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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Egyházi lEnnE 
a Móra
egyházi iskolaként látná szívesen a 
szülők nagy része a Mórát. a javas-
lattól egyik érintett sem zárkózik el.  
a város | 4. oldal

VonzaloM az 
Erdő iránt
sokakat vonz ebben az évszak-
ban a színpompás, őszi erdő. a 
jó túrához jó túravezető is kell.  
életmód | 7. oldal

tEstVérVáros 
ázsiából
a dél-koreai asanból járt a test-
vérvárosi kapcsolatokat előkészí-
tő, kéttagú delegáció Miskolcon.  
a város | 5. oldal

Indul a fűtés – változatlan díj

Tekintve az időjárás-előrejelzéseket, szombaton felfűti a MIHŐ Kft. 
a távhőrendszert. Az időjárás-előrejelzések szerint szombatra erő-
sen lehűl a levegő, így a fűtés is elindul. A lakossági fogyasztóknál 
minden társasház a MIHŐ-re bízta, hogy megfelelő hőmérséklet 
esetén elindítsa a fűtést.                                                » részletek a 8. oldalon

A vértanúk emlékezete
Az aradi vértanúk ki-
végzésének 162. év-
fordulója alkalmából 
koszorúzási ünnepsé-
get tartottak a nemze-
ti gyásznapon, októ-
ber 6-án a Batthyány 
Lajos-emléktáblánál, 
ahol a város vezetői, 
önkormányzati képvi-
selők, helyi politikusok 
és civil szervezetek he-
lyezték el koszorúikat.

Szabó Sándor önkormányzati képviselő beszédében kiemelte: az 
elmúlt korok hőstettei számunkra is példaként szolgálnak, és arra 
sarkallta a megemlékezőket, hogy maguk is adják tanúbizonysá-
gát helytállásuknak, becsületüknek és önfeláldozásuknak, mutassák 
meg, hogy mit tehetnek a nemzet felemelkedéséért.

Az ünnepi beszéd után a város vezetői és a közgyűlési frakciók 
képviselői mécsesgyújtással és főhajtással emlékeztek meg az aradi 
hősökről.

MARHA-
COMBBÓL
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HIrdeTés

HIrdeTés

„Egyedien egységes” megállók épülnek
Megkezdődött kedden az 
új villamosmegállók fedett 
utasváróinak építése a Sol-
tész Nagy Kálmán utcánál. 

Hónapokon keresztül a Selyemré-
ti mintamegálló volt az, amelyen 
„tesztelhették” az utasok, milyen fe-
dett megállók lesznek – a belváros 
és a vasgyári hurok kivételével – a 
villamosvonalon. A megállóban ta-
pasztalt, illetve a polgármesteri be-
járáson kritikával illetett problé-
mákat, például a burkolati hibákat, 
illesztési hibákat, kijavították.

Kedden a Soltész Nagy Kálmán 
utcánál megkezdődött a megállók 
felépítése. A fagy beálltáig a tervek 
szerint összesen hét megálló készül-
ne el a véglegeshez közeli állapotba, 
hogy ezek közül mind kész lesz-e 
idén, az több tényező függvénye.

» cikkünk a 3. oldalon

Ásatás a várrekonstrukció előtt  
– történelemformáló leletek
Két olyan leletre is bukkantak a vár-
fürdő területén végzett feltárás so-
rán, amely átírhatja az eddigi törté-
nelmet, egészen pontosan Diósgyőr 
történetét.

A királynék vára előtt is volt itt élet, 
ennek már kézzelfogható bizonyí-
téka is van, hiszen a várfürdő egy 
részén falu nyomaira bukkantak. 

Mint arról már korábban be-
számoltunk, a diósgyőri vár re-
konstrukciója előtt próbaásatást 
végeztek a Lovagi tornák terének 
leendő helyszínén. Az előzetes ku-
tatás azonban olyan eredményeket 

hozott, amelyek alapján a feltárás 
tovább folytatódhatott.

» folytatás a 4. oldalon

Túl a Maszat-hegyen
Varró Dániel Túl a Maszat-he-

gyen című meseregényének 
színházi adaptációjával indult a 

színházi évad október 7-én, pén-
teken. A Miskolci Nemzeti tör-

ténetében már hagyomány, hogy 
évről évre egy gyermekeknek, 

családoknak szóló darabbal in-
dul a szezon. A kortárs alkotó 

már legendássá vált könyvét a Já-
szai-díjas Seres Ildikó állította 

színpadra. (fotó: M. L.)

Őssejtkutatások Miskolcon
Előrehaladott tárgyalások folynak 
a megyei kórház területén találha-
tó Innovatív Medicina Laboratóri-
um új hasznosításáról, méghozzá 
az őssejtkutatások területén. Ez egy 

Magyarországon még különleges-
nek számító, újfajta kezeléssel bő-
víthetné az intézmény egészségügyi 
szolgáltatásait. 

» cikkünk az 5. oldalon

Harminckét 
új térfigyelő

Hamarosan új kamerákkal bővül 
Miskolcon a térfigyelő rendszer. 
A belvárosban és az Avason össze-
sen 32 új kamerát szerelnek majd 
fel, múlt hét péntekén írták alá a ki-
vitelezői szerződést. Az új kamerák 
képei rádiós átvitellel a Papszer u. 
2. szám alatti rendészeti központ-
ba kerülnek, ahol a közterület-fel-
ügyelet ellenőrzi azokat. A kiépítés 
befejezésének tervezett határideje 
november 21.

» cikkünk az 5. oldalon

Kesselyák Gergely 
visszatért
Kesselyák Gergely lett a „Bartók+…” Miskolci Nem-
zetközi Operafesztivál új fesztiváligazgatója, miu-
tán péntek délután egyöntetűen az ő művészeti kon-
cepció-javaslatát támogatta a zsűri. Kesselyák Gergely 
1997 és 2002 között a Miskolci Nemzeti Színház operatagozatának alapítója 
és zeneigazgatója, 2001 és 2003 között pedig a „Bartók+…” Miskolci Nem-
zetközi Operafesztivál alapító zeneigazgatója volt.              » cikkünk a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Pfliegler Péter | Miskolc alpolgármestere fogadónapot tart október 12-én, szer-
dán délután 3 órától a Polgármesteri Hivatal jegyzői tárgyalójában. Sorszámosztás októ-
ber 10-én, hétfőn reggel 8 órától a polgármesteri hivatal portáján.

» Bogyay Ferenc | rendőr alezredes, Miskolc rendőrkapitánya fogadónapot tart a 
lakosság részére október 12-én, szerdán délelőtt 9 órától 12 óráig a Miskolci Rendőrka-
pitányságon (Miskolc, Fábián kapu 4. sz.). A fogadónapra előzetesen bejelentkezni októ-
ber 11-én, kedden 12 óráig lehet a 46/514-511/27-29 telefonszámon.

» Fodor Zoltán (MSZP) | a 7. számú választókerület önkormányzati képviselő-
je október 17-én, hétfőn délután 5 órától lakossági fogadóórát tart a Széchenyi általá-
nos iskolában (Hajós u. 5. sz.).

» Benczés Miklós (Fidesz) | a 15. számú választókerület önkormányzati képvi-
selője, október 13-án, csütörtökön délután 5 órától lakossági fogadóórát tart a Nyitnikék 
Óvodában (Miskolc, Andrássy út 53/A).

» Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) | a 16. számú választókerület ön-
kormányzati képviselője lakossági fórumot tart október 15-én, szombaton délután 1 
órától a Komlóstetői Általános Iskolával szembeni sportpályán.

» Bazin Géza (MSZP) | a 17. számú választókerület önkormányzati képviselője 
október 10-én, hétfőn délután 4–5 óra között lakossági fogadóórát tart a Perecesi Kö-
zösségi Házban (Bollóalja u. 160.). 

» Tompa Sándor (MSZP) | önkormányzati képviselő, a városgazdálkodási és 
üzemeltetési bizottság tagja lakossági fórumot tart Tapolca fejlesztéséről október 10-
én, hétfőn délután 5 órától a Miskolctapolcai Közösségi Házban (Győri út 13.). A fórumra 
meghívott vendégek: Kriza Ákos, Miskolc polgármestere, Nagy Kálmán, Tapolca ország-
gyűlési képviselője és Nehéz Károly, Tapolca önkormányzati képviselője.

Fórum, Fogadóóra ››››››››››››

hírhasáb ››››››››››››
Elhunyt az ámokfutó. A gondos 
ápolás ellenére meghalt a lövöldö-
ző vasárnap kora este a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei kórházban. A 42 
éves férfi előző nap lőtt gázpisztoly-
lyal a kiérkező járőrökre – akik vi-
szonozták a tüzet –, miután előzőleg 
egy miskolci lakásban életveszélyesen 
megsebesítette 37 éves volt élettársát. 
A tűzpárbajban a férfi életveszélyes 
sérülést kapott. A rendőrök nem sé-
rültek meg, de a nőt súlyos állapotban 
szállították kórházba. Az eljárás eddi-
gi adatai szerint az elkövető szerelem-
féltésből bántalmazta volt élettársát.

Ezüstös MIVÍZ. Harmincegy induló 
közül a MIVÍZ Kft. csapata végzett a 
második helyen a Magyar Víziközmű 
Szövetség és a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. által a múlt héten megrendezett 
XI. Országos Vízi-közmű Szerelőver-
senyen. 

A poligráfra várnak. Poligráfos 
vizsgálatnak vetette alá magát sa-
ját kérésére a Szentpáli utcai gyil-
kosság gyanúsítottja. A nő tagadja a 
bűncselekmény elkövetését, a védője 
szerint indítéka se volt a gyilkosságra. 
Amennyiben a nőt igazolja a hazug-
ságvizsgálat, komoly fordulat várható 
az ügyben.

Önkéntes távozásra ösztö-
nöz a Holcim. Lassan pont kerül a 
nagymúltú hejőcsabai cementgyár 
történetének végére. A Holcim Hun-
gária vezetősége nagyvonalú támo-
gatási csomagot ajánl a Miskolci Ce-
mentgyár azon dolgozóinak, akik 
önként a távozás mellett döntenek, 
például a törvényi előírásoknál ked-
vezőbb, a kollektív szerződésben fog-
lalt végkielégítésen felül ez év végéig 
járó munkabér, beleértve a 13. havi fi-
zetést, ezen felül 3 havi bruttó átlagke-
resetet.

Megújult zsolcai épületek. Új te-
tőszerkezetet, nyílászárókat és külső 
hőszigetelést kapott a felsőzsolcai ál-
talános iskola tornacsarnoka, amely 
a tavaly nyári árvíz során vált hasz-
nálhatatlanná. A felújított csarnokot 
szerdán ünnepélyes keretek között 
adta át Kövér László, a Nemzetkö-
zi Gyermekmentő Szolgálat Magyar 
Egyesület, valamint az Országgyűlés 
elnöke. Csütörtökön pedig Hatala Jó-
zsef országos rendőrfőkapitány avatta 
fel az ugyancsak az árvíz során meg-
sérült és felújított rendőrőrsöt.

Kamarai elnök. Előző lapszámunk-
ban azt írtuk, Bodonyi Csaba a me-
gyei építészkamara elnökeként bú-
csúzott az elhunyt Makovecz Imrétől. 
Helyesen Bodonyi Csaba elnökségi 
tag, az elnök Rudolf Mihály.

Átadták a tanösvényt
Átadták az új botanikai tanös-
vényt a Miskolci Állatkert és 
Kultúrparkban október 4-én, az 
állatok világnapján. Többszörös 
ünnep ez a vadaspark életében, 
hiszen egy több éves projekt zá-
ródott le, illetve az állatok ünne-
pén a park lakóira is felhívják a fi-
gyelmet.

Mint arról már korábban beszá-
moltunk, a vadaspark Kassával 
közösen nyert uniós fejlesztési 
pénzt egy pályázaton. A Magyar-
ország – Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési Program 
2007–2013. keretében a kassai ál-
latkertben oktatótáblákkal öve-
zett tanösvény jött létre, illetve 
több kiadvány, Miskolcon pedig 
egy 9 méteres magaslessel és egy 
32 méter hosszú völgyhíddal is 
bővített tanösvényt alakítottak ki.

– Minden lehetőséget meg 
kell ragadni és a határon átnyúló 
együttműködés jó alkalom. Kas-
sa és Miskolc között szoros a kap-
csolat, ami megkönnyíti a fejlesz-
téseket, a pályázást. Pozitív, hogy 
a számítógép, a televízió elől van 
hova kiszabadulniuk a gyerekek-
nek. A XXI. században ez jó üze-
net – mondta a tanösvény átadá-
sakor Kriza Ákos polgármester. 
– Támogatni kell azokat, akik kö-
zelebb hozzák a fiatalokhoz a ter-
mészetet.

Czinkné Sztán Anikó, a Mis-
kolci Turisztikai Kft. ügyvezető-
je az avató előtt elmondta, hogy a 
projekt 2009-ben indult és egyik 
nagy előnye, hogy szórakoztatva 
tanítja a gyermekeket, így a fia-
talok játékos formában tudnak 
meg többet a természetről.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

A szépkorúak hava
Az idősek világnapja alkalmából szervezett gálamű-
sort a Művészetek Házában Miskolc Város Idősügyi 
Tanácsa. Ezzel az eseménnyel vette kezdetét a városi 
Idősek Hónapja programsorozat. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere köszöntőjében 
személyes élményeiről mesélve beszélt gyerekko-
ra legszebb pillanatairól, amely nagyszüleivel közös 
programokhoz, és az általuk mesélt történetekhez 
kötődik. Miskolcon közel harmincezer időskorú él, 
közülük sokan szeretnének és tudnak tenni a kö-
zösségért. Az újjáalakult Idősügyi Tanács feladata, 
hogy bekapcsolja őket a város életébe, a városveze-
tésé pedig, hogy lehetőséget teremtsen erre – tette 
hozzá a polgármester.

Zsiga Marcell alpolgármester adta át a megbízó-
levelet az Idősügyi Tanács tagjainak, ők név szerint: 
Varga-Somogyi Istvánné, Gazdusné Pankucsi Ka-

talin, Kosztica Patrik, Muzsai Lajosné, Gruber Ru-
dolfné, Görömbey István, Gróf Lajos, Holló Gyula, 
Holdonner Ferencné, Kassai József, Kovács József-
né, Löwei Lászlóné, Mándy András, Petrasovszki 
István, Raska Lászlóné, Solymosi Jenőné, Stogicza 
Zoltánné, Szabó Sándor és Szoboszlai Ferencné.

napról napra ››››››››››››
Október 1. | szOmbat

Százéves. 100 éves nénit ünnepeltek 
Miskolcon. Csanádi Józsefnét szüle-
tésnapján Zsiga Marcell alpolgármes-
ter és Gazdusné Pankucsi Katalin ön-
kormányzati képviselő személyesen is 
felköszöntötte. Erzsike nénit sok vi-
rággal és természetesen születésnapi 
tortával ünnepelték szerettei is, köz-
tük unokája és dédunokája.

A mellrák ellen. Mozgás együtt 
– együtt mozgás címmel tartottak a 
mellrák elleni küzdelem világnapján 
programokat a Hősök terén. Az ér-
deklődőket mozgásművészeti cso-
portok várták, a szervezők nem csak 
bemutatókkal készültek, minden 
csoport fellépése után lehetőség volt 
kipróbálni a lépéseket, vagy éppen a 
majorette-bot forgatását.

Közösen koncerteztek. A Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar a Hot 
Jazz Banddel zenélt a Művésze-
tek Házában. Az évad első Klazz-
koncertjén az 1920-as, ‚30-as, ‚40-es 
évek zenéje, a korai jazz, a swing és 
a dixieland kelt életre a zenekar és a 
Hot Jazz Band tolmácsolásában. 

A zene világnapján a Vasgyár-
ban. Hangversenyt rendeztek a vas-
gyári Szent István-templomban, ahol 
három ünnep kapcsolódott egybe: a 
zene világnapja, Liszt Ferenc születé-
sének 200. évfordulója és a vasgyári 
Szent Ferenc Kistestvérei szerzeteskö-
zösség fennállásának 20. évfordulója.

A gomba hétvégéje. Nyolcadik 
alkalommal rendeztek gombanapo-
kat Bükkszentkereszten. Bár a szá-
raz időjárás miatt az idei esemény-
re nem termett gomba a bükki falu 

környékén, minden hagyományos 
programot megtartottak. Főzőver-
seny és gombakiállítás, a színpadon 
pedig előadások és vetélkedők várták 
a vendégeket.

Október 2. | vasárnap

Fidelitas-tisztújítás. Miskolcon 
tartotta tisztújító ülését a Fideli-
tas megyei választmánya. Az ülésen 
egyhangú szavazással választottak 
elnökséget. Az elnök újra Szemán 
Ákos lett, aki 2008 óta viseli ezt a 
tisztet. Alelnökké választották Koncz 
Zsófiát Szerencsről, Bodnár Balázst 
Kazincbarcikáról, Kováts Ágostont 
Miskolcról és Molnár Andrást Sajó-
szentpéterről. Megbízatásuk két évig 
tart.

Október 4. | kedd

Változó önkormányzati rend-
szer. Az új önkormányzati törvény 
megalkotásával kapcsolatban invitál-
ta beszélgetésre a régió polgármes-
tereit Kistokajban Gémesi György, 
a Magyar Önkormányzatok Szövet-
ségének elnöke. Az elnök szerint a 
Magyar Önkormányzatok Szövet-
sége abban érdekelt, hogy az önkor-
mányzati rendszer a jövőben is haté-
konyan, a lakosság megelégedésére 
működjön, és a települések feladatai-
kat biztonsággal el tudják látni.

Logikus avasisok. Nemzetközi lo-
gikai versenyen kitűnően szerep-
lő avasi gimnazistákat fogadott Kri-
za Ákos polgármester. A négy ország 
részvételével, a lengyelországi Ka-
towicében megrendezett megmé-
rettetésen a miskolciak az első és a 
második helyet is megszerezték. A 
diákok köszönetüket fejezték ki a 
polgármesternek a támogatásért, és 

egy ajándékcsomagot is átnyújtottak 
neki, melyben magyar nyelvű ismer-
tetők voltak Katowicéről. Mindany-
nyian reményüket fejezték ki a talál-
kozó végén, hogy a lengyel–magyar 
kapcsolatok továbbra is fennmarad-
nak – a lengyel diákok már jelezték 
is, hogy szeretnének Magyarország-
ra látogatni.

Október 5. | szerda

Faültetés. A megújulás és a párbe-
széd jelképeinek is szánják azokat a 
díszfákat a Petőfi út mentén, melyek 
közül kettőnek az elültetésében Kri-
za Ákos polgármester és Boda Mó-
zes, az Auchan Borsod áruház-igaz-
gatója is közreműködött. Az áruház 
50. születésnapja alkalmából fákat 
ültetnek azokon a településeken, 
melyeken jelen vannak. Kriza Ákos 
elmondta: azért választotta a Pető-
fi utcát, mert a környék hosszú ide-
je építési terület, az ajándékba kapott 
fákkal tovább kívánják enyhíteni az 
építés kellemetlenségeit. A Petőfi ut-
cára tizenhárom, a Füzes utcai forga-
lomterelő szakaszra pedig tizenkét 
díszalmafát ültettek, ültetnek el. 

Október 6. | csütörtök

Alkotmány az iskolásoknak. Az 
aradi vértanúk emléknapján az álta-
lános iskolai osztályfőnökök a mis-
kolci iskolákban is átadták a tízéves 
tanulóknak az alkotmány preambu-
lumát, a 14 éveseknek pedig az Alap-
törvény teljes szövegét. 

A Földes-ügyről. Helyszíni sajtó-
tájékoztatón ismertette a Jobbik mis-
kolci, közgyűlési frakciója a Földes 
Ferenc Gimnázium esetleges név-
változtatásáról kialakult vitával kap-
csolatos véleményét. Szegedi Márton 
városi elnök-frakcióvezető elmond-
ta: a Jobbik tudatosan tartotta ma-
gát távol a „Földes-vitától”. Szerin-
te egyszerű „hisztériakeltésről” van 
szó, amellyel más, fontosabb ügyek-
ről szeretnék elterelni a figyelmet. 

Október 7. | péntek

Figyelem az idősödőknek. 
Minden idős ember érték címmel 
tartott sajtótájékoztatót a Fidesz. 
Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő elmondta: biztosítani kell az 
idős emberek számára az aktív élet 
lehetőségét és azt, hogy tapasztala-
taikkal segítsék a fiatalokat. A ma-
gyar elnökség alatt az Európai Unió 
meghirdette az Aktív idősödés és a 
generációk közötti szolidaritás 2012 
európai évét. Meg kell változtat-
ni a társadalom öregséghez való vi-
szonyát és ezzel kapcsolatban egy 
új szemléletmód kialakítására van 
szükség – mondta Csöbör Katalin.

Művészeti pályázaton taroltak kollégáink
A megyei kormányhivatalok által 
meghirdetett pályázaton a bronzér-
mes kollázs Ficsór Máté, a győztes 
rövidfilm pedig Kerepesi Péter mun-
kája – mindketten a Miskolc Televí-
zió munkatársai.

A kormányablakok népszerűsíté-
se céljából nyáron hirdettek művé-
szeti pályázatot, melynek díjátadó-
ját október 6-án tartották a megyei 
Kormányhivatalban. A kreatív és 
látványos pályaművek között talá-
lunk fotót, festményt. A bronzér-
mes kollázs Ficsór Máté (bal olda-
li képen), a győztes rövidfilm pedig 
Kerepesi Péter (jobbra) munkáját 
dicséri – mindketten a Miskolc Te-
levízió munkatársai.

Huszonegy alkotás érkezett a 
megyei kormányhivatalba, a Vál-
tozatos megyéink az Európai Uni-
óban című országos művésze-
ti pályázatra. Minden megyében 
külön nyertest hirdettek. A pá-

lyázatot a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium felügyelete 
alá tartozó Hungarofest Nonpro-
fit Kft. az ország kormányhivata-
laival közösen hirdette meg.

Kujan I. | fotó: M. L.

HIrdeTéS
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Épülnek az „egyedien egységes” megállók 
Megkezdődött kedden az 
új villamosmegállók fe-
dett utasváróinak építése a 
Soltész-Nagy Kálmán utcá-
nál. A fagyos idő beálltáig, a 
tervek szerint még hét meg-
állót készítenének el a vég-
legeshez közeli állapotba. 
Hogy ezek közül mind kész 
lesz-e az idén, több tényező 
függvénye.

A munkák miatt a Soltész-Nagy 
Kálmán utcán a peronok első fele 
munkaterület lett kedden, ezért a 
villamosok a megálló második fe-
lében állnak meg jövő hét köze-
péig. Nagyjából ennyi idő, vagyis 
másfél hét kell ugyanis, amíg egy-
egy megállóval végeznek a szak-
emberek. Ez idő alatt a közúton 
közlekedők a megállók melletti út-
szakaszokon, a forgalom elterelésé-
re számíthatnak.

Csontos Ágnes, az MVK Zrt. 
PR-főmunkatársa a Miskolci Nap-
lónak elmondta: ez évben a Sol-
tész Nagy Kálmán utcain túl még a 
Malomszög utca, a Szent Anna tér, 

a Thököly utca, a Balázs Győző tér, 
a Gyula utca és a Károly utca meg-
állóban építik fel az új beállókat, a 
munkát azonban több tényező is 
befolyásolhatja. 

– Nem tudni, meddig lesz al-
kalmas az idő a munkára, és így a 
gyártás kezdetekor az sem biztos, 
hogy a gyártó le tudja mindet gyár-
tani, de reményeink szerint nem 
tévedünk az ütemezéssel, a koráb-
bi időpontokhoz hasonlóan most 
sem – tette hozzá Csontos Ágnes.

*
Új helyre költözik  szombattól ideig-
lenesen az MVK Zrt. diósgyőri jegy- 
és bérletpénztára a villa mos pálya 
meghosszabbítása miatt. A pénz-
tár a régi végállomás-épület bontá-
sa és a pályaépítés alatt az Árpád út 
déli oldalán, a korábbi Lilla fagylal-
tozó helyén várja az utazóközönsé-
get változatlan nyitvatartási idővel. A 
végállomás-épületet várhatóan októ-
ber 10-én kezdik bontani.

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos

Kifizeti a MISEK  
a bérkompenzációt
Megkapják a bérkompenzációt 
a MISEK Kft. dolgozói. A bérkom-
penzációra a 2011-től megválto-
zott személyi jövedelemadó és az 
adójóváírás rendszere miatt van 
szükség.

Az ügyben a nyáron rendkívü-
li közgyűlést is összehívtak. A 
polgármester akkor többször is 
hangsúlyozta: mindenki meg-
kapja a kompenzációt, ha a kór-
ház gazdasági helyzete azt lehe-
tővé teszi. Az adósságállomány 
növekedését az elmúlt hóna-
pokban sikerült megállítani, így 
már ettől a hónaptól utaltak. Az 
összeget annak a több mint 200 
dolgozónak is kifizetik, akiknek 

a minimálbér, valamint a garan-
tált bérminimum-emelés miatt 
a kormányrendelet értelmében 
nem jár a kompenzáció. Keresik 
ugyanakkor annak a mintegy 
45 millió forintnak a forrását is, 
amely a januártól felhalmozó-
dott összeg kifizetésére is fede-
zetet biztosít.

– Számítunk arra, hogy MI-
SEK Kft. gazdasági helyzetének 
javulásával, amennyiben ezt a 
folyamatot tartani tudjuk, visz-
szamenőlegesen és minél hama-
rabb elkezdjük kifizetni az elma-
radt bérkompenzációt, amire a 
dolgozók szintén számítanak – 
nyilatkozta Tóth László ügyve-
zető igazgató.

Milliós bevételek a kosárlabda Eb-n
Csaknem kétmillió forint bevé-
telt hozott a városnak az augusz-
tusban Miskolcon megrendezett 
PannErgy U18-as, B-divíziós Női 
Kosárlabda Európa-bajnokság. A 
Miskolc Holding tagvállalatai is 
plusz pénzre tettek szert, mint-
egy 5 és fél millió forint értékben, 
emellett a helyi vállalkozókat 
több mint 36 millió forinttal segí-
tette a rendezvény.

A Miskolcon töltött vendégéjsza-
kák száma 4073 volt a végső mér-
leg alapján – tájékoztatott Dobos 
Tímea, a polgármesteri hiva-
tal szóvivője. Az esemény ide-
je alatt dán, svájci, angol, lett és 
osztrák szurkolók tartózkodtak 
a városban, valamint ellátoga-
tott a borsodi megyeszékhelyre 
Olafúr Ranfsson, a FIBA Europe 
(Nemzetközi Kosárlabda Szövet-

ség Európa) és az Izlandi Olimpi-
ai Bizottság elnöke is.

A PannErgy U18-as Női Ko-
sárlabda Európa-bajnokság 
résztvevői (közel 400 külföldi 
sportoló, sportvezető, játékveze-
tő és szurkoló) két hétig voltak 
Miskolc vendégei. Az esemé-
nyen 16 nemzet (Magyarország, 
Ausztria, Anglia, Bulgária, 
Svájc, Németország, Finnország, 
Norvégia, Dánia, Lettország, Iz-
rael, Belorusszia, Görögország, 
Luxemburg, Horvátország, Por-
tugália) vett részt, és további hét 
országból érkeztek ellenőrök, 
játékvezetők és hivatalos ven-
dégek Miskolcra. A város irán-
ti érdeklődést jelezte az is, hogy 
Németország, Norvégia, Lettor-
szág, valamint Portugália nagy-
követségei is látogatást tettek a 
rendezvény ideje alatt.

Festik a nyomvonalat
A Szabadságharc, Görgey, Lévay ut-
cák kereszteződésében a napokban 
festették a kerékpárforgalmi nyom-
vonal útburkolati jeleit.

A nyomvonal a XI. szakasz része, 
melynek keretében a Szinva terasztól 
a Szabadságharc utcáig terjedő háló-
zatrész készül el. Ez a rész kapcsoló-

dik a már meglévő 5,74-eshez, vala-
mint az észak-déli és kelet-nyugati 
rendszer összekötéséhez. Informáci-
óink szerint napokon belül elkészül-
nek a munkával. 2009-ben európai 
uniós pályázaton nyert támogatást 
a város kerékpárforgalmi hálózat fej-
lesztésére, mellyel egy 11,38 kilomé-
ter hosszú nyomvonal épülhet meg, 
amely kapcsolódik a már meglévő 
5,74-es hálózathoz, így összesen egy 
17,12 kilométer hosszú észak-déli és 
kelet-nyugati rendszer alakul ki.

A projekt célja folyamatosan és 
biztonságosan végigkerékpározha-
tó nyomvonal létrehozása a város 
kelet-nyugati tengelyén található 
jelentősebb oktatási létesítmények, 
közintézmények, üzemek és gazda-
sági vállalkozások, jelentős forgal-
mat vonzó kereskedelmi zónák és 
bevásárlóközpontok – szám szerint 
24 – érintésével.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Japán úti film Miskolcról. Több más magyar város mel-
lett Miskolc is szerepel majd abban az útifilm-sorozatban, amit 
decemberben tűz műsorára az egyik japán országos televízió. A 
négyfős tokiói forgatócsoport egy olyan műsort forgat, melyben 
a világ vasútvonalait járva, a járművek ablakán keresztül mutatják 
be az adott országot. Miskolcot villamoson utazva mutatják be – 
öt percben. Kawaguchi Yoshiki rendező elmondta, minden nap 
egy másik városban forgattak. Miskolcon láttak egy szép sétáló-
utcát, és egy számukra érdekes, régi vasgyárat is. Toda Yoshihisa 
operatőr hangsúlyozta, a magyar emberek nagyon kedvesek vol-
tak velük, közvetlenebbek, mint néhány másik országban. Az it-
teni ételek és ízek pedig nagyon tetszettek nekik. (fotó: Juhász Á.)

Egyedi elemek teszik jellegzetessé a megállókat
Soltész-Nagy Kálmán utca: kőfalazat.
Malomszög utca: rétegzett üveglap.
Szent Anna tér: villamostörténeti kiállí-
tás képekben.
Thököly utca: üvegmozaik.
Balázs Győző tér: üvegbeton.
Gyula utca: fazsaluzott beton.
Károly utca: mosott kavics.
Újgyőri főtér és piac: kisméretű tégla.
DVTK-stadion: DVTK képekben.
Bulgárföld: fazsindely.

Diósgyőri Gimnázium: faburkolat.
LÁEV: fakocka hátfal.
Zenta utca: Gabion fal (hegesztett fal-
háló, benne zúzott kővel).
Diósgyőr városrész: a várnak szentelt 
megálló.
Köln utca: futtatott növényfal.
Bölcs utca: futtatott növényfal.
Felső-Majláth végállomás: a Bük-
ki Nemzeti Park növényvilágának szen-
telt megálló.

Készülnek a konkrét tervek Miskolctapolcán
Elkészítette a megbízott cég 
Miskolctapolca fejlesztési ter-
vét, melyet most szakmai 
alapon egyeztet az önkor-
mányzat. A beruházás több 
lépcsőben készülhet el.

Komplex terv készül Miskolctapol-
ca fejlesztésére, mely a teljes terüle-
tét felöleli, a kőbányától egészen az 
egyetemig. A fejlesztés keretében 
tervezett projektelemek: a fürdő ki-
alakítása, a park rehabilitációja, a 
csónakázótó felújítása, a városligeti 
funkciók erősítése, a barlangfürdő-
szolgáltatás fejlesztése, a monostor 

feltárása, bemutatása, a Hejő-liget 
fejlesztése, és a kolónia területének 
rehabilitációja, kapcsolódva Gö-
römböly fejlesztéséhez is. A fejlesz-
tés megvalósítása a tervek szerint 
több lépcsőben történhet meg, uni-
ós és hazai támogatási források be-
vonásával. Az alapelképzelést az 
Eurospa Kft. készítette el, a szak-
mai egyeztetések után hamarosan 
a konkrét tervek is elkészülhetnek.

 „Mi lesz veled, Tapolca?” cím-
mel közben Tompa Sándor ön-
kormányzati képviselő lakossá-
gi fórumot szervezett hétfőre (lásd 
a 2. oldalon, Fogadóóra, fórum – 
a szerk.), melynek kapcsán Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere em-
lékeztetett rá, hogy 2008 júliusában 

az előző városvezetés már tartott 
egy lakossági fórumot Tapolcán, 
ami után nem derült ki, hogy hová 
tűnt a 2004-ben strandfelújításra el-
nyert Phare-pályázati pénz, és hogy 
mikor strandolhatnak végre a mis-
kolciak.

A város jelenlegi vezetése kiemel-
ten kezeli Tapolca fejlesztését, meg-
újítását. Éppen ezt a célt szolgálja a 
„Turisztikai attrakciófejlesztés Mis-
kolctapolcán” projekt. Lakossági fó-
rumokat tartottak és tárgyaltak a ta-
polcai civil szervezetek képviselőivel 
is. Az ügy fontosságára való tekin-
tettel vonták be a tervezésbe külső, 
turisztikai projektek előkészítésé-
ben, megvalósításában jártas, elis-
mert tanácsadó céget, az Eurospa 

Kft.-t. Az Eurospa Kft. egyébként 
még Tompa Sándor szerint is a leg-
jobb választás. Országosan elismert 
cégről van szó – amit maga a szoci-
alista képviselő is elismert, ahogyan 
azt is, hogy a nettó 3 millió forint 
nem összeg egy ilyen fejlesztési ter-
vért – tájékoztatott Kriza Ákos. 

A koncepció anyaga azonban 
még nem készült el teljes egészében. 
Csak akkor szeretnének és fognak 
széleskörű tájékoztatást adni, ha 
a szakmai egyeztetés befejeződik, 
amikor már konkrét tervekkel tud-
nak a nyilvánosság elé állni. Arra 
a kérdésre, hogy hová tűnt a pénz, 
várják a választ. Arra pedig, hogy 
mikor strandolhatnak végre a mis-
kolciak Tapolcán, hamarosan vá-
laszolni fognak – tette hozzá Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere.     H. I.

„Bartók+…”: Kesselyák Gergely 
az új fesztiváligazgató
Kesselyák Gergely lett a „Bar-
tók+…” Miskolci Nemzetközi 
Operafesztivál új fesztiváligazga-
tója, miután péntek délután egy-
öntetűen az ő művészeti koncep-
ció-javaslatát támogatták.

A négytagú, kulturális területen 
tevékenykedő politikusokból 
– Zsiga Marcell (Fidesz), Mol-
nár Péter (KDNP), Fedor Vil-
mos (MSZP), Jakab Péter (Job-
bik) – álló zsűri péntek délután 
tárgyalta annak a két szakem-
bernek a művészeti koncep-
ció-javaslatát, akik eleget tettek 
a Miskolci Kulturális Szövetség 
(MKSZ) Nonprofit Kft. felkéré-
sének az operafesztivál igazgatói 
posztját illetően.

Némedi Varga Zoltán, az 
MKSZ ügyvezető igazgatója a 
Miskolci Naplónak elmondta, 
eredetileg négy szakembert kér-
tek fel a posztra. Közülük ketten 
vállalták, hogy készítenek egy 

művészeti koncepció-javaslatot, 
ezzel jelölték magukat a „Bar-
tók+…” Miskolci Nemzetközi 
Operafesztivál fesztiváligazga-
tójának.

– Az elkészült koncepciókat 
– Lovas Károlyét és Kesselyák 
Gergelyét – Selmeczi György és 
Silló István zeneszerző értékelte, 
kiemelték belőlük azokat a pozi-
tívumokat, melyek előre vihetik 
az operafesztivált – mondta Né-
medi Varga Zoltán.

A két koncepció alapján végül 
egyhangú döntéssel Kesselyák 
Gergelyt javasolta a zsűri az ope-
rafesztivál új igazgatójának. 

Kesselyák Gergely 1997 és 
2002 között a Miskolci Nemze-
ti Színház operatagozatának ala-
pítója és zeneigazgatója, 2001 
és 2003 között pedig a „Bar-
tók+…” Miskolci Nemzetközi 
Operafesztivál alapító zeneigaz-
gatója volt.

Tajthy Ákos



a város lapja

MiNap

2011. október 8. | 40. hét | I. (VIII.) évfolyam 32. (40.) szám

4  a város

Helyükre kerültek az ősfák
Elkezdték a mintegy 400 millió fo-
rintos európai uniós támogatás-
ból épülő, Pannon-tenger Múze-
um berendezését a Görgey úton, a 
Herman Ottó Múzeum szomszéd-
ságában. Helyükre kerültek az ős-
fák – azaz a mocsáriciprus-leletek 
– az új kiállítóhely fő attrakciói.

Tóth Annamária, a megyei mú-
zeumi igazgatóság szóvivője el-
mondta: az új épület külső és 
belső munkái nagyjából elké-
szültek, a kivitelezők az utolsó 
simításokat végzik. Jelenleg azt 
próbálják ki, mennyire bírják a 
födémek az esőt, nedvességet. A 
tervek készen állnak, a kiállítás 
tényleges kiépítése azonban csak 
a műszaki átadást követően kez-
dődhet majd el. A három mo-
csári ciprus viszont már most 
a helyére került: az egyedülálló 

leleteket a háromrészes új épü-
let középső, mintegy hat méter 
belmagasságú csarnokában he-
lyezték el. Sajnos, mivel konzer-
válásuk még nem fejeződött be, 
egyelőre a tartályokban marad-
nak. Ezekre üvegablakok kerül-
nek, hogy a közönség is megcso-
dálhassa az ősfákat.

Mint megtudtuk, elkészül-
tek az épület belső villamossági 
munkái, kialakították a beton-
aljzatot és a padlófűtést is. Az új 
múzeum régivel való összekö-
tése miatt azonban szükség volt 
bizonyos áttervezésekre, ezért a 
műszaki átadás határideje csú-
szik. A látogatók a kiállítótér be-
fejezése és berendezése után, a 
tervek szerint jövő tavasszal te-
kinthetik majd meg teljes egé-
szében az új Pannon-tenger 
Múzeum különleges kiállítását.

Kusza tulajdonviszonyok – nem szól az orgona
Közel két éve nem működik 
az avasi templom új orgo-
nája. Azt, hogy mi okozta a 
hangszer hibáját, és hogy kit 
terhelnek a javítás költségei, 
másképp látja az avasi refor-
mátus egyházközösség, és az 
orgonát építő vállalkozó. 

Az avasi református templomban 
– melynek kivételesen jó az akusz-
tikája – 1968 óta rendeznek hang-
versenyeket, az új orgona megépí-
tésének ötletével pedig 2003-ban 
kereste fel kilenc orgonaművész 
az akkori városvezetést. Az indo-
kuk az volt, hogy a régi orgonán 
többé nem lehet színvonalas zenei 
élményt nyújtani.

A város kérésére Lehotka Gá-
bor orgonaművész megtervezte az 
új hangszert, melynek megépítésé-
re az akkori vezetés forrást is biz-
tosított, összesen 60 millió forintot.

 – Az orgonát végül 2008 júni-
usában avatták fel, azonban két év 
múlva, 2010-ben egy vihart köve-
tően, egy villámcsapás másodla-
gos következményeként meghibá-
sodott az orgona vezérlőegysége, 
a hangszer pedig elhallgatott. Az-
óta tart a vita – elevenítette fel a 
történteket Hangó István, az avasi 
református egyházközösség lelké-
sze. Ezt követően – mint mondja 
a lelkész – az orgonát építő Vára-
di és Fia Orgonaépítő Vállalkozás 
munkatársai kiszerelték a meghi-

básodott egységet, azonban azt ál-
lították, hogy hiába adtak 25 év 
garanciát a hangszerre, a javítást 
mégis ki kell fizetni, mert elemi ká-
rokra a garancia nem vonatkozott. 
Kérdés azonban az is, hogy kinek 
kell fizetni, hiszen, bár az orgona 
építtetője az önkormányzat volt, 
később szerződés köttetett, mely-
ben az orgona tulajdonjogát átad-
ták az egyházközösségnek. Hangó 
István azonban vitatja azt is, hogy 
a garancia ne lenne érvényesíthető.

– A hangszert a közelmúltban 
látta egy németországi törvényszé-
ki orgonaszakértő, aki nem volt el-
ragadtatva tőle. Állítása szerint az 
sem biztos, hogy a hibát a villám-
csapás okozta, mivel a templom-
ban semmi más nem sérült, csu-
pán az orgona. Így tulajdonképpen 
Váradiéknak kellene bizonyíta-
ni, hogy ez nem garanciális hiba – 
mondja a lelkész.

Váradi István, az orgonát építő 
cég vezetője szerint azonban hiába 
a 25 éves garancia – amilyet állítása 
szerint nem sokan adnak egy-egy 
ilyen munka esetén –, erre a hibára 
nem vonatkozik a jótállás.

– Amikor meghibásodott a ve-
zérlőegység, éppen egy orgonamű-
vész készült a diplomahangverse-
nyére, és azért égett le az orgona, 
mert nem kapcsolta ki a vihar kez-
detekor azt, holott tudnia kellett 
volna, hogy ilyenkor ez a szabá-
lyos eljárás – hangsúlyozta Váradi 
István. Ráadásul megelőzhető lett 
volna a baleset egy szünetmentes 
tápegység beépítésével, azonban 
erre a gyülekezetnek, Váradi István 
állítása szerint, nem volt pénze.

–Az orgona javítására akkor 5 
millió forintot saccoltam, ebből az 
egység javítása 3,7 millió forint len-
ne. Ha ezt elutalnák, az orgona akár 
másnap szólhatna, hiszen a vezérlő-

egységet már kijavítottam, a további 
javítás a hangszer állása miatt szük-
séges, ez azonban ráérne később is 
– vélekedett Váradi István. Az azon-
ban biztos, hogy az ő érdeke is az 
– mint mondja –, hogy az orgona 
szóljon mielőbb, mert a jelenlegi 
helyzet neki morálisan nem jó.

Probléma azonban az is, hogy 
– a vállalkozás vezetője szerint – 
a város jelenlegi vezetésének és a 
gyülekezetnek sincsenek meg a 
papírjai arról, hogy az orgona tu-
lajdonjogát átruházták az egyház-
közösségre, így tulajdonképpen je-
lenleg nincs hivatalos tulajdonos, 
így nincs, aki fizesse a javítást.

Kovács Zsolt, a polgármeste-
ri hivatal kabinetvezető-helyettese 
a Miskolci Naplónak megerősítet-
te, a legnagyobb problémát éppen 
ez a kusza tulajdoni viszony jelen-
ti mindenki számára.

– A városvezetés megpróbál-
ja megkeresni a legjobb megol-
dást arra, hogy rendezze ezt a ku-
szaságot, és az orgona mielőbb újra 
megszólalhasson, hiszen ez a leg-
fontosabb, hogy a koncertek folyta-
tódhassanak, és se az egyházközös-
ség, se a város érdekei ne sérüljenek, 
és Váradi István cégének se legyen 
ez a történet presztízsveszteség – 
mondta Kovács Zsolt.

Idő viszont nincsen sok – ebben 
minden fél egyetértett –, hiszen a 
régi orgona állapota már nem te-
szi sokáig lehetővé a koncertezést, 
annak felújítása egyre sürgetőbb, a 
következő koncertszezon már biz-
tosan nem kezdhető meg rajta.

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos

A cigány és magyar identitásra egyaránt építenek
Megkezdte működését Mis-
kolcon a Keresztény Roma 
Szakkollégium.

Olyan – elsősorban cigány szár-
mazású – egyetemistákat, főisko-
lásokat kerestek, akik a felsőokta-
tási tanulmányaik mellett vállalják 
az intézmény cigány és magyar 
identitásra egyaránt építő tanul-
mányi, kulturális és közösségi 
programjait.

A Keresztény Roma Szakkollé-
giumi Hálózatot közösen hozzák 
létre és működtetik az országban 
a történelmi egyházak. Budapes-
ten a római katolikus egyház ré-
széről a jezsuita rend, Debrecen-
ben a református, Nyíregyházán az 
evangélikus, Miskolcon pedig a gö-
rög katolikus egyház az intézmény 
fenntartója. 

– Egy olyan lelki-szellemi-
szakmai közösséget szeretnénk lét-
rehozni, amely hozzásegíti a felső-
oktatásban tanuló fiatalokat roma 

identitásuk megértéséhez, vállalá-
sához. Ahhoz, hogy ezzel együtt 
váljanak hasznos, építő tagjaivá a 
társadalomnak – mondta el Mak-
kai László görög katolikus lelkész, a 
miskolci szakkollégium igazgatója.

Az úgynevezett beavató táborban, 
augusztus végén 18 jelentkező vett 
részt. Közülük 12-t választottak ki, és 
két helyre hirdettek meg pótfelvéte-
lit. Az igazgató elmondta, külföldről 
is komoly érdeklődést tapasztalnak, 
ez a fajta szakkollégiumi rendszer 
ugyanis egész Európában egyedül-

álló. Amellett, hogy nagyon szép, és 
eleddig szinte egyedülálló példáját 
mutatja az egyházak közötti, ökume-
nikus együttműködésnek, előmoz-
díthatja azt a párbeszédet is, amelyre 
nagy szüksége van a társadalomnak. 
Egy közéleti szempontból is aktív, 
művelt és képzett roma értelmiség 
a kapocs szerepét töltheti be a több-
ség és a kisebbség között. Miskolc 
és Borsod pedig különösen speciális 
helyzetben van, hiszen itt igen nagy a 
roma lakosság számaránya. 

Szepesi S. 

Egyházi fenntartású lehet a Móra is?
Egyházi iskolaként látná a jövő-
ben szívesen a szülői közösség na-
gyobb része a Móra Ferenc Általá-
nos Iskolát. A fenntartóváltástól a 
miskolci önkormányzat és a szülők 
által felkeresett egri római katoli-
kus főegyházmegye sem zárkózik 
el, azonban jelenleg mindenki tü-
relemre int, már csak a változóban 
lévő jogi környezet miatt is.

A javaslat hírével a közelmúlt-
ban kereste meg szerkesztő-
ségünket a szülők képviselője. 
Mint mondta, az bátorította fel 
őket arra, hogy a fenntartócserén 
kezdjenek gondolkozni, hogy az 
idei tanévtől több miskolci álta-
lános iskolát is átvettek az egyhá-
zak. A szülők szerint évről évre 
kevesebb gyermek jár mind a 
Mórába, mind pedig az „anya-
iskolába”, a 21. számúba, és mivel 
annak épülete kevésbé kihasz-
nált, félnek attól, hogy idővel ösz-
szevonják majd a két intézményt. 
Így pedig a nagy múltú Móra Fe-
renc iskola biztosan megszűnne.

– Ha átvenné iskolánkat a 
római katolikus egyház, nem-
csak megmenekülne egy esetle-
ges megszűnéstől, de újból önál-
ló intézményként működhetne. 
Ráadásul az egyházi fenntartá-
sú iskolákról csupa jót hallot-
tunk városszerte – hangsúlyoz-
ta a szülők képviselője.

A fenntartóváltás érdekében 
aláírásgyűjtés is indult az isko-
lában, és kiderült, hogy a szü-
lők nagy többsége támogatja a 
javaslatot. A szignókkal teli íve-
ket a közelmúltban eljuttatták az 
önkormányzathoz, ahol szintén 
nem zárkóznak el a szülők ötle-
tétől, legalábbis elvi szinten.

– Bár a Mórának az egyházi 
kézbe adásától az önkormány-
zat nem zárkózik el, jelenleg az 
ügy minden szereplőjét türe-

lemre intjük az átalakuló jogi 
környezet miatt – utalt Kiss Gá-
bor, a Humán Főosztály veze-
tője az új köznevelési és önkor-
mányzati törvénytervezetekre. 
Mint hozzátette, csak ezek tar-
talmának ismeretében lehet 
majd dönteni – többek között 
– ebben az ügyben is. Ráadásul 
Kiss Gábor szerint egy esetle-
ges átadás esetén sem maradhat 
a városnak olyan területe, ahol 
nincs elérhető közelségben ön-
kormányzati általános iskola, ez 
ugyanis sértené a szabad iskola-
választáshoz való jogot.

Támogatja az ötletet az ügy 
harmadik szereplője, az egri ró-
mai katolikus főegyházmegye 
is, azonban az új jogi környeze-
tet ők is megismernék az állás-
pontjuk kialakítása előtt.

– A Móra iskola egy nagyon jó 
lelkületű intézmény, én örülnék 
neki, ha az egyházunk üzemel-
tetné – mondta Mikolai Vince, 
Diósgyőr római katolikus plébá-
nosa. Hozzátette, a kezdeménye-
zés híre eljutott az érsekhez és az 
egyházi hatósághoz is, akik szin-
tén nem zárkóztak el a szülők öt-
letétől, ám döntés éppen a fen-
ti okok miatt még egyelőre nem 
születhet.

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári L.

Leletek, melyek megváltoztathatják Diósgyőr történelmét
Két olyan leletre is bukkan-
tak a Várfürdő területén vég-
zett feltárás során, amely át-
írhatja az eddigi történelmet, 
egészen pontosan Diósgyőr 
történetét. 

» folytatás az 1. oldalról
– Diósgyőr története nagy titok. 
Okleveles bizonyíték van rá, hogy 
létezett Diósgyőr falu. Eddig a ka-
tolikus templomnál sejtettük, ám 
a jelenlegi eredmény ezt cáfolja. 
Ugyanis két, földbe ásott lakóhá-
zat találtunk, amelyek arra utalnak, 
hogy a XI–XII. század fordulóján 
egy falu volt itt, még a vár építé-
se előtt – mondta Lovász Emese, 
az ásatást vezető régész. Hangsú-
lyozta: a házakban és környékü-
kön bronz karperecet, hullámvo-
nalas kerámiadarabokat találtak, 
ami fontos a kerámia tipológiájá-
nak meghatározásához. A lakók 
életviteléről is sok kiderülhet, mert 
állatcsontok, vasdarabok is és egy 

Hunyadi János által veretett pénz-
érme is előkerültek a föld mélyéről.

– Vadászott állatok csontjait ta-
láltuk. Az egyik félig elfogyasztott, 
majd szemétre vetett maradvány. 
A csigolyák mérete alapján egé-
szen nagy állatról, talán őstulokról 
lehet szó, ebben azonban még nem 
vagyunk biztosak – hangsúlyozta a 
régész, majd hozzátette, nem csak 
a királynék várának közelében ta-
lált falu az egyetlen érdekes és vá-
ratlan lelet.

– A huszárvár területe nagyobb-
nak bizonyul, mint eddig gondol-
tuk. A Lovagi tornák tere leendő 
északi lelátójának helyén közép-
kori fal került elő. Valószínűleg a 
várárokig vezet, de ennek kideríté-
séhez további kutatás szükséges – 
mondta Lovász Emese.

A diósgyőri vár rekonstrukció-
ját megelőző ásatások két ütemben 
zajlottak. A szerződés szerint tízna-
pos próbaásást végeztek, ami pozi-
tív eredményeket hozott, így újabb 
30 napot kaptak akkor a régészek. 

A vár régészeti feltárásai a ’60-
as évek elején kezdődtek, a vízár-

kon túl azonban csak 2002 óta ku-
tatnak a szakemberek. A munkák 
várhatóan nem befolyásolják majd 
a rekonstrukció kezdetét.

Legkésőbb november 15-éig te-
hát a régészeké a terep, a projekt 
kezdete pedig 2012. január 2-ára 
esik. Ekkor kezdődik a vár re-
konstrukciója, amit követ márci-
usban a Lovagi tornák terének épí-
tése.

– A tervek szerint a Lovagi tor-
nák tere előtti Vásártér kialakí-
tását 2013 elején kezdik el, de az 
időpontokat több tényező is be-
folyásolhatja, például a támogatá-
si szerződés aláírásának dátuma, 
vagy a már említett régészeti fel-
tárás eredménye – hangsúlyozta 
Lengyel Katalin, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. ügyvezetője.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.
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Tolvajok, rongálók, kegyeletsértők
A partfalomlások és a magas 
talajvíz után mostanában a 
tolvajok, rongálók, szélhá-
mosok keserítik meg a Szent 
Anna temető látogatóinak 
az életét. 

Az internetre több olyan felvétel is 
felkerült már, melyeken fiatalok az 
éjszakai órákban a temető ravata-
lozójánál szórakoznak, vagy a kör-
nyékbeli sírokon heverésznek. Az 
elhunytak nyugalmát, a kegyeleti 
megemlékezést sértő jelenségekről 
Tavas László temetőgondnokkal 
beszélgettünk a sírok között.

Mert bizony vannak ilyenek 
szép számmal, s a paletta egyre vál-
tozatosabb. Korábban még „csak” 
az átlagos vandalizmus motivál-
ta a sírrongálásokat, mostanság 
azonban előtérbe kerültek az üzleti 
szempontok is. Ez magyarul masz-
szív viráglopást jelent, amire Tavas 
László szerint egész iparág épült. 
Van, hogy a friss sírokat egy éjsza-
ka (vagy nappal) alatt lefosztják, az 
ellopott virágcsokrokat pedig úgy 

árulják a boltok előtt, hogy nem-
egyszer még a kegyeleti szalagokat 
sem veszik le róluk. A szomorú ro-
konságnak folyamatosan gondos-
kodnia kell a megfújt virágok pót-
lásáról is, ami egyrészt költséges, 
másrészt roppant idegesítő. 

Amiként az sem nagyon vigasz-
talja a gyászolókat, hogy egy szo-
lid tolvajpáros – apa és gyermeke 
– hosszú évek óta hazajáró lélek-
ként kísért a temetőben. A sírok 
között ólálkodva figyelik az őrizet-
lenül hagyott táskákat, csomagokat 

– a gyanútlan sírgondozó nemegy-
szer csak annyit lát (vagy nem lát), 
hogy kinyúl egy kéz a bokorból, és 
volt retikül, nincs retikül.

– Születnek ezekben az ügyekben 
rendőrségi feljelentések? – szúrjuk 
közbe a kérdést. 

– Természetesen születnek – 
kapjuk a választ – de az elkövetőket 
nagyon nehéz megfogni. A tetten-
érés segítene, de a temető folyama-
tos őrzését nem tudjuk megoldani.

Új módszer, hogy agresszív 
és rámenős csoportok vödörrel, 

drótkefével járkálnak a sírok kö-
zött, és ha alkalmas alanyt lát-
nak, „felajánlják”, hogy letisztít-
ják a sírt. Azazhogy nem szállnak 
le a többnyire idős nénik nyaká-
ról addig, míg bele nem egyez-
nek ebbe, aztán pedig 20-30 ezer 
forintot követelnek a 10-15 perces 
munkáért. Ami nemegyszer több 
kárt okoz, mint hasznot, a régeb-
bi, műkő síremlékekben ugyan-
is helyrehozhatatlan károkat tehet 
a szakszerűtlen, durva, drótkefés 
beavatkozás.

Ami a ravatalozónál zajlik éjsza-
kánként, az megint egy külön tör-
ténet. Tavas László elmondja, több 
mobiltelefonos felvétel került már 
fel az internetre arról, ahogy fia-
talok az elhunytak felravatalozásá-
ra szolgáló kőasztalon, vagy a kör-
nyékbeli sírokon „hemperegnek”, a 
jó ég tudja, milyen állapotban. 

A hülyeség és a károkozás eme 
komplex variációit talán csak térfi-
gyelő kamerák kihelyezésével vagy 
rendszeres járőrözéssel lehetne ha-
tékonyan megfékezni, erre azonban 
egyelőre csak elképzelések vannak, 
hiszen hatalmas területről van szó.

Szepesi Sándor

Testvér lehet a dél-koreai Asan
A dél-koreai Asan város  
európai testvérvárost kere-
sett – és Miskolcot ajánlot-
ták nekik. 

Az ázsiai vendégek elsődleges célja 
az egyetemi hallgatók cseréje lenne, 
de kulturális és gazdasági kapcsola-
tokat is szeretnének kialakítani.

A dél-koreai Kim Sun Tae Romá-
niában volt diplomata és többször 
Magyarországra kirándult. Megtet-
szett neki hazánk, s miután Asan 
város európai testvérvárost kere-
sett, egyértelmű volt, hogy a magyar 
nagykövethez fordul – aki Miskol-
cot ajánlotta. Az elhatározást tett 
követte, s most kétszemélyes előké-
szítő delegáció érkezett ide.

– Azzal a javaslattal jöttem, hogy 
testvérvárosi kapcsolatot építsünk 
ki. Mély benyomást tett rám a város, 
a Barlangfürdő – mondta Kim Sun 
Tae, a veterán diplomata, Asan pol-
gármesterének nemzetközi tanács-
adója, aki Kim Lee Gi főtanácsadó 
társaságában érkezett Miskolcra.

– Dél-Korea közepén fekszik 
Asan, Miskolchoz hasonlóan ná-

lunk is van hőfürdő. A városban 14 
ipari park működik, például a Hyun-
dai autógyár, a Samsung félvezető- és 
LCD-televíziógyára – sorolta.

Elmondásuk szerint a polgárok 
közt szeretnének szorosabb kap-
csolatokat kiépíteni, hogy megis-
merjék a másik kultúráját. Éppen 
ezért javasolják az egyetemi hall-
gatók cseréjét – de kulturális cse-

reprogramokban és a gazdasági 
kapcsolatok kialakításában is gon-
dolkodnak.

– A dél-koreaiak keresték meg 
Miskolcot, hogy szeretnék felven-
ni a kapcsolatot városunkkal, első-
sorban turisztikai és oktatási céllal 
– nyilatkozta Pfliegler Péter, Mis-
kolc alpolgármestere. – Bemutatjuk 
Miskolcot, felvázoljuk a fejlesztési, 
együttműködési, befektetési lehető-
ségeket – mondta.

Kriza Ákos polgármester is fo-
gadta Asan város képviselőit. Meg-
hívására november közepén Mis-
kolcra várjuk a dél-koreai város 
polgármesterét, akinek a kíséreté-
ben várhatóan üzletember-delegá-
ció is érkezik. A dél-koreaiak jár-
tak a Miskolci Egyetemen is, ahol a 
rektorhelyettesekkel tárgyaltak a két 
város egyetemeinek együttműkö-
dési lehetőségeiről.

                         Csontos L.

Őssejtkutatásokra használnák a laboratóriumot
Előrehaladott tárgyalások 
folynak a megyei kórház te-
rületén található Innovatív 
Medicina Laboratórium új 
hasznosításáról, méghozzá az 
őssejtkutatások területén. 

Ez egy Magyarországon még kü-
lönlegesnek számító, újfajta ke-
zeléssel bővíthetné az intézmény 
egészségügyi szolgáltatásait. 

A laboratórium 2010 márciu-
sában nyílt meg, a Bay Zoltán Al-
kalmazott Kutatási Közalapítvány 
Nanotechnológiai Kutatóintézeté-
nek (Bay-Nano) részeként. A kuta-
tóintézet és a megyei kórház még 
2008-ban kötött együttműködé-
si megállapodást a közös kutatások 
és pályázatok előmozdítására. Az új 
létesítményben steril műtőket, ké-
miai, mikrobiológiai és sejtbiológi-
ai részlegeket alakítottak ki.

Átszervezés, lelassulás
Mint ismeretes, idén átalakultak a 
kormány által létrehozott közalapít-
ványok és alapítványok. Egy részük 
nonprofit gazdasági társasággá vált, 
s vannak, amelyek feladatát köz-

ponti költségvetési szervek vették 
át. Az átalakulás a Bay Zoltán Al-
kalmazott Kutatási Közalapítványt 
is érintette, melynek összevonták 
két miskolci intézetét. Az átalakí-
tás során a miskolctapolcai Logisz-
tikai Intézetbe olvadt be a Miskolci 
Egyetem területén működő nano-
technológiai laboratórium.

Barkai László professzor, a me-
gyei kórház oktatási és tudomá-
nyos igazgatóhelyettese, az egyetem 
egészségügyi karának dékánja la-
punknak elmondta: az átalakuláso-
kat követően az Innovatív Medicina 
Laboratóriumban lelassult, majd le-
állt a kutatómunka. A létesítmény 
további hasznosításáról tárgyaláso-
kat kezdtek a Bay Zoltán Közala-
pítvány képviselőivel, melyeknek ő 
a kórház és az egyetem képviseleté-
ben is résztvevője volt.

Magasabb színvonalon
– Abban maradtunk, hogy egy kö-
zös projektbe kezdünk: olyanba, 
amely hozzájárul a kórházi ellátás 
színvonalának növeléséhez. Konk-
rétan az ízületi degeneratív beteg-
ségek egyik legkorszerűbb kezelé-
si módjáról van szó, melynek során 
őssejtet vesznek ki a beteg ízületek 
környékéről, majd ezt laboratóri-

umban fejlesztik, inkubálják – rész-
letezte a professzor. – Később visz-
szahelyezik a beteg testrészbe, ahol 
elszaporodva létrehoz egy új, mű-
ködőképes porcfelszínt: így nincs 
szükség operációra, protézisre.

– Megvannak erre a megfelelő 
szakembereink, és együttműködő 
partnerünk egy neves magyar orto-
pédsebész professzor is, aki külföl-
dön már végez ilyen beavatkozáso-
kat – tette hozzá Barkai László.

A laboratórium fejlesztéséhez 
mintegy 50 millió forint hiányzik 
még, ennek előteremtéséhez pá-
lyázati és befektetői forrásokat is 
megpróbálnak mozgósítani. Mint 
megtudtuk, előreláthatólag egy 

éven belül megtalálják a lehetősé-
gét, hogy elindulhasson a projekt.

Együtt, versenyképesen
Koncepciót dolgoztak ki egy orvos- 
és egészségtudományi centrum lét-
rehozására is – a kórház, valamint 
az egyetem szorosabb együttmű-
ködésében –, ami versenyképes-
sé tehetné Miskolcot az egészség-
ügyi pályázatok terén Debrecennel, 
Péccsel, Szegeddel: azokkal a váro-
sokkal, ahol orvosképzés van, egye-
temi klinikák működnek. A megyei 
kórház ugyanis sokszor azért nem 
pályázhat, mert nem minősül felső-
oktatási intézménynek, az egyetem 
pedig azért, mert nincs kórháza.

 – Kórházunk az országban a 
második legnagyobb ellátóhely, hi-
hetetlenül magas szakmai poten-
ciállal. Az egyetemünkön ugyan 
nincs orvosképzés, de van felsőfo-
kú, diplomás egészségügyi képzés 
jelentős kutatási potenciállal. Ha 
jól szervezzük, a szakértők szerint 
meg lehet teremteni a lehetőségét 
egy közös, orvos- és egészségtudo-
mányi centrum létrehozásának. A 
koncepció a megyei közgyűlés el-
nöke és a rektor előtt van – hang-
súlyozta Barkai László. 

Szepesi Sándor

Avas: megelégelték 
a pusztítást
Nemrégiben írtunk róla, hogy 
egyre komolyabb problémákat 
okoznak az avasi műemlék teme-
tő körül randalírozó fiatalok.

Hangó István, a fenntartó he-
lyi református gyülekezet lelké-
sze arról tájékoztatott, hogy cik-
künk megjelenését követően a 
megyei rendőr-főkapitányság 
szakértői felmérték a területet.

Mint arról hírt adtunk, a ron-
gálások nem kímélték a teme-
tő új kerítését, a környékbeli pi-
henőket, és magát a Papszer úti 
rendészeti központot sem. Mióta 
éjszakára zárható a temető, az ot-

tani rongálások jelentősen csök-
kentek, viszont teherautó-számra 
hordják a temető szeméttárolójá-
ba a hulladékot. Hangó István el-
mondta, tárgyalásokat kezde-
ményeztek az önkormányzattal, 
milyen módon tudna a gyüleke-
zet hozzájárulni a környék rend-
jéhez, biztonságához. A lelkész 
arról is tájékoztatott, cikkünk 
megjelenését követően a megyei 
rendőr-főkapitányság szakértői 
felmérték a területet, és valószí-
nűleg az ellenőrzés is gyakorib-
bá vált, azóta ugyanis jóval keve-
sebb fiatalt lát hétvégén esténként 
a területen.

Harminckét új térfigyelő

Hamarosan új kamerákkal bővül 
Miskolcon a térfigyelő rendszer. A 
belvárosban és az Avason össze-
sen 32 új kamerát szerelnek majd 
fel, múlt hét péntekén írták alá a 
kivitelezői szerződést.

– Az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia I. ütemében, a belvá-
ros-rehabilitáció egyik projekt-
eleme volt az új térfigyelő rend-
szer kiépítése – részletezte Kéri 
Zoltán, a Miskolci Városfejlesz-
tési Kft. főmérnöke. A projekt 
keretében 25 belvárosi és 7 ava-
si térfigyelő kamerát szerelnek 
fel. Mint megtudtuk, a sikeres 
közbeszerzési eljárást követően, 
szeptember 30-án írta alá a szer-
ződést a rendszer kiépítésére az 
önkormányzat az Erando és a 
Felaxy Kft. által alkotott konzor-
ciummal. Az új kamerák képei, 

rádiós átvitellel, a Papszer u. 2. 
szám alatti rendészeti központ-
ba kerülnek, ahol a közterület-
felügyelet ellenőrzi azokat. 

A kamerák kiépítése így meg-
kezdődhet. Tekintettel azonban 
arra, hogy a tényleges munká-
hoz a vállalkozónak még szám-
talan engedélyt be kell szereznie, 
a munkák látványosabb szakasza 
november elejére várható – tet-
te hozzá a főmérnök. A befejezés 
tervezett határideje november 
21. Kéri Zoltán azt is elmond-
ta, hogy a kamerák elhelyezé-
séről első körben még 2009 de-
cemberében döntött a közgyűlés. 
Idén augusztusban újabb döntés 
született a helyszínek pontosítá-
sáról, valamint arról, hogy négy 
helyen fix kamerák helyett moz-
gókat szereljenek fel. 

Szepesi S. 

Takarítás a Kálvária lépcsőnél
Takarítási akciót szervezett októ-
ber 7-én, pénteken Eperjesi Eri-
ka (Fidesz) és Molnár Péter (KDNP) 
képviselők a Kálvária lépcsőnél.

Eperjesi Erika lapunknak el-
mondta: több célja is volt a taka-
rítási kezdeményezésének, amely 
a Vörösmarty Katolikus Általá-
nos Iskola tanulóinak, tanárai-
nak bevonásával zajlik. Egyrészt 
szeretnének példát mutatni, sze-
retnék, ha a gyerekekben erősöd-
ne a környezettudatos szemlélet, 
a természet tisztaságának, rend-

jének tisztelete. Másrészt pedig a 
területre is ráfér a takarítás, a sze-
mét összeszedése, elszállítása. Az 
akciót mindketten támogatják 
anyagilag is, képviselői keretük-
ből. A képviselőasszony arról is 
szólt, hogy szeretné bevonni, in-
tegrálni a Kálvária dombon talál-
ható kápolnát a város kulturális 
közéletébe.

Mint megtudtuk, Eperjesi Eri-
ka körzetében elkezdődött a Per-
czel és Aulich utcát összekötő 
lépcsősor felújítása, amit ennek 
keretében korláttal is ellátnak.

Miskolc Város Ösztöndíjasa
Kiírta a Miskolc Város Ösztöndíjasa 
cím elnyerésére pályázatát az ok-
tatási, kulturális, turisztikai, ifjúsá-
gi és sportbizottság. 

Pályázhat bármely hazai, illetve 
külföldi alap- (7. osztálytól), kö-
zép- (gimnázium, szakközép-
iskola, szakképző iskola) vagy 
felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán (első diplomás 
képzés nappali tagozatán) tanu-
ló diák, aki valamely tantárgy-
ból elért kimagasló eredményét, 

tudományos, művészeti, sport-
teljesítményét igazolhatóan do-
kumentálja, állandó lakhelye 
Miskolc, felsőfokú képzés esetén 
26. életévét a pályázat benyújtá-
sáig nem töltötte be. Beadási ha-
táridő alap- és középfokon októ-
ber 20., felsőfokon október 28. A 
10 hónapos ösztöndíj alapfokon 
havi 5 ezer, középfokon 8 ezer, 
felsőfokon havi 10 ezer forint. A 
részletes kiírás és az adatlap meg-
található a minap.hu, illetve a 
miskolc.hu honlapon. 
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Apróhirdetés
Eladó minőségi kemény, ka-
lodás tűzifa, 12 500 Ft/üzemi  
m3 (1 m x 1 m x 1 m) + 500 Ft 
szállítási díj. Ugyanitt hízó kap-
ható. Érdeklődni: 70/510-4605.

Keresünk nagyméretű rak-
tárt és magtárt készpénzes 
megvételre. Tel.: 46/411-304.

A 20 éves Hámori Waldorf 
Iskola osztálytanítót keres 
2012/2013-ban induló első osz-
tálya számára. A jelentkezésnél 
előnyt jelent a Waldorf-pedagó-
giai végzettség, kíváncsiság és 
őszinte érdeklődés a gyermeki 
személyiség megismerése iránt. 
Jelentkezési határidő: 2011. ok-
tóber 14. Hámori Waldorf Iskola, 
Miskolc-Felsőhámor, Losonczy 
u. 64. www.hamoriwaldorf.hu.
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A testi-lelki egészségért
A nagyvárosi életforma jóval több 
stresszt tartogat, mint a természeti 
környezet. Akik számára itt is fontos 
az egészség, a jó közérzet, azoknak 
érdemes – rendszeresen – felke-
resniük olyan fitnesz-, wellness-
szalonokat, melyekben valóban 
hatékony szolgáltatásokkal, tanács-
adással segítik a regenerálódást.

– Lehetőleg olyan modern, 
komplex igényeket kielégítő in-
tézményt válasszunk, amely 
magasan képzett szakemberek-
kel, korszerű technológiákkal, 
szépségipari gépparkkal és well-
ness-részleggel is segíti a fizikai 
állóképességünk megőrzését. 
Egy jól megválasztott kezeléskú-
ra életet adó táplálék a sejteknek, 
eredménye pedig vonzó külső, 
magabiztosság, egészséges élet 
lehet – tájékoztatott Tirpákné 
Gulyás Szilvia, az Oxy Day Spa 
Fitness Wellnes Központ tulaj-
donos-ügyvezetője. 

Mint mondta, a tréningek so-
rán mindenképpen érdemes 
személyi edző tanácsait igény-
be venni. Az edzőtermek hasz-

nálata során különösen ajánlott 
a modern edzőfal, amely a leg-
egyszerűbbtől a legbonyolultabb 
mozgáskombinációig, bármilyen 
edzést lehetővé tesz.

A megfelelő edzés után a well-
ness-részleg nyújthat lehetőséget 
az igazán tökéletes feltöltődés-
re, kikapcsolódásra. A finn sza-
una régóta nagy népszerűségnek 
örvend, a magas hőmérséklet és 
az alacsony páratartalom kom-
binációja jótékony hatással van 
a szervezet méregtelenítési folya-
mataira, serkenti a vérkeringést.

Az infraszauna speciális 
mélymeleg-terápiája is kiválóan 
regenerálja az izmokat és a bőrt, 
méregtelenít, csillapítja a fájdal-
mat, csökkenti a narancsbőrt és 
a testsúlyt. 

– Akik esetleg a gőzfürdő jóté-
kony hatásait is élvezni szeretnék, 
tapasztalhatják, hogy ez különö-
sen pozitívan hat a légutakra, fe-
szessé varázsolja a bőrt, enyhíti a 
megfázást és a náthát – tette hoz-
zá Tirpákné Gulyás Szilvia, aki a 
kozmetika-fodrászat területén is 
több jó tanáccsal szolgált. 

Ősz: készülés 
a télre
Az ősz az az átmeneti időszak, 
amikor a természet és az ember 
lelassul, felkészül a hosszan tartó 
hideg időjárásra. Bőrünket és ha-
junkat is tudjuk segíteni ebben 
az alkalmazkodásban!

Nyáron sokat pihenünk, tes-
tünk azonban nem. Bőrünk, 
hajunk számára igazán inten-
zív időszak ez, ami után az ősz 
alkalmas az ártalmak helyre-
hozására, a téli felkészülésre.

– Nyáron az UV sugár-
zás, a nagyfokú folyadékvesz-
tés megterheli nem csupán a 
szervezetet, hanem a bőrt és 
a hajat is – mondja Balogh 
Sándor, egy kozmetikai sza-
lon vezetője. Hangsúlyozza: 
a folyadékveszteséget ugyan 
igyekszünk rendszeresen pó-
tolni, de a sejtek szintjén nem 
biztos, hogy ez sikerül.

– Minden évszakváltáskor 
érdemes egy arctisztító, haj-
ápoló kúrát végeztetni, mert 
a megfelelő ásványi anyagok 
egészen a sejtekig eljutnak. A 
smink esetén is érdemes ősszel 
krémesebb állagú termékeket 
választani, hogy egy-egy rúzs 
táplálja is az ajkunkat, ne csu-
pán szépítse – mondja. 

Számos, a bőrtípusnak, kor-
nak megfelelő készítmény lé-
tezik. Egy azonban minden-
kiben közös, a hajnak és a 
bőrnek a megfelelő hatóanyag-
tartalmú és hidratáló készít-
mények tesznek jót.

Kiss J.

„Mindenkiben él a vonzalom az erdő iránt”
Sokakat vonz ebben az év-
szakban a színpompás, őszi 
erdő – a természet egyedi, 
nyárbúcsúztató hangulata. 

A Bükki Fiatalok Természetjá-
ró Egyesülete lassan tíz éve szervez 
erdei túrákat, gyermektáborokat. 
Állandó és alkalmi tagjaik száma 
meghaladja a százat, a másfél éves 
kisgyerektől a nyugdíjasokig szin-
te valamennyi korosztály megtalál-
ható a körükben. Boronkai József 
elnök szerint mindenkiben él vala-
miféle vonzalom az erdő, a termé-
szet iránt – még ha nem is tudja en-
nek okát adni –, a tapasztalt túrázók 
sokat segíthetnek abban, hogy ez ki-
teljesedjen. Adott esetben rosszul is 
végződhet egy kirándulás, egy élet-
re kiható negatív élményekkel – er-
ről viszont soha nem az erdő tehet.

Fontos például, hogy mindig mi 
alkalmazkodjunk a természethez, 
és soha ne várjuk el, hogy ez fordít-
va történjen. A természet a maga 
módján teljes és állandó: amikor 
szemeteléssel, rongálással, hangos-
kodással tönkretesszük, a saját él-
ményünket, örömünket rontjuk el. 
Ha tehát valaki erdei kirándulásra 
indul, ne akarjon otthoni komfor-
tot. Lehetőleg ne vigyen magával 
egy komplett nappalit, mert ezzel 
nem csupán a saját, igazi kikapcso-
lódását ronthatja el, hanem máso-
két is: azokét, akik esetleg tényleg a 
természet szépségeire kíváncsiak. 

– Ma már a cégvezetők közül is 
egyre többen felismerik ennek a 
test- és lélek-, illetve közösségépí-
tő erejét – kapcsolódott be a be-
szélgetésbe Makár Richárd alelnök. 

– Sok ilyen megbízást kapunk, túrá-
val egybekötött, közösségépítő tré-
ningek szervezésére. Aki rendszere-
sen kirándul, az tudja, hogy ez jóval 
több, mint egészséges mozgás a jó 
levegőn. Időről időre felfedezni egy-
egy erdei táj, barlang vagy hegység 
szépségeit, formálja a szemléletün-
ket, személyiségünket. Aki harmó-
niában tud élni a természettel, el- 
és felismeri annak szépségeit, az a 
családi, munkahelyi közösségében 
is harmonikus, kiegyensúlyozott – 
tette hozzá az alelnök.

Mindezt persze nem lehet elég 
korán kezdeni, az egyesület gyer-
mektáborok szervezésével is nép-
szerűsíti a természetjárást, a hon-
ismeretet. Oktatják a tájékozódás 
alapjait, a természetben egészítik ki 
az iskolai földrajzórákon tanultakat. 

2003-ban jelvényszerző túra-
mozgalmat indítottak, a Bükk 
egyik leggyakoribb karsztjelensé-
géhez kapcsolódva. Hegységünk-
ben megközelítőleg 1000 barlang 
található, és azt tűzték ki célul, hogy 
a résztvevők ezek közül minél töb-

bet felkeressenek, megismerjenek. 
A teljesítményről igazolólapot, pla-
kettet kapnak. 

Boronkai József – aki maga is 
ezüstjelvényes túravezető, arany-
jelvényes természetjáró – kiemel-
te, mennyire fontos a megfelelő tú-
ravezető kiválasztása ahhoz, hogy a 
kirándulás valóban a testi-lelki fel-
üdülést, kikapcsolódást szolgálja. A 
túrát ugyanis fel kell építeni: az út-
vonal kiválasztásában, nehézségé-
nek meghatározásában alkalmaz-
kodni kell az adott csoporthoz. Az 
erdei sétát kombinálni kell élmé-
nyekkel, látnivalókkal, értő, „kedv-
csináló” módon kell megismertetni 
a természet szépségeit. 

Az ébredő tavasz, a zöldellő nyár, 
a színpompás ősz is mind egyedi él-
ményeket kínál, ha valakinek „sze-
me van a látásra”. Ínyencek számára 
különleges lehetőség a tél is: ilyen-
kor a fehéren világító, havas tájon, a 
kopasz fák között nagyon messzire 
el lehet látni. Fel lehet fedezni olyan 
dolgokat, amelyeket más évszakok-
ban nem.                                Szepesi S.

Apróhirdetés
Acél biztonsági ajtó beépít-
ve 56 900 Ft, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) 
cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástech-
nikával. érdeklődni: 30/336-
5528, www.aluport.hupont.
hu. Bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
hétfő–péntek: 15–17.30-ig.

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

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

Hogyan rendelheti meg 
gyógyszerét a Gyogyófutárral?

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

Házhoz visszük a gyógyulást!

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

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

rendelkezésére áll
u  nemcsak készpénzes, hanem egészség -

pénztári és bankkártyás fizetést is kínálunk

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

Tel.: 46/532-231 

Milyen további előnyöket kínál  
a Gyogyófutár?

Dr. Szobeczki Zsolt 
BŐRGYÓGYÁSZ

Botox l Ráncfeltöltés l Lézeres szőrtelenítés 
l Értágulatok, rozácea lézerkezelése

www.szobeczki.hu, telefon: 06-30/399-0202

Magánrendelés: Miskolc, Álmos u. 1. (szentpéteri kapu sarok)
Bejelentkezés nélkül péntek 14–17 óráig

Bejelentkezéssel: kedd egész nap, péntek délelőtt

Miskolc belvárosától 5 percre
a Repülőtéri u. 4. szám alatt

a város
legmodernebb

wellness-
központja

Közel 600 nm-en innovatív fitness-, wellness-, 
és beauty-szolgáltatásokkal 
várjuk kedves vendégeinket.

Modern gépparkkal rendelkező fitness-stúdiójával,
a hétköznapi és luxusigényeket is kielégítő

kozmetika- és fodrászszalonjával,
lenyűgöző szépségű szaunavilágával

és masszázs-szolgáltatásaival
Miskolc egyik meghatározó wellnesscentruma.

szolgáltatásaink igénybevételének idejére
a vendégeinknek ingyenes parkolást biztosít.

3526 Miskolc, repülőtéri út 4. l www.oxydayspa.hu
Bejelentkezés: 46/504-769 l 30/464-2297

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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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Már a hét elején számtalan tennivalója akad. Főképp amiatt, hogy 
a távlati tervei megvalósításához is neki kell kezdenie. Merjen változtatni! Vannak az ember életé-
ben olyan időszakok, amikor át kell gondolnia azt is, hogy a külvilág milyen képet alakított ki róla. 

A héten rádöbbenhet, mennyire mást gondolnak önről, mint amit magáról tart. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Most valószínűleg úgy érzi, megrekedt az élete, és semmi sem ala-
kul az elképzelései szerint. Tegye félre a problémamegoldást, és görcsös akarás helyett tegyen ren-
det életében. Tanulmányozzon át minden részletet, és óvakodjon a felesleges költekezésektől. Ma-

gánéletében ez a hét szerencsés fordulatot ígér, éppen ezért érdemes nyitottnak lennie.

iKreK (05. 22–06. 21.) Magával ragadóan romantikus lesz ezen a héten. Szabályosan 
bezsong, és mindenkit magával ránt a rózsaszín fellegek felé. A hét első felében kap egy szakmai ta-
nácsot, amit nem hagyhat figyelmen kívül. Ugyanakkor a fontos döntéseknél ajánlott megfontolt-

nak lennie. A hét második felében már sokkal könnyedebben veszi az akadályokat.

ráK (06. 22–07. 22.) Ne akarjon mindenkit megváltoztatni! A vérében van a nevelő szán-
dék, amit bizony sokan rosszul viselnek… Amennyire lehet, kerülje a zsúfolt helyeket, minél több 
időt legyen kint a szabad levegőn. A hét közepétől kicsit lazábbra veheti programját, néhány talál-

kozót a jövő hétre is halaszthat, nem kell mindent egy nap alatt megoldania.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Kezdeményezzen bátrabban! Ez a hét alkalmas arra, 
hogy ötleteit megmutassa másoknak. Kreatív elképzeléseivel a következő napokban akár hosszú 
távra is megalapozhatja pénzügyi stabilitását. Szerelmi életében tegye rendbe az eddig elnapolt 

kérdéseket. Amennyiben ismerkedni szeretne, a hétvége romantikus találkozást ígér. 

szűz (08. 24–09. 23.) Végre utolérheti magát! A héten úgy érezheti, kicsivel több sza-
badideje marad, amit használjon ki okosan, mert ebben az évben már csak november második fe-
lében lesz hasonló alkalom. Rendezze hivatalos ügyeit, de most szeretteinek is nagy szükségük van 

önre, segítsen nekik! A héten jobb elkerülni a vitákat a párjával, mert elmérgesedhet a helyzet. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) A héten sokat rágódik majd régi sérelmeken, ami csak időpo-
csékolás. Inkább vegye észre, mennyi jó dolog történik most! Erre a hétre erős érzelmi töltetet jósol-
nak a csillagok, ezért óvakodnia kell a szélsőséges érzelmi megnyilvánulásoktól. Ha új párkapcsola-

tot szeretne, ez a hét remek alkalom a vonzalom kibontakozásához. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Minden porcikájával sikerre vágyik. Szeretne végre valami 
olyan nagyságrendű dolgot véghezvinni, amivel beírhatja magát a történelemkönyvekbe. Marad-
jon kitartó, és sikerülni fog! A munkahelyén akadhatnak átmeneti problémák, a megoldás a rész-

letek áttanulmányozásában rejlik. De próbáljon párjával is minél több időt együtt tölteni!

nyilas (11. 23–12. 21.) A levegőben van a változás szele, amit most még ön is nehe-
zen bír követni. A legváratlanabb dolgok történhetnek a héten, de egyáltalán ne gondoljon nega-
tívumokra. Régi jó ismerősökkel akár szakmai téren is együttműködhet. Fontos éreztetnie partne-

rével azt, hogy mennyire fontos az ön számára. Pénzügyei kedvező fordulatot vesznek.

BaK (12. 22–01. 20.) Ön mellett áll a szerencse, és ez az egész hét során végigkíséri. Is-
merkedjen, nyisson a világra! Hajlamos azt gondolni magáról, hogy nagyon nyitott és népszerű, de 
csak bizonyos határokig engedi magához közel ismerőseit. Ezekben a napokban fokozottan felerő-

södik a kisugárzása a másik nemre nézve. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A hét elején fontos tárgyalások várják, az ötletei kivitelezé-
séhez szövetségeseket talál. Engedje felszínre törni akaratát, hiszen ez a hete az önérvényesítésről 
szól, most minden az elképzelései szerint alakul. Több meghívást is kaphat, ahol új ismeretségekre 

tehet szert. Ha párkapcsolatban él, ez a hét keserű szájízt hagyhat maga után. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Kissé kényelmes lesz a héten. Talán nem is csoda, ha a jó meleg 
szobát választja a hűvös utcák helyett, de azért henyélés helyett legalább tegye rendbe az otthonát. 
Munkájában a hét eleje csendes lesz, a hét második felétől viszont elemében érezheti magát. Mer-

jen közeledni párjához vagy ahhoz a személyhez, aki iránt mély érzéseket táplál!

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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Felkészült a MIHŐ: indulhat a fűtés
Tekintve az időjárás-előrejel-
zéseket, szombaton felfűti a 
MIHŐ Kft. a távhőrendszert. 
A cég megnövekvő felada-
tai és a megújuló energiafor-
rásokra való felkészülés mel-
lett is készen várja a fűtési 
szezont.

Mondhatnánk, hogy beindul a 
nagyüzem a MIHŐ Kft.-nél az-
zal, hogy elindul rövidesen a fűtési 
szezon, de a távhőszolgáltató nyá-
ron sem pihen. Karbantartás, fej-
lesztés olyankor a fő feladat, de a 
MIHŐ folyamatosan keresi a lehe-
tőségeket a megújuló energiaforrá-
sok kihasználására is, ugyanakkor 
új feladatokat is ellát, és a kintlévő-
ség-kezelésben is igyekszik haladni. 
Ezekről beszélgettünk Nyíri László-
val, a MIHŐ Kft. ügyvezető igazga-
tójával.

Hasznos, olcsó, de nem kérik
A Miskolci Hőszolgáltató Kft. a 

fűtési idény indításához a szüksé-
ges feladatokat elvégezte, rendsze-
re készen áll a fűtés megkezdésére. 
A lakóközösségek részére igényük 
szerint próbafűtést biztosítanak 
szeptember 15-től, ami mindössze 
napi 150 forintba kerül egy lakás-
nak, és két-három nap bőven elég 
a problémák kiszűrésére, ennek el-
lenére kevesen veszik igénybe ezt a 
lehetőséget, tudtuk meg Nyíri Lász-
lótól. Pedig a próbafűtés lehetősé-
get nyújt arra, hogy a lakóközösség 
időben észlelje a lakóépületen belü-

li, a felhasználói fűtési rendszer mű-
ködésének hiányosságait. Így lehe-
tőség nyílik a hibák – levegősödés, 
csobogás, elzárt szerelvények – kija-
vítására.

Ahol probléma merül fel, ott a ta-
pasztalatok szerint általában a belső 
rendszerrel van gond, és még min-
dig sokan nem tudják, hogy a la-
kóépületen belüli fűtési rendszer a 
felhasználók tulajdonában van. Így 
a berendezések üzemeltetése, kar-
bantartása vagy korszerűsítése a fel-
használó tulajdonos lakóközösség 
feladata.

Indul a fűtés
Az időjárás-előrejelzések szerint 
szombatra erősen lehűl a levegő, így 
a fűtés is elindul. Mint Nyíri László 
elmondta, a lakossági fogyasztóknál 
minden társasház a MIHŐ-re bízta, 
hogy a megfelelő hőmérséklet esetén 
elindítsa a fűtést, a közületi fogyasz-
tók esetén ezt egyéni megállapo-
dások szabályozzák. A tavalyi sze-
zonban már használták a szakaszos 
fűtést, és nagyon kedvező volt a visz-
szajelzés, így most is lesz olyan, hogy 

csak késő délutántól reggelig fűtenek 
– persze, amíg az idő engedi. 

A szükséges karbantartásokat a 
rendszeren most is nyáron végez-
ték el, több helyen cseréltek ki ve-
zetéket, amellyel visszatérő problé-
mák voltak. A beruházásokat nézve 
szűk éve van a távhőszolgáltatónak, 
jegyzi meg az igazgató, kisebb a for-
rás, mint azt szeretnék, de minden 
olyan beavatkozást elvégeztek, ami 
szükséges volt a biztonságos mű-
ködéshez. A Zöld Nyíl pályaépí-
tése kapcsán is váltottak ki veze-
tékeket több helyen, de ezek nem 
a MIHŐ-t terhelték. Ahol vezeté-
ket cserélnek, ott a legkorszerűbb, 
előreszigetelt csövet használják, a 
hálózati veszteségüket sikerült is 
az elmúlt években 3,5 százalékkal 
csökkenteni. 

Szinten tartott díjak
Jelentős különbség az eddigi rend-
szerhez képest, hogy most már 
nem a helyi önkormányzatok, ha-
nem a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium állapítja meg a távhőárakat. 
Ennek kapcsán Nyíri László el-
mondta, abban biztos, hogy a 
távhőárak nem fognak nőni Mis-
kolcon. Az új rendszer szabályoz-
za, hogy mennyiért szerezhetik 
be a hőt, az energia-előállításhoz 
szükséges alapanyagot, és maxi-
mum mennyiért értékesíthetik a 
szolgáltatást. Emellett nyereségi 
korlátja is van a szolgáltató cégek-
nek, így meghatározott keretek kö-
zött kénytelenek gazdálkodni. 

Ha integrálódnak a rendszerbe a 
megújuló energiaforrásokat hasz-
náló egységek, mint a geotermikus 
kutak és a biomasszakazán, akkor 

attól függ, hogy tudják-e csökken-
teni az árakat, hogy ezeket milyen 
áron értékesíthetik. Az ügyvezető 
igazgató ugyanis elmondta, a meg-
újuló energiaforrások esetén is ha-
tósági árat határoz meg a minisz-
térium. A MIHŐ-nek továbbra 
is célja, hogy kutassa a zöld ener-
gia felhasználásának lehetőségeit, 
mert az igazgató biztos benne, hogy 
hosszú távon jótékonyan hat majd 
az árakra, ugyanakkor költségkímé-
lőbb, gazdaságosabb és – ami a cég 
politikájában szintén hangsúlyos – 
környezetbarát. 

Új feladatok, kintlévőség
A Miskolci Hőszolgáltató Kft. új 
feladatot is kapott a közgyűlési 
döntés értelmében, összefogja az 
energetikai feladatokat az önkor-
mányzati cégeknél, intézmények-
nél. Mint Nyíri László elmond-
ta, a lehetőség adott volt, hiszen a 
MIHŐ-nél megvan a szakértelem 
és az ambíció ahhoz, hogy ellássák 
ezt a feladatot. Ebből természete-
sen bevétele is származik a cégnek, 
de az ügyvezető igazgató szerint 

nem ez a legfontosabb számukra, 
hanem hogy költséget takarítsanak 
meg az önkormányzat számára.

A távhőcégnek egyébként folya-
matosan bővül a hálózata. Míg pár 
éve a társasházak a leválást fontol-
gatták, addig ma már van olyan is, 
amelyik évekkel ezelőtt levált, most 
viszont tárgyal arról, hogy újra a 
távhőrendszerre kapcsolódhasson. 
Az elmúlt időszakban új fogyasz-
tókat is sikerült a rendszerre kap-
csolni, a Rozmaring társasház, a 

Széchenyi negyed, a piac egyes iro-
dái, intézmények vették igénybe a 
távhőt, de jelenleg is több tárgyalás 
van erre. A gáz árának emelkedése 
miatt már eddig is kezdett verseny-
képessé válni a távhőszolgáltatás, 
de az áfakülönbség most abszolút 
nekik kedvez, nem beszélve arról, 
hogy környezetbarátabb, mint az 
egyedi fűtés.

Nyíri László hozzáteszi azt is, a 
kintlévőség-kezelés az elmúlt évek-
ben kevés figyelmet kapott, így a tar-
tozások komoly méreteket öltöttek. 
Ezért a Miskolc Holdinggal karölt-
ve komoly lépéseket tesznek annak 
érdekében, hogy javuljon a fizetési 
morál. Az persze előfordulhat, hogy 
valaki nehéz helyzetbe kerül, de azt 
elfogadhatatlannak tartják, hogy va-
laki nem fizet, míg mások igen. A 
lépések közé tartozik a felszólítás, a 
fizetési meghagyás, a bírósági eljá-
rások megindítása, illetve a szolgál-
tatás korlátozása, vagy kizárása. Az 
eddig eltelt időszak hozott eredmé-
nyeket, így tovább folytatják ezt a te-
vékenységet.                   Horváth Imre

Praktikus
» Fűtésindításkor lakáson belüli probléma esetén sokan a 
MIHŐ Kft. műszaki ügyeletére telefonálnak, pedig független fűtésszerelőt 
kell hívni – illetve a közös képviselőtől megkérdezni, kivel van szerződé-
se a társasháznak.

» A radiátor fűtését szabályozó termosztatikus radiátorszelep a lakás belső hőmérsékleté-
hez igazodóan működik. Ha a beállított érték fölött van a helyiség hőmérséklete, akkor zárt állapota 
akadályozza a fűtési rendszer feltöltésekor a levegő eltávozását. Ez számtalan panasz forrása. Ezért a 
MIHŐ kéri minden felhasználóját, hogy a fűtés beindulásáig tartsák maximális nyitott állásban a sze-
lepeket, azokat csak a beindulást követően állítsák a kívánt állásba.

» Több társasházban indult el, vagy folytatódik a panelprogram. Ahol a fűtési rendszer 
megbontott állapotú, ott a fűtés indítása csak a munkák befejezése, illetve a fűtési rendszeren vég-
zett munkálatok összehangolása esetén oldható meg.
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Október 8. |szombat » Kosárlabda: NB I női, DKSK-MISI – Győr. Miskolc, Generali Aréna, 
18.00. » Röplabda: NB I férfi, Vegyész RC Kazincbarcika – Kecskemét. Kazincbarcika, 17.30.

Október 9. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék JSE – Dab. 
Docler. Miskolc, Jégcsarnok, 18.00.

Október 10. | hétfő » Jégkorong: MOL Liga, FTC – Miskolci Jegesmedvék JSE, 18.00, 
Pesterzsébeti jégcsarnok

Október 15. | szOmbat » Labdarúgás: NB I, Diósgyőri VTK – Pécs. Diósgyőr, 18.00. » 
Röplabda: NB I női, Albrecht-Miskolci VSC MISI – Gödöllő. Miskolc, Csokonai utcai csarnok, 17.00.

Október 16. | vasárnap » Salakmotor: III. Sziráczki István-emlékverseny. Miskolc, 
népkerti pálya, 10.30. » Futás, Ötpróba: Miskolc, Királyasztal, 10.00. 

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Kiütés után kell felállniuk a diósgyőrieknek
5–0-ás vereséget szenve-
dett a Debrecen otthonában 
a DVTK a keleti rangadón, 
azonban két hetük és két Li-
gakupa-meccsük van a so-
rok rendezésére.

Vasárnap a listavezető, veretlen 
DVSC stadionjába látogattak a di-
ósgyőri labdarúgók, de a várt ke-
mény összecsapás elmaradt. A ha-
zaiak magabiztos játékkal múlták 
felül Benczés Miklós csapatát – a 
nagyarányú győzelem még akkor 
is megérdemelt, ha látható volt, 
ezen a délutánon a Lokinak min-
den összejött, a közel 1500 vendég-
szurkoló által támogatott piros-fe-
héreknek viszont semmi. A DVTK 
vezetőedzője önkritikusan elem-
zett.

– Nagy terveket szövögettünk 
a Győr legyőzése után, mely kellő 
önbizalmat adott nekünk a folyta-
tásra, a derbi előtt. A nagyerdei ve-
reség egyik fő oka, hogy nem in-
dult jól számunkra a mérkőzés, 
meglepte játékosaimat a DVSC di-
namikus kezdése, elvesztették ön-
bizalmukat – kezdte az értékelést a 
Diósgyőr vezetőedzője.

A szakember úgy érezte, nem 
merték játszani a piros-fehérek, 
amit tudnak, a meglepő megoldá-
sok elmaradtak, emellett lassú volt 
a csapat.

– Gólra gólt kaptunk, ezzel sem 
lettünk magabiztosabbak, az egész 
együttes nem úgy működött, ahogy 
elvárható lett volna, a védelem 
gyengélkedett, a középpálya nem 
támogatta a csatárokat, sem a hátvé-
deket, elöl pedig kimaradtak a hely-
zetek – mondta a tréner. – A má-

sodik félidő elején (ekkor már 3–0 
volt az állás) visszajöhettünk volna a 
mérkőzésbe, de ezen a napon a Loki 
jobb volt, mint a Diósgyőr. Sokszor 
mondtam már, hogy nekünk min-
den találkozón a maximumot kell 
nyújtanunk, hogy győzzünk. Deb-
recenben lehet, hogy ez se lett volna 
elég, de nem lett volna ekkora a kü-
lönbség a végén.

Kérdés, hogyan érinti a játéko-
sokat a vereség, miként lehet minél 
gyorsabban túllépni a vasárnapon?

– A vereségeket csakúgy, mint a 
győzelmeket, minél hamarabb fel 
kell dolgozni. Amikor veszítünk, 
egy-két nap a szomorkodás je-
gyében telik, s nekem rá kell jön-
nöm, kit visel meg esetleg jobban a 
„zakó”, és vele külön foglalkozom. 
A felfokozott médiaérdeklődés is 
új lehet néhány futballista számá-
ra, de egy profi labdarúgónak ezt is 
tudni kell kezelni – úgy a dicsére-
tet, mint a kritikát – érvelt a tréner.

A Vasas elleni Ligakupa-fellépé-
seken éppen azért, hogy könnyen 
kilábaljanak a diósgyőriek a Deb-
recen elleni kudarcból, a bajnoki-
hoz hasonló kezdőcsapattal áll fel 
a DVTK.

– Nem rossz csapat az angyalföl-
di, két döntetlennel nyitottak a Li-
gakupában, rugdosták a gólokat – 
szám szerint ötöt a két mérkőzésen 
–, és szépen igazolgattak. Minél si-
keresebben szeretnénk szerepelni, 
de ezekből a találkozókból nem le-
het majd leszűrni, hogyan fogunk 
felállni a Pécs ellen – nyilatkozta la-
punknak a budapestiek elleni ösz-
szecsapásokról Benczés Miklós, a 
DVTK vezetőedzője.

Aztán a baranyaiak ellen újra 
visszatérhet jövő héten a siker út-
jára a csapat.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Érmek az ob-ról, helyezések az Eb-ről
A napokban tartotta köz-
gyűlését a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Fogyaté-
kos Sportolók Szövetsége. 
Az esemény után Göndöcz 
István elnököt kértük mér-
legkészítésre.

– A közgyűlésen mérleget ké-
szítettek az elmúlt esztendőről. 
Milyen az összkép?
– Sikeres évet zártunk, a kitű-

zött célokat elértük. Sportolóink 
minden eseményen elindultak, az 
enyhe értelmileg sérült tanulók ka-
tegóriájában asztaliteniszezésben 
országos bajnoki címet szereztünk. 
Ezüstérmesek lettek a labdarúgók, 
és atlétikában is jutottak nekünk 
érmek. A látássérült tekézők Euró-
pa-bajnoki helyezéseket értek el, és 

hallássérült sportolóink is az élvo-
nalba tartoznak.

– Hol tapasztalható lemaradás?
– Gondot leginkább az jelent, 

hogy a vidéki, kis létszámú isko-
lák egyre kevésbé tudnak elutazni 
a versenyekre, mert nincs pénzük. 
Az is gond, hogy sok vidéki telepü-
lés megszüntette a fogyatékos tag-
iskoláját, és a gyerekeket normál 
osztályba helyezte. Az egyik oldal-
ról nézve helyes a cél, az integrá-
ció, ugyanakkor hátránya is van. A 
normál osztályban tanító pedagó-
gusnak nincs arra lehetősége, hogy 
a mi gyerekeinket is versenyeztes-
se. Ennek következtében csökken a 
sportolói létszám.

– Mennyi ez jelenleg?
– Szövetségünknek 14 egyesület 

tagja van. Fogyatékossági ágak sze-
rint: értelmileg sérültek, mozgássé-
rültek, hallássérültek és látássérül-
tek. Pontos számot nem könnyű 

mondani, de nem sokkal marad el 
a tagszám az ezres határtól.

– Melyek a legfontosabb, megol-
dásra váró feladatok?
– Legalább harminc százalékkal 

szeretnénk növelni a fogyatékos 
sportolók számát. Növelni akarjuk 
az elfogadottságukat is, hogy a hét-
köznapi emberek számára is ter-
mészetes legyen: vannak olyanok, 

akik másképpen sportolnak, mint 
az átlag.

– Hol, milyen körülmények kö-
zött sportolhatnak a fogyatékos 
sportolók?
– Sajnos, az iskolák nem túlságo-

san állnak jól sportlétesítmények-
kel. A tornaterem szinte mindenhol 
hiányzik, általában csak tornaszo-
bák és sportudvarok állnak a tanu-
lók rendelkezésére. Mindez nem 
látszik meg az eredményeken, a kol-
légák szaktudása és lelkesedése kár-
pótlást nyújt. A látássérült tekézők 
Kazincbarcikán, a kerekesszékes te-
niszezők a Miskolci Egyetem pá-
lyáin gyakorolnak. Néhány éve fel-
merült, hogy Miskolcon, a Károly 
utcában építenek egy tornater-
met, amely kiszolgálná a megyei 
fogyatékossportot. A tervek elké-
szültek, költségcsökkentés céljából 
közösen üzemeltettük volna a Ta-
noda Sport Egyesülettel, de mosta-
náig sajnos nem sikerült a kivitele-
zéshez megfelelő pályázatot találni.

Doros László | fotó: M. L.

Ismét vb-éremért utaznak
Kijutott a szingapúri maratoni if-
júsági kajak-kenu világbajnok-
ságra a Bodonyi András–Viola 
Viktor páros. A Diósgyőri Kajak-
Kenu Sport Klub duója címvédő-
ként utazik a viadalra.

Bodonyi András kenu egyes-
ben is megnyerte múlt hétvégén 
a győri válogatót 17,5 kilométe-
ren, így ő egyéniben is rajthoz 
állhat az október 21. és 23. kö-
zött rendezendő világbajnoksá-
gon. Szintén ezen a távon csa-

pott át elsőként a képzeletbeli 
célvonalon kenus párjával, Vio-
la Viktorral, akivel „A” egység-
ként és regnáló világbajnokként 
utazik Ázsia délkeleti szegletébe. 
A 35 fős magyar küldöttség Slisz 
Béla edzővel október 17-én kel 
útra a megmérettetésre a minél 
jobb szereplés reményében.

– Győzelmi álmaink vannak, 
de az éremszerzés is szép ered-
mény lenne – mondta el la-
punknak a sikerpáros trénere.

S. P. | fotó: Juhász Á.

A harmadik hellyel nem lehet elégedetlen
Nyolc mérkőzés után a har-
madik helyen áll a MOL 
Liga tabelláján a Miskol-
ci Jegesmedvék jégkorong-
csapata. Egri István, a sport-
egyesület elnöke bizakodó, 
ugyanakkor van némi hi-
ányérzete a rajt után.

Négy győzelemmel, egy bünte-
tők utáni és három rendes játék-
idős vereséggel rajtoltak a Macik 
a MOL Liga 2011/2012-es idényé-
ben. Egri István klubvezetőt arra 
kértük, vonjon mérleget az első 
nyolc mérkőzés után, miként látja 
a csapat esélyeit a szezonban.

– Az első mérkőzések után do-
bogón áll a csapat. Hogyan ér-
tékeli a rajtot?
– Ránézve a tabellára, nem lehe-

tek elégedetlen, hiszen harmadi-
kok vagyunk. Ha viszont az eddigi 
nyolc mérkőzést veszem figyelem-

be, akkor azt kell mondjam, a Du-
naújváros elleni találkozót leszá-
mítva, valamennyit meg lehetett 
volna nyerni. De még nagyon az 
elején járunk, 35 mérkőzésből áll 
az alapszakasz, bármi lehet a vége.

– Mintha az ellenfelek is erősöd-
tek volna a tavalyi évhez képest.
– Én is így látom, közeled-

tek egymáshoz a csapatok. Példá-

ul a Steaua Rangerst is lesajnálta 
mindenki, aztán mégis hozzák az 
eredményeket. Szépen sűrűsödik 
a mezőny, ez az eddigi éllovasok-
nak nem jó, de a magyar és a nem-
zetközi hokinak jót tesz: minden 
mérkőzésen bele kell adni apait-
anyait.

– Összeállt a csapat a nyári 
játékosmozgás után?

– 26 év tapasztalata azt mon-
datja velem, mindig lehet előrébb 
lépni. Most ilyen az együttes, így 
szeretem, a feltételek ezt engedik. 
A Miskolci Jegesmedvék elmúlt 
három évben megszerzett és el-
foglalt pozíciója alapján már kö-
telezettségeink is vannak, egy bi-
zonyos szint alá nem mehetünk. 
Eredményesek akarunk lenni, és 
meggyőződésem, hogy képesek 
vagyunk rá.

– Milyen szakembernek ismerte 
meg a svéd trénert?
– Greg Lindqvist állandóan tűz-

ben égő, motivált, felkészült edző. 
Ahogy ő szokta mondani, a jégko-
rong nem sprint, hanem maraton, 
így a bajnokság végére dől el, be-
jönnek-e az elképzelései, akkor-
ra érhet be és jöhet ki az ő mun-
kája. Én mindenesetre bizakodó 
vagyok.

A Jegesmedvék vasárnap a Du-
naújvárossal meccselnek itthon, 
míg másnap a Ferencváros ottho-
nába látogatnak.

Soós Péter | fotó: Mocsári L.

HIrdetés

Pont nélkül... Két vereséggel tért vissza az élvonalba a DKSK-
MISI. Az első fordulóban bár erősen kezdtek a piros-fehérek, az utol-
só másodpercben dobott kosárral a bajaiak nyertek 71–69-re. A má-
sodik körben a Ferencvárosi TC előtt hajtottak fejet a miskolciak, 
76–62-re győztek a zöldek. Folytatás szombaton a városi sportcsar-
nokban az UNI SEAT Győr ellen. (fotó: Juhász Á.)

Tisza (középen) belőtte első „újkori” gólját – a DVTK 3–0-ra legyőzte a Vasast

Tulipán  
áruház

50–60% engedménnyel
meLLTARTóK éS ALSóK

30–50% engedménnyel
női KÖTÖTT puLóVeReK,  

meLLényeK, gARBóK

már 1890 Ft-tól

akció

Miskolc, Széchenyi u. 90. (Tulipán tömb)
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Október 7–Október 26. | szerdáig | 16.00 Vad Magyarország – A vi-
zek birodalma; magyar–német természetfilm | KN | (Uránia-terem).

Október 7–Október 12. | szerdáig | 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; feliratos német film | 16 | 
(Béke-terem) | 20.00 A majmok bolygója: Lázadás; amerikai sci-fi akciófilm 
| 12 | (Uránia-terem).

Október 13–Október 19. | szerdáig | 17.00 A vizsga; magyar thriller 
| 12 | (Béke-terem) | 17.30 Colombiana; feliratos amerikai–francia akciófilm | 
16 | (Uránia-terem) | 19.30 Harry Brown; feliratos angol krimi | 18 | (Béke-te-
rem) | 20.00 Conan, a barbár; amerikai fantasy | 18 | (Uránia-terem).

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

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Október 10. | hétfő 06.00 Az előző esti adás is-

métlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmagazin 
(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 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívu-
mából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Pillangó, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Október 11. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, élet-
mód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 MJJSE 
– UTE jégkorong-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Józan karatemester, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Október 12. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 7. rész, 
Energiahatékonyság (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 Előadások Mis-
kolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Nyári visszatekintő: Debreceni Virágkar-
nevál (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Október 13. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó 
Magyarország: Kiskőrös (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 Város a város alatt, kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az alag-
út, amerikai–spanyol–argentin film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Október 14. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, au-
tós magazinműsor (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiá-
ban 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Szabad a csók?, olasz film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Október 15. | szOmbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 XVII. Eger-
szegi Fesztivál (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Sztárok a 
konyhában (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Október 16. | 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 maga-
zin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Derrick 60. rész, német film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» A Zárdakápolna Magyarok Nagyasszo-
nya búcsúját vasárnap, 9-én tartják. A pénteki és szombati 
lelkigyakorlatos beszédeket és a vasárnapi búcsúi szentmisét 
Tóth László kanonok, ny. plébános tartja a délután 5 órakor 
kezdődő szertartásokon.

» A minorita kolostor ebédlőjében vasárnap, 9-én 
délután 4 órakor mocorgós szentmisét mondanak a kisgyer-
mekes családoknak.

» Hétfőn, október 10-én a Szent Anna Kolping-
házban este fél 7-től közönségtalálkozót tartanak az egri 
Szent István Rádió munkatársaival, akik Szarvas István igaz-
gató vezetésével jönnek Miskolcra. 

» A KÉSZ miskolci csoportja Egyháztanítók című 
sorozatának keretében október 14-én, pénteken este 6 órától 
tart előadást Avilai Nagy Szent Terézről Vörös András karmeli-
ta, a budapesti kolostor priorja a Szent Anna Kolping-házban.

harang-hírek ›››››››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Vasököl (MB, premier) | 12 | 
10.00, 12.30 (szombat–vasár-
nap), 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 
(péntek–szombat)
Álmok otthona (F, premier) | BA 
| 10.30, 12.30 (szombat–vasár-
nap), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 
22.30 (péntek–szombat)
Barátság extrákkal (MB) | 16 | 
11.15 (szombat–vasárnap), 15.30, 
17.45, 20.00 – 22.15 (péntek–
szombat)
Csak tudnám, hogy csinálja 
(MB) | 12 | 12.30 (szombat–vasár-

nap), 17.15, 19.30 – 21.45 (pén-
tek–szombat)
Johnny English újratöltve (MB) 
| 12 | 10.45 (szombat–vasárnap), 
13.00, 15.15, 17.30, 19.45 – 22.00 
(péntek–szombat)
Drive – Gázt! (F) | 16 | 14.15
Hupikék törpikék (MB digitális 
3d) | KN | 10.00, 12.00 (szombat–
vasárnap), 14.00, 16.00, 18.00, 
20.15
Rossz tanár (MB) | 16 | 13.30
Végső állomás 5. (MB digitá-
lis 3d) | 18 | 16.15, 18.15, 20.30 – 
22.30
Conan, a barbár (MB digitális 
3d) | 18 | 22.00 (péntek–szombat)

Őrült, dilis szerelem (MB) | 12 | 
14.45
Verdák 2. (MB digitális 3d) | KN | 
10.15 (szombat–vasárnap)
Elhurcolva (F) | 16 | 11.30 (szom-
bat–vasárnap), 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (péntek–szombat)
Förtelmes főnökök (MB) | 16 | 
13.45
Harry Potter és a halál ereklyéi 
2. (MB digitális 3d) | 12 | 11.45 
(szombat–vasárnap)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári 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  – október 6–12. ›››››››››››››››››››››

Telephelyfelújítás a „KIS” Kft.-nél!
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-
Magyarországi Operatív Program kere-
tén belül a „KIS” Kft. „Épületkorszerűsí-
tés a KIS Kft. sajóbábonyi telephelyén az 
épületgépészeti szerelési kapacitás bőví-
tése érdekében” címmel projektjavaslatot 
nyújtott be, mely javaslat sikeres elbírálás-
ban részesült. 

A vállalkozás mindennapi működése 
során számos esetben tapasztalta a korsze-
rűtlen épület hátrányait, mely nem teszi al-
kalmassá a vállalat jelenlegi kapacitásbőví-
tését. A piaci fogyasztói igények magasabb 
színvonalú kielégítése és a kapacitás bőví-
tése miatt is szükségessé vált a cég telep-

helyén lévő három épület (palacsarnok, 
lapostetős forgácsolóműhely, lapostetős 
irodahelyiség) korszerűsítése.

A beruházás finanszírozása az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásában 
valósult meg, az Európai Unió és a Magyar 
Állam által nyújtott támogatás összege  
29 149 352 Ft. 
Pályázati azonosító: ÉMOP-1.1.1/F-10-2010-0060

Segítség a kezdő vállalkozásoknak!
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Észak-Magyarországi Operatív Program 
keretén belül a Tiszaújváros Transz Kft. 
„Miskolc Repülőtéri úti Vállalkozásfej-
lesztési Inkubátorház létrehozása” cím-
mel projektjavaslatot nyújtott be, mely ja-
vaslat sikeres elbírálásban részesült.

A nemrég zárult beruházás keretén 
belül a Repülőtéri úton lévő, használa-
ton kívüli munkásszálló épület II. eme-
letének, az alagsorának, illetve az okta-
tóépület alagsorának átalakításával és 
teljes körű korszerűsítésével kerültek ki-
alakításra a kezdő vállalkozásokat befo-
gadó helyiségek. Az inkubátorházba be-

települő új cégek számára 15 gépjármű 
befogadására alkalmas parkolóhely épí-
tése is megtörtént.

A beruházás finanszírozása az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásában 
valósult meg, az Európai Unió és a Magyar 
Állam által nyújtott támogatás összege  
97 466 734 Ft. 
Pályázati azonosító szám: ÉMOP-1.1.1/C-09-2010-0001

ProgrAMoK Az AvAsi giMNáziuM szíNházterMéBeN
zséda-koncert  2011. október 15-én, 19.00 , jegyár: 2600 Ft

Avasi Meseszínház: utazás a Föld körül  2011. október 25-én, 10.00 , jegyár: 500 Ft

Ôszi cipôvásár
Nem csak a „20” éveseké a világ

Egyes termékek 2500 Ft-tól

Ha fáj a lába,  
jöjjön el!

bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

SzélES, problémáS,  
FájóS lábakra

l női utcai félcipők
l női alkalmi félcipők

Miskolc, Technika Háza
október 14-én, (péntek) 

9–12 óráig

} bőrbéléssel

Október 8. | szOmbat
08.00 | Kutyakiállítás. XI. Dr. Bobory László Emlék-

kiállítás. Diósgyőri vár.
08.00–21.00 | tardi Kakasfesztivál. Tard, Fa-

luház.
10.00 | iii. Avasi Borhódító Kupa. Kerékpáros nyílt 

hegyi időfutam. Rajt: Papszer utca – Mélyvölgyi 
utca kereszteződése.

10.00 | Mozdulj rá! ingyenes aerobik roadshow. 
Miskolci Egyetem, körcsarnok.

14.30 | teátrum tv. Shakespeare: Lear király. Szín-
háztörténeti és Színészmúzeum.

15.30 | Buddhizmus a XXi. században. Puskás 
Gergely előadása a Tibet kincsei című kiállításhoz 
kapcsolódóan. Herman Ottó Múzeum.

19.00 | 8 Kéz zenekar koncertje. VOKE Vörösmarty 
Mihály Művelődési Ház.

20.00 | hungarian Pink Floyd show. Ifjúsági és 
Szabadidő Ház.

Október 9. | vasárnap
09.00 | Kézműves vásár és játszóház. Diósgyőri 

Kézműves Alkotóház.
10.30 | Fülenagy, a kíváncsi kiselefánt. Csoda-

malom Bábszínház.
11.00 | Mesés vasárnap: Jancsi és Juliska. Mű-

vészetek Háza.

Október 11. | kedd
12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-

mok a színészmúzeumban. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

17.00 | Fedezd fel a múltad!  
– hol vagytok, ti régi játszótársak. Tár-
latvezetések színész szemmel, Kincses Ká-
roly kiállításvezetése. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

18.00 | irodalmi rádió. Művészetek Háza.

Október 12. | szerda
10.00 | tárlat-túra Miskolc belvárosában. Mis-

kolci Galéria.
10.00 | Babusgató klub. II. Rákóczi Ferenc Me-

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

mok a színészmúzeumban. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

14.00 | Kor-határtalanul. Endrei Judit előadása. 
József Attila Könyvtár.

15.00 | Miskolc az én városom. Retro konferen-
ciasorozat következő előadásának témája: Innova-
tív medicina és nanotechnológia a mindennapja-
inkban. Előadó: Pungor András. VOKE Vörösmarty 
Művelődési Ház.

15.00 | Ady költészete. Kabdebó Lóránt professzor 
előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.

17.00 | Arttér. A művészet és a mese édestestvérek? 
Miskolci Galéria.

17.30 | Bibliai szabadegyetem. Bevonulás Jeru-
zsálembe. ITC-székház.

Október 13. | csütörtök
12.00–12.30 | Múzeumi a’ la carte. Déli dalla-

mok a színészmúzeumban. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

20.00 | rocktóberFest. Miskolci Egyetem.

Október 14. | péntek
12.00–12.30 | Múzeumi a’la carte. Déli dalla-

mok a színészmúzeumban. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

16.00 | szubjektív evolúció. Lipkovics Péter szo-
borkiállítása. A tárlatot Borgó, Munkácsy-díjas kép-
zőművész nyitja meg. József Attila Könyvtár.

17.00 | Múzeumi menüett. Társasági kaland-
túra Krúdy nyomán a gasztronómia és a mű-
vészetek világában. Zenekóstoló, az AllegrA 

Vonósnégyes koncertje. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

17.00 | Magyar géniuszok. Czeizel Endre előadása. 
Szabó Lőrinc Könyvtár.

18.00 - 23.00 | zenés nosztalgia est. A 
Szépkorúak Barátság Klubjának szervezésében. 
VOKE Vörösmarty Mihály művelődési Ház.

18.00 | esztenás táncház. Nyilas Misi Ház.
20.00 | rocktóberFest. Miskolci Egyetem.

Október 15. | szOmbat
10.00 | Nagy rajzolás. Herman Ottó Múzeum ki-

állítási épület.
10.30 | tv+. Várhegyi Márta színháza. Színháztörté-

neti és Színészmúzeum.
16.00 | Őszi kézműves délután gyerekeknek. 

Nyilas Misi Ház.

18.00 | 4 – Dance Klub. Színházi előadás. Romano 
Teatro próbahelyisége, Árpád út 2.

19.00 | Új egyensúly. Fordulópont a férfi és a nő vi-
szonyában. Soma előadása. ITC-székház, konfe-
renciaterem.

20.00 | rocktóberFest. Miskolci Egyetem.

Október 16. | vasárnap
10.30 | Fülenagy, a kíváncsi elefánt. Csodama-

lom Bábszínház.
16.00 | Bál. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődé-

si Ház.
20.00 | rocktóberFest. Miskolci Egyetem.

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

hétköznaponként 18.25-től

vérvétel
beutaló és sOrban állás nélkül!

telefonos időpont-egyeztetés, 
 24 órán belül e-mailben leletküldés, kedvező árak

Egészségpénztári elfogadóhely
Miskolc, Arany János u. 11–13., I. emelet 52. (Arany Corvin Üzletház)

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7.30–10.00
Mobil: +36-30/206-6819  l  www.centrumlab.hu

Mozdulj rá! Ingyenes aerobik roadshow – október 8., szombat, Körcsarnok
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Felelősek vagyunk…
Az állatok világnapját nemcsak a 
miskolci állatkertben ünnepelték 

meg október 4-én, hanem több 
iskolában is. Így például a selyem-

réti kisdiákok kutyás bemutatón 
ismerkedhettek meg a felelős ál-
lattartással. De nemcsak nézők, 
fellépők is voltak a gyerekek, hi-

szen rádióműsort és egy tablót is 
készítettek a világnapra. Az ava-
si Herman Ottó Általános Isko-
lában a gyerekeknek az állatok-

hoz kötődő munkáiból rendeztek 
kiállítást, a Szeder úti óvodában 
pedig – a vetélkedő mellett – az 
állattartással kapcsolatos eszkö-

zökkel, tárgyakkal ismerkedhet-
nek meg egy kiállításon. 

(fotó: M. L.)

Az idősek szolgálatában 34 éve
Bármilyen betegséget el lehet fo-
gadni, csak szeretni kell az embere-
ket, akik ápolásra, segítségre szo-
rulnak – vallja Zsigárcsik Gáborné, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület Ápolási Otthonának ápo-
lási osztályvezetője.

Judit 34 éve dolgozik ápolóként, 15 
éve – az indulástól kezdve – a mál-
taiak diósgyőri ápolási otthonának 
gárdáját erősíti.

– Sőt, már a nyitást megelőző-
en is segítettem az otthon berende-
zésében, a szervezési munkákban 
is részt vettem – meséli Zsigárcsik 
Gáborné.

Előzőleg dolgozott a Semmel-
weis kórház ápolási osztályán is, 
ez a munka azonban más, több idő 
van az ápolt idős emberek lelkével 
foglalkozni. Az otthon ugyanis el-
sősorban az idősekről szól, olya-
nokról, akik nem akut, hanem 
különféle krónikus betegségben 
szenvednek.

– Ápoltjaink sokszor többféle 
szervi betegségben is szenvednek, 
mégsem ez a fő bajuk, hanem hogy 
magányosak. Szeretetre vágynak, 

egy-egy kedves szóra, amit öröm-
mel adunk meg nekik – teszi hozzá 
Zsigárcsik Gáborné.

S bár a munkája egész embert 
kíván, a családja ezt nem bánja, sőt, 
mindenben támogatja, mert ők is 
magukénak vallják Judit egyik leg-
fontosabb elvét: „Szeressük az öre-
geket, mert ők voltak a múlt, és ál-
taluk lesz a jövő”.

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos

köztünk élnek ›››››››››››› bestseller ›››››››››››››

Nyitrai Erika: Az érintés hatalma
Különleges könyv, melyben az érintés 
csodáival találkozhat az olvasó. A tu-
dományos kutatásoknak köszönhetjük 
a ráeszmélést: az emberi érintés terem-
tő és életben tartó szükségletünk, olyan, 
akár a lélegzetvétel. Adás és kapás köl-
csönössége rejlik minden érintésben, 
azt nyered vissza rögvest, amit te nyúj-
tottál másnak. Például erősíted az im-
munrendszerét, de a magadét is, öröm-
hormon-termelést indítasz a másikban, 
de magadban is. Hát ne tekintsük ezt csodálatosnak? 

Ebből a könyvből egyaránt épülhet a jövendő kismama, a magza-
tát hordozó anya, a születés csodáját tudatosan is tökéletesítő szülő, 
az első életévekben a csecsemőt hordozó és vele együtt alvó édesanya 
és apa, az érzelmi intelligenciát gazdagítani kívánó minden felnőtt, 
aki maga is okulhat: mit tehet még saját életminősége javításáért, 
érintéskultúrájának gazdagítása útján.

A Célváros 
A kötet többszörös címe pon-
tosan tisztázza, mire is számít-
hatunk: Egyszer volt, hol nem 
volt… Acélváros? Hétközna-
pok Miskolc rendszerváltozás 
előtti évtizedeiben.

Az Észak-Kelet Átjáró Egye-
sület kiadványában hat feje-
zetben veszik sorra a szerzők 
a nagyvárossá terebélyesedő 

Miskolc és az itt élők életmódjának néhány fontos aspektusát. Köz-
ben több helyen esettanulmányokkal, képes blogokkal próbálják el-
mélyíteni és életközelivé tenni a témákat. 

Ezt a képes kiadványt ajánljuk minden miskolcinak, fiatalnak és 
idősebbeknek egyaránt, és minden miskolci kötődésű vagy Miskolc 
iránt érdeklődő lakosnak, bárhol is éljen a nagyvilágban.

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

Majmok bolygója: Lázadás
Egyre közelebb kerülnek az Alzhei-
mer-kór gyógyszerének megtalálá-
sához egy kutatólaboratóriumban. 
A szer azonban más hatást kelt az 
embereknél, mint a kísérleti csim-
pánzoknál, akik kíméletlen hábo-
rúba kezdenek teremtőik ellen. 
amerikai sci-fi akciófilm, 106 perc, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; október 7–12., 20.00

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… Egy évszázada már feljegyezték, hogy a Ta-
polcára vezető út bal oldalán „működik” egy 27–30 oC-os termálfor-
rás. Percenként 600–2000 liter víz tört a felszínre, amely tavat alakí-
tott ki, a felesleg elfolyt a Hejőbe. A tavacskát Hattyú-tónak, a fahídon 
megközelíthető szigetecskét Szerelem-szigetként ismerték. Az 1980-as 
évek második felében parkkövezést, fenékkotrást, kavicsozást végez-
tek. Ennek eredményeként a forrásvíz hol felszínre tört, hol eltűnt. A 
Békás-tó elnevezés az esténként felhangzott békakórusnak szólt, a kis 
sziget padjain gyakran megpihentek a parkban sétálók. 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

HIrDeTéS

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

közérdekű telefonszámok ››››››››››››

143 éve, 1868. október 3-án 
dátumozta Péch Antal bánya-
mérnök a diósgyőri vasgyár 
bányáiról készített térképet. 
Ezen már szerepel a perecesi 
oldalról induló Gränzenstein-
altárna.  Akkor a világ harma-
dik, Európa leghosszabb alag-
útja volt: 2330 m.

162 éve, 1849. októ-
ber 6-án Aradon kivégezték 
a forradalom és szabadság-
harc 13 főtisztjét, Pesten gróf 
Batthyány Lajost. Miskolcon 
valamennyiük, és még 15 hon-
védtiszt nevét utca őrzi.

116 éve, 1895. október 8-án 
volt az első polgári házasság-
kötés Miskolcon. Az ifjú párt 
Soltész Nagy Kálmán polgár-
mester adta össze. 

Hétforduló ›››››››››

Névadó – Batthyány Lajos
Egykor a Palóczy László 
utca folytatása volt a Ka-
zinczy utcáig. A Tárká-
nyi Béla utca megnyitá-
sa, majd a Deák Ferenc 
tér kialakítása során az 
utca 11 épületét átszá-
mozták. Postaház u. volt 
a régi neve, de az 1880. évi városi 
összeíráskor már a mai néven sze-
repel.

Magyarország közjogi méltósá-
gainak névsora Batthyány gróffal 
kezdődik, aki 1848. április 11. és 
1849. október 2. között volt minisz-

terelnök. Tisztéről önként 
mondott le. 1849. janu-
ár 8-án letartóztatták, Bu-
dán, Pesten, Pozsonyban, 
majd Olmützben rabos-
kodott. Itt katonai hadbí-
róság felségárulás vádjá-
val elmarasztalta, s 1849. 

augusztus 30-án halálra ítélték. Ki-
végzése egybeesett a honvédtisztek 
kivégzésével, s az osztrák hadügy-
miniszter egy évvel korábbi meg-
gyilkolásával. 

(1807–1849 között élt. Váro-
sunkban nem járt.)                      D. I.

HIrDeTéS


