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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
KezdődiK a 
népszámlálás
ez lesz a 15. az ilyen jellegű, hazai 
felmérések sorában – de számos új-
donsággal is találkozhatunk majd.  
helyzet-kép | 8. oldal

új aréna és 
utánpótlás
a csapat győzelmeket aratott, a 
vezetés tervezett. a fókuszban a 
háttér és az utánpótlás.  
sport | 9. oldal

Hegyaljai 
Kirándulás
Ha valaki családi kikapcsoló-
dásra vágyik, akkor bátran ve-
heti az irányt tokaj felé.  
úti tippek | 7. oldal

Beruházás a jövőbe

A Csemetéinkért! kapacitásbővítő és szolgáltatásfejlesztő projekt ke-
retében három miskolci bölcsőde újult meg, további kettő esetében 
pedig elvégezték a tavalyi gyámügyi szakmai ellenőrzésen feltárt hi-
ányosságok pótlását. 

» részletek a 3. oldalon

Vandalizmus az Avason
Egyre komolyabb problémákat 
okoznak az avasi műemlék te-
mető körül randalírozó fiata-
lok. A fenntartó helyi reformá-
tus gyülekezet lelkésze szerint 
a rongálások nem kímélik a te-
mető új kerítését, a környékbe-
li pihenőket, és magát a Papszer 
utcai rendészeti központot sem. 
» részletek az 5. oldalon

Akiket senki sem keres
Azonosítani nem tudták, és senki nem kereste azt a férfit, akit az ut-
cáról szállítottak a Diósgyőri Kórházba. Szaporodnak ezek az esetek, 
s adódik a kérdés: mihez tudnak kezdeni a kórházak – hosszabb tá-
von – a magukra hagyott betegekkel?

» részletek az 5. oldalon
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Ingyenes  gyógyszer-
házhozszállítás!

  gyógyszer-
házhozszállítás!

  gyógyszer-

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

HIrdeTés

A munkahelyekért is dolgoznak
Jó kilátások ezer álláskeresőnek
Két, Miskolcon megtelepülő 
cég 4-500 munkahelyet teremt 
a közeljövőben, de a Miskolc 
Holding további tárgyalásokat 
folytat annak érdekében, hogy 
fejlődjön a város gazdasága és 
bővüljön a munkahelyek száma.

Ahhoz, hogy a Miskolc Hol-
ding Zrt. hatékonyan tudjon 
részt venni a gazdaságfejlesz-
tésben, először is a belső dolga-

ik rendbetételére volt szükség. 
Az átszervezések hatására létre-
jött az a struktúra, amely bizto-
sítani tudja a hosszú távú mű-
ködést, mondta el lapunknak 
Vécsi György elnök-vezérigaz-
gató. Vécsi György hangsúlyozta, 
minden befektető, aki Miskolc-
ra érkezik, maximális támogatást 
kap minden területen.

» cikkünk a 3. oldalon

A pszichiátriai 
ellátást fejlesztenék
Konzorciumi tagként mintegy hat-
száz millió forintos támogatás-
ra pályázik a MISEK Kft., mely-
ből a tervek szerint pszichiátriai és 
a hospice ellátást, illetve a kardio-
pulmonológiai rehabilitációt fej-
lesztenék. A hosszú távú terv az, 
hogy a MISEK-ben legyen a regi-
onális pszichiátriai központ.
A kiírás értelmében támogatják a 
rehabilitációs intézmények járóbe-
teg-ellátó, nappali kórházi és okta-
tókórházi infrastruktúráját és mű-
szerezettségét, valamint az ezek 
működtetéséhez szükséges szemé-
lyi feltételeket.

» cikkünk az 5. oldalon

„Az új csarnok a megújulást példázza”
A miniszterelnök is részt vett az ezer állást teremtő új Bosch-egység avatásán

Orbán Viktor miniszterel-
nök jelenlétében adták át 
csütörtökön az utóbbi évek 
egyik legjelentősebb hazai 
Bosch-fejlesztésének számí-
tó, új autóipari gyártócsar-
nokot Miskolcon.

A magyar kormányfő szerint ez a 
komoly, miskolci beruházás Ma-
gyarország megújulását is példáz-
za, önmagán túlmutató üzene-
te van.

A multinacionális cégcsoport 
két vállalatot működtet Miskol-
con. Az egyik elektromos kéziszer-
számokat, a másik pedig autóipari 
alkatrészeket fejleszt és állít elő. A 
23 200 négyzetméteres, új gyáregy-
séggel az autóipari kapacitás bővül, 
ahol jelenleg 1900 főt foglalkoztat-
nak. A beruházással a dolgozók 
létszáma 2014-ig több mint ezer 
fővel, 3000-re bővülhet.

– Azért döntöttünk a beruhá-
zás mellett, mert a miskolci gyá-
runk megrendelés-állománya fo-
lyamatosan nőtt. A kedvező piaci 

lehetőségek, termékeink sikere, va-
lamint a magyar munkaerő ver-
senyképességébe vetett bizalmunk 
alapozta meg a kapacitásbőví-
tést és a létszámnövelést – mond-
ta el Max Nitzsche gyárigazgató az 

új csarnok ünnepélyes megnyitó-
ján. Mint fogalmazott, a gyár hosz-
szú távú munkalehetőséget kínál a 
pályakezdő és a tapasztalt mérnö-
köknek is, a legmodernebb autó-
ipari termelés és fejlesztés terüle-

tén. A Bosch bízik a kormányzattól 
és a helyi hatóságoktól érkező to-
vábbi támogatásban, melynek se-
gítségével megerősíthető a műsza-
ki képzés rendszere.

» folytatás a 3. oldalon

Állati élmények 
Elkészült a magasles és a völgyhíd a Miskolci Állat-

kert és Kultúrparkban, szeptember 30-ától a láto-
gatók ki is próbálhatják – a projekt záró konferen-
ciáját szeptember 22-én tartották. A miskolci és a 

kassai állatkert közös pályázaton nyert 300 ezer eu-
rót fejlesztésre és ökomarketing-programra. Az így  
befolyt pénzből – és 40 köbméter sótelített vörösfe-
nyőből – elkészült a 9 méteres magasles, a völgyhíd 

pedig 32 méter hosszú lett. Nyolc oktatótábla is öve-
zi a tanösvényt, amelyek mesés történetben beszélik 

el az erdő életét. (fotó: K. J.)

Éjszaka – nem csak kutatóknak
Miskolc több pontján kinyíltak 
pénteken a laboratóriumok, kuta-
tóhelyek, hiszen szeptember 23-án 
este ismét elérkezett a kutatás ide-
je, a Kutatók éjszakája. Egyenesen 
a fővárosból érkezett a NanoBusz 
a BayLogihoz, de a Barlangfürdő is 
szolgálta a tudományt. Az egyik fő 
helyszín a belváros, míg a másik a 
Miskolci Egyetem volt, ahol kísér-
letekkel, játékos, interaktív prog-
ramokkal készültek a szervezők. 
Sőt, a campus területén korhatáros 
nyomozás is zajlott. (fotó: m. L.)
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Miskolci Napló
a város lapja

» Nagy Kálmán | országgyűlési képviselő és Molnár Péter | a 
9. számú választókerület önkormányzati képviselője, a KDNP frakcióveze-
tője lakossági fogadóórát tart szeptember 29-én, csütörtökön délután 4–6 
óra között a KDNP miskolci Varga László-székházának Isépy Tamás-termé-
ben (Erzsébet tér. 5. földszint).

» Nehéz Károly | a 4. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fó-
rumot tart szeptember 26-án, hétfőn délután 4 órától Görömbölyön, az Erzsébet király-
né és a Lavotta utca sarkán, szeptember 28-án, szerdán délután 3 órától a tapolcai nagy-
parkolóban.

» Molnár Péter | a 9-es választókerület önkormányzati képviselője lakossági fó-
rumot tart szeptember 27-én, kedden délután 4 órától a Vörösmarty utcai Profi áruház 
előtt.

» Dr. Nánási Kocsis Norbert | a 10. sz. választókerület önkormányzati képvi-
selője lakossági fórumot tart szeptember 26-án, hétfőn délután 2 órától a Levente ve-
zér u. 8. szám alatt.

» Kiss János | a 12. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fóru-
mot tart szep tember 27-én, kedden délután 2 órától a Szent Anna téren, a régi BIK Áru-
ház parkolójában.

» Kovács László | a 20. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági 
fórumot tart szeptember 29-én, csütörtökön délután 3 órától a Hegyalja utcai Kő ABC 
előtti parkolóban.

» A Miskolci Cigány Kisebbségi Önkormányzat | rendszeres fogadóórát tart hét-
főn és pénteken 10–14, szerdán 10–17 óra között a Baross Gábor út 13–15. sz. alatt. Telefon: 30/387-
7702.

fogadóórák ››››››››››››

hírhasáb ››››››››››››
Bemutatkoztunk. Sikerrel vett 
részt Miskolc a „Fesztmagyar – az 
identitás összeköt” elnevezésű ren-
dezvényen szeptember 16–18-án 
Budapesten, a Millenáris parkban. 
A gasztronómiai – lillafüredi füstölt 
pisztráng, a DVTK-szelet, a miskolci 
pálinka és a mézeskalács – és a kul-
turális kínálat is sikert aratott, több 
látogató érdeklődött miskolci prog-
ramok és szálláshelyek iránt a Tou-
rinform-Miskolc iroda standjánál. A 
Millenáris Kft. jövőre is számít Mis-
kolcra.

Csoki a belépőjegyhez. A Bar-
langfürdő is csatlakozik a szeptem-
ber 27-én, kedden megrendezendő 
Turizmus Világnaphoz. A program-
ban résztvevő észak-magyarorszá-
gi fürdőkben – többek között a mis-
kolctapolcai Barlangfürdőben – a 
VizesKEDDj+ akció keretein belül 
szerencsi csokoládét ajándékoznak 
a belépőjegy mellé a Szerencsi Bon-
bon Kft. felajánlásának köszönhető-
en ezen a napon.

Zsaruk sportja. Kifogyhatatlannak 
tűnnek a miskolci rendőrök erőtarta-
lékai. Az ilyen-olyan jómadarak után 
való napi hajsza után idén is követke-
zetesen megtartják évi rendes sport-
napjukat. A legnagyobb érdeklődésre 
számot tartó focibajnokságon nyolc 
csapat indul, az egyéb tréfás, játékos 
vetélkedőkön pedig alighanem ezút-
tal is túljelentkezés lesz. S hogy a zsa-
ruszimat is kiemelt szerepet kapjon, 
minden gárda köteles lesz főzni egy jó 
bográcsnyi étket is – szeptember 30-
án, pénteken a Miskolci Rendőr Szak-
középiskolában.

Gyerekszereplőket keresnek. 
6-8 éves fiúkat keres Bereményi 
Géza: Az arany ára című piaci játé-
kának előadásához a Miskolci Nem-
zeti Színház. A szerepléshez kedvet 
érző kicsiket szeptember 27-én, ked-
den fél 5-re várják a színház Déry-
né-parkból nyíló portáján. A gyere-
keknek a meghallgatásra egy verssel 
vagy rövid mesével kell készülniük.

HIrdeTéS

Turi – kicsit másképpen
Használt, de minőségi gyermekru-
hák kaphatók Miskolcon, a Weid-
lich-udvarban, a színház szomszéd-
ságában, a Széchenyi út 19. szám 
alatt.  Vállfára rakott és méret szerint 
szétválogatott kínálat, ami meg-
könnyíti a választást.  Újszülöttől 18 
éves korig, a szezonnak megfele-

lő ruhaneműk, cipők, játékok, ete-
tőszékek, babakocsik, kocsiülések, 
gyermekágyneműk, stb.

Minden kedden, pénteken  és 
szombaton megújuló árukészlet a 
Weidlich-udvar Antall József tér fe-
lőli sarkában lévő Csintalan Kobol-
dok üzletben. 

NE DOBJA KI, VÁLTSA PÉNZRE!

Cégünk vállalja az elromlott és használhatatlanná vált  
háztartási és ipari elektromos eszközök átvételét,  

magánszemélyek és cégek számára is.

Cím: 3534 Miskolc, Tatárárok u. 1.
Tel.: 70/619-6044, 70/595-9371. e-mail: printplate@chello.hu

Kerékpáremeléssel zárult a hét
A Critical Mass kerékpáros 
felvonulással végződött Mis-
kolcon az Európai Mobili-
tás Hete. 

A szervezők 140 programot kínál-
tak a héten az érdeklődőknek, s az 
előzetes becslések szerint mintegy 
ötezer embert mozgattak meg hét 
nap alatt. 

A záró napon, csütörtökön töb-
bek között aszfaltrajzverseny, busz-
festés, roller- és kerékpáros viadal 
óvodásoknak, autóbuszhúzás és 
kerékgurítás szerepelt a program-
sorban. A legnépszerűbb rendez-
vény idén is a kerékpáros felvonu-
lás volt, melyet tizenharmadszor 
rendeztek meg.

A körút előtt, kora délután a ke-
rékpáros civil szervezetek és a Mis-
kolci Városi Rendőrkapitányság 
munkatársai kerékpáros közleke-
dési és ügyességi pályával, valamint 
kerékpáros tesztekkel várták a gye-
rekeket, hogy a jövő bringásai is 

megismerjék a biztonságos és sza-
bályos kerékpározás fortélyait.

Miskolcon a legfiatalabbak és 
legidősebbek sorát is felvonultató 
kerekeshad idén a Generali Aréná-
tól rajtolva a Corvin és a Madarász 
Viktor utca után érkezett a Hősök 
terére, ahol másodszor emelték ma-
gasba környezetbarát közlekedési 
eszközüket a résztvevők – először 
még a Népkertnél, egy rendhagyó 
lánykérés után tették ezt meg. A 
menet a Csabai kapun át haladt egé-
szen a Miskolci Egyetem főépületé-
ig, a következő emelés színhelyéig. 
Az egyetemről a sportcsarnok előtti 
térre tekert vissza a „Mass”.

A miskolci Critical Mass törté-
netében először vett részt a biztosí-
tásban két kerékpáros rendőr és két 
polgárőr.    S. P.

Bezáratták az illegális parkolót
Megszüntette a miskolci önkor-
mányzat a Bazár tömbben a vas-
rácsos boxokban kialakított il-
legális parkolókat, amiket egy 
magáncég alakított ki az önkor-
mányzat tulajdonában álló terü-
leten.

A hatósági osztály először a par-
koltatási tevékenységet tiltotta 
meg, a rácsok azonban ott ma-
radtak, tudtuk meg Dobos Tí-
meától, a polgármesteri hivatal 
szóvivőjétől. A jogtalanul elzárt 

területet csak birtokvédelmi el-
járás keretében kaphatta volna 
vissza a város – a műveletet a hi-
vatal megindította. A vasrácso-
kat a cég még az eljárás befejezé-
se előtt – a hatóság nyomására is 
– elbontotta a területről.

A Bazár tömbben lévő terü-
letet még az előző városvezetés 
adta át egy cégnek azzal, hogy a 
területet tegyék rendezetté, ám 
a vállalat ezt továbbadta annak, 
amely eddig az illegális parkolót 
üzemeltette.

Épülhet a Csillagpont
Elutasította a Közbeszerzési Dön-
tőbizottság az egyik vesztes pályá-
zó jogorvoslati kérelmét, így elhá-
rult az akadály a szerződéskötés 
elől: hamarosan elkezdődhet az 
úgynevezett Csillagpont Kórház 
építése a megyei kórház területén.

Mint ismeretes, sikeres európai 
uniós pályázatnak köszönhető-
en rendkívül jelentős, több mint 
11 milliárdos fejlesztés előtt áll a 
megyei kórház. A beruházással 
a jelenlegi pavilonrendszerűből 
gazdaságosabban, célszerűbben 
működő, modern tömbkórház-
zá válik majd a régiós feladatokat 
is ellátó intézmény. A kivitelezői 
munkákra meghirdetett közbe-
szerzési pályázatra hatan jelent-
keztek, ebből egyet – a Magyar 
Építő–HUNÉP Konzorcium pá-
lyázatát – nyilvánítottak érvé-
nyesnek. Szerződéskötésre azon-
ban nem kerülhetett sor, mivel 
az egyik vesztes, a KÉSZ Építő és 
Szerelő Zrt., élve a jogorvoslat le-
hetőségével, megtámadta a köz-
beszerzés eredményét.

Mint kedden kiderült, a Köz-
beszerzési Döntőbizottság eluta-
sította a jogorvoslati kérelmet, 

így akár napokon belül meg le-
het kötni a kivitelezői szerződést 
a Magyar Építő–HUNÉP Kon-
zorciummal. Csiba Gábor, a me-
gyei kórház főigazgató-főorvo-
sa érdeklődésünkre elmondta: 
szakértői vélemények szerint to-
vábbi jogorvoslatra már nincs le-
hetőség, így csak a nyertes kivite-
lezőtől függ, mikor kezdődik el a 
tényleges munka a területen.

Az új, többszintes közpon-
ti épülettömb a kórház jelenle-
gi parkjának a helyén épül majd 
fel, és folyosók kötik össze a többi 
épülettel. Csiba Gábor elmondá-
sa szerint a tömbösítés megköny-
nyíti, koncentrálja a gyógyítási 
folyamatokat. Egységes, logiszti-
kailag és informatikailag jobban 
ellátható és felszerelt, a betegek 
számára átláthatóbb, az orvo-
sok szempontjából pedig sokkal 
modernebb létesítmény jön létre. 
Most, az új tömb mintegy hétmil-
liárdos építési munkáinak elvég-
zéséről született döntés, a további 
összegeket átalakításokra, mű-
szer- és eszközbeszerzésekre, in-
formatikára fordítják majd. A be-
ruházás befejezésének határideje 
2013. április 30.               Szepesi S.

SZEPTEmBER 16. | PÉNTEK

Demonstráció. Két  helyszínre, a 
Városház térre és a Centrum elé 
szer vezett demonstrációt a Jobbik 
Miskolcon a párt devizahitelesek 
megsegítéséért indított, országos alá-
írásgyűjtő akciójának keretében. A 
rendezvények szónokai a Jobbik is-
mert, Európa parlamenti és ország-
gyűlési képviselői: Morvai Krisztina, 
Szegedi Csanád, Z. Kárpáti Dániel, 
valamint Gaudi-Nagy Tamás voltak. 

SZEPTEmBER 18. | VASÁRNAP

30 éves szolgálat. Hálaadó isten-
tiszteletet tartottak a Kossuth utcai 
református templomban Szabó Sán-
dor lelkipásztor belvárosi gyülekeze-
ti szolgálatának 30. évfordulójának a 
tiszteletére. Igét hirdetett Tőkés Lász-
ló püspök. Egy lelkipásztorról nem-
csak önmagában beszélünk, eleve, 
indulástól ott látjuk mellette, felette, 
körülötte küldőjét, az Istent… és ott 
látjuk körülötte a gyülekezetet, mert 
enélkül létjogosultsága se lenne egy 
lelkipásztornak, igehirdetőnek – je-
lentette ki a püspök.

Javított tető. Az 1999-es újjáépítés 
óta az első komolyabb rekonstrukci-
ót hajtották végre a Deszkatemplom 
tetőzetén e nyáron. Ugyanis megve-
temedett, kiszáradt a zsindely. Első-
sorban a gyülekezeti tagok adomá-
nyaiból, valamint a Borsod-Gömöri 
Református Egyházmegye támoga-
tásával sikerült előteremteniük a fel-
újításhoz szükséges mintegy 5,5 mil-
lió forintot. A felújítás örömére most 
tartottak hálaadó istentiszteletet.

SZEPTEmBER 20. | KEDD

Digitális tananyag. Elektroni-
kus tankönyveket dolgozott ki a Mis-
kolci Egyetem két műszaki kara. Az 
új, digitális tananyagmodul előké-
szítésében 187 oktató vett részt, és 
94 millió forintból jött létre. A pá-
lyázat során azokra a témakörökre 
összpontosítottak elsősorban, ame-
lyek a régió felemelkedéséhez járul-
nak hozzá. Ilyen többek között a na-
notechnológia, az anyagtudomány, 
az energiakorszerűsítés, vagy a poli-
mer technológia, a mechatronikai és 
logisztikai hálózatok témaköre.

Karácsonyig előadnak. Színházi 
esték sorozatot indít a Romano Teatro 
Kulturális Egyesület Az Ember szín-
háza az Emberért címmel október 
1-jén Árpád utcai próbahelyiségében, 
közölte az egyesület. A programsoro-
zat december 22-ig tart, addig min-
den szombat este egy-egy előadással 
várják az érdeklődőket.

SZEPTEmBER 21. | SZERDA

Színfalak mögött. A Magyar Drá-
ma Napján a Miskolci Nemzeti Szín-
házban a látogatók olyat láthattak, 
amit eddig még soha – vagy csak rit-
kán: betekintést nyertek a kulisszák 
mögé nyílt próbák és a színházbejá-
rás keretében. A jegy- és bérletváltó-
kat pedig a színház direktora és mű-
vészei várták a pénztárban.

SZEPTEmBER 22. | cSüTöRTöK

Határok nélküli önkéntesség. 
Miskolci és rozsnyói magyar fiata-
lokat hozott össze a Szikra Alapít-
vány az Önkéntesség Határok Nélkül 
programja, amely keretében például 
virágosítják a belvárosi óvoda udva-
rát. Céljuk a határokon átívelő civil 
együttműködés kialakítása, az ön-
kéntesség népszerűsítése. 

SZEPTEmBER 23. | PÉNTEK

Nincs mozgásterük. Bár sok di-
ósgyőri tiltakozik a Vince utcai villa-
mos-megállóhely megszüntetése mi-
att, a jelenlegi városvezetésnek már 
nincs lehetősége változtatni a 2007–
2008-ban aláírt szerződéseken, az 
ugyanis súlyos anyagi vonzattal járna 
– mondta pénteki sajtótájékoztató-
ján Seresné Horváth Zsuzsanna ön-
kormányzati képviselő. A megálló-
hely megszüntetése azért szükséges, 
mert az új megállóknak szabvány 
szerint 2,5 méter szélesnek kell len-
nie, a Vince utcánál viszont ez csak 
a közút, vagy a járda szűkítésével lett 
volna megoldható. Seresné kérte a 
terület előző önkormányzati képvi-
selőjét, hogy álljon ki a tiltakozók elé 
és mondja el neki, hogy velük miért 
nem egyeztettek, illetve miért hagy-
ták figyelmen kívül a véleményüket.

Miskolc segít az elhunyt férfi családjának
Elhunyt csütörtök hajnalban a Mis-
kolc belvárosában egy hete, csü-
törtökön történt gázlobbanás sú-
lyosabb sérültje, a testfelületén 75 
százalékban másod- és harmad-
fokú égési sérülést szenvedett kö-
zépkorú férfi.

– A legnagyobb testfelületén 
égett súlyos, életveszélyes sérülé-
seket szenvedett középkorú fér-
fi csütörtökre virradóan légzé-
si elégtelenségben elhunyt. Ilyen 
sérülések esetében ez egy héten 
belül, nyilván az idő haladtával 
csökkenő mértékben, sajnos, 
bármikor megtörténhet – közöl-
te a megrendítő hírt Csiba Gá-
bor, a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kórház főigazgató-főor-
vosa.

A másik sérült – aki a testfe-
lületén 50 százalékos másod- és 
harmadfokú égési sérüléseket 

szenvedett – állapota változatlan: 
súlyos, életveszélyes.

– Megrendüléssel értesültem 
arról, hogy a Miskolc belváro-
sában történt gázlobbanás egyik 
sérültje elhunyt. Őszinte együtt-
érzésünket szeretnénk kifejezni 
a gyászoló családnak az őket ért 
fájdalmas, tragikus veszteség mi-
att – közölte Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere.

A városvezető közleményében 
úgy fogalmazott: „Az emberi élet 
elvesztése pótolhatatlan. A pótol-
hatatlan felett érzett fájdalomban 
csak osztozni tudunk. Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala minden segítséget 
megad a gyászoló családnak.”

napról napra ››››››››››››
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„Az új csarnok az ország megújulását is példázza”
A miniszterelnök is részt vett az ezer álláshelyet teremtő új Bosch-egység avatásán

Orbán Viktor miniszterel-
nök jelenlétében adták át 
csütörtökön az utóbbi évek 
egyik legjelentősebb hazai 
Bosch-fejlesztésének számí-
tó, új autóipari gyártócsar-
nokot Miskolcon. A ma-
gyar kormányfő szerint ez 
a komoly, miskolci beruhá-
zás Magyarország megújulá-
sát is példázza, önmagán túl-
mutató üzenete van.

» folytatás az 1. oldalról
Wolf-Henning Scheider, a válla-
lat igazgatótanácsának tagja arról 
szólt, hogy a Bosch több mint 8000 
embert foglalkoztat Magyarorszá-
gon, főleg a gyártás területén. 

– A dolgozói létszámot tekintve 
a most átadott miskolci egység lesz 
az elektromos hajtások, indítómo-
torok és generátorok divízió leg-
nagyobb európai üzeme – hang-
súlyozta, elmondva, hogy a Bosch 
eddig csaknem 50 milliárd forintot 
fektetett be Miskolcon. Ebből több 
mint 26 milliárd az autóipari gyá-
rat érintette, és további, mintegy 

13 milliárd forint befektetésére lát-
nak még lehetőséget, az elkövetke-
ző öt év során. Ezek a számadatok 
is jól mutatják, hogy a cégcsoport 
– gyártási és fejlesztési tevékenysé-
geit tekintve – Magyarországot az 
egyik legfontosabb európai partne-
rének tekinti.

Orbán Viktor miniszterelnök 
beszédében kiemelte: ez a gyár 
megtestesíti azt a bizalmat, amit a 
német befektetők Magyarország-
gal szemben tanúsítanak. Itt is ér-
zékelhető, melyek azok a tényezők, 
amelyektől igazán sikeres lehet egy 

vállalkozás. Ezek a minőség, az in-
nováció – azaz a megújulás – va-
lamint a tanulás-képzés, mindezek 
szélesebb körben is mintául szol-
gálhatnak. Magyarországnak új 
képzési rendszerre van szüksége: 
az egyetemeknek és a nagy, ipari 
vállalatoknak együtt kell működ-
niük, az oktatásnak kapcsolódnia 
kell a termelői szférához. Ez a jövő 
útja, hiszen nincs értelme a szak-
emberek képzésének, ha ez nem 
ad piacképes tudást, ha nem lehet 
számukra munkahelyeket biztosí-
tani.

A miniszterelnök elmondta: 
a beruházással Miskolcon végre 
egyre több embernek lehet értel-
mes, stabil, tisztességesen megfi-
zetett munkahelye. Hangsúlyozta, 
azért jött el személyesen az ünnep-
ségre, mert az új miskolci gyár-
tócsarnok átadása Magyarország 
megújulását is példázza, önmagán 
túlmutató üzenete van. A város és 
környéke a rendszerváltozás egyik 
legnagyobb vesztese volt, talán se-
hol máshol nem szűnt meg annyi 
munkahely, mint itt. Szorgalmas, 
munkában megedzett emberek 
maradtak megélhetés, útmutatás 
nélkül, akiknek már fogytán van a 
türelmük, úgy érzik, cserbenhagy-
ták őket.

– Ennek vége, az itt élő embe-
reknek soha többé nem kell ezt 
érezniük, a jelenlegi kormány és 
városvezetés nem fogja őket cser-
benhagyni – hangoztatta Orbán 
Viktor. Mint mondta, meg fogják 
mutatni, hogy van értelme dolgoz-
ni, többet, jobban teljesíteni. Véget 
fognak vetni a spekulánsok, ügyes-
kedők, uzsorások korszakának – 
„egyszer volt Budán kutyavásár” 
– most azok ideje jött el, akik mun-
kából akarnak megélni.

A miniszterelnök szerint annak is 
komoly üzenete van, hogy a Bosch-
nak a jelenlegi, pesszimista gazdasá-
gi környezetben is van bátorsága fej-
leszteni, munkahelyeket teremteni, 
„szembemenni az árral”. Magyaror-
szágnak is ezt az utat kell járnia, bát-
ran, elszántan, sok munkával – Gö-
rögország sorsa jól mutatja, hová 
vezethet a beletörődés, önfeladás. 

Ezt követően a német–magyar 
nemzetiszínű szalag átvágásával 
ünnepélyesen felavatták a csarno-
kot, majd Orbán Viktor és kísére-
te rövid sétát tett a gyárban. A nap 
folyamán a miniszterelnök zárt-
körű megbeszélést folytatott Kriza 
Ákos polgármesterrel is – erről kü-
lön cikkben számolunk be.

Szepesi Sándor | fotó: Juhász Ákos

Kiemelt cél a „zöldipar” fejlesztése
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a 
Bosch új üzemegységének avatását megelőzően lá-
togatást tett az NG Project Kft. 
új telephelyén, ahol megtekin-
tette a cég által kifejlesztett nap-
tükröt. Az eszköz, a nap pályá-
ját folyamatosan követve, annak 
energiáját hőenergiává és áram-
má alakítja.

Czomba Sándor elmond-
ta, látogatásával is jelezni kíván-
ta, mennyire fontosnak tart a 
kormány minden munkahely-

teremtő beruházást a régióban, valamint minden 
olyan kezdeményezést, amely az úgynevezett „zöld-
ipar” fejlesztését szolgálja természetes, megújuló 

energiák hasznosításával. 
Az államtitkárt Kovács Csa-

ba ügyvezető igazgató kalauzol-
ta, aki elmondta, uniós pályá-
zati támogatással létrehozott új 
telephelyükön a megújuló ter-
mészetes energiák hasznosításá-
val foglalkoznak, mintegy 15-20 
új munkahelyet teremtve. Hosz-
szabb távon további fejlesztések-
re készülnek.

Foglalkoztatás, 
városfejlesztés, közbiztonság
Sajtótájékoztatón számolt be 
pénteken Kriza Ákos miskolci pol-
gármester annak a több mint két-
órás megbeszélésnek a tartal-
máról, eredményeiről, melyet az 
előző napon Orbán Viktor minisz-
terelnökkel folytatott. 

Mint ismeretes, a magyar kor-
mányfő a Bosch új gyártócsar-
nokának avatására érkezett a 
városba, és szinte az egész na-
pot itt töltötte. Programja során 
megbeszélést folytatott Kriza 
Ákos polgármesterrel is, aki el-
mondta: pontos munkaterv sze-
rint tekintették át Miskolc terhes 
örökségét, a gazdasági helyze-
tet, a lehetséges kitörési ponto-
kat, fejlesztési irányokat, az ezzel 
kapcsolatos feladatokat. Kiemelt 
hangsúlyt kapott a szakképzés, 
munkahelyteremtés és az inno-
váció – a jövőbe mutató techno-
lógiák idetelepítése, a műszaki 
irányvonal fejlesztése. Egyetér-
tettek abban, hogy segélyek he-
lyett munkajövedelemhez kell 
juttatni az embereket, Miskolc 
előreláthatólag kiemelt szere-
pet kap a közmunkaprogram-
ban is. Kriza Ákos utalt Orbán 
Viktor szavaira, mely szerint he-
lyes döntés volt a Bosch részé-
ről, hogy Miskolcot választotta 

a fejlesztés helyszínéül: a város 
jó úton indult el, ezen kell ha-
ladnia továbbra is, bátran, cél-
tudatosan. A polgármester el-
mondta, hogy a miniszterelnök 
tárgyalásokat folytatott a német 
cégcsoport vezetőivel a további 
miskolci fejlesztésekről, és más 
befektetők részéről is komoly ér-
deklődés tapasztalható.

A megbeszélésen szóba került 
a közbiztonság helyzete, valamint 
több, jelentős városfejlesztési 
nagyprojekt is. A miniszterelnök 
támogatta, hogy több rendőr ke-
rüljön Miskolcra, és azt is, hogy 
erősítsék a közterület-felügye-
lők hatósági jogkörét. A tervezett 
nagyberuházások közül főként 
a Tapolca turisztikai fejlesztési 
nagyprojektet, a Szent István tér 
rendezését, valamint a közleke-
dési terveket, a tehermentesítőút-
fejlesztéseket érintették, melyeket 
a kormányfő ugyancsak támoga-
tásáról biztosított. 

Kriza Ákos elmondása szerint 
a miniszterelnök egyértelművé 
tette, hogy „szívügyének” tekin-
ti Miskolc és a régió fejlesztését, 
megújítását. Az eddiginél is szo-
rosabbra kívánja fűzni a város és 
a kormány kapcsolatát, ennek a 
jele volt a csütörtöki látogatás is. 

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

Beruházás a jövőbe
A Csemetéinkért! kapacitásbőví-
tő és szolgáltatásfejlesztő projekt 
keretében három miskolci bölcső-
de újult meg, további kettő ese-
tében pedig elvégezték a tavalyi 
gyámügyi szakmai ellenőrzésen 
feltárt hiányosságok pótlását. 

– Meg szeretném köszönni a 
munkát, az itt dolgozók 43 éves 
tevékenységét, hiszen ha a gyer-
mekeink érdekében ruházunk 
be, akkor a jövőbe ruházunk 
be – mondta Kriza Ákos pol-
gármester a Kassai úti Heim Pál 
Bölcsődében rendezett átadó-
ünnepségen, kiemelve, hogy 
nemcsak munkahelyekre van 
szükség, hanem abban is segíte-
ni kell a szülőket, hogy nyugod-
tan mehessenek dolgozni, mi-

vel tudják: jó helyen hagyták a 
gyermeküket. 

Az öt megújult bölcsődében 
több mint 100 millió forintos be-
ruházás valósult meg, részben 
uniós, részben önkormányzati 
forrásból.

– Nehéz volt előteremteni az 
önrészt, de megtettük – utalt arra 
a polgármester, hogy a város ne-
héz anyagi helyzete ellenére sike-
rült biztosítani a felújításokhoz 
szükséges forrásokat. A beruhá-
zás közel 30 millió forintba ke-
rült, amiből 26 volt a pályázati tá-
mogatás. 

A Margaréta Bölcsődében a 
18,5 millióból 11 volt a támoga-
tás. Itt Zsiga Marcell, Miskolc al-
polgármestere felidézte, hogy 
városházi tevékenységének kez-
detekor szembesült a bölcsődék 
állapotával, amely azonnali in-
tézkedéseket igényelt. Amit kel-
lett, megtettek. 

A Kilián Bölcsőde beru há zá-
sának 38 milliójából 31,5 ÉMOP-
támogatás. 

– A város tudja, hogy az itt 
élőknek szükségük van bölcső-
dékre,  mint ahogy később óvo-
dákra és iskolákra is. Ez kiemelt 
feladat a számunkra – emelte ki 
az avatón Kiss Gábor, a polgár-
mesteri hivatal főosztályvezetője. 

Csontos L. | fotó: Mocsári L.

A munkahelyteremtésért is dolgozik a Holding
Két, Miskolcon megtelepü-
lő cég 4-500 munkahelyet 
teremt a közeljövőben, de 
a Miskolc Holding további 
tárgyalásokat folytat annak 
érdekében, hogy fejlődjön a 
város gazdasága és bővüljön 
a munkahelyek száma.

Ahhoz, hogy a Miskolc Holding 
Zrt. hatékonyan tudjon részt venni 
a gazdaságfejlesztésben, először is 
a belső dolgaik rendbetételére volt 
szükség. Az átszervezések hatására 
létrejött az a struktúra, amely biz-
tosítani tudja a hosszú távú mű-
ködést, mondta el lapunknak Vé-
csi György elnök-vezérigazgató. 
Jelenleg három részterületből áll a 
Holding működése, az első a gaz-
dasági terület, pénzügy, kontroll-
ing, a második a jogi igazgatóság a 
centralizált kintlévőség-kezeléssel, 
a tagvállalatok összehangolásával. 
Míg a harmadik a humánpolitikai 
és szervezetstratégiai igazgatóság, 
amely a tagvállalatok humán te-
rületét, az IT-t és a központi kom-
munikációt is magába foglalja. A 
gazdaságfejlesztés kulcsfontossá-
gú, kiemelt feladat, amelyet Vécsi 
György személyesen felügyel, és 

mint mondja: a napi működés ren-
dezése után csak erre koncentrál.

A Holdingnak szolgáltatni kell a 
lakosság felé, és a szigorú költség-
takarékosság mellett igyekeznek az 
árakat kordában tartani – ennek 
eredménye, hogy nem voltak auto-
matikus emelések, mint korábban. 

A Holding a várossal karöltve 
igyekszik a potenciális befektető-
ket Miskolcra csábítani. Több ipa-
ri park is rendelkezésre áll ehhez, a 
Mechatronikai Ipari Park már las-
san megtelik. Több olyan céggel is 
sikerült megállapodni, akik visz-
szahozhatják a gépipari tevékeny-
séget Miskolcra. Közülük kettőt 
emelt ki Vécsi György, az egyik a 
korábban bejelentett német drót-
gyár, akik már az engedélyezteté-
sek végén járnak, és hamarosan 
elkezdenek építkezni. Az elnök-
vezérigazgató külön örömének 
adott hangot, hogy a műszaki el-
lenőrzést a MIK Zrt. végzi majd. 
A másik egy skandináv cég, Euró-
pa egyik legnagyobb gépgyártója. 
Itt a Holding a maga részéről vál-
lalt feladatokat ütemezetten végzi, 
nagyon jó a kapcsolat és az együtt-
működés a városi és kormányza-
ti hatóságokkal, ami gördülékeny-
nyé teszi az engedélyeztetést. Ez a 
két, több tízmillió eurós beruházás 
4-500 munkahelyet teremt a város-
ban. Fontosnak tartják azt is, hogy 

a back office jellegű szolgáltatások 
is meg tudjanak telepedni a vá-
rosban a Vodafone-hoz hasonló-
an – ennek érdekében a megfelelő 
épületeket is előkészítik. Példaként 
említette az egyik ilyen jellegű cég 
hirdetését, aki azt méri fel, hogy 
van-e megfelelő munkaerő Mis-
kolcon, ugyanis összességében 
ezer embert foglalkoztatnának.

Vécsi György hangsúlyozta, min-
den befektető, aki Miskolcra ér-
kezik, maximális támogatást kap 
minden területen. Ebben partner 
az iparkamara, hogy beszállítókat 
ajánljon, az egyetem, hogy a megfe-
lelő képzéssel hozzájáruljon a szak-
emberek biztosításához, a munka-
ügyi központ, illetve a NORDA is. 

Fontos szempont ugyanis, és Mis-
kolc számára előny, hogy a pályáza-
ti támogatások kedvezőbbek az or-
szágos átlaghoz képest, regionális 
pályázatok, operatív programok áll-
nak rendelkezésre.

Az elnök-vezérigazgató kitért 
a város saját projektjeire is, ame-
lyek a Zöld Város koncepcióba il-
leszkednek, ilyen a kenderföldi 
biomasszakazán. De úgy tűnik, si-
keresen zárulhat egy teljesen új-
szerű projekt is a NER 300 rend-
szerben, ez pedig egy fotovoltaikus 
erőmű, összekötve a zéró emissziós 
tömegközlekedéssel, ami voltakép-
pen naperőművet jelent, elektro-
mos közlekedési eszközökkel és az 
ehhez szükséges töltőállomásokat. 
Miskolc a buszbeszerzéseit illetően 
már vizsgálja az elektromos meg-
hajtású eszközöket és azt is, hogy 
részt tudnak-e venni a rendszerhez 
kapcsolódó alkatrészek gyártásá-
ban. Magyar és kínai befektetők is 
érdeklődnek egy Miskolcon meg-
valósuló napelemgyár kapcsán. 

Vécsi György kitért a Bosch si-
keres fejlesztésére is, amelyhez a 
Holding is igyekezett hozzájárul-
ni, például vállalták, hogy október-
től buszjáratot közlekedtetnek az új 
csarnokhoz, de más területeken is 
igyekeznek folyamatosan rendel-
kezésre állni. 

Horváth I.
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CineFest – már a következőt szervezik
Szombaton este véget ér a 8. 
Jameson CineFest Miskol-
ci Nemzetközi Filmfeszti-
vál. Az azonban, hogy a ren-
dezvény ezúttal is felülmúlta 
az elmúlt évek sikereit, már 
most borítékolható. 

Az idei fesztiválról és már a követ-
kezőről is beszélgettünk Bíró Tibor 
fesztiváligazgatóval.

– Ismétlések sora jellemezte idén 
a CineFestet, hiszen minden vetíté-
sen és előre tervezett ismétlésen telt-
ház volt, ezért a pénteki és szombati 
napon is újra megnézhettek néhány 
alkotást az érdeklődők. Úgy tűnik, a 
70 fős Béke-termet kinőtte a feszti-
vál, így jövőre ott már bemutató fil-
met nem vetítünk – mondta Bíró 
Tibor fesztiváligazgató. Hozzátette: 
tervezik, hogy a következő filmfesz-
tiválon a nagyjátékfilmeket a Művé-
szetek Házának nagytermében vetí-
tik, az animációs, dokumentum- és 
kisfilmek pedig az Uránia-terem-
ben kapnak helyet. Az animáci-
ós filmekre idén az érdeklődőknek 
csupán a fele jutott el, s várakozá-

son felüli sikert aratott az Orfeusz 
és a Családi fészek című alkotás is. 
Péntekig több mint 10 ezer néző lát-
ta a filmeket és több ezren táncoltak 
a koncerteken.

– A technikai feltétel adott ah-
hoz, hogy a nagyteremben filmet 
vetítsünk. Ugyan idén kölcsön 
kaptuk azt a felszerelést, amivel ez 
kivitelezhető, ám beadtunk egy pá-
lyázatot az art mozik digitalizálásá-
ra. Nettó 16 millió forintba kerül 

a gép, ami a CineFest program-
ján túl az art mozik mindennapja-
it is nagyban könnyítené – hangsú-
lyozta Bíró Tibor.

A 9. CineFest  tervezgetése is 
már most elkezdődött. A Fiata-
lok és a mozi elnevezésű, szintén 
sikeres konferenciára Miskolc-
ra érkezett Ian Christie, az Europa 
Cinemas alelnöke.

– Ian Christie jó viszonyt ápolt 
Pressburger Imrével, a miskolci 

születésű, angol Oscar-díjas forga-
tókönyvíró, filmrendező és produ-
cerrel. A 9. CineFest CineClassics 
sorozatában Pressburger Imrével 
foglalkozunk majd, Ian Christie-
től pedig ígéretet kaptunk, hogy 
segítségünkre lesz abban, hogy a 
rendező szülővárosában bemutat-
hassuk a Vörös cipellők című alko-
tását – mondta a jövőt illetően Bíró 
Tibor.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Új kiállítóhely, programok egy hónapon át
Tizenöt évvel ezelőtt nyi-
totta meg kapuit a miskolci 
Színháztörténeti és Színész-
múzeum. 

Ünnepi rendezvénysorozattal várja 
az érdeklődőket egy hónapon át a 
múzeum, mely szeptember 21-én, 
a Teátrum Pincehely Galéria meg-
nyitójával kezdődött. 

A születésnap kapcsán Bán 
András, a Miskolci Galéria – mely-
hez egyébként szervezetileg a szí-
nészmúzeum is tartozik – vezetője 
elmondta, az intézmény 1996-ban 
Gyarmathy Ferenc miskolci szín-
művész kezdeményezésére jött lét-
re, és az mind a mai napig az egyet-
len olyan hazai múzeum, amely 

egy város két évszázados színházi 
életét foglalja össze. Az intézmény-
vezető beszélt arról is, hogy a szí-
nészmúzeum a tizenöt év alatt fo-
lyamatosan bővült, megújult, a 
tavaly megnyílt állandó kiállítás-
nak köszönhetően a látogatói lét-
szám is jelentősen emelkedett. 

Kákóczki András, a polgármes-
teri hivatal kulturális osztályának 
vezetője arról beszélt, a színészmú-
zeumnak – a város gazdasági, anya-
gi helyzetétől függetlenül – van jö-
vője, feladata kulcsfontosságú.

– Ha a város kulturális életében 
a színházat alapkőnek tekintjük, 
akkor a színészmúzeum minden-
képpen ékkő. Kicsi, de fontos ékkő 
– mondta Kákóczki András. Hoz-
zátette, a múzeum dolgozói a tár-
latok gondozásán, gyarapításán túl 
rendszeresen rendezvényeknek, 

találkozóknak adnak otthont, és az 
intézmény jövőjét éppen ez a lelkes 
kis csapat biztosítja.

Mikita Gábor színháztörténész-
muzeológus a születésnapi prog-
ramsorozatról elmondta, a kiállí-

tásokon és előadásokon túl lesznek 
közönségtalálkozók, műhelybe-
szélgetések, tárlatvezetések színészi 
kísérettel, illetve néhány program-
mal csatlakozik a színészmúzeum 
az Építészet Hónapjához is.

Maga a programsorozat szep-
tember 21-én, a magyar dráma 
napján kezdődött el, ekkor nyitot-
ták meg az Urbán Tibor képző-
művész ötlete alapján megvalósult 
Teátrum Pincehely Galériát, a szí-
nészmúzeum pincéjében – miskol-
ci kötődésű kortárs művészek al-
kotásait bemutatva. A kiállítóhely 
– mint azt Mikita Gábor elmond-
ta – hiányt pótol, a művésztársa-
dalom találkozóhelyeként is funk-
cionál majd, ahol a művészek nem 
csak egymással, de az érdeklődő kö-
zönséggel is találkozhatnak majd.

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári L.

Ismét napirendre került 
Miskolcon a Földes Ferenc 
Gimnázium névváltoztatá-
sának az ügye, amely körül a 
rendszerváltozás óta időről 
időre fellángolnak a viták, 
indulatok.

Az egykori Fráter György, illetve 
Lévay József gimnázium összevo-
násával létrehozott intézmény az 
’50-es évek elején, miniszteri uta-
sításra kapta a fiatalon elhunyt 
Földes Ferenc nevét, aki a szak-
irodalom szerint szociológus-filo-
zófusnak tanult, több tanulmányt 
írt a népiskolák helyzetéről, és aktí-
van kötődött a kommunista moz-
galomhoz.

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc idején – a tanári kar 
és a diákság együttes elhatározásá-
ból – rövid időre Széchenyi István 
nevét vette fel a gimnázium, majd 
a forradalom bukása után ismét 
visszaállították a korábbi, Földes 
Ferenc elnevezést. A rendszervál-
tozást követően többször is kezde-
ményezték, hogy változtassák meg 
az országos és nemzetközi rangot 
kivívott intézmény elnevezését, ez 

azonban nem járt sikerrel, a kez-
deményezést a tanári kar többsé-
ge, és az akkori városvezetés sem 
támogatta.

Az iskola több egykori diákja, 
pártolója Széchenyi ’56 Emlékbi-
zottság néven egyesületet hozott 
létre, amely hosszú évek óta, fárad-
hatatlanul küzd azért, hogy az in-
tézmény visszakapja Széchenyi Ist-
ván nevét. Kezdeményezésükre 
került fel egy erre emlékeztető em-
léktábla is az iskola falára, melyet a 
városi ünnepségsorozat részeként, 
évente megkoszorúznak az 1956-
os évfordulón.

Várhegyi Zoltán, az emlékbi-
zottság elnöke lapunknak elmond-
ta: semmilyen szempontból nem 
tartják indokoltnak, hogy Miskolc-
nak ez a méltán híres intézménye 
a rendszerváltozás után húsz év-
vel még mindig egy szakmailag is 
majdhogynem ismeretlen, balol-
dali személyiség nevét viselje, mint 
a diktatúra évtizedeiben.

– Földes Ferencnek semmi köze 
nem volt a városhoz, nem az itte-
ni tanárok, vezetők választották a 
nevét, hatalmi szóval, a diktatúra 

legsötétebb időszakában kénysze-
rítették rá az iskolára – nyilatkoz-
ta Várhegyi Zoltán. – Az újbóli, 
Széchenyi István elnevezés 1956, 
a szabadság szellemét is idézné, 
tisztelegve a forradalom és a gim-
názium miskolci hősei, áldozatai 
előtt. Az lett volna az igazán mél-
tó, ha az átnevezés az 50. évfordu-
lón, 2006-ban történik meg, nem 
rajtunk múlt, hogy nem sikerült – 
tette hozzá az emlékbizottság elnö-
ke, aki szerint hamis és álságos az 
az érvelés, amely egyfajta márka-

névnek próbálja beállítani a Földes 
elnevezést. A gimnázium elisme-
résre méltó eredményei az itt taní-
tó pedagógusoknak, itt tanuló di-
ákoknak köszönhetők, nem pedig 
az elnevezésnek. Várhegyi Zoltán 
elmondta, nagy örömükre szolgál, 
hogy a jelenlegi városvezetés fog-
lalkozik az üggyel, és a közgyűlés a 
hírek szerint napirendjére kívánja 
tűzni a névváltoztatást.

Veres Pál, a Földes Ferenc Gim-
názium igazgatója megkeresé-
sünkre úgy nyilatkozott: az intéz-

mény elnevezéséről a fenntartó 
– tehát jelen esetben az önkor-
mányzat, illetve annak a képvise-
lő-testülete – dönt, a törvény ér-
telmében azonban ki kell kérnie 
előzetesen a tantestület, a szülők 
és a diákok véleményét. Már meg 
is kapták az ezzel kapcsolatos meg-
keresést, álláspontjukat valószínű-
leg a jövő héten ismertetik az ön-
kormányzattal.

– Bizottságot állítunk fel annak 
érdekében, hogy valóban meg-
alapozott, esetleg alternatívákat is 
mutató, kompromisszumos véle-
ményt terjeszthessünk majd a köz-
gyűlés elé. Olyat, amely segíthet a 
döntésben, és nem szítja tovább az 
indulatokat, nem gerjeszti a konf-
liktust – mondta el az igazgató, aki 
sajnálatosnak nevezte, hogy ez az 
ügy időről időre negatív felhanggal 
kerül a nyilvánosság elé, ami sem 
az intézmény hírének, sem az ott 
folyó munkának nem használ.

A névváltoztatás internetes por-
tálokon is téma, egy közösségi ol-
dalon külön csoport jött létre a Föl-
des név védelmében, mondván, 
hogy ez már fogalommá, szimbó-

lummá vált. Az ügyben a Földes 
név megtartását pártolók csütörtö-
kön a belváros több pontján aláírást 
gyűjtöttek, pénteken reggel pedig 
személyes megbeszélést folytattak 
Zsiga Marcell alpolgármesterrel – 
amelynek részleteibe nem kívánták 
a sajtót beavatni.

– A miskolci önkormányzatot a 
Széchenyi ’56 Emlékbizottság ke-
reste meg azzal a kéréssel, hogy 
a Földes Ferenc Gimnázium ne-
vét változtassák Miskolci Széche-
nyi István Gimnáziumra – mondta 
el lapunknak Dobos Tímea város-
házi szóvivő. – Kriza Ákos polgár-
mester megfontolandónak tartotta 
és tartja az emlékbizottság érve-
it. Ugyanakkor azt is elengedhe-
tetlennek gondolja, hogy kikérje a 
névváltoztatást ellenzők vélemé-
nyét, az ő érveiket is megismerje. 
Most éppen azokat a napokat él-
jük, amikor a helyi nyilvánosság-
ban ezek az érvek, gondolatok pró 
és kontra megfogalmazódnak. 

– Kriza Ákos polgármester csak 
ennek a közös diskurzusnak a le-
zárulta után tartja elképzelhetőnek 
és kívánatosnak a nagy múltú mis-
kolci intézmény esetleges névvál-
toztatásának a napirendre tűzését 
– tette hozzá a szóvivő. 

Szepesi S. | fotó: H. I.

Bodó sor: helyreállítva
Újabb leszakadt, megsüllyedt te-
rületet sikerült stabilizálni, hely-
reállítani Miskolcon. A beruházás 
nettó értéke csaknem hatvan-
millió forint, melyhez jelentős vis 
maior pályázati támogatást nyert 
az önkormányzat.

Mint emlékezetes, január 19-én 
107 méter hosszan leszakadt a 
Bodó sori közút a domboldal in-
stabil állapota, és az akkori gyors 
hóolvadás következtében. A ja-
nuár végétől hidegebbre fordu-
ló időjárás miatt március elejéig 
nem következett be állapotvál-
tozás az első partfalcsúszáshoz 
képest, a tavaszi hóolvadás mi-
att azonban a domboldal mint-
egy 2500 négyzetméteren tovább 
csúszott. Durda Péter városüze-
meltetési főtanácsos elmondta, a 
közút teljesen megsemmisült és 
veszélyben voltak a távvezetéket 
tartó oszlopok is, amelyek bár-
mikor kidőlhettek volna.

A szakbizottságok a helyszí-
ni szemlék után indokoltnak 
látták vis maior-pályázat be-
nyújtását. – A helyreállítási pá-
lyázatot február 22-én nyújtotta 

be az önkormányzat a Magyar 
Államkincstárhoz és a Megyei 
Kormányhivatalhoz – tájékozta-
tott Durda Péter. Ezt követően – 
a fokozatos állapotromlások mi-
att – Kriza Ákos polgármester 
haladéktalanul elrendelte a hely-
reállítást, amit a közbeszerzési 
eljárás és szerződéskötés után, 
július 1-jén kezdtek el.

– A helyreállítás szerződés 
szerinti költsége nettó 59 millió 
900 ezer forint, amely a belügy-
minisztériumi döntést követő-
en, június 9-én 39 millió 550 ezer 
forintos, vissza nem térítendő ál-
lami támogatást kapott – tudatta 
a főtanácsos.             Sz. S.  | fotó: J. Á.

Földes vagy Széchenyi? – érvek pró és kontra

Indul a bábszínházi évad. Zajos-zenés és interaktív utcai 
felvonulással hívta fel az új évadra, valamint a szeptember 25-ei, va-
sárnapi kezdésre a figyelmet a Csodamalom Bábszínház társulata. 
Az első előadás vasárnap Gőgös Gúnár Gedeon és a baromfiudvar 
jól ismert és kedvelt történeteit mutatja be. Az évad további előadá-
sainak repertoárjában a régi és felújított darabok mellett új bemu-
tatók is szerepelnek, melyek között gyerekek és felnőttek egyaránt 
megtalálják a leginkább kedvüknek valót. Új előadás lesz még októ-
berben A bőgős fia meg az ördögök, és már decemberben mutatják 
be a Betlehembe jer, pajtás! című előadást. (fotó: M. L.)
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A pszichiátriai ellátást 
fejlesztenék
Konzorciumi tagként mintegy hat-
száz millió forintos támogatás-
ra pályázik a MISEK Kft. A hosszú 
távú terv az, hogy a MISEK-ben le-
gyen a regionális pszichiátriai köz-
pont.

Az Új Széchenyi-terv keretében, 
az Észak-magyarországi Regio-
nális Operatív Program rehabi-
litációs szolgáltatások fejlesztése 
című kiírására pályázik a kon-
zorcium. A témát tárgyalta leg-
utóbbi ülésén Miskolc közgyű-
lése, hiszen a pályázati részvételt 
támogatnia kellett a képviselő-
testületnek, és ötszázalékos ön-
részt is biztosítani kell hozzá. 

A pályázat célja, hogy javítsa 
a betegek hozzáférését a rehabi-
litációs ellátásokhoz, javuljon a 
szolgáltatás színvonala, vonzóvá 
tegye ezek igénybevételét, akár 
külföldi betegek számára is. Ki-
emelt prioritást élvez a pszichiát-
riai, addiktológiai (szenvedélybe-
teg) rehabilitáció, és a járóbeteg 
kardiológiai (szív- és keringési 
betegségeket magába foglaló) re-
habilitáció, valamint a támoga-
tandó területek között szerepel a 
Hospice ellátás.

A pályázati kiírás értelmében a 
konzorcium vezetője a régió leg-
nagyobb fekvőbeteg-kapacitással 
rendelkező megyei kórháza, az 
Észak-magyarországi régiót te-
kintve a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház. A konzorcium ter-
vezett résztvevője a MISEK Kft., 
illetve Ózd, Sátoraljaújhely, Ka-
zincbarcika, Tiszaújváros, Ede-
lény, Eger, Hatvan, Salgótarján, 
Pásztó, valamint Balassagyarmat 
kórházai.

A MISEK a pályázattal meg-
valósítható, maximum 610,53 
millió forint nagyságú beru-
házásra szeretne pályázni, tud-
tuk meg Barcsa István stratégiai 
igazgatótól. Három főbb reha-
bilitációs szakterületen szeret-

nének fejleszteni. A pszichiátri-
ai és addiktológiai rehabilitáció 
keretén belül cél a betegellátás 
minőségének javítása mellett a 
kulturált munkakörülmények ki-
alakítása a diósgyőri telephelyen 
a régi belgyógyászati épület plusz 
egy szintes bővítésével. A kardio-
pulmonológiai rehabilitáció fej-
lesztése során egy alváslabor 
létrehozása, az abban működte-
tendő tárgyi eszközök beszerzé-
se a cél, a hospice esetében pedig 
a bővítés, kórtermek kialakítása.

A megyei kórház és a MISEK 
között tárgyalások folynak a két 
kórház szakmai struktúrájának 
letisztításáról, amelynek része a 
pszichiátriai aktív, krónikus, re-
habilitációs és járóbeteg-ellátás. 
A tárgyalások értelmében a MI-
SEK Nonprofit Kft.-hez került 
a B.-A.-Z. Megyei Kórház pszi-
choterápiás osztálya, most sike-
res pályázat esetén ezt követné 
a 38 ágyas pszichiátriai rehabili-
tációs és 14 nappali kórházi ágy. 
A hosszú távú cél egy több mint 
300 ágyas pszichiátriai ellátó 
centrum kialakítása a diósgyőri 
telephelyen.

A pályázat beadási határideje 
szeptember 30., a stratégiai igaz-
gató szerint jövő év közepén tud-
ják elkezdeni a beruházást, ha 
minden rendben megy.

Horváth I. 

Avasi vandalizmus ellen: újabb kamerák?
Egyre komolyabb problémá-
kat okoznak az avasi műem-
lék temető körül randalíro-
zó fiatalok. A fenntartó helyi 
református gyülekezet lelké-
sze szerint a rongálások nem 
kímélik a temető új kerítését, 
a környékbeli pihenőket, és 
magát a Papszeren lévő ren-
dészeti központot sem.

Hangó István nem titkolja felhábo-
rodását, miközben mutatja a firká-
lásokat, lábnyomokat a temető ta-
valy átadott, mintegy 46 milliós 
beruházásban létrehozott keríté-
sén, az olajnyomokat az úgyneve-
zett Kühne-pihenőn, vagy a levert 
zárat az egyik kapun. Mint mond-
ja, szinte már az elmebaj határát 
súrolja, hogy egy ismeretlen soha 
nem mulasztja el – hetes, kéthetes 
periódusokban – gépolajjal, len-
olajkencével lelocsolni a szépen ki-
alakított pihenőhelyeket, lépcső-
korlátokat. Magyarázat lehet, hogy 
valami környékbeli végső elkesere-
désében így próbálja megakadá-
lyozni, hogy ott csoportosuljanak a 
fiatalok, és tönkretegyék a környe-
zetet. Inkább tönkreteszi ő.

A szóban forgó helyek látoga-
tásunkkor is jócskán olajfoltosak 
voltak, és jelentős mennyiségben 

öntöztek szét a környéken zöld fes-
téket is. A lelkész szerint ez szintén 
komoly beruházást, előkészülete-
ket igényelt, ugyanis legalább egy 
hordó festék kellett hozzá, hogy 
valakik minden különösebb szisz-
téma nélkül elcsúfítsák a temető 
környékét, lent a járdát, az úttestet, 
de még a környékbeli intézmények 
kerítéseit és a villanyoszlopokat is. 
(Ezeken a helyeken egyébként is 
bőven található „graffiti”). Hétvé-
geken, éjszaka, a százával a kerítés-
nél vagy a lépcsőkön tanyázó fiata-
lok ide rendelik az ételt, italt, olyan 
mennyiségű szemetet hagyva hát-
ra, amit még a leglelkiismeretesebb 
munkával sem lehet állandóan, 
nyom nélkül eltakarítani. 

Mióta éjszakára zárható a te-
mető, az ottani rongálások je-

lentősen csökkentek, viszont 
teherautószámra hordják a temető 
szeméttárolójába az építési és ház-
tartási kommunális hulladékot, a 
tettenérés szinte lehetetlen.

Nem kímélték a szomszédos 
rendészeti központot sem, mely-
nek ugyancsak összefirkálták a fa-
lát. Hangó István elmondta, tár-
gyalásokat kezdeményeztek az 
önkormányzattal, milyen módon 
tudna a gyülekezet hozzájárul-
ni a környék rendjéhez, biztonsá-
gához. Jó megoldásnak tartanák, 
ha egy vagy akár több, alkalmazá-
sukban álló temetőgondnok helyet 
kaphatna a rendészeti központ je-
lenleg kihasználatlan, első részé-
ben. Ez segíthetne teendőik ellátá-
sában, és közelről felügyelhetnék a 
környék rendjét is. Az igazi megol-

dást azonban Hangó István szerint 
térfigyelő-kamerák elhelyezése je-
lentené a területen.

Kovács László Csaba, a polgár-
mesteri hivatal közterület-felügye-
leti és rendészeti osztályának veze-
tője portálunknak elmondta: tud a 
gyülekezet megkereséséről, közre-
működési szándékáról. Mint fogal-
mazott, jelenleg a rendészeti köz-
pont hátsó részében figyeli a város 
több pontján elhelyezett közterü-
leti kamerák képeit egy arra jogo-
sult személy – neki nem feladata, 
hogy a területen járőrözzön, és te-
endői ellátása mellett erre nincs is 
lehetősége. Azonban állandó ösz-
szeköttetésben áll a rendőrséggel, 
és nyomban értesíti őket, ha rend-
kívüli eseményt tapasztal.

– A fiatalok önmagában azzal, 
hogy itt csoportosulnak, még nem 
követnek el bűncselekményt, ah-
hoz pedig, hogy a szemeteléseknek, 
firkálásoknak elejét tudjuk venni, 
szinte állandó rendőri vagy köz-
terület-felügyeleti jelenlét kellene, 
ami jelenleg megoldhatatlan – nyi-
latkozta az osztályvezető, elmond-
va, hogy minden tőlük telhetőt 
megtesznek a környék nyugalma 
érdekében. A közterület-felügyelők 
jóval gyakrabban járőröznek erre, 
mint máshol a környéken, az iga-
zi megoldást azonban valóban egy 
térfigyelő kamera elhelyezése je-
lenthetné – az osztályvezető szerint 
vannak is erre tervek.

Szepesi Sándor

Javuló eredmények, nagy tervek
Jelentősen javultak az ered-
ményességi mutatói a Mis-
kolci Turisztikai Kft.-nek a 
tavalyi évhez képest. Fejlesz-
tési tervekből pedig nincs 
hiány a jövőre nézve sem.

– Talán a legfontosabb, hogy az 
első félévben megvalósított fej-
lesztéseknek köszönhetően új ál-
landó munkahelyeket tudtunk 
teremteni, a Vadasparkban ha-
tot, a Barlangfürdőben és a Bar-
lang Aquaterápián pedig össze-
sen tizenegyet. Ezen túl pedig húsz 
embernek biztosítottunk alkal-
mi munkát – mondta el a Miskol-
ci Naplónak Czinkné Sztán Anikó 
ügyvezető.

Fontos eredmény az is, hogy ja-
nuár 1. és augusztus 31. között nőtt 
a Miskolci Turisztikai Kft. bevétele, 
mintegy 6,4 százalékkal, az elmúlt 
év hasonló időszakához képest. A 
cég üzemi eredménye pedig több 
mint duplájára emelkedett.

– Ezzel párhuzamosan a fej-
lesztések ellenére is sikerült – a 
takarékos gazdálkodásnak kö-
szönhetően – 8 százalékkal csök-
kentenünk az anyagköltségeket, 
11-el pedig az anyagjellegű ráfor-
dításokat – hangsúlyozta Czinkné 
Sztán Anikó.

A növekvő bevétel egyrészt an-
nak köszönhető, hogy nőtt a Tu-
risztikai Kft.-hez tartozó létesít-
mények látogatószáma, tavalyhoz 
képest mintegy 7,3 százalékkal, 
másrészt, a szolgáltatási paletta bő-
vítésének köszönhetően, többféle 

szolgáltatást tudnak nyújtani ven-
dégeknek.

– A zászlóshajó továbbra is a 
Barlangfürdő, itt a miskolciak ked-
vezményének köszönhetően lehet 
látogatottság-növekedésről beszél-
ni. Ezt a kedvezményt idén au-
gusztus 31-éig mintegy tizennégy-
szer többen vették igénybe, mint 
2010-ben ugyanezen időszakban 
a Miskolc kártyás lehetőséget – 
hangsúlyozta Czinkné Sztán Ani-
kó. Szezonon belül a látogatott-
ság ugyan nem nőtt jelentősen, ez 
azonban részben betudható annak 
az öt hétnek is, amikor rossz idő 
volt nyáron.

A közeljövő feladatai között van 
a Selyemréti Strandfürdő beru-
házása, a miskolctapolcai kiemelt 
turisztikai pályázat benyújtása, a 
Herman Ottó Emlékpark turisz-

tikai célú hasznosítása, a Barlang-
fürdő, a diósgyőri vár és várfür-
dő energetikai korszerűsítése és 
még sorolhatnánk a megvalósítás-
ra váró projekteket. Czinkné Sztán 
Anikó elmondta: a Várfürdőben és 
a Selyemréten stagnál a látogatói 
szám, itt a közelgő fejlesztésektől 
várnak növekvő érdeklődést.

– A Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark látogatottsága az el-
múlt 10 hónapban 14 százalék-
kal nőtt, igaz, az üzemeltetés egyre 
nagyobb feladatot hárít ránk, mi-
vel összességében kevesebből kell 
ez évben gazdálkodnunk, a min-
denhol érvényben lévő takarékos-
ság miatt – mondta Czinkné Sztán 
Anikó. A Vadaspark önállósodá-
si szándékait jelenleg is támogat-
ja a Miskolci Turisztikai Kft., már 
csak azért is, mert ezzel jelentő-
sen javulhatnának annak fejleszté-
si esélyei is.

Tajthy Ákos

Az ismeretlenség homályában
Azonosítani nem tudták, és senki nem kereste azt a férfit, 
akit az utcáról szállítottak a Diósgyőri Kórházba. Szaporod-
nak ezek az esetek, s adódik a kérdés: mihez tudnak kezde-
ni a kórházak – hosszabb távon – a magukra hagyott bete-
gekkel?

Hetekig nem sikerült megálla-
pítani a személyazonosságát an-
nak az 50 év körüli férfinak, akit 
még augusztus 12-én, eszmélet-
len állapotban szállítottak a Diós-
győri Kórház Sürgősségi Betegel-
látó részlegére, miután összeesett 
az Andrássy úton. Papírjai nem 
voltak, rokonai nem jelentkeztek, 
kommunikálni sem lehetett vele.

Kóbor angyal
„Nincs neved, nincs címed, sen-
kit nem érint, hogy vagy / Vajon 
ki tudta eddig megjegyezni ar-
codat?” – jut eszünkbe a Piramis 

együttes régi, Kóbor angyal című 
slágere az ismeretlen férfi beteg-
ágyánál, akinek tetoválásai, sze-
mélyes tárgyai alapján is próbáltak 
információkhoz jutni, de ez sem 
vezetett eredményre. A rendőrsé-
get még augusztus közepén értesí-
tették, felvételek is készültek az is-
meretlen férfiról, de a hatóságnál 
sem érdeklődött utána senki, nem 
jelentették az eltűnését. Végül az 
ujjlenyomat segített: mint kiderült, 
valamilyen okból korábban beke-
rült a rendőrségi nyilvántartásba, 
így a napokban végre sikerült ki-
deríteni a kilétét.

Sajnos, napjainkban egyre több 
az olyan „kóbor angyal”, akiknek a 
létezését talán csak a rendőrségen, 
esetleg a segítő, karitatív szerveze-

teknél tartják nyilván. Vagy még 
ott sem.

Irina Dormaeva osztályos or-
vosnak nem ez az első ilyen esete a 
sürgősségi osztályon, mint mond-
ja, ilyenkor több probléma is adó-
dik: egyrészt emberiességi okok-

ból is mindent elkövetnek, hogy 
felfedjék a beteg kilétét, értesíteni 
tudják a családját – másrészt pedig 
ki kell deríteniük társadalombizto-
sítási helyzetét is, az ellátás finan-
szírozásának ugyanis pontos tör-
vényi keretei vannak. 

– Ha végképp nem sikerült 
megtudnunk, kicsoda a beteg, és 
rokonok sem jelentkeznek, ak-
kor szociális alapon új taj-kártyát 
igénylünk a számára – mondta el 
Irina Dormaeva.

Nem keresik, nyilvántartják
Nagy Sándor rendőrségi szóvivő 
szerint eltűnéseket jóval nagyobb 
számban jelentenek be a Miskol-
ci Rendőrkapitányságra, mint is-
meretlen, „talált” személyeket. 
Ezek általában akkor kerülnek a 
hatóság látóterébe, ha elhaláloz-
nak, vagy magatehetetlenséget, 
emlékezetkiesést okozó, súlyos 
betegség éri őket. Beazonosítá-
sukat sok esetben az is nehezíti, 
hogy nem is mindig magyar ál-
lampolgárokról van szó: érkez-

nek ide a szomszédos országok-
ból hajléktalanok vagy esetleg 
feketemunkások is, akik eltűné-
sét munkáltatójuk nyilván nem 
jelenti be, családjuk pedig a hatá-
ron túl van.

– Az ismeretlen személyek-
ről fotót készítünk, ujjlenyoma-
tot veszünk, s először a rendőrsé-
gi nyilvántartás alapján kíséreljük 
meg a beazonosításukat – mond-
ta el Nagy Sándor. – Ha ez nem jár 
eredménnyel, és továbbra sem je-
lentkeznek hozzátartozók, a mé-
dia segítségét kérjük, esetleg kap-
csolatba lépünk szociális, karitatív 
szervezetekkel, más hatóságok-
kal, hátha a fénykép, személyleírás 
alapján ők be tudják azonosítani az 
illetőt.

Mint megtudtuk, egy-egy ilyen 
talált személy adatait gyakorlati-
lag korlátlan ideig nyilvántartják 
a rendszerben, így előfordulhat, 
hogy kilétükre esetleg csak hosz-
szú idő múlva, más üggyel össze-
függésben derül fény.

Szepesi S.

Útravaló Böjte atyától
Gondolatok tanévkezdéskor 
címmel tartanak programot 
szeptember 27-én, kedden este 
6 órától a Művészetek Házában. 
A résztvevők Böjte Csaba feren-

ces rendi szerzetes elmélkedé-
sét hallhatják, az este folyamán 
fellép a csíkszeredai Role együt-
tes is. A térítésmentes rendezvé-
nyen adományokat gyűjtenek a 
dévai Szent Ferenc Alapítvány 
számára.
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Közép-Európa egyik vezető pénzügyi szolgáltatója megbízásából új szolgáltató központ létesítésének lehetőségét vizsgáljuk Miskolcon.
A tervezett szolgáltató központunkba, 2012. első negyedévi kezdéssel, több száz fős csapatunk kialakításához munkatársakat keresünk 

az alábbi pozíciók betöltésére:

TElEfonos ügyfélszolgálATi MunKATárs
feladatok: Elvárásaink új munkatársainkkal szemben: 
- Az ügyfelek telefonon történő kiszolgálása: - Jó kommunikációs készség, ügyfélközpontúság, határozottság, rugalmasság

• Tájékoztatás nyújtása, panaszkezelés - Legalább középfokú végzettség
• Megbízások, tranzakciók befogadása, rögzítése - Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

 - Angol nyelvtudás előnyt jelent
     

BAcK-officE / AdMiniszTrációs MunKATárs
feladatok: Elvárásaink  új munkatársainkkal szemben:
- Pénzügyi háttér-adminisztrációs tevékenységek elvégzése: - Nagyfokú precizitás, önálló munkavégzés

• Adatok bevitele, egyeztetése, ellenőrzése - Legalább középfokú végzettség
• Utalások, könyvelések lebonyolítása - Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

inforMATiKAi rEndszErüzEMElTETő MunKATárs
feladatok: Elvárásaink új munkatársainkkal szemben:
- Pénzügyi informatikai rendszerek üzemeltetése,  - Középfokú vagy felsőfokú informatikai végzettség
  folyamatos működésének biztosítása  - Számítástechnikai alkalmazások széleskörű ismerete
- Műszaki támogatás és hibaelhárítás - Angol nyelvtudás

 - Vállalati környezetben szerzett tapasztalat előnyt jelent

AMiT KínálunK:
 - Kiemelkedő bér és juttatási rendszer
 - Megbízható nemzetközi nagyvállalati háttér
 - Kulturált munkakörnyezet
 - Széleskörű szakmai ismereteket magában foglaló, részletes oktatási program
 - Lehetőség kiemelkedő szakmai tapasztalat megszerzésére
 - Karrierlehetőség
 - Pályakezdők, valamint megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk

 csatlakozzon Ön is csapatunkhoz!
 Jelentkezését az alábbi linken keresztül regisztrálva adhatja le:

 www.miskolc.medea.eu Medea Services

A hőmennyiség költségmegosztását  
rendelet szabályozza
Tisztelt Felhasználóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. szeptember 1-jén 
hatályba lépett a 104/2011. (VI. 29.) sz. korm. rende-
let a fűtési hőmennyiség költségmegosztásáról, il-
letve a költségmegosztók alkalmazásának feltéte-
léről. Ha a fűtési költségmegosztókkal határozzák 
meg épületen belül a hőfelhasználási arányokat, ak-

kor 2011. szeptember 1-jétől kötelezően alkalmaz-
ni kell légköbméter-arányos felosztási részt, és a fel-
használási arányok megállapításához a korrekciós 
tényezőket. A légköbméter-arányos rész felújítás 
előtti ház esetén nem lehet kevesebb 30%-nál, és 
panelprogramos ház esetén nem lehet több, mint 
50%.

A kötelező mértékű korrekciós tényezőket az alábbi táblázat mutatja

Megnevezés A korrekció*
mértéke %-ban

1. Földszinti korrekciók:

1.1. földszint, ha nincs alatta helyiség -15

1.2. földszint, alatta lévő, fűtetlen helyiség fölött -10

2. Legfelső emeleti korrekciók:

2.1. lapostetős épületnél, közvetlenül a tető alatt -20

2.2. nem beépített, fűtetlen tetőtér alatt -15

2.3. beépített, fűtetlen tetőtér alatt, illetve tetőtérben -10

3. Sarokhelyiségek korrekciói:

3.1.  minden olyan helyiség, amely legalább két külső határoló-felülettel  
(lehűlő falfelülettel) rendelkezik -10

4. Égtáj szerinti korrekció:

4.1. északi oldal -5

5. Egyéb korrekciók:

5.1. fűtetlen átjáró és kapubejáró feletti helyiség -15

5.2. fűtetlen földszinti helyiség fölötti helyiség -10

5.2. fűtetlen lépcsőház, illetve folyosó melletti helyiség -5

A korrekció mértékei helyiségekre vonatkoznak. 
Ha egy helyiségre több feltétel is illik, akkor azok ösz-
szeadódnak. Földszinti és legfelső emeleti korrekci-
ók nem alkalmazhatók, ha vízszintes hőszigetelés 
nélküli elosztóvezeték halad át a légtérben.

A MIHŐ Kft. javasolja azon lakóközösségeknek, akik 
rendelkeznek érvényes költségosztásra vonatkozó szer-

ződéssel, hogy vizsgálják felül a jelenlegi szerződésüket, 
és a 2011. szeptember 1-jétől hatályos 104/2011. (VI. 29.) 
számú korm. rendeletnek megfelelően módosítsák.

A vonatkozó jogszabály elérhető a MIHŐ Kft. honlap-
ján: www.miho.hu Dokumentumtár/Törvények, rende-
letek menüpontban

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 

Interjú Kovács Blankával
 és Szekeres Georginával

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
Angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland és eszperantó.

– Kedves Blanka, 
bizonyára sokakat 
meglep, hogy lehet
séges ilyen rövid 
idô alatt nulláról 
felsôfokú nyelvvizsgát 
tenni. Talán az is sze
repet játszott ebben, 
hogy Ön gyakorló 
nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a 
 siker hez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra 
új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, 
hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli 
eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produ
kálta – felsôfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív 
Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát tanítot
tam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a min
dennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. 
Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után ren
geteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban 
motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec kékbe 
fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen 
szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és 
a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerô 
nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kér
désekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e mód
szer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl igazán 
újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem 
találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, 
személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb 
nyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill. 
akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tu
dásukat.

– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres 
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni ta
nulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelv

tanulási metódussal. 
Igaz?

– Valóban így történt. 
A módszer a Kreatív 
Nyelvtanulás, melynek 
kidolgozója Gaál Ottó, 
aki 27 középfokú álla
mi nyelvvizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni baj
noka Magyarországon. 

– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer? 
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven 

kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag 
segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam maga
mat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, 
visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, 
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktató
csomag és a CD minôségû hanganyagok a középfokú 
nyelvvizsga követelményeit veszik célba.

– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív 
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, 
norvég, dán, portugál, holland, orosz és eszperantó 
nyelvre készült tananyag, a két oktatócsomag ára hang
anyaggal együtt 21 990 Ft, ez alig egy tucat magánóra 
költségeinek felel meg.

– Úgy tudom, Miskolcon is lesz vásárlással egybe
kötött termékbemutató.

– Igen,  október 3án (hétfô) és 10én (hétfô) 17–19 
óráig az ITCszékházban (díszterem) a tananyagokat 
bárki megtekintheti.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további 
nyelvtanuláshoz!

Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdeklôdôt 
akár kérdéseivel, akár problémáival!

                                                         Behring Balázs

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

kötött termékbemutató.
– Igen,  október 3án (hétfô) és 10én (hétfô) 17–19 

óráig az ITCszékházban (díszterem) a tananyagokat 
bárki megtekintheti.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további 
nyelvtanuláshoz!

Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdeklôdôt 
akár kérdéseivel, akár problémáival!

                                                         Behring Balázs

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Interjú Kovács Blankával
 és Szekeres Georginával

– Kedves Blanka, 
bizonyára sokakat 
meglep, hogy lehet
séges ilyen rövid 
idô alatt nulláról 
felsôfokú nyelvvizsgát 
tenni. Talán az is sze
repet játszott ebben, 
hogy Ön gyakorló 
nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a 
sikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra sikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra siker
új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, 
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Csak pár perc a gyermeke egészségéért!
Újra megtelt a  gyermekek kacagásával, 
jókedvű visongásával, örömteli játékuk 
zajával  a bölcsi, ovi és iskola, hiszen be-
csengettek az új tanévre!

Gyakorló szülők már biztosan tudják, hogy 
szeptemberben – a nyári élménybeszámo-
lókon túl – a kórokozók csereberéje is el-
kezdődik, és köztudott, hogy a kicsik kö-
zött akadnak kifejezetten „nagy gyűjtők” 
is. Különböző betegségeknél, így például 
a visszatérő felső légúti vagy a gyulladásos 
megbetegedéssel küzdő gyermekek eseté-
ben klinikai vizsgálatok támasztják alá a tel-
jes testfelületen alkalmazott polarizáltfény-
terápia gyógyító hatását. 

A vizsgált apróságok 80%-a kiváló ta-
pasztalatokkal és eredményekkel fejezte 
be a 10 alkalmas terápiát: több gyermeknél 
teljes mértékben megszűntek a tünetek, 
míg másoknál jelentősen csökkent azok 
lefolyása, ezen kívül pedig jóval kevesebb 
antibiotikumos kezelésre volt szükség. ért-
hető módon a tünetmentessé vált gyerme-
keket tovább vizsgálták és azt találták, hogy 
a szervezetben a gyulladásért felelős bizo-
nyos gének aktivitása a polarizált fény hatá-
sára csökkent, tehát a kis betegek kúrasze-
rű polarizáltfény-kezelése során, a krónikus 
gyulladások gátlása és a tünetek csökkené-
se következett be. 

dr. Gyimesi Judit gyermekszakorvos 
már több mint 1 éve rendel a sensolite 
Gyógycentrumban, így jócskán akadnak 
tapasztalatai is a közösségbe kerülés idő-
szakáról. „Nekem nem csak az évnek eb-
ben a szakában jók a tapasztalataim! A 
szülőknek, családoknak megelőzéskép-
pen is szoktam ajánlani, emellett termé-
szetesen betegségek gyógyításában is 

remek eredményeink vannak! A kis páci-
enseimnél azt tapasztaltam, hogy a fény-
ágyban töltött kezelések hatására sok-
kal gyorsabban gyógyul nak, ezzel együtt 
egyre kevesebb gyógyszert kell szedniük. 
Azt látom, hogy a kicsik imádják a fényfür-
dőt, gyakran előfordul, hogy nem is akar-
nak kijönni a sensolite-ból. Persze, az igaz-
sághoz tartozik, hogy egy-egy gyerek fél 
az elején – hiszen az ágy hozzájuk képest 
hatalmas, indításkor pedig meglepi őket a 
közel 1000 fényforrás felvillanása – azon-
ban asszisztenseink kreatív ötletei és álta-
lában az édesanya vagy a bizalmi ember 
közelsége hamar átlendíti őket, gyorsan 
megbarátkoznak ezután a fénykagylóval.” 

A doktornő kifejezetten preventív jelleg-
gel, általánosan heti két kezelést ajánl , ezt 
követően pedig – ha minden rendben van 
– elegendő a heti 1 alkalom is. Ha konkrét 
betegséggel érkeznek a Gyógycentrumba, 
minden esetben igyekszik személyre sza-
bott terápiát javasolni a konzultáció során, 
de általánosságban elmondható, hogy mi-

nimum 10 kezelés szükséges a várt ered-
mény eléréséhez.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a 
gyermekek érzékenyebben reagálnak a tel-
jes testfelületen alkalmazott polarizáltfény-
terápiára, ezért esetükben az életkor és 
testmagasság függvénye, hogy 5, 10 vagy 
15 perces kezeléseket ajánlunk. 

A fényágy jótékony hatásait már csa-
ládok százai érezhették az elmúlt két év-
ben, így aztán szívesen osztják meg ve-
lünk tapasztalataikat is. A 35 éves P. K. 
óvodás és iskolás lányaival jár rendsze-
resen a sensolite-ba. „Ahogy számolom, 
már másfél éve rendszeresen visszük a lá-
nyokat fényfürdőzni. Az óvodás csoport 
és az iskolai osztály is sok ’meglepetést’ 
rejtett évről évre, de most már  mi tartjuk 
az egészségcsúcsot az oviban és a suli-
ban is, hiszen a gyerekek emlékeim szerint 
összesen háromszor voltak azóta bete-
gek, de egyik eset sem volt vészes, hamar 
meggyó gyultak. eleinte igyekeztem, hogy 
hetente három alkalommal eljussunk 
sensolite-ozni, illetve ha valamire készü-
lünk (nyaralás, évkezdés), akkor is szere-
tem, ha hetente legalább kétszer eljutunk, 
egyébként a heti 1 kezeléssel nagyszerűen 
tartjuk magunkat!”

Most az Ön gyermeke is megtapasztal-
hatja a sensolite gyógyító fényének jóté-
kony hatásait, hiszen a miskolci sensolite 
Gyógycentrumban 2011. október 20-ig 
25%-al több kezelést adunk   gyermek- és 
junior bérleteinkhez! Konzultáljon szakor-
vosainkkal személyesen a Jókai u. 4. szám 
alatti szalonunkban, vagy hívjon minket a 
06-46/784-766-os és a 06-30/858-4676-os 
telefonszámainkon!

Pár percet megér gyermeke egészsége! 

Klaszterek határok nélkül
Végéhez közeledik a 
HUSK/0901/1.1.2/0003 számú, Klasz-
terek határok nélkül elnevezésű pályá-
zat, melyben a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(BOKIK), az Észak-magyarországi Au-
tóipari Klaszter (NOHAC) és a Nyugat-
Szlovák Autó Klaszter (ACWS) európai 
uniós támogatást nyert.  Az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap támogatásával 
megvalósuló 12 hónapos projekt alapve-
tő célja a két ország kis- és középvállalko-
zásainak kölcsönös megismerése, üzle-
ti partnerek egymásra találása és hosszú 
távú, mindkét ország vállalkozóinak elő-
nyös együttműködés kialakítása. 

A fenti célok megvalósításához számos kö-
zös rendezvény nyújtott lehetőséget már ed-
dig is a résztvevők számára, többek között a 
2010. október 21-én Miskolcon megrende-
zett nyitókonferencia, melyen mintegy 60  
hazai és szlovák vállalkozás vett részt. 2010 
decemberében dunaszerdahelyen szakmai 
konferencia és B2B üzletember-találkozó ke-
rült megrendezésre, majd a két klaszter tag-
jai közös beszállítói napokon vettek részt 
mind a magyar, mind pedig a szlovák terü-
leten működő autógyárakban. először 2011. 
márciusában a tagvállalatok a nagyszomba-
ti (trnava) PsA gyártóüzembe tettek látoga-
tást, ahol a Peugeot 207 és a Citroën Picasso 
C3 modelljeit állítják elő, majd 2001 júliusá-
ban pedig az esztergomi suzuki gyár követ-
kezett. A pályázat keretében a két klaszter 

tagjai közös kiállításokon is részt vettek, a Po-
zsonyi Autókiállításon, illetve a Budapesten 
megrendezett MACH-teCH kiállításon, me-
lyekhez minden esetben az ipari innováció 
témakörével foglalkozó konferencia is tár-
sult. A projekt eddigi ideje alatt létrejött egy, 
a szlovák–magyar határövezetben működő 
autóipari beszállításhoz kötődő, több száz 
céget felvonultató adatbázis is.
további lehetőséget jelent a tagvállala-
tok számára, hogy a projekt keretén belül 
a közel jövőben még két közös rendezvény 
megtartására kerül sor, egy ukrán céglátoga-
tásra, illetve a Nagyszombaton megrende-
zendő záró konferenciára. A két klaszter tag-
vállalatai szeptember végén közös kiutazás 
keretében meglátogatják az eurocar autó-
ipari összeszerelő üzemet solomonovóban 
(Ukrajna), melynek kapcsán előadásokat 
hallhatnak az üzem beszerzési politikájá-
ról, a beszállítói láncáról és az együttműkö-
dési lehetőségekről, továbbá megtekinthe-
tik a gyártó- és szerelési csarnokokat, ahol 
skoda és Volkswagen típusú gépkocsik ösz-
szeszerelése folyik. A nap folyamán bilaterá-
lis tárgyalásokat is folytathatnak az eurocar 
cég menedzsereivel. Ugyancsak szeptem-
ber végén kerül sor a projektzáró konferen-
ciára Nagyszombaton, melyen bemutatásra 
kerülnek többek között a projekt eredmé-
nyei, valamint a szlovák és magyar vállalatok 
együttműködésének további lehetőségei. 
A nap zárásaként bemutatkozik a ZF BOGe 
elastmetall cég, melyet a délután folyamán a 
részvevők meg is látogathatnak.

Gombász 
Október első két napján minden  
a gombákról szól Bükkszentke-
reszten, nyolcadszor rendezik 
meg ugyanis a a gombanapokat.

Két napig (október 1-jén és 
2-án) igazi kánaánban érez-
hetik magukat a gombák sze-
relmesei Bükkszentkereszten. 
Mindkét nap gombatúrák, 
gombakiállítás, gombavizsgá-
lat – no és persze ugrálóvár, 
arcfestés, kirakodóvásár – 
várja a kilátogatókat. Aki tehát 
egy kis mozgásra is vágyik, az 
az élőhelyén, egy túra kereté-
ben ismerkedhet meg a gom-
bákkal, de aki nem vállalko-
zik ilyen útra, az sem marad 
felvilágosítás nélkül. Az pe-
dig minden kilátogató számá-
ra adott lesz, hogy falatozhas-
son a jófajta gombás ételekből. 

A szervezők kiemelten ke-
zelik azt is, hogy minél több, 
erdei gyümölcsből előállított 
terméket mutassanak be, így 
nem lesz hiány lekvárokból, 
szörpökből, vagy éppen birs-
almasajtból sem. 

Ha már Bükkszentkeresz-
ten járunk, akkor látnivalók-
ban sincs hiány. Legendák 
kötődnek a Boldogasszony 
köveihez, melynek gyógyító 
erőt tulajdonítanak. A telepü-
lésen érdemes meglátogatni a 
Bükki Üveghuták Ipartörté-
neti Múzeumát, illetve a Sza-
badtéri Néprajzi Gyűjteményt 
is, de megtekintésre érdemes a 
barokk templom, és a IV. Béla-
emlékmű is.                               H. I.

A furmint ünnepe 
Mádon több évtizedes hagyománya 
van a furmint ünnepének, és persze 
a szüreti mulatságnak, amit az idén 
szeptember 23–24-én tartanak. A 
kilátogatókra felejthetetlen élmény 
vár: nyitott pincék, vezetett borkós-
tolók és dűlőtúrák, több száz bor és 
mellé különleges ételek, finom fala-
tok, gyerekprogramok, koncertek...

Hegyaljai túra a hegy leve tiszteletére
Ha valaki családi kikapcso-
lódásra vágyik szeptember 
utolsó, október első hétvégé-
jén, akkor bátran veheti az 
irányt az északkelet-magyar-
országi borkultúra fellegvá-
ra, Tokaj felé.

Szeptember 30. és október 2. között 
újra megrendezik a Tokaj-hegy-
aljai Szüreti Napok programso-
rozatot, amely a térség egyik leg-
nagyobb ilyen rendezvénye. Még 
akkor is érdemes ide elindulnunk, 
ha egyébként nem vagyunk nagy 
borkedvelők, vagy a szüret önma-
gában nem mozgatja meg a fantá-
ziánkat. A három nap alatt ugyanis 
programokban biztosan nem lesz 
hiány, kicsik és nagyok egyaránt el-
foglalhatják magukat.

Az eseménysor csúcspontja a 
szüreti felvonulás, amelyen részt 
vesz fúvószenekar, kisbíró, borlo-
vagrendek, a hegyaljai címereket 
és szőlőkoronát, szőlőkoszorút vi-
vők, a szőlőművelés fázisait jelké-
pező csoportok, fogatok, hintók...

A Kossuth téren állítják fel a 
Fesztiválszínpadot, amelyen szin-
te folyamatosan lesz műsor – ope-
rett, rock, pop és még sokféle más 
műfaj neves előadói is fellépnek itt. 
Szombaton pedig már reggeltől ro-
tyognak majd a halászlevek a főző-
versenyen.

Ezt érdemes megnézni!
Ha vonattal érkezünk, a vasúti híd 
alatt először a Szerelmi pincesorral 
találkozhatunk Tokajban. A vasút-

tal párhuzamosan futó hegylábon 
új pincesort alakítottak ki a ma-
gyar honfoglalás millecentenári-
umának tiszteletére. Keletről a Ti-
sza és a Bodrog partjai, nyugat felől 
a Kopasz-hegy határolja, melyet 
mindenkinek érdemes megmász-
ni, hiszen 500 méteres központi 
csúcsáról – ez ad helyet a tv-átját-
szó toronynak is – kitűnő a kilátás.

A főtéren található a római kato-
likus és a református templom is, de 
itt áll Szent István szobra és a Bac-

chus-kút is. A múzeum ad helyet – 
többek között – a hegyaljai szőlő és 
bor néprajzi kiállításának. Az egy-
kori zsinagóga épületéből született 
a kulturális és konferenciaközpont, 
mellette a Paulay Ede Színház – a 
két épület nászából pedig a Tokaji 
Kulturális és Konferencia Központ. 
Említést érdemel az Art Misszió 
Alapítványhoz kapcsolódó képző-
művészeti, kézimunka- és gobelin- 
szalon, valamint a Tokaji Manufak-
túra Kiállítóterem és Alkotóház.

Merre, mivel?
Miskolcról az 54 kilométeres utat 
egy bő óra alatt is megtehetjük. A 
térképek által javasolt útvonal a 37-
es út Hernádkak, Szerencs érintésé-
vel, majd letérő a 38-ason Bodrog-
kisfaludon és Bodrogkeresztúron 
keresztül, de letérhetünk a 37-esről 
Tarcal érintésével is. Ha igazi családi 
programként az útba eső látnivaló-
kat is megtekintenénk, akkor java-
soljuk a pihenő beiktatását Szeren-
csen, ahol mindenképp érdemes 
benézni a Rákóczi-várba. A bel-
ső vár keleti szárnyának első szint-
jén található a Zempléni Múzeum 
több kiállítással, képeslap-gyűjte-

ménnyel, illetve a város hagyomá-
nyain gyökerező Cukormúzeum is 
megér egy kitérőt. Bodrogkisfalu-
don a tájház érdemel említést, míg 
Bodrogkeresztúron egyéb progra-
mon is részt vehetünk: pénteken, 
azaz szeptember 30-án lesz a Ma-
gyar Népmese Napja a Faluházban. 
Itt említést érdemel még a kilátó-
pont, illetve az egyedülálló Magyar 
Motorok Múzeuma. Tarcalt sokfé-
leképpen emlegetik: Tokaj kapuja, 
Hatputtonyos Borfalu, a mézédes 
források földje, itt a Pincegalériát 
ajánljuk mindenképpen megtekin-
tésre – és innen mehetünk fel autó-
val a tokaji kilátóhoz.

Persze, ha innánk egy-két pohár 
bort is – ha már szüretre látogatunk 
–, akkor nemcsak autóval utazha-
tunk. Vonat reggel 4.37-től órán-
ként indul a Tiszai pályaudvarról 58 
perces menetidővel. De 7 után pár 
perccel, majd 8 után pár perccel, és 
aztán kétóránként IC-vel is utaz-
hatunk, 38 perces menetidővel. A 
visszaúton ugyanilyen rendszeres-
séggel indulnak a vonatok, az utol-
só este fél 10-kor. Ha valaki az au-
tóbuszos megközelítést választaná, 
azt nem kifejezetten ajánljuk, a busz 
ugyanis jóval ritkább menetrend-
ben közlekedik és a menetidő is jó-
val hosszabb, mint a vonaté.

Horváth Imre

HIrdetés

8. Bükkszentkereszti Gombanapok
2011. október 1–2. , szombat–vasárnap

Helyszín:  Borostyán étterem melletti 3 szintes parkoló
Állandó programok:  ugrálóvár, kirakodóvásár, gombatúrák, gombakiállítás, gombavizsgálat
Szombati programok:  főzőverseny, kultúrális- és gyermekprogramok,  

Szabó György,  bükki füvesember előadása
Vasárnapi programok:  VIII. Üveghuta Kupa kerékpáros hegyi időfutam,  

kutyás szarvasgombakereső verseny, Iron Frogs triálbemutató 

Információ: www.bukkszentkereszt.hu 
Folytatás a következő hétvégén, október 08-09-én a Borostyán étterem teraszán!!!

Új egyensÚly
Fordulópont a férfi és a nő viszonyában

soma mamagésa vagyis Spitzer Gyöngyi 
előadást tart 2011. október 15-én 19.00 órától Miskolcon,  

az ItC-székház konferenciatermében, az erzsébet Fürdő 
Gyógyászat szervezésében.
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8  helyzet-kép / rejtvény

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Vigyázzon az időbeosztásával! A héten túl kell lépnie a saját határa-
in, és jobban oda kell figyelnie a határidőkre. Anyagi helyzete javulni fog, de vigyáznia kell a pénz-
tárcájára. A meghitt együttlétre gyakran csak kevés időt tud szánni, ez aztán nem esik túl jól a part-

nerének. Több időt kellene együtt tölteniük, mások által nem zavarva.

BiKa (04. 21–05. 21.) A hét elején kedvező pénzügyi híreket kap. Célszerű előre dolgoz-
nia, mert váratlan események keresztülhúzhatják számításait. Hamarosan olyan új feladatokat 
kap, amelyekhez minden erejére szüksége lesz. Barátai közül néhányan végleg kilépnek az életé-

ből, ám egyikük a barátságnál mélyebb kapcsolatot szeretne. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Karrierje középpontba kerül. Végre elérkezik az az áttörés, amire 
mindig is vágyott. Lehet, hogy egy régi ötlete érett be, azonban sokkal valószínűbb, hogy hirtelen, 
váratlanul figyelnek fel önre egy aktuális feladat kapcsán. Szenvedélye ezúttal legyőzi az óvatossá-

gát, és igent mond annak, aki már régóta próbálja levenni a lábáról. 

ráK (06. 22–07. 22.) A pénzügyeivel kapcsolatos dolgai eléggé összekuszálódtak. Zűrös 
napok következnek, és a problémái csak hosszabb időszak alatt oldódhatnak meg. Néha előfordul, 
hogy a továbblépéshez, vagy akár a teljes sikerhez szükséges némi kockázatvállalás. Barátai, roko-

nai segítségére számíthat. Közben valaki nagyon megmozgatja a fantáziáját. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Az utóbbi napok túl sok energiát követeltek öntől, ezért 
nincs türelme az idegesítő eseményekhez. Ezen a héten fontos döntéseket kell hoznia, amihez jó 
lenne egy kicsit türelmesnek lennie. Ne siesse el, míg minden apró részletet nem nézett át. Ne mor-

fondírozzon azon, milyen előnytelen a párkapcsolata, mert az utóbbi időben meglehetősen önző volt.

szűz (08. 24–09. 23.) Mostanában javulnak a kilátásai. Így reménye van arra is, hogy ki-
lábaljon a munkahelyi gondokból. Az mindenképpen eredmény, hogy hosszú távú tervei nem ke-
rülnek veszélybe. Merjen lubickolni a szeretetben! Az elmúlt hat hónapban valószínűleg nem sok 

ideje jutott szerelmi életére, de ezen a héten valószínűleg sok mindent bepótolhat. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ezen a héten figyeljen a konfliktusokra, mert azok befolyá-
solhatják a munkáját. Próbáljon vonalat húzni a személyes ügyek és a munkája között, koncentrál-
jon a megoldandó feladataira! Ugyanakkor higgye el, nem dől össze a világ, ha néhány munkahe-

lyi probléma megoldását átengedi a kollégáknak, miközben önt a párja kényezteti.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Ez az időszak inkább a szervezésnek, a források megterem-
tésének kedvez, viszont a projektek kivitelezésével még várjon egy kicsit, mert váratlan, nemkívá-
natos akadályok merülhetnek fel. A hét közepétől már érzékelheti, hogy a dolgok kezdenek jó 

irányba haladni. Vajon szerelmes vagy csak erősen vonzódik valakihez? 

nyilas (11. 23–12. 21.) A munkahelyi átszervezések, az önálló vállalkozások csődközeli 
időszaka ez. Szomorkodás helyett a megoldáson kellene törnie a fejét. Lehetséges, hogy a héten 
véget kell vetnie egy olyan kapcsolatának, amiben ön csak adott, de önfeláldozását nem viszonoz-

ták kellőképpen. Egy ártatlan félreértés okozhat nézeteltéréseket ön és a párja között. 

BaK (12. 22–01. 20.) A biztonság utáni vágyát elnyomja a hiúsága, ugyanis egy nagyon 
hízelgő ajánlattal keresik meg. Ez az új pozíció rangot ugyan ad, de anyagilag bizonytalan. Mielőtt 
döntene, érdemes tájékozódni a részletekről, alaposabban átgondolni a helyzetet. Ezen a héten ki-

emelt szerephez jut a szerelem, felerősödik önben a romantika, a meghittség iránti vágy. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Anyagi gyarapodás várható. Végre beérik az a rengeteg 
munka, amit az elmúlt hat hónap folyamán végzett. Mindenesetre ne kövesse el azt a hibát, hogy 
számolatlanul költekezni kezd, inkább rakjon félre. A kapcsolatában kedvező fordulatot, újításokat 

jeleznek a csillagok. Az új ismeretségekre, egy romantikus találkozásra is alkalmas idő ez. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Már a hét elején lesznek kreatív ötletei egy régóta megrekedt 
ügyhöz. Ez egy olyan időszak, amikor környezete kínlódik a projekteken, viszont önnek köszönhe-
tően közösen minden feladatot megoldanak. A szenvedély, a szerelem kiemelt szerepet kap az éle-

tében. Lehet, hogy komoly elhatározásra jutnak párjával, megérett a közös jövő gondolata.

Ismeri Ön Tapolca látnivalóit?

Tisztelt Olvasó! Miskolctapolca városunk egyik, turisztikailag kiemelt 
pontja, ahová helyiek és turisták is gyakran ellátogatnak – de vajon 
ismeri Ön Miskolc ezen városrészének látnivalóit? Hamarosan kide-
rül! Négyrészes keresztrejtvény-játékunkban ezek nevét rejtettük el! 
A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb október 20-a 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.
hu. A helyes megfejtők között a MIKOM ajándékaként könyvet, és a 
Szerviz Iroda jóvoltából strandtáskát sorsolunk ki.
Előző játékunk helyes megfejtései voltak: 1. Molnár szikla, 2. Palota-
szálló, 3. József Attila szobra, 4. Erdei kisvasút. Strandtáskát nyert Ja-
kab Anita, 3529 Miskolc, Perczel Mór utca, Kovács Attila, 3534 Mis-
kolc, Benedek Elek utca, Balogh Krisztina, 3526 Miskolc, Szeles utca. 
Könyvajándékot kap Kalas Lászlóné, 3532 Miskolc, Andor utca. A 
nyerteseknek gratulálunk!
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Hamarosan megkezdődik a népszámlálás
Hamarosan elkezdődik a 
népszámlálás, amely a 15. 
lesz az ilyen jellegű, hazai fel-
mérések sorában – ugyan-
akkor számos újdonsággal 
is találkozhatunk majd. Mis-
kolcon mintegy 750 szám-
lálóbiztos végzi az adatfel-
vételt. 

– A számlálóbiztosi feladatra több-
szörös volt a túljelentkezés, előny-
ben részesítették azokat, akik vé-
geztek már hasonló feladatot, 
esetleg rendelkeznek köztisztvise-
lői gyakorlattal, vagy megfelelő is-
kolai végzettségű munkanélküliek 
– nyilatkozta Csiszárné Sajgó Eri-
ka, a polgármesteri hivatal ható-
sági főosztályának vezetője. Azok, 
akiket kiválasztottak, oktatáson 
vettek részt, melynek végén szá-
mot adtak a tanultakról, és ennek 
alapján minősítést kaptak. 

Papíron vagy interneten
A számlálóbiztosok igazolvány-
nyal rendelkeznek, melyen szere-
pel a nevük és azonosítószámuk. A 
népszámlálási igazolvány kizárólag 
a számlálóbiztos személyazonossá-
gát igazoló, fényképes igazolvány-
nyal együtt érvényes!

Mint megtudtuk, az idei nép-
számlálás az első, amelyen lehető-
ség lesz a kérdőívek elektronikus 
kitöltésére is.

Az összeírás időszakát megelőző 
napokban, szeptember 27. és 30. 
között, a számlálóbiztosok minden 
háztartásba eljuttatják az adatszol-
gáltatási csomagot, amely tartal-

maz egy azonosítót és egy belépé-
si kódot. Ezek segítségével lehet a 
kérdőíveket interneten kitölteni 
október 1. és október 16. között. 
Az elektronikus kérdőívet a www.
enepszamlalas.hu oldalon lehet el-
érni. 

Az adatszolgáltató – azaz mi: a 
lakosság – a kérdéseket megvá-
laszolhatja a borítékban található 
kérdőívek kitöltésével, önállóan is. 
Ebben az esetben a kitöltött kérdő-
íveket a kapott borítékba visszahe-
lyezve, ugyancsak október 16-áig 
kell átadni a számlálóbiztosnak. 
Ha a borítékban nincs elegendő 
kérdőív, telefonon lehet felvenni a 
kapcsolatot a borítékon feltüntetett 
telefonszámon a számlálóbiztossal, 
vagy meg kell várni, amíg szemé-
lyesen keres fel minket. 

Segít a biztos
Harmadik lehetőség, ha személye-
sen, a számlálóbiztos jelenlétében, 

az ő segítségével válaszolunk a kér-
dőíven feltett kérdésekre. Ehhez 
meg kell őrizni a borítékban talál-
ható kérdőíveket, és megvárni a 
számlálóbiztos látogatását, október 
1. és október 31. között. 

Csiszárné Sajgó Erika kihangsú-
lyozta, hogy az azonos címen lakó 
személyek csak egyféle módon 
tölthetik ki a kérdőíveket – vagy 
papíron, vagy interneten. A nép-
számlálás sikeres lebonyolítása ér-
dekében elengedhetetlen a címek 
beazonosíthatósága, ezért vala-
mennyi lakóépületen fel kell tün-
tetni annak pontos számát.

Fontos, hogy pontos  
és kötelező
– Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
gondoskodjanak arról, hogy a 
házszámok, ajtószámok a helyü-
kön legyenek, a nevek, ajtószá-
mok szerepeljenek a postaládán, 
hiszen a számlálóbiztosok csak 

így tudják hozzájuk eljuttatni az 
adatszolgáltatói csomagot – emel-
te ki a főosztályvezető, hozzátéve: 
figyeljenek rá, hogy a postaládába 
bedobott adatszolgáltatói csomag 
nem reklám vagy szóróanyag, ha-
nem a népszámlálás nélkülözhe-
tetlen nyomtatványait tartalmaz-
za, amelyeket meg kell őrizni. A 
biztosok a kézbesítést minden 
esetben megkísérlik, azokon a 
külterületi részeken is, ahol ne-
hézségekbe ütközik az ingatlanok 
beazonosítása. 

Ugyancsak fontos tudnivaló, 
hogy az adatszolgáltatás – a nem-
zetiségre, az anyanyelvre, a vallás-
ra, a tartós betegségre és a fogya-
tékosságra vonatkozó kérdések 
kivételével – kötelező. Megtagadá-
sa szabálysértésnek minősül, ha-
tósági eljárást von maga után, és 
pénzbírsággal jár. A kérdőívek ki-
töltése név nélkül történik, a gyűj-
tött adatok pedig kizárólag statisz-
tikai célokra használhatók fel.

Személyek, lakások, üdülők
A népszámláláson összeírják az or-
szág területén élő természetes sze-
mélyeket, az itt található lakásokat, 
lakott üdülőket és közösségi éjsza-
kai elhelyezést szolgáló intézmé-
nyeket. Az összeírandó személyek 
között szerepel minden magyar 
állampolgár; azok, akik életvitel-
szerűen az ország területén élnek, 
ha pedig külföldön vannak, akkor 
csak átmenetileg – 12 hónapnál 
rövidebb ideig – tartózkodnak ott. 
Összeírják azokat a külföldi állam-
polgárokat és hontalan személye-
ket is, akik három hónapnál hosz-
szabb ideig tartózkodnak az ország 
területén.

Szepesi S. | fotó: M. L. 

Tudnivalók dátum szerint
» Szeptember 27–30. között viszik ki a népszámlálás kérdőíveit a 

számlálóbiztosok borítékban. Háztartásonként egy lakás- és egy sze-
mélyi kérdőív található a borítékban.

» Az adatfelvételt október 1. és október 31. között kell végrehaj-
tani. 

» Október 1-jétől 16-áig lesz lehetőség internetes adatközlésre, a 
lakáskérdőíven szereplő azonosítókód alapján. Az adatközlés 20-30 
percet vesz igénybe, és ha az adott címről minden lakos adatait pon-
tosan közlik, nem keresi fel őket a számlálóbiztos.

» Az összeírásból kimaradt lakások, személyek pótösszeírását 
a számlálóbiztosnak november 8-áig, kikérdezéssel kell végrehaj-
tania. 

» Adatok közlésénél mindig „az adott eszmei időpont” alapján, az 
október 1-jén 0 órakor fennálló állapotokról kell nyilatkozni.

» A mintegy 40 ezer számlálóbiztos egyenként átlag 100-120 cím-
re megy ki, a külterületeken ez a nagyobb távolságok miatt 50-70 
címre is csökkenhet. Vannak intézményi számlálókörzetek is, töb-
bek között a kollégiumok számítanak annak, de a hajléktalanoknak 
is külön körzeteik vannak.

» Ha valaki nem kapja meg időben az adatszolgáltatási csomag-
ját, vagy tudomása van arról, hogy környezetében a számlálóbizto-
sok már munkát végeztek, őt pedig nem keresték fel, személyesen 
és telefonon is jelezheti ezt. A polgármesteri hivatal Petőfi út 1–3. 
szám alatti épület I. emeletén a népszámlálási ügyintézőknél, vagy a 
46/512-801, illetve a 46/512-700/2124 melléken, telefonon lehet je-
lentkezni, illetve érdeklődni az adott körzet számlálóbiztosának elér-
hetőségéről.

» Akik nem rendelkeznek internettel, de mégis on-line szeretnék 
visszajuttatni a kitöltött kérdőíveket, azoknak több nyilvános közin-
tézmény, például könyvtárak, faluházak, stb. internet kapcsolódási 
helye áll rendelkezésére az ország számos településén. Ezeken a he-
lyeken, szintén október 1. és október 16. között, az adatvédelem tel-
jes biztosítása mellett nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek szá-
mítógépes kitöltésére.

» A népszámlálás teljes költsége 19 milliárd forint lesz. Mivel en-
nek 85 százaléka bérekre megy el, adók és járulékok formájában eb-
ből 7,5 milliárd visszajut az államkasszába.
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Szeptember 24. | Szombat » Futsal: női NB I, Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz – 
Vesta. Miskolc, Generali Aréna, 19.00. » Kajak-kenu: Megyei bajnokság. Csorba-telepi tó, 10.00.  
» Ökölvívás: országos serdülő bajnokság. Sárospatak, 10.00.

Szeptember 25. | vaSárnap » Labdarúgás NB I: Diósgyőri VTK – Győri ETO FC.  
Diósgyőr, 18.00. » Kerékpár: Olimpiai ötpróba. Szirmabesenyő, Általános Iskola, 8.00.

Szeptember 26. | hétfő » Atlétika: Ügyességi csapatbajnokság diákolimpia, megyei 
döntő az V–VI. korcsoportos tanulók részére. Diósgyőr, 9.00.

október 1. | Szombat » Kosárlabda: NB I női, DKSK-MISI – Bajai NKK. Miskolc, Gene-
rali Aréna, 18.00.

október 2.| vaSárnap » Röplabda: NB I női: Albrecht-Miskolci VSC MISI – BSE. Mis-
kolc, Csokonai utca, 17.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

53 éve a labdarúgás aranylapjait írták az MVSC-nél
Az idén 100. születésnapját 
ünneplő Miskolci Vasutas 
Sport Club történetének leg-
fényesebb lapjait a labdarú-
gók 1958/59-ben írták. 

Akkor ugyanis az NB I-ben szere-
pelhettek. A sikerek egyik ma is élő 
tanúja, részese Béki Károly volt.

A toborzóra nehezen engedte el 
édesanyja, de aztán végigjárta a sza-
márlétrát, míg végül kikötött az első 
csapat öltözőjében. Sok poszton ját-
szott, főleg jobbhátvédet, de a csa-
társor minden posztján megfor-
dult! Bajnoki mérkőzésen egyszer 
sem állították ki!

Pályafutása legszebb éveit a zöld-
fehér egyesületnél töltötte: 1957–
58-ban Sztrányai József edző irá-
nyításával megnyerték az NB II 
Keleti csoportban a bajnokságot, 
úgy, hogy a gárda a tavaszi idény-
ben veretlen maradt a lejátszott 18 
mérkőzésen! Ilyen még nem volt a 
második vonalban. Jutalomként el-
utazhattak egy TU–104-es gépma-
dárral a Szovjetunióba.

– Mit köszönhet a futballnak?
– Edzettséget, kitartást, fegyel-

mezettséget – válaszolta kapásból a 

77 esztendős Béki Károly. – Amikor 
elmentem az első toborzóra, ma-
gam sem hittem, hogy az életem 
ilyen mértékben összefonódik majd 
a labdarúgással. Nem voltam ki-
emelkedő egyéniség, de ha pályára 
léptem, akkor mindig igyekeztem 
tudásom legjavát nyújtani.

– Először jobbhátvéd volt, a kö-
vetkező meccsen pedig már bal-
szélsőt játszott.
– Gyors és kemény voltam, nem 

jöttem zavarba, ha elöl kellett szere-
pelni. Elfutottam, megcsináltam a 
cselt, aztán beadtam a labdát, ennyi 
volt a dolgom.

– Ha jól tudom, egyszer még fede-
zetet is játszatott önnel az edzője.
– Igen, és ez örökre emlékezetes 

marad a számomra. Egyetlen NB 
I-es mérkőzésemen, a Csepel ellen 
állított a védelem és a csatársor közé 
Balogh II Sándor. Kikaptunk 8–0-
ra, de akkor szinte az egész csapat 
csődöt mondott. 

– Minek volt köszönhető, hogy az 
NB II-es bajnokság tavaszi idé-
nyét veretlenül küzdötték végig?
– Sztrányai Józsi bácsinak. 

Edzőnk elvitt bennünket Hajdú-
szoboszlóra, ahol olyan alapo-
kat szereztünk, hogy nem lehetett 

bennünket megállítani. Remek pe-
dagógiai érzékkel nyúlt a játékosok-
hoz. A kezdetkor szóba sem került, 
hogy bajnokságot nyerhetünk, de 
közben változott a helyzet, mi pedig 
éltünk a lehetőséggel.

– Sokan voltak kíváncsiak az él-
vonalbeli mérkőzésekre?
– Átlagban hatezer néző figyelte a 

hazai mérkőzéseinket, a csúcsot egy 
nyolcezer fős látogatottság jelentette 
a Kubikban. Akkoriban szinte egész 
napos sportprogramot lehetett lát-
ni: délelőtt a röplabdások játszottak, 
őket követték a kézilabdások, dél-
után pedig mi jöttünk.

– Miért nem sikerült kiharcolni 
a bennmaradást?
– Talán éretlenek voltunk még az 

NB I-es tagságra. Két-három posz-
ton meg kellett volna erősíteni az 
együttest, akkor nagyobb eséllyel 
vehettük volna fel a harcot.

– Mit jelent az ön számára az 
MVSC?
– Életem egyik legfontosabb ele-

mét. Mert lehet az elmúlt száz év 
szépségein, kudarcain merenge-
ni. Lehet eseményeket újraélni. Le-
het nosztalgiázni. Lehet búsulni. De 
nem lehet a száz esztendő esemé-
nyeit elfelejteni, semmissé nyilvá-
nítani!

Doros László

MISI és a Jegesmedvék
Szeptember elején kötött megál-
lapodást a Miskolci Jegesmedvék 
JSE és a Miskolci Sportiskola Non-
profit Kft. vezetősége, melynek 
célja a háttér megteremtése.

A megállapodás keretében a jö-
vőben a sportiskola vállalja az 
utánpótlás-csapatok versenyez-
tetését minden korcsoportban, 
míg a szakmai felügyelet a Ma-
cik alá tartozik.

– Biztosítjuk a Jegesmedvék-
nek az első választás lehetősé-
gét, hogy Miskolcon maradjanak 
a tehetségek – emelte ki Szabó 
Brigitta, a Miskolci Sportiskola 
Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A jégkorongosok szakágának 
élére új szakember került Mayer 
Péter személyében, míg az után-
pótlás szakmai igazgatója ezen-
túl a finn Risto Kurkinen lesz, aki 
korábban a Vasasnál dolgozott.

Egri István, a Miskolci Jeges-
medve Sportszervező Kft. ügy-
vezető igazgatója kiemelte, sze-
rencsés időszakban köttetett 
a megállapodás, hiszen hete-
ken belül elbírálhatja a társasági 
adós kérelmeket a szakági szö-
vetség.

– Cél a háttér fejlesztése, s ezt 
immár több, kiemelkedő tudá-
sú edző foglalkoztatásával tud-
juk megtenni – mondta a klub 
első embere.

Az edzői stáb további tagja 
a Lindqvist – Kurkinen – Ma-
yer trió mellett Bíró Ignác, Bíró 
Dénes, Dubek Vladimir, Egri 
Gergely, Kiss Zoltán, valamint 
Budai Krisztián, aki a kapus-
edzésért felel. Utóbbi „kinevezé-
se” azért is érdekes, mert kapus-
edzője még nem volt fennállása 
során a Maciknak.              Soós P.

Itthon kezd a Vénusz
Szombaton rajtol a női futsal NB I, a Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz 
este 7 órától egyből a bajnok Vestát fogadja. Sárréti Géza edző megle-
petésben bízik, a bajnokság végén pedig érmet remél.

A csapattól Kiss Dalma és Sallai Anita távozott a nyáron, előb-
bi a nagypályát és a Nyíregyházát választotta, míg Sallai az MVFC-
Berettyóújfaluhoz igazolt. Az érkezők közé a volt nagypályás Tóth 
Csillát és az utánpótlásból felkerülő Mikó Vivient jegyezhetjük fel.

– Gyakorlatilag együtt maradt a keret, lényeges változás nem tör-
tént. A felkészülési tornák jól sikerültek, így idén is éremben re-
ménykedünk – mondta el lapunknak Sárréti Géza, a tavaly bronz-
érmes csapat edzője.

Az első mérkőzés igen nehéznek ígérkezik, ugyanis az előző sze-
zon aranyérmese, a Vesta látogat Miskolcra.

– Évekkel ezelőtt még megszorítani sem tudta őket egyik csapat 
sem. Szombaton azonban meglepetésben reménykedem! – árulta el 
a tréner.

» a Vénusz 2011/2012-es menetrendje a minap.hu-n olvasható

Sztárok és verseny. Óriási versenyhangulat alakult ki, és 
két amerikai profi is érkezett a Factory Arénába múlt szombaton. 
A görkorisok krémjéhez tartozó Chris Farmer és Billy O’Neil is 
ellátogatott a miskolci Vasgyárba, hogy megnézze a skate parkot, 
feltérképezze a helyi, versenyző fiatalok tehetségét és az utcai ci-
pőt görkorcsolyára cserélve, bevegye a Factory skate parkjának 
elemeit. (fotó: M. L.)

Megszerezte az indulási jogot a kötöttfogásúak 
között a 2012-es londoni olimpiára a Diósgyőri BC 
birkózója, Deák Bárdos Mihály.

A 120 kilogrammos versenyző ötödik lett az 
isztambuli olimpiai kvalifikációs birkózó-világ-
bajnokságon, ezzel ő az első miskolci kvótás. A 
török város szerencsés helyszín a borsodi ver-
senyzőnek: itt érte el pályafutása eddigi legna-
gyobb sikerét: Európa-bajnok lett 2001-ben.

A 36 éves Deák Bárdos Mihály a venezue-
lai Martinez ellen melegített be egy kétmene-
tes sikerrel, aztán az ukrán Didiken jutott túl. 
A negyeddöntőben a török Kayaalp kifogott 
rajta, de mivel legyőzője a fináléig menetelt (és 
ott nyert), az ötszörös vb-ezüstérmes magyar 

a vigaszágon folytathatta. A DBC olimpikon-
ja a bolgár Ivanovot hatalmas küzdelemben le-
győzte, így kvótát szerzett. A bronzmeccsre már 
nem maradt elég ereje, a kazah Tyinyalijev két 
menetben győzte le.

– A bolgár ellenféllel jól ismertük egymást, 
edzettünk is együtt Tatán a sok verseny mel-
lett – nyilatkozta a negyedik olimpiájára ké-
szülő sportoló. – Az edzőm, Repka Attila, azt 
tanácsolta, pörgessem csak, hogy ellenfelem el-
higgye, nem tudok emelni. Tíz másodperccel a 

vége előtt három pontot szereztem emeléssel – 
mesélte a diósgyőri birkózó, aki kiemelte, saját 
céljait próbálja megvalósítani, ez pedig a kvóta 
megszerzése volt.

– Az érem hab lett volna a tortán. Megköny-
nyítettem a saját dolgom, a továbbiakban nem 
kell a kvalifikációs versenyekre koncentrálni, 
csak az ötkarikás játékokra. Lehet, hogy furcsán 
hangzik, de az olimpia könnyebb lesz, mint a 
vb, hiszen ott húszan leszünk a súlyban, míg itt 
negyvenen voltunk.

Most lesz egy kis pihenője Deák Bárdos Mi-
hálynak október elejéig, aztán elkezdődnek az 
edzések, a Bundesligában is versenyez, majd 
novemberben indul a felkészülés a londoni 
olimpiára – lehetőleg sérülésmentesen.          S. P.

A kvóta megvan, az 
érem hab lett volna...

Győzelmek, új aréna és utánpótlás
A labdarúgók két fontos 
győzelme között évértéke-
lést tartott a héten a DVTK 
vezetése. A fókuszban a hát-
tér és az utánpótlás stabilizá-
lása áll a jövőben.

Egy éve, szeptember 17-én vette át 
többségi tulajdonosként az Arago 
Zrt. cégcsoport a DVTK-t, és új 
szakmai stáb is került a klub élére. 
A vezetőség a héten értékelte az el-
múlt esztendőt. A rövid és hosszú 
távú célok legfontosabb eleme a 
háttér stabilizálása, így az utánpót-
lás és az infrastruktúra fejlesztése.

– Konszolidáltuk a céget, átlát-
hatóvá tettük a gazdálkodást, Ma-
gyarországon a futballklubok törté-
netében először tértünk át az echós 
adózási formára, s komoly támoga-
tókat sikerült a klubhoz hoznunk 
– sorolta az intézkedéseket Dudás 
Hunor ügyvezető igazgató.

A felnőtt csapat hátterének sta-
bilizálása után a szurkolók és az 
utánpótlás van terítéken. Mivel a 
drukkerek kinőtték a jelenlegi sta-
diont, szeretnének egy legalább 15 
ezer fő befogadására képes arénát 
kialakítani.

Az utánpótlás helyzetéről és jö-
vőjéről Borbély Péter szakmai igaz-
gató, valamint Fuhrmann Géza 
szervezési igazgató számolt be.

–Az elmúlt évben rendeztük a 
sorokat, és tervszerűvé tettük a fel-
adatokat. Most a felszerelés- és esz-
közbeszerzés a legfontosabb cél – 
mondta a szakág vezetője.

Szentes Lázár hozzátette, négy 
éves távlatban gondolkoznak. 

– Az elmúlt egy évben előkészí-
tettük ezeket, mintha éreztük vol-
na, hogy jön a társasági adó (tao) 
törvényének módosítása, ezzel 
együtt a lehetőségek. Az áttörést 
ez hozhatja meg. Szeretnénk, ha 

két edző lenne korosztályos csapa-
tonként, majd jöhet a licenc szerin-
ti rendeződés, aztán, hogy a kapu-
sokkal kapusedzők foglalkozzanak 
a legkisebbeknél is – mondta a 
szakmai igazgató.

Fuhrmann Géza a tömegesítés, 
a kiválasztás megteremtését hang-
súlyozta.

– Elindítanánk az ovifoci prog-
ramot, melynek célja a labdarúgás 
megszerettetése a legkisebbekkel. 
Jelenleg 35 kollégista futballozik 

Diósgyőrben, ezt akadémiai há-
lózattá alakítanánk. Terveink közt 
szerepel együttműködés kialakítá-
sa a borsodi egyesületekkel, hogy 
a tehetségek ne vándoroljanak el 
a megyéből – mondta a szervezé-
si igazgató.

Dudás Hunor hozzátette, bead-
ták a taós kérelmeket, így a Magyar 
Labdarúgó-szövetség elbírálásá-
ra várnak. Az ügyvezető igazga-
tó kiemelte, a saját tőkét a tulajdo-
nosok, így az Arago Zrt. és a város 
biztosítja.

A jövő héten akár újabb együtt-
működésről is beszámolhatunk: a 
miskolctapolcai Barlangfürdő ven-
dégül látta a piros-fehéreket, a ter-
vek szerint a látogatás nem egysze-
ri: szeretnék, ha együttműködés 
alakulna ki a két szervezet között: a 
vezetők éppen a héten egyeztettek, 
a jövő héten konkrétumokig is jut-
hatnak a tárgyalásokon.

– Szolgáltatásokat nyújtanánk 
a sportolóknak, a regeneráció-
ban is segítséget nyújthat intézmé-
nyünk, például a nemrég nyitott 
aquaterápiás részleg. Szeretnénk az 
utánpótlást is támogatni, de egye-
lőre csak elképzelések vannak – 
mondta Czinkné Sztán Anikó.

További részletek a minap.hu-n.
Vasárnap délután 6 órától a má-

sodik helyezett Győri ETO-t fo-
gadja a DVTK. Portálunk élőben 
közvetíti a találkozót.

Soós P.

A Barlangfürdőben Czinkné Sztán Anikó, a Miskolci Turisztikai Kft. ügyveze-
tője fogadta a DVTK labdarúgóit | fotó: Mocsári L.
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A MISEK Nonprofit Kft. és Miskolc város  
nevében ezúton mondunk köszönetet 

 a lakosságnak
 a 2011. szeptember 10. napján megrendezett

Richter Egészségváros elnevezésű
rendezvényen való részvételükért. 

Örömmel tájékoztatjuk Miskolc város lakosságát, 
hogy közreműködésüknek is köszönhetően

4 160 600 Ft adományban részesülhetett
a MISEK Nonprofit Kft.

 

a Richter Egészségváros program keretén belül. 
 

Segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük. 
 

Dr. Kriza Ákos  Dr. Tóth László 
Miskolc város ügyvezető igazgató
polgármestere MISEK Nonprofit Kft.

Apróhirdetés
Zenit – a borsodi – TÁRSKERESŐ IRODA új helyen, ingyenes parkolással 
várja régi és új ügyfeleit. Miskolc, Baross Gábor u. 17. sz. Féléves, kedvez-
ményes keresés! Bejelentkezés: 06-30/445-6741.  E-mail: zenittarskereso@ 
t-email.hu.

Egri gépgyártó partnerünk számára keresünk kreatív, munkájára igé-
nyes, gyakorlattal rendelkező munkavállalókat az alábbi területekre: CNC- 
esztergályos, marós, fúrós, horizontos. Get Work Magyarország Kft. Mis-
kolc, Szentpéteri kapu 80., I. emelet, 70/331-9564, miskolc@gwm.hu.
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Szeptember 25–28. | Szerdáig | 17.00 Így ért véget a nyaram; felira-
tos orosz filmdráma | 12 | (Béke-terem) | 19.30 Srác a biciklivel; feliratos bel-
ga–francia–olasz filmdráma | 12 | (Béke-terem) | 25. kivételével: 17.30, 20.00 
Zöld lámpás; amerikai sci-fi akciófilm | 16 | (Uránia-terem).

Szeptember 29–október 5. | Szerdáig | 15.30 Verdák 2.; amerikai 
animációs vígjáték | KN | (Uránia-terem) | 17.00 Megtört ölelések; feliratos 
spanyol dráma | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Harry Potter és a halál ereklyéi 
2.; angol–amerikai fantasy | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 A király beszéde; fel-
iratos angol filmdráma | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Cowboyok és űrlények; 
amerikai sci-fi | 16 | (Uránia-terem).

art mozi, művészetek háza ››››››››››››programajánló ››››››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Szeptember 26. | hétfő 06.00 Az előző esti adás 

ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmagazin 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 18.25 Kilá-
tó, közéleti 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 Élve 
kell, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 27. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, 
életmód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc 
TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 DVTK – Győri ETO labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvétel-
ről 21.00 Tigrisszív, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 28. | Szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 6. 
rész: megújuló energia (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 Ősamazonok, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 29. | cSütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
Zenés portré: Csőke Renáta (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Promenád, 
a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm: Gyermekeim – én ma-
gam 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Hajnalhasadás, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 30. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Ma-
gyarország: Bonyhád (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 18.40 Gyöngykagyló, a Miskolc TV gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A tűz, amerikai film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

október 1. | 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 Attilá-
val és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Sztárok a konyhában (Hálózat TV) 
23.00–07.00 Képújság.

október 2. | 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.

» Az avas-déli Ige temploma búcsúja szeptember 25-én, Szentírás vasárnapján lesz. 
Délelőtt fél 11-kor kezdődik a búcsú ünnepe, idén görög katolikus szent liturgiát végez Kaulics 
László főhelynök. A szentbeszédet P. Nagy Bálint SJ mondja. Kavecsánszki Gyula festőművész Je-
lenetek az Isteni színjátékból című kiállítását szeptember 21-én nyitották meg az avas-déli Ige 
templomában. A kiállítás október 10-éig tekinthető meg.

» Ünnepi hangversenyt rendeznek a 200 éve született Liszt Ferenc műveiből a vas-
gyári Szent István-templomban október 1-jén, szombaton este 7 órától a Szent Ferenc Kistestvérei 
szerzetesközösség fennállásának 20. évfordulója alkalmából.

» Szeptember 28-án, szerdán este, a 6 órakor kezdődő szentmisét Kelemen Didák bol-
doggá avatásáért mutatják be a minorita templomban, ahol háromnapos lelkigyakorlattal készül-
nek Szent Ferenc ünnepére. Október 1-jétől az esti szentmiséken a szentbeszédeket Koós Ede ér-
seki biztos mondja.

harang-hírek ››››››››››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

A Miskolci Szimfonikus Zenekar  
és a Hot Jazz Band  

konCertJe
Vezényel: kovács László

Jegyek a koncertre 1800 és 2500 Ft-os áron a 
Művészetek Háza jegyirodájában kaphatók. 
Miskolc Kártyával: 1500 Ft és 2000 Ft. 

3525 Miskolc, rákóczi u. 2. 
tel.: 46/508-844

2011. október 1., szombat, 19 óra, Művészetek Háza

Színházi előadások: 2011. októ-
ber 3., 19.00 óra: Nino Manfredi 
– Nino Marino: Könnyű  erkölcsök 
(komédia). szereplők: Gregor Ber-
nadett, koncz Gábor.
2011. november Francis Weber: 
Balfácánt vacsorára (komédia). sze-
replők: Quintus konrád, Mikó Ist-
ván, Benkő Péter, nagy Gábor.

Helyszín: Avasi Gimnázium színház-
terme, Miskolc, klapka Gy. u. 2.
Jegyár: 2700 Ft, bérletár: 4800 Ft

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
elhurcolva (F premier) | BA | 11.15 
(szombat–vasárnap), 13.30, 15.45, 
18.00, 20.15 – 22.30 (péntek–szombat)
Barátság extrákkal (MB premier)  
| 16 | 11.00 (szombat–vasárnap), 13.15, 
15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (péntek–
szombat)
Colombiana (F) | 16 | 15.15, 19.45 – 
21.45 (péntek–szombat)
Johnny english újratöltve (MB) | 12 | 
10.45 (szombat–vasárnap), 13.00, 15.15, 
17.30, 19.45 – 22.00 (péntek–szombat)

Drive – Gázt! (F) | BA | 16.15, 20.15 – 
22.15 (péntek–szombat)
Hupikék törpikék (MB digitális 3d)  
| KN | 10.00, 12.00 (szombat–vasár-
nap), 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
rossz tanár (MB) | 16 | 14.15, 18.15
Végső állomás 5. (MB digitális 3d)  
| 18 | 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 
(péntek–szombat)
Conan, a barbár (MB digitális 3d) | 18 
| 22.00 (péntek–szombat)
Őrült, dilis szerelem (MB ) | 12 | 10.30, 
12.30 (szombat–vasárnap), 14.45, 
17.15, 19.30 – 21.45 (péntek–szombat)

Verdák 2. (MB digitális 3d) | KN | 11.00 
(szombat–vasárnap)
Verdák 2. (MB) | KN | 10.30 (szombat–
vasárnap)
Förtelmes főnökök (MB) | 16 | 13.15, 
17.30
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB digitális 3d) | 12 | 11.45 (szombat–
vasárnap)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besoro-
lás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak szom-
batra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak péntekre 
és szombatra vonatkoznak!

cinema city, plaza  – szeptember 22–28. ›››››››

„Titkaik” legjavába avattak be
Megszelídítették a villámokat. Az-
tán felderítették a bűntényt – íté-
let is született. A virtuális boncolás 
előtt motoros gilisztákat szedtek a 
parkban, lángorgonáltak, az újranö-
veszthető szervek nyomába eredtek. 
Egyebek mellett... Önök is látták? 

A legelső lépés mindehhez az volt, 
hogy elmentek a Kutatók Éjszaká-
ja miskolci egyetemi rendezvényei-
re. Egyetlen éjszaka volt mindössze, 
amikor mindennapjaink jellemzően 
ismert, de nem feltétlenül értett ké-
miai-fizikai jelenségeit másként lát-
hatták. Ők, mi több mint kétezren. 
Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek – 
ki-ki érdeklődése, kora és aktivitása 
vagy épp játékos kedve szerint válo-
gathatott. Volt mód a színfalak mögé 
nézni a felhőktől a kútfúrásig, a va-
sárnapi sütőtálban megkelő tésztá-
tól a hullámok világáig, a lángfes-
téstől a régészeti kalandparkig. Az 
éjszaka sötétjét több mint hetven-
féle társadalomtudományi és mű-
vészeti program tette világossá az 
egyetemen, a belvárosban és a sáros-
pataki főiskolán. Olyannyira, hogy a 
csillagokig is elláthattunk, hiszen az 
érdeklődők előtt avatták fel az egye-

tem új csillagászati távcsövét. „Tit-
kai” legjavát mutatta meg az egye-
tem ezúttal is.  S a várakozásoknak 
megfelelően ez az idén sem maradt 
érdeklődés nélkül… A Kutatók Éj-
szakája természet tu dománnyal kap-
csolatos prog ram jait „A tudományos 
utánpótlás-nevelés és a műszaki, in-
formatikai életpálya elismertségének 
növelé se a Miskolci Egyetem stra-
tégiai céljaival összhangban” című, 
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 szá-
mú projekt támogatja.

Fotó: Buday Ferenc

Fókuszban  
a tudományos eredmények
Szeptember végén zárul az az euró-
pai uniós pályázat, mely kétéves idő-
tartama alatt a régió meghatározó 
felsőoktatási intézménye, a Miskolci 
Egyetem tudományos eredménye-
inek népszerűsítésére s a tehetség-
gondozásra fókuszált. 

„A tudományos utánpótlás-neve-
lés és a műszaki, informatikai élet-
pálya elismertségének növelése a 
Miskolci Egyetem stratégiai cél-
jaival összhangban” című projekt 
(TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) 
keretében csaknem 200 millió forint 
támogatta e célokat.

A Miskolci Egyetem kiemelt fon-
tosságúnak tartja, hogy a tudomá-
nyos életpályát és a falai között szü-
letett tudományos eredményeket 
ismertté, elismertté tegye. Ezek köz-
zététele nemcsak a gazdaság, de a 
társadalom egésze számára is alap-
vető jelentőséggel bír. A projekt tá-
mogatásával e célokat a matemati-
kai, természettudományi, műszaki 
és informatikai tudományterületek-
re koncentrálva valósíthatta meg az 
egyetem 2 éven keresztül. 

A projekt 15 modulból épült fel. 
Ezek egyebek mellett a tudományos 
diákköri munka, a kutatási-fejlesz-
tési és innovációs eredmények mun-
kaerőpiac felé való terjesztése, a gaz-
dasági szereplőkkel való célzottabb 
partnerség vagy olyan interaktív, 
természettudományos ismereteket 
fejlesztő kiállítások, nagyrendez-
vények révén koncentráltak a fenti 
célok megvalósítására, mint például 
a Kutatók Éjszakája vagy az Ásvány-
fesztivál. A projekt keretében meg-
szervezett rendezvényeknek ösz-
szesen csaknem 25 ezer résztvevője 
volt, ebből a Kutatók Éjszakája prog-
rampontjainak, illetve az Ásvány-
fesztiválnak alkalmanként csaknem 
3000 látogatója.  A projekt a Miskol-
ci Egyetem céljaival összhangban, 
azokat támogatva nagyban szolgálta 
a tudásalapú gazdaság és társadalom 
építésének, formálásának erősítését, 
felgyorsítását is.

Szeptember 24. | Szombat
09.00–17.00 | Nyílt nap a Holdamnál. Hol-

dam-udvar.
09.00–13.00 | Kemény István-konferencia há-

rom szekcióban. A Kemény-líra specifikumai és 
változásai nyelvi síkon és a tematikában, főelőadó: 
Mészáros Sándor. Kemény István prózájának nóvu-
mai, a lírai életmű egyes jellemzőinek továbbépíté-
se, főelőadó: Milián Orsolya. Kemény István hatása 
az őt követő generációkra, főelőadó: Benedek Anna. 
Művészetek Háza.
15.00 | Műút Szöveggyár. Bemutatkoznak a 
Szöveggyár tagjai. MissionArt Galéria.
15.30 | Szöveggyár mob. A Műút Szöveggyár 
nyári táborában készült közös film bemutatója. 
MissionArt Galéria.
17.00 | A Műút-nívódíjak átadása. Művé-
szetek Háza.

10.30 | Teátrum tv. Goldoni: Csetepaté 
Chioggiában. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-
mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

14.00 | Hejőcsabai Csaba-nap. Egészségügyi mé-
rések, színház, zene, tánc. Gárdonyi Géza Műve-
lődési Ház.

15.20 | Csillagles Ikarussal. Végállomás Garad-
na, visszaindulás 23.00. Találkozó a Lézerpont Lát-
ványtár előtt.

15.30 | A Himalája szellemi öröksége – a tu-
dat szabadsága. Lahucsky Péter előadása a Ti-

bet kincsei című kiállításhoz kapcsolódóan. Her-
man Ottó Múzeum.

17.00 | CineFest záróünnepség. Művészetek Háza.
18.00 | Minden, ami a földön termett. Táncház és ját-

szóház a Számadó zenekarral. Ifjúsági és Szabadidő Ház.
19.00 | ÉjszakáZoo. Miskolci Állatkert és Kultúrpark.

Szeptember 25. | vaSárnap
10.00 | Babaistentisztelet. Nyilas Misi Ház.
10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Csodamalom Báb-

színház.
12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-

mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
17.00 | Vasárnapi randevú klub. VOKE Vörösmar-

ty Művelődési Ház.

Szeptember 26. | hétfő
12.00–12.30 | Múzeumi a’la carte. Déli dalla-

mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

Szeptember 27. | kedd
12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-

mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
17.00 | Várak a Bükk peremén. Szörényi Gábor ré-

gész előadása. Szabó Lőrinc Könyvtár.
17.00 | Emlékpróba. Vendég: Juhász Katalin. Szín-

háztörténeti és Színészmúzeum.
18.00 | Elmélkedés, gondolatok tanévkez-

déskor. Útravaló Böjte Csaba atyától. Művésze-
tek Háza.

Szeptember 28. | Szerda
12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-

mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
17.00 | ArtTér. Tiszta forrás – vissza az eredethez. 

Miskolci Galéria, Feledy-ház.
18.00 | Rezgőkör. Július Gyula kiállításának meg-

nyitója. A kiállítás október 22-ig látogatható. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

Szeptember 29. | cSütörtök
12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-

mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
15.00 | Hogy volt! SZINe – Java Gála. Szövetség 

az Idős Nemzedékért. Művészetek Háza.
17.00 | Múzeumi Menüett. Színháztörténeti és 

Színészmúzeum.
18.00 | Madarat tolláról. A Mandorla szervezésé-

ben a Magyarok Szövetségével közös rendezvény. 
Lévay József Református Gimnázium.

Szeptember 30. | péntek
11.00 | Önkéntesség. Az állatmenhelyi önkéntes 

diákokról szóló fotókiállítás megnyitója. Mentor 
Gimnázium és Szakképző Iskola.

12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-
mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

16.30 | Görög Ibolya viselkedéskutató előadá-
sa. József Attila Könyvtár.

18.00 | Szépkorúak Barátság Bálja. Vörösmarty 
Művelődési Ház.

október 1. | Szombat
10.00 | 8. Bükkszentkereszti Gombanapok. Fő-

zőverseny, óránként gombatúrák, előadások, ját-
szóház. Borostyán étterem melletti parkoló.

11.00 | A kocsiszíntől a színházi negyedig. Az 
Építészet Hónapja kísérőrendezvénye. Színháztör-
téneti és Színészmúzeum.

12.00–12.30 | Múzeumi a’la carte. Déli dalla-
mok a színészmúzeumban. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

13.00 | Rádióamatőrök hagyományos, nyíltkö-
rű találkozója. Baross G. u. 29/J.

15.30 | Sztúpák – a tudat természetének szim-
bólumai. Horváth Anna előadása a Tibet kin-
csei című kiállításhoz kapcsolódóan. Herman Ottó 
Múzeum.

19.00 | Szimfonikusok és Hot Jazz Band. Művé-
szetek Háza.

október 2. | vaSárnap
10.00 | 8. Bükkszentkereszti Gombanapok.  

8.Üveghuta Kupa hegyi időfutamverseny, kutyás 
szarvasgombakereső-verseny, óránként gomba-
túrák, előadások, játszóház, vetélkedők. Borostyán 
étterem udvara.

10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Miskolci Csodama-
lom Bábszínház.

12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-
mok a színészmúzeumban. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

HIrdetés

Az alábbi akkreditált képzéseinkre jelentkezhet  
Budapest után először Miskolcon:

My make up? ( Hogyan sminkeljem magam?) 6 óra
Professzionális sminkes 50 óra
Sminkmester 150 óra

Cím: 3530 Miskolc,  
rákóczi u. 14., fszt. 4.

tel.: 00-36-30/589-0825
www.miskolciszepsegszalon.hu
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Mozgalmas ősz
Igazán hangulatosra sikeredett a 
szombat reggel kezdődött XIX. 

Görömbölyi Ősz rendezvényso-
rozat. A kiállítástól a főzőcskén 
át a koncertig minden volt, mi 

szemnek, szájnak, fülnek ingere. 
Ekkor avatták fel az ezután Ru-

szin pince-emlékhelyként műkö-
dő tájjellegű borházat és pincét – 
hiszen 300 évvel ezelőtt 20 görög 

katolikus ruszin alapította meg 
Görömbölyt. A múlt megőrzésé-

re volt példa a miskolci veterán 
klub matuzsálemeinek felvonu-

lása is, amelynek nézői rácsodál-
koztak, milyen szép autókat gyár-
tottak már évtizedekkel ezelőtt is, 
a szívünknek oly kedves Pannó-
nia motorról nem is beszélve… 

(fotó: Mocsári L.)

Gyógyulást 
árulnak
Ősszel szinte „hobbivá”  
válik az orvoshoz járás,   
és a gyógyszertárat is 
gyakrabban látogatjuk. 

Ilyen időben a gyógyszertárasok 
szinte a barátaink lesznek, töb-
bek között Tóthné Takács Anna 
gyógyszerész is.

– Csak részben van köze az 
időjárásnak a gyakori őszi meg-
hűlésekhez. Az emberek ilyenkor 
közösségeikbe, esetleg a gyerme-
kek új társak közé kerülnek, ahol 
új bacilusokkal ismerkedik meg 
a szervezetük. Természetesen az 
időjárás is hozzájárul a beteg-
séghez, de csupán azzal, hogy 
a szeszélyes időjáráshoz nehe-
zebb megfelelő öltözéket találni 
– mondja Tóthné Takács Anna 
gyógyszerész, aki ma már inkább 
szervezői munkát végez, de a be-
tegellátás most is szívügye.

– Az eredeti elképzelésem az 
volt gyermekként, hogy az egész-

ségügyben szeretnék dolgozni. 
Az azonban, hogy melyik szak-
területet választom, középiskolá-
ban konkretizálódott, mikor egy 
órán boncolásra vitt minket az 
oktató. Akkor dőlt el, hogy orvos 
semmiképp sem szeretnék len-
ni – emlékszik vissza a gyógysze-
rész, aki 23 éve van a szakmában. 

A gyógyszerész szakma sem 
egyszerű, minden orvosságot 
alaposan kell ismerni, az egy-
mással való reakciójukkal együtt, 
hiszen nem csupán a kész gyógy-
szerekhez lehet hozzájutni, ha-
nem bizonyos kombinációkhoz 
is, ha a recept azt diktálja.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Kate Quinn: A császár szeretője
A regényes szerelmi história a gladiáto-
rok embertelen küzdelmeinek helyszí-
néül szolgáló Colosseumban, valamint a 
kegyetlen és paranoiás Domitianus csá-
szár hálószobájában játszódik.

Thea, a zsidó rabszolgalány beleszeret a 
vad és veszélyes gladiátorba, Ariusba. Sze-
relmük épp csak beteljesedik, amikor úr-
nője, a féltékeny és rosszindulatú Lepida 
elszakítja őket egymástól. Thea otthon-
ra lel Rómától távol, ám mindent elveszít, 
amikor szemet vet rá a szadista „játékok-

ra” éhező császár. Thea minden erejével lelki épsége és józan esze meg-
őrzéséért harcol, miközben igyekszik elfeledni holtnak hitt szerelmét. 

Kate Quinn regénye az ókori Rómába, a romlottság, az ármányok 
és a véres mindennapok világába kalauzolja el ez olvasót.

Lothar Schwarz–Markus Schwarz: 
Szívünk egészségéért
Szívünk az a motor, mely életben tart ben-
nünket. A szívizomnak páratlan a teherbí-
ró képessége, de érzékenyen reagál min-
den hatásra. A mozgásszegény életmód, 
a dohányzás, a zsírban gazdag táplálkozás 
különösen károsan hat rá: szívgyengeséget 
okozhat, infarktushoz vezet. A könyvből 
reális képet kaphatunk szívünk elörege-
désének mértékéről, jelenlegi állapotáról. 
Utána gyakorlati tanácsokat olvashatunk 
arról, hogyan erősítsük szívünket, hogyan őrizzük meg az egészséget 
idős korunkban is. Ezen kívül célirányos, gondosan felépített moz-
gástréninget csinálhatunk végig, mely kivédhet számos rizikófaktort.

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

Cowboyok és űrlények
1873, Arizona, Absolution. 
A sivatagi kisvárosba egy nap 
egy idegen támolyog be és 
nem emlékszik semmire a 
múltjából. Az egyetlen nyom, 
ami valamit elárul róla, az 
egy rejtélyes bilincs a csukló-
ján. Hamar kiderül számára, 
hogy a város lakói nem iga-
zán kedvelik az idegeneket, s 
az is, hogy a vasöklű Dolarhyde ezredes a város ura. Senki nem mozdul, 
amíg parancsot nem kap az ezredestől. Absolution lakói félelemben él-
nek, ám a hétköznapi félelem fokozható, a helyiek pedig meg is tapasz-
talják ezt. Az arizonai kisvárost ugyanis égi fosztogatók támadják meg.

amerikai sci-fi, korhatár 16 év
Művészetek háza, uránia terem; szeptember 29–október 5., 20.00

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… „Tapolca legsürgetőbb tennivalója volt új szál-
ló, vagy vendéglő építése” – adta hírül a Tapolcai Fürdőújság 1933-ban. 
A forgalom növekedésével kiderült, hogy a szálloda és az étterem nem 
fér meg „egy fedél alatt”. Ezen Rousz Gyula vendéglős változtatott, aki 
1938-ban hat évre bérbe vette az Annát. Külön konyhát épített két ha-
talmas tűzhellyel, a teraszon három ponyvatetőt emeltek, s így az étke-
ző vendégek és a turisták is megfértek egymás mellett. A szalmatetős, 
alsó részében a teraszról induló hatalmas üvegablakokkal ellátott bun-
galó adta meg az Anna igazi rangját. Ez Menner László tervei alapján 
épült 1938-ban, s 1988-ig fogadta a vendégeket, amikor leégett. 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

100 éve írták…
1914-ben foglalkozásuk sze-
rint írták össze a választókat. Az 
„ipar” körébe 95-féle foglalkozás 
tartozott. Közöttük találunk ké-
sest, csontesztergályost, pipakészí-
tőt, gipszipari szakmunkást, szita-

kötőt, zsinór- és paszományipari 
munkást, képfaragót, parókaké-
szítőt, világítógáz-ipari munkást. 
Persze, van már elektrotechnikus, 
műszerész, aszfal to zó és vegyipari 
munkás a leg nagyobb számú vas-
gyári szakmunkás mellett.

Dobrossy István

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 ››››››››››››

326 éve, 1685. szeptember 
24-én jegyezték fel, hogy a há-
borús időszak mellett a várost 
rég nem látott éhínség tizedel-
te. „Kutyát, macskát s minden-
féle undorító dolgokat a nagy 
éhségben megettek.”

305 éve, 1706. szeptember 
20-án tört a városra Rabutin 
de Bussy császári tábornok 
„labancokból” és „rácokból” 
álló hada, s Rákóczi Ferencet 
megbosszulva, felégette Mis-
kolcot. 

73 éve, 1938. szeptember 19-
én szentelte fel a Deszkatemp-
lomot Farkas István püspök. A 
toronyban az Ödön és a Sán-
dor harang szólalt meg. Ez a 
templom égett le 1997. de-
cem ber 4-én hajnalban. (Az új 
templomot 1999. május 2-án 
avatták fel.) 

Hétforduló ›››››››››

Névadó – Telepy György
Az Előhegy és a Kiss 
tábornok utcák között 
észak-déli irányú, ke-
letről a Lankás, nyu-
gatról a Vörös utca által 
határolt út. (Az 1950-
es évektől Hejőcsabán 
volt névadó, jelenlegi 
helyére az 1992. évi ut-
canévadások és átneve-
zések idején került.) 

A névadó Kislétán született, 
színművész, fordító és drámaíró. 
1820-tól festőként és színmester-
ként ismerjük, de ott volt az 1825. 
évi pozsonyi országgyűlésen is. A 
Pesti Magyar Színház alapító tag-
ja, 1841–1855 között pedig a Nem-

zeti Színház tagja. Az 
1857. évi miskolci szín-
házmegnyitóra ő ter-
vezte és festette a dísz-
leteket, megfestette a 
diósgyőri várat, ezt az 
ábrázolást a második 
világháborúig őriz-
ték az utódok. 1855-
től községi bíró lett Di-

ósgyőrben, néhány emléktárgyát a 
miskolci Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum őrzi. (1794–1885 kö-
zött élt, eredeti neve Telepianovics 
volt, Tardon temették el. Öt erede-
ti munkája és számos fordítása ma-
radt az utókorra.) 

D. i.

Tovább ásnak
Véget ért szeptember 12-én a diós-
győri vár felújítását, illetve a Lova-
gi tornák terének építését megelőző 
régészeti próbafeltárás. Az eredmé-
nyek alapján most már biztos, hogy 
folytatódnak a munkák a Diósgyőri 
Várfürdő területén.

Lovász Emese régész elmondta: a 
próbafeltárás során – többek között, 
a cserépdarabok mellett – találtak 
egy olyan kőfalat is, mely feltételez-
hetően egy, a várral összefüggő épít-
ményhez tartozott. Ha az idő ilyen 
szép marad, valószínűleg október 
végére végezhetnek a munkával.

Az ásatások miatt a várfürdő me-
dencéje nem lesz veszélyben, mi-
vel nem abban az irányban kell to-
vábbi feltárásokat végezni. A Lovagi 
tornák terének megépülését követő-
en sem fog csökkenni alapvetően a 
fürdő területe, csupán átalakul, hi-
szen most is „játéktér” az – csak ez-
után homokon lehet majd például 
strandröplabdázni, ha nem lesz ren-
dezvény a várban.                         T. Á.

Tűz, vas, Fazola. Ötödik alkalommal rendezték meg Miskolc-
Újmassán a vas ünnepét, a Fazola Fesztivált szeptember 17-én. A koráb-
ban Fazola Napokként ismert rendezvény mára valódi fesztivállá nőtte 
ki magát, de továbbra is a szakma ünnepe maradt. A Rotary Club Mis-
kolc által szervezett Fazola Díszműkovács-verseny, a látványcsapolás, az 
élménykovácsolás, az alkotó foglalkozások, a Miskolci Egyetem labor-
varázsa, vagy a hámorkovácsolási, fémöntési és anyagvizsgálati bemuta-
tók, erdei iskolai foglalkozások pedig a változatos családi programot biz-
tosították. (fotó: M. L.)


