéntes Performansz: 15.00–22.00  Az önkéntesség bemutatása. Játékos feladatok 
(önkéntes totó, versfaragás, képeslapkészítés). Önkéntes szerepjátékok a sétálóutcán. 

Kiállítás: 14.00–22.00   „AKTIVITÁS-ALKOTÁS-IDŐSKORBAN IS” Csitári Jánosné Varga Ili nyugdíjas festőművész kiállítása
A programok helyszíne: Szikra Alapítvány – Széchenyi utca 19., 4/3. Weidlich udvar

A programokba díjtalanul bárki bekapcsolódhat.

Civilek Éjszakája – SZEPTEMBER 10.
Információk: www.szikraalapitvany.hu/onkentes Őszi cipôvásár

Nem csak a „20” éveseké a világ!

ha fáj a lába, 
jöjjön el!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Egyes termékek 2500 Ft-tól
l női utcai félcipők
l női alkalmi félcipők

SzéleS, problémáS,  
fájóS lábakra

Szeptember 17., 9–12-ig.
Miskolc, Technika Háza

} bőrbéléssel

hírhasáb ››››››››››››

» Személyi változások. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Föld-
hivatalának kirendeltségei élén 2011. szept-
ember 1-jével személyi változások történtek. 
A Miskolci Körzeti Földhivatal új vezetője dr. 
Juhász Tibor, míg az Edelényi Körzeti Földhi-
vatalt a továbbiakban Horváth Dénes irányítja.

» Pollenjelentés. A 35. heti száraz, na-
pos időjárás kedvezően hatott a növények pol-
lenszórására, ezért továbbra is nagyon magas 
volt a levegő pollenterheltsége. A parlagfű az 
összpollenszám mintegy 70 százalékát tet-
te ki. A hét közepétől már pollenkoncentráci-
ójának mérsékelt csökkenése figyelhető meg, 
azonban ez továbbra is nagyon magas szin-
tet jelent. A pázsitfűfélék pollenszórása nö-
vekedett, közepes értéket mutatott. A to-
vábbi allergén növények (libatopfélék, útifű, 

fészekvirágzatúak) virágporszemei alacsony 
mennyiségben keringtek a levegőben. A csa-
lánfélék pollenkoncentrációja közepes érté-
ket mutatott. A légtérben előforduló allergén 
gombaelemek száma közepes volt.

» Oktatási változások. A 2011–
2012-es tanévben módosult az óvodai neve-
lési program, az 5–6. évfolyamon megszűnt 
a nem szakszerű oktatás kötelezősége, visz-
szaállt a teljesítményértékelés hagyományos 
rendje, a tanárok bántalmazása büntethető-
vé vált, módosultak az érettségi vizsgák sza-
bályai, a családtámogatás folyósítása iskolá-
ba járáshoz kötődik. Újdonság a határon túli 
kirándulások lehetőségének biztosítása, társ-
program elindítása (közösségi szolgálat). A 
változások várhatóan a 2012–2013-as tanév-
től lépnek életbe. 

kormányhivatali hírek ›››››››››››››››››››››

Újabb változások. Átadják az új 
útpályát a Kökény utca és a Köln utca 
között Diósgyőrben a villamospálya 
meghosszabbításának szakaszán 
szeptember 12-től, hétfőtől. Ezzel 
párhuzamosan a félpályás, jelzőlám-
pás forgalomkorlátozás lerövidül a 
Kökény utca és az 1A-s autóbusz in-
dulóhelye közötti szakaszra. Szintén 
hétfőtől áthelyezik az 1, 5, 15-ös au-
tóbuszok Felső-Majláth megállóit is.

Véradás. A lecsökkent vérkészletek 
feltöltése érdekében véradó napot 
tart a Magyar Vöröskereszt Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 
szeptember 10-én, szombaton déli 
12 és este 6 óra között a Bajcsy-Zsi-
linszky utca 2–4. szám alatti bevásár-
lóközpont 2. emeletén. 

Szépkorúak Akadémiája. Hama-
rosan indul a Szépkorúak Akadémi-
ája harmadik tanéve a Miskolci Egye-
temen. A beiratkozásra szeptember 
12-én, hétfőn délelőtt 8 és délután 5 
óra, valamint szeptember 16-án, pén-
teken déli 12 és délután 1 óra között 
lesz lehetőség a Miskolci Egyetem au-
lája jobb oldalán lévő pultnál. Mini-
mum érettségivel rendelkező, az 50. 
életévüket betöltött érdeklődőket vár-
nak. Részletek: www.uni-miskolc.hu.

Vetélkedő diákoknak. Kulturá-
lis és országismereti vetélkedőt szer-
vez Nagy-Britanniáról angol nyelven 
11. és 12. évfolyamos diákoknak a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. A 
kérdéssor letölthető a honlapjukról 
(www.rfmlib.hu). Beküldhető szep-
tember 25-éig.

Darazsak! A borsodi erdőkben is 
megszaporodtak a lódarazsak. A ki-
rándulóknak nem árt óvatosnak len-
ni a fészkek környékén, illetve, akik 
hajlamosak az allergiás tünetekre, vi-
gyenek magukkal ellenszert, kéri az 
Északerdő.

Jubileum Tőkéssel
Szabó Sándor református lelkipász-
tor belvárosi gyülekezeti szolgála-
tának 30. évfordulója alkalmából 
hálaadó istentiszteletet tartanak a 
Kossuth utcai református templom-
ban szeptember 18-án, vasárnap 
délelőtt 10 órától. Az istentiszteleten 
Tőkés László püspök, az Európai 
Parlament alelnöke hirdeti az igét, 
köszöntőt mond Szászfalvi László 
államtitkár, míg csembalón Heinz 
Dannenbauert, fuvolán ifj. Deák 
Gábort hallhatják az érdeklődők.

A munkába állást segítették
Eredményesen pályázott az 
Iránytű Szociális Szolgálat „A 
családsegítő szolgálatok foglal-
koztatást elősegítő szolgáltatá-
sainak fejlesztése” címmel kiírt 
foglalkoztatási program támo-
gatására. A „Többet tudsz – 
többre jutsz” pályázaton közel 
kilencmillió forint forrást nyer-
tek. A projekt célcsoportját a 
Miskolcon élő, aktív korú, nem 
foglalkoztatott, rendszeres szo-
ciális segélyben, valamint a bér-
pótló juttatásban részesülők al-
kotják. Két év alatt 120 embert 

vontak be a programba, amely-
nek végső célja a programban 
részt vevők alkalmassá tétele a 
munkára, és legalább tizenket-
tőjük munkába segítése volt. 
Tevékenységük sikerességét tá-
masztja alá, hogy a résztvevők 
43 százalékos gazdasági integ-
rációja valósult meg a program 
ideje alatt. A résztvevők elége-
dettségi kérdőívvel értékelhették 
többek között a program szer-
vezettségét, a szakemberek fel-
készültségét és a kapott ismere-
tek hasznosíthatóságát.

Előzetesben a gyanúsított
A törvény adta időkeretet teljesen ki-
használva, kedden kora délután ve-
zették előzetes tárgyalásra a bíróság-
ra azt az 51 éves felsőzsolcai állandó 
lakhelyű, de Miskolcra is bejelentke-
zett nőt, akit Rózsika néni (†86) meg-
ölésének gyanújával vett bűnügyi 
őrizetbe szombaton a rendőrség.

– A bíróság egy hónapra elren-
delte az 51 éves női gyanúsított 
őrizetbe vételét, mivel fennáll a 
szökés, elrejtőzés, valamint tekin-
tettel a nyomozás kezdeti szaká-
ra, a bizonyítékok megsemmi-
sítésének a veszélye. Emberölés 
bűntettével gyanúsítják – közöl-
te a döntést Szabó József, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bí-
róság sajtószóvivője.

Információnk szerint a meg-
gyanúsított nő felsőzsolcai ál-
landó lakhellyel  rendelke zik, 

ide iglenessel pedig Miskolcra 
jelentkezett be. Az áldozatot sze-
mélyesen jól ismerte. Tudomá-
sunk szerint konfliktusba is ke-
veredett korábban vele.

– A nyomozás eddigi adatai 
szerint az elkövető előzetes szóvál-
tást követően, felfokozott érzelmi, 
indulati állapotba kerülve végzett 
áldozatával – tájékoztatott Gaskó 
Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitányság 
kommunikációs irodájának ve-
zetője. – Az idős hölgy halálához 
kötődően napvilágot látott külön-
böző alaptalan híresztelésekkel el-
lentétben az elvégzett adatgyűjtés 
eredményeként megállapítottuk, 
hogy az érintett házban nem folyt 
prostitúciós tevékenység, és ezzel 
kapcsolatban sem az elhalt hölgy, 
sem pedig más személy nem for-
dult a rendőrséghez.                   Cs. L. 

Képviselői keretből szépültek
Az idén nyáron nem voltak látvá-
nyos, nagy iskolai felújítások, fejlesz-
tések Miskolcon. Kisebb-nagyobb 
munkák viszont sok helyen zajlot-
tak, amelyeket jelentős részben a te-
rületileg illetékes önkormányzati 
képviselő is támogatott a rendelke-
zésére álló keretből.

Pénteken adták át a Szilágyi Dezső 
iskola felújított udvarát (képünkön), 
ennek kapcsán, a polgármesteri hi-
vatal közreműködésével összegyűj-
töttük a képviselők által támogatott 
jelentősebb oktatásiintézmény-fel-
újításokat.

Képviselői alapjából 3 millió fo-
rinttal támogatta Varga Gergő kép-
viselő a Munkácsi Mihály Általános 
Iskola nyílászárócseréjét. Kovács Jó-
zsefné a Brunszvik Teréz és a Szent 
László tagóvoda PVC-padlóburko-

ló cseréjét segítette, összesen több 
mint 1,1 millió forinttal. Nagyobb 
összeget, 400 ezer forintot fordított 
Nánási-Kocsis Norbert a Kassai Úti 
Óvoda udvar- és játszótérfejlesztésé-
re, Gazdusné Pankucsi Katalin pedig 
360 ezer forinttal segítette a Vasgyá-

ri Óvoda Szeder utcai tagóvodájá-
nak udvari játszóeszköz-beszerzé-
sét. Gonda Géza 300 ezer forinttal 
támogatta a Szilágyi Dezső Általá-
nos Iskola tornaterme tetőszigetelé-
sének a javítását. 

Az említetten túl a választóke-
rületi feladatok terhére nevet viselő 
alapból is támogathatják az egyéni 
képviselők a körzetükben lévő in-
tézményeket, erre 1,5 millió forint 
áll a rendelkezésükre. Katona Fe-
renc majdnem az egész összeget el-
költötte a Selyemréti általános és a 
közelben lévő Petőfi kollégium első-
sorban festési jellegű felújítási mun-
káinak finanszírozására. 960 ezer 
forintot „költött” Bartha György a 
Móra Ferenc Általános Iskola két 
tantermének ablakcseréjére. Eperjesi 
Erika a már említett Szilágyi Dezső 
iskola tornatermének, öltözőjének és 
mellékhelyiségek festésére 389 ezer 
forintot biztosított.                      Cs. L.

szeptember 3. | szombat

Bányásznapot ünnepeltek. A múlt 
hagyományaira emlékezve, koszorú-
zással tisztelegve az egykori bányászok 
előtt, zenekari, valamint tánccsopor-
tos fellépéssel tartották meg Perecesen 
a bányásznapi ünnepséget. 

szeptember 6. | kedd

Városi tanévnyitó. A miskolci vá-
rosháza dísztermében rendezték meg 
a városi tanévnyitó értekezletet. Az 
ünnepélyes rész mellett természete-
sen nem tudtak elmenni a város ve-
zetői a költségvetési zárolással együtt 
járó racionalizálási kényszer mellett 
sem, így a megjelent intézményveze-
tők ezzel kapcsolatban is kaptak tá-
jékoztatást. Kriza Ákos polgármes-
ter arról is beszélt, itt az ideje, hogy 
megtegyék a szükséges lépéseket a fi-
zetőképesség megtartása érdekében, 
ehhez azonban hozzátartozik a meg-
felelő tájékoztatás és együttműködés. 
Ezért is jött létre az oktatási kerek-
asztal, melyben számítanak az intéz-
ményvezetők javaslataira is. 

Hamarosan népszámlálás. Idén is-
mét népszámlálást tartanak hazánk-
ban, október 1. és október 31. között. 

Szalainé Homola Andrea, a Központi 
Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgató-
ságának vezetője keddi sajtótájékoz-
tatóján elmondta, most először nyílik 
mód a kérdőívek elektronikus kitöl-
tésére. A népszámlálási adatfelvételt 
megelőzően, a számlálóbiztosok min-
den címre eljuttatnak egy népszámlá-
lási adatfelvételi csomagot a lakás- és 
a személyi kérdőív egy-egy példányá-
val, valamint egy tájékoztató levéllel, 
illetve az internetes kitöltéshez szük-
séges kódokkal. A részletekre későb-
biekben visszatérünk.

szeptember 7. | szerda

A MISEK-é az év szülészete. Az 
egyik országos gyermek-egészség-
ügyi portál a Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Osztályának 
ítélte oda „Az év szülészete 2011” cí-
met. A díjról az olvasók szavazhattak 
a szülészeten szerzett élményeik alap-
ján a legjobb szülőszobai ellátás, a leg-
jobb gyermekágyi és újszülöttellátás, 
valamint a felszereltség és környezet 
kategóriákban. A MISEK szülészete 
elnyerte a legjobb felszereltség és kör-
nyezet kategória díját is.

Hatvan bírság a belvárosban. Há-
rom napig ellenőrizték a belvárosi vé-
dett övezetbe behajtó autósokat Mis-
kolcon. A Miskolci Polgármesteri 
Hivatal Közterület-felügyeleti és Ren-
dészeti Osztálya augusztus 31–szept-
ember 2. között 455 autót ellenőrzött 
a Városház térnél, a Déryné, a Széche-
nyi és a Kazinczy utcáknál. Hatvan 
esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 
melynek összege 286 ezer forint és 7 

esetben tettek feljelentést – áll a szer-
dán közzétett eredményekben.

Zenés évnyitó. Megtartotta tanév-
nyitó hangversenyét a Miskolci Egye-
tem Bartók Béla Zeneművészeti In-
tézetének Szimfonikus Zenekara, az 
intézet női kara, valamint a Miskol-
ci Bartók Kórus az egyetem díszau-
lájában. 

A szülőkhöz szólt a DÖK. Szülői 
értekezletet tartott a Miskolc Városi 
Diákönkormányzat (DÖK) az Ava-
si Gimnáziumban, amelyen az estén-
ként a fiatalokra leselkedő veszélyek-
re hívták fel a szülők figyelmét. Ezt 
több, Miskolcon működő középisko-
lában is megismétlik majd, legköze-
lebb a Földes Ferenc Gimnáziumban 
és a Fráter György Katolikus Gimná-
ziumban.

szeptember 9. | péntek

Együtt olvastak. Közel kétezer fi-
atal olvasott egyszerre Márai Sándor 
Füveskönyvéből a Diósgyőri stadi-
onban pénteken, az írás-olvasás vi-
lágnapján – nagy eséllyel megdöntve 
ezzel az egyszerre olvasás világre-
kordját.
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Patak utca: kezdődik!
A bontással és a régészeti feltá-
rással kezdődik meg előrelátha-
tólag szeptember közepén a Pa-
tak utcai mélygarázs és a felette 
létesítendő tér építése. 

Mint arról korábban több-
ször, részletesen beszámoltunk, 
a most megépítendő mélyga-
rázst eredetileg a Szent István tér 
alá tervezték korábban, ám azt 
a jelenlegi városvezetés nem tá-
mogatta, a tér fejlesztése körül 

több probléma is felmerült, így 
az eredetileg az Integrált Város-
fejlesztési Stratégia második üte-
mében megvalósuló Patak utcai 
beruházást előrehozták. A ha-
marosan kezdődő munkák so-
rán a területen a közlekedést 
még biztosítják, az esetleges kel-
lemetlenségekért azonban az 
önkormányzat és a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. a lakók megér-
tését és türelmét kéri.

Ásatás Diósgyőrben

A diósgyőri vár rekonstrukciójá-
hoz kapcsolódva, a Lovagi tornák 
terének jövőbeli helyszínén meg-
kezdődött a régészeti próba- és 
megelőző feltárás.

A „Diósgyőr-Lillafüred komp-
lex kulturális és ökoturisztikai fej-
lesztése” című projekt keretében 
létesítendő Lovagi tornák terénél 
szeptember 5-én kezdte meg a 
feltárást a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Múzeumi Igazgató-
ság, az ásatást – ahogy az elmúlt 
években a várban – Lovász Eme-

se régész vezeti. Kiemelt régésze-
ti lelőhelyről van szó, így a múze-
um pozitív eredményre számít az 
ásatás során. A Miskolci Városfej-
lesztési Kft. tájékoztatása szerint 
a munkák várhatóan november 
közepén fejeződnek be.

Mint arról beszámoltunk, e 
fejlesztés keretein belül újul meg 
a diósgyőri vár, épül meg mel-
lette a Lovagi tornák tere, illet-
ve újul meg a korábbi vásártér, 
és ugyancsak a projekt részeként 
újítják fel hamarosan a lillafüre-
di függőkerteket is.

Énekeljünk együtt 
a Magyar Dal Napján!
Miskolc is hallatja hangját a Ma-
gyar Dal Napján, hiszen az isko-
lai énekkarok előadásai mellett 
– egy közösen elénekelt szám ere-
jéig – a közönség is bekapcsolód-
hat a szeptember 11-ei, vasárnapi 
műsorba a Hősök terén.

Az országot átívelő zeneünnep-
lés miskolci programját a város 
kulturális osztálya és az Ifjúsági 
és Szabadidőház kezdeménye-
zésére rendezik meg. Este 7 órá-
tól öt iskolai kórus lép fel egy-
egy előadással: a Twist Olivér 
kórus, illetve a Földes, a Lévay, 
az Avasi és a Fráter gimnázium 
énekkara szórakoztatja majd az 
érdeklődő közönséget.

Ezt követően, este 8 órakor a 
kórusokhoz csatlakozva énekel-
heti majd el a közönség a „Tava-
szi szél vizet áraszt” kezdetű, jól 
ismert dallamot. A szövegisme-
ret esetleges hiányát kivetítő se-
gítségével lehet majd pótolni. 
A Magyar Dal Napját a Ciráda 
zenekar koncertje zárja a közös 
éneklés után.

Az immár négy éve minden 
ősszel megrendezett program 
idei fővárosa egyébként Nyír-
egyháza, az ő ötletük volt az esti 
dalolás, amelynek révén nem-
csak a miskolciak, de valójá-
ban az egész ország együtt éne-
kelhet.

Kujan I.

Szakma és szórakozás 
a Fazola Fesztiválon
A műszaki örökség és annak ér-
tékeit őrző és bemutató műsza-
ki múzeumi hálózat lesz a Fazola 
Fesztivál középpontjában. A ko-
rábbi években Fazola Napokként 
megrendezett esemény kinőt-
te kereteit és fesztivállá változott. 
A szeptember 16–17-ei esemé-
nyen a könnyed szórakozás mel-
lett szakmai programok is várják 
az érdeklődőket Miskolc belvá-

rosában és az újmassai Fazola-
kohó térségében. A Rotary Club 
Miskolc ismét megrendezi, de 
már megújult formában a Fazo-
la Nemzetközi Díszműkovács-
versenyt, de a versengés mellett 
többek között a Miskolci Egye-
tem Laborvarázsa, különleges 
bemutatók, látványcsapolás is 
várja az érdeklődőket. 

» részletes program a 11. oldalon.

Védett belváros: elsősorban presztízst jelent
Műemlék jelentőségű te-
rületté nyilvánították több 
épület és terület mellett Mis-
kolc történelmi belvárosát. A 
Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium erről szóló rendelete 
múlt pénteken lépett életbe.

– Ez a műemléki kategória tán ke-
vésbé ismert, ám szakmán be-
lül viszonylag gyakori, hogy épü-
letegyütteseket, akár történelmi 
városmagokat egységesen védünk 
le azok jelentősége miatt – mond-
ta Okrutay Miklós. Mindez közvet-
len anyagi támogatással nem jár, és 
bár bizonyos pályázatoknál előnyt 
jelenthet, elsősorban presztízs érté-
ke van. Mindezen túl a rendelet biz-
tosítja, hogy az utókor számára a je-
lenlegi formában maradjon fenn a 
belváros.

Előnyök és hátrányok
A műemlék-felügyelő elmondta, a 
városlakók számára mindez jelent 
ugyan bizonyos kötelmet, azonban 
pozitív hozadéka is lesz.

– A kötelem, hogy a műemlé-
ki jelentőségű területeken, bármely 
építési hatósági eljárásban a Kultu-
rális Örökségvédelmi Iroda szak-
hatóságként működik közre. A vé-
delem miatt a területen elvárás lesz 
a történeti szerkezetek megőrzé-
se és a természetes anyagok hasz-
nálata – mondta a szakember. Ami 
egyébként sok belvárosinak isme-
rős lehet, hiszen ideiglenesen, 2004 
és 2008 között már védett volt a te-
rület. Ráadásul, tette hozzá Okrutay 
Miklós, a belvárosban az egyes mű-
emlék épületek környéke eddig is 
úgynevezett műemléki környezet 
volt, melyekre szintén vonatkozott 
a szabályozás.

– A megközelítőleg 100 belvá-
rosi műemlék épület és környezete 
nagyjából lefedi a történelmi bel-
várost, így a mostani egységes te-
rületi védettség alig hoz változást. 
Újdonságot igazán az avasi pin-
cesor jelent, hiszen ott több pin-
ce egyedi műemlékké nyilvánítá-
sa nem várható, ám az évszázados 
múlttal rendelkező terület hagyo-
mányoknak megfelelő megőrzése 
érdekében fontosnak tartották az 
állandó védelmet – hangsúlyozta 
Okrutay Miklós.

Remélik, hogy a cél közös
Dobos Tímea, a városháza sajtószó-
vivője elmondta: az, hogy védetté 
nyilvánították a belvárost, egy hosz-
szú folyamat vége, melyet még az 
előző városvezetés indíttatott el, és 
amit a jelenlegi tudomásul vesz.

– Mindezzel kapcsolatban Ros-
tás László, Miskolc főépítésze csu-
pán azt nehezményezte, hogy őt 
nem vonták be most ebbe a mun-
kába – mindezt egyébként le-
vélben jelezte is a KÖI vezetőjé-
nek – mondta Dobos Tímea. Aki 
hangsúlyozta: a műemléki védett-

ségtől önmagában nem lesz jobb 
a helyzet, hiszen pénzt nem ren-
delnek mellé. Ugyanakkor bíznak 
benne, hogy ha bármilyen okból 
hozzá kell nyúlni egy épülethez, 
akkor, bár a hivatali út hosszabb, 
nem kell majd több idő a munka 
elkezdéséig.

– Őszintén reméljük, együtt tu-
dunk dolgozni az örökségvéde-
lemmel, az új védettség nem aka-
dályt jelent majd, hanem közös 
érdekeken nyugvó értékmegőrzést 
– hangsúlyozta Dobos Tímea.

Tajthy Ákos | fotó: M. L.

Megtámadták a 
villamostendert

» folytatás az 1. oldalról
Mint megírtuk, a tender nyer-
tese az AnsaldoBreda lett. Pén-
teken jelent meg a KDB hon-
lapján: a Ganz-Skoda és a 
Solaris jogorvoslati kérelem-
mel fordult a  közbeszerzési 
döntőbizottsághoz.

Fontos: a 2010. szeptember 
15-e után indult közbeszerzési 
eljárások során  kérheti a pro-
jektigazgatóság a Közbeszer-
zési Döntőbizottságtól, hogy 
ideiglenes intézkedésként en-
gedélyezze a szerződés meg-
kötését. Azonban a bizottság 
ezt csak akkor engedélyezi, ha 
a szerződéskötés előnyei meg-
haladják a szerződéskötéssel 
járó hátrányokat.

Tajthy Á.

Dugó egy sávon az Újgyőri főtéren
A megújult Újgyőri főtéren 
az első napokat a fejetlenség 
jellemezte, aztán a helyzet 
mindenki számára világossá 
vált, ám a délutáni csúcsban 
jelentős dugó volt. 

» folytatás az 1. oldalról
A Győri kapuból közlekedők két sá-
von érkeznek a körforgalomhoz: a 
belső a körforgalom belső, körbe-
forgó sávjában folytatódik, a kül-
ső pedig a Diósgyőr irányába köz-
lekedő egyenes irányú sáv. Mindkét 
sávban érkezőknek elsőbbséget kell 
adniuk a körforgalomban közleke-
dő járműveknek. Ha valaki a belső 
sávba érkezik meg, de Diósgyőr felé 
haladna tovább, annak még néhány 
métere van, hogy átsoroljon a kül-
sőbe, a körforgalom ezen cikkének 
feléig van ugyanis felezővonal, on-
nan már záró. A körforgalomban a 
Kiss Ernő utca, illetve a Vasgyár irá-
nyából érkezők már a Kabók Lajos 
utca utáni gyalogátkelőnél besorol-
hatnak a külső sávba, hogy Diós-

győr felé közlekedhessenek tovább, 
itt tehát nincs probléma. 

A gond a Győri kapuból érkező 
autóknál van: a délutáni csúcsban 
hatalmas sor alakult ki, fél öt előtt 
nem sokkal nagyjából a Zoltán ut-
cáig tartott a dugó. El is vesztették 
az autósok a türelmüket, elindult az 
erőszakos nyomakodás, többen is a 
sínen vágódtak előre, illetve a bel-
ső sávból rajtolták le padlógázzal a 
külsőben szabályosan közlekedő-
ket. Elképzelhető, hogy az Első utca 

kétszer két sávjának októberi átadá-
sa után egy kis levegőhöz juthat a 
körforgalom – a Kiss Ernőről itt két 
sávon érkezhetnek majd az autósok 
az Andrássyra –, de valószínűbb, 
hogy a legtöbben a kitérő helyett 
maradnak a körforgalomnál.

A fennakadást nemcsak az okoz-
za, hogy csak egy sávon lehet Di-
ósgyőr felé közlekedni, hanem az 
is, hogy a szűkületben lámpás zeb-
ra található. Ez cirka 45-50 másod-
percenként váltott pirosra, nagyjá-

ból 15 másodpercre állítva meg a 
forgalmat, ami még a nem túl erős 
kora délutáni forgalom mellett is 
torlódást okozott. Ugyanakkor a 
körforgalomban is van lámpa a vil-
lamossín előtt, közvetlen a kihajtó 
mellett, így tilos jelzés esetén szin-
tén megakasztja a forgalmat.

Azt tapasztaltuk még, most is 
nagy a forgalom a Görögszőlő és 
Andor utcán a belváros irányába. 
Illetve Diósgyőr felé már szerdán 
sokan feltalálták a Rácz Ádám és a 
Bíró utcákat, ahol a lakóknak már 
a villamospálya építésekor is nagy 
megterhelést jelentett a megnöve-
kedett forgalom.

Csontos Ágnestől, az MVK Zrt. 
PR-főmunkatársától megtudtuk, 
a főtér végleges forgalmi rendje az 
Első és Harmadik utca átépítésé-
nek befejezése után, várhatóan ok-
tóber elején lép életbe. Az Újgyőri 
főtér tervezésébe bevonták az ön-
kormányzatot is, hiszen az városi 
közutat érint. A végleges forgal-
mi rend tükrében az egyeztetések 
résztvevői megfelelőnek tartották az 
egysávos kihajtást a körforgalomból 
Diósgyőr irányába.               Horváth I.

Eredményes szezon, megújult Aquaterápia
Nőtt a Barlangfürdő látogatottsága, 
megújult a strand melletti Barlang 
Aquaterápia, melyet június 1-jétől a 
Miskolci Turisztikai Kft. üzemeltet. 

Czinkné Sztán Anikó, a turiszti-
kai cég ügyvezetője elmondta, leg-
fontosabb projektjük idén az volt, 
hogy visszavették és valamivel 
több mint 5 millió forintért meg-
újították a Barlang Aquaterápiát, 
mely június 1-je óta fogadja ismét 
a vendégeket a korábbinál hosz-
szabb nyitva tartással, este 8 órá-
ig. A Barlangfürdő és a megújult 
Aquaterápia összekapcsolása ré-
vén a kezelésen résztvevőknek le-
hetőségük van kedvezményes je-
gyet venni a „barlangba”. 

Cseszár Tünde, a Barlang 
Aquaterápia vezetője arról beszélt, 
hogy megduplázták a kezelési faj-
tákat, új szolgáltatásokat – többek 
között szépészeti beavatkozáso-

kat – vezettek be. Az orvosi iszap-
pakoláshoz lecserélték a korábbi 
szoboszlói iszapot hévízire, me-
lyet – Miskolcon egyedülálló mó-
don – lakossági kiszerelésben ér-
tékesítenek is. Sőt, a fürdőben 
zumbát és vízi zumbát is tervez-

nek, melyeknek első, ingyenes be-
mutatója jövő hétvégén lesz. Hoz-
zátette, a kezeléseket bárki igénybe 
veheti: háziorvosi beutalóval a reu-
matológiai kezeléseket, szakorvo-
sival a gyógykezeléseket, privát ala-
pon pedig bármelyiket. A Barlang 
Aquaterápia megújulását követően 
további új szolgáltatásokat is beve-
zetnek majd.

– Bár a Barlangfürdő cégünk 
zászlóshajója, nőtt az állatkert lá-
togatottsága is, majdnem 15 szá-
zalékkal, és szinten tartottuk a má-
sik két fürdő látogatásainak számát 
– mondta Czinkné Sztán Anikó. 
Hangsúlyozta, a Barlangfürdőt ti-
zennégyszer annyian vették igény-
be idén január 1. és augusztus 31. 
között, mint a tavalyi év ugyanezen 
időszakában, mely egyértelműen a 
miskolciak kedvezményes jegyé-
nek köszönhető.

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos
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Elkezdődött az új évad
A Kamaraszínházban tartotta 
évadnyitó társulati ülését a Mis-
kolci Nemzeti Színház gárdája 
szeptember 6-án.

A miskolci nemzeti költségveté-
séből – mint arról már korábban 
beszámoltunk – 88 millió forin-
tot zároltak a nyár végén, ami az 
évad struktúráját pedig átren-
dezte, és a hagyományosan au-
gusztus végi évadnyitó társulati 
ülés szeptember elejére csúszott.

Az ülésen Kákóczki András, 
a kulturális osztály vezetője örö-
mét fejezte ki azzal kapcsolatban, 
hogy a nehéz helyzetből, amely-
be Miskolc városa került, min-
denki vállalja a ráeső terheket.

– A város, a megye életében 
egyaránt sarokkövet jelent a mis-
kolci színház, s ilyen alapnak 
kell maradnia még hosszú éve-
kig. A helyzet, amibe a város ke-
rült, nem egyszerű. A problémá-
kat nem görgethetjük tovább, 
nekünk kell megoldani, hiszen 
minket érint – hangsúlyozta, 
majd hozzátette, a kulturális 
munka nem az épületen múlik, 
sokkal inkább a társulat tagjain.

Halasi Imre, a színház igaz-
gatója ismertette az új évad me-
netrendjét, s az anyagi gondok 
ellenére vidámságra biztatta a 
színház munkatársait.

– Vidámsággal, jó kedvvel 
minden nehéz helyzet átvészel-
hető. A mondás is úgy tartja, 

hogy a tudatlanság jó dolog. Én 
magam sem ismerem a színház 
átfogó történetét a kezdetektől 
fogva, így megeshet, hogy szín-
házunk életében is volt már ha-
sonlóan áldatlan állapot, ame-
lyet minden bizonnyal túlélt 
a társulat, hiszen mi magunk 
nem lennénk most itt, ha nem 
így lenne – hangsúlyozta Halasi 
Imre, majd hozzátette: nekünk 
is túl kell tehát élni a problémá-
kat a színház, a közönség miatt. 

A munka tehát elkezdődött, az 
első nagyszínházi bemutatót ok-
tóber 28-án tartják. 

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Sokszínű koncertkínálat
Megnyitotta 2011/2012-es zenei 
évadát a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar. Sokszínű koncertkínála-
tot és magas színvonalú játékot 
ígér a zenekar a miskolci közön-
ségnek.

A zenekar szeptember 5-ei évad-
nyitó társulati ülésén Kovács 
László, a zenekar művészeti ve-
zetője mutatta be a 2011/2012-
es zenei évad koncertkínálatát. 
A karmester elmondta, hosszas 
szakmai egyeztetés után állt össze 
az idei program, melynél az a cél 
lebegett előttük, hogy sokszínű, 
egyedi és színvonalas programo-
kat kínáljanak a miskolci közön-
ségnek. A művészeti vezető sze-
rint a zenekar magas színvonalon 
helytáll különböző zenei műfa-
jokban is, amit az idei műsorkí-
nálattal is bizonyítani fognak.

Az érdeklődők az idén is a 
Mesterbérlet, a Népszerű Ze-
nei Esték Bérlet és a Szezon-
bérlet közül választhatnak, de 
számos, bérleten kívüli kon-
certtel is várják a zenekedvelő-
ket. Folytatódnak a műfaji ka-
landozások a Klazz sorozatban, 
lesznek interaktív gyerekkon-
certek, közkedvelt Promenád 
műsorok, karácsonyi koncert a 
Ghymes együttessel, újévi kon-

certek, és még sorolhatnánk. 
A Miskolci Szimfonikus Zene-
kar októberben a németországi 
Marktoberdorfban, jövő tavasz-
szal pedig a svájci Richterswilben 
ad majd koncerteket. 

Szabó Péter, a zenekar igaz-
gatója elmondta, elfogadta a ze-
nekar meghívását többek között 
Lilya Zilberstein is, akit napjaink 
egyik legjelentősebb zongoristá-
jaként tart számon a nemzetközi 
zenei világ, a zenekart pedig Oli-
ver von Dohnányi, Aldo Sisillo, 
Kocsis Zoltán és Héja Domon-
kos is vezényli majd.

Szabó Péter szólt arról is, hogy 
mintegy 58 millió forintot zárol-
tak a zenekar költségvetéséből, 
ami komoly nehézséget jelent az 
intézmény működésére nézve. A 
társulati ülésen Kiss Gábor, a pol-
gármesteri hivatal humán főosz-
tályának vezetője hangsúlyozta, 
hogy igyekeznek a szűk keretek 
között is biztosítani az intézmé-
nyek működőképességét, és a 
magas színvonalú szakmai mun-
ka feltételeit. Kiss Gábor felvá-
zolta a nehéz körülmények hát-
terében álló összefüggéseket és 
kiemelte, hogy mindezek ellené-
re elsődlegesnek tekintik a köz-
szférában dolgozók béreinek 
rendszeres kifizetését.

CineFest országos premierekkel, helyi alkotókkal
A szeptember Miskolc éle-
tében különösen fontos sze-
repet tölt be, hiszen a hónap 
közepén kikerül az óriá-
si rendezőszék a Művésze-
tek Háza elé, és forog a film a 
Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválon.

Hivatalosan szeptember 17-én kez-
dődik a nemzetközi filmfesztivál, 
ám ahogyan manapság megszok-
hattuk, ez alkalommal is lesz 0. nap. 
A CineFestet megelőző éjszakán a 
szervezők óriási koncerttel hangol-
ják rá a várost a filmek versenyére, 
ami most is sok izgalmat tartogat és 
persze újdonságot is.

– Tizenkét nagyjáték-, tizenki-
lenc kisjáték-, tizenöt animációs 
és tíz dokumentumfilm fog ver-
senyezni a különböző kategóriák-
ban. De nem csupán a versenyről 
szól majd a fesztivál, konferenciák, 
kiállítások, workshopok és verse-
nyen kívüli alkotásokból sem lesz 
hiány, ez összesen közel 200 vetí-
tést jelent, hiszen a versenyfilme-
ket kétszer is láthatja majd a kö-
zönség – foglalja össze tömören a 
nyolcnapos eseményt Bíró Tibor, a 
CineMis Kft. ügyvezető igazgatója. 

A fesztivált hivatalosan szeptem-
ber 17-én, délután 5 órakor nyit-
ják meg, amit egyből követ is egy 
versenyen kívüli filmvetítés. A se-
gítség című alkotás az amerikai be-
mutatóját követően máris kassza-
sikernek számított és sokan már 
előre elkönyvelték a produkciónak 
a legrangosabb díjakat. Magyaror-
szágon elsőként a miskolci közön-
ség láthatja majd a filmet!

Országos premierek 
Nem a nyitó film lesz azonban az 
egyetlen magyarországi premier, 
hiszen a versenyprogramon kívül öt 
filmet láthat a közönség, amelyeket 

hazánkban első alkalommal mutat-
nak be. Ilyen például a cannes-i nyi-
tófilm, A nyugtalanság kora, vagy 
éppen a tavaly Oscar-díjra jelölt Fel-
perzselt föld, amely sokak szerint 
az év egyik legerősebb filmje. Sőt, a 
fesztivált lezáró mozi premier előt-
ti vetítésnek számít, hiszen a meg-
lepetésfilmet csupán október 21-én 
mutatják majd be Amerikában.

– A versenyprogramban sajnos 
nem szerepel miskolci készítők 
filmje, mert a független szakmai 
zsűri az előválogatóból nem jut-
tatott be helyi versenyzőt, de nem 
hagyjuk ki természetesen őket sem 
– hangsúlyozza Bíró Tibor. – Be-

mutatkozási lehetőséget kaptak a 
Jameson CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál ideje alatt a 
régió fiatal, amatőr tehetségei.

Új technika, új zsűri
Újdonságok is várják majd a feszti-
válozókat, hiszen Jos Horemans, a 
SIGNIS Europe elnöke vezeti majd 
a Jameson CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál ökumenikus 
zsűrijét. A világ legnagyobb film-
fesztiváljain évek óta ökumenikus 
zsűri is szemléli a filmeket, s Ma-
gyarországon először a CineFesten 
értékelik majd a történelmi egyhá-
zak delegáltjai is a filmeket.

– Régóta szerettem volna, hogy 
a filmeket ne csupán szakmai zsű-
ri értékelje, s idén már humanitári-
us szempont szerint is figyelemmel 
kísérjük és értékeljük a műveket – 
mondja Bíró Tibor.

Az ökumenikus zsűri mellett a 
technikában is megújul a fesztivál.

– A versenyfilmeket is egy úgy-
nevezett DCI technikával vetít-
jük majd, ami jelenleg a legkor-
szerűbb. A filmtekercsek helyett 
merevlemezen lehet hordozni az 
alkotásokat, ami praktikus, illetve 
értékmegőrzés szempontjából sem 
elhanyagolható – emeli ki az ügy-
vezető.

Kiss Judit | fotó: Mocsári L.

„Szinte minden miskolci megfordult már itt”
Öt év nem nagy idő egy kulturális in-
tézmény életében, ám az első öt év 
meghatározó. A Művészetek Háza 
szeptember 7-én, kedden ünnepelte 
5. születésnapját. A házi MűHa-zsúrt 
követően Juhász Ritát, a ház vezető-
jét faggattuk az út kezdetéről és ter-
mészetesen a folytatásról is.

– Fontos öt éven van túl a Mű-
vészetek Háza. Hogyan emlék-
szik a kezdetekre?
– A Béke mozi épületének jövője 

kétségessé vált, és éppen öt éve ad-
ták el a Rónai Művelődési Közpon-
tot is. A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekarnak pedig régi vágya volt egy 
olyan hangversenyterem, amely-
ben igazán érvényesülni tud a zené-
jük. Minden adott volt tehát ahhoz, 
hogy egy többfunkciós kulturális 
központ jöjjön létre a belvárosban. 

–Az újat az emberek általában 
visszafogottan kezelik. Milyen 
volt a ház fogadtatása?
– Izgalmas és érdekes, hiszen 

egyből telt ház fogadta az előadá-
sokat. A Rónai megszűnése űrt ha-
gyott, mint ahogyan a mozi is, mi 
pedig pótoltuk ezt. A házban ott-
honra lelt a komoly- és könnyű-
zene, a tánc, a színház, a kortárs 
képzőművészet, az irodalom és 
a filmművészet is. Olyan progra-
mokat biztosítottunk a közönség-
nek, ami még nem volt. A miskol-
ciak érdeklődve, kíváncsian vártak 
minket. Ezt mutatja az öt év, szá-

mokban is, hiszen több mint ezer 
előadáson vagyunk túl, s közel fél-
millió embert szórakoztattunk.

– Az útkeresési időszak ezek 
szerint leginkább a célközönség 
megtalálására fókuszált…
– Valójában igen. Az, hogy a ház-

ra szükség van, számunkra is hamar 
kiderült, hogy nem kérdés. Sokkal 
nehezebb volt a célközönség megta-
lálása, ami így, az öt évre visszagon-
dolva sikerült. A családoknak épp-
úgy kínálunk programokat, mint a 
középkorúaknak, vagy egy-egy elő-
adás erejéig a fiataloknak. Azt gon-
dolom, szinte minden miskolci 
megfordult már rendezvényeinken 
az elmúlt öt évben.

– Megtalálták a megfelelő utat. 
De vajon merre vezet tovább?
– A mai, rohanó világban egy 

kulturális intézménynek is meg kell 

időnként újulnia. Így most, a szü-
letésnaphoz kapcsolódva arcula-
tot váltottunk. A régi vidámabb, 
kísérletezőbb küllem helyett most 
egy elegánsabb, a szimfonikusok-
hoz is közelebb álló, letisztult ar-
culattal várjuk a közönséget. Lezá-
rult az első öt év, elérkezett az idő, 
hogy külsőségeinkben is jelezzük: 
elfoglaltuk a helyünket a város kul-
turális életében. Természetesen ez 
nem jelenti azt, hogy nem újul-
nak meg a programok. Szeretnénk 
több saját előadást létrehozni, de 
ehhez anyagi forrást kell találnunk. 
Több éve helyszínt biztosítunk a 
CineFestnek, két éve pedig csatla-
koztunk a V4 Jazzfesztivál helyszí-
nei közé. Úgy vélem, egy saját feszti-
vál ideje is eljön lassan.                     K. J.

» kedvezményes jubileumi 
programok a 11. oldalon 

A stabilitás a legfontosabb a Miskolci Egyetemen
Amikor egy újabb tanév 
kezdődik, nem csupán elő-
re tekint az ember, hanem 
értékeli is az elmúlt idősza-
kok élményeit, hogy a jelen-
ben jól cselekedhessen, ezzel 
is alakítva a jövőt. 

A Miskolci Egyetem helyzetéről, 
alapeszményeiről is beszélgettünk 
az új tanév elején Patkó Gyulával, 
az intézmény rektorával.

– Rekordszámú, több mint 
négyezer elsőéves hallgató nyert 
felvételt a Miskolci Egyetem-
re. Mit gondol, miben rejlik az 
egyetem népszerűsége?
– Új szakokat is indítottunk az 

új tanévben, emellett olyan képzé-
seink vannak, amelyek egyediek az 
országban – mint például a Műsza-
ki Földtudományi Kar képzései. Az 
oktatás tárgyát mindig a munka-
erőpiac igényeihez kell igazítanunk. 
Ezek teszik vonzóvá egyetemünket, 
de vonzó az a miliő is, ami itt fogad-

ja a fiatalokat. Egy alkotó, kutató kö-
zösség él az Egyetemvárosban, ahol 
minden tudományág képviselője 
találkozik, összesen 14 500 hallgató, 
s közel 1600 oktató, kutató, dolgozó.

– Az intézmények képzéseikkel 
harcolnak a hallgatókért is…
– Hat évig dolgoztam az Euró-

pai Mérnökképzési Szövetség (SEFI) 
Igazgató Tanácsának tagjaként, így 
rálátásom volt nem csupán az ország, 
hanem Európa felsőoktatására is. 
Tudnunk kell, hogy milyen szakem-
berekre van szükség, melyekből van 
hiány, és hogy mit oktatnak a társin-
tézményekben itthon és külföldön. 
A mi küldetésünk az Észak-magyar-
országi régióban képezni és itt tarta-
ni hallgatóinkat. Ez azt jelenti, hogy 
egyrészt szolgáljuk a munkaerőpiac 
igényeit, másrészt a gazdaságfejlesz-
tésben aktív szerepet vállalva remé-
lem, hogy generáljuk is a minősített 
munkahelyek létrehozását.

– A bővülő létszám mellett ho-
gyan tud értékes maradni az itt 
szerzett diploma?
– Úgy vélem, méretünk megfelel 

a régió igényeinek. Vállalt szerepün-
ket azonban csak akkor tudjuk be-

tölteni, ha minőségi oktató- és ku-
tató-fejlesztő munkát is végzünk. A 
hallgatóktól követelni kell, feladat-
tal ellátni őket, s ezekből az elvárá-
sokból nem szabad engedni, az ő 
érdekükben. Nem csaphatjuk be a 
hallgatókat, hiszen ha nem rendel-
keznek megfelelő tudással, hosszú 
távon ártunk nekik. A kutató egye-
temi lét pedig a stabil, jövőbe muta-
tó működés alapfeltétele.

– Az egyetem életében mit jelent 
a jelenlegi gazdasági válság?

– Egy felsőoktatási intézmény 
élete nem években, inkább évszá-
zadokban mérhető. Ilyen gazdasági 
válság régóta nem volt, rektor elő-
deimnek ezzel a problémával nem 
kellett megküzdeniük. Úgy vélem, 
addig nincs baj, ameddig a saját 
gondjainkat mi magunk meg tud-
juk oldani. A mi egyetemünk képes 
erre. Jelenleg több mint 10 milliárd 
forintos fejlesztés zajlik itt. A válság 
ellenére, sőt, lépéselőnyt szerezve 
nem mondhatunk le a fejlődésről.

– A legmagasabb állami kitün-
tetést, a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztjét vehette át 
tudományos, kutatói és oktatói tevé-
kenységéért augusztus 19-én…

– Nagy megtiszteltetés volt. Ter-
mészetesen az embernek fontosak 
az elismerések, jólesik a visszajel-
zés arról, hogy jól végzi a dolgát. 
Úgy vélem azonban, hogy ez a ki-
tüntetés nemcsak nekem, hanem 
munkatársaimnak és a Miskolci 
Egyetemnek is szól. De számomra 
ugyanúgy, mint minden egyetemi 
oktató számára a legnagyobb ki-
tüntetés, ha a hallgatók évek múl-
tán is szeretettel emlékeznek ránk 
és a tőlünk tanult ismeretekre.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Premierek
Október 7. | Kamaraszínház: Varró Dániel 
– Teslár Ákos – Presser Gábor: TÚL A MA-
SZAT-HEGYEN mese-musical
Október 28. | Nagyszínház: Bereményi 
Géza: AZ ARANY ÁRA piaci játék
November 11. | Nagyszínház: Dés Lász-
ló – Geszti Péter – Békés Pál: A DZSUNGEL 
KÖNYVE musical
November 25. | Nagyszínház: Giacomo 
Puccini: BOHÉMÉLET opera
December 16. | Játékszín: Spiró György: 
ELSÖTÉTÍTÉS színmű
Január 13. | Csarnok: LUDAS eM/MESTER-
KURZUS táncmű
Január 27. | Kamaraszínház: Neil Simon: 
PLETYKÁK bohózat
Február 10. | Nagyszínház: Arthur Miller: 
AZ ÜGYNÖK HALÁLA dráma  
Március 2. | Nagyszínház: Alain Boublil-
Claude – Michel Schönberg – Herbert 
Kretzmer: A NYOMORULTAK musical
Március 23. | Csarnok: Lev Tolsztoj: LEGEN-
DA A LÓRÓL drámai játék – repríz bemutató
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Közösségi ház épülhet
Közösségi ház épülhet  
az Avas-délen, a jelenlegi Európa  
liget egy részén. 

Ennek első lépése volt, hogy 
a közgyűlés döntött a terület 
törzsvagyonból való kivonásá-
ról, ami a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy értékesíthetővé, be-
építhetővé válik a terület, amely 
iránt az avas-déli reformá-
tus egyházközség érdeklődik, 
ugyanis közösségi házat szeret-
nének ott építeni. A teljes terület 
tízezer négyzetméter, a korábbi 
telekmegosztásnak köszönhe-
tően, a törzsvagyonból való ki-
vonás 4448 négyzetmétert érint 
– ez iránt érdeklődnek a refor-
mátusok. 

A közgyűlési vitában Varga 
Gergő, MSZP-s képviselő kérte, 
napolják el a kérdés tárgyalását, 

egyeztessenek, vizsgálják meg a 
körülményeket, hogy lehetőség 
szerint ne építsék be, maradjon 
egy parkjellegű zöldterület az 
Avason.

Kiss János Fidesz-frakcióveze-
tő szerint a tér jelenleg struktu-
rálatlan, rendezetlen, a környék 
egészének jót tesz az oda terve-
zett egyházi közösségi épület.

Szabó Sándor (KDNP) arról 
beszélt, hogy az 5-6 ezer avasi re-
formátus rendelkezésére álló, ki-
csiny imatermet kinőtte a gyü-
lekezet, már a ’90-es évek elején 
felvetődött egy új közösségi épü-
let létrehozásának szándéka.  

Kriza Ákos polgármester a 
vita lezárásaként elmondta: most 
csupán arról döntenek, forga-
lomképessé tehető-e egy ingat-
lan – a részletek egyeztetésére a 
későbbiekben lesz még alkalom. 

Hangsúlyváltás az oktatásban
Csökkennek 2012-ben a gimná-
ziumi és szakközépiskolai osztá-
lyok, többet indítanak viszont a 
szakképző iskolákban. 

A javaslat szerint a középfokú 
oktatási intézmények 2012. évi 
beiskolázási tervében a gimná-
ziumok öt, a szakközépiskolák 
pedig hat osztállyal indítanak 
kevesebbet, míg a szakképző is-
kolákban hat tanulócsoporttal 
több indulhat. 

Szegedi Márton jobbikos frak-
cióvezető elmondta, a gimnázi-
umi szám csökkentésével akár 
egyet is tudnának érteni, a szak-
középiskolait viszont hibának 
tartják, az érettségire épülő szak-
képzést nem szabad gyengíteni.

Molnár Péter keresztényde-
mokrata frakcióvezető szerint 
nem tűr halasztást a döntés. 
Tisztában vannak azzal, hogy új 
önkormányzati, szakoktatási, il-

letve oktatási törvényt fog az Or-
szággyűlés elfogadni. Valóban 
nem könnyű ilyen helyzetben 
tervezni, de fenntartóként ezt a 
döntést most kell hozni. 

Fedor Vilmos szocialista kép-
viselő szerint nem lehet vitázni az 
előterjesztésről, ezt a döntést min-
den évben meg kell hozni. Kér-
désként tette fel, hogyan áll most 
a szakképzési törvény, mi Miskolc 
álláspontja, mik a tervek? 

Kiss Gábor, a polgármeste-
ri hivatal humán főosztályának 
vezetője elmondta, jelenleg erős 
túlsúlyban van a gimnáziumi 
képzés. Nem szeretnék, ha egyre 
kevésbé jó képességű gyerekek 
járnának gimnáziumba. 

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere hozzátette: stratégiai 
ügyként kezelik az oktatást, és 
nem kérdés, hogy a város maga 
akarja kezelni a jövőben is az ok-
tatási intézményeit.                   H. I.

Villamosprojekt, devizahitelesek, gazdasági helyzet
A miskolci közgyűlés szep-
temberi ülésén is számos 
közérdekű témát érintettek 
a képviselők napirend előtti 
felszólalásaikban. 

Kovács László (KDNP) képviselő 
örömét fejezte ki, hogy a Zöld Nyíl 
villamosprojekt megvalósításának 
újabb fontos fázisa zárult le, s köszö-
netet mondott a polgármesternek és 
munkatársainak azért a tevékenysé-
gért, amit a projekt jelen fázisában 
kifejtettek. Kriza Ákos polgármes-
ter reagálásában nagy lehetőség-
nek nevezte a város számára a Zöld 
Nyíl beruházást, amely azonban ka-
tasztrofális állapotban volt, amikor 
átvették Miskolc irányítását. Na-
gyon sok munkaórát kellett eltölte-
ni a tervek kijavításával, módosítá-
sával, ezt a beruházást ugyanis csak 
úgy szabad lezárni, hogy a miskol-
ciak valóban egy más, jobb minősé-
gű közlekedést kapjanak. 

Simon Gábor (MSZP) frakcióve-
zető szerint a Fidesz választási ígé-
reteiből az eltelt időszakban semmi 
nem valósult meg. Az elmúlt nyolc 
évben nem volt zárolás, fizetőképes 
volt a város, utak, épületek újultak 

meg. Most azonban nem jönnek a 
beígért befektetők, nőtt a munka-
nélküliek száma, nem javult a köz-
biztonság, a demográfiai helyzet, 
nem haladnak a korábban elkezdett 
beruházások, újakról pedig nem le-
het hallani. Kriza Ákos polgármes-
ter felháborodva utasította vissza az 
elhangzottakat, mint mondta, tudo-
másul vehetné az ellenzék, hogy le-
járt a minden alapot nélkülöző mel-
lébeszélések, vádaskodások ideje. 

– Nézzék meg a beruházásaik ál-
lapotát! Rajtunk kérik számon azo-
kat a problémákat, amelyeket önök 
hagytak hátra? – tette fel a kérdést a 
polgármester.

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető az oktatásról szólva arra kér-
te az ellenzéket, hogy – a pedagó-
gusokhoz hasonlóan – felelősen 
gondolkodjanak a jövőről, felelősen 
keressék a megoldásokat. Molnár 
Péter üdvözölte az oktatási kerek-
asztal létrejöttét, amelynek kereté-
ben az érintettek békésen, felelősen 
meg tudják beszélni a szakmai fel-
adatokat, kezelni a problémákat. 

Soós Attila (Fidesz) szerint az el-
lenzék kritikái már-már kóros fele-
dékenységre utalnak. 

– Mégis, ki a felelős problémá-
kért? – tette fel a kérdést a képvi-
selő, utalva egyebek mellett a ko-

rábbi évek általa improduktívnak 
nevezett látszatberuházásaira, az 
adósságállomány felhalmozására, 
a munkahelyteremtő beruházások 
hiányára, az ebből adódó elvándor-
lásra. Mint mondta, soha nem az 
az orvos a felelős a betegségért, aki 
gyógyítani akar.

Szegedi Márton (Jobbik) frakció-
vezető napirend előtt bejelentette, 
hogy a Jobbik aláírásgyűjtésbe kezd 
a devizahitelesek gondjainak valós 
orvoslására. Kezdeményezik, hogy 
az adósok azon az árfolyamon tör-
leszthessék a hiteleiket, ahogyan fel-
vették ezeket. A politikus azt is ne-
hezményezte, hogy mai napig sem 
történt meg az előző ciklusok po-
litikusbűnözőinek elszámoltatása, 
helyi szinten sem történik semmi a 
több tucat feljelentés ügyében. 

Kriza Ákos polgármester vála-
szában elmondta: őt is felháborítja, 
hogy nem történnek érdemi lépé-
sek a feljelentések ügyében, levelet 
is írt ezzel kapcsolatban a belügy-
miniszternek. 

Kriza Ákos arról is szólt, hogy 
a Nemzeti Eszközkezelő létrejötte 
esetén Miskolc is csatlakozik a baj-
ba jutott adósok megsegítését célzó 
programhoz.

Szepesi S. 

Vita a zárolásról, a költségvetés helyzetéről
Hosszas vitát hozott a napirendi 
pont, amelyben az önkormányza-
ti gazdálkodás első féléves helyzeté-
ről, a költségvetés bevételi és kiadá-
si előirányzatainak módosításáról 
tárgyalt a közgyűlés. 

Kriza Ákos polgármester bevezető-
jében elmondta: a város az elmúlt 
években súlyosan eladósodott, nem 
tartották kézben a gazdálkodást. Ezt 
az örökölt válságot le kell küzdeni, a 
zárolással az önkormányzat nehéz, 
de tiszta útra lépett.

– Meg fogjuk harcolni ezt a har-
cot, le fogjuk küzdeni a válságot – 
hangoztatta a polgármester, kérve 
ehhez az emberek támogatását. 

Mokrai Mihály (MSZP) téte-
lesen szólt azokról a területekről, 
amelyeken nehéz helyzetet idéz 
elő a zárolás, majd annak a véle-
ményének adott hangot: soha, se-
hol nem került még szóba, mikor, 
milyen módon adhatják vissza a 
pénzt az intézményeknek. A kép-

viselő szerint nem látni azokat a 
gazdasági folyamatokat, amelyek 
megmutatnák, hogyan képzeli el a 
jelenlegi vezetés a város jövőjét. 

Nánási-Kocsis Norbert (Fi-
desz) a felelős gazdálkodás jelen-
tőségét emelte ki, megemlítve az 
örökölt problémákat, a hitelál-
lományt, amelyeket kezelni kell. 
Mint mondta, ezért vált szükséges-
sé a zárolás, a szigorú, fegyelme-
zett gazdálkodás. Új alapokat kell 
lerakni, új költségvetési irányt kell 
keresnie a városnak. Az alapok el-
készültek, erre megfelelő felépít-
ményt kell létrehozni, ez biztosít-
hatja a város jövőjét. 

Tompa Sándor (MSZP) szerint 
a kormány rossz gazdaságpolitiká-
ja, az egykulcsos adó bevezetése is 
felelős a kialakult helyzetért, ami a 
jövő évben még nagyobb nehéz-
ségeket eredményezhet. Ezek után 
hiba azt ígérni az érintetteknek, 
hogy vissza fogják kapni a pénzt, fel 
fogják oldani a zárolást. A képvise-

lő kezdeményezte, hozzanak létre 
egy közös monitoring-bizottságot, 
amely figyelemmel kíséri a zárolá-
si intézkedések hatásait. A képvi-
selő a helyi kormánypárti politiku-
sok lobbitevékenységét is hiányolta 
a várost is érintő kérdésekben.

Soós Attila (Fidesz) annak a vé-
leményének adott hangot, hogy az 
MSZP „szokásos, riogató taktikája 
zajlik”. Az ellenzék magatartására 
utalva a képviselő úgy fogalmazott: 
ha valaki hibát követ el, három dol-
got tehet: elismeri, nem ismeri el, 
vagy pedig másra keni. 

– Ha pedig másra keni, az az aljas-
ság definíciója – hangoztatta Soós 
Attila, kiemelve, hogy inkább az ér-
demi javaslatokat várják MSZP-s 
képviselőktől: ők hogyan próbálnák 
egyensúlyba hozni azt a költségve-
tést, amelyet korábban ilyen mér-
tékben megterheltek. A hatalmas 
mértékű hitelt felvették, ezt a hely-
zetet pedig most a városvezetésnek 
kezelnie kell.                                         Sz. S. 

Frakcióvezetők véleménye a közoktatásról 
Kiss János 
(Fidesz) 
Újra le kell 
szögeznünk, 
a Fidesz-frak-
ció az oktatást 
stratégiai je-
lentőségűnek 
tartja. Ezen a 
véleményen 
semmit nem 
változtat az, hogy a költségvetési záro-
lás érinti az oktatást is, hiszen az minden 
területet érint. A zárolásból nem követ-
keznek elbocsátások, hiszen jogos elvá-
rás az intézményvezetőkkel szemben, 
hogy a szocialistáktól megörökölt nehéz 
pénzügyi helyzetben takarékoskodja-
nak a beszerzésekkel és a beruházások-
kal. Közben abban a versenyben is helyt 
kell állni, ami a gyerekekért folyik. Az is-
kolákhoz érdemes a vezető cégek szak-
mai támogatását megnyerni – ahogy a 
napokban például a Bosch vállalt szere-
pet –, mert ez lehet a garancia arra, hogy 
a gyerekek piacképes szakmákat tanul-
janak. Ha több ilyen sikeres együttmű-
ködés lesz, Miskolc regionális oktatási 
központtá válhat, ami a befektetők szá-
mára is vonzó lesz.

Simon 
Gábor 
(MSZP)
Miskolcnak 
kimagas-
ló színvona-
lú az oktatá-
si rendszere, 
köszönhető-
en a város in-
tézményei-
ben dolgozó hétezer pedagógusnak 
és dolgozónak. Ez a színvonal annak el-
lenére is biztosított, hogy a város je-
lenlegi vezetői mindent megtesznek 
iskoláink szétverése érdekében. A fele-
lősséget közben az igazgatókra hárítják, 
akik kénytelenek fenntartóik elvárásai-
hoz igazodni. Az elvonások következté-
ben megszűnnek a csoportbontások, az 
idegen nyelvet 35 fő feletti csoportok-
ban tanítják, megszüntetik az érettségi-
re való felkészítést, törlik a fakultációkat, 
a tehetséggondozást. A városvezetés 
helyrehozhatatlan hibát követ el ezzel az 
oktatáspolitikával. A miskolci gyerekeket 
versenyhátrányba taszítja, ugyanis az is-
kolai keretek között meg nem szerzett 
tudást később már nem, vagy csak ne-
hezen pótolhatják.

Molnár  
Péter 
(KDNP)
Az oktatás na-
gyon fontos 
terület, szám-
talan önként 
vállalt felada-
tot látott és lát 
el az önkor-
mányzat ezen 
a területen. A jelenlegi iskolahálózat az 
1970–80-as évek viszonyait tükrözi, a ’90-
es évektől viszont csökkent a gyermeklét-
szám. Ezért, és a nehéz gazdasági helyzet 
miatt is meg kell vizsgálni, hogyan lehet 
optimalizálni, racionalizálni a rendszert. 
Számtalan párhuzamosság van a képzés-
ben, ami a minőség rovására is megy. A 
minőségi oktatás fenntartása pedig cél 
kell, hogy legyen, de ugyanilyen fontos a 
szakmai képzés erősítése, hozzáigazítása 
a munkaerőpiac igényeihez. Törvényi vál-
tozások előtt állunk, amely alapjaiban új 
helyzetet teremt majd. A KDNP álláspont-
ja szerint Miskolcon is konszenzusos dön-
tésekre van szükség az oktatás jövőjével 
kapcsolatban. Végre létrejön az évek óta 
óhajtott oktatási kerekasztal, ami egy igen 
pozitív lépés. 

Szegedi  
Márton 
(Jobbik)
A Jobbik frak-
ciója tűrhetet-
lennek tartja, 
hogy az elmúlt 
évek vissza-
éléseiért a Fi-
desz a miskolci 
gyermekeket 
bünteti azzal, hogy közel egymilliárd fo-
rintot vesz el az oktatástól. Többször je-
leztük, hogy az év eleji, közel félmilliárdos 
megszorítás önmagában is gondokat 
okozhat, az újabb brutális elvonás azon-
ban két vállra fektetheti a miskolci iskolá-
kat. Mondhatnánk azt is, a Fidesz zárolta 
Miskolc jövőjét. A városvezetés pedagó-
gus munkahelyeket szüntet meg a csök-
kenő gyereklétszámra hivatkozva. Eköz-
ben nem vesz tudomást arról, hogy 
városunk iskolahálózatát a beköltöző an-
tiszociális családoknak köszönhetően 
egyre több hátrányos helyzetű gyerek 
veszi igénybe. Az ő fejlesztésük meglátá-
sunk szerint nem kevesebb, hanem több 
tanárt igényel. 

» Napirendre került a MISEK Kft. konzorciumi együttműködéséről, rehabilitációs szolgál-
tatások fejlesztésére irányuló pályázaton való részvételének támogatásáról szóló előterjesztés. A 
közgyűlés pozitív döntése után, a MISEK Kft. az Észak-magyarországi régió más egészségügyi szol-
gáltatóival, tulajdonosaival konzorciumi együttműködésben, a megyei kórház vezetésével rehabi-
litációs szolgáltatások fejlesztésére irányuló ÉMOP-pályázaton vesz részt.

» A képviselő-testület döntése értelmében újra megszűnt egy gyermekorvosi kör-
zet, jelesül a 45-ös számú. A körzet orvosa jelezte az önkormányzatnak, hogy nyugdíjba vonulása 
miatt megszünteti a tevékenységét. Működtetési jogát (praxisjog) a doktornő nem tudta elidege-
níteni. A közgyűlés a csökkenő gyermek- és felnőtt lakosságszám miatt már 2004-ben elvi hozzá-
járulását adta a körzetek számának csökkentéséhez.

» Szintén elnyerte a képviselők többségének támogatását a javaslat arról, hogy az ön-
kormányzati fenntartású intézmények energiagazdálkodását a jövőben a MIHŐ Kft. fogja össze. A 
részletekről múlt heti lapszámunkban beszámoltunk!

» A vízilabdasport támogatását egyhangú támogatás kísérte, a grémium arról hatá-
rozott, hogy hozzájárulásukat adják a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.-nél vízilabda szak-
osztály létrehozására, a fejlesztésre irányuló pályázathoz támogatási önerőt biztosítanak, vala-
mint támogatják a Diósgyőri Várfürdő SC-t.

» Sürgősséggel került a képviselő-testület elé, és megkapta a támogatást a javaslat a 
Cine-Mis Nonprofit Kft. részére 36 M Ft összegű kamatmentes kölcsön nyújtására, szabadtéri sza-
badidősport-létesítmény kialakítása céljából pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosí-
tására, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzői munkakör betöltésére pá-
lyázat kiírására – miután a nap elején zárt ülésen döntött a képviselő-testület szintén sürgősségi 
előterjesztésként Méhész Katalin közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséről.

» Részletes beszámolónk a minap.hu olvasható!

EzEkről is döntöttEk ›››››››››››››

A városháza dísztermében most utoljára ülésezett a testület | fotó: M. L.

Átszervezve
A Miskolci Operafesztivál Kultu-
rális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
alapító okiratának módosításá-
val az MKSZ Miskolci Kulturá-
lis Szövetség Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság létrehozá-
sáról is döntött a grémium.

A város kulturális nagyren-
dezvényeinek, fesztiváljainak 
minőségi megújítása és az erő-
források hatékonyabb kihasz-
nálása volt a cél. Egy új kultu-
rális rendezvénypalettát kínáló 
nonprofit társaság jön létre, 
amely kiemelt figyelmet fordít 
a nemzeti kulturális értékek 
közvetítésére, a hagyomány-
ápolásra, a várostörténeti érté-
kek bemutatására, költségha-
tékonyan működik és hosszú 
távon is fenntartható. A kft. 
ügyvezetőjének Némedi Var-
ga Zoltánt választották meg, 
egyúttal a testület megköszön-
te a korábbi ügyvezető, Bátor 
Tamás eddigi tevékenységét. 
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Regionális Logisztikai Rendszerek címmel született tananyag a kutatásból

Logisztikai tudástranszfer 
A logisztikai hálózatokkal, klaszterekkel 
kapcsolatban végzett kutatást a Miskol-
ci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai 
Tanszéke, valamint Általános Informatikai 
Tanszéke a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 
projekt keretében.

A kutatás során kérdőív formájában felmér-
ték az Észak-magyarországi régió termelő- 
és szolgáltató vállalatai részéről felmerülő 
igényeket, melyek elsősorban raktározási és 
szállítási tevékenységek logisztikai szolgál-
tatók szabad kapacitásaival történő hatéko-
nyabb kielégítésére irányultak. Ezen tevé-
kenység végzésének leghatékonyabb eszköze 
az elektronikus piactér kialakítása, mely a 
megrendelők szolgáltatások iránti igénye-
it optimalizált módon, matematikai mód-
szerek felhasználásával rendeli a logisztikai 
szolgáltatók szabad kapacitásaihoz. Az em-
lített tanszékek továbbfejlesztették a virtu-
ális logisztikai hálózatok és klaszterek terén 
meglévő ismeretanyagot, mely tartalmazza 
a fontosabb logisztikai hálózati modelleket, 
valamint az azok megvalósításához szük-
séges módszertani, informatikai ismerete-

ket is. A kutatási eredmények gyakorlati al-
kalmazása érdekében fejlesztés alatt van egy 
– az Észak-magyarországi régió vállalatai 
versenyképességének növelésére szolgáló – 
elektronikus piactér szoftver. A témakörben 
egy széleskörű nemzetközi konzultáció is le-
zajlott, a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási 
és Logisztikai Tanszéke által szervezett Kö-
zép-európai Logisztika Konferencia kerete-
in belül. A konferencián hat ország felsőok-
tatási intézményei és vállalatai vettek részt. 
Ezen konferencia évente megrendezésre ke-
rül az alapító intézmények egyikének szer-
vezésével, biztosítva ezzel az ismeretek fo-
lyamatos átadásának lehetőségét. A kutatási 
eredmények oktatásban történő hasznosítá-
sa érdekében az egyetem szakemberei kidol-
gozták a Regionális Logisztikai Rendszerek 
című tananyagot, melyet szabadon választ-
ható tárgyként a BSc- és az MSc-képzésben 
fognak alkalmazni.
Pilot projekt vezetője: dr. Illés Béla dékán 
(Gépészmérnöki és Informatikai Kar).
Projekt futamideje: 2010. 10. 01–2011. 09. 30.
Projekt információk:  
retiroda@uni-miskolc.hu

Szeptember 23-án újra

Kutatók Éjszakája  
– nem csak kutatóknak! 
Az elmúlt évek sikerei után az idén is szá-
mos különlegességgel várja a kicsiket és 
nagyokat a Kutatók Éjszakája rendezvénye 
Miskolcon és Sárospatakon. Egy éjszaka a 
kutatásról, a tudományról, a szórakozásról 
– szeptember 23-án, pénteken ismét!

Hagyomány már, melyet az idén várhatóan is-
mét több ezren fogunk ápolni: a Miskolci Egye-
temen vagy a belvárosban töltjük szeptem-
ber végének egy péntek éjszakáját. Tesszük ezt 
azért, hogy a mindennapjainkból jól ismert, de 
nem feltétlenül értett jelenségeket (mint példá-
ul a sütemény tésztájának felfújódása) közelebb-
ről, játékos formában ismerhessük meg. Vagy 
olyanokat, melyekkel aligha találkozhatunk a 
mindennapjainkban. Lángorgona? Robotvezé-
relt autóverseny? Olajkútfúrás? Térinformati-
ka? Virtuális boncolás? Mind megtekinthetjük!

Aligha sorolhatnánk itt fel maradéktalanul a 
természettudományi kísérleteket, melyeket kö-
zelebbről is megismerhetünk majd. Sőt, sokat 
magunk is kipróbálhatunk! Az éjszakát számos 
társadalomtudományi és művészeti program is 
gazdagítja. Évente egy őszi éjszaka Miskolcon 
is a tudományról s annak titokzatos csodáiról, a 
Miskolci Egyetem laboratóriumainak világáról.

A sokszínű programpontok mellett külön ér-
dekességnek ígérkezik a Kutatók Klubja – nem 
csak fiataloknak. A Zenepalotában hallható elő-
adások a Szépkorúak Akadémiája előző tanévé-

nek programjába engednek betekintést, egyebek 
mellett az univerzumról vagy a halálbüntetésről 
szóló előadásokkal.

Számos, izgalmas programmal várja tehát lá-
togatóit szeptember 23-án a Kutatók Éjszakája 
Miskolcon, valamint Sárospatakon, a Comenius 
Főiskolai Kar épületében. A miskolci helyszínek: 
Miskolci Egyetem (főépület, díszaula, műhely-
csarnok, laboratóriumok, park); belváros (Szin-
va terasz, Zenepalota); Avasi Gimnázium; Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium; Dr. Szabó Gyula Be-
mutató Csillagvizsgáló; Miskolctapolca (Pazár 
sétány, BAY-LOGI Intézet). Ezeket a miskolci 
helyszíneket különleges, ingyenes transzfer bu-
szok kötik össze, a menetrend megtekinthető az 
egyetem honlapján (www.uni-miskolc.hu).

A Kutatók Éjszakája természettudománnyal 
kapcsolatos programjait „A tudományos után-
pótlás-nevelés és a műszaki, informatikai élet-
pálya elismertségének növelése a Miskolci Egye-
tem stratégiai céljaival összhangban” című, 
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 számú projekt 
támogatja.

További részletek a www.kutatokejszakaja.hu 
és hamarosan a www.uni-miskolc.hu webcímen.
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„Az igényes kert a tulajdonosát is jellemzi…”
Heinemann Pál, a miskolci polgár-
mesteri hivatal parkfenntartási ügy-
intézője magánéletében, hobbiként 
is szívesen hódol a kertészkedésnek, 
kertépítésnek.

Nem véletlen az érdeklődés: a német nyelv
területről származó családban hat gene
rá ció ra visszamenően találhatunk kerté
szeket, parképítőket. Véleménye szerint az 
ember életminőségét nagyban meghatá
rozza a lakókörnyezet, a szépen, igényesen 
berendezett kert a tulajdonosát is jellemzi.

Heinemannék portája ékes példáját szol
gáltatja, hogy a dekoratív díszfák, bokrok 
ügyes elrendezésben milyen szépen meg
férnek a gyümölcsfákkal, haszonnövények

kel. A himalájai selyemfenyő mellett dúsan 
termő alma és körtefák kínálták magukat, 
a látványos, mediterrán cserjék szépen fej
lett kerti zöldségágyásokat rejtettek.

A házigazda minden növényhez fűzött 
némi ismertetőt, és gyakorlati tanácsok
kal is szolgált. Szűkös helyen például sok
kal jobban lehet hasznosítani a napfényt, 
ha az erre alkalmas zöldségeket – mond
juk az uborkát – ferdén fektetett vasrácsok
ra futtatjuk fel. Gyep telepítésénél jobban já
runk, ha a divatos nevű fűmagkeverékek 
helyett hazai, igényes, szárazságtűrő keve
réket vásárolunk, lehetőleg tarackos tippan 
tartalommal, amely szépen beszövi a felü
letet. Az ilyen gyep akkor sem kezd el fol
tokban sárgulni, ha huzamosabb ideig nem 
kap nedvességet. 

A fákat, növényeket nem szabad össze
vissza ültetni – az esztétikai szempontok 

mellett arra sem árt figyelni, hogyan árnyé
kolnak egymásnak. Az a legcélszerűbb, ha 
magasságuk kívülről – azaz a kert szélétől 
– befelé csökken. Komoly esztétikai ered
ménnyel jár, ha rendszeresen eltávolítjuk a 
lehervadt virágokat, elszáradt ágakat rózsa
fáinkról, díszcserjéinkről.

Heinemann Pál óvott attól, hogy min
den bajt mérgezéssel, permetezéssel pró
báljunk megoldani. Ez nagyon sok esetben 
kiváltható: például a fertőzött részek, ágvé
gek eltávolításával, vagy – tetvesedés esetén 
– nagy nyomású vízsugár alkalmazásával.

Házigazdánk szerint „kezdő” kerttulaj
donosoknak, kertépítőknek mindenkép
pen érdemes szakember tanácsait igénybe 
venni, és nagyon jó szakkönyvek is kapha
tók a témában. Nem érdemes viszont be
dőlni a hangzatos reklámoknak, a nagy
áruházakban eladásra kínált, látványos 

dísznövényeknek. Ezek ugyanis igen sok 
esetben speciális tápszeroldatokkal vannak 
feljavítva, és otthoni körülmények között 
hamar tönkremehetnek.

Hozzáértéssel, jó ötletekkel aránylag kis 
területen is nagyon szép felületeket alakít
hatunk ki.

Szepesi S. 

Kertészeti tanácsok
» Az alma- és körteféléknél még min-
dig célszerű a molykártevők elleni védekezés, vala-
mint kalcium tartalmú lombtrágya használata. Ez 
utóbbi a gyümölcsök eltarthatóságát javítja.

» Ha a borszőlőknél leszedjük a fürtö-
ket eltakaró leveleket, az segíti a cukrosodást, 
hiszen a napfény akadálytalanul éri a szőlőt. 

Arra is figyeljünk, hogy még mindig fennállhat 
a peronoszpóra-kártétel lehetősége. 

» A csonthéjas gyümölcsök lesze-
dése után célszerű a fákat lepermetezni vala-
milyen réztartalmú szerrel. Később ugyanezzel 
a lemosó permetezés is elvégezhető. 

» A szürkerothadás fellépésére az 
arra érzékeny szőlőfajtáknál folyamatosan szá-
mítani lehet. Ellenük 3-5 napos élelmezési vá-

rakozási idejű szerek is kaphatók a piacon. A 
darázskártétel mérséklésére alkalmazhatunk 
„csapdákat”, sör, cukros lé, üdítő kihelyezésével. 

» A le nem termett zöldségeket védjük a 
gombakártevőktől, 3-5 napos, rövid élelmiszer-
egészségügyi várakozási idejű szerekkel.

» A leérett, kiszedett zöldségfélék ma-
radványait távolítsuk el a földről. 

Farkas Péter növényvédő szakmérnök

Képben vagyunK – Miskolc Ma

szeptember 
12-től
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Új ötletei támadnak, melyeken érdemes most dolgozni, hogy a későb-
biekben megvalósíthassa. Családja azonban nem veszi jó néven, hogy háttérbe szorulnak teendői 
mellett. De nem nagy a baj, a romantika iránti vágy felébred önben is, és ez jót tesz  szerelmi életének. 

BiKa (04. 21–05. 21.) A hét elején nehezebben találja meg a közös hangot a felettesei-
vel és a kollégáival, azonban a munkában akkor is sikereket érhet el, ha nem erőlteti meg magát. 
Ne hallgasson senkire, tegye csendben a dolgát. Ez azért jó, mert több ideje jut a magánéletére, és 

rendezheti a párkapcsolatát. A hétvégéje egyértelműen a családjáról szól majd. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Az utóbbi időben annyi mindent sikerült „félgőzzel” elérnie, hogy 
úgy gondolja: már mindig így lesz. Azonban rá kell jönnie, hogy az „egyszer fenn” után jön a lenn. Kis-
sé zavarodott lesz a héten, anyagi helyzetében és érzelmi életében is jókora zűrzavar támad, de a hét 

végén megtörténik a fordulat, és elillannak borongós gondolatai.

ráK (06. 22–07. 22.) Okkal vágyik a magányra. A munkahelyén kifejezetten idegesíti a 
csapatmunka. Ettől függetlenül mindent megtesz, hogy előremozdítsa az „ügyet”, de nem sok si-
kerrel. Ha magányos, a hét vége felé sikerül megtalálnia azt, akit keres. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Ezen a héten minden sikerül, amibe belefog. Megfon-
toltságának, megbízhatóságának köszönhetően felfigyelnek önre felettesei.  Ha párját keresi, a hé-
ten esélyei vannak egy romantikus találkozásra. Ha kapcsolatban él, megújulni készül szerelmük. 

szűz (08. 24–09. 23.) Az anyagiak terén minden jól alakul, ügyesen vásárol, váratlan be-
vételhez juthat. Most betakaríthatja az elmúlt időszak kemény munkájának gyümölcsét. Érzelmi 
élete felélénkül a hét során, ami nem is baj, mert partnere is több figyelmet igényelhet a megszo-

kottól. Amennyiben még nincs párkapcsolata, most bátran nézzen körül.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A munkahelyén minden a feje tetején áll. Próbáljon túllépni 
az irigyek rosszindulatú megjegyzésein, és csak a munkájára koncentráljon. Az alattomos támadá-
sok célja ugyanis épp az volna, hogy a vitákban kimerülve ne maradjon ereje az alkotásra. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Nehezen fog neki egy viszonylag egyszerű feladatnak. Talán 
épp az a baj, hogy túl egyszerű, és nem érzi, hogy megmutathatja tehetségét. Maradjon stratéga! 
Még akkor is, ha többen megpróbálják kihozni a sodrából. Ugyanis nem felejtik el, hogy ön a nehéz 

helyzetben is tisztességes eszközökkel játszik. A szerelemben Ámor kényeztetni fogja. 

nyilas (11. 23–12.21.) Habár a szakmai kérdések és feladatok az első helyen állnak a 
fontossági sorrendben, a hét elején a magánélete egy kicsit eltereli a figyelmét a munkáról. Titkos 
találkák tehetik izgalmassá a napjait. A hét közepétől azonban újra visszaáll az egyensúly. 

BaK (12. 22–01. 20.) Lehet, hogy másképp kellene mennie a dolgoknak, de egyedül alig-
ha változtathat egy bejáratott gépezeten. Ha kellő önuralommal rendelkezik, és energiáit a teen-
dőkre fordíthatja, könnyen legyőzheti riválisait. Ha az elmúlt időben nehézségei támadtak válasz-

tottjával, most jól boldogulnak, apró gesztusokból is értik egymás jelzéseit. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A héten a szokottnál is jobban kell vigyáznia, hogy még vé-
letlenül se kövessen el hibát, mert a pozíciójára féltékeny kollégák mindenbe belekötnek. Legyen 
magabiztosabb! Nincs kedve kimozdulni otthonából, így családi fészkébe invitálja barátait. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Hosszúra nyúlt, rengeteg munkával teli időszakot kellene a hé-
ten lezárnia, különben könnyen pórul járhat. Ha egy kicsit megáll, és megvizsgálja jelenlegi helyze-
tét, látni fogja hosszú távú terveinek az alakulását. Ha eddig ragaszkodott a függetlenségéhez, a 

szingli élethez, most ön lesz az, aki a kapcsolat szorosabbra fűzését szorgalmazza.

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 keresztrejtvény-játé-
kunkban ezek nevét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, egy levele-
zőlapon legkésőbb szeptember 21-e éjfélig juttassák el a Miskolci 
Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők kö-
zött a MIKOM ajándékaként könyvet, és a Szerviz Iroda jóvoltából 
strandtáskát sorsolunk ki.

Klubház és segítőprogram a fiataloknak
Az Avason, a Testvérvá-
rosok útján nyílt meg Ma-
gyarország első, Kék Vonal 
névre keresztelt komputer 
klubháza. Ez azonban csak 
egy része annak a prog-
ramnak, amit a Kék Vonal 
Gyermekkrízis Alapítvány 
indított.

– A Velux Alapítványnál pályáz-
tunk egy kortárs segítő program-
mal, amit meg is nyertünk. En-
nek kiegészítéseként jött létre a 
Kék Vonal Komputer Klubház 
Miskolc – mondja Szenttamási 
István Tamás, a klubház projekt-
vezetője.

A nyertes projekt nem más, 
mint egy Finnországból elterjedt 
minta, a Kortárssegítő Program. 
Ennek lényege, hogy a középisko-

lákba érkező új tanulókat idősebb 
társaik – akiket előzetesen kivá-
lasztottak – bevezetik az intéz-

mény működésébe, szabályaiba, 
hétköznapi életébe, sőt, az iskolán 
kívüli szabadidős tevékenységről 
is gondoskodnak, illetve az új kö-
zépiskolásokat egyfajta mentor-
ként eligazítják problémáik ese-
tén.

A Finnországban kitalált és be-
vált programot Miskolcon ősszel 
indítják útjára a város középisko-
láiban, s a tervező, kísérletező fá-
zist követően, vélhetően tavasszal 
élesben folytatódhat a kortárs-
segítés. Ezt a programot támo-
gatja a Velux Alapítvány, amely 
felajánlotta, hogy a klubház lét-
rehozásában is segítséget nyújt a 
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapít-
ványnak.

– A klubház célközönsége a 
10–18 éves korosztály. Az eddi-
gi tapasztalat pedig azt mutatja, 

hogy van igény a klubházra, hi-
szen jelenleg is foglalt minden 
gép – hangsúlyozza a projektve-
zető, majd hozzáteszi: az első cso-
port már túl is van egy kisfilm 
létrehozásán és grafikatervezé-
sen is.

– Az alapítvány az elkövetke-
ző három évben finanszírozza a 
klubház működését, de nagy se-
gítséget kaptunk a Microsoft Ma-
gyarországtól is, akik ingyenes 
szoftvereket biztosítottak a 15 szá-
mítógépre, ezek a szoftverek kö-
zel 9 millió forintba kerültek vol-
na – hangsúlyozza Táler Orsolya 
projektvezető. – Természetesen 
továbbra is keressük az anyagi 
forrásokat, hogy a klubház hosszú 
távú fenntarthatóságát biztosítsuk 
– teszi hozzá.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Egy jó közösségben…

A computer klubházban 
nemcsak a látogatók fiata-
lok, de azok is, akik segíte-
nek nekik.

Kovács Kitti a Miskolci Egye-
tem Bölcsészettudományi Ka-
rának Kulturális és Vizuális 
Antropológiai Intézetében foly-
tatja tanulmányait, a Kék Vonal 
Computerházban pedig men-
torként dolgozik. Mint mond-
ja, a közösségi térben elérhető 
szoftverek használatát segíti el-
sajátítani az oda tagként vagy 
csak látogatóként érkezőknek.

– Azért jelentkeztem ide men-
tornak, mert fontos számomra, 
hogy hátrányos helyzetű gyere-
keknek segítsek. Vonzó volt az 
itt kínált lehetőség azért is, mert 
az érdeklődés olyan szegmenseit 
ragadják meg itt, melyeket nem 
használ ki napjainkban a közok-
tatás, ebben pedig nagy lehető-
ségeket látok – mondja Kovács 
Kitti.

Lengyel Alex tagként segíti a 
Computerház működését, egy 
tájékoztatón hallott arról, hogy 
lehetőség van részt venni hátrá-
nyos helyzetű gyermekek okta-
tásában.

– Az IT világában otthonosan 
mozgok, valamint kihívás volt 
számomra a hátrányos helyze-
tű gyermekek oktatása, hogy el-
sajátíthassanak olyan plusz kész-
ségeket, melyek később előnyt 
jelentenek számukra – mondja 
Alex. Hozzáteszi, fontos számá-
ra az is, hogy egy jó közösségben 
dolgozhat, szívesen jár ide isko-
la után, de nyáron is örömmel 
töltötte itt szabadidejét, amikor 
módja volt rá.

– Együtt, közösségileg festet-
tük ki a helyet is, amin bár nem 
tudtam részt venni, azonban a 
berendezés kialakítása, a ház in-
dítása közben sokat segítettünk 
– folytatja Lengyel Alex. Mint 
mondja, az első tapasztalatai 
azok, hogy sokan érdeklődnek a 
ház iránt, és reméli, hogy később 
mentorként is tudja majd segíte-
ni az érdeklődőket.         Tajthy Á.

A megnyitó ünnepségen is bőven volt érdeklődő, különösen, hogy olyan híres vendég is megjelent, mint Ganxsta Zolee

Apróhirdetés
Sajóládon 120 m2-es, tehermentes, te tő tér beépítésű lakás kiváló lakókörnyezetben el-
adó!  A lakás részét képezi egy 28 m2-es nagy műhely betonozott szerelőaknával, ipari 
árammal, mely vállalkozásra is alkalmas. Külön házgyári garázs is van az udvaron. A lakás 
alsó részében konyha, étkező, nappali, nagy fürdőszoba, míg a tetőtérben 2 és félszoba, 
zuhanyzó és külön WC található. A fűtés gázkazánnal és vegyestüzelésű kazánnal is mű-
ködik. A lakás árvízmentes területen van. Ára: 15 millió Ft. Érdeklődni: 06-30/663-4420.

Szeretné csendes, családias környezetben tölteni nyugdíjas éveit? Jöjjön el hozzánk a 
Zsuzsa Gondozóházba! Családias környezet, hegyi levegő. Hívjon bizalommal, és ismer-
jen meg! Tel.: 30/233-8094. Honlap: www.zsuzsapanzio.mlap.hu. 

Ingatlanfedezetes bankhitelek magánszemélyeknek, kisvállalkozásoknak. Teher-
mentes ingatlan esetén jövedelemigazolás nélkül, BÁR lista nem mindig akadály. Tel.: 
70/5100–395, 30/2488–022.

Eladó őszi, akciós, minőségi akác, tölgy, cser, bükk kalodás tűzifa szorosan egymás 
mellé rakva konyhakészen 12 500 Ft/üzemi m3 (1 m x 1 m x 1 m) + 500 Ft szállítási díj. Ga-
rantált mennyiség. Érd.: 06-70/510-4605.

Valutaváltói végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, megbízható hölgyet keresünk 
teljes munkaidőben.  Érd.: 46/411-304.

Acél biztonsági ajtó beépítve 56 900 Ft, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumíni-
um) cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával.Érdeklődni: 30/336-
5528, www.aluport.hupont.hu. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
hétfő–péntek: 15–17.30-ig.

Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogor-
vosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügye-
let (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobilról is hívható): 
116-123, (csak vonalasról): 80/116-123. Áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MIHŐ 
műszaki ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ-
hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-felügyelet: 46/502-579. In Memoriam 
Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. Állategészség-
ügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››
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Szeptember 10. | Szombat 
» Röplabda NB I női: Albrecht-Mis-
kolci VSC-MISI – Szolnoki NRK. Miskolc, 
Csokonai utcai csarnok, 17.00. » Lo-
vassport: Bükkalja Kupa „B” kategóri-
ás megyei és regionális díjugrató verseny. 
Miskolc-Görömböly, 10.00. » Sí: Gyepsí-
verseny. Nyékládháza, Perga-domb, 10.00.

Szeptember 11. | vaSárnap 
» Jégkorong OB I: Miskolci Jegesmed-
vék SE – Sapa Fehérvár AV19. Miskolc, Jég-
csarnok, 18.00. » Labdarúgás NB I: 
Paksi ASE – DVTK. Paks, 16.00. 

Szeptember 12. | hétfő » 
Birkózás: Bonbon Kupa. Nemzetközi 
utánpótlás-birkózóverseny. Szerencs, Kul-
csár Anita sportcsarnok, 10.00.

Szeptember 16. | péntek » 
Labdarúgás NB I: Diósgyőri VTK – 
Kaposvár. Diósgyőr, 18.00.

sportműsor ›››››

Tiszával a keretben folytatja a Diósgyőr
Az atomváros csapatához lá-
togatnak vasárnap a DVTK 
labdarúgói, akik két győze-
lemmel töltötték ki a bajnoki 
szünetet. Közben új játékos-
sal gyarapodott a keret.

» folytatás az 1. oldalról
– Örülünk, hogy hosszú, fáradsá-
gos munka után aláírhattuk a pa-
pírokat. A DVTK-nak imponált a 
legutóbb Belgiumban légióskodó 
Tisza Tibor ambíciója, aki más or-
szágban szerette volna folytatni pá-
lyafutását, ám több kérő közül végül 
mellettünk döntött – mondta a játé-
kos bemutatásakor Dudás Hunor.

A klub ügyvezetője megköszönte 
Leisztinger Tamás többségi tulajdo-
nosnak az átigazolás létrejöttét, aki 

áldozatot vállalt Tisza szerződteté-
séért. A klub első embere hozzátet-
te: később profitálhat a Diósgyőr a 
támadó értékesítéséből.

– Kihívásnak tartom ideigazolá-
somat, mindent meg fogok tenni, 

hogy sikeres időszak következzen 
az én és a csapat életében is. Vonzó 
volt döntésemnél az itt tapasztal-
ható szakmai munka, a sokpasszos 
támadófoci – árulta el az ötszörös 
válogatott labdarúgó. – Szeretnék 

megfelelni a várakozásoknak, hi-
szen itt bíznak bennem. Meg fogok 
harcolni a helyért a támadósorban 
– hangsúlyozta Tisza Tibor.

Minden bizonnyal rövidesen 
számot adhat tudásáról a régi-új 
közönségkedvenc, ám a Paks ellen 
még nem valószínű, hogy beveti 
Benczés Miklós vezetőedző. Mint 
a támadó fogalmazott, nem lenne 
szerencsés egy kész csapatba azon-
nal beugrani.

A DVTK hazai bajnoki és Li-
gakupa-meccseit ezentúl ingyen 
tekinthetik meg az iskolások az 
eredményjelző melletti állóhelyi 
szektorból csoportosan, tanári kí-
sérettel. Ehhez a pedagógusoknak 
előre be kell jelentkezni Körmöndi 
Zoltán marketingigazgatónál a 
kormondi.zoltan@dvtk.eu e-mail 
címen. 

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Belevágnak a Macik is

Pénteken – lapzártánk után – a 
Ferencváros ellen megkezdte sze-
replését a MOL Ligában a Miskolci 
Jegesmedvék jégkorongcsapata.

A Macik új edzővel és némileg 
átalakult kerettel vágtak neki a 
2011/2012-es szezonnak. Távo-
zott a csapattól a csapatkapitány, 
a magyar válogatott Láda Ba-
lázs (Sapa Fehérvár AV19), Egri 
Gergely, Korpos Gergely, Kis At-
tila, Majoross Gergely (visszavo-
nultak), valamint a három kana-
dai légiós. 

Az érkezők névsora azon-
ban igazolja, nem gyengült a ke-
ret. A legnagyobb „fogás” talán 
a visszatérő Josh Bonar, de az 
53-szoros válogatott csatár, Fo-
dor Szabolcs neve is jól cseng 
jégkorongos berkekben. Szintén 
jelentős erősítés a szlovák Jan 
Jarabek – Lubomir Chmelo duó, 
illetve a Vasastól visszatérő Po-
povics Patrik. Az igazolások so-
rát a svéd vezetőedző honfitársa, 
Alfred Lindgren egészíti ki.

– Sokat edzettünk a felké-
szülés során, Bonar is jégre lé-

pett már, így azt mondhatom, 
készen állunk a bajnokságra! – 
mondta Greg Lindqvist, a Ma-
cik trénere. – Kis drukk van 
bennünk a hazai debütálás és a 
televíziós közvetítés miatt, de a 
jégkorong nem sprint, hanem 
maraton, hiszen hosszú a baj-
nokság. Ha nyerünk, annak 
csak örülünk, ha pedig veszí-
tünk, tanulunk a hibáinkból, és 
tovább dolgozunk a siker érde-
kében – árulta el a vezetőedző, 
akinek csapatát a szakma ismét 
dobogóesélyesnek tartja.

Egy biztos, a szurkolók na-
gyon várták már a rajtot – létszá-
muk pedig illusztris névsorral 
bővül a Miskolci Jégcsarnok-
ban vívott összecsapásokon: a 
DVTK és a DKSK egész csapa-
tát meghívta a klubvezetés a Je-
gesmedvék valamennyi hazai 
meccsére. Egri István erről sze-
mélyesen beszélt Dudás Hu-
norral a labdarúgók, és Sza-
bó Tamással, a kosaras lányok 
együttesének ügyvezetőjével, 
akik elfogadták az invitálást.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Győzelmet várnak a nyitányon
Az Ádám László emléktornán 
nem termett sok babér az Alb-
recht-Miskolci VSC-MISI női röp-
labdacsapatnak. A tréner ennek 
ellenére derűlátóan várja a szom-
bati, hazai környezetben sorra ke-
rülő bajnoki nyitányt!

A miskolciak az Ádám Lász-
ló emléktornán alulmaradtak a 
szlovák bajnok UK Bratislava el-
len (3–0), majd a rendező klub, 
a TEVA-Gödöllői RC bizonyult 
jobbnak 3–1-re. A második na-
pon az Újpest, illetve a szlovák 
Spisská Nová Ves ellen egyaránt 
1–3-as vereséget szenvedett 
Toma Sándor edző csapata. 

– Erős ellenfelekkel szemben 
mérhettük le, hol tartunk – te-
kintett vissza az edző a tornára. 
– Szinte valamennyi játszmában 
húsz fölött értünk el pontokat, a 
hazai elit, illetve a két nagyon jó 
szlovák gárda ellen aligha szá-
míthattunk többre. Számunkra 
az volt a legfontosabb, hogy igye-
keztünk ráerőltetni az akaratun-
kat ellenfeleinkre. A tornán sok 
edző, szakember jelent meg, és 
valamennyien azt mondták, na-
gyon szimpatikus csapat benyo-
mását keltettük. Talán ez ma-
gyarázta, hogy sokan szurkoltak 
nekünk. Fiatal az együttes, azt 
pedig örömmel mondom, hogy 
egyetlen játékos kivételével vala-
mennyien miskolciak!

A tréner leszögezte, hogy a 
csapat összeállt, és nagyon vár-
ják már a szombati, hazai nyi-
tányt. A Csokonai utcai terem-
ben egyre több szurkoló jelenik 

meg az összecsapásokon, ez is 
jelez valamit. A tavalyi gárdából 
csak Kuremszki távozott, felvet-
ték a Testnevelési Egyetemre, így 
nem állhat az MVSC rendelke-
zésére. Ugyancsak tanulmányo-
kat folytat Csarkó Edina, de ter-
vei szerint marad a vasutasoknál.

– A felkészülés hajrájában be-
jelentkezett Pető Tamara, aki na-
gyon fiatal, serdülő válogatott, 
viszont a jövő embere lehet – 
folytatta Toma Sándor. – Úgy vé-
lem, számunkra már nagy siker 
lenne, ha az első hat között vé-
geznénk. Fontos, hogy nagyobb 
lett a merítési lehetőség, hiszen a 
felkészülést 23 játékos kezdte el, 
és jelenleg is 18-as keretből válo-
gathatunk. Két hónapon keresz-
tül edzettünk, napi két foglalko-
záson vettek részt a lányok, amit 
terveztünk, azt el tudtuk végezni.

A bajnokság alapszakaszában 
12 csapat (BSE, Vasas, Gödöl-
lő, Újpest, Békéscsaba, Palota SE, 
Testnevelési Egyetem, Szolnok, 
Kaposvár, Tatabánya, Újbuda, 
MVSC) vesz részt. A vasutasok 
szombaton, délután 5 órától ha-
zai környezetben a Szolnok ellen 
mutatkoznak be szurkolóiknak.

– Nagyon szeretnénk győze-
lemmel kezdeni – latolgatta az 
esélyeket Toma Sándor. – Tavaly 
négyszer játszottunk a Tisza-
parti alakulat ellen, három eset-
ben mi nyertünk, csak az utolsó 
fordulóban kaptunk ki, de ne-
künk akkor az a mérkőzés már 
nem osztott és szorzott. Jó játék 
és győzelem, ez a célunk!

D. L.

HIrdetés

Háromgólos vereség
Rosszul kezdte a floorball OB2 

2011/2012-es idényét a Miskolci 
Szabadidőközpont FSE csapata. 
A borsodiak az utánpótlás-válo-
gatott Ignéczi Balázs remek játé-

ka ellenére 11–8-ra alulmaradtak 
a kartali Neumann-nal szemben. 
Ami fájóbb, hogy az amúgy sem 
bő keret tovább csökkenhet, mi-

vel Gál Tamás egy ütközés so-
rán sérülést szenvedett, így játéka 
az elkövetkezőkben bizonytalan. 
Folytatás szeptember 17-én ide-
genben, a Kecskeméti Reformá-

tus Kollégium ellen.
(fotó:  Juhász Á.)

Az ismét piros-fehérbe öltöző Tisza Tibor Dudás Hunortól kapta meg mezét
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EBBEN AZ ÉVBEN IS INDUL A KÉTSZINTŰ
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ 100 ÓRÁS

TANFOLYAM A FÖLDESBEN BIOLÓGIÁBÓL
Célja: a kétszintű érettségi követelményeinek megfelelő 

tananyag elsajátítása, rendszerezése.
A tanfolyam 3 órás (180 perc), előadásokat és csoportos foglalkozásokat tartalmaz

(közép- és emelt szint).
Helyszín: a Földes Ferenc Gimnázium biológia előadója

Időpont: minden héten kedden 15.00-tól
Előadó: Dr. Kormos Vilmos

Beiratkozás és az első foglalkozás: 2011. szeptember 20. (kedd), 15.00 óra
Földes F. G. Miskolc, Hősök tere 7. Biológiai előadó (I. em.)

Információ kérhető: 06-20/365-9313 vagy a szentesi@ffg.sulinet.hu

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.
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minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Végső állomás 3. (MB digitális 
3D, premier) | 18 | 10.15 (szombat–
vasárnap), 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30 – 22.30 (péntek–szombat)
Conan, a barbár (MB digitális 
3D) | 18 | 10.30 (szombat–vasár-
nap), 15.00, 18.00, 20.15 – 22.30 
(péntek–szombat)
Őrült, dilis szerelem (MB)  
| 12 | 11.00 (szombat–vasárnap), 
13.15, 15.30, 17.45, 20.15 – 22.30 
(péntek–szombat)
Cowboyok és űrlények (MB)  
| 16 | 13.00, 17.30 – 21.45 (pén-
tek–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 | 14.15, 
16.15, 18.15, 20.30 – 22.30 (pén-
tek-szombat)
A majmok bolygója: Lázadás 
(MB) | 12 | 11.00 (szombat–vasár-
nap), 15.15, 19.45
Frászkarika (MB digitális 3D)  
| 16 | 22.30 (péntek–szombat)
Zöld lámpás (MB digitális 3D) | 
16 | 12.15 (szombat–vasárnap)
Amerika kapitány: Az első 
bosszúálló (MB digitális 3D)  
| 12 | 20.00

Verdák 2. (MB digitális 3D)  
| KN | 11.15 (szombat–vasárnap), 
13.30, 15.45
Verdák 2. (MB) | KN | 10.15, 12.30 
(szombat–vasárnap), 14.45
Förtelmes főnökök (MB)  
| 16 | 11.45 (szombat–vasárnap), 
17.00, 19.30 – 21.30 (péntek–
szombat)
Harry Potter és a halál ereklyéi 
2. (MB digitális 3D) | 12 | 12.30 
(szombat–vasárnap), 17.15
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 8–14. ›››››››››

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; feliratos 
osztrák–magyar–német háborús film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Hanna – Gyilkos 
természet; feliratos amerikai–angol–német akcióthriller | 16 | (Uránia-terem).

Szeptember 15–16. | péntekig | 17.00 A hallgatás törvénye; feliratos 
amerikai filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Hupikék törpikék; amerikai–
belga animációs film | KN | (Uránia-terem) | 19.30 Womb – A méh; feliratos 
német–magyar–francia filmdráma | 18 | (Béke-terem) | 20.00 A gondozoo; 
amerikai családi vígjáték | KN | (Uránia-terem).

Szeptember 17–25. | JameSon CineFeSt miSkolCi nemzetközi 
FilmFeSztivál.

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

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Szeptember 12. | hétFő 06.00 Az előző esti adás 

ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmagazin (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéle-
ti magazin 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 Az ellenség közelében, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 13. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – élet-
módmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a 
Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25 Paks – DVTK labdarúgó-mérkőzés, közvetítés fel-
vételről 21.00 A veszett és a kickboxer, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 14. | Szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Helyzetkép, köz-
életi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az elveszett kislány, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 15. | CSütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykör-
út, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc Tv 
programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Alpok-
Adria Szépségverseny 2011. 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV.) 21.00 Aranytartalék, amerikai–
német film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 16. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak, épí-
tészeti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az édes élet, olasz–francia film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 17. | Szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science Club 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégei-
vel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Szeptember 18. | 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, kulturális magazin (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» A diósgyőri plébánia Mária neve búcsúját vasár-

nap, szeptember 11-én tartják a 11 órai szentmise kereté-

ben, melyet Koós Ede érseki biztos mutat be. Másnap, hétfőn 

egész napos szentségimádás lesz a templomban.

» A mindszenti templomban szeptember 11-étől 

új vasárnapi miserend lép életbe: 7, 9, 10.15, 11.30 és 18.30 

órakor lesznek szentmisék. Tizenegyedikén a 9 órai szentmi-

sén tartják a hittanosok Veni Sanctéjét a Mindszenten, a mi-

norita templomban ugyanezen a napon 9.30 órakor. 

» Jövő vasárnap lesz a Kálvária-kápolna búcsúja dél-

előtt fél 11-től. Ugyancsak szeptember 18-án lesz 10 órai kez-

dettel a bükkszentkereszti templombúcsú, és Szirmán 10 óra-

kor a Fájdalmas Anya-búcsú. Szirmán 15-én, csütörtökön lesz 

egész napos szentségimádás. 

harang-hírek ››››››››››››

HIrDetés

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

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

Szeptember 10. szombat

BÜKKI  
VADAS-BOROS NAP

GASZTRONÓMIAI UTCA, 

BOR-  
ÉS PÁLINKAUDVAR,

főZőVeRSeNy  
KOVÁCS LÁZÁR SÉffeL, 

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.)

INGYENES BEMUTATÓ ÓRÁK: SZEPT. 12., 13., 14., 15-én.
A bemutatóórák alatt:

INGYENES GYERMEKMEGŐRZŐ – JÁTSZÓHÁZ!
Időpontok, árak, egyéb információk: www.adymuvhaz.hu  

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

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

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!

Felvételi előkéSzítők
az Avasi Gimnáziumban

Az Avasi  Gimnázium előkészítő foglalkozásokat indít szeptember 17-18-tól 
az általános iskolások számára a következő tantárgyakból: 

magyar, matematika, történelem, biológia, rajz, 
angol és német nyelv.

Jelentkezési határidő: szeptember 15. 
ezen a napon délután 17.00 órától szülői tájékoztatót tartunk. 

Jelentkezni a 46/562-289-es telefonon lehet az iskolatitkárnál.  www.avasi.hu

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.

óriási kedvezmény
miskolciaknak

a BarlangfürdőBen****!
2011. szeptember 1-jétől

miskolci lakcímkártyával rendelkező vendégeinket
újra kedvezményes, egész napra szóló,

950 Ft*-os jeggyel várjuk!
                                                   *Áraink 2011. december 31-ig érvényesek.

Szeptember 10. | Szombat
10.00–18.00 | richter egészségváros Program. 

Ingyenes szűrővizsgálatok, tanácsadás, fitnesz- és 
családi programok, előadások. Városház téri parkoló.

10.00 | vii. bükki vadas-boros Napok. Délelőtt: 
állatsimogató, csacsikordé, vadászgörény-simoga-
tó, Miskolci mazsorettek, Vaga Banda gólyalába-
sok, Kalamajka bábszínház, gyermek táncház. Dél-
után: főzőverseny zsűrizése, Jó ebédhez szól a nóta 
a Számadó zenekarral, solymász- és íjászbemuta-
tó, könnyűzenei csemegék Merényi Ákossal, Kovács 
Kati, Hot Road Band, Kisbót. Diósgyőri vár.

15.30 | 5 éves a Müha: játsszunk zenét a szim-
fonikusokkal. Művészetek Háza.

17.30 | 5 éves a Müha: Musicalválogatás. Pécsi 
Sándor Guruló Színház. Művészetek Háza előtti tér.

19.00 | szakcsi lakatos jr. Trió-koncert. Orbán 
György (bőgő), Balázs Elemér (dob), Szakcsi Jr. 
(zongora). Művészetek Háza.

15.00–21.00 | Civilek éjszakája. Bemutatkozik a 
Szikra Alapítvány. Civil Ház (Széchenyi 19.).

Szeptember 11. | vaSárnap
09.00 | Kézművesvásár. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
10.30 | Mária-búcsú. Diósgyőri Mária-templom.

 10.30 | zászlófelvonás. Dósgyőri Országzászló.
 11.00 | búcsúi szentmise és körmenet. Diós-

győri római katolikus templom
 14.30 | színpadi műsor. Diósgyőri iskolák és 

óvodák,  Szinvavölgyi Ifjúsági Néptáncműhely,  
Ködmön Formációs Táncegyüttes, MIEZ

 18.00 | litánia, mise
16.00 | deák gábor fuvolaművész és heinz 

dannenbauer csembalóművész hangverse-
nye. Avasi református templom.

17.00 | vasárnapi randevú klub. VOKE Vörösmar-
ty Művelődési Ház.

17.30 | 5 éves a Müha: Musicalkosár. A Miskol-
ci Musical- és Dalszínház előadása. Művészetek 
Háza előtti tér.

19.00 | 5 éves a Müha: Centrál Park West. Egyfel-
vonásos vígjáték, Centrál Színház. Művészetek Háza.

Szeptember 13. | kedd
18.00 | irodalmi rádió. Művészetek Háza, kávézó.

Szeptember 14. | Szerda
15.00 | Miskolc és a képzőművészet. Vámosi Ka-

talin művészettörténész előadása. József Atti-
la Könyvtár.

Szeptember 15. | CSütörtök
10.00 | Miskolc, az én városom. A megyei levéltár 

rejtett kincsei – Miskolc történeti emlékei, ritkaságai. 
Előadó Dobrossy István. A belépés díjtalan, de beje-
lentkezéshez kötött. Vörösmarty Művelődési Ház.

17.00 | tibet kincsei. Kiállítás-megnyitó. Herman 
Ottó Múzeum.

Szeptember 16. | péntek
10.00–17.00 | Fazola Fesztivál. Szakmatechnikai 

bemutatók és programajánló a belvárosban.
15.30 | Könyvbemutató. Gyurkó Péter és 

Szeremley Szabolcs kötete. Széchenyi u. 56.
16.00 | Újra jár a villamos a vasgyárban. Miskolci 

Vasas Nyugdíjas Klub bálja. Vasgyári Közösségi Ház.
18.00–23.00 | szépkorúak barátság Klubja. 

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.
18.00 | impró-sok(k). Montázs Drámapedagógiai 

és Közművelődési Egyesület:  szakmai tájékoztató 
amatőr színházak számára. Miskolci Kulturális Köz-
pont Ifjúsági és Szabadidő Háza.

Szeptember 17. | Szombat
9.30 | impró-sok(k) második napja. A Montázs 

Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület 

rendezésében szakmai tájékoztató a diákszínját-
szók és ifjúsági amatőr színházak számára. Miskolci 
Kulturális Központ Ifjúsági és Szabadidő Háza.

10.00–18.00 | Fazola fesztivál. Erdei iskolai fog-
lalkozások, látványcsapolás, Fizibusz az elektro-
mosság csodáival, hámorkovácsolási, hengerlési, 
fémöntési és anyagvizsgálati bemutatók, ková-
csoltvas termékek vására, XI. Fazola Díszműkovács 
Verseny, élménykovácsolás, laborvarázs. Újmassai 
Fazola-műemlékkohó.

15.30 | a sárkányok földjén jártam – egy bhu-
táni utazás története. Kiskovács Miklós úti be-
számolója. Herman Ottó Múzeum.

17.00 | lombhullató, őszköszöntő műsoros bál 
a dallamok szárnyán Művészeti Klub rende-
zésében. VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

17.00 | jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál. Művészetek Háza.

Szeptember 18. | vaSárnap
10.00 | jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 

Filmfesztivál. Művészetek Háza.
16.00 | vasárnapi bál. VOKE Vörösmarty Műve-

lődési Ház.
» további programok: minap.hu
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Úton egy kutyával
Nem kis tettre vállalkozott egy 
olasz kalandor 11 évvel ezelőtt: 

Gianluca Ratta célja a „leghosz-
szabb gyaloglás kutyával” Guin-
ness-rekord felállítása. A 40 éves 
világjáró napi 20-40, összességé-

ben több mint negyvenezer ki-
lométer megtétele után érkezett 
városunkba egyetlen hátizsák-

kal, két sétabottal és elmaradha-
tatlan hűséges társával, a 11 éves 

Shirával, a husky keverékkel.
A városházán Pfliegler Pé-

ter alpolgármester látta vendé-
gül a rekordert és hű ebét, és 

átadta Gianlucának a bizonyít-
ványt, mely szerint valóban járt 

 város unkban.
(fotó: Mocsári L.)

Az étel akár egy műalkotás
Farkas Györgyné Mária 
tizenegy éve dolgozik a 
Központi Leánykollégium 
konyháján. Munkája szép-
ségéről mi más is juthatna 
eszébe, mint a dicsérő sza-
vak: „finom volt az ebéd!”

Két óvodának, ugyanennyi isko-
lának, magának a diákotthon la-
kóinak és „az utca emberének” 
főznek a Központi Leánykollé-
gium konyháján. Utóbbiak na-
pijegy vásárlásával ehetnek Mari 
néniék főztjéből, de nem is ők a 
kritikus tömeg, a gyerekeknek 
megfelelni mindig nehezebb.

– Az élet sodort erre a pályára, 
de megszerettem minden szép-
ségével és nehézségével együtt. 
Mindig örömmel tölt el, ha lá-
tom, jólesik a főztünk, vagy ha a 
tálca visszahozásánál megdicsér-
nek, „finom az ebéd” – mond-
ja Farkas Györgyné, aki tizen-
egyedik éve tevékenykedik a 
„lánykoli” konyháján.

Szerinte a rendelkezésre álló 
zöldségből, gyümölcsből elő-
állítani valamit, ami másnak is 

ízlik, végeredményben olyan, 
mint egy művészeti alkotás.

– A visszajelzés a legfontosabb, 
ezekből nincs is hiány. Visszatér-
ve a gyerekekre: velük kicsit ne-
hezebb, mert ők válogatósab-
bak, mint egy átlag felnőtt. Ez 
a korosztály nincs hozzászokva 
az egészséges ételekhez, de ezért 
nem ők, inkább a szülők okolha-
tók – vallja. – Pedig ha rászok-
nak, az nekik is csak hasznot hoz, 
hiszen egészségesebbek lesznek. 
Aztán ha megkóstolják a vita-
mindús ételeket, és ízlik is nekik, 
büszkén mutatják, „tessék nézni, 
milyen sokat ettem belőle!”

Soós P. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Pape–Quadbeck–Cavelius: 
Hormonképlet
A könyv alcíme szerint a valóban ered-
ményes női fogyókúra titkát adja a ke-
zünkbe. A szerzők szerint ugyanis a 
hormonok jelentik a jó alak kulcsát. 
„Képletekkel” segítenek – ilyen a moz-
gásképlet: jóga a hormonok egyensú-
lya érdekében, kitartást igénylő és erő-
sítő edzés az alakformálásért és a jó 
közérzetért – természetes összhang-
ban a női hormontípusokkal. Vagy a 
stresszcsökkentő képlet: odafigyelési és 

lazító gyakorlatok segítik a stresszhormonok, például a kortizol kor-
dában tartását és az éhségrohamok elkerülését.

William Ryan: A szent tolvaj
Kegyetlen gyilkosság történik Moszk-
vában, az 1930-as években. Alekszej 
Koroljev, a milícia rangidős bűnügyi nyo-
mozója a szörnyű tett elkövetőjének nyo-
mába ered. A rettegett titkosrendőrség, az 
NKVD is bekapcsolódik a nyomozásba, az 
idő rohamosan fogy, az áldozatok száma 
pedig egyre nő… Hogyan szerveződött 
az orosz alvilág a kommunizmus építésé-
nek időszaka alatt? Maradhat-e tisztessé-
ges az ember egy velejéig romlott világban? 
Mindezekre és a végső rejtélyre is fény derül a regény fordulatos végjá-
tékában, miközben kitűnő képet kapunk egy letűnt korszak fojtogató, 
embertelen légköréről is.

514 éve, 1497. szeptem-
ber 4-én kelt Beatrix királyné 
(Mátyás király második fele-
sége) oklevele, amelyben egy 
„magvaszakadt” miskolci pol-
gár birtokait a Szent Istvánról 
és Szűz Máriáról elnevezett 
egyháznak ajándékozza. 

334 éve, 1677. szeptember 
7-én a Kassán székelő csá-
szári főkapitány a város bírá-
it „nyársba vonással” fenye-
gette, mert tudomására jutott, 
hogy Thököly Imre kurucai 
vendégséget és fegyvert kap-
nak a miskolciaktól.

130 éve, 1881. szeptember 
9–16. között úgynevezett „ki-
rálynapok” voltak Miskolcon. 
I. Ferenc József vasúton érke-
zett Rudolf trónörökös, Károly 
Lajos és József főherceg kísére-
tében. A magyar kormány né-
hány tagja és a képviselők is 
követték. A Három Rózsa fo-
gadóban volt a szállás.

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 – Herman Ottó
Északról a Győri kapu-
val, délről a Szinván túli 
Kiss Ernő utcával pár-
huzamos, keletről az 
Aba, nyugatról a Gálffy 
Ignác utca határolja. 
Herman Ottóról 1946–
1948 között neveztek el 
utcát, a Győri kapuban 
(akkor Sztálin u.) a Bár-
sony János utca folytatása volt. Új 
helyét a lakótelepi építkezéskor je-
lölték ki 1967–1973 között.

Herman Ottó felvidéki cipszer 
családban született, orvos édesapját 
a koronauradalmi birtokra, Hámor-
ba irányították. A miskolci evan-
gélikus alapgimnáziumban tanult 
meg magyarul, s vált belőle min-
dentudó „polihisztor” (fényképész, 

preparátor, etnográfus, 
közíró, politikus). Mis-
kolchoz nemcsak a ku-
tatások, hanem a házas-
ságkötése és politikai 
pályájának egy szakasza 
is kötötte (1893–1896 
között a város egyik 
országgyűlési képvi-
selője volt). Lillafüredi 

házában (Peleházának hívta) tanul-
mányozta a természetet, s írta mun-
káit. Végrendeletében meghagyta, 
hogy Hámorban temessék el. Ez a 
kívánsága halála után fél évszázad-
dal teljesült. (1835–1914 között élt. 
Nevét múzeum, iskola, Miskolc vá-
ros tudományos díja is őrzi. Sokol-
dalúságát 1140 könyv, tanulmány, 
publikáció bizonyítja.)                   D. i.

Hupikék törpikék
A törpök meghódítják a mozivász-
nat, s elkékülnek a sok bajtól, ami 
egyszerre rájuk zúdul. Hókuszpók 
még nem adta fel régi tervét, hogy 
kézre kerítse ősi ellenségeit, s ez alka-
lommal szerencséje is lesz, amiben 
természetesen Ügyifogyinak nagy szerepe van. A kis kékek csapdába 
esnek, de egy váratlanul megnyíló vészkijáraton át megmenekülnek. A 
járat azonban egy ismeretlen világba, New Yorkba vezet.

amerikai–belga animációs film, korhatár nélkül
Művészetek Háza, uránia-terem; szeptember 15–16., 17.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… A képet, amelyből képeslap lett, 1904-ben 
Halász-Hradil René (Rezső, 1875–1915) készítette. Ezzel egyidős az a 
leírás Tapolcáról, amely szerint „a csónakázó tó partján, egész a Vár-
hegy aljáig benyúló, körbekerített sétányon a sétáló és a fürdőző kö-
zönség számára új étkező kioszkot készítettek.” A „kioszk” (oszlopos, 
fedett, szabadtéri építmény, főleg zenekarok számára) a régi fürdő-
épülettől délkeleti irányban állt, a barlang- és vízkutatások megkezdé-
se előtt, az 1920-as években elbontották. A csónakázótó parti sétánya, 
s az erről az erdőbe vezető ösvények ma is megvannak. Ez szolgálhat 
azonosításul, hiszen az épületre már nem emlékezhet senki...
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László 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 ››››››››››››

100 éve írták…
„Ha nem láttam volna, el sem 
tudnám hinni, milyen vedlé-
sen ment át a mi kis kedves 
fürdőnk. Ezer éve nem válto-
zott annyit Görömböly-Tapol-
ca, mint az idén. Hajdanában 

legfeljebb annyi történt, hogy 
a vedlett, fakult falakat kime-
szelték... Most tündéri parkban 
pompázik a fürdő, szökőkúttal, 
hattyútóval, szigeti szalonnal, a 
fürdőházban két új szobával” – 
írta a város napilapja 1896-ban.

Dobrossy István

Egy napon szült és házasodott
Nem mindennapi szülést 
vezényeltek le a miskolci 
Semmelweis kórház szülé-
szeti osztályán szeptember 
5-én; a kis Bence születése 
közben mondta ki a boldo-
gító igent az ifjú pár.

Mint Béres-Tóth Annamária, az 
ifjú anyuka és feleség meséli, a pol-
gári szertartásra már korábban 
megkapták az időpontot, azonban 
akkor még úgy számoltak, hogy 
a gyermekük csak később ér-
kezik.

– Csak szeptem-
ber 29-ére voltam kiír-
va, tehát jó három hét 
volt még hátra, azon-
ban Bence úgy döntött, 
hogy nem vár tovább, 
a szülés hamarabb be-
indult. Mivel eredetileg 
is apás szülésnek ter-
veztük, akkor döntöt-

tünk úgy, hogy rendhagyó módon 
összekötjük a két nagy eseményt 
– meséli Annamária. Ahhoz 
azonban, hogy mindez megvaló-

sulhasson, szükség volt a kórház és 
az anyakönyvvezetői osztály rugal-
mas hozzáállására is.

A kis Bence egyébként jó egész-
ségnek örvend, 3300 grammal és 
53 centisen született, és mint a ri-
port közben kiderült, még a fotó-
zást is kifejezetten jól viselte. És, 
hogy elmeséli-e majd a kis Bencé-
nek később a születése körülmé-
nyeit Annamária? 

– Biztosan, hiszen szerintem 
ritka, hogy egy gyermek szü-
lei éppen az alatt – mondhatni 
két fájás között – keltek egybe, 
miközben ő világra jött. Csalá-
dunkban és a barátaink között is 
sokáig fogjuk emlegetni ezt a na-

pot, az biztos! 
T. Á. | fotó: Juhász Á.


