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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Digitális 
átállás
bár az év végére tervezett digitális át-
állást eltolták későbbre, a szolgálta-
tók várhatóan fokozatosan átállnak.  
elekt-rovat | 7. oldal

Vissza az 
élVonalba!
Újra első osztályú mérkőzést ját-
szik Miskolc női kosárlabdacsa-
pata. cél az első nyolcba kerülés.  
sport | 9. oldal

Változó 
körülmények
a nemzetierőforrás-miniszter a 
felsőoktatásról, az általános is-
kolák állami kézbe vételéről.  
a város | 4. oldal

Keleti rangadó következik

Legyőzte a diósgyőri látogatásáig veretlen Győrt a DVTK labdarúgó-
csapata, most vasárnap pedig a listavezető DVSC-hez látogatnak. Az 
érdeklődés mindkét oldalról óriási, a vasárnap négy órakor kezdő-
dő találkozóra a vendégdrukkerek percek alatt elkapkodták a jegye-
ket, így legalább 1300-an a helyszínen biztathatják Luquet és társait.

» részletek a 9. oldalon

Komplex terv Tapolcára
Miskolctapolca fejlesztésére komp-
lex terv készül, melynek fő eleme 
a strandfürdőfejlesztés. A koncep-
ció a teljes területet felöleli, a kő-
bányától egészen az egyetemig. A 
szakmai-fejlesztési koncepció anya-
ga jelenleg egyeztetés alatt áll. A cél: 
Miskolctapolca régi – európai szín-
vonalú – fürdővárosi hangulatának 
visszaállítása és komplex egészség-
turisztikai fejlesztése.
» részletek az 5. oldalon

A közösségépítő lelkész 
Az Alföldről érkezett Miskolcra Szabó Sándor, aki 30 éve szolgál-
ja lelkészként a belvárosi református gyülekezetet.  Még az elvégzé-
se előtt, 1974-ben segédlelkészként került Miskolcra, a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület püspöki hivatalába. Az akkori tagok 
többségét a 30 év leforgása alatt eltemette. De szerencsére volt 1382 
keresztelés is. 

» 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

Már fúrják a visszasajtoló kutat
Már fúrnak Kistokajban, ahol 
az első visszasajtoló kút lesz a 
tervezett háromból. A kinye-
rő kutakból az első Mályiban 
már csak az üzemindításra vár. 
Hétfőn délelőtt Miskolc, a Hol-
ding, a MIHŐ és a beruházó 
PannErgy Nyrt. vezetői a hely-
színen tájékozódtak a munkák-
ról. Mint megtudtuk, naponta 
száz métert tudnak haladni, két-
három héten belül elérik a ter-
vezett mélységet, amivel a rend-
szer első része – egy kinyerő és 
egy visszasajtoló kút – már ké-
szen lesz, és tudnak tesztüzemet 
indítani, hogy megnézzék, ho-

gyan viselkedik a geotermikus 
rendszer, ha elkezdik kinyerni 
és visszasajtolni a vizet.

» folytatás a 3. oldalon

HIrdeTés
HIrdeTés

Szóvá tettük – áttervezték az Újgyőri főteret
Áttervezték az Újgyőri főtér 
körforgójának Diósgyőrbe 
kivezető sávját. A lapunk ál-
tal bemutatott hiányosságok 
ugyanis az önkormányzat-
nak is szemet szúrtak.

Ahogy arról korábban beszámol-
tunk, szeptember elején átadták a 
forgalomnak az Újgyőri főtér kör-
forgóját. Elsőre nehezen volt érthe-
tő a forgalmi helyzet, ami később 
ugyan a helyére került, de azt ol-
vasóink nem értették, miért csak 
egy sávon lehet kihajtani Diósgyőr 
irányába. Különösen annak tük-

rében, hogy a kihajtóban lámpás 
gyalogátkelő van, majd száz méter 
után még egy.

A lapunk által felvetett problé-
mák nem maradtak visszhang nél-

kül. Mint Dobos Tímeától, a pol-
gármesteri hivatal szóvivőjétől 
megtudtuk, az észlelt hiányosságok 
miatt Miskolc főépítészének javas-
latára a tervező áttervezte a Diós-
győr irányába vezető sávokat. Így 
mindkét sávon ki lehet majd hajta-
ni a körforgalomból.

Ez természetesen átalakítja a sá-
vokat, így a buszmegálló burkolat-
szegélyét is tovább süllyesztik a volt 
Vasas Művelődési Ház felé.

A városháza reményei szerint 
ezek az építési beavatkozások és a 
végleges, összehangolt lámpabeál-
lítások, valamint a táblázások ja-
vítani fogják az Újgyőri főtérnél a 
közlekedést.

H. I.

Népszámlálás: együttműködés, óvatosság
A héten – keddtől pénte-
kig – kikézbesítették a nép-
számláláshoz szükséges 
adatfelvételi csomagokat, 
október 1-jén pedig elkez-
dődik az összeírás.

A hatóságok együttműködést kér-
nek, ugyanakkor fokozott óva-
tosságra hívják fel a figyelmet a 
csalá sok, visszaélések megelőzése 
ér dekében. Miskolcon eddig nem 
érkezett bejelentés rendkívüli ese-
ményekről.

Csiszárné Sajgó Erika, a miskol-
ci polgármesteri hivatal hatósági fő-
osztályának vezetője elmondta: a 
kikézbesített borítékokban háztar-
tásonként egy lakás- és egy szemé-
lyi kérdőív található. Ha többen is 
élnek az ingatlanban, további sze-
mélyi kérdőíveket kell kérni. 

Az íveken található kérdéseket 
háromféleképpen válaszolhatjuk 
meg: interneten, önállóan írásban, 
vagy a biztos segítségével, közremű-
ködésével. Az internetes kitöltés-
re október 16-áig van lehetőség, az 
adatszolgáltatási csomagban talál-

ható azonosítóval, belépési kóddal, 
a www.enepszamlalas.hu oldalon. 
Ha önállóan töltjük ki a kérdőíve-
ket, ezeket a borítékba visszahelyez-
ve, ugyancsak október 16-áig kell 
átadnunk a számlálóbiztosnak. 

Harmadik lehetőség, ha szemé-
lyesen, a számlálóbiztos jelenlété-
ben, az ő segítségével válaszolunk a 
kérdőíven feltett kérdésekre. Ehhez 
meg kell őrizni a borítékban talál-
ható kérdőíveket, és megvárni a 

számlálóbiztos látogatását, október 
1. és október 31. között. Az azonos 
címen lakó személyek csak egyféle 
módon tölthetik ki a kérdőíveket – 
vagy papíron, vagy interneten.

» folytatás a 3. oldalon

Magfúrás az 
Avas oldalában
A héten úgynevezett mag-
fúrást végeztek az Avason, a 
Bortanya melletti területen, 
amely egyike a legveszélyez-
tetettebb lejtőrészeknek.

» cikkünk a 3. oldalon

Zöld Nyíl: szerződés leghamarabb novemberben
Megtárgyalta a Közbeszerzési Dön-
tő bizottság a Solaris és a Ganz-Sko-
da járműgyártó cégek által benyúj-
tott jogorvoslati kérelmeket. A két 
tárgyalást szerdán és csütörtökön 
Budapesten tartották.

Időközben az összességében 
második legelőnyösebb ajánlatot 
adó CAF is a döntőbizottsághoz 
fordult. Ebben az ügyben – a pro-
jektigazgatóság közleménye sze-
rint, a 40 napos határidőre figye-

lemmel – leghamarabb november 
elején várható érdemi döntés.

Mindezek alapján biztos, hogy 
amíg ez az eljárás is le nem zárult, 
addig szerződést sem lehet kötni a 
31 miskolci villamos leszállítására.

Panel: folytatás
Miskolc kiemelt támogatást 
kapott a panelrekonstrukció 
keretében, az országos támo-
gatásnak mintegy tíz százalé-
kát sikerült megszerezni.

Miskolcon jelenleg 43 be-
fogadott panelprogramos pá-
lyázat fut, ezek közül – még 
áprilisban – 16 kapta meg a 
kormányzati támogatást, ami 
közel 1,8 milliárd forintos be-
ruházást jelent. 

» cikkünk a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Simon Gábor | országgyűlési és önkormányzati képviselő, valamint 
Varga László országgyűlési képviselő lakossági fogadóórát tart októ-
ber 6-án, csütörtökön délután 1–3 óra között a Centrum Áruház előtt. A 
helyszínen lehetőség lesz az új Munka Törvénykönyvvel kapcsolatos ész-
revételeket megfogalmazni.

» Kiss János | a 12. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórumot tart 
közérdekű ügyekben október 4-én, kedden délután 5 órától a Zrínyi Ilona Gimnáziumban.

» Bartha György | a 19. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági 
fogadóórát tart október 3-án, hétfőn délután fél 5-től fél 7-ig a Móra Ferenc Általános Is-
kolában (Móra Ferenc u. 1/A), október 4-én, kedden délután 5 órától a Könyves Kálmán 
Általános Iskolában (Könyves Kálmán u. 2. sz.).

» Tompa Sándor | önkormányzati képviselő fogadóórát tart október 7-én, pén-
teken délután 2–4 óra között az Észak-Kiliánban, az Erdélyi és Szinyei utca találkozásá-
nál; illetve október 8-án, szombaton délelőtt 10–12 óra között a komlóstetői nagy ABC 
mellett, az új játszótérnél. Mindkét helyszínen vendége: Szihalmi Péter, az önkormány-
zat pénzügyi bizottságának tagja.

» Cseh László | a B.-A.-Z. Megyei Polgárőrszövetség alelnöke fogadóórát tart 
október 3-án, hétfőn délután 4 órától a Nagyváthy J. u. 38. szám alatti rendőrpihe-
nőben.

Fórum, Fogadóóra ››››››››››››

hírhasáb ››››››››››››
Fedett utasvárók. Megkezdő-
dik az új villamosmegállók fedett 
utasváróinak kiépítése a Soltész-Nagy 
Kálmán utcánál a jövő hét elején. A 
peronok első fele munkaterület lesz, 
így a villamosok a megálló második 
felében állnak majd meg. A szerke-
zetek építése nagyjából másfél hetet 
vesz igénybe. Ezalatt a közúton köz-
lekedők a megállók melletti útszaka-
szokon a forgalom elterelésére szá-
míthatnak.

Közösen vizsgálják. Még nem zárult 
le az egy személy halálát és egy másik 
munkás súlyos, életveszélyes sérülését 
okozó miskolci gázlobbanás körülmé-
nyeit tisztázó vizsgálat. Száraz Gábor, 
a Tigáz Zrt. szóvivője közlése szerint a 
vizsgálat még tart, amíg nincs végered-
mény, nem tudnak részletekről beszél-
ni. A vizsgálat még legalább egy-két 
hétig tart majd. Az esetleges büntető-
jogi felelősség megállapítására még a 
tragédia napján nyomozást indított a 
rendőrség. A Tigáz-szóvivő megerősí-
tette, hogy szoros együttműködésben 
vannak a hatóságokkal.

Díjazott a MIVÍZ honlapja. A tár-
saság honlapja a víziközmű szak-
ma egyik legszínvonalasabb ren-
dezvényén, az immár kilencedik 
alkalommal megrendezett Országos 
Ügyfélszolgálati Versenyen a társa-
dalmi zsűri első díját nyerte el, mint 
a „legügyfélbarátabb honlap”. A ver-
senyen a társadalmi zsűri bírálati 
szempontjai szerint a MIVÍZ Miskol-
ci Vízmű Kft. honlapja áttekinthető, 
könnyen kezelhető, gyors, és ami a 
legfontosabb: ügyfélbarát.

Borsodi rendőrsiker. Kaposváron 
rendezte meg első alkalommal az Or-
szágos Szakmai Közlekedésrendésze-
ti Versenyt a Somogy Megyei Rend-
őr-főkapitányság és a Somogy Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság. A meg-
mérettetésen csapat és autós kategó-
riában is dobogós, második helyen 
végeztek a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei rendőrök: Szopkó Tibor, Vá-
radi Ádám, Béres Ferenc és Lovassyné 
Németh Mária. 

Gazdaságos parkoló-átsorolás. 
Nőtt a kihasználtsága a Városház tér 
7–11. szám alatt – a kapualjak mö-
gött – található parkolónak azt köve-
tően, hogy a közgyűlés átsorolta azt 
júniusban zöldből sárga zónába. – A 
Régió Park Kft. munkatársai folyama-
tosan mérik a kihasználtságot a terüle-
ten, ez alapján elmondható, 17 száza-
lékkal nőtt a kihasználtság júliusban és 
augusztusban az év korábbi időszaká-
hoz képest, igaz, ez a turistaszezonnak 
is köszönhető volt.

Őszi lomtalanítás!
Októbertől újabb lomtalanítá-
si akciót indít az AVE Miskolc 
Kft., melynek keretében térítés-
mentesen elszállítják a háztartá-
sokban felgyülemlett és felesle-
gessé vált lomokat. Fontos, hogy 
veszélyes hulladéknak minősí-
tett tárgyakat és zöldhulladékot 
ne tegyenek ki, hanem vigyék el 
a hulladékudvarokba, ahol díj-

mentesen leadhatók. Az akció 
október 3-án az Avason kezdő-
dik és december 2-án, Perecesen 
ér véget. Ez alatt az időszak alatt 
Miskolc összes utcáját érintve, 
a hulladékszállítási napoknak 
megfelelően, munkanapokon 
reggel 6 órától, ütemterv szerint 
szállítja el az AVE az adott na-
pon kihelyezett lomot.

Tisztelt miskolci polgárok!
Meghívom Önöket Batthyány 
Lajos miniszterelnök és az ara-
di vértanúk tiszteletére rende-
zett ünnepségünkre, melyet a 
Batthyány u. 1. szám alatt, a Bat-
thyány-emléktáblánál tartunk 
október 6-án, csütörtökön dél-
után 5 órától.

Az aradi vértanúk napján 
1848-as huszárok tisztelegnek 
a hősök emléke előtt. Elhang-

zik: Berecz Károly: Polgárhit 
című verse Zalányi Gyula elő-
adásában.

Ünnepi beszédet mond Szabó 
Sándor önkormányzati képvise-
lő, tárogatón játszik Ács Gyula.

Szeretettel hívom és várom!
Kriza Ákos

Miskolc Megyei Jogú Város  
polgármestere

Több száz állásajánlat 
Állás- és képzési börzét rendeztek pénteken Miskol-
con, a Herman Ottó Gimnáziumban. Összesen 84 
munkáltató több mint 800 állásajánlattal várta az ér-
deklődőket Miskolcról, a térségből, és távolabbról is.

Az állásajánlatok közel harmada alapfokú, kéthar-
mada középfokú végzettséget igényelt – diplomás 
munkavállalókat mintegy négy százalékban kerestek. 
A megnyitón részt vett Czomba Sándor foglalkozta-
táspolitikai államtitkár, aki elmondta: a kormány ki-
emelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű térségek 
foglalkoztatási helyzetének javítására, a befektetők 
ösztönzésével, és pályázati lehetőségekkel is.  

Zsiga Marcell alpolgármester arról a sikeres 
együttműködésről szólt, melyet a helyi foglalkozta-
tás-bővítés érdekében alakított ki a városvezetés, a 
Miskolc Holding és a munkaügyi központ. Mint fo-
galmazott, ennek az eredménye egyebek mellett az 

is, hogy két beruházó hamarosan 500 új munkahe-
lyet teremt majd Miskolcon, s mindent elkövetnek 
annak érdekében, hogy ez a folyamat folytatódjon. 

Az állásbörze több éves múltra tekint már vissza, 
de most először rendezte a munkaügyi központ kö-
zösen, uniós pályázat keretében a kormányhivatal-
lal, a Foglalkoztatási Hivatallal és a Regionális Civil 
Központ Alapítvánnyal.                                           Sz. S. 

napról napra ››››››››››››

» Szakképzési arányok. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának tájékoztatása sze-
rint az Észak-magyarországi Regionális Fej-
lesztési és Képzési Bizottság (RFKB) szeptem-
ber 27-i ülésén meghatározta a 2012/2013-as 
tanévet érintően, a térségi integrált szakkép-
ző központ és a szakképzés-szervezési társa-
ság által folytatandó szakképzések irányait és 
beiskolázási arányait. Döntés született továb-
bá azon szakképesítésekről is, melyek központi 
költségvetési keretből, szakiskolai tanulmányi 
ösztöndíjjal támogathatóak. A részletek meg-
találhatóak a Munkaügyi Központ – mint az 
RFKB munkaszervezete – honlapján (http://
emrmk.munka.hu).

» A mellrák ellen. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szerve és a Ma-
gyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezete 
az emlőrák elleni küzdelem jegyében „Ösz-
szefogással az egészségért, a mellrák ellen” 

címmel szakmai rendezvényt szervez októ-
ber 7-én, pénteken délután 1–4 óra között a 
Meggyesalja utca 12. szám alatt.

» Fogyasztóvédelmi konzultá-
ció. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 
ismételten fogyasztóvédelmi konzultációt tart 
szeptember 30-án a Tokaji Szüreti Fesztiválon. 
A felügyelőség munkatársai fogyasztóvédelmi 
felvilágosító kiadványokkal, egyedi problémák 
és kérdések megoldásában személyes segít-
ségnyújtással, jogi tanácsadással várnak min-
den kedves érdeklődőt.

» Pollenjelentés. A 38. héten folytató-
dott a légköri pollenkoncentráció csökkenése. 
A parlagfű pollenszórása jelentősen csökkent, a 
hétvégén már csak közepes mennyiségben ke-
ringett a levegőben. A többi allergén növény 
(pázsitfűfélék, libatopfélék, útifű, fészekvirág-
zatúak) virágpora továbbra is alacsony mennyi-
ségben volt jelen a légkörünkben. Az allergén 
gombaelemek száma közepes volt.

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››Tartalmas nyugdíjas évek – a lehetőségek megvannak
Míg korábban érték volt a 
családok körében az együtt 
eltöltött idő, manapság ke-
vesebb időt és energiát for-
dítunk idős korban lévő ro-
konainkra, ismerőseinkre. 
Október 1-jén megkezdő-
dött az idősek hónapja.

– Külföldön már divat az 
intergenerációs tanulás fogalma, 
itthon viszont ezzel éppen ellen-
tétes folyamatok figyelhetők meg: 
a családok gyakran nem tudnak 
mit kezdeni az idős rokonokkal 
– mondta beszélgetésünk nyitá-
saként Emődiné Csapó Barbara, 

Miskolc Idősügyi Tanácsának tit-
kára. – Feszültségek vannak az 
együttélésben, de ha nem szentel-
nek kellő figyelmet nekik, az el-
magányosodás veszélye fenyege-
ti az időseket – mondta hozzátéve: 
mindkét „félnek” hosszú tanulá-
si folyamaton kell átesnie ahhoz, 
hogy harmonikus kapcsolat ala-
kulhasson ki közöttük.

Az idősebbeknek azt kell elsajátí-
taniuk, hogyan adhatják át úgy tu-
dásukat, tapasztalataikat, hogy ne 
előírásnak érezzék azt a fiatalabbak. 
Nekik pedig azt kell megtanulniuk, 
hogyan vonják be úgy a nagyszü-
lőket a családi programokba, hogy 
hasznosnak érezzék magukat.

Az idősek azonban maguk is so-
kat tehetnek az idő tartalmas és 

hasznos eltöltéséért. Miskolcon 
közel 50 nyugdíjasklub van, és a 
polgármesteri hivatal újjászerve-
zett Idősügyi Tanácsa is dolgozik 
azon, hogy megtörténjen a szem-
léletváltás idősügyben.

– A városházától megkapjuk a 
maximális támogatást munkánk-
hoz, hiszen a polgármester is fon-
tos kérdésnek tartja az idősek ügyét, 
számít az idősebb generációk tagja-
ira – hangsúlyozta a titkár.

A nyugdíjasklubok a pályáza-
tokból a szociális osztályon ke-
resztül kapnak támogatást, de té-
rítésmentesen vehetik igénybe a 
programok helyszíneit is. Mégis, a 
mintegy 33 ezer miskolci nyugdí-
jas alig 10 százaléka, 3120 fő tagja 
valamelyik klubnak.

Akik le akarják kötni idejüket, 
azok találnak erre alkalmat – akár 
az októberi idősek hónapja prog-
ramjain is.        Kujan I. | fotó: Juhász Á.

szeptember 23. | péntek

Kormányváltást sürgettek. Politi-
kai nagygyűlést rendezett kora este az 
MSZP Miskolcon, a Városház téren. 
Varga László országgyűlési képviselő 
a Munka Törvénykönyvének módo-
sítási tervezetét bírálta, ami vélemé-
nye szerint vállalhatatlan és ezért foly-
tatni kell a demonstrációkat. Kitért a 
miskolci önkormányzat pénzügyi zá-
rolására is. A rendezvény fő szóno-
ka, Mesterházy Attila, a párt elnöke a 
kormány gazdaságpolitikáját bírálva 
hiányolta az új munkahelyteremtést, 
a közbiztonságot, és beszéde végén 
szorgalmazta a kormány lemondását. 

szeptember 25. | vasárnap

Futballkupa az előítéletek ellen. 
Második alkalommal rendezték meg 
Alsózsolcán az Őszi Mini Focitornát. 
16 csapat vágott neki a tornának, Al-
sózsolca környéki településekről, de 
érkeztek még Debrecenből is. Roma 
és nem roma csapatok mellett mis-
kolci és helyi rendőrök, de még teoló-
gusok is kiállítottak csapatot. 

szeptember 26. | hétfő

A szív világnapja. A szív- és érrend-
szeri megbetegedések kiemelkedő 
gyakoriságára, valamint a mindenna-
pi életben is megvalósítható megelő-
zési módszerekre hívták fel a figyel-
met azon az egészségnapon, melyet a 
szívünk világnapja alkalmából tartot-
tak az avasi kilátónál.

szeptember 27. | kedd

Tehetséggondozás. A TÁMOP 
által 11,3 millió forinttal támoga-
tott egyéves tehetséggondozó iskolai 
projekt zárásaként szakmai konfe-
renciát rendeztek az Avasi Gimnázi-

umban. A program kiemelt alappil-
lére volt a továbbképzés, és mintegy 
30 tehetséggondozó csomagot dol-
goztak ki, az egyéni foglalkozástól 
egészen az iskolai szintűig.

A civilek összefogásával. A Szent 
István Tervről beszélt Böjte Csaba 
a Miskolci Városfejlesztési Kft. köz-
pontjában. A ferences rendi szerzetes 
ismertette Kárpát-medencei vidékfej-
lesztési és közösségteremtő program-
ját, találkozott Miskolc polgármeste-
rével, a Művészetek Házában pedig a 
tanévkezdés alkalmából osztotta meg 
gondolatait a közönséggel.

szeptember 28. | szerda

Épül a pálya Diósgyőrben. 
Megkezdődött a villamospálya építé-
se csütörtökön a jelenlegi Diósgyőri 
végállomástól Felső-Majláth irányá-
ba, ezért a Névtelen utcától (vagyis a 
Diósgyőri végállomástól) a Bölcs ut-
cáig félpályás útlezárás van jelzőlám-
pás irányítással, várhatóan év végéig. 

Egyeztetés Földes-ügyben. A régi 
földesisták képviselőivel egyeztetett 
szerdán Kriza Ákos polgármester a 
gimnázium esetleges névváltoztatá-
sa ügyében. A megbeszélés, akárcsak 
az elmúlt pénteki, amelyet a név meg-
maradásáért aláírást gyűjtők képvi-
selőivel folytatott Zsiga Marcell al-
polgármester, zárt ajtók mögött folyt. 
Viszont a találkozás után a polgár-
mester megerősítette: minden érde-
keltet, érintettet meghallgatnak, a ha-
táridő az egyeztetések lezárulta.

Egészségnap. Iskolai egészségnapot 
tartottak a Herman Ottó Gimnázi-
umban. A Rotary Club Miskolc szer-

vezésében, több partner közös mun-
kájával valósult meg a rendezvény. 
A klub pályázaton nyert mintegy 10 
millió forintból fedezi az egészségna-
pok költségeit. Még ebben az évben 4 
középiskolába és egy általános iskolá-
ba viszik el rendezvényüket.

szeptember 29. | csütörtök

Nem támogatják. Sajtótájékozta-
tón jelezte az MSZP, hogy nem tá-
mogatják a miskolci Földes Ferenc 
Gimnázium tervezett átnevezését. A 
civil szervezésű aláírásgyűjtésbe nem 
szerettek volna politikát keverni – 
hangzott el –, így annak lezárta után 
mondták el véleményüket a tervezett 
névváltoztatásról.

Stroke, Miskolc. Miskolcon tart-
ja tizedik kongresszusát a Magyar 
Stroke Társaság. Magyarországon 
tízpercenként kerül kórházba, és fél-
óránként hal meg valaki stroke miatt. 
Ez a betegség hazánkban háromszor 
gyakoribb, mint a szomszédos Auszt-
riában. Megyénkben még az országos 
átlagtól is több a stroke-os beteg.

szeptember 30. | péntek

Sportnapon a rendőrök. Meg-
rendezték a hagyományos szeptem-
beri sportnapot a miskolci rendésze-
ti szakközépiskolában. Egész napos 
program a focibajnokság, emellett 
játékos vetélkedők és főzés várt a 
rendőrökre. Egy-két együttes egyko-
ri küzdősportolókat is bevetett, akik 
már jó előre – tréfásan – meg is fe-
nyegették az ellenfelet: ha gólt rúg-
nak, nem lesz pardon. Akik nem 
szerepeltek a tornán, azok főzhettek, 
részt vehettek a kötélhúzó-verseny-
ben vagy a kecskelökésben. 

A Máltai Szeretetszolgálatnál pénte-
ken köszöntötték az időseket
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Már fúrják a visszasajtoló kutat

Elkezdték Kistokajban a miskol-
ci geotermikus rendszer terve-
zett kútjai közül a második – a 
kistokaji visszasajtoló kutak kö-
zül az első – fúrását.

» folytatás az 1. oldalról
Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere, miután megtekintette a ku-
tat, elmondta, több irányú lehe-
tőségét is vizsgálják annak, hogy 
oldják a gázfüggőséget, és meg-
újuló energiaforrásokat használ-
janak fel. Komplex rendszerben 
gondolkodnak. A geotermális 
energia mellett a biomassza fel-
használásának területén is van 
több projektje a városnak, de a 
hulladékból kinyerhető energia 
további felhasználási módját is 
vizsgálják. A központi távhőár-
meghatározás csak a maxi-
mum árat szabályozza, az alá 
lehet menni, nincs tehát akadá-
lya, hogy az alternatív energia-
felhasználásnak köszönhetően 
csökkenjen a távhő ára Miskol-
con. Várhatóan jövő tavasszal 

indulhat a próbaüzem, és a kö-
vetkező, 2012-es fűtési idényben 
élvezhetik majd a miskolciak a 
geotermális energia előnyeit.

Bokorovics Balázs, a Pann-
Ergy Nyrt. igazgatótanácsának 
elnöke azt mondja, ha össze-
áll a projekt, akkor ez lesz az or-
szágban a legnagyobb, távhőre 
kapcsolt geotermikus rendszer. 
Várhatóan 800 ezer gigajoule 
energiát tudnak egy évben ki-
nyerni. Az elnök viszonyítás-
képpen elmondta, Miskolc vá-
rosának a távhőellátáshoz egy 
évben összesen 1,3-1,4 millió 
gigajoule energiára van szükség.

Mire a próbaüzem elindul, 
a MIHŐ rendszere készen áll 
majd a geotermális energia fo-
gadására, tudtuk meg Nyíri 
Lászlótól, a MIHŐ Kft. ügyve-
zető igazgatójától. A csatlakozás 
módjára több lehetőség is felve-
tődött, jelenleg két megoldáson 
gondolkodnak, egy-két hét múl-
va eldől, melyik lesz a befutó.

Horváth I. | fotó: Mocsári L.

Viselkedési kódex az Avas rendezéséért
A héten úgynevezett mag-
fúrást végeztek az Avason, a 
Bortanya melletti területen, 
amely egyike a legveszélyez-
tetettebb lejtőrészeknek.

– Az önkormányzati szakértők, a 
pincetulajdonosok, egy beruházó 
cég és két egyetemi kutatócsoport 
részvételével olyan operatív mun-
kaközösséget hoztunk létre, amely-
nek tagjai saját ügyüknek tekintik az 
Avas-észak mielőbbi, megnyugtató 
rendbetételét – mondta el Pfliegler 
Péter alpolgármester. – Az önkor-
mányzat rendelkezésre bocsátotta 
a birtokában lévő tervdokumentá-
ciókat, amelyek segíthetnek az el-
igazodásban: milyen elgondolások 
és tervek születtek korábban a terü-
let úthálózatát, közműrendszerét és 
kármegelőzését érintően. 

A különböző időszakokból szár-
mazó nyilvántartások egységesí-
tése és szakmai ellenőrzése folya-
matban van. A pincetulajdonosok 
is segítenek az ingatlanok állapotá-
nak felmérésében, fotódokumen-

tációjának összeállításában, az épít-
ményekre és a pincékre vonatkozó 
legfontosabb adatok összegyűjté-
sében. A felső utcasor ingatlanjai-
nak dokumentálása nagyrészt meg-
történt, jelenleg a hiánypótlás és az 
adatkiegészítés zajlik.

Pfliegler Péter kiemelte: az ön-
kormányzat irányításával viselke-
dési kódex készül, az avasi lakosok, 
pincetulajdonosok illetve- haszná-
lók, valamint az odalátogatók szá-
mára. Ez rögzíti mindazokat az írott 

és íratlan szabályokat, jogokat, kö-
telezettségeket, amelyek a jövőben 
a rend helyreállításának és megőr-
zésének alapjául szolgálhatnak: pél-
dául a köztisztaság, a szeméttárolás 
és elszállítás, a teher- és személygép-
jármű-forgalom területén.

Komoly segítséget jelentett, hogy 
az az egyetemi csapat, amely már 
évek óta kutatja az Avas-észak ta-
lajviszonyait, rendelkezésre bocsá-
totta eddigi vizsgálati eredménye-
it a földtani felépítésre, a rétegsor 

stabilitására, veszélyforrásaira, me-
chanikai és hidrogeológiai adottsá-
gaira, valamint káreseteire vonat-
kozóan. A Geokomplex Kft.-vel 
közösen megtervezték azt a mag-
fúrást, amely a cég felajánlásaként 
a héten zajlott, a Bortanya mellet-
ti szakaszon, a domb lábazati részé-
nek feltárása, megismerése céljából. 
A Kozák Miklós geológus-mérnök 
vezette kutatócsoport kidolgozta a 
szükségesnek ítélt felméréseket, az 
erre épülő munkafázisokat, megha-
tározva a prioritási sorrendet is. 

– Várhatóan a 2012-es év első ne-
gyedévére kirajzolódik az a komp-
lex rekonstrukciós munkasor, 
amelynek első, jelentősebb fázisait 
még ugyanebben az évben meg le-
het valósítani – összegezte Pfliegler 
Péter. – Az önkormányzat nevében 
köszönöm az eddig nyújtott, önzet-
len segítséget, bízunk benne, hogy a 
munkacsoport tevékenysége való-
ban hozzájárul majd a helyzet ren-
dezéséhez. Ahhoz, hogy az Avas 
földtani szempontból is biztonsá-
gosabbá váljon, és az oda tervezett 
fejlesztések hosszú távon is a város 
polgárait szolgálják.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

Panel: az országos támogatás tizede a miénk
Miskolc kiemelt támogatást 
kapott a panelrekonstrukció 
keretében, az országos tá-
mogatásnak mintegy tíz szá-
zalékát sikerült megszerezni.

Miskolcon jelenleg 43 befogadott 
panelprogramos pályázat fut, ezek 
közül – még áprilisban – 16 kap-
ta meg a kormányzati támoga-
tást, ami közel 1,8 milliárd forin-
tos beruházást jelent. Ezek még 
2009-es pályázatok, a pozitív dön-
tésnek köszönhetően minden-
hol elkezdődhet idén a munka, 
a nagy részüknél be is fejeződik. 
Mint Schweickhardt Gyula, a Mis-
kolc Holding Zrt. projektvezető-

je elmondta, a 16 társasház közül 
kettőnél nincs önkormányzati tá-
mogatás (nem igényeltek), a töb-
bi 14-nél a pályázati eljárás bonyo-

lítását és a műszaki ellenőrzést is a 
Miskolc Holding Zrt. végzi.

Pont került a még két, függőben 
lévő pályázatra is. Ahogy arról be-
számoltunk, egy újonnan beépített 
feltétel miatt kérdésessé vált négy 
miskolci társasháznál, hogy a kivite-
lező megfelelő-e, és így hozzájuthat-
nak-e az állami támogatáshoz. Mint 
a projektvezető most elmondta, a 
korábban gondolkodó két társasház 
is úgy döntött, közös megegyezéssel 
szerződést bont a kivitelező céggel. 
Számukra a holding folytatta le az új 
pályázatot, melynek beadási határ-
ideje pontosan szerdán járt le, így az 
ő esetükben sincs jelentős csúszás. 

Elhangzott az is, hogy fokozta a 
Miskolc Holding Zrt. az ellenőr-
zést, ezentúl már az egyes munka-
folyamatok részeinek elszámolá-

sához kapcsolódó szakaszszámlák 
benyújtásához is tételes felmérési 
naplót és műszaki ellenőri igazo-
lást kérnek. Ugyanakkor a kötelező 
jótállás időtartamát az eddigi 2-3 
évről 5-re emelték, a garancia mi-
nimumösszegét pedig a beruházás 
bruttó értékének 5 százalékára – de 
elbírálási szempont volt, ha a cégek 
ettől is többet vállaltak.

Schweickhardt Gyula szerint kü-
lön öröm számukra, hogy a felújí-
tások több mint 90 százalékát helyi 
vállalkozók végzik, bíznak benne, 
hogy ez továbbra is így lesz. A töb-
bi 27 pályázat esetében is szeretnék, 
ha mihamarabb döntés születne, ez 
attól függ, mikor lesz meg a szük-
séges kormányzati forrás. A jelen-
leg elinduló beruházásoknál az álla-
mi hányad ötven százalékos, míg az 
önkormányzat 13–15 százalékos tá-
mogatást biztosít.      

            Horváth I. | fotó: M. L.

Népszámlálás: együttműködést, 
óvatosságot kérnek

A héten kikézbesítették a nép-
számláláshoz szükséges, adat-
felvételi csomagokat – keddtől 
péntekig –, október 1-jén pedig el-
kezdődik az összeírás.

» folytatás az 1. oldalról
Csiszárné Sajgó Erika elmondta: 
eddig nem kaptak jelzést rend-
kívüli eseményekről, esetleges 
atrocitásokról, rendben ment a 
kézbesítés. Ha valaki nem kapott 
adatszolgáltatási csomagot, sze-
mélyesen és telefonon is jelezhe-
ti ezt. A polgármesteri hivatal Pe-
tőfi út 1–3. szám alatti épület I. 
emeletén a népszámlálási ügy-
intézőknél, vagy a 46/512-801, 
illetve a 46/512-700/2124 mel-
léken lehet érdeklődni, informá-
ciót kérni az adott körzet számlá-
lóbiztosának elérhetőségéről.

Az esetleges csalások, visz-
szaélések, konfliktusok elkerü-
lése, kiküszöbölése érdekében a 
hatóságok fokozott óvatosság-
ra hívják fel a figyelmet. A terü-
letileg illetékes összeíró személy 
nevének, azonosítójának és tele-
fonszámának szerepelnie kell az 

adatszolgáltatási csomag boríték-
ján. A számlálóbiztosok szemé-
lye a KSH 80/200-014, 80/200-
224 ingyenesen hívható, zöld 
számain ellenőrizhető le.

A népszámlálás során az adat-
szolgáltató (lakos) személyes ok-
iratait a számlálóbiztosok nem 
kérhetik el, ők viszont hitelt ér-
demlően, okmányaikkal kötele-
sek magukat igazolni. A számlá-
lóbiztosi igazolvány kizárólag az 
összeíró személyazonosságát iga-
zoló, fényképes okmánnyal (sze-
mélyi igazolvány, jogosítvány, út-
levél) együtt érvényes.

Lehetőség szerint készüljünk 
fel a számlálóbiztosok fogadásá-
ra, ha ismeretlen személyt enge-
dünk be otthonunkba, soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül.

Ha mégis baj történik, azon-
nal értesíteni kell a rendőrséget 
az ingyenes 107-es, vagy a 112-
es segélyhívó számokon. Korábbi 
bűncselekményre utaló adat ese-
tén névtelenül hívható a rendőr-
ség által működtetett Telefonta-
nú száma is: 80/ 551-111.

Szepesi S.  | fotó: J. Á.

Dicsőség a sportolóknak
Az elmúlt tanév diákolimpi-
ai és szabadidős versenyein 
kiemelkedő eredményeket 
elért tanulókat, testnevelőket 
díjazta csütörtöki ünnepsé-
gén a Miskolc Városi Diák-
sport Szövetség a Miskolci 
Nemzeti Színházban.

Méltó visszaemlékezésre ad alkal-
mat az esemény a miskolci Nem-
zetiben, hangsúlyozta köszöntőjé-
ben Zsiga Marcell, Miskolc sportért 
felelős alpolgármestere. Ezt alátá-
masztva, a hátunk mögött hagyott 
tanév eredményeit ismertetve Lódi 
Gábor, a Miskolc Városi Diáksport 
Szövetség elnöke kijelentette: a 
2010/2011-es célokat maradéktala-
nul elérték.

– Új kapcsolatokat építettünk, 
innovatív megoldásokat vezettünk 
be. A cél az volt, hogy a rendelke-
zésre álló pénzügyi forrásokat a le-
hető leghatékonyabban használjuk 
fel, minél több gyereket bevonjunk 
a versenyekbe, korszerűsítsük a vi-
adalokat és kibővítsük a szabadidős 
kínálatot – értékelt a sportvezető.

Hat korcsoportban, 17 sportág-
ban közel nyolcezer miskolci di-
ákot mozgattak meg a diáksport 
szövetség által szervezett megmé-
rettetések: a megyei döntőkön az 
általánosok 81, míg a középisko-
lások 85 első helyet szereztek, 20 
egyéni vagy csapat országos bajno-
ki címet hoztak városunknak, to-
vábbá több mint hetven helyezést 
(2–8.) vittek el a legrangosabb ve-
télkedőről a város diákjai.

Idén 23 millió forintot biztosított 
az önkormányzat a szervezet műkö-
désére, ebből 11-et csütörtökön osz-
tottak szét az elért eredmények alap-
ján az oktatási intézmények között.

Soós P. | fotó: M. L.

Pontverseny 
Általános iskolák:

1.  Szabó Lőrinc általános iskola, 9989 pont

2.  Szilágyi Dezső általános iskola, 7243 pont

3.  Könyves Kálmán általános iskola, 5688 
pont

Középiskolák:

1. Diósgyőri Gimnázium, 11 585 pont

2. Herman Ottó Gimnázium, 8885 pont

3.  Diósgyőr-Vasgyári szakképző, 6562 pont

Országos bajnokok:
Atlétika: V–VI. korcsoport, 3000 m akadály-
futás: Hencz Gergő, Andrássy Gyula Szak-
középiskola. Felkészítő tanár: Gelsei László

Grundbirkózás: Fazekas általános iskola fiú-
csoportja. Felkészítő tanár: Gecsei László

Duatlon: IV. korcsoport: Fényi Gyula Jezsu-
ita Gimnázium fiúcsapat. Felkészítő tanár: 
Molnár Attila

Sakk: III. korcsoport, egyéni: Kassai Lilla, 
Szilágyi Dezső általános iskola. Felkészítő 
tanár: Békési Tibor

Gyorskorcsolya: IV. korcsoport, rövid- és 
hosszútávú: Sajó Márton, Herman gimná-
zium. F.: Mayer Péter. VI., rövidtáv: Miskolc-
zi Márk; hosszútáv: Túróczy Örs, Herman 
gimnázium. F.: Mayer Péter. V.: rövid- és 
hosszútávú: Ritó László, Berzeviczy szak-
középiskola. F.: Kosztopulosz Nikolasz. V–
VI. váltó: Miskolc (Godó Dániel, Miskolczi 
Márk, Túróczy Örs – Herman, Ritó László – 
Berzeviczy). F.: Mayer Péter

100 milliós 
megtakarítás 
Harminckilenc önkormányza-
ti intézmény és öt Miskolc Hol-
ding Zrt.-tagvállalat közös föld-
gázbeszerzése által 103,5 millió 
forint megtakarítás várható a 
2011–2012. évi gázévben.

A város közgyűlése 2010. no-
vember 11-én hagyta jóvá az 
önkormányzati tulajdonban 
lévő intézmények és gazdasági 
szervezetek energetikai kon-
cepcióját. A határozat szerint a 
MIHŐ Kft. végezte a 20 m3/h 
feletti lekötött teljesítmény-
nyel rendelkező önkormány-
zati intézmények 2011–2012. 
évi földgázbeszerzését. 

A közös közbeszerzési pá-
lyázat nyertese, a Főgáz Zrt., 
az eredményhirdetés időpont-
jában számolt árakon 480,4 
millió forint + áfáért szállítja a 
földgázt a harminckilenc ön-
kormányzati intézménynek és 
az öt Miskolc Holding-tagvál-
lalatnak, s ez, a becslés szerint  
103,2 millió forint + áfával ala-
csonyabb összeg, mint ha nem 
közösen vásárolnának – kö-
zölte Pásztor Imre, a holding 
kommunikációs vezetője.
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Tarolt az Oscar-esélyes Légzés
Minden eddiginél nagyobb ér-
deklődés övezte az eddigi legerő-
sebb versenyprogramot prezen-
táló, 8. Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivált.

14 nagyjáték-, 19 kisjáték-, 10 
dokumentum- és 15 animációs 
film volt versenyben a díjakért. 
Bemutattak ezen kívül 6 nagy-
játékfilmet versenyen kívül, 9 
filmklasszikust is láthatott a kö-
zönség és több kiállítás, kon-

ferencia, workshop és koncert 
szórakoztatta a mozirajongókat.

– Egy jó film mondjon el egy 
történetet, s egy csepp varázslat 
fészkelje bele magát – mondta 
a díjátadón Zsiga Marcell, kul-
túráért is felelős alpolgármester. 
Hozzátette: a miskolci filmfesz-
tivál – a nyár eleji operafeszti-
vállal egyetemben – hozzájárul 
ahhoz, hogy Miskolc levetkőzi 
nehézipari múltját, s annak he-
lyébe a kultúra lép.                  Kiss J.

Változhatnak a körülmények az egyetemen
Miskolcra látogatott múlt 
pénteken a Kutatók éjszaká-
jára Réthelyi Miklós nem-
zetierőforrás-miniszter. A 
tárcavezetőt a felsőoktatás 
átalakításáról, az általános is-
kolák állami kézbe vételéről, 
illetve a rezidensprogramról 
kérdeztük.

– Újabb és újabb verziók látnak 
napvilágot a tervezett felsőokta-
tási törvény tartalmáról. Mi az 
elképzelés, ami mentén készül 
az anyag?
– Valóban több elképzelés is ke-

ring, ami találgatásokra ad okot, de 
ez nem feltétlenül baj, ugyanis jó 
ötletek vetődnek fel a kialakuló vi-
ták során. Az ország jelenlegi gaz-
dasági helyzetében azt látni kell, 
hogy ennyi, államilag finanszíro-
zott helyet nem tudunk 2012-ben 
biztosítani. Idén 96 ezren jutottak 
be a felsőoktatásba, kétharmaduk 
államilag finanszírozott képzésbe. 
Át kell gondolni, milyen szakok 
vannak hasznára a gazdaságnak, 
illetve a Budapest – vidék vonat-
kozását is. Azt nem szeretnénk, 
hogy ezek a változások egyik pil-
lanatról a másikra érjék az egye-
temeket. Éppen ezért a fontosabb 
változásokat folyamatos beveze-
téssel tudom elképzelni. A cél az 

marad, hogy aki szeretne a felső-
oktatásban tanulni, annak megle-
gyen ehhez a lehetősége. De az is 
cél kell, hogy legyen, hogy olyan 
diplomákat támogassunk, és olyan 
végzettséget szerezzenek a hallga-
tók, amellyel dolgozni is tudnak. 
A Miskolci Egyetem jó példa erre, 
hiszen a Bosch idetelepülése az in-
tézmény érdeme is. Azt szeret-
nénk, hogy jó törvény szülessen, 
ezért természetesen a felsőoktatási 
intézmények elképzeléseit is meg-
hallgatjuk.

– Arról is lehetett hallani, hogy 
a Miskolci Egyetem is átala-
kulhat, a gépész szakok támo-
gatottak maradnának, míg a 
bölcsészekre esetleg csak fizetős 

módon juthatnának be a hall-
gatók. Van-e ilyen elképzelés?
– A Miskolci Egyetemnek fon-

tos szerepe van a felsőoktatásban 
és nekem semmi kétségem nincs 
afelől, hogy a jövőben is így fogja 
ellátni a feladatát. Még semmi sem 
biztos, az elképzelhető, hogy ezt a 
munkát más körülmények között 
végzi majd, de a szerepe biztosan 
nem változik.

– Milyen változást hoz majd az 
alapfokú oktatásban az, hogy 
az általános iskolák állami kéz-
be kerülnek?
– A tanulók továbbra is helyiek 

lesznek, ahogy a tanárok is ugyan-
azok maradnak majd, akik koráb-
ban. Persze, változik majd, hogy 

ki nevezi ki az igazgatót, de ez az 
adott település iskolája marad. A 
rendszernek az előnyeit kell meg-
felelően kidolgozni, hogy minden-
kinek az érdekeit szolgálja. Az álla-
mi kézbe kerüléssel a legfőbb cél a 
szervezés és oktatás minőségének a 
szavatolása.

– Első körben nem volt túl sike-
res a rezidens ösztöndíj-prog-
ram. Milyen lehetőségeket lát az 
orvosok itthon tartására?
– A problémát nyilván olda-

ni tudná, ha a fizetéseket észre-
vehető módon emelnénk, azon-
ban reálisan gondolkodva látszik, 
hogy erre 2012-ben sem lesz lehe-
tőség. De szeretnénk, ha a szakor-
vosképzésben résztvevők a mun-
kájuk mellett átmeneti megoldást 
kaphatnának. Ezért született az 
ösztöndíjprogram, ami jelen hely-
zetben jelentős segítség lehet, még 
ha mindent nem is old meg. A pá-
lyázatra első körben 140-en je-
lentkeztek, ami csalódás volt, de 
egyben azt is jelenti, hogy ennyien 
biztosan itthon akarnak dolgoz-
ni. Most átalakítottuk, kiszélesí-
tettük a feltételeket és decembe-
ri határideje van a jelentkezésnek. 
Én optimista vagyok, bízom ben-
ne, hogy ezzel egy kis segítséget 
tudunk nyújtani. Fontos eleme 
a programnak az is, hogy a rezi-
densek vállalják: nem fogadnak el 
hálapénzt – meglátjuk, ez milyen 
eredményeket hoz.

Horváth Imre | fotó: Mocsári L.

Zeneünnep Miskolcon is
Október 1-je a zene világnapja, 
melyet már hagyományosan Mis-
kolcon is megünnepelnek – idén 
két helyszínen is.

Szombaton este 7 órától, a vas-
gyári Szent István-templomban 
három ünnep kapcsolódik egy-
be: a zene világnapja, Liszt Fe-
renc születésének 200. évfordu-
lója és a vasgyári Szent Ferenc 
Kistestvérei szerzetesközösség 
fennállásának 20. évfordulója. 
Itt a Forrás Kamarakórust Ba-
lásné Molnár Ildikó és Flach An-
tal vezényli majd, közreműködik 
Kuttor Diána – ének, Sereg Ani-
ta – hegedű, Takács Adrienn és 
Flach-Veczán Gabriella – zon-
gora, Bereczki Ákos – orgona, 
Flach Antal – zongora, orgona.

A másik helyszín a Művésze-
tek Háza, ahol a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar a Hot Jazz 
Banddel ad közös koncertet Ko-
vács László vezényletével. Egé-
szen pontosan a szimfonikusok 
egyik fele, a zenekar másik fele 
ugyanis Marktoberdorfban ját-
szik. A zene világnapján kívül 
Carl Maria von Weber német ze-
neszerző születésének 225. év-
fordulóját is ünneplik a német 
városban, ez alkalomból pedig 
Weber-műveket hallgathat meg 
a közönség. 

Nem ez az egyetlen érdekesség 
azonban az új évadban a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar körül, 
igazi különlegességekkel készül-
nek a zenekar művészei, akik ez-
úttal is különleges vendégek köz-
reműködésével adnak húsznál is 
több hangversenyt.

– Az évad programját ezúttal 
is igyekeztünk úgy összeállítani, 
hogy minden koncert nagy ese-
mény legyen. Akár a karmester, 
akár a szólisták személye miatt, 
vagy éppen azért, mert egy kü-
lönleges darab szerepel a reper-
toárban – hangsúlyozza Kovács 
László karmester.

Csajkovszkij Anyeginjének 
előadásában a Művészetek Há-
zában például igazi világsztár is 
közreműködik.

 – Több alkalommal volt sze-
rencsém együtt játszani Lilya 
Zilbersteinnel, aki december 15-
én érkezik hozzánk. A világ leg-
nagyobb karmestereivel adott 
koncertet, nagyon tehetséges. 
Rendkívüli előadást hallhat ak-
kor is a közönség – mondja Ko-
vács László. A karmester szerint 
minden koncert különleges lesz, 
hiszen – többek között – Oláh 
Kálmán, Kocsis Zoltán vagy ép-
pen a Nemzeti Énekkar hangver-
senyei mindenhol, minden alka-
lommal rendkívüliek.

Az erdő élete – tanösvény, függőhíd, önállóság
Az állatok világnapján, ok-
tóber 4-én avatják fel a Mis-
kolci Állatkert és Kultúrpark 
új, különleges tanösvényét. 
Az intézménynek még szá-
mos terve van – ezek között 
szerepel az önállósodás is.

A miskolci vadaspark egy gyer-
tyános-tölgyes erdőben fekszik, 
ennek előnyeit használja ki az új, 
megvalósuló program, amit Kas-
sa váro sával együtt pályázott meg 
Miskolc. Lengyel Katalin, a Mis-
kolci Városfejlesztési Kft. ügyve-
zető igazgatója elmondta, közel 
150 ezer euróból jött létre a mis-
kolci vadasparkban lévő tanösvény 
és több kiadvány. Ebből 5 százalék 
önerőt kellett biztosítani. 

A tanösvényen 40 köbméter, 
sótelített vörösfenyőből készült, 

9 méteres magasles és egy völgy-
híd is található, ami 32 méter hosz-
szan szeli át a völgyet. A mocsaras 
terület felett átívelő híd a nedves 
élőhely világát mutatja meg már-
már extrém körülmények között. 
Az empirikus tapasztalat mellett 
nyolc oktatótábla is segíti a tanulás 
folyamatát, amelyek Wass Albert: 
Bulámbuk című történetét infor-
matívan mesélik el.

– A magasles egy tölgyfa világát 
szimbolizálja majd. Lesz egy csúsz-
da, amelyen lecsúszva a látogatók 
úgy érezhetik magukat, mint egy 
szú a fában, egy kötélpályán pedig 
megtapasztalhatják, mit lát a ba-
goly, miközben lecsap áldozatára 
– meséli Takácsné Magi Zsuzsan-
na, az állatkert igazgatója. Hangsú-
lyozza: a magasles felső szintjeire 
szeretnék becsalogatni a mókuso-
kat, és különböző odvakat is kiépí-
tenek majd, hogy idővel az állatok 
is birtokba vehessék az építményt.

A keddi avató fontos állomás az 
intézmény életében, azonban sze-
retnének további fejlesztéseket, 
felújításokat is. A legnagyobb vál-
tozást hozó terv azonban az ön-
állóság. A Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark tulajdonosa ugyanis a 
Városgazda Kft., működtetője vi-
szont a Miskolci Turisztikai Kft. 

Magyarországon 11 állatkert mű-
ködik, amiből a miskolci az egyet-
len, ami nem önálló egység. Janu-
ár 1-jén létrejött ugyan a Miskolci 
Állatkert és Kultúrparkért Alapít-
vány, ám az alapítványi pénz nem 
elég azokra a fejlesztésekre, amit 
a vezetőség szeretne elvégezni. 
Az állatkertben pedig 134 faj, 800 
egyed él, amelyeknek lakóhelyet, 
betegség esetén pedig ellátást kell 
biztosítani, ehhez azonban nem 
minden terület megfelelő.

Az állatkert vezetője, Takácsné 
Magi Zsuzsanna kérdésünkre el-
mondta: szándékukban áll önálló-
sodni. Ennek érdekében pedig már 
elkészült egy leválási terv. Az átfo-
gó önálló működési tervet is még 
ősszel szeretnék befejezni. Mint 
megtudtuk, a Városgazda Kft. és a 
Miskolci Turisztikai Kft. is támo-
gatja az állatkert kezdeményezését, 
és ők is megteszik a szükséges lépé-
seket az ügyben.

Díjazottak:
 Jameson CineFest-fődíj, Pressburger Imre-díj: Légzés
 Nemzetközi ökumenikus zsűri díja: Légzés
 Kritikusok díja: Légzés
 A zsűri nagydíja: Michael
 Legjobb kisjátékfilm: Raju
 Legjobb dokumentumfilm: Két világ közt
 Legjobb animációs film, Dargay Attila-díj: Elveszett és megtalált érzelmek osztálya
 FICC díja: A láthatatlan nő
 Film New Europe díja: Legjobb szándék

HIrdetés

Régizene Magyarország templomaiban III.
miskolci deszkatemplom  (Miskolc, Tetemvár)

2011. október 9., vasárnap, 16.00

A koncert tematikája: Lipcse, drezda, Weimar. 
SzuRaSeNkó DáNIel – blokflöte, BalázS aDRIeNNe – csembaló,

MátyuS GaBRIella  – orgona, kautzky JózSeF  – brácsa,
theateR BRaSS RézFúvóS eGyütteS

Jegyek 1000 Ft értékben válthatóak, a helyszínen. 

Galéria: színes programok, jövőtervek
A Múzeumok Őszi Feszti-
váljával veszi kezdetét a Mis-
kolci Galéria idei évada. A 
nehézségek ellenére számos 
színvonalas programmal 
várják a látogatókat, és ter-
vekből sincs hiány.

Az őszi programok sora az idén 
hatodik alkalommal megrende-
zendő, október 1-jén, vagyis meg-
jelenésünk napján kezdődő Mú-
zeumok Őszi Fesztiváljával nyílik 
meg. Kiemelt rendezvény lesz töb-
bek között – tudtuk meg a prog-
ramokat beharangozó szerdai saj-
tótájékoztató résztvevőitől – a 
Múzeumi Menüett és a Tárlatve-
zetések színészszemmel – Kincses 

Károly, majd Vida Péter közremű-
ködésével.

A jövő héten pedig négy kiállí-
tás-megnyitó és legalább öt ren-
dezvény szerepel az intézmény 
programpalettáján – a Miskol-
ci Galéria Városi Művészeti Mú-
zeum őszi rendezvényeiről prog-
ramajánlóinkban: a 11. oldalon és 
a minap.hu-n olvashatnak.

Bán András, a Miskolci Galéria 
Városi Művészeti Múzeum igaz-
gatója arról beszélt, hogy munká-
jukat nem befolyásolja a zárolás, 
szép, csendes ősznek néznek elé-
be. A jövőről szólva az intézmény-
vezető azt emelte ki, hogy aktívabb 
művészetközvetítői szerepet szán-
nak a Miskolci Galériának.

Az őszi programokról elhang-
zott, a galéria tervei között szere-
pel egy filmfesztiválokat bemuta-

tó kiállítás létesítése a CineFesttel 
szorosan együttműködve, és a ter-
vek szerint főszereplői lennének a 
„Kassa Európa kulturális fővárosa” 
(2013) programsorozatnak is. A 
Téli Tárlat jövő év elejére tolódik, 
így egybeesik majd a magyar kul-
túra napjával.

Kákóczki András, a polgármes-
teri hivatal kulturális osztályveze-
tője elmondta, hatalmas életerő 
nyilvánult meg a galéria részéről, 
mert a nehézségeket azonnal áthi-
dalták, belföldi és nemzetközi kap-
csolatokat építettek ki, új kiállító-
helyekkel, programokkal, világos 
jövőképpel rukkoltak elő őszre.

– Köszönet a kollégáknak és a 
támogatóknak, hogy tovább tol-
ják a miskolci kultúra szekerét – 
mondta az osztályvezető.

Soós P.

Építészbúcsú 
az Építésztől

A miskolci Kós-ház épületén 
fekete gyászlobogó leng. A mis-
kolci építészek, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Építész 
Kamara is gyászolja Makovecz 
Imre építészt, aki szeptember 
27-én, kedden hunyt el. Bodo-
nyi Csaba, a területi Építész Ka-
mara elnöke búcsúsorait a mi-
nap.hu-n közöljük.        fotó: MtI

Réthelyi Miklós (balra) a kutatók éjszakája alkalmából járt Miskolcon



a város lapja

MiNap

I. (VIII.) évfolyam 31. (39.) szám | 39. hét | 2011. október 1.

a város  5

Rezidensek és szakorvosok: 
maradnak, felmondanak?
Országjáró körútra indult kedden 
a Magyar Rezidens Szövetség, 
folytatva a korábban meghirde-
tett akciójukat.

A szövetség azt szeretné, ha az 
év végéig minél többen helyez-
nék „letétbe felmondólevelüket”, 
vagyis szándéknyilatkozatot ír-
nának alá arról, hogy felmonda-
nak januárban, ha nem történik 
semmi a bérek és a helyzet ren-
dezésére. 

A körutat Miskolcon, a me-
gyei kórházban kezdték, ahol 
Papp Magor, a szövetség elnöke 
elmondta: a rezidensszövetség ál-
tal meghirdetett akcióban eddig 
ezer fő fölött van a nyilatkozatok 
száma, tekintve pedig az aktivi-
tást, úgy gondolja, a célként kitű-
zött háromezer az év végéig össze 
fog gyűlni. Véleménye szerint a 
megállapodáshoz olyan jövőkép-
re és kezdeti bérre van szükség, 
ami lassítani tudja az orvos-el-
vándorlást. A minisztérium által 
a rezidensek számára meghirde-
tett ösztöndíjprogramot történel-
mi jelentőségűnek tartják, ha ez a 
bérrendezés és a viszonyrendsze-
rek javításának az első lépése, ha 
viszont ez az egyetlen intézkedés, 
akkor kudarcra van ítélve.

A fiatal orvosok helyben tar-
tására tett lépésekről Csiba Gá-
bor, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi Ok-

tatókórház főigazgató-főorvosa 
elmondta, azon kívül, hogy diffe-
renciálnak a fizetésekben – a hi-
ányszakmákban nagyobb a jut-
tatás –, néhány olyan pluszt is 
adnak, ami máshol nincs. Bér-
lakást, óvodát, bölcsődét bizto-
sítanak, a szabadidő eltöltéséhez 
megfelelő hátteret tudnak bizto-
sítani, megbecsülésük jeleként 
üdültetési programot kínálnak a 
dolgozóiknak. Ezeket mind be-
építik egy előmeneteli rendszer-
be, ugyanis véleménye szerint 
nem mindig csak a fizetés a lé-
nyeg. Hozzátette, nem érthetnek 
mindenben egyet a rezidensszö-
vetséggel, például azzal, hogy le-
tétbe helyezik a felmondásukat, 
hiszen munkáltatóként másként 
kell nézniük a világot, a céljaikkal 
viszont egyetértenek.

A megyei kórházban a Magyar 
Rezidens Szövetség tájékoztató-
ját majd harminc orvos hallgat-
ta meg – zárt ajtók mögött. Papp 
Magortól azt még megtudtuk,  
a következő egy-másfél hónap-
ban az ország összes nagy kórhá-
zát végigjárják, hogy konzultálja-
nak az egészségügyben kialakult 
helyzetről, és a lehetséges megol-
dásokról. Nem az a céljuk, hogy a 
jövő év elején működésképtelen-
né tegyék az egészségügyet, ha-
nem, hogy a hosszú távú megál-
lapodás megszülethessen.

H. I.

Dayka utca: novembertől 
már a hídon is átmehetünk
Nagyjából egy éve készült el a 
Dayka Gábor utca szélesítése 
és meghosszabbítása, mostanra 
pedig az uniós támogatási ösz-
szeget is le tudta hívni az ön-
kormányzat, mivel a korábban 
fennálló jogi problémákat meg-
oldották. Mindez a projektet le-
záró sajtótájékoztatón hangzott 
el csütörtökön a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. dísztermében.

Lengyel Katalin, a cég ügy-
vezetője emlékeztetett, a Dayka 
Gábor utca korszerűsítésének 
elsődleges célja a belváros észa-
ki és déli városrészeinek ösz-
szekötése a két tehermentesítőn 
keresztül. A mintegy 196,7 mil-

lió forintos beruházás az Észak-
magyarországi Operatív Prog-
ram keretén belül nyert 153 
millió forintos kormányzati és 
európai uniós támogatást. 

Lengyel Katalin elmondta, az 
út szerves egységet képez az IVS 
első ütemének útfejlesztései so-
rán megvalósuló Dayka-híddal, 
melynek a középső ága még nem 
használható. A hidat, a déli te-
hermentesítő többi szakaszának 
elkészülte után, várhatóan no-
vember közepén, végén adják át a 
forgalomnak (az építés az érintett 
szakaszok új terveinek elfogadá-
sát követően, az elmúlt hetekben 
indult újra).                                T. Á.

Az Alföldről érkezett Miskolc-
ra Szabó Sándor, aki 30 éve 
szolgálja lelkészként a belváro-
si református gyülekezetet. 

– Hajdú-Bihar megyei, szegény pa-
raszti családból származom. Vallá-
sos, református emberek az őse-
im. Különösen nagymamám, aki 
számára a Biblia volt az egyetlen 
könyv. Már nem látta az apró be-
tűket és engem kért meg az ol-
vasásra. Tőle örököltem a hitet, a 
bibliaolvasás szeretetét. Konfirmá-
lásom alkalmával érlelődött meg 
bennem a szándék. A hitbeli, lel-
ki erősítés érdekében a Debreceni 
Református Kollégiumba írattak, 
ott érettségiztem, ennek 40 éve – 
elevenítette fel érdeklődésünkre a 
gyökereket, az elhivatottság erede-
tét Szabó Sándor lelkész. 

Ez az indíttatás kijelölte útját, 
amely a Debreceni Református Te-

ológiai Akadémiára vezetett. Még 
az elvégzése előtt, 1974-ben se-
gédlelkészként került Miskolcra, 
a Tiszáninneni Református Egy-
házkerület püspöki hivatalába. 
Dolgozott Sárospatakon, Újszászi 
professzor mellett a tudományos 
gyűjteményben, Debrecenben a 
nagytemplomi gyülekezetben. 
Az abszolutórium megszerzé-
se után Skóciában, Edinburghban 
vett részt posztgraduális képzésen, 
majd hazakerülve Balmazújváros-
ban, Sárándon szolgálta a gyüleke-
zetet. 

– A lelkészi állás itt 1981-ben, 
pont 30 éve üresedett meg. Ebben 
az évben választották II. János Pál 
pápát, Thatchert, a vasladyt, a len-
gyel Szolidaritásnak köszönhető-
en megismertük az igazi demokrá-
ciát. Történelmi időket éltem meg, 
miközben Isten szolgálatára pallé-
rozódtam. Ez egy konfliktusos idő-

szak volt az életemben. Találkozott 
ifjúkori lázadásom a diktatórikus 
igazságtalansággal, amit nagyon 
nehezen tudtam tolerálni – idéz-

te fel Szabó Sándor a miskolci lel-
készi szolgálatának kezdetét. – Az 
Állami Egyházügyi Hivatal irányí-
totta az egyház belső ügyeit. Fi-
gyelték, ellenőrizték a lelkipászto-
rok tevékenységét. Ennek ellenére 
ez már a puhuló diktatúra volt. Ha-
tárokon átívelő kapcsolatok indul-
tak… Idekerülésemkor az építke-
zések időszakát éltük, fizikálisan és 
lelkileg is: 1981-ben újították fel a 
Kossuth utcai templomot, az egy-
házkerületi székház is ekkor épült. 
Azóta itt lakom, ebben a házban a 
családommal együtt, a templom 
tőszomszédságában. 

A lelkész legfontosabb tevékeny-
sége a gondjaira bízott gyülekezet 
szolgálata. Ezért kértük Szabó Sán-
dort, hogy ebből a tekintetből is 
hasonlítsa össze a kezdeteket a je-
lennel. 

– Az akkori tagok többségét a 
30 év leforgása alatt eltemettem. 

Egészen pontosan 1430 főt, ami 
több, mint egy gyülekezet létszá-
ma. Szerencsére volt 1382 keresz-
telés is. Amikor ide kerültem, if-
júsági munkát nem végezhettünk. 
Időskorú, de komoly hitben élő 
személyekből állt a gyülekezet. Az-
óta látványában, összetételében is 
nagyot változott, a felnövekvő ifjú-
ság is egyre nagyobb számban in-
tegrálódik a gyülekezetbe, főleg, 
mióta a Nyilas Misi Ház működik. 
Ez 2000–2003 között épült, és hi-
ánypótló meglátás volt. A semmi-
ből indultam és 100 milliós épület 
született belőle. Lelki, társadalmi 
hasznosságát városi szinten is el-
ismerték, mikor az idén Az év ci-
vil szervezete lett a Nyilas Misi Ala-
pítvány. 

Beszélgettünk még a lelkésszel 
az Eszter-harang megmentéséről, 
az uniós pályázati támogatással az 
alaptól a torony tetején lévő arany-

kakasig megújult templomkülsőről, 
a németek által felújított, régi, elpo-
rosodott orgonáról. A templom-
belső felújításáról, amely magá-
ba foglalta a teljes vezetékcserét, új 
világítás beszerelését, új hangosí-
tást… amire csak annyit mondott 
jelzőként a lelkész, hogy heroikus 
küzdelem volt. Így élte meg a szol-
gálatának 30. évfordulóját. A mun-
ka megy tovább.

– Mit tekintek a legnagyobb 
sikernek? Amikor a prédikáci-
óm nyomán megértették a hívek 
az Isten igéjét. Minden prédiká-
ciót leírok, csak egyszer mondok 
el. A legnagyobb öröm számom-
ra, amikor a hívek visszamondják 
a 10, 20 évvel ezelőtti prédikáci-
ómat. Lelkipásztor ettől nagyobb 
elismerést nem kaphat. Visszate-
kintve: nem volt hiábavaló a 30 
éves fáradozás. Felemelő érzés 
számomra a szeretet, amivel kö-
rülvesznek – mondta meghatot-
tan Szabó Sándor. 

Csontos László

Miskolc Bolt: a régiót is bemutatja
Hiánypótló jelleggel miskol-
ci ajándéktárgyakat, külön-
legességeket kíván árulni a 
főutcán a Miskolc Holding.

Még meg se nyitottak, de máris ki-
nőtte eredetileg tervezett, a Vil-
lanyrendőr melletti helyiségét a 
bolt, így egy másik, jelenleg üresen 
állót néztek ki maguknak.

– Régóta érlelődő gondolat 
megvalósítása vette kezdetét egy-
két hónappal ezelőtt. A Miskolc 
Holding egyik tagvállalata egy 
olyan üzlet megnyitását javasolta, 
amelyben emlék-, ajándék-, illet-
ve használati tárgyakat árulnának, 
melyek jellegükben, témájukban 
Miskolchoz kapcsolódnak – ele-
venítette fel érdeklődésünkre a 
történetet Pásztor Imre, a Mis-

kolc Holding kommunikációs ve-
zetője. – Ez lenne a Miskolc Bolt, 
amely igazi hiánypótló, hiszen sok 
nagyvárosban már természetes a 
helyi értékeket felvonultató üzlet, 
nálunk viszont nincs ilyen. Pedig 

mind külföldön, mind itthon jár-
va általában vesszük a városok pó-
lóit, a hűtőmágneseket, egy-egy ér-
tékes, érdekesebb, jellemző tárgyat, 
alkotást.

– A Miskolc Bolt koncepció-
ja időközben az eredetihez képest 
változott, tovább bővült, amely 
az üzlet nyitását is csúsztatja, an-
nak helyét is megváltoztatva. Az 
együttműködés, amely kezdetben 
inkább csak Miskolcra és az itt élő, 
alkotó művészekre, helyi értékeket 
előállítókra korlátozódott, kibővült 
a Miskolchoz szervesen kapcsoló-
dó települések képviselőivel, ezál-
tal a térség értékeinek bemutatá-
sát, árusítását is felvállalva. Szintén 
a koncepció bővülésének eredmé-
nye, hogy a klasszikus üzletfunkció 
mellett egy kóstoltatásra, vendéglá-
tásra alkalmas belső tér megvalósí-
tását is felvállalná az üzlet. Többek 
között ennek is köszönhető, hogy a 

bolt egy nagyobb és frekventáltabb 
helyet „nézett ki” magának a főut-
cán. A környező települések pol-
gármestereivel, a helyi értékeket és 
a Miskolcra jellemző termékeket 
előállítókkal további egyeztetések 
szükségesek, de reményeink sze-
rint decemberben kinyithat a Mis-
kolc és térsége értékeit, kulináris 
kínálatát bemutató bolt, ahol érde-
mes lesz szétnézni, akár karácso-
nyi ajándékokat is keresve – tudtuk 
meg Pásztor Imrétől.

Azt is megtudtuk, hogy a Mis-
kolc Bolt tervezett helyén, a Szé-
chenyi utca 35. szám alatt a Szocio 
Produkt nyit irodát, ahol a lakosság 
nyomdai, papír- és varrodai termé-
keket és szolgáltatásokat, valamint 
szerkesztési és design-terveket ren-
delhet meg. Információnk szerint, 
amennyiben sikerül megegyezni, 
akkor a színházzal majdnem szem-
ben lévő, egykori Capri cukrászda 
helyén nyitják majd meg a Miskol-
cot és a régiót bemutató üzletet.

Csontos L. 

Miskolctapolca: komplex fejlesztési terv készül
Lengyel Katalin: célunk a régi, európai színvonalú, fürdővárosi hangulat visszaállítása

Miskolctapolca fejlesztésére 
komplex terv készül, mely-
nek fő eleme a strandfür-
dőfejlesztés. A koncepció a 
teljes területet felöleli, a kő-
bányától egészen az egye-
temig. A szakmai-fejleszté-
si koncepció anyaga jelenleg 
egyeztetés alatt áll.

A város vezetése kiemelten keze-
li Tapolca fejlesztését, megújítását, 
amely egyaránt fontos az ott élők-
nek, a miskolci lakosoknak és az 
idegenforgalom fellendítése szem-
pontjából is – tudtuk meg Lengyel 
Katalintól, a Miskolci Városfejlesz-
tési Kft. ügyvezetőjétől.

Úgy gondolják, Miskolctapol-
ca turisztikai fejlesztése mind Mis-
kolc, mind a régió turizmusa szá-
mára kitörési pontot jelenthet.

– A magas színvonalú (bel- és 
külföldi biztosítási rendszerek által 
is támogatott) gyógyturisztikai, re-
kreációs-rehabilitációs központ ki-
alakítása, gyógyszálláshelyek meg-
teremtése befektetők segítségével, 
szervezett programturizmus be-
indítása, a megye és Észak-Ma-
gyarország turizmusának országos 
szintű újrapozicionálását eredmé-

nyezheti. Célunk Miskolctapolca 
régi – európai színvonalú – fürdő-
városi hangulatának visszaállítása 
és komplex egészségturisztikai fej-
lesztése – tájékoztatott Lengyel Ka-
talin.

A turisztikai fejlesztés előkészí-
tését a Miskolci Városfejlesztési 
Kft. koordinálja, de a munkában 
részt vesznek az önkormányzat és 
a Miskolci Turisztikai Kft. szak-
emberei is. A munka menetéről 
megtudtuk, azzal kezdődött, hogy 
megismerkedtek az eddig elkészült 
tervekkel. Kialakították a turiszti-

kai projekt elemeit, lakossági fó-
rumokat tartottak és tárgyaltak a 
tapolcai civil szervezetek képvise-
lőivel is.

– Az ügy fontosságára való te-
kintettel – valamint annak érdeké-
ben, hogy a lehető legjobb szakem-
berek bevonásával határozzuk meg 
Miskolctapolca fejlesztési iránya-
it – vontunk be a tervezésbe külső, 
turisztikai projektek tervezésében, 
megvalósításában, menedzselésé-
ben jártas, elismert tanácsadó cé-
get, nevezetesen az Eurospa Kft.-t 
– teszi hozzá az ügyvezető.

A fejlesztésére komplex terv ké-
szül, a koncepció Tapolca teljes 
területét felöleli. A tervezett pro-
jektelemek: a fürdő kialakítása, a 
park, csónakázótó felújítása, vá-
rosligeti funkciók erősítése, a bar-
langfürdő-szolgáltatás fejlesztése, 
a monostor feltárása, bemutatá-
sa, a Hejő-liget fejlesztése, a ko-
lónia területének rehabilitációja, 
kapcsolódva Görömböly fejlesz-
téséhez. A megvalósítás a tervek 
szerint több lépcsőben történhet 
meg, uniós és hazai támogatási 
források bevonásával. 

– A szakmai-fejlesztési koncep-
ció anyaga jelenleg egyeztetés alatt 
áll. Ha a szakmai egyeztetés befe-
jeződik, széleskörű tájékoztatást 
adunk. Azért dolgozunk, hogy a 
Tapolcán élők és egyben minden 
miskolci elégedett legyen, jól érez-
zék magukat Miskolctapolcán, szí-
vesen töltsék itt az idejüket – zárta 
a tájékoztatást Lengyel Katalin.

Czinkné Sztán Anikó, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezetője a té-
mához kapcsolódva elmondta, fő 
elemnek a strandfürdőfejlesztést 
tartják, amely a korábbi strand te-
rületén kívül a környezetét is érin-
ti majd. Teljesen egyedi fürdőt 
szeretnének kialakítani, ami régi 
vágya a helyieknek és a miskolci-
aknak, és ami évek óta elmaradt.

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Jubilált a templomfelújító, közösségépítő lelkész
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Szívultrahangot kapott a GYEK
Tizenkét millió forint értékben szívultrahangos készüléket adományo-
zott a Velkey László Gyermekegészségügyi Központnak az ÉMÁSZ 
Nyrt., mellyel elősegítik a beteg gyermekek életfunkcióinak megfigye-
lését. Az adományt ünnepélyes keretek között szeptember 23-án, pén-
teken adták át a GYEK aulájában.

– Az átadott digitális Color-
Doppler készülék lehetővé teszi 
az újszülöttek komplett kardioló-
giai, valamint a kutacson keresz-
tül végzett koponya, továbbá a 
has, a lágyrészek, ízületek és bizo-
nyos erek ultrahangos vizsgálatát. 
Akár ezer gramm alatti születési 
súlyú koraszülött anatómiai viszo-
nyairól is tud tájékoztatást adni a 
gép az ultrahangkészülékhez kap-
csolt vizsgálófejek mérete és kibo-
csátott frekvenciái miatt – tudtuk 

meg Szűcs Ildikótól, a koraszülött-
újszülött pathológiai osztály osz-
tályvezető főorvosától. Hozzátet-
te: az osztályon évente körülbelül 
800 gyermeket gondoznak, ápol-
nak – közülük mintegy 400-450 
szorul intenzív ellátásra. Lehetőség 
szerint naponta használják majd a 
gépet, mely az újszülöttek eseté-
ben az életben maradás esélyét is 
nagyban javíthatja.

– Az első hetek nagyon veszé-
lyesek a koraszülötteknél, főleg, ha 

mozgatni is kell őket. Ezzel a géppel 
meg tudjuk azt oldani, hogy közvet-
lenül a betegágy mellett vizsgáljuk 
a gyermeket, és így szerzünk infor-
mációt az életfunkcióiról – emelte ki 
Szűcs Ildikó.

Az átadáson Nagy Kálmán, gyer-
mekellátásért felelős igazgató he-
lyet tes elmondta, hogy a Tu do-
mánnyal a Gyermekek Egészségéért 
alapítványon keresztül beszerzett 
készülék évek óta fennálló hiányt 
pótol. Megléte által a korszerű ko-
raszülött-ellátás megvalósításának 
lehetősége tovább fog növeked-
ni, melyből természetesen a gyere-
kek profitálnak leginkább – hangsú-
lyozta.

Velkey Imre, az alapítvány kura-
tóriumának titkára németül is meg-
köszönte Marie-Theres Thiellnek, az 
ÉMÁSZ Nyrt. Igazgatósága elnöké-
nek a készüléket. Elmondta, hogy az 
utóbbi években ilyen drága gépet 
nem kaptak, majd hozzátette: ilyen 
nehéz gazdasági viszonyok között 
különösen nagy köszönet jár annak, 
aki ekkora adománnyal járul hozzá a 
gyerekek gyógyításához.

Az adományozás  előtörténetét 
már Marie-Theres Thielltől  tudtuk 
meg, aki elmondta: tavaly kará-
csonykor járt a koraszülöttosztályon. 
Akkor a GYEK szintén egy nagyobb 
adományban  részesült a vállalattól. 
Abból az összegből multifunkciós 
monitort, valamint gyógyszer- és in-
fúzióadagoló pumpát vásároltak. A 
koraszülött osztály megtekintésekor 
osztotta meg vele Szűcs Ildikó dok-

tornő nagy álmát a szívultrahangos 
készülékről.

Marie-Theres Thiell ígéretet tett ek-
kor arra, hogy segítenek előteremte-
ni a szükséges összeget a GYEK-nek 
az újszülöttek vizsgálatához hasz-
nálható ultrahangkészülék beszer-
zéséhez. Sólyom Enikővel, az akkori 
GYEK-intézetvezető főorvossal is kö-
zös munkában végül idén szeptem-
berre realizálódott az ígéret.

– Bízunk abban, hogy a régióból 
nagyon sok gyereknek tudnak majd 
segíteni ezzel a készülékkel. Úgy 
érezzük, hogy szociális felelősség-
gel tartozunk az emberek felé, és 

ezért helyesebbnek láttuk egy olyan 
intézmény támogatását, amely se-
gít az embereken. Úgy gondolom, 
hogy a kórház dolgozóinak szak-
értelme és a berendezés hasznos 
és eredményes kombinációt jelent 
majd – mondta Marie-Theres Thiell.

Az ÉMÁSZ Nyrt. régóta kiemelt 
figyelmet fordít a szolgáltatási te-
rületén lévő kulturális, illetve szo-
ciális-egészségügyi intézmények 
támogatására, a hátrányos helyze-
tű közösségek életkörülményeinek 
javítására, a felzárkózás esélyének 
megteremtésére.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

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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HIrdetés

Power Plate: karcsú izomzat, mindössze harminc perces edzésekkel
 A szépségipar területén egye-
dülálló technológiát hozott el 
megyénkbe a Power Plate stú-
dió és szépségklinika, mely a 
közelmúltban nyílt meg Mis-
kolcon, a szentpáli út 2–6. szám 
alatt, a Plaza oldalában, a West 
side emeletén.

A Power Plate Amerikában és Nyugat-eu-
rópában már régóta népszerű edzésfor-
ma, olyan sztárok űzik, mint Madonna, 
sting vagy Gwyneth Paltrow, és a Forma–
1-es versenyzők. ezt az új vibrációs tré-
ninget ma már nálunk is egyre többen 
ismerik és szeretik. Az MKB Veszprém ké-
zilabda-válogatott tagjai, Csomor Csil-

la színésznő, Zimány Linda, dukai regina 
modellek, profi ökölvívók is ezt az edzés-
formát választották. Nem is csoda, hiszen 
amellett, hogy velünk az edzés a test min-
den izmát átmozgatja, mindössze har-
minc percig tart. ezt pedig még a legel-
foglaltabb emberek is be tudják illeszteni 
zsúfolt hétköznapjaikba.

A stúdió vezetője, Bóna Ágota elmond-
ta, a Power Plate-edzés azért is olyan nép-
szerű, mert hihetetlenül rövid idő alatt 
látható, érezhető, gyors változást ered-
ményez. Mindennek alapja, hogy a Power 
Plate a vibráció, vagyis a frekvencia és 
amplitúdó függvényében, valamint a gra-
vitációs erő megnövelésével dolgozik, 
ami azt jelenti, hogy a Föld egyszeres gra-
vitációs erejét megnöveli 18, 23, 32-szere-
sére, így a gépen edző szervezetét folya-
matos terhelés alá helyezi. Mindemellett 
az átlagos edzésektől eltérően 1 másod-
perc alatt az izmok nem egyszer húzód-
nak össze, mint bármely más edzésforma 
során, hanem a gép beállítása alapján har-
mincszor, harmincötször, vagy akár negy-
venszer, ezáltal pedig felgyorsul az izmok 
munkájának eredményessége. számada-
tokkal illusztrálva, ez a 30 perces edzés 
tehát olyan izomösszehúzódást eredmé-
nyez, mint egy másfél órás intenzív, pihe-
nőidő nélküli erősítő edzés. 

Az edzés és előnyei
Az edzés alapja tehát  a gyorsulás, ezért 
hívják vibrációs vagy gyorsulásos tréning-
nek. egy tréning több részből áll: beme-
legítés, egyensúlyközpont-erősítés, izom-
erősítő szakasz,   nyújtó gyakorlatok és 
végül a masszázs. A Power Plate ugyanis 
nem egy egyszerű fitneszgép, és nem is 
elektromos izomstimulálást végez. Nem 
csak végigdolgozza a test összes izmát, 
hanem teljes testmasszázst és relaxálást is 
végez. Így egy kiadós, félórás edzés után 

nem lestrapálva érezzük magunkat, ha-
nem tele energiával. 

Amellett, hogy rövid idő után már lát-
ható a testen a változás, az edzések-
nek további előnyei is vannak. Javul az 
egyensúlyérzék és a flexibilitás, erőseb-
bé és tónusosabbá válnak az izmok, jobb 
lesz a vérkeringés, a nyirokkeringés és 
pozitív hatása van a csontsűrűségre, a 
stresszhormonokra, a méregtelenítésre 
és a narancsbőrre is. Gyors és tartós fo-
gyást eredményez. A Power Plate hasz-
nálatát bármilyen életkorban el lehet 
kezdeni.

Valódi sport, személyi edzővel
A Power Plate-edzések személyi edzővel 
zajlanak, így biztonságosan és hatéko-
nyan lehet elérni a lehető legrövidebb idő 
alatt a kívánt eredményt. Heti két-három 
alkalom az ideális, hogy a képzett edzővel 
a fejlődés  megfelelő legyen. Az edzések 
intenzitása a gép beállításainak  változta-
tásával és a gyakorlatok nehezítésével ér-
hető el. 

A Power Plate-edzések lehetnek erő-
növelő, zsírégető, tonizáló,  lazító, rege-
neráló vagy feszesítő edzések. Alkalmaz-
ható az erő és gyorsaság fejlesztésére, a 
fáradt vagy kötött izmok lazítására, a bőr 
feszességének és szépségének megőrzé-
sére. Orvostechnikai bizonyítványa alap-
ján ideális eszköz tehát a prevenció, re-

habilitáció, élsport és a szépségápolás 
területén is.

Szépülés a természet  
egy kincsének erejével
A Holt-tenger egyedülálló gyógyító ere-
jét már az ókorban felismerték, harcok 
dúltak az értékes terület megszerzéséért, 
ókori uralkodók, mint Kleopátra, sába ki-
rálynője, palotát emeltek a Holt-tenger 
partján és élvezték a fürdőzést. szépség-
klinikánkon te is kipróbálhatod a  Holt-
tengeri kozmetikumok  jótékony hatását! 
Az eredmény: feszesebb, fiatalabb, egész-
ségesebb bőr! Kezeléseink megoldást 
nyújthatnak különböző bőrbetegségek, 
psoriazis (pikkelysömör), akne, stb. keze-
lésére is. 

A Miskolc Plazában, a West side Club 
and restaurant mellett megnyílt szalon-
ban megnézhető, kipróbálható a gyorsu-
lásos tréning, melyet kitűnő szakemberek 
mint személyi edzők, az Ön egyéni adott-
ságai, céljai alapján szabnak Önre. Jöjjön 
el a stúdióba és a próbaedzésen ingyene-
sen ismerhető meg a Power Plate minden 
különösebb áldozathozatal nélkül.           (X)

Laptop, de milyen?
Egyetem, főiskola, idegen város, 
utazás, kollégium, laptop. Ezek a fo-
galmak – kis túlzással kijelenthe-
tő – így követik egymást, ha valaki 
otthonától távoli intézménybe nyer 
felvételt.

Hogy milyen legyen az a gép, az 
már több fejtörést okoz. Kurucz 
Tamás, a Chipland Kft. ügyve-
zetője szerint egy üzletben akkor 
tudnak segíteni a legjobb laptop 
kiválasztásában, ha minél többet 
megtudnak az elvárásokról.

– Az egyetemisták hozzák-vi-
szik a gépüket, egy 13”-14”-os 
gép ideális választás lehet, mert 
ezek súlya már a 2 kilót sem éri 
el, mégis kényelmesen lehet raj-
tuk gépelni. Van néhány olyan 
laptopcsalád, amelyeknél az akku 
üzemideje nem 1-2 óra, hanem 
akár 8-10 is. Ez a funkció sokkal 
többet ér, mint némi plusz me-
mória – vélekedik Kurucz Tamás.

A laptopoknál mára mini-
mumkövetelmény lett a dupla-

magos processzor, egymagosat 
már a netbookoknál sem érde-
mes venni. Jó, ha a gép rendelke-
zik legalább 2 GB memóriával. A 
winchester tárhelyét is folyama-
tosan növelik a gyártók, a legki-
sebb noti is legalább 320 GB-os.

Kurucz Tamás tapasztalatai 
alapján azt mondja, az első lap-
topjukat vásárlók gyakran bele-
esnek abba a csapdába, hogy a 
legolcsóbbat veszik meg, majd 
később jönnek rá, hogy a gé-
pük nem felel meg minden igé-
nyüknek. A cégvezető szerint, ha 
10-20 ezerrel többet fordítunk a 
gépre, az már sok, későbbi kelle-
metlenséget megelőzhet.

– Most a legkedvezőbb árú 
laptopunk 82 900 forint, ez egy 
15”-os gép, ami már megfe-
lel a mai alapigényeknek. A fel-
ső árkategóriát egy egyetemis-
ta esetében 200 000 forint körül 
húznám meg – mondta a szak-
ember.

   Tajthy Á.

Csúcstechnika a szépségipar szolgálatában (is)
Ami ma hozzáférhetetlen csúcstech-
nológia, az holnap már a mindenna-
pok része. Így lett az 1960-as évek-
ben, a szovjet űrhajósoknál használt 
technológia is a szépségipar eszköze.

A meghitt, budoár jellegű szép-
ségszalonok ideje lassan lejár, a 
modern stúdiók inkább hasonlí-
tanak az Alfa holdbázishoz, annyi 
modern technikai eszköz szolgál-

ja testünket. Az talán mégis meg-
lepő, hogy az űrutazások során 
kifejlesztett technológia is megta-
lálható a szépségszalonokban.

Annak idején az úgynevezett 
gyorsulási tréning módszerével 
a gravitáció hiánya miatt fellépő 
csont- és izomleépülés ellen har-
coltak, ami a kivételesen hosszú, 
400 napos űrutazás miatt okozott 
nehézségeket. Guus van de Meer, 

a holland olimpiai csapat edzője 
volt az, aki 1999-ben adaptálta a 
technológiát, és továbbfejlesztett 
változatát alkalmazta a profi atlé-
táknál, majd később mindenféle 
korú, súlyú és fitnesz-szinten lévő 
személyeknél.

A Power Plate gépek által al-
kalmazott technológia még min-
dig viszonylag újnak számít, de 
a folyamatos tudományos kuta-

tások során egyre szélesebb körű 
terápiás alkalmazási lehetőségei-
re is fény derül – akár profi spor-
tolókról, akár az egészségi állapo-
tát javítani kívánó idős személyről 
van szó. Az edzési technológia lé-
nyege, hogy harmonikus rezgé-
seket közvetít a testbe, melyek-
kel az izmok természetes reflexív 
összehúzódását váltja ki másod-
percenként 25-30 alkalommal, 
megmozgatva akár az izmok 98 
százalékát.

Digitális átállás: van még idő, de ideje felkészülni
Bár az eredetileg ez év vé-
gére tervezett teljes digitális 
átállást eltolták későbbre, a 
szolgáltatók várhatóan foko-
zatosan állnak majd át az új 
digitális technikára.

A manapság sokat emlegetett di-
gitális átállás tulajdonképpen nem 
jelent mást, mint a hazánkban 
tető- vagy szobaantennával fog-
ható, földi sugárzású televízióadás 
technológiai leváltását. A két tech-
nológia között elsősorban az a kü-
lönbség, hogy a digitális technika 
sokkal jobb kép- és hangminősé-
get biztosít.

Jelenleg a hagyományos tévéké-
szülék és egy antenna birtokában 
csupán három országos analóg té-
vécsatornát lehet fogni, az m1-et, 
az RTL Klubot és a TV2-t, sok he-
lyen nem is tökéletes minőségben. 
A szűk kínálat miatt nem verseny-
képes ez a szolgáltatás, míg a ki-
lencvenes években még a háztar-

tások negyven százaléka így nézte 
a tévét, napjainkra az arány 20 szá-
zalék körül mozog.

Több mint két éve érkezett meg 
az alternatíva, a MinDig TV, amely 
– annak ellenére, hogy antenná-
val fogható – már digitális szolgál-
tatás, így biztosítja a jobb minő-
ségű tévézés előnyeit és az eddigi 

három televízió adása mellett az 
m2-t, a Duna Televízió két csator-
náját és az EuroNews adását is ma-
gában foglalja, mindezt ingyen. Az 
utóbbi két évben vett televíziók na-
gyobb része képes fogni a földi su-
gárzású digitális adást – mindössze 
egy tetőantennára vagy a digitá-
lis tévézéshez szánt szobaantenná-

ra van szükség. Régebbi televíziók 
esetén egy külön dekóderre (úgy-
nevezett set top boxra) van szük-
ség, ennek bolti ára nagyjából 12-
15 ezer forint körül van.

Ezért a pénzért azonban nem-
csak jobb minőségűek lesznek az 
eddig is nézett csatornák, hanem 
a technológia biztosítja azt is, hogy 
tényleg országosak legyenek az or-
szágos televíziók. Eddig ugyanis lé-
teztek olyan települések, ahol a két 
kereskedelmi csatorna műsorát 
analóg technológiával nem lehe-
tett fogni, a digitálissal viszont le-
het majd.

Eredetileg 2011 végén állt vol-
na át a három utolsó analóg adó, a 
kormány decemberi törvénymó-
dosítása azonban akár 2015-ig ha-
ladékot biztosít az új technológiára 
való átállásra. A kormányzati szán-
dék természetesen továbbra is az 
eredeti, 2012 elejére időzített átál-
lás megvalósítása, ennek azonban 
részben akadálya, hogy a vevőegy-
ségek szükségességéről még min-
dig kevesen tudnak.

Tajthy Ákos

A digitális átállás a televíziókra is komoly feladatokat ró | fotó: Juhász Á.

3525 MIsKOLC PLAZA, sZeNtPÁLI utCA 2–6.
06-70/415-3476

www.powerplatemiskolc.hu, info@powerplatemiskolc.hu 
 

AJÁNDÉK KUPON 3000 Ft ÉRtÉKBEN!
egyalkalmas edzésre jogosít. egy kupon csak egyszer használható fel.  

egy személy csak egy kupont használhat fel.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Legyen kezdeményező, és ne várjon arra, hogy ölébe hulljon a siker! 
Emelje meg a telefont, induljon el otthonról és nyissa ki a száját, mert most minden a javát szolgál-
ja. Élénkül a társasági élete, fontos találkozások, új együttműködési ígéretek, új ismeretségek hete 

jön. Ha egyedül van, egy kellemes társaságban találkozhat valakivel.

BiKa (04. 21–05. 21.) A hét elején rengeteg energiával rendelkezik. Bőven jut arra is, 
hogy az elmaradt feladatait megoldja és a meglévőkkel is tartani tudja a tempót, bár egy kisebb 
családi gond kis időre elterelheti a figyelmét. A csillagok most összejöveteleken való részvételt, jó 

kedélyt és vidám időszakot ígérnek. Ez a szerelmi életére is jó hatással lehet.

iKreK (05. 22–06. 21.) Továbbra is a karrierje van a középpontban. Ez a hét a dolgos hét-
köznapokról szól majd, sőt előfordulhat, hogy még hétvégén is a munkahelyi dolgait intézi, aminek 
családja egyáltalán nem örül. Ha friss kapcsolata van, a kilátás a jövőre nézve nagyon biztató. Bármi 

is történt eddig, ez egy új korszak kezdete az érzelmi életében.

ráK (06. 22–07. 22.) Valami megfoghatatlan erő családtagjai felé hajtja egész héten, ál-
landóan keresi a társaságukat. Szervezzen hétvégére családi összejövetelt! Most mindenképp ta-
nácsos a szívére hallgatnia, és nem a józan eszére. Megérdemli, hogy boldog legyen. Hagyja magát 

szeretni! Karrierjében váratlan kedvező fordulat várható. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Higgye el, nincs egyedül! A héten szembesülhet azzal, 
hogy sokkal többen viselik szívükön a sorsát, mint gondolná. Legyen ismét kezdeményezőbb, és ne 
gubózzon be! Ha úgy érzi, hogy párja és ön között sérültek az érzelmi szálak, ezt most orvosolni tud-

ják. Szerdától sokasodnak a feladatai, ám ettől csak megnő a kreativitása.

szűz (08. 24–09. 23.) A héten minden porcikája kívánja majd a jóban való dőzsölést, vi-
szont tény, hogy ehhez nincs elég anyagi forrása. Most alkalma adódhat egy jobban fizető állást el-
csípnie, ha egy keveset kiszivárogtat barátainak legbelsőbb vágyaiból és félelmeiből. Segíthetnek, 

ha engedi. Ez kedvező időszak első randevúhoz egy ön számára kedves személlyel.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Tele van energiával és nagyon jó a közérzete. A munkájában 
elismerik teljesítményét. Mágnesként vonzza az embereket. Hihetetlen, hogy egy kis siker mit mű-
vel az Ön lelkével! Ne feledkezzen meg segítőiről sem, amikor éppen felfelé ível a karrierje! Az egy-

más iránti érdeklődés növekedése jellemző ezekben a kapcsolatára. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Hátrább az agarakkal! A héten igazságtalanul vádolhat meg 
valakit, csupán csak a megérzéseire alapozva. A párjával minél több időt töltsenek együtt! Sok eset-
ben egy érintés többet ér ezer szónál. A hét elején kevesebb lesz a gondja, gördülékenyebben in-

dulnak a dolgai. Szerdától új, kedvező fordulatokat hozó találkozások várják. 

nyilas (11. 23–12. 21.) A hét elején tele van jobbnál jobb ötletekkel, lehengerlően hat 
a környezetére a kirobbanó energiaszintje. Pénzügyi téren azonban legyen óvatosabb! Régóta nyo-
masztó adósságokra derülhet fény, vagy egy hirtelen érkező kiadás nehezítheti életét. Kreatív ötle-

tei támadhatnak, amelyekkel kifejezheti érzéseit párja iránt. 

BaK (12. 22–01. 20.) A karrierjére koncentrál, és most megtérülni látszanak az elmúlt 
időszak erőfeszítései. Mivel ügyesen lavírozott az utóbbi időben, a hét közepén megtalálhatja egy 
kedvező üzleti vagy állásajánlat. Közvetlensége mindenkit elbűvöl, viszont több időt kell szakítania 

a partnerére. Párkeresőknél pedig feltűnik a láthatáron az, akit mindenkiben keres.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Legyen elővigyázatosabb! A sok figyelmeztetés ellenére is-
mét túlköltekezte magát. A hét közepe körül a munkahelyén kezd kellemesebbé válni a légkör, fel-
szabadultabban végzik a feladatokat. A kollégák segítőkészségére és együttműködésére is számít-

hat. Szíve szerint most minden idejét a párjával töltené, tegye hát ezt! 

HalaK (02. 20–03. 20.) A hét elején nagyobb figyelmet igényelnek öntől a kollégái és 
az üzleti partnerei. Kevés időt tudnak együtt lenni a párjával, ez okoz problémát önök között és nem 
az, amire gondol. Adjanak több lehetőséget szerelmük kibontakozására! Ha alakulóban van a pár-

kapcsolata, adja át magát érzéseinek! Itt az ideje, hogy ne azt figyelje, mit gondolnak mások.

Ismeri Ön Miskolctapolca  
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.
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Három állat, két költő 
és egy szent
„Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól” – ezzel a mot-
tóval rendezik meg október elején az Országos Könyvtá-
ri Napokat. Miskolcon is több olyan könyvtári rendezvény 
lesz, amelyre a családokat várják. De éppen a következő hé-
ten, pontosan október 4-én tartják az állatok világnapját is, 
ezért összeállításunkban olyan költők állatos versei szere-
pelnek, akik a következő napokban könyvtáraink vendégei 
lesznek.

Könyvtári 
találkozások
Mutassunk szamárfület! – erre biz-
tatja a gyermekeket, valamint a szü-
leiket, nagyszüleiket Nagy Ban-
dó András író, költő október 3-án, 
hétfőn délután 2 órától, 5-től pe-
dig a felnőttekkel találkozik a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtárban. 
Fabók Mariann színművész a szé-
kely menyecskéről meg az ördög-
ről mesél majd bábjaival a kicsik-
nek október 7-én, pénteken délután 
2-től a megyeiben. A könyves vasár-
napon – október 9-én – délelőtt 10 
órától kézműves bütykölde és játé-

kos családi felfordulás lesz az egyéb-
ként csendes népkerti könyvtárban, 
sőt, ugyanott ugyanezen a napon – 
pontosan délután 3 órakor – a húrok 
közé csap az Alma együttes. 

De a következő héten is érkezik hoz-
zánk olyan költő, aki elsősorban a 
gyerekek miatt utazik Miskolcra. 
Lackfi János, mert róla van szó, ok-
tóber 10-én, hétfőn délben a József 
Attila Könyvtárban, majd pedig Di-
ósgyőrben a Petőfi Könyvtárban ta-
lálkozik az iskolásokkal, másnap, ked-
den a Szabó Lőrinc Könyvtárban és a 
jezsuita gimnáziumban tart rendha-
gyó irodalomórát. 

Lackfi János

Oroszlán  
mondja

A torkomon selyemsál,
pontosabban selyemszőr

se nem kendő, se nem bőr

Én vagyok az oroszlán,
suttogok csak, különben még 

a félelmet fokoznám.

Nagy Bandó András

Pumi
Tanyáról jöttem
paraszti aggyal,

bodorka bundám
dacol a faggyal.
Terelek disznót,
tehenet, nyájat,
bámulom őket,
no meg a tájat.
Imádok futni,

öröm, ha mozgok,
megyek is most már,

futás, szevasztok!

Lackfi János

Polip 
mondja

Az én nevem polip,
a testem csupa kéz,

annyi dolgom van itt,
a sok tevés-vevés,
mosás, teregetés,
takarítás, sütés

meg gyereknevelés:
még nyolc kar is kevés.

Madaraknak 
prédikált
Az egyik miskolci temp-
lom bronzkapuján látható – 
ha nem takarja el az omlás-
veszély miatt épített állvány 
– annak a szentnek a dom-
borműve, aki szót értett az ál-
latokkal. Az ő tiszteletére lett 
egyházi ünnepének napja, ok-
tóber 4-e az állatok világnapja. 

Ki ez a szent? 
Melyik templom kapuját dí-
szíti a madaraknak prédikáló 
szent domborműve?

Előző számunk rejtvényének nyertese HeiszLer JázMiN (Miskolc, Aba. u., 4 éves), aki kiadónk, a MIKOM könyvajándékát kapja. 
Nyereményed szerkesztőségünkben veheted át. E heti rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: október 11. Küldd el  
a  Madaraknak prédikált című rejtvényünk két kérdésére adott választ szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.  
A borítékra írd rá: Mi-csoda – gyereksarok. E-mail címünk: gyereksarok@mikom.hu. Küldd el a címedet és az életkorodat is!

Előtérben a környezetvédelem!
A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség Észak-magyarországi Operatív 
Program keretén belül a Luferro Kft. 
„Telephelyfejlesztés a Luferro Kft.-
nél” címmel projektjavaslatot nyúj-
tott be, mely javaslat sikeres elbírá-
lásban részesült.

A napokban zárult beruházás 
eredményeképpen megtörtént a cég 
telephelyén található acélvázas csar-
noképület felújítása, beton térbur-
kolat készítése. Korszerűbbek lettek 
a hulladéktároló és feldolgozó, illetve 

a cég tevékenységét kiszolgáló iroda, 
mérlegház, porta és szociális épüle-
tek is. A beruházás finanszírozása 
az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásában valósult meg, 
az Európai Unió és a Magyar Ál-
lam által nyújtott támogatás összege  
40 514 330 Ft.

Tudja, hogy 2011. október 8.
a Magyar Fürdőkultúra Napja?

A belépőjegy ára ezen a napon vidéki és miskolci látogatóink 
számára egyaránt 950 Ft, ezen felül megajándékozzuk egy  
1000 Ft-os ajándékutalvánnyal*!

Kellemes felfrissülést kívánunk!

HIRDETéS

*A részletekről érdek-
lődjön weboldalunkon: 
www.barlangfurdo.
hu vagy a + 36-46/561-
360-as telefonszámon!

Ez alkalomból a Barlangfürdő  
óriási meglepetésekkel várja Önt!
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Október 1. | szOmbat » Kosárlabda: NB I, női, DKSK-MISI – Bajai NKK. Miskolc, Ge-
nerali Aréna, 18.00.

Október 2. | vasárnap » Röplabda: NB I, női, Albrecht-Miskolci VSC MISI – BSE. Mis-
kolc, Csokonai utca, 17.00. » Labdarúgás: NB I: Debreceni VSC – Diósgyőri VTK. Debrecen, 16.00. 
» Kerékpár: VIII. Üveghuta kupa. Hegyi időfutam verseny. Bükkszentkereszt, 10.00.

Október 5. | szerda » Labdarúgás: Ligakupa, Diósgyőri VTK – Vasas. Diósgyőr, 18.00.

Október 6. | csütörtök » Labdarúgás: Ligakupa, E csoport, 3. forduló. DVTK–Va-
sas. Miskolc, 18.00.
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Visszatér az élvonalba a DKSK!
Négy év után játszik újra 
első osztályú mérkőzést 
Miskolc női kosárlabdacsa-
pata. Az első nyolcba kerü-
lést tűzték ki célul.

Tizenhárom fős kerettel vág neki az 
NB I/A csoport 2011/2012-es küz-
delmeinek a DKSK-MISI. Szabó 
Tamás, a DKSK-MISI Kft. ügyveze-
tő igazgatója a felkészülés értékelé-
sekor elmondta, mivel nem ismerik 
a mezőnyt, óvatosan fogalmazták 
meg a célkitűzéseket: a nyolc közé 
várják a csapatot. 

Az egyesület idén 50 millió fo-
rintból gazdálkodik, a forrásokat 

pedig teljes mértékben a szponzo-
rok biztosítják.

A felkészülésről, a csapat jelenle-
gi állapotáról Milen Vukičević szá-
molt be.

– Vannak hiányosságaink, de 
ezeket kemény munkával és megfe-
lelő mentalitással pótoljuk. Ambici-
ózus, jó kosárlabdázókkal töltöttük 
fel a keretet. Fiatal, korosztályos vá-
logatott játékosaink is vannak, akik-
re hosszú távon számítunk – sorolta 
a DKSK-MISI trénere.

A diósgyőriek tizenkét edzőmér-
kőzést játszottak a felkészülés során, 
külföldi tornán is részt vettek.

– Nehéz a sorsolásunk, de előbb-
utóbb úgyis mindenkivel meg kell 
mérkőznünk – folytatta a vezető-
edző. – Újoncként nem lesznek 

könnyű fellépéseink, nincs még te-
kintélyünk, de azon dolgozunk, 
hogy hozzáállásunkkal, játékunk-

kal megszerezzük azt. A harciasság, 
bátorság, keménység nem fog hiá-
nyozni a mérkőzéseinkről.

A DKSK-MISI csapatkapitá-
nya a miskolci Csipkó Barbara lesz, 
aki felvette férje nevét, s immár 
Ocsenás Barbara néven versenyez.

– A lehető legtöbbet szeretnénk 
nyújtani, hogy minél előrébb végez-
zünk a tabellán. Jó hangulatú kö-
zösség alakult ki a felkészülés során 
– mondta a „cséká”.

A rajt előtt megállapították a 
jegyárakat is: a felnőttbiléták 800 fo-
rintba kerülnek, a 21 éven aluliak és 
60 év felettiek számára pedig ked-
vezményes belépőket kínál a klub. 
A tervek szerint a tíz éven alulia-
kat, valamint a helyi utánpótláshoz 
tartozó kosarasokat ingyen engedik 
be a mérkőzésekre. A szezonra már 
kaphatók a bérletek is a jégcsarnok 
irodáiban.          Soós P. | fotó: Juhász Á.

HIrdetés

Sziráczki-emlékverseny a Népkertben
Bizonyára jó hír a salakmo-
torozás barátainak: a Mis-
kolc Speedway (amely eb-
ben az évben nem indult a 
lengyel második liga küz-
delmeiben) vezetőinek 
terve szerint felélesztik a 
Sziráczki István-emlékver-
senyt.

Korábban kétszer (utoljára 2005-
ben) rótták a köröket Miskolcon, a 
népkerti pálya salakján azok a neves 
sportolók, akik elfogadták a rende-
zők meghívását. Az eddigi viada-
lok egyértelműen igazolták, hogy a 
sportág továbbra is népszerű, sokan 
keresték fel a népkerti pályát, hogy 

testközelből szemléljék a bőrruhás 
sportolókat.

Az érdeklődés, no és természete-
sen a tisztelet az, ami megerősítet-
te az emlékverseny felélesztésének 
szándékát. A Speedway Miskolc 
legújabb tervei szerint az idén har-

madik alkalommal is megrende-
zik az egykori legendás salakmoto-
ros, Sziráczki István emlékére kiírt 
nemzetközi egyéni salakmotor-ver-
senyt. A hetvenes, nyolcvanas évek 
hazai csillaga a debreceni Adorján 
Zoltánnal kiemelkedett az ittho-
ni mezőnyből. Született zseni volt, 
aki ösztönösen mindig a jó megol-
dást választotta, olyan parádés futa-
mokat produkált, hogy az ínyencek 
is csak csettintettek. Számtalan baj-
nokságot nyert, címeinek, serlegei-
nek, érmeinek talán a számát sem 
tudta. Sajnos, meglepően korán tá-
vozott közülünk, de az idősebbek, a 
negyven felettiek még mostanság is 
szívesen idézik fel megmozdulásait.

Az eddigi emlékversenyeket 
olyan nevek fémjelzik, mint Tony 
Ric kardsson, Ryan Sullivan, Matej 
Ferjan (2004), vagy Rune Holta, 

Jason Crump és Tomasz Bajerski 
(2005).

Az európai versenynaptárak 
egyeztetése alapján (pardubicei 
arany sisak és lengyel extraliga dön-
tők) eldőlt, hogy erre a versenyre a 
legalkalmasabbnak tűnő időpont 
október 1. helyett az október 16-ai 
hétvége lehet.

A verseny lebonyolítása hason-
ló lesz a Grand Prix-szisztémához, 
16 versenyző 20 alapfutamban, 1 
elődöntőben, és 1 döntő futamban 
dönti el az első hely sorsát. A mis-
kolci klub tervei szerint a verseny-
hez szorosan kapcsolódik egy, a ver-
senynapot megelőző szombati kora 
esti promóciós rendezvény, ame-
lyen a mai sztárokkal és a veterán 
magyar salakmotorosokkal is talál-
kozhat a közönség. A régi hagyo-
mányokat felelevenítve, vasárnap 
délelőtt 10 óra 30 perckor startol 
majd el a III. Sziráczki István-em-
lékverseny első futama.                D. L.

Rangadó a Kubikban!
Remekül kezdte a bajnoksá-
got az Albrecht-Miskolci VSC 
MISI női NB I-es röplabdacsa-
pata: a vasutasok eddig mind a 
négy ellenfelüket legyőzték és 
veretlenül állnak a táblázaton. 
Az igazi nagy erőpróba azonban 
vasárnap, hazai környezetben 
vár a zöld-fehérekre, amikor az 

ugyanilyen mérleggel büszkél-
kedő BSE együttese látogat Mis-
kolcra. A miskolciaknál nincs 
sérült, beteg, így minden bizony-
nyal a legerősebb összeállításban 
vehetik fel a küzdelmet a fővá-
rosiak ellen. A találkozó vasár-
nap délután 5 órakor kezdődik a 
Csokonai utcai csarnokban.

» Első helyen végzett az 57 kilogrammos Karakas Hedvig az olimpiai kvalifikációs csel-
gáncs Világkupa almati állomásán. Az MVSC versenyzője a döntőben a spanyol olimpiai, világ- és 
hatszoros Európa-bajnok Isabel Fernandezt győzte le vazaarival.

» Hétgólos sikert aratott a floorballer.hu OB2 Keleti csoportjának harmadik fordulójá-
ban a Miskolci Szabadidőközpont FSE, így vezeti a tabellát. Gál Tamásék idegenben győzték le 10–
3-ra a White Sharks HC csapatát. Legközelebb október 15-én, szombaton lépnek pályára a Phoe-
nix Fireball SE Wizard otthonában.

» 7–4-re legyőzte a Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz csapata a tavalyi aranyérmes Vesta SE-t a 
női futsal NB I első fordulójában. A városi sportcsarnokban rendezett találkozón Bernáth Csilla mesterhár-
massal, Váradi Cintia és a csapatkapitány Csepregi Gabriella két-két góllal járult hozzá Sárréti Géza együt-
tesének győzelméhez. A Vesta két év után először szenvedett vereséget tétmérkőzésen.
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Megoldásokat keresnek
A sportcsarnokban ün-
nepli századik születés-
napját az MVSC, melynek 
sporttelepéről a város el-
kezdte a tárgyalásokat a 
MÁV-val.

A Miskolci Vasutas Sport Club 
centenáriumának méltó ünnep-
lése érdekében fórumot hívtak 
össze az egykori sportolóknak, 
vezetőknek, amelyen átbeszél-
ték a legfontosabb részleteket. A 
hivatalos ceremónia december 
9-én lesz a városi sportcsarnok-
ban, ahol a tervek szerint röplab-
da- és kispályás labdarúgó-mér-
kőzés, illetve dzsúdóbemutató 
színesíti a délutánt.

Felmerült, hogy az ünnep al-
kalmából elnevezik az MVSC 
csarnokát és a sportpályát, eset-
leg fákat ültetnek a sportligetben 
a klub kora előtt tisztelegve. Ami 
biztos, két könyv megjelenik 
idén: egy sporttörténeti művel, 
valamint egy fotós kiadvánnyal 
jelentkezik az egyesület.

A plénumon Zsiga Mar-
cell, Miskolc sportért fele-
lős alpolgármestere közölte, 
egyeztetnek arról, hogy ingyen 
vehessék birtokba a Generali 
Arénát a vasutasok, de segíte-
nek a szponzorok felkutatásá-
ban is, hogy minél szebb ünne-
pély jöhessen létre.

Évről évre nehezebb hely-
zetben van ugyanis az MVSC, 
a klub számára komoly anya-
gi terhet jelent a Csokonai úti 
létesítmény használata után a 
MÁV-nak fizetendő bérleti díj 
is. Kriza Ákos polgármester ve-
zetésével nemrégiben tárgyalá-
sok kezdődtek a vasúti társaság 
és Miskolc között. Zsiga Marcell 
lapunknak elmondta, a városve-
zetés tárgyal a MÁV elöljáróival 
arról, hogy miként tudnák ész-
szerűen hasznosítani és fejlesz-
teni az MVSC-sporttelepet. A 
megvásárlásról le kellett mon-
dania a vasutasoknak, de a kez-
dő lépéseket már megtették az 
illetékesek. Az MVSC elképzelé-
se szerint ezzel működtethetővé 
lehet tenni az egyesületet. 

S. P.

Győr-verés után keleti rangadó
Legyőzte a diósgyőri láto-
gatásáig veretlen Győrt a 
DVTK labdarúgócsapata, 
most vasárnap pedig a lista-
vezető DVSC-hez látogatnak.

Hatmérkőzésesre nyújtotta veret-
lenségi sorozatát Benczés Mik-
lós legénysége, miután teltház előtt 
2–0-ra felülmúlta az addig legyőző-
re nem találó Győri ETO gárdáját. 
A vezetést José Luque szerezte meg 
tizenegyesből, majd a második fél-
időben a csereként beállt L’Imam 
Seydi biztosította be a sikert a tízez-
res közönség legnagyobb örömére.

Az örömben apró üröm: 
Gallardot idő előtt, a 40. percben le 
kellett cserélnie Benczés Miklós ve-
zetőedzőnek, nehogy megsérüljön, 
vagy kiállítsa őt a játékvezető – nem 
túlzás, hogy a vendégek „utaztak” 
a spanyol középpályásra, de csak 
Đorđević kapott piros lapot. A sors 
iróniája, hogy a helyére beállt fran-
cia–szenegáli házi gólkirály dupláz-
ta meg a piros-fehérek előnyét.

A héten még nehezebb feladat 
vár az újoncként negyedik helyen 
álló Diósgyőrre: a szomszédvár, 
veretlenül listavezető Debrecen 
együtteséhez látogatnak. Az érdek-
lődés mindkét oldalról óriási, a va-
sárnap négy órakor kezdődő talál-
kozóra a vendégdrukkerek percek 
alatt elkapkodták a jegyeket, így 
legalább 1300-an a helyszínen biz-
tathatják Luquet és társait.

– Hihetetlen szurkolóink van-
nak, ezúton is szeretném megkö-
szönni nekik a folyamatos bizta-

tást, a felénk irányuló szeretetet 
– lelkendezett „Paco”, aki győzel-
met vár a derbin.

Hasonlóan sikeres szereplésben 
bízik ballábas honfitársa.

– Nehéz, kemény, de sportsze-
rű összecsapást várok a hajdúsá-
gi találkozón. A Loki labdarúgói 
is tudják, nem lesz könnyű dolguk 
harcos, technikás csapatunk ellen 
– fogalmazott Luque. – Remélem, 
nem sérül meg senki egyik együt-
tesből sem, és elhozzuk a három 
pontot.

Kemény erőpróbára számít a 
DVTK vezetőedzője is.

– Teljesen más mérkőzés lesz, 
mint a Győr elleni. Egyrészt idegen-
be látogatunk, ahol még nem nyer-
tünk, másrészt a listavezetőhöz uta-
zunk. Rendkívül nehéz kilencven 
perc vár ránk, de meg kell oldanunk 
ezt a feladatot is, hogy végre idegen-
beli győzelemmel örvendeztessük 
meg szurkolóinkat, akik minden 
bizonnyal nagy számban buzdíta-
nak majd minket a cívisvárosban is 
– mondta Benczés Miklós.

Győzni szeretne az ETO elle-
ni összecsapás egyik legjobbja, az 
első félidőben óriásit mentő Gohér 
Gergő is.

– Mindenhol – főleg itthon – 
győzelmi eséllyel lépünk fel, így 
Debrecenbe is győzni megyünk! – 
fogadkozott a balhátvéd.

Önbizalomban tehát nincs hi-
ány, ami nem is baj. Egy biztos, re-
mek mérkőzés várható vasárnap 
– s remélhetőleg nem a DVTK so-
rozata szakad meg.

Soós P. | fotó: Juhász Á.
» Miskolc TV: október 4., este 19.25
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Apróhirdetés
Gyakorlattal rendelkező nyílás-
záró szerelőt felveszünk. Elvárá-
sok: önálló munkavégzés, eddigi 
gyakorlat igazolása, jogosítvány. 
Önéletrajzokat a mikrathermkft@
freemail.hu, vagy a Miskolc, Sol-
tész N. K. u. 117. címre várjuk.

Acél biztonsági ajtó beépít-
ve 56 900 Ft, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) 
cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechniká-
val. Érdeklődni: 30/336-5528, 
www.aluport.hupont.hu. Be-

mutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: hétfő–
péntek: 15–17.30-ig.

Miskolc, Középszer úton 2 szo-
bás, 51 nm-es, gáz-központi fűté-
ses lakás eladó, akár bútorozot-
tan is, jó közlekedési viszonyok 
mellett: Irányár: 4,1 M Ft. Érdek-
lődni: 46/361-591, 30/663-4425.

HIGH-CARE NYÍLT NAP – OKTÓBER 8.

AJÁNDÉK KEZELÉSSEL VÁRJUK!

Jelentkezzen be telefonon: 46/431-745

EZEN A NAPON:
• A bejelentkezők kipróbálhatják a legújabb bőrfiatalító kezelést: az OXIGÉNION-TERÁPIÁT
• 20% kedvezménnyel vásárolhatnak terméket és kezeléseket
• Minden látogató ajándékot kap

High Care Center – Fitness’M Wellness Club
Miskolc, Futó u. 70. 

www.highcare.hu,  www.fitnessmiskolc.hu
MEDICAL COSMETICS

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció várja vásárlóinkat  

szeptember 28-tól október 10-ig  
coop, coop Maxi, Szupermarket üzleteinkben.
Eh. csirkeszárny 1 kg (baromfit árusító üzleteinkben)  499 Ft
Flóra csészés margarin 60%-os, 250 g  269 Ft

Egységár: 1076 Ft/kg

Ementáli sajt 1 kg (Jagna)  1699 Ft
kaiser nyers, füstölt kolbász 1 kg  1899 Ft
Lecsókolbász 1 kg  479 Ft
Pick fokhagymás szalámi 1 kg  2599 Ft
Pick vadász felvágott 1 kg  1099 Ft
Vegeta ételízesítô 75 g + 20% ajándék  159 Ft

Egységár: 1767 Ft/kg

completa kávékrémpor duopack 2 x 200 g  599 Ft
Egységár: 1498 Ft/kg

Wiener Extra ôrölt vák. kávé 250 g  439 Ft
Egységár: 1756 Ft/kg

Tibi tejcsok., különl. étcsok. 100 g Nyereményjáték  189 Ft
Egységár: 1890 Ft/kg

Schauma 7 gyógynöv. sampon 250 ml  459 Ft
Egységár: 1836 Ft/l

SzürETELJEN VELüNk!
Vásároljon október 31-ig coop üzleteinkben legalább 4000 Ft 
összegben, és a vásárláskor kapott blokkot nevével és címé-
vel ellátva dobja be az üzletben erre a célra kihelyezett sze-
rencsedobozba!

Minél több blokkal játszik, annál nagyobb eséllyel nyer!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

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

ZÁRÓKONfERENCIA AZ AVASIBAN
Az  Avasi Gimnáziumban 2011. szeptember 
27-én zárókonferencián értékelték a TÁMOP – 
3.4.3-08/2 számú „Iskolai tehetséggondozás” 
című pályázatot, amelynek  célja volt az iskolai te-
hetséggondozás megújítása, fejlesztése, és ehhez 
kapcsolódva a pedagógusok szakmai-módszer-
tani felkészítése. A program lehetőséget adott az 
oktatás minőségének és hatékonyságának javí-
tására, a diákok sokszínű tehetséggondozására.

TÁRSASÁGUNK SEGÍTI A BÜKKI VÍZBÁZIS VÉDELMÉT
A víz a legértékesebb élelmiszer minden település, ország, 
a Föld összes lakója számára. 

Természetesen egy vízszolgáltató kiemelt felelőssége, hogy ez-
zel a kinccsel gondosan bánjon – a vízbázistól kezdve a vízhá-
lózaton át egészen a fogyasztóig. Értékes kincsünknek, a bük-
ki karsztvíznek védelme, és annak hatékony felhasználása az 
Energie AG Miskolc Kft. egyik szakterülete, amelyben – a Mis-
kolc Holding Zrt. tagvállalataként – 2008 óta segítjük a város 
munkáját. Társaságunk jelentős szerepet vállal a Miskolc város 
ivóvízbázisán zajló diagnosztikai vizsgálat részeként a bükki te-
lepülések csatornaközmű hálózatának állapotfelmérésében. 
Négy település fekszik Miskolc város ivóvízbázisán, amelyek tel-
jes csatornahálózata mintegy 13 km.
Ritkán gondolunk rá, de a közműhálózat nem megfelelő üze-
meléséből adódóan (pl. vezetékhibák, csőtörések) potenciális 
szennyezés jelentkezhet, amely veszélyeztetheti a víztartó kö-
zeget és így közvetve az ivóvízbázist. Az Energie AG Miskolc Kft. 
2010 és 2011 nyarán végzett vizsgálatának célja a négy telepü-

lés csatornarendszerének teljes körű 
tisztítása, vezetékhibák kamerás fel-
mérése és a csővezetékek víztartási 
próbáinak elvégzése, javaslatkészí-
tés az észlelt hibák megszüntetésé-
re. A vizsgálat eredményeképpen 
feltárásra kerülnek a vízszivárgást 
okozó meghibásodások, rejtett víz-
bevezetések, csökken a csőelzáródást okozó dugulások száma, 
illetve növekszik a csatornahálózat élettartama.
Az ökológiai felelősség és a vízzel való gondos és hatékony bá-
násmód együtt biztosítja a jövő nemzedék kristálytiszta víz-
zel való ellátását. Az Energie AG Miskolc Kft. modern technoló-
giákat kínál az ivóvíz- és szennyvízgazdálkodásban. A miskolci 
polgárok is gyakran találkozhatnak vezetékhálózatok állapot-
vizsgálata, vízveszteség-vizsgálat, csatornahálózat tömörség-
nyomásvizsgálata, valamint a csatornahálózat-karbantartás so-
rán a kék-fehér színű, egyedi megjelenésű speciális autóinkkal, 
modern műszaki eszközeinkkel. 

A Miskolc Holding Zrt. és az Energie AG Wasser közös vállalata.
WWW.ENERGIEAG-MISKOLC.HU
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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).

 október 7–október 12. | Szerdáig | 16.00 Vad Magyarország – A vi-
zek birodalma; magyar–német természetfilm | KN | (Uránia-terem) | 17.00 
A gyerekek jól vannak!; feliratos amerikai vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.30 
Rossz tanár; amerikai vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 Néma csönd; fel-
iratos német film | 16 | (Béke-terem) | A majmok bolygója: Lázadás; ameri-
kai sci-fi akciófilm | 12 | (Uránia-terem).

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

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
október 3. | hétfő 06.00 Az előző esti adás is-

métlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főiskolások, 
egyetemisták magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 MJJSE – Csíkszereda 
jégkorong-mérkőzés, közvetítés felvételről 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az 
igazság megszállottja 1. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

október 4. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód ma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 DVSC – DVTK labdarú-
gó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Bátorsági próba, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

október 5. | Szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autósma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A megbízás, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

október 6. | cSütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Pati-
kus magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc TV gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Harc az öböl felett, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

október 7. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix maga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában, riportműsor 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Országúti bunyós, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

október 8. | Szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép 
a dohányzásról (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Sztárok a 
konyhában (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

október 9. | 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.

» Ünnepi hangversenyt rendeznek a 200 
éve született Liszt Ferenc műveiből a vasgyári Szent Ist-
ván-templomban október 1-jén, szombaton este 7 órától 
a Szent Ferenc Kistestvérei szerzetesközösség fennállása 
20. évfordulója alkalmából.

» Szent Ferenc ünnepére október 1-jétől há-
romnapos lelkigyakorlattal készülnek a minorita temp-
lomban. Az esti szentmiséken a szentbeszédeket Koós 
Ede érseki biztos mondja. Október 4-én, Szent Ferenc ün-
nepén az este 6 órai szentmisét Palánki Ferenc segédpüs-
pök, miskolci érseki helynök mutatja be. Szentmise előtt 
zsolozsma.

» Baba-istentiszteletet tartanak a Nyilas Misi 
Házban október 9-én, vasárnap délelőtt 10 órától.

harang-hírek ›››››››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

Miskolci Nemzeti Színház októberi műsora
október 2. | vaSárnap | N | 15.00 

és 19.00 reVANs. Az experidance 
előadása.

október 7. | péntek | K | 17.00 
tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bemuta-
tó előadás

október 8. | Szombat | K | 15.00 
tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Babszem 
bérlet

október 11. | kedd | K | 15.00 tÚL 
A MAsZAt-HeGYeN / Bérletszünet

október 12. | Szerda | K | 15.00 
tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bérlet-
szünet

október 13. | cSütörtök| K | 
15.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bér-
letszünet

október 15. | Szombat | K | 15.00 
tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bérletszünet

október 18. | kedd | K | 16.00 A 
MIsKOLCI OPerABArÁtOK eGYesÜ-
LetéNeK KONCertJe / Bérletszünet

október 27. | cSütörtök | N | 
19.00 AZ ArANY ÁrA / Nyilvános 
főpróba

október 28. | péntek | N | 19.00 
AZ ArANY ÁrA / Bemutató bérlet

október 29. | Szombat | N | 19.00 
AZ ArANY ÁrA / Csiky bérlet | K | 
19.00 APÁCÁK / Bérletszünet

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; 
K – Kamaraszínház; J – Játékszín; 
Cs – Csarnok; NY – Nyári színház

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Csak tudnám, hogy csinálja (MB 
premier) | 12 | 11.00 (szombat–va-
sárnap), 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 
22.15 (péntek–szombat)
Elhurcolva (F) | 16 | 11.15 (szombat–
vasárnap), 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 
– 22.30 (péntek–szombat)
Barátság extrákkal (MB) | 16 | 11.00 
(szombat–vasárnap), 13.15, 15.30, 
17.45, 20.00 – 22.15 (péntek–szom-
bat)
Colombiana (F) | 16 | 12.30 (szom-
bat–vasárnap), 17.15

Johnny English újratöltve (MB) 
| 12 | 10.45 (szombat–vasárnap), 
13.00, 15.15, 17.30, 19.45 – 22.00 
(péntek–szombat)
Drive – Gázt! (F) | 16 | 14.15, 20.30 – 
22.30 (péntek–szombat)
Hupikék törpikék (MB digitális 3d) 
| KN | 10.00, 12.00 (szombat–vasár-
nap), 14.00, 16.00, 18.00, 20.15
Rossz tanár (MB) | 16 | 18.15
Végső állomás 5. (MB digitális 3d) | 
18 | 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30
Conan, a barbár (MB digitális 3d) | 
18 | 22.00 (péntek–szombat)

Őrült, dilis szerelem (MB) | 12 | 14.45, 
19.30 – 21.45 (péntek–szombat)
Verdák 2. (MB digitális 3d) | KN | 
10.00, 12.15 (szombat–vasárnap)
Verdák 2. (MB) | KN | 10.30 (szom-
bat–vasárnap)
Förtelmes főnökök (MB) | 16 | 16.15
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB digitális 3d) | 12 | 11.45 (szom-
bat–vasárnap)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári beso-
rolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak 
szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak 
péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, plaza  – szeptember 29–október 5. ›››››››

„Esélyt adunk”
A Garabonciás Művészeti Is-
kola szeptember 30-án zárja a 
közel 14 M Ft-os EU-forrásból 
támogatott TÁMOP-3.4.3-08/ 
2-2009-0075 számú „Esélyt 
adunk” – iskolai tehetséggon-
dozás fejlesztése a Garabonciás 
Művészeti Iskolában elnevezé-
sű projektjét.

Helyszín: Miskolc, Ifjúsági és Sza
badidő Ház. Időpont: 2011. szep
tember 30., 18.00.

– „A művészeti nevelés önma
gában véve a legmesszebbmenő
kig tehetséggondozást jelent – 
mondta Mészáros Béla, az iskola 
igazgatója. Ám a falvakban, ahol 
iskolánk működik, a művészeti 
nevelés finanszírozására nincs 
a szülőknek elegendő anyagi fe
dezetük, sőt, abban sem bizto
sak, hogy a gyermekük eléggé te
hetségese. Ennek eldöntéséhez 

segítséget adott az ezen a pályá
zaton elnyert összeg. Kidolgoz
tunk ugyanis 4 művészeti ágra 
20 órányi fejlesztő programot, 
amit aztán 30 csoportban kö
zel 530 gyerekkel lebonyolítot
tunk az előző tanév 2. félévében. 
Továbbá 18 pedagógussal 2 x 30 
órás pedagógustovábbképzé
sen vettünk részt, illetve 4 tanul
mányi versenyt bonyolítottunk 
le valamennyi tanszak bevoná
sával. (A projektesemények
ről bővebb információ a www.
garabonciasiskola.hu oldalon a 
TÁMOP 3.4.3. menüpont alatt 
található.)”

A projektzáró rendezvényen a 
Garabonciás Művészeti Iskola Ka
méleon Musical Színház és Gyer
mekszínpada előadásában látható 
Jose Fernandez – Jacques Levy –
Steve Margoshes – Miklós Tibor: 
Fame című musicalje.

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.

október 1. | Szombat
11.00 | A kocsiszíntől a színházi negyedig. Az 

Építészet Hónapja kísérőrendezvénye. Színháztör-
téneti és Színészmúzeum.

13.00 | Rádióamatőrök hagyományos, nyílt ta-
lálkozója. Baross G. u. 29/J.

15.30 | Sztúpák – a tudat természetének szim-
bólumai. Horváth Anna előadása. Herman Ottó 
Múzeum.

17.00 | Zumba a Hősök terén. 
19.00 | Hangverseny a zene világnapjának al-

kalmából. Vasgyári Szent István-templom.
19.00 | Avasi Jazzklub. Hungarian Swing College 

Band. Avasi Gimnázium színházterme.
19.00 | Szimfonikusok és Hot Jazz Band. Művé-

szetek Háza.

október 2. | vaSárnap
10.00–15.00 | Gombanapok. Bükkszentkereszt, 

Borostyán étterem udvara.
10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Miskolci Csodama-

lom Bábszínház.

október 3. | hétfő
14.00 | Mutassunk Szamárfület. Nagy Bandó 

András verses-dalos interaktív műsora. II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtár.

15.00 | Földön – vízen – levegőben. Sportmodell-
kiállítás. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.

16.00 | Tóth Imre nyugalmazott osztályveze-
tő főorvos előadása a szív- és érrendszeri be-
tegségek tüneteiről és gyógyításáról. Szent 
Ferenc Kórház.

17.00 | Humorban nem ismerek tréfát. Nagy 
Bandó Andrást előadóestjén Vass Tibor, József At-
tila-díjas költő köszönti. II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár.

19.00 | Könnyű erkölcsök. Színházi előadás, főbb 
szerepekben: Gregor Bernadett, Koncz Gábor. Avasi 
Gimnázium, színházterem.

október 4. | kedd
09.30 | Hangszerek parádéja. Bócz Sándor zene-

történész előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.
10.00 | Hímzőtalálkozó. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-

mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
16.00 | Falra mondok képeket. Keresztes Dóra 

előadásában. Színházi tervek, versillusztrációk, 
mozgóképek Weöres Sándor műveihez. Színház-
történeti és Színészmúzeum.

17.00 | Orbán György kiállításának megnyitója. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | Miskolci gyermekváros. Jónás Tamás költő 
felolvasóestje. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

18.00 | Frappé. Találkozó a színház tánctagozatával. 
Színháztörténeti és Színészmúzeum.

18.00 | Hetedik Kunszt. HanGON című kiállítás 
megnyitója. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | Double Frappé. Krámer György vezetésével. 
Színháztörténeti és Színészmúzeum.

október 5. | Szerda
12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-

mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
14.00 | Vakvágta. Beszélgetés Varga Szabolcs vak 

jogásszal az internetről, blogolásról, olvasásról. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | Művészeti Szabadegyetem. Gulyás Gyula 
filmrendező előadása. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.30 | Bibliai Szabadegyetem: Vacsora Simon 
házában. ITC-székház.

október 6. | cSütörtök
12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-

mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
15.00–17.00 | Miskolci Komolyzenei Hangle-

mezklub. MAB-székház, könyvtár.
16.00 | Áldás – Békesség. A Lévay József Reformá-

tus Gimnázium diák fotósszakköröseinek kiállítása. 
Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete.

16.30–18.00 | Könyvbemutató. Kühne Kata-
lin: Fénnyel teli téli sötét című könyve. Kaffka Mar-
git Könyvtár.

17.00 | Élet-mű-részek VII. Drozsnyik István kiállí-
tásának megnyitója. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | Miért időszerű és hasznos ma olvasni Ma-
lakiás könyvét? Reisinger János irodalomtörténész 
előadása. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

19.00 | Mesterbérlet. Pjotr Iljics Csajkovszkij: Anye-
gin. Művészetek Háza.

október 7. | péntek
12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-

mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
14.00 | A székely menyecske meg az ördög. Fa-

bók Mariann színművész, bábos mesemondó elő-
adása. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | Vendégségben a Múzsák kertjében. Ta-
lálkozás egri írókkal. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

18.00 | A Columbia űrrepülőgép első útja. Szabó 
Gyula Bemutató Csillagvizsgáló.

19.00 | A Musical- és Dalszínház musicalestje. 
Művészetek Háza kávézó.

október 8. | Szombat
08.00 | Tardi kakasfesztivál. Tard, Faluház.
10.00–16.00 | Mozdulj Rá! aerobik roadshow. 

Capoeira és hardcore aerobik, zumba, fight training 
és sok minden más. Egyetemi Körcsarnok.

10.00 | Nagy rajzolás. Miskolci Galéria, a Rákó-
czi-ház előtt.

10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-
lalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

10.00–15.00 | Könyvtári adománygyűjtés. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

14.30 | Teátrum tv. Shakespeare: Lear király. Ma-
jor Tamás miskolci munkáiból. Színháztörténeti és 
Színészmúzeum.

15.00 | Kutyakiállítás. XI. Dr. Bobory László Emlék-
kiállítás. Diósgyőri vár.

15.30 | Buddhizmus a XXI. században. Puskás Ger-
gely előadása. Herman Ottó Múzeum.

20.00 | Hungarian Pink Floyd-show. Ifjúsági és 
Szabadidő Ház.

október 9. | vaSárnap 
10.00–12.30 | Alice Csodaországban és a 

könyvtárban. Játékos családi felfordulás a Pécsi 
Sándor Guruló Színház művészeivel. II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár.

10.00–13.00 | Kézműves bütykölde. II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtár.

10.30 | Fülenagy, a kíváncsi elefánt. Csodama-
lom Bábszínház.

11.00 | Mesés vasárnap: Jancsi és Juliska. 
Kamarabalett. Művészetek Háza.

13.30 | Kortalan könyvtár. Köszöntik a könyvtár 
legidősebb és legfiatalabb olvasóit. II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár.

15.00 | Almamánia. Az alma együttes koncertje. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

» részletes programajánló:  
minap.hu; ProgramPont – Miskolc Tv,  

hétköznaponként 18.25-től

Gőgös Gúnár Gedeon – október 2., 
vasárnap, Csodamalom Bábszínház

„Hangolódj Ránk”

EZOTERIKUS NAP
Október 8., szombat 10–17 óráig

MKK – Ady Endre Művelődési Ház

Ezoterikus termékek és szolgáltatások
(grafológia, asztrológia, számmisztika, aurafotó, tarot,

gyógyászati kezelések) előadássorozat

MEGHÍVOTT ELŐADÓK:

RADICS ÁGNES 
az RTL Klub számmisztikusa és

KÁNYA KATA
a Társtaláló – Ha nem tudod, miért 
vagy egyedül című kötet szerzője

Bővebben: www.adymuvhaz.hu. 46/530-516
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Őszköszöntők
Szirma és Hejőcsaba is meg-

mozdult az elmúlt hét végén. Az 
előbbi városrészben – még pén-

teken elkezdve, majd szomba-
ton folytatva – hagyományo-

san Zöldségfesztivállal, családi 
főzőversennyel és sportvetélke-
dőkkel köszöntötték az őszt. A 

Bem általános iskola diákjai leg-
inkább a helyi kertek termésé-

ből készítették el látványos, ked-
ves zöldségkompozíciói kat. A 

vasárnapi Csaba-napnak a Gár-
donyi Géza Művelődési Ház 

adott otthont, a felnőtteket alter-
natív gyógyászati mérésekkel és 

tanácsadásokkal, míg a gyere-
keket játszóházzal, arcfestéssel, 

ugrálóvárral várták a szervezők. 
(fotó: M. L.)

Nem tudni, miért, de a zene, az kell

Az UNESCO 1975-ben 
október 1-jét a zene vi-
lágnapjává nyilvánította. 
Azóta a műfajkeveredé-
sek által különleges, új ze-
nei stílusok jönnek létre. 
Varga Tamás, a Ritmiklift 
basszusgitárosa azonban 
ezt cseppet sem bánja, sőt.

Varga Tamás civilben az egyik 
szolgáltató cégnél dolgozik, de 
esténként egészen más életet él, 
legkedvesebb szórakozásának 
hó dol, a zenének.

– 1999 óta basszusgitározom, 
hozzávetőleg hat együttes tag-
ja voltam már. A zene fontos az 
életemben, a legfontosabb hob-
bim. Sok műfajt kedvelek, mint 
ahogyan a zenekar többi tagja is, 
így a 2006 óta működő Ritmiklift 
rendkívül különleges zenei él-

ményt nyújt – hangsúlyozza a 
basszusgitáros, aki együttesével 
több zenei stílus között teremt 
kapcsolatot.

– A közönséget megosztja 
a zenénk, ami nem feltétlenül 
rossz. Szeretem, ahogyan a gitár 
olyan hangokat hallat, mintha 
énekelne, mások pedig kifeje-
zetten hiányolják az énekhangot 
a dalokból. Nehéz mindenkinek 
megfelelni, de számomra a zene 
– ebben a formában – kifeje-
zi azt, amit mondani szeretnék, 
amit szavakba önteni mai napig 
sem tudok – mondja Varga Ta-
más. – Az általunk játszott ze-
nei stílust jobban kedvelik kül-
földön, habár Magyarországon 
is sokan ráéreznek már szépsé-
gére, de talán még kicsit konzer-
vatív a zenei gondolkodás – teszi 
hozzá a basszusgitáros, akinek a 
legfontosabb, hogy a zenélés 
neki és a közönségnek is örömöt 
okozzon.

Kiss J. | fotó: Déri Miklós

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Bede Róbert – Serényi Zsolt:  
Receptdaráló
Bede Róbert és Serényi Zsolt kö-
zös műsora, a Receptdaráló hó-
napok óta fut óriási sikerrel a 
TV Paprika műsorán. Nem vé-
letlenül: a két, hallatlanul nép-
szerű szakács receptjei ötletesek, 
egyszerűen elkészíthetők, műso-
rukból pedig nem hiányoznak 
a népszerű vendégek és a neve-
tés sem.

A Receptdaráló szellemiségére és alappilléreire épülő kötetben 
mintegy hatvan receptet tesznek közzé, melyek nagy része a műsor-
ból kimaradt, eddig sehol nem közzétett, új finomság.

Ljudmila Ulickaja: Imágó
Ljudmila Ulickaja legújabb regényében 
három jó barát – egy zenész, egy költő és 
egy fotográfus – életén keresztül mutat-
ja be a Sztálin halálától a Gorbacsov-féle 
„peresztrojkáig” terjedő időszak, az „ol-
vadás” és a „pangás” korszakának hét-
köznapjait. A történet középpontjában 
e három évtized szovjet történelmé-
nek ellenzéki törekvései állnak: konspi-
rációk, illegális kiadványok terjesztése, 
csempészése, kényszerű külső és belső 
emigrációba vonulás – a korszak politi-
kai életének tipikus eseményei. 

Az Ulickajától megszokott szövevényes történetből kibontakoznak 
a szovjet diktatúra elleni küzdelem mindennapjai: megtudhatjuk, mi-
ként őrizhető meg ilyen körülmények között az ember személyisége, 
anyagi és szellemi függetlensége, vagy épp miként semmisíti meg a 
rendszer azokat, akik szembeszállnak a hivatalos ideológiával.

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

vad Magyarország  
– A vizek birodalma
Egy rétisascsalád mindennap-
jai és egy fiatal vidra kalandjai 
– valahol a magyar mocsarak 
mélyén. Egész estés természet-
film Magyarország tájairól, ál-
latvilágáról és természethez 
kötődő hagyományairól, lát-
ványos képekkel, szépséges ze-
nével, Kulka János narrációjával. A magyar–német koprodukcióban 
készült egyórás természetfilm lenyűgöző képi világával és sodró törté-
netével méltón jeleníti meg Magyarország tájait, állatvilágát és termé-
szethez kötődő hagyományait. 

színes magyar–német természetfilm, 52 perc, korhatár nélkül
Művészetek háza, Uránia-terem; október 7–12., 16.00

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… Az 1941 májusában átadott barlangfürdő és a 
csónakázótó között két kisebb medence volt, kiképzett partokkal, azo-
kon körbefutó beton virágtartókkal. Az úgynevezett „kis tó” önálló for-
rásvízzel rendelkezett, s ez került át a „tavi fürdőbe”, amelyben a be-
tonlábakon álló fürdő (kabin)-ház épült, s külön átjáróhídon lehetett 
megközelíteni. (1938-ban építették Szeghalmi Bálint tervei alapján a für-
dőpavilont.) A 12 szögű vasbeton talpazatra épült zsindelyes faházban 
29 kabin volt, s egyszerre 80-90 vendég fürdőzhetett a kaviccsal bevont 
medencében. Akkor bontották le, amikor a barlangfürdőből sziklaalag-
úton megközelíthető medence fölé megépítették a „kagylót”. Az egyko-
ri tavifürdő 1969-től vált emlékké, néhány éve, más helyen újjáépítették.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Juhász Ákos fotója)
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közérdekű telefonszámok ››››››››››››

368 éve, 1643. szeptember 
29-én olvasunk a helyi igazság-
szolgáltatás eszközéről, az avasi 
református templomban talál-
ható „feketeszékről”. Ha valaki 
a jó erkölcs ellen vétett, paráz-
naságon, lopáson, rágalmazá-
son, „kártételen” érték, a gyü-
lekezeti közösség előtt magára 
kellett ölteni a fekete köntöst, 
és a fekete székben állva bűn-
bocsánatot kellett kérnie. 

155 éve, 1856. október 
1-jén vezették be a birtokviszo-
nyok hivatalos nyilvántartásá-
ra szolgáló telekkönyvet. Előz-
ményei visszanyúlnak 1839-re, 
amikor a város vezetése egy 
könyvet nyittatott, hogy eb-
ben rögzítsék a telkek és há-
zak adás-vételét, tulajdonos-
változásait. 

Hétforduló ›››››››››

Névadó – Déryné
Miskolc 1930-ban 
megjelent Címtárá-
ban tűnik fel először 
a Déryné utca (ma 
Tízeshonvéd köz). Az 
1950-es évek utcanév-
változtatásai során a 
színház melletti Deák 
Ferenc utca lett Déryné 
utca, s ma is viseli ezt a 
nevet, a színház falán elhelyezett 
emléktábla indoklásával.

Déryné jászberényi születésű, s 
1815-ben fiatal színésznőként jött 
először Miskolcra. A magyar opera 
megteremtőjeként tisztelték, ami-
kor 1852-ben visszavonult a szín-
padtól. Férjével, Déry Istvánnal (aki 
a diósgyőri koronauradalom gaz-
datisztje volt) a vár alatt laktak Di-
ósgyőrben. 1867-ben beköltözött 

Miskolcra, s a Hunya-
di u. 52. számmal je-
lölt ház udvari telkének 
szoba-konyhás lakásá-
ban kezdte írni napló-
ját. Elszegényedve, ma-
gányosan itt halt meg. 
Az utcai lakóházon 
1923-ban a Miskolci 
Nőegylet helyezte el az 

emléktáblát (de ő nem ebben a ház-
ban lakott). Az utca mellett emlékét 
Saár Erzsébet szobra is őrzi a szín-
ház szoborparkjában. (Eredeti ne-
vén Schenbach Róza volt, a Széppa-
taki „művésznevet” Benke Józseftől 
kapta. 1793–1872 között élt, védett 
sírja a Szent Anna temetőben ta-
lálható. A sírfelirat szerint hivata-
los neve Déry Istvánné Széppataki 
Róza volt.)                                          D. I.


