
Bomba volt az Avason! 
Kommandósok ürítették ki péntek 
reggel az Avason, a Klapka utcán az 
egyik tízemeletes házat. A TEK a bir-
tokába került információk alapján 
ütött rajta az egyik lakáson, ahol va-
lóban robbanóanyagot találtak.

A rendőrökön kívül a helyszínre ér-
keztek a tűzoltók, a tűzszerészek, a 
katasztrófavédelem, a TEK (Ter-
ror-elhárítási Központ), valamint az 
ÉMÁSZ és a TIGÁZ szakemberei. 

» folytatás a 3. oldalon

Még dolgoznak az Újgyőri főtéren
Október végéig átalakítják az 
Újgyőri főtér körforgalmát, miután 
bebizonyosodott, hogy a jelenlegi 
helyzet – Diósgyőr felé csak egy ki-
hajtó sáv van – dugókat okoz a terü-
leten, közölte a Miskolc Városi Közle-
kedési Zrt. Projektigazgatósága.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, az Újgyőri főtéren csúcs-
forgalomban dugók alakultak ki, 
mert csupán egy sáv vezette tovább 
a városból Diósgyőr felé a forgal-
mat. Rostás László, a város főépí-
tésze kérte a tér áttervezését, a ter-
vek elkészülte után indulhat meg a 
 közeljövőben a területen a munka.

Az átépítés során áthelyezik a 
területen a felsővezetéktartó-osz-

lopokat, korrigálják a Maros utca 
sarkán a körforgalom ívét, és sáv-
bővítést is végeznek. A Diósgyőr 
felé tartó kijárati sáv jobb és bal ol-
dalán a zöld területből és a járdafe-
lületből vesznek majd el a sávbőví-
tés terhére. 

A munkák végeztével két sávon 
lehet majd kihajtani a körforga-
lomból Diósgyőr felé.

» folytatás a 3. oldalon
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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
élmezőnybe 
ért a DVtK
„a legoptimistább szurkolók sem 
gondolták volna, hogy ilyen elő-
kelő helyen leszünk.”  
sport | 9. oldal

libalaKoma 
és újbor
november nagy ünnepe, akár 
vallási áhítatról, akár kulináris él-
vezetekről van szó, Márton napja.   
úti tippek | 7. oldal

miK, Komplex 
felaDatoKKal

a „klasszikus” tevékenységei mel-
lett átvett feladatokban is helyt kell 
állnia a cégnek.  
a város | 4. oldal

sertés-
húsos-
csont

marha-
lapocka 299

Ft/kg
1599 Ft/kg

miskolc.auchan.hu 2011. október 22 – október 28.
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Diósgyőri gyógyszertár
Bejárat: miskolc, nagy Lajos király útja 34. 46/532-231

HIrdeTés

Évértékelő, Lyukó, panel

Októberi ülését tartotta csütörtökön Miskolc város közgyűlése. A 
polgármesteri tájékoztatók, napirend előtti hozzászólások után zárt 
ülést tartott a grémium, ahol személyi kérdésekről döntöttek. A tes-
tület új rendeleteket alkotott, és pályázat beadásáról is döntött.

» cikkeink az 5. oldalon

Nem csupán történelem 
Generációk nőttek fel, ame-

lyeknek már semmilyen köz-
vetlen emlékük, tapasztalatuk 
nincs az 1956-os forradalom 
és szabadságharc eseményei-

ről. A „hivatalos” történetírás, 
állami propaganda évtizede-

kig torzítva, meghamisítva tá-
lalta a történteket, manapság 

pedig már inkább az érdekte-
lenséggel kell megküzdeniük a 

pedagógusoknak. 
» részletek a 8. oldalon

Európa úszói Miskolcon
A Kemény Dénes Városi Sportuszodában rendezik az EU 
Swimming Invitational 2011. nemzetközi úszóversenyt, melyen 13 
ország 350 versenyzője méri össze tudását.

» részletek a 9. oldalon
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Operafesztivál, identitás és nyitás
Bemutatta hétfőn a sajtónak 
Kesselyák gergelyt, a „Bartók +…” 
Miskolci nemzetközi Operafesztivál 
új fesztiváligazgatóját Kriza ákos. 
A polgármester a sajtótájékoztatón 
Miskolc megújuló kulturális életéről 
beszélt, melynek az operafesztivál 
az egyik zászlóshajója.

– A Miskolci Nemzetközi Ope-
rafesztiválnak két fontos küldeté-
se van; segített, és segít ma is meg-
teremteni és fenntartani a város új 
identitását, másrészt pedig kitörési 

pont a külföld felé, ezen belül a be-
fektetők felé is. Hiszen egy-egy cég 
ma már az általa kiválasztott város 
kulturális életét is tanulmányozza, 
mielőtt mellette döntene – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.

Kesselyák Gergely, az új fesztivál-
igazgató az operafesztivál új művé-
szeti koncepciójáról beszélt, mint 
mondta, annak lényegi része nyitni, 
mind a fesztivállal, mind pedig az 
operával mint műfajjal a nézők felé.

» A Kesselyák Gergellyel készült 
interjúnk a 4. oldalon olvasható.

„Soha többet nem élhetünk hazug világban”
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára emlékezünk

Megkezdődtek október 21-
én az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 55. évfordu-
lójának megemlékezései. Az 
ünnepségsorozat egész hét-
végén folytatódik koszorú-
zásokkal, megemlékezések-
kel és családi programokkal.

Az ünnepségsorozat pénteken reg-
gel 9 órakor kezdődött a Szentpé-
teri kapui Romek-emlékoszlopnál, 
majd a Miskolci Egyetemen az I-es 
előadóban – itt alakult meg ’56-ban 
a diákparlament, innen indultak a 
forradalom miskolci eseményei – 
folytatódott a megemlékezés. Patkó 
Gyula, a Miskolci Egyetem rektora 
beszédében a forradalom legfonto-
sabb üzenetének azt nevezte, hogy a 
gondjainkat egyedül kell megolda-
nunk, nem szabad várni olyan kül-
ső segítségre, ami esetleg soha nem 
is érkezik meg. 

Misley Emese emléktáblájánál 
Zsiga Marcell alpolgármester el-
mondta: 1956-ban a nép felkelt 
egy olyan hatalom ellen, amelynek 
minden szava hazug volt, ez az üze-

net pedig örökérvényű, „soha töb-
bet nem élhetünk hazug világban, 
az ugyanis megbetegíti a testet és a 
lelket is”. Az alpolgármester szerint 
a mártírhalált halt hőseinknek azért 
lehetünk hálásak, mert megmutat-
ták azt az utat, hogyan lehet szem-
beszállni egy hazug hatalommal.

A megemlékezés pénteken a 
Digép-munkásgyűlés emléktáblájá-
nál ért véget – de ma, szombaton és 
vasárnap is folytatódik. A városi ün-
nepséget szombaton háromnegyed 
öttől a Hősök terén tartják, ahol 
Kriza Ákos polgármester mond be-
szédet. 

A megemlékezések miatt a köz-
lekedésben is lesz változás: 9 órától 
a Zsolcai kaput, míg 10-től a Nagy 
Imre utcát zárják le rövid időre, így 
a forgalmat elterelik az említett sza-
kaszokról. Az ünnepi programokat a 
11. oldalon közöljük.

Tajthy Ákos | fotó: m. L.
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Miskolci Napló
a város lapja

» Gazdusné Pankucsi Katalin | a 16. sz. választókerület önkormányzati kép-
viselője november 3-án, csütörtökön délután 5 órától fogadóórát tart a Vasgyári Közös-
ségi Házban (Miskolc, Vasgyári u.).

képviselői fogadóóra ››››››››››››

Seresné: vállalja a felelősséget 
az előző vezetés!
Nem egyeztetett a diósgyőriek-
kel az előző városvezetés, a mos-
tani viszont már nem tudja átter-
veztetni az elkészült vagy készülő 
megállókat, kereszteződéseket, 
hiába igényelné ezt a lakosság – 
mondta szerdán Seresné Horváth 
Zsuzsanna (Fidesz) önkormányza-
ti képviselő a Vince utcánál tartott 
sajtótájékoztatón.

A politikus emlékeztetett, két 
hete már tartott egy tájékoztatót, 
melyen arról beszélt, hogy hiába 
gyűjtenek a lakók aláírásokat, a 
Vince utcai megálló megmenté-
sére nincs mód, hiszen a terüle-
ten az új szabályozás miatt nem 
fér el egymás mellett a közút, a 
járda és a megálló. A képviselő 

szerint a lakók további problé-
mákat is felsoroltak, nem elége-
dettek a megállók helyével, illetve 
sérelmezték azt is, hogy a keresz-
teződések helye is módosult.

Seresné Horváth Zsuzsanna 
szerint a fő probléma az, hogy 
a támogatási szerződés megkö-
tése előtt nem tájékoztatták a la-
kosságot ezekről a változásokról, 
vagy legalábbis nem hangsú-
lyozták azokat eléggé.

– A városvezetés minden, 
2010 októbere utáni projektért 
vállalja a felelősséget, ezért azt 
kérjük az előző vezetéstől, hogy 
az ő idejükben elkezdett projek-
tért pedig vállalják ők a felelőssé-
get – hangsúlyozta Seresné Hor-
váth Zsuzsanna.                  Tajthy Á.

Az MSZP az Újgyőri főtérről
Sem Diósgyőr, sem pedig a bel-
város irányába nem lehet közle-
kedni az Újgyőri főtéren keresz-
tül, ezt pedig főként az építkezés 
rossz ütemezése okozta – mond-
ta szerdán, a helyszínen rendezett 
sajtótájékoztatón Simon Gábor 
és Tompa Sándor MSZP-es önkor-
mányzati képviselő. 

Tompa Sándor elmondta, a főtér 
átépítésére korábban több terv is 
született, más és más műszaki 
tartalommal.

– A tervek alapvetően három-
féle megoldást vázoltak fel. Volt 
olyan, amely meghagyta volna a 
korábbi állapotokat, volt, amely 
egyszerű kereszteződést alakított 
volna ki az Andrássy és a Vasgyá-
ri út között, és volt ez a terv, ami 
végül megvalósult – mondta.

Simon Gábor szerint a prob-
léma az, hogy rossz sorrend-
ben kezdték el a beruházást a fő-
téren, véleménye szerint előbb 
kellett volna megépíteni a busz-
pályaudvar mögötti utat, amely 
a belváros felé vezető forgalmat 
biztosítja, s csak ezután kellett 
volna lezárni a körforgalmat. 

Az elhangzottakra Dobos Tí-
mea, a városháza sajtószóvivő-
je reagálásában elmondta: való-
jában egyik terv sem volt igazán 
megfelelő, a kiválasztottnak az 
egyetlen előnye az volt, hogy a 
busz és villamos között gyalo-
gos forgalom nem keresztezi az 
utat, „de ezt Tompa Sándor, mint 
a projektirányító bizottság tagja, 
nagyon jól tudja”. Hozzátette: a 
bizottság egyhangúlag fogadta el 
az Újgyőri főtér tervét.                T. Á.

Miskolc új aljegyzője
Szabó Zoltánt választotta a közgyűlés Miskolc új 
aljegyzőjévé, aki 17 év közigazgatási gyakorlattal 
és 15 év jegyzői (vezetői) tapasztalattal rendelkezik.

Szabó Zoltán Miskolcon született, 1994-ben 
szerzett jogi diplomát a Miskolci Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán. A diploma meg-
szerzése után a B.-A.-Z. Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál he-
lyezkedett el jogi munkakörben. 1996. január 1-jétől Újcsanálos, 
2006. augusztus 1-jétől pedig Megyaszó község jegyzője. Miskolcon 
él családjával, a város aljegyzői posztját november 1-jétől veszi át. 

Úsztatott pályalemez:  
kisebb zaj, kisebb rezgés
Úgynevezett úsztatott pályalemez 
készül a villamospálya meghosz-
szabbításának azon szakaszán, 
ahol a pálya megközelíti a lakó-
épületeket. 

A villamosvonal fejlesztése kere-
tében a kivitelező Zöld Nyíl 2009 
Konzorcium ez év tavaszán meg-
kezdte a vonalhosszabbítást. A 
vágányépítés most jár abban a 
stádiumban, amikor az úgyne-
vezett úsztatott pályalemez ké-
szül a lakóépületekhez közeli 
szakaszokon. Ilyen az Árpád utca 
20. és 44. szám közötti, a Máltai 
Szeretetszolgálat épülete, illetve 

a Hegyalja út 6. szám előtti sza-
kasz.

A többi pályaszakaszon is ru-
galmas sínágyazást használnak, 
ennek során a sín alján és két ol-
dalán gumiprofilokat helyeznek 
el. Itt viszont – ezen felül – a vá-
gány alapjául szolgáló vasbeton 
pályalemez alá plusz 30 millimé-
ter vastag gumiőrlemény paplan 
kerül. 

Ezzel a technológiával jelen-
tősen csökken a zajterhelés – 
ezt tanúsítja a Miskolci Nemzeti 
Színház előtti, tavaly megépített 
szakasz is. Az ott végzett mérések 
alapján az úsztatott pálya még 

mintegy 10 decibellel csökkenti a 
zajkibocsájtást. 

Az úsztatott pálya a zajterhe-
lésen kívül nagy hatékonysággal 
csökkenti a villamos-járműfor-
galomból adódó rezgésterhelést 
is, amely szintén a közelben élők 
komfortérzetét hivatott minél in-
kább megtartani.

Zöld Nyíl hírek ››››››››››››››››››››››››››››››
HIrdeTéS

Október 14. | péntek

A büntetőjogról. Az európai és 
amerikai büntető-, illetve büntető-
eljárási jogban tapasztalható fejlő-
dési tendenciákról rendeztek nem-
zetközi, szakmai konferenciát az 
egyetemen. A rendezvény része volt 
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kara fennállásának 30. év-
fordulója alkalmából szervezett, ün-
nepi programsorozatnak. A téma 
pedig azért is aktuális, mert a rend-
szerváltással együtt járó gazdasági, 
politikai változásokat kihasználták a 
bűnözők, jelentősen nőtt a bűncse-
lekmények száma. Ez a folyamat a 
kriminálpolitikára és a büntetőjog-
alkotásra is hatással volt. 

Október 15. | szOmbat

Jubilált a Jókai. Gálaműsorral 
zárta 10 éves fennállásának ünne-
pét a miskolci Jókai Mór Református 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény. Bár az iskolát 
korábban alapították, 10 évvel ezelőtt 
vette át annak üzemeltetését a refor-
mátus egyház. Ezt ünnepelték már-
cius és október között több program-
mal is. A zárórendezvényen Csomós 
József, a Tiszáninneni Egyházke-
rület püspöke, és Fehér Norbert, a 
Miskolc-Tetemvári Református Egy-
házközség lelkipásztora is köszöntőt 
mondott a jubileumi év kapcsán.

Október 18. | kedd

Kisharang Tapolcán. Új harang 
került a miskolctapolcai reformá-
tus templom tornyába. Délelőtt ér-
kezett a kisharang Miskolctapolcára, 
ahol rendkívül körültekintő és alapos 
munka után emelték végleges helyére, 
a nálánál nagyobb, mintegy 400 ki-
logrammos nagyharang mellé. Az új 
kisharang Gombos Miklós őrbottyá-
ni harangöntő mester munkája. 

Október 19. | szerda

Vonzó városi közlekedés. A Mis-
kolc Holding nemcsak résztvevője a 
határokon átnyúló ATTAC projekt-
nek, hanem annak vezető partnere 
is. A nemzetközi pályázat projektin-
dító rendezvényét a Palotaszállóban 
tartották hazai és nemzetközi szak-
emberek részvételével. Miskolcon kí-
vül még hét európai város csatlako-
zott a programhoz, amelynek célja a 
fenntartható városi közlekedési háló-
zatok fejlesztése. A teljes projekt költ-
ségvetése 2 millió euró, ebből 500 ezer 
euró a Miskolc Holding, Miskolc vá-
ros költségvetése. Ebből különböző 
közlekedésfejlesztési stratégiákat tud-
nak kidolgozni, de az MVK Zrt. tesz-
telhet különböző módszereket is.

Kormányablak: 61-féle ügy. 
Most már a kormányablakhoz is for-
dulhatnak például fogyasztóvédelmi 
panaszokkal, közérdekű bejelenté-
sekkel, táppénzzel, gyermekgondo-
zási díjjal, de akár a családi gazdaság 
nyilvántartásba vételével kapcso-
latban is. A korábbi 30-ról ugyanis 
október 15-étől 61-féle ügyet intéz-
hetnek a hivatalban, ismertette De-
meter Ervin kormánymegbízott. A 
kormányhivatal alá rendelt szakigaz-
gatási szervektől veszik át a felada-
tokat, amelyek közül a legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó például a 

gyógyszertámogatáshoz kapcsolódó, 
méltányosságból adható, egyszeri se-
gély iránti kérelmek átvétele, a veszé-
lyes anyaggal, vagy veszélyes készít-
ménnyel folytatott tevékenység, vagy 
a fogyatékossági támogatás iránti ké-
relem-nyomtatványok kiadása is. A 
pontos lista elérhető az interneten.

Vona Gábor Miskolcon. A Cit-
romfa Politikai Műhely meghívásá-
ra érkezett Miskolcra szerda délután 
Vona Gábor, a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom elnöke, a fórum előtt 
Szegedi Márton miskolci elnök-frak-
cióvezetővel tartott sajtótájékoztatót. 
Szegedi Márton azzal kezdte, hogy 
Miskolc városa, és annak új vezetése 
sem tesz semmit azért, hogy a szel-
lemi tőkét, vagyis a diplomás fiatalo-
kat helyben tartsa. Kijelentette azt is, 
hogy a Jobbik nem hagyja magára a 
fiatalokat. Vona Gábor szerint a fel-
sőoktatási reform valójában megszo-
rításokat jelent. Úgy fogalmazott, a 
kormány az intézkedéseivel egy más-
fél milliós elitet hoz létre az ország-
ban. Véleménye szerint így akarja 
bebetonozni a hatalmát, ez azonban 
szociális katasztrófához fog vezetni.

Október 20. | csütörtök

Ledolgozzák vétküket. A Zöldpont 
Közösségi Foglalkoztató szervezésé-
ben fiatalkorú bűnelkövetők számá-
ra indult 15 órás jóvátételi program a 
Szimbiózis Alapítványnál. Ennek ke-
retében öt fiatal faültetéssel és terület-
rendezéssel teszi jóvá „botlását”. Ezen 
kívül az állatkertben és az állatsegítő-
ben tevékenykednek a közösségi jóvá-
tételi program keretében Miskolcon.

Tök-jó nap. Több mint kétszáz 
óvodás köszöntötte az őszt játékos 
vetélkedőkkel és kézműves foglal-
kozásokkal, valamint ismerkedett az 

ősz gyümölcseivel a Szinva-Népkerti 
Óvodában. Az intézmény alapprog-
ramjában hangsúlyos helyen szere-
pel a hagyományőrzés, melynek idén 
először volt része a Tök-jó nap.

A megváltozott munkaképes-
ségűekért dolgoznak. A 4M 
munkaerő-piaci szolgáltatók or-
szágos hálózati találkozóját rendez-
ték meg csütörtökön a Károly Ho-
telben. A konferencián a résztvevők 
értékelték az eddigi tevékenységet, 
elért eredményeket, illetve a jövő-
beni lehetőségekről is szó esett. Egy-
re nagyobb hangsúlyt kap, hogy a 
megváltozott munkaképességűek 
lehetőséget kapjanak arra, hogy dol-
gozhassanak, így az alternatív mun-
kaerő-szolgáltatók szerepe is megnő.

Az egyetemen tiltakoztak. A 
felsőoktatási törvény módosítása el-
len tüntettek több százan a Miskol-
ci Egyetemen. A miskolci hallgatók-
hoz egri és sárospataki főiskolások is 
csatlakoztak. A demonstrálók sze-
rint szociális szakadékba taszítják a 
tervezettel a nem tehetős fiatalokat, 
már 2012-től. A hallgatók október 
19-én Egerben, az Eszterházy téren 
gyűltek össze, s Miskolcot követően 
október 27-én országos tüntetést tar-
tanak Budapesten.

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00

Újabb trükkös csalók: az orvosokra hivatkoznak
A trükkös csalók tárháza kifogyha-
tatlan, most a háziorvosokra hivat-
kozva próbálnak különböző ter-
mékeket jó pénzért értékesíteni, 
elsősorban idős embereknek. 

Az egyik miskolci háziorvostól ar-
ról értesültünk, információja sze-
rint az utóbbi hónapokban több-
ször is előfordult, hogy házalók 
többnyire azzal csengetnek be idős 
emberek lakásába, hogy a házior-
vosuk kérésére vagy ajánlására ke-
resték fel őket. Sok esetben még a 
háziorvos nevét is tudják. Olyan 
termékeket ajánlanak megvételre 
– többnyire több tízezer, vagy akár 
százezer forint körüli összegért –, 

amelyek különböző betegségek-
re (derékfájás, ízületi fájdalom, na-
gyothallás) kínálnak javulást vagy 
gyógyulást. Ilyenek például: mág-
neses derékalj, ágynemű, papucs, 
masszírozó készülék, hallásjavító 
készülék. 

A Miskolci Háziorvosi Egyesülés 
ezzel kapcsolatban felhívja a lako-
sok figyelmét, hogy soha, senkinek 
nem adják ki a betegek személyes 
adatait, nem küldenek házalókat a 
betegek lakására, nem adják nevü-
ket semmilyen termék népszerűsí-
téséhez előzetes tájékoztatás nélkül. 

– Kérjük, hogy ne engedjék be 
ezeket az embereket a lakásukba, 
ne vásároljanak bizonytalan minő-

ségű termékeket házaló ismeretle-
nektől. Erre hívják fel főleg idősebb 
családtagjaik és az ismerőseik fi-
gyelmét is – ajánlja az egyesülés a 
lakosság figyelmébe.

– Előfordulnak trükkös csalá-
sok, az elmúlt hetekben is akadt 
egy-egy, ebbe a kategóriába tartozó 
eset. Elsősorban szolgáltató mun-
katársának adják ki magukat, mint 
például gáz-, villany-, vízóra-leol-
vasó vagy szociális munkás, akik 
valamilyen segélyt intéznek. Pénz-
váltásban kérnek segítséget – so-
rolta a trükkös csalók változatos 
módszereit Nagy Sándor, a Mis-
kolci Rendőrkapitányság szóvivő-
je. Aki azt tanácsolta: a szolgáltatók 

embereitől, ha bármi gyanúsat ész-
lelnek, kérjenek igazolást, hogy va-
lóban a cég munkatársai. 

– Az említett esettel kapcso-
latban arra hívom fel a figyelmet, 
hogy a gyógyászati termékeket 
nem az utcán szokás árulni, ha-
nem szakboltokban. Amennyiben 
ilyennel keresik fel a házaló keres-
kedők, akkor gyanakodjanak. A 
körülményeket mérlegelve bármi 
gyanú felmerül, ne vásároljanak a 
kereskedőtől, illetve, ha visszaélés-
re utaló jelet észlelnek, akkor jól 
nézzék meg az eladót. Ha kocsi-
val érkezik, akkor a jármű rendszá-
mát jegyezzék fel, majd értesítsék a 
rendőrséget – hívta fel Nagy Sán-
dor a követendő taktikára a lakos-
ság figyelmét.                               Cs. L.

» Támogatási pályázat. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja pályázatot hirdet az állás-
keresők vállalkozóvá válását elősegítő, vissza 
nem térítendő támogatások igénybevételére. 
A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 
november 2-án 12 óráig lehet benyújtani – a 
pályázati dokumentációkban meghatározott 
feltételekkel – a regisztrálás helye szerint il-
letékes kirendeltségre, ahol további informá-
ció is kérhető. Részletes információk: http://
emrmk.afsz.hu » Pályázatok/Álláskeresők.

» Influenza-figyelőszolgálat. Meg-
kezdte működését az influenza-figyelőszolgá-
lat, melyhez a megye illetékességi területén az 
adatszolgáltatást elrendelték, a virológiai adat-
gyűjtést végző orvosokat kijelölték. Megyénk 
háziorvosainak és házi gyermekorvosainak 20 

százaléka, összesen 100 körzet vesz részt ben-
ne. Az influenza-figyelőszolgálat országosan 
2011. negyvenedik hetétől 2012. huszadik he-
téig működik. 

» Pollenjelentés. A 41. héten vala-
mennyi allergén növény pollenkoncentrációja 
alacsony szintűre csökkent, már csak nyomok-
ban fordulnak elő légkörünkben. A légtérben 
előforduló allergén gombaelemek szintén ala-
csony mennyiségben voltak jelen.

» Véradás. Az Önkéntesség Európai Éve ke-
retében idén második alkalommal nagyszabású 
véradást szerveznek kormánytisztviselők részé-
re a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél 
(Miskolc, Meggyesalja 12., IV. emelet) november 
17-én reggel 8 és délután 4 óra között. 

kormáNyhivatali hírek ›››››››››››››››››››››
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Modernizáció egymilliárdért

Ünnepélyes keretek között zárták 
le kedden a Fazola Henrik Térségi 
Integrált Szakképző Központban 
(TISZK) azt a projektet, amelynek 
keretében egymilliárd forintos 
infrastrukturális beruházás való-
sult meg.

A szakképző központ korsze-
rűsítése 933 millió forintos eu-
rópai uniós támogatással, tíz 
százalék önkormányzati forrás-
sal készült el a Társadalmi Inf-
rastruktúra Operatív Program 
(TIOP) keretében, a Társadalmi 
Megújulás Operatív Programon 
(TÁMOP) belül pedig a hátteret, 
tananyagot fejlesztenek.

A szakképzési rendszer átala-
kítása során Miskolcon a TISZK-
rendszerben fejlesz tették az in-
tézményeket. Ennek keretében 
a legkorszerűbb módszerekkel 
lehet építészeti, faipari, gépésze-
ti, környezetvédelmi-vízgazdál-
kodási, informatikai, mezőgaz-
dasági, közlekedési, művészeti, 
közművelődési, kommunikáci-
ós és közgazdasági szakterületek 
oktatására.

A szakképzésen túl a Fazola 
Henrik TISZK egyéni és csoport-

szolgáltatás keretében készség- és 
képességfejlesztő szolgáltatást kí-
nál mind a diákok, mind a szülők 
számára fejlesztő pedagógus, pá-
lyaorientációs szakember, pszi-
chológus és szociálpedagógus 
szakemberekkel.

A TISZK négy miskolci kö-
zépiskolát – a Kós Károly Építő-
ipari Szakközépiskola és Szakis-
kola, az Eötvös József Építőipari 
és Művészeti Szakképző Isko-
la, a Gábor Áron Művészeti Is-
kola és Szakközépiskola, illet-
ve a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola – tömörít.

Az Eötvösben a C és a D épület 
új tetőt kapott, a komplexumot 
az uniós szabványoknak megfe-
lelően akadálymentesítették, új 
szobákat és konferenciatermet 
alakítottak ki. Új épület is gaz-
dagítja a Gagarin utcai iskolát, s 
szintén az „E” épület tetején sze-
reltek fel négy különböző nap-
kollektort és egy szélgenerátort.

Az épületet a szakmai be-
számolók után Csiszár Miklós, 
Miskolc jegyzője, és Kocsis Ist-
ván, az igazgatótanács elnöke 
adta át.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Elkészült az Óvoda utca 
Új útburkolatot és vízelvezető ár-
kot kapott a szirmai Óvoda utca, a 
rekonstrukció közel hétmillió fo-
rintból valósult meg.

A munkák keretében 245 mé-
ter hosszan újították fel az utat: 
a teljes felületen, 980 négyzet-
méteren húztak fel új útburko-
latot, és öt centiméter aszfaltré-
teget kapott a szakasz. Mindkét 
oldalon padkát építettek, továb-
bá 55 méter hosszúságban vízel-
vezetőt, valamint 80 méter szik-
kasztóárkot is kialakítottak az 
utcában.

A felújítás költségét – mint-
egy 6,95 millió forintot – Giákné 

Bobály Judit (Fidesz), a válasz-
tókörzet önkormányzati képvi-
selője finanszírozta képviselői 
alapjából.                    fotó: Juhász Á.Szerves hulladékból nyersanyag az AVE-nál

Az államtitkár is megnézte a miskolci találmányt 

Raisz Iván professzor ki-
találta, az AVE Miskolc 
Kft. pedig megvalósítja a 
hulladékfeldolgozó üzemet. 
A befejezéshez közeledő be-
ruházást kedden megtekin-
tette Illés Zoltán, környezet-
ügyért felelős államtitkár. 

– Kommunális, szerves hulladék 
alacsony hőfokon történő bontá-
sának eredményeképpen metanol 
és egyéb vegyipari alapanyagok ke-
letkeznek, valamint kalciumklorid, 
amelyet idáig kemény pénzért vet-
tünk a síktalanításhoz. Raisz Iván 
professzornak köszönhetően ma-
gyar szellemi fejlesztést valósítunk 

meg a most épülő üzemben – mu-
tatta be a beruházás mögött lévő 
technikai eljárást Kis Péter, az AVE 
Miskolc Kft. ügyvezető igazgatója. 
Mint megtudtuk, a projekt mint-
egy 520 millió forintba kerül, eb-

ből 200 millió forint a támogatás. 
Az eljárás végén visszamaradó sa-
lakot pedig a cég reményei szerint 
építkezéseknél hasznosíthatják.

A befejezés előtt álló üzemet 
megtekintette Illés Zoltán állam-

titkár, akinek kérdéseire a cég ve-
zetői mellett a feltaláló, Raisz Iván 
professzor válaszolt. Elsősorban az 
eljárás kémiai része érdekelte, va-
lamint, hogy a szerves hulladékok 
bontása közben keletkeznek-e ve-
szélyes anyagok, különös tekin-
tettel a dioxinra. A feltaláló meg-
nyugtatásként elmondta, hogy a 
klórt teljesen megkötik, dioxin pe-
dig nem képződhet, mivel az el-
járás keretében nem állnak fenn 
a keletkezési feltételei. Illés Zol-
tán üdvözölte a törekvést, hogy a 
hulladékok minél nagyobb részét 
hasznosítsák.

– Helyi innovációról van szó, 
amit mint miskolci országgyűlé-
si képviselő, fontosnak tartok – 
mondta az államtitkár kíséretében 
lévő Sebestyén László. – A környe-
zetvédelmi távlati célokkal egybe-
esik a fejlesztés, nevezetesen, hogy 
minél kevesebb hulladékot rakjunk 
le, ráadásul piacképes terméket si-
kerül előállítani – hangsúlyozta.

Cs. L. | fotó: Juhász Á.

„FŐHAJTÁS – 1956. oKTÓber 23.”
Emlékműsor az 1956-os forradalom tiszteletére 

Miskolc Megyei Jogú Város szervezésében
2011. október 23-án 19 órakor a Művészetek Házában

Az 1956-os forradalom hőseiről megemlékezik:
dr. Kriza Ákos Miskolc M. J. Város polgármestere

Az ünnepi előadás forgatókönyvét, korabeli dokumentumok 
és versek felhasználásával szerkesztette és színpadra alkalmazta 

Zalányi Gyula színművész.
Közreműködnek:

a Pécsi Sándor Guruló Színház, a Montázs Drámapedagógia Egyesület, 
a Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Zeneiskola 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és a Premier Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei.

Ingyenes belépőjegyek korlátozott számban
a Művészetek Háza munkatársainál igényelhetők 

az info@muveszetekhazamiskolc.hu
vagy a 46/508-844-es telefonszámon.

Tapolcán nem érdemes fúrni…
Jelentős geotermikus poten-
ciállal rendelkezünk. Kis-
tokaj és Mályi térségében 
már elkezdődött a feltárás, a 
szakember azonban óv attól, 
hogy megfúrják Miskolcta-
polcát.

– Érdemes-e Tapolcán újabb kuta-
kat fúrni? – kérdeztük Lénárt Lász-
lót, a Miskolci Egyetem docen-
sét, aki végzettségét nézve geológus 
mérnök, a bükki karsztvízrendszer 
kutatója.

– A tapolcai szikla tövében 127 
méteres tengerszint feletti magas-
ságban található a felszálló ág végén 
a termálforrás, amelynek hőfoka 30 
Celsius-fok – mondta a docens. – A 
hideg karsztvíz legmagasabb bükki 
szintje pedig 550 méter, tehát mint-
egy 420 méteres vízoszlop nyomja 
lefelé a melegvíz határát, minimum 
1300-1400 métere. Amennyiben 
belefúrnánk Miskolctapolcán a víz-
adó mészkőbe, a meleg zónában 
lennénk, de utána a Bükk hideg 
karsztvize által kialakított hideg zó-
nában – magyarázta a szakember.

Lénárt László megmutatta az 
egykori strand közelében lévő, úgy-

nevezett parki kút mélységszinte-
ken mért hőmérsékletét tartalmazó 
diagramot: a felszínen még 15 oC-os 
víz 90 méteres mélységben a legme-
legebb, 30 oC körüli, ahogy mélyül, 
úgy hűl le 24-25 oC-ra 238 méteren. 
Becslése szerint 1500-2000 m mély-
ségben már elég meleg a kőzet, vi-
szont három okból sem javasolja a 
fúrást. Először is 120-150 millió fo-
rintba kerülne, másodszor bizony-
talan, hogy a mészkőből tényleg 
kapunk-e a hőmennyiség szállítá-
sához elegendő vizet. Lénárt Lász-
ló viszont attól tart a legjobban: ha 
bőséges vízutánpótlás lenne, s azt 
kitermelik, akkor felbomolhatna 
Miskolctapolcán a meleg és hideg 
karsztvízrendszer egyensúlya a víz-
kitermelés hatására.                      Cs. L.

Biztos 
a színházban
Önkormányzati biztost ren-
delt ki a Miskolci Nemzeti 
Színházba a város közgyűlé-
se. A színház költségvetésének 
szeptember végéig teljesített 
adatai az intézmény gazdasá-
gi helyzetének jelentős rom-
lását mutatják. Ilyen esetben a 
közgyűlésnek joga van önkor-
mányzati biztost kirendelni. 
Az önkormányzati biztos gaz-
dasági szempontból támogat-
ja a színház munkáját, de az el-
tervezett évadtervet, művészeti 
koncepciót nem módosítja. 

Bomba az Avason, kiürítettek egy házat
Kommandósok ürítették ki 
péntek reggel az Avasi lakóte-
lepen, a Klapka György utcán 
az egyik tízemeletes házat. 

» folytatás az 1. oldalról
A Klapka György utca 30. szám 
alatti lépcsőházból mintegy 30 lakás 
lakóit költöztették ki a helyszínre ér-
kező rendőrök. Biztonsági okokból 
elzárták a gázszolgáltatást a veszé-
lyeztetett toronyépületben. A hideg, 
szeles időjárás miatt a helyszínen 
tartózkodó Pfliegler Péter alpolgár-
mester intézkedett, hogy vigyenek a 
helyszínre melegedőbuszt a lakók-
nak, illetve a közeli iskolából meleg 
teával látták el az embereket. 

A 30 éves férfi lakásán – az elsőd-
leges tűzszerészeti szakvélemény 
alapján – házilag készített, olyan 
szerkezetet találtak, mely – felhasz-
nálása esetén – alkalmas lehet rob-

bantásra, akár emberi élet kioltásá-
ra, ezért a férfit a TEK munkatársai 
a városi kapitányságra előállították. 
A szerkezettel kapcsolatban további 
szakértői vizsgálatok szükségesek. 

Az eljárást a Nemzeti Nyomo-
zó Iroda (NNI) folytatja visszaélés 
robbanóanyaggal vagy robbantó-
szerrel bűntett megalapozott gya-
núja miatt. Az NNI nyomozói a 
gyanúsított lakásából a szerkezetet 
lefoglalták, és szakértők bevonásá-
val megkezdték annak pontos vizs-
gálatát.

A veszélyt délre sikerült teljes 
mértékben elhárítani, a lakók dél-
után fél egy körül visszatérhet-
tek otthonaikba. Ezt követően a 
TIGÁZ szakembereinek még visz-
sza kellett csatlakoztatniuk a gáz-
szolgáltatást az érintett lakásokba, 
előtte pedig nyomáspróbát végez-
tek. Pfliegler Péter úgy nyilatko-
zott: Miskolc ismét jól vizsgázott 
vészhelyzetben.                     H. I., S. P.

Még tovább dolgoznak az Újgyőri főtéren
Október végéig átalakítják 
az Újgyőri főtér körforgal-
mát, miután bebizonyoso-
dott, hogy a jelenlegi helyzet 
dugókat okoz a területen.

» folytatás az 1. oldalról
Csontos Ágnes, az MVK Zrt. PR-
főmunkatársa emlékeztetett: az 
Újgyőri főtér jelenlegi kialakítását 
kétszer tárgyalta a projektirányí-
tó bizottság (PIB): első alkalommal 
2010 júniusában, amikor bemu-
tatták az elkészült hat verziót, és a 
szakmailag legtöbb pontot kapott 
két terv közül szavazta meg a PIB 
a 6. számú változatot. Másodszor-

ra 2011. február 1-jén tárgyalta az új 
PIB az Újgyőri főteret, amikor szin-
tén egyhangúlag elfogadták a 6. ver-
ziót a szimuláció alapján. A főtér át-
alakítását az indokolta, hogy az új 
alacsonypadlós járművek által igé-
nyelt biztonságos peronokat kell ki-
alakítani. Emiatt a villamosmegál-
lót egyenesben kell elhelyezni, mert 
ha kis sugarú ívben állna meg, ak-
kor a peron és a jármű padlója kö-
zötti hézag veszélyeztetné az utasok 
biztonságát.

– Azt fontosnak tartjuk hangsú-
lyozni, hogy az Újgyőri főtér még 
jelenleg sincs a végleges állapotban, 
hiszen a szimuláció szerinti állapot 
akkor valósul meg, amikor elkészül 
az Első utca – Harmadik utca köz-
úti szakasz – közölte a szóvivő.

Az elkövetkező két hétben még 
várhatóak változások a végállo-
más területén is. Október 21-étől 
folytatódik az útépítés a Harma-
dik utca – Első utca kereszteződé-
sében. Jövő hét elejétől megszűnik 
a végállomás területén az átmenő 
gépjárműforgalom behajtási tilal-
ma, de a 30 km/h sebességkorláto-
zás még megmarad.

A témához tartozik, hogy hétfőn 
reggel – lakossági kérésre – megkí-
sérelték helyreállítani a Görögsző-
lő – Andor utcai szakasz régi, a 
villamosprojekt kezdete előtti for-
galmi rendjét, ám hatalmas dugó 
alakult ki a stadiontól egészen az 
Újgyőri főtérig. 

– Látva a hétfő reggeli káoszt, 
Kriza Ákos polgármester a munkák 

alatti forgalmi rend azonnali hely-
reállítását kérte a Városüzemeltetési 
Osztálytól. A táblákat hétfőn vissza-
fordították, így ott újra lehet a bel-
város felé közlekedni – mondta Do-
bos Tímea városházi szóvivő.

A város közgyűlésén is téma 
volt az Újgyőri főtér ügye a 
villamosprojekt beszámolója kap-
csán. Rostás László főépítész el-
mondta, a Thököly utcától az 
Újgyőri főtérig csak célforgalomra 
alkalmas az utca, így azt ki kell válta-
ni a déli tehermentesítőre, ezen dol-
goznak – még, ha ez plusz költséget 
is jelent. Borsos Attila, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója hozzátette: a főtéren 
14 500 ember kel át gyalog, így for-
galomtechnikai szempontból át kel-
lett tervezni.                                     H. I.
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A Célváros: a cél 
az acélváros tisztázása
Egyszer volt, hol nem volt… Acélvá-
ros? Ez csak az alcíme az Észak-Keleti 
Átjáró Kulturális és Tudományos 
Egyesület által kiadott A Célváros 
című kötetnek – de elég beszédes. 
Valójában az egyesületről is szól…

Az Észak-Keleti Átjáró egyesület 
hivatalosan 2007. február 15-től 
létezik. Ma 21 alapító tag és ön-
kéntesek lelkes csoportja alkotja.

– Az egyesület alapvető célja a 
sztereotípiák elleni küzdelem, a 
társadalmi élet minőségének ja-
vítása – fogalmazta meg célkitű-
zéseiket Darázs Richárd elnök. 
Melyek is ezek a káros előítéletek, 
amelyek ellen harcolnak? Miből 
áll össze az utópisztikus társada-
lomjavító gondolat?

– Több projektünk is volt, il-
letve zajlik most is. Miskolc 
egykor acélközpont volt, s ma is 
divatos acélvárosként emleget-
ni. Az egyesületünk tevékeny-
sége átjárási lehetőséget biztosít 
a káros előítéletek, diszkrimi-
náció, stigmatizáció, illetve más 
társadalmi csapdák által egy-
mástól elszigetelt, különböző 
társadalmi csoportok között – 
hangsúlyozta Darázs Richárd. 
Elmondta: ez csak úgy lehetsé-
ges, ha a legfőbb célközönség, a 
fiatalok teljes képet kapnak vá-
rosuk múltjából. Mindezt an-
nak érdekében, hogy marad-
janak Miskolcon, vagy ha el 
is hagyják a várost, akkor se 
degradáló képpel a szívükben 
menjenek el. 

A kötet címe (A Célváros) az 
acélváros korszakának felidézé-
se mellett migrációs üzenetet is 
hordoz, hiszen akkoriban jött 
létre Nagy-Miskolc. A kiadvány 
szerkesztői, az egyesület tagjai 
mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy tisztázzanak egy 
korszakot Miskolc életéből. Az 
elmesélő helytörténet helyett in-
terjúkkal és sok korabeli fotóval 
egy, ma a fiatalok által is kedvelt 
oral history jött létre.

Kiss J. | fotó: M. L.

Népszámlálás: most már csak biztossal
Október 16-áig volt lehető-
ség az internetes, illetve az 
önálló, papíralapú népszám-
lálási adatszolgáltatásra. 
Miskolcon az ezt választók 
aránya meghaladta a 23 szá-
zalékot. Akik nem éltek ez-
zel, azokat mindenképp fel-
keresik a számlálóbiztosok.

Az összeírás megyei felelőse, Sza-
bó Tibor elmondta, országosan 817 
697 internetes adatszolgáltatás érke-
zett be a Központi Statisztikai Hiva-
talhoz – ez mintegy 19 százalékát 

jelenti azoknak, akik a címjegyzék 
szerint adatszolgáltatásra vannak 
kötelezve. Olyanok is vannak szép 
számmal – nagyjából 52 ezren – 
akik elkezdték az internetes adat-
szolgáltatást, de valamilyen okból 
nem fejezték be. Szabó Tibor sze-
rint egyeztetések folynak róla, hogy 
ilyen esetekben pontosan hogyan is 
járjanak el, hiszen ezek közül sokan 
valószínűleg abban a hitben vannak, 
hogy rendben eleget tettek adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek. 

– Azokról, akiknek rendben be-
érkeztek az elektronikus adatlap-
jaik, regisztrációs lista készül. Akik 
nem szerepelnek ezen, azokat a 
számlálóbiztosok mindenképpen 
felkeresik majd – mondta el a nép-

számlálási biztos, akik szerint való-
színűleg az elektronikus üzenőfalon 
is tájékoztatást nyújtanak majd.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben 41 356 a befejezett internetes 
adatszolgáltatások száma – ez 14,4 
százalékos arány – Miskolcon pe-
dig 18 172 (23,1 százalék). A siker-
telen próbálkozások száma a me-
gyében nagyjából háromezer volt, 
Miskolcon pedig 1100. A papírala-
pú, önálló adatszolgáltatások feldol-
gozása még nem fejeződött be, erről 
nem állnak rendelkezésre összesí-
tett adatok.

Szabó Tibor arról is szólt, hogy a 
nagyvárosokban mindenhol jóval 
nagyobb volt az internetes aktivitás, 
mint a kisebb településeken. Kérdé-

sünkre megerősítette, hogy a közölt 
adatok valóságtartalmának ellenőr-
zésére semmilyen módon nincs le-
hetőség, noha a valótlan adatköz-
lés – elméletileg – szankcionálható. 
Mint ahogyan az adatközlés meg-
tagadása is, ilyen eljárásokra azon-
ban elenyésző számban szokott sor 
kerülni. 

– Sem a KSH-nak, sem a velünk 
együttműködő önkormányzati ha-
tóságoknak nem az a céljuk, hogy 
büntessenek – emelte ki a megyei 
felelős. Ha kell, többször is felkere-
sik az adatszolgáltatót, akinél nem 
jártak sikerrel, hogy meggyőzzék. 
Tettlegességig fajuló „ellenállásra” a 
beérkezett információk szerint egy 
esetben volt példa eddig a megyé-
ben – Ózdon –, az ügyben rendőr-
ségi feljelentést is tettek.

Szepesi S.

Ingatlant fejleszt, munkahelyteremtésen dolgozik a MIK
Komplex feladatokat lát el 
a MIK Zrt. Miskolcon. A 
„klasszikus” tevékenységei 
mellett átvett feladatokban is 
helyt kell állnia, miközben a 
belső gazdálkodását is stabi-
lizálni kellett.

A cég élén az év eleje óta Szélyes 
Domokos vezérigazgató áll, vele 
beszélgettünk az elvégzett mun-
káról és a még előttük álló felada-
tokról.

– Januárban a legfontosabbnak 
a pénzügyi stabilitás megterem-
tését nevezte. Hogyan sikerült 
ezt megvalósítani?
– Jelentős pénzügyi örökségről 

beszélünk, a kötvénykötelezettsé-
günk több mint ötmilliárd forint 
volt, a folyószámlahitelünk pe-
dig közel 2,4 milliárd. Ezt nem le-
het egy-két hónap alatt megoldani. 
Pénzügyi stabilitásunkat az ön-
kormányzattal és a Miskolc Hol-

ding Zrt.-vel közösen fogjuk meg-
teremteni. Az elmúlt időszakban 
a célunk az volt, hogy a működé-
sünket, gazdálkodásunkat stabili-
záljuk, hatékonyabban lássuk el a 
feladatokat. Ez sikeresen megtör-
tént, ma lényegesen hatékonyab-
ban működik a MIK Zrt., mint 
januárban – mondta el Szélyes Do-
mokos. – Nemcsak a meglévő fo-
lyamatokat kellett optimalizálni, 
hanem integráltunk olyan új fel-
adatokat, amelyek ugyan az ingat-
langazdálkodáshoz tartoznak, de 
korábban ezeket nem a MIK Zrt. 
látta el. Az ingatlan-nyilvántartást, 
ingatlanfejlesztést és ingatlanérté-
kesítést a Miskolc Holding Zrt.-től, 
a beruházás-bonyolítást és műsza-
ki ellenőrzést a Miberszolg Kft.-től 
vettük át.

– Milyen feladatokra koncent-
rál a MIK Zrt.?
– Az alaptevékenység az ingat-

langazdálkodás, erre összpontosí-
tunk. Korábban ez a tevékenység 
főleg az önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanvagyonnal kapcsolatos 

gazdálkodást jelentette, de janu-
ártól a „külső piacon” is kínáljuk 
szolgáltatásainkat. Az ingatlanfej-
lesztés alapvetően a munkahelyte-
remtésre koncentrálódik, egyrészt 
az ipari területek fejlesztésén, más-
részt pedig az irodaház-fejleszté-
sen keresztül. 

– Az iparterület-fejlesztés kap-
csán több betelepülő vállalkozás-

ról is beszámolhattunk az utób-
bi időben. A Mechatronikai Ipari 
Park kvázi betelt, még 3,6 hektár-
nyi szabad területtel rendelke-
zünk. Itt fő célkitűzésünk, hogy a 
parkot bővítsük, illetve előkészít-
sünk egy olyan fejlesztési terüle-
tet, ami egy nagyberuházó számá-
ra alkalmas lehet a letelepedésre. 
Az irodaház-fejlesztésnél olyan 
szolgáltató cégek letelepedését ké-
szítjük elő, amelyek szolgáltató 
központokat hoznának Miskolc-
ra. Ezen a területen is előrehala-
dott tárgyalásokat folytatunk. 

– Hogy áll az épületek haszno-
sítása?
– Márciusban sajnos még arról 

kellett hírt adni, hogy a főutca ki-
ürül, zúgolódnak a kereskedők, 
nincsenek emberek a főutcán. 
Akkor született egy partneri meg-
állapodás a kiskereskedőkkel. En-
nek és a szakszerű, következetes 
erőfeszítéseinknek köszönhető-
en az üresedési folyamat megállt, 
és elindult a kihasználtság növe-
kedése. Új boltok nyitottak ki a 

főutcán, és számos szerződést le-
zártunk, az év hátralévő részében 
újabbak fognak megnyitni önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok-
ban.

– A hasznosításhoz szorosan tar-
tozik az üzemeltetés is…
– Az üzemeltetést jelentős rész-

ben saját kézben tartjuk, tehát épí-
tőipari részlegünk végzi ezeket a 
feladatokat. A célunk az, hogy ez 
a tevékenység minél hatékonyabb 
legyen, minél kevesebbe kerül-
jön az önkormányzatnak, ugyan-
akkor a bérlőink megelégedésére 
szolgáljon. 

– Mennyire sikeres a társasház-
kezelés?
– Ezt a tevékenységet vállalko-

zásként végezzük, a MIK Zrt. a 
legnagyobb társasházkezelő Mis-
kolcon. Hetente keresnek meg 
minket társasházak, hogy szeret-
nék, ha a MIK Zrt. végezné a ke-
zelésüket. Itt elsősorban nem az 
a célunk, hogy nagyon dinami-
kus bővülést érjünk el, hanem az, 
hogy tervezett ütemben növeked-
ve, a szolgáltatásaink minőségén 
javítsunk a lakástulajdonosok és a 
miskolciak megelégedésére.

– Említette, hogy külső piacokon 
is kínálják szolgáltatásaikat. Mi-
lyen sikerrel?
– Számunkra a külső piacról 

szerzett árbevétel – az eredmé-
nyünkre gyakorolt hatásán kívül 
– azért is fontos, mert ez egyfajta 
kontroll az önkormányzat számá-
ra, hogy az általa a MIK-től igény-
bevett szolgáltatások piacképesek, 
versenyképesek. Korábban a külső 
piacok felé nyitás nem volt jellem-
ző cégünkre. Az elmúlt időszak-
ban viszont számos szerződést 
kötöttünk. Így például építőipa-
ri kivitelező részlegünk öt társas-
ház energiaracionalizálási felújítá-
sát nyerte el, több mint 200 millió 
forint + áfa értékben. Elnyertük a 
közeljövőben épülő új drótgyár 
műszaki ellenőrzését, mi végez-
zük a diósgyőri futballpálya-be-
ruházás bonyolítását, egyre több 
értékbecslési feladatot kapunk 
külső vállalkozásoktól, magánsze-
mélyektől, szakértői együttműkö-
dési megállapodást kötöttünk a 
NORDÁ-val. Határozott célunk, 
hogy ez, a külső piacok felé törté-
nő nyitás tovább folytatódjon.                                 

H. I.

» Erkelesek a döntőben. Az Egressy–Erkel Zeneiskola két diákja is az október 29-ei döntő-
be jutott az Országos Lubik Imre Trombitaverseny egri területi válogatóján. Bodnár Benedek – I. kor-
csoport és Bereznay András – IV. korcsoport, tanáruk Nagy Zoltán. Az eredmény azért is jelentős, mert 
nagyon régen volt hasonló eredményesség ezen a hangszeren a miskolci alapfokú zeneoktatásban. 

» Operaklub. Újraindult a „Bartók +…” Nemzetközi Operafesztivál Operaklubja. A kéthe-
ti rendszerességgel, a Miskolci Csodamalom Bábszínház színháztermében jelentkező klub veze-
tője, Bócz Sándor zenetörténet tanár a 2011/2012-es „évadra” is számos érdekes, ritkaságszámba 
menő előadás filmfelvételéből álló sorozatot állított össze. Legközelebb, november 4-én Mozart: 
A varázsfuvola című művét vetítik.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Bontanak, feltárnak, építenek
Megkezdődött a munka a Pa-
tak utcán, a tervezett mélygarázs 
helyszínén. Szerdán kerítéssel 
vették körbe az építési területet, 
a bontás előtt álló egykori vá-
rosi pedagógiai intézetben pe-
dig a villany-, víz- és fűtésveze-
tékek, illetve csövek kiszerelését 

kezdték meg. Az épületet várha-
tóan november végére bontják 
el teljesen. A mélygarázs építé-
si munkáinak megkezdése előtt 
még régészeti feltárás is lesz a te-
rületen. Az építés várhatóan ja-
nuárban kezdődhet, a tervezett 
befejezés 2012 júniusa.            H. I.

Operafesztivál: új operák, nyitás a közönség felé
Több mint nyolc év után, a 
Miskolci Nemzetközi Ope-
rafesztivál új fesztiváligazga-
tójaként tér vissza Miskolc-
ra Kesselyák Gergely, akinek 
– mint mondja – Miskolc 
szakmai szempontból a szü-
lővárosa, és szakmai gyer-
mekkorát is itt töltötte, így 
vállalta a fesztivál vezetését, 
melynek születésénél is je-
len volt. 

– A kezdetektől, vagyis 2001-től 
2003-ig volt a „Bartók +…” ze-
neigazgatója. Hogyan látja az 
azóta eltelt időszakot?
– Büszke vagyok, hogy létrehoz-

tunk egy rendezvényt, mely megállt 
a saját lábán, és új vezetőkkel is tu-
dott működni. Az én koncepcióm 
akkor az volt, hogy fiatal zenészeket 
fedezzünk fel, mutassunk be, ám 
mai fejjel be kell valljam, hogy az a 
koncepció, amit kidolgoztam, na-
gyon magasröptű volt. Bár jelenleg 
is inkább magaménak érzem, mint 
aminek mentén az elmúlt években 
működött az operafesztivál, az lát-
ható, hogy Bátor Tamásék koncep-
ciója – mely szerint a holnap sztár-
jai helyett inkább a ma és a tegnap 
sztárjait hívták Miskolcra – jobban 
hozzásegítette a fesztivált és Miskol-

cot ahhoz, hogy felkerüljön a nem-
zetközi „operatérképre”.

– A mostani koncepciója még-
sem visszatérés az eredetihez…
– A fesztivál születésekor zene-

igazgatóként az első koncepciót én 
dolgoztam ki. Akkor 13 operaszer-
ző életművét tartottam fontosnak 
bemutatni, és ez szerintem 10 fesz-
tivál alatt volt megvalósítható. Ez 
meg is történt, a váltás pedig szük-
ségszerű. Ahhoz, hogy a fesztivál 
hosszú távon is a köztudatban ma-
radjon, muszáj specializálódnia, 
szakmai mondanivalóval kell elő-
hozakodni.

– Ön milyen specializációt ter-
vez?
– Az operáról sokan mondják, 

hogy válságban van. Ha abban nincs 

is, de semmiképpen sincsen rend-
ben, legalábbis a köztámogatottsá-
gát illetően. Verdi korában a nagy 
operaslágereket még a péklegény is 
fütyülte az utcán, az előadások előtt 
kígyóztak a sorok az operaházak 
előtt, körülbelül kétévente születtek 
az újabb művek, az emberek pedig 
érdeklődtek irántuk. Ezzel szemben 
ma van az úgynevezett kortárs ope-
ra, ami ugyan kellően igényes zenei-
leg, de nem tud sokakhoz szólni, és 
van a musical, ami ugyan sokakhoz 
szól, de nem minden esetben kellő-
en igényes zeneileg.

– Ez a miskolci fesztiválon túl-
mutató kérdés.
– Igen, de nagymértékben hat rá! 

Szeretném, ha sikerülne létrehoz-
ni a régi-új operaműfajt. Sok olyan 

zseniális szerző van, aki ezt meg 
tudná tenni, csak akarat kell, illet-
ve egy hely, ahol azt mondják: tes-
sék ilyeneket írni, és mi bemutatjuk. 
Én szeretném, hogy a miskolci ope-
rafesztivál lehessen ez a hely.

– Azonban 2012-re már meghir-
dették a „Bartók + Puccini” fesz-
tivált…
– Amit meg is fogunk tartani. 

Nem lett volna szerencsés egy, már 
szervezés alatt álló fesztivált leállíta-
ni, másrészt ahhoz, hogy a tervezett 
változás, az új műveket is bemuta-
tó „Bartók +” megszülessen, pályá-
zatot kell kiírni új darabok írására, 
a beérkezett műveket zsűrizni kell, 
egyáltalán, az új műveket meg kell 
írni, ez pedig idő. Azzal, hogy jövő-
re még marad a korábbi vezetés által 
meghirdetett tematika, egyúttal időt 
is adunk minderre.

– Azért lesznek változások már 
jövőre is? 
– Természetesen. Nyitni szeret-

nénk a közönség felé – ez egyébként 
határozott kérés volt a városvezetés-
től, Kriza Ákos polgármestertől is 
–, ennek jegyében pedig egy gála-
műsort, sőt, akár egy operát is sze-
retnék a belvárosban, szabadtéren 
megrendezni. Lesznek állandó és 
változó elemek is az operafesztivá-
lon, azonban mivel jelenleg is szer-
vezés alatt van a 2012-es, és mert 
csak a napokban foglaltam el a fesz-
tiváligazgatói széket, ennél bőveb-
bet most még nem mondhatok. 

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos
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Évértékelő, Lyukó, panelprogram
Ülést tartott csütörtökön a 
miskolci közgyűlés. A napi-
rendek megtárgyalás előtt 
most is több közérdekű, vá-
rospolitikai téma szóba ke-
rült. 

Kriza Ákos polgármester napirend 
előtti évértékelőjében úgy fogal-
mazott: gazdasági vészhelyzetben 
vették át a város irányítását, az első 
számú feladat a napi működés biz-
tosítása volt. 

– Kemény munkával, nemegy-
szer fájdalmas intézkedésekkel si-
került takarékossági konszolidációt 
végrehajtani – emelte ki a polgár-
mester. Az új vezetés irányításával, a 
lakosság közreműködésével a város 
elmozdult a holtpontról, ami alap-
ja lehet az új költségvetés tervezé-
sének. Köszönet illet mindenkit, aki 
részt vállalt, vállal az áldozatokból. 

Kiss János, a Fidesz-frakció ve-
zetője arról szólt, Káli Sándor 
MSZP-s politikus a demokratikus 
és erkölcsi minimumot sem üti 
meg, amikor blogbejegyzéseiben 
erdélyi származása miatt kritizál-
ja Kriza Ákos polgármestert. Az 
erdélyi magyarok kirekesztése el-
lenni tiltakozásra szólított fel min-

denkit:  Kennedy híres berlini be-
szédére utalva mondják közösen, 
hogy „én is erdélyi vagyok”. 

Kovács László (KDNP) köszöne-
tet mondott Kriza Ákosnak, hogy 
higgadt és kulturált mederben tud-
ta tartani a Földes Gimnázium név-
változtatása körül kialakult vitát, 
majd a DVTK sikereiről szólt.

Simon Gábor (MSZP) frakcióve-
zető szerint nem teljesültek a jelen-
legi városvezetés választási ígéretei, 
egymás érik viszont a problémák. 
Felajánlotta az MSZP-frakció köz-
reműködését, hogy a legközelebbi 
évértékelőnél „jobb osztályzatot ad-
hassanak” a város vezetésének.

Benczés Miklós (Fidesz) képvi-
selő a lyukói városrész problémái-
ról beszélt. Történtek előrelépések, 

kezdeményezések a közbiztonság 
erősítésének területén a városrész-
ben, de további intézkedésekre is 
szükség van, nem szabad maguk-
ra hagyni az ott élőket. 

Szegedi Márton (Jobbik) frak-
cióvezető arról szólt, hogy nem 
sikerült megállítani – még mér-
sékelni sem – a lakosság csökkené-
sét az elmúlt egy évben, a jövedel-
mi viszonyok messze elmaradnak 
az uniós átlagtól. Szegedi Márton 
kifogásolta, hogy „egy év is kevés 
volt hozzá, hogy Miskolcon napi-
rendre kerüljön a munkanélküli-
ség kérdése, megismerhessék a Fi-
desz megoldási javaslatait”. 

Mokrai Mihály (MSZP) képvi-
selő ugyancsak az eredményeket 
hiányolta, mint mondta „propa-

gandával zúgják tele a helyi sajtót, 
idegen tollakkal ékeskednek”, több 
olyan kezdeményezést sajátjuk-
ként állítva be, amelyek korábban 
is működtek. 

Kriza Ákos polgármester rea-
gálásában úgy fogalmazott: meg-
döbbentő azoktól a szocialista kép-
viselőktől hallani kritikákat, akik 
a problémákat előidézték, hatal-
mas adósságot, kötelezettségválla-
lásokat, hibás, áttervezésre szoru-
ló projekteket hagyva hátra. Jakab 
Péter (Jobbik) képviselő egy lyukói 
lakos levelét tolmácsolta a város-
részben elkövetett bűncselekmé-
nyekről, és hatékonyabb intézke-
déseket sürgetett. 

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető a panelprogram miskolci 
folytatásáról, újraindításáról szólt. 
Miskolcon közel 2 milliárd forint 
értékben újulhatnak meg lakóépü-
letek, ami a helyi vállalkozások szá-
mára is munkalehetőséget jelent. 
Az országos panelprogram-támo-
gatás 10 százaléka Miskolcra érke-
zett, ennek köszönhetően 1143 la-
kás újulhat meg. 

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.
(Bővebben: www.minap.hu)

***
Kriza Ákos polgármester napirend 
előtt elmondott évértékelő beszé-

dét teljes egészében megtekinthe-
tik szombaton este a Miskolc Televízió 

18.25-kor kezdődő Kilátó című  
műsorában.

SZMSZ-módosítás – nagy vitával
A közgyűlés talán legnagyobb vitá-
ját az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának (SZMSZ) 
tervezett módosítása eredményezte 
– ezen belül is a napirend előtti hoz-
zászólások megszüntetése. 

Az indoklás szerint így hamarabb 
elkezdődhet a napirendek tárgya-
lása, hatékonyabb lesz az ügyme-
net, egyéb közérdekű témákban 
pedig a napirend után lesz lehető-
ség felszólalni.

Két MSZP-s képviselő, Tom-
pa Sándor és Mokrai Mihály az 
ülés előtt sajtótájékoztatót tartott 
az ügyben, s mindezt a demokrá-
cia „temetéseként” értékelve, el-
égették, urnába helyezték az eddi-
gi SZMSZ egy példányát. 

Szegedi Márton, a Jobbik frak-
cióvezetője a vitában ugyancsak an-
nak a véleményének adott hangot, 
hogy a napirend előtti hozzászó-

lások megszüntetésével sé rülnek 
a választók demokratikus jogai, 
megfosztják őket attól a lehetőség-
től, hogy valós viták, vélemények 
ismeretében döntsenek majd a kö-
vetkező választásokon. Gazdusné 
Pankucsi Katalin fideszes képvi-
selő ellenben úgy fogalmazott, a 
miskolciaknak nagyon elegük van 
abból, hogy órákig mennek a fö-
lösleges viták, az „adok-kapok”, 
mindenki szerepelni, kampányol-
ni akar. 

– A fideszes képviselők teszik a 
dolgukat, rászánják erre a szüksé-
ges időt – hangsúlyozta a képvise-
lő, aki szerint meg kell tisztelni a 
választókat azzal, hogy érdemi kér-
désekről tárgyalnak.

Simon Gábor, az MSZP frakció-
vezetője úgy vélekedett, a napirend 
előtti hozzászólások megszünteté-
sére irányuló javaslat kizárólag az 
ellenzéki vélemények elhallgatta-

tására szolgál. Mint mondta, a mó-
dosítás a jelenlegi kormánypártok-
ra is visszaüthet, hiszen a napirend 
előtti felszólalások sok esetben mi-
attuk húzódnak el.

Kiss János, a Fidesz-frakcióveze-
tője hangsúlyozta, hogy a Fidesz – 
KDNP-frakcióban senki nem fél a 
vitától, és erős túlzás arról beszélni, 
hogy a miskolci közgyűlésben bár-
miféle veszélyben lenne a demokrá-
cia. A kifogásolt módosítás kizáró-
lag arra irányul, hogy hatékonyabb 
legyen a munka, hamarabb elkez-
dődhessen a napirendi pontok tár-
gyalása. Minden napirend előter-
jesztője számára kérdéseket lehet 
feltenni, bárki bármivel kapcsolat-
ban elmondhatja a véleményét ez-
után is. Nánási-Kocsis Norbert, Fi-
desz-képviselő úgy fogalmazott, a 
„vitából sok minden lejött, csak az 
nem, hogy az MSZP-s képviselők 
dolgozni is szeretnének”. Visszautalt 

arra a bizottsági ülésre, amelyről a 
szocialista képviselők távol marad-
tak, s annak a véleményének adott 
hangot, hogy az ellenzéki képvi-
selők „egyszerűen csak szerepelni 
akarnak a televízióban”, azért szor-
galmazzák a napirend előtti hozzá-
szólásokat. 

– Az SZMSZ módosításával 
kapcsolatban azt is mondhatnánk, 
hogy „előbb a munka, aztán a szó-
rakozás” – hangoztatta befejezésül 
Kriza Ákos polgármester, kiemel-
ve, hogy a hatékonyság érdekében 
időben el szeretnék kezdeni az ér-
demi munkát, a napirendi pontok 
tárgyalását. A polgármester utalt 
rá, hogy senki nem kívánja korlá-
tozni véleménynyilvánítás szabad-
ságát, a jelen vita is több mint egy 
órán át tartott. Napirend után pe-
dig bárki elmondhatja majd a vé-
leményét ezután is azokban a kér-
désekben, amelyek nem függenek 
össze az előterjesztésekkel.

A testület a javaslatot megsza-
vazta.                                                      Sz. S.

Miskolctapolca: az egész városrészre készül fejlesztési koncepció
Javaslatot fogadott el Miskolc közgyűlése 
a Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolcta-
polcán című tervezett projekthez kapcsoló-
dó előkészítési költségek fedezetének biz-
tosítására.

A várhatóan a közeljövőben megnyíló pá-
lyázati lehetőség kihasználásával szeretné 
Miskolctapolcát fejleszteni az önkormány-
zat. Az előkészítésnek, illetve a tervpályá-
zatnak olyan költségei vannak, amelyekhez 
a 2011-es költségvetésben nincs előirányzat, 
így az előterjesztés erre tett javaslatot.

A vitában Tompa Sándor (MSZP) arról 
beszélt, támogatják a fejlesztést Tapolcán, 
azonban nem derül ki, milyen forrásból 
történne, és mi az elképzelés. Így biankó 
csekket töltetnek ki a képviselőkkel, ami-
kor erről szavazniuk kell. 

Nehéz Károly (Fidesz) elmondta, a 
most készülő anyag még kezdeti formá-
jában van, és igyekeznek elkerülni azokat 
a hibákat, amelyeket korábban elkövettek. 
Paradigmaváltás történt, mert nem kül-
ső befektetőt szeretnének, hanem városi 
nagyprojektet, pályázati támogatással. 

Simon Gábor (MSZP) afelől érdeklődött, 
mit jelent az, hogy most készül az anyag, 
egy korábbi polgármesteri interjút idézett, 
mely szerint már egy éve rendelkezésre áll-
tak tervek, csak le kell porolni és átfuttat-
ni a pályázati mechanizmusokon. Szerinte 
egy ilyen beruházásról a közgyűlésnek kell 
döntenie, nem lehet úgy támogatni valamit, 
hogy a részletekről semmit nem tudni. 

Molnár Péter (KDNP) szerint a jelenlegi 
városvezetés végre tiszta vizet szeretne ön-
teni a pohárba, azt szeretnék, hogy történ-
jen valami a városrészben és ebben bíznak 
az ott élők is. Arról is szólt, hogy a projek-
tek kapcsán egyeztettek a miskolciakkal.

Tompa Sándor megkérdezte, mit tar-
talmaz az anyag, és azt is, mit ígért Orbán 
Viktor. 

Kriza Ákos polgármester szerint olyan 
tanulmányt próbálnak kérni tőlük, ami 
még nincsen készen. A közgyűlés a meg-
felelő időben meg fog kapni minden anya-
got. A miniszterelnök miskolci látogatásán 
azt ígérte, ha megfelelő minőségben be-
nyújtják a pályázatot, akkor ő személy sze-
rint támogatja.

Mokrai Mihály (MSZP) arról kért tá-
jékoztatást, milyen jogi eljárások vannak 
még folyamatban, sikerült-e már azokat a 
tulajdonokat visszavásárolni, amelyek ed-
dig akadályozták a beruházásokat.

Zsiga Marcell alpolgármester szerint 
rosszindulatú, csúsztatásoktól hemzsegő 
hozzászólások születtek szocialista rész-
ről, pedig erre sem morális, sem politi-

kai joguk nincs. Hosszú éveken keresztül 
csapták be a miskolciakat a Vizek Völ-
gye projekttel, ezért mutattak piros la-
pot számukra a Tapolcán élők, szerencse, 
hogy nem vált le a városrész. Hangsúlyoz-
ta, hogy pozitív változások vannak, ismét 
kedvelt a miskolciak körében a korábban 
drágává tett Barlangfürdő, nőtt a vendégéj-
szakák száma, a városvezetés azon dolgo-

zik, hogy ismét turisztikai központtá vál-
tozzon a városrész.

A vita végén Czinkné Sztán Anikó, a Mis-
kolci Turisztikai Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta, elindult a Barlangfürdő klimati-
kus gyógyhellyé és gyógybarlanggá nyilvá-
nítása. A vizsgálatokat a jövő héten kezdik 
meg és egy év múlva zárulhat le – várható-
an, mire támogatási szerződést köthetnek 
majd a pályázathoz. A perekről elmondta, 
megtették a szükséges lépéseket, hogy ezek 
ne gátolják a pályázatot. Elmondta, elővet-
ték a régi anyagokat – volt belőle bőven – 
akadtak benne jó ötletek, amelyekhez hozzá 
teszik a saját jó ötleteiket is. Nem szeretné-
nek olyan hibákat elkövetni, mint az előző 
vezetés, amikor sok milliót fizettek ki elké-
szült tervekért – hiába. 

Lengyel Katalin, a Miskolci Városfej-
lesztési Kft. ügyvezetője kiegészítésként el-
mondta, a koncepció az egész területre ké-
szül, de a beruházást szakaszosan szeretnék 
elvégezni. Pont azért, mert sok véleményt 
meghallgattak és ezek között ellentétes ál-
láspontok is voltak. Nagyon nehéz megha-
tározni, hogy merre menjen Tapolca. Azt 
szolgálná a nyílt tervpályázat, hogy az egyes 
elemekről mondják meg az építészek, hogy 
mit gondolnak, mit szeretnének.                 H. I.

Frakcióvezetők a turizmusról
KiSS JánoS (Fidesz) 
A turisztika valóban kitörési pont lehet Miskolc szá-
mára. Sok város örülne, ha lenne egy Tapolcája, egy 
Lillafüredje, egy diósgyőri vára, egy történelmi Ava-
sa vagy egy meleg vizes strandja. Ezek bármelyikét 
külön-külön elfogadnák, és biztosnak látnák a vá-
rosi turizmus jövőjét. Miskolcon ezek az attrakciók 
mind rendelkezésre állnak, csak köréjük kell már 
építeni végre egy egységes rendszert. Persze, ami 
húsz év alatt nem sikerült, azt nyilván nem lehetett 
egy év alatt összehozni, de rengeteg munka van mögöttünk, és jövőre már a 
konkrét fejlesztések is láthatók lesznek. Különösen nagy látványosságok vár-
hatók Tapolcán, ahol a beruházások tervezett értéke 6,5 milliárd forint, hoz-
zá kell tenni, hogy ilyen volumenű turisztikai fejlesztésre Miskolcon még soha 
nem került sor. A fejlesztések megfelelő városmarketinggel párosulva sok új 
és visszatérő vendéget hozhatnak Miskolcnak, ami segíthet a munkahelyte-
remtésben is.

SiMon Gábor (MSZP)
A miskolci szocialisták a turizmus fejlesztését ki-
emelten kezelik, stratégiai ágazatnak tartják. A 
biztos alapokhoz jól működő helyi vállalkozások-
ra van szükség, melyek bevételét a helyi lakosok 
tudják megalapozni. Sajnos, az elmúlt egy évben 
a helyi vásárlóerő nem nőtt, több a munkanélküli, 
és csökkentek a fizetések is. Támogatunk minden 
olyan fejlesztést és pályázatot, amely ésszerűen se-
gíti a turizmus fejlesztését, és a város költségveté-
séből finanszírozható. Ilyen törekvéseket azonban alig látunk, kétes szakmai 
minőségű anyagokat terjesztenek a képviselők elé. Pedig több olyan zászlós-
hajó van, amire fokozottan lehetne alapozni, ilyen a Barlangfürdő és a Palota-
szálló, híres rendezvényeink, a kocsonyafesztivál, az operafesztivál, a CineFest, 
és a várfesztivál is.

Molnár PéTer (KDNP)
Mi, kereszténydemokraták több éve mondjuk: a tu-
rizmus lehet Miskolc egyik kitörési pontja. A gyö-
nyörű természeti környezet, a Bükk közelsége, 
Lillafüred, Tapolca, Diósgyőr, a történelmi Avas bor-
pincéi, a belváros is predesztinálja erre. A közgyű-
lésen volt pár, a turizmus területén a jövőt érintő 
döntés. Határon átnyúló projekt keretében példá-
ul egy Miskolc – Abaújszántó – Kassa borút épülne 
ki, s nyilván cél az, hogy a történelmi Avas borpin-
céit fejlesszük. A legfontosabb persze Miskolctapolca fejlesztése kell, hogy le-
gyen, amely Miskolc egyik idegenforgalmi zászlóshajója. A jelenlegi városve-
zetés kiemelt fontosságúnak tekinti a városrész komplex fejlesztését, melynek 
legfontosabb eleme a strand újjáépítése. Folyamatban van a diósgyőri vár és 
Lillafüred fejlesztése is.

SZeGedi MárTon (Jobbik)
A Jobbik programja az idegenforgalmat prioritás-
nak tekinti Miskolc jövőjét illetően, hiszen városunk 
természeti adottságai révén Európa gyöngyszeme. 
A szocialisták nyolc éve alatt alig történtek turisz-
tikai fejlesztések, a Fidesz elhibázott gazdaságpo-
litikája pedig a jelenlegi ciklusban sem kecsegtet 
semmi jóval. Jó példa erre Tapolca fejlesztési ter-
ve, melyre a város 6,5 milliárd forintot szán, ami elő-
re kódolja a silány minőségű kivitelezést, vagy az 
újabb, be nem tartott ígéreteket. A diósgyőri vár és környékének fejlesztése 
dicsérendő, ugyanakkor véleményünk szerint a városvezetés nem használja 
ki a várfürdő fejlesztésében rejlő lehetőségeket, miközben a Bükk, a vár és a 
fürdő hármas együttese húzóágazata lehetne a térség idegenforgalmának.

elkezdődött a barlangfürdő klimatikus gyógyhellyé és gyógybarlanggá nyilvánítása
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6  hirdetés

ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet  
az alábbi munkakörökben:

A szakmai önéletrajzokat és a szakképesítési bizonyítványok  
másolatát tartalmazó pályázatokat 2011. október 26-ig  

dr. Nagyné Stefán Enikő HR-igazgatóhoz kérjük benyújtani. 

Bérezés Kjt. szerint. Az állások azonnal betölthetők.

• Szakképzett (OKJ) ápoló
• Könyvelő-eszköznyilvántartó

A munkakör betöltéséhez középfokú végzettség szükséges  
(közgazdasági szakközépiskola,  

előnyt jelent  a mérlegképes könyvelői végzettség).

Téli gumira van SzüKSége?
 7 °C fok alatt ideje cserélni!!

 Vredestein, Pirelli, Michelin, Kleber, bF Goodrich 
KiemelT aKcióK, SzenzációS áraK!

Jöjjön el hozzánk személyesen, vagy látogasson el autógumi-webáruházunkba! 
www.gumimiskolc.hu

Mezey Gumiszerviz és Kézi Autómosó, 3531 Miskolc, Nagyváthy J. u. 36. 
Tel.: 46/507-708; 30/370-5873

ne döntsön autógumi-vásárlásban nélkülünk! 

Apróhirdetés
csótány, hangya, molylepke, poloska, menjen a pokolba, egér, patkány 
utána. Rovar-, rágcsálóirtást vállalok a HCCP programon belül. Teljes objek-
tumirtásnál garanciával. Telefon: 20/225-2241; 30/473-0268; 70/506-7889.

zenit – a borsodi – TárSKereSŐ irODa új helyen, ingyenes parkolással vár-
ja régi és új ügyfeleit. Miskolc, Baross Gábor u. 17. sz. Féléves, kedvezményes 
keresés! Bejelentkezés: 06-30/445-6741. E-mail: zenittarskereso@t-email.hu.

Tűzifa eladó kereskedőtől, erdei m3-ben (1 x 1 x 1,7 m) méterbe tekézve 
(akác, tölgy, bükk, gyertyán). Ár: 17 000 Ft, ugyanitt 1 x 1-es kalodában, hasí-
tott, szorosan sorba rakva 1 m3 ára: 12 000 Ft. Szállítás napokon belül. Érdek-
lődni: 20/971-5055.

MKK Ady EndrE MűvElődési Ház
Október 29-én, szombaton délután 2 órától este 8 óráig

diÓsGyőri 
Civil sOKAdAlOM

Civil szervezetek bemutatkozása, Vasgyár fotókiállítás, Tudásgyár - fórum, 
Szimbiózis állatsimogató, gombakiállítás, baba-mama sarok és játszóház,

16.00: Farkas és a vizsla-koncert,  
17.00: Karinthy: Kísérleti módszer –  

bohózat a Montázs Egyesület előadásában,  
18.30: diósgyőri utcabál az Emberdzsemm zenekarral.

Kangoo Jumps-, Zumba fitness-, Divat- és showtánc-bemutatók!

A RENDEZVÉNYRE A BELÉPÉS DÍJTALAN! TÁMOGATÓ: NKA 

ZÁLOGHÁZ
ÚJ

Miskolc, TESCO Áruház (Szentpéteri kapui) VAJdA

Felvásárlás a legmagasabb áron
Zálogkölcsön a legnagyobb

mértékben!

NYITÁSI
AKCIÓK!

A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a 

Miskolc, Széchenyi u. 60. szám alatt lévő 

KözpOnTi ügyfélSzOlgálaT
nyiTvaTarTáSi renDJe

2011. november 2. napjától 
az alábbiak szerint válTOziK:

l hétfő: 8.00–15.30
l szerda: 8.00–17.30
l péntek: 8.00–12.00

A MIK Zrt. egyéb telephelyeinek ügyfélfogadás rendje változatlan.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és 
képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

pályázaTOT  hirDeT
BérlaKáSOK költségelven és piaci alapon 

történő BérBeaDáSára. 

a pályázat időtartama 2011. október 24. napjától 
2011. november 7. napjáig tart.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét továbbá, hogy a pályázati feltételek 
megváltoztak, ezért figyelmesen olvassák el a kiírást.

A pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin. 

A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap letölthető. 
További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 

(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-251, 516-253, 516-254, 516-420).

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és 
képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az

Eperjesi u. 5. szám, valamint 
a Szentpéteri kapu 101/A szám alatt lévő

nyugDÍJaSházaKBan
önKOrmányzaTi BérlaKáSOK 

határozatlan időtartamra BérBe aDóK
 

A névjegyzékre kerülés részletes feltételeiről további információk 
a MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) vagy a MIK Zrt. 

Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., 

Tel.: 516-251, 516-253, 516-254, 516-420).

Gyermeke kinőtte az anorákját, bélelt nadrágját? Mi bizományi 
árusításra átvesszük, vagy készpénzért megvesszük Öntől!

Jó állapotú gyermekjátékokat  is átveszünk!

Huncut Koboldok gyermekruha-bizományi és új áruk üzlete  
Miskolcon, a színháztól 50 méterre,  

a Széchenyi út 19. szám alatti Weidlich-udvarban.

Átvételi időszak: szerdánként 9–12 óráig és 13–16 óráig.
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HIrdetés

Márton-napi libalakoma és újbor Bogácson
November egyik legnagyobb 
ünnepe, akár vallási áhítat-
ról, akár kulináris élvezetek-
ről van szó, Márton napja. 
Hazánk számos településén 
tartanak ebből az alkalomból 
programokat – Bogácson is.

A legenda szerint Szent Márton a 
Római Birodalom Pannónia tarto-
mányának Savaria nevű városában 
(Szombathely) látta meg a napvilá-
got. A római császár katonájából lett 
Tours tisztelt püspöke. A Márton-
napi libalakomáról szóló első írá-
sos beszámoló 1171-ből származik. 
Akkoriban ez inkább azzal volt kap-
csolatba hozható, hogy Szent Már-
ton napja jelentette a paraszti év vé-
gét, kezdetét vette a természet téli 
pihenő időszaka. 

Finomságok és szentmise
Bogácson tizenegyedik alkalommal 
rendezik meg a Márton-napi Vigas-
ságokat november 11–13. között a 
Cserépi úti pincesoron. Mindhá-
rom napon egész napos kirakodó-
vásár, hagyományos népi porté-
kák vására, újbor- és sajtbemutató, 
-kóstoló, valamint a borosgazdák 
által készített libaételek kóstolójá-
ra van lehetőség, óriásbográcsban 
készült és tájjellegű ételek közül le-
het válogatni, enni-innivalóban te-
hát biztosan nem lesz hiány. De lesz 
néptánccsoportok fellépése, tánc-
ház, sőt éjszakai fürdőzés is, ha va-

laki nem riad vissza a hűvös idő-
ben a termálvizes megmártózástól. 
A hegyek-völgyek nedvei is meg-
mérkőzhetnek egymással, ugyan-
is keresik Bogács legjobb újborát. 
A zárónapon, november 13-án, 
vasárnap tetőzik a program Szent 
Márton-napi búcsúval, egész na-
pos kirakodóvásárral a termálfürdő 
parkolójában, 11 órától pedig szent-
misét tartanak a Szent Márton ró-
mai katolikus templomban.

Ezt érdemes megnézni!
Persze, ha már a család nekivág, 
hogy egy jó kis libalakomát egyen 
és újborral öblítse le, mást is talál-
hat, amit érdemes megnézni vagy 
kipróbálni. Bogács a Bükkalján, a 
hegyvidék és az Alföld találkozásá-
nál, Mezőkövesdtől 10, Egertől 18 
kilométerre található. A természet 

nem mérte szűkmarkúan a kincse-
it ezen a vidéken, hiszen a föld mé-
lyéből feltörő 72 oC-os gyógyvíz, a 
napsütötte domboldalakon termelt 
kiváló szőlők, és a belőlük készített 
borok évről évre csalogatják a pi-
henni, kikapcsolódni vágyókat.

A látnivalók közül elsőként em-
líthetjük a Szent Márton-műem-
léktemplomot, amely már abban 
az 1248-ból származó okmányban 
is szerepel, amelyben először tűnik 
fel Bogács neve. Említésre és megte-
kintésre érdemes a Szabadtéri Lep-
kemúzeum, vagy éppen a július-
ban átadott Hagyományőrző Ház, 
melynek állandó kiállításán a tele-
pülés két babakészítőjének munkái 
tekinthetők meg, életképekbe rend-
szerezve. De Bogácson tájházat is 
találunk, amely 140 éves, az egyik 
legrégebbi parasztház a települé-
sen. Ajánlani tudjuk még a tájháztól 
nem messze található Milleniumi 
kilátót, melyből csodálatos kilátás 
nyílik a falura és a Bükkaljára, illetve 
a település határában, a Hintóvölgy-
ben található ötfülkés kaptárkövet. 

Merre, mivel?
Az útvonaltervező 74 kilométerre 
és 54 percre taksálja az utat, szép-
séghibája, hogy az M3-as autópá-
lyát beiktatva. Költséghatékony 
megoldásként mi inkább a 3-as 
utat javasoljuk Mályi, Nyékládháza, 
Emőd, Vatta, Bükkábrány érintésé-
vel, majd Mezőkövesdnél jobbra le-

térve. Az út így néhány kilométerrel 
biztosan rövidebb, még ha időben 
sokat nem is spórolunk. Ennek az 
útvonalnak az előnye még, hogy az 
útba eső településeken egyéb látni-
valókat is megnézhetünk.

Emődön megtekintésre érde-
mes lehet a barokk stílusban épült 
Rhédey-kastély, a neobarokk stílus-
ban épült református templom és a 
római katolikus templom, melynek 
oltárfreskója és festett üvegablakai 
egyedülállóak. Vattán ajánlani tud-
juk az egykori Odescalchi-kastélyt, 
mely a XVIII. század első felében 
épült. A településen született Sze-
mere Bertalanra kőből faragott 
portrészoborral emlékeznek. 

Bogácsot vonattal nem tudjuk 
megközelíteni, ha autó helyett in-
kább a közösségi közlekedést vá-
lasztanánk. Autóbusszal szintén 
nem egyszerű a dolgunk, hétvé-
gén 6 órakor indul az első járat, és 
átlag kétóránként indulnak a kö-
vetkezők, az utolsó 18.40-kor. A 
menetidő majd’ két óra, és átszál-
lással kell számolnunk Mezőkö-
vesden. Maximum az vigasztalhat 
minket, ha az átszállást megnyújt-
juk, és beiktatunk némi látnivalót, 
Mezőkövesden ugyanis erre bőven 
van lehetőség, elég, ha csak a Ma-
tyó Múzeumot, a Babaházat, vagy 
a Hadason található Kisjankó Bo-
ri-emlékházat említjük. Bogácsról 
visszafelé szintén átlag bő kétórán-
ként indul busz, az utolsó 17.53-kor. 

Horváth Imre 

Szent Erzsébet ünnepe 
A hagyományoknak megfelelően 
idén is megrendezik az Őszi Szent 
Erzsébet Napokat Sárospatakon 
november 13–19. között.

Az ünnepségsorozat most is a 
vajdácskai Szent Erzsébet-temp-
lom búcsújával veszi kezdetét 13-
án, délelőtt fél 12-kor. Hétfőn a 
magyarországi foltvarrók alkotá-
saiból nyílik kiállítás a Szent Er-
zsébet Katolikus Általános Isko-
lában, majd Kuklay Antal tart 
előadást az Árpád-házi szentről.

November 16-án tartja a 15 
éves Árpád-házi Szent Erzsébet 
Történelmi Társaság az ünne-
pi közgyűlését a Szent Erzsébet 
Házban. November 17-e Szent 
Erzsébet halálának emléknap-
ja a világegyházban, erre emlé-
keznek a bazilika minor rang-
ra emelt Vártemplomban és a 
Szent Pál görög katolikus temp-
lomban. November 18. a ba-
zilika cím kihirdetésének év-
fordulója, ebből az alkalomból 
szimpóziumot, zenés irodalmi 
műsort, ünnepséget rendeznek.

A napok csúcspontja novem-
ber 19., ami Szent Erzsébet ün-
nepe a magyar egyházban. 
Reg gel főegyházmegyei szent-
ségimádást, majd szentmisét 
tartanak a bazilikában. Délután 
gyertyás processzió a bazilikától 
a Rákóczi-vár Szent Erzsébet-
kápolnájához, majd szentmise.

Ha pedig Szent Erzsébet és Sá-
rospatak, akkor ajánlanunk kell 
a zarándokutat, amely összeköti 
Szent Erzsébet szülőhelyét, Sáros-
patakot és Kassát, ahol az egyik 

legszebb, az Árpád-házi szent 
tiszteletére emelt templom áll. A 
kulturális és turisztikai kapcsola-
tot – amely az Észak-magyaror-
szági régiót Szlovákiával köti ösz-
sze – a sárospataki Szent Erzsébet 
Út Alapítvány és a kassai Gótikus 
Utak Gyöngye Alapítvány hozta 
létre, jelölte ki pályázati források-
ból. A gyalogos útvonal 3–5 nap 
alatt járható be, Bodrogolaszi – 
Komlóska – Erdőhorváti – Regéc 
– Telkibánya – Hollóháza – Füzér 
– Alsómisle és Kassamindszent 
érintésével. Számtalan vallási és 
kultikus helyet is érint az útvonal, 
a templomok, az útszéli keresztek 
vagy az erdők mélyén rejtőzkö-
dő, több száz éves pálos kolostor-
romok a természeti és kulturális 
értékek mellett a zarándoklatok-
hoz szükséges lelki tér szabadsá-
gát is megadják. Az őszi-téli idő-
szakban gyalogosan már csak az 
igazán bátrak vágnak neki turis-
taútvonalaknak, de az érintett te-
lepülések megtekintését jó szívvel 
ajánlhatjuk a miskolci családok-
nak (is), és nemcsak azoknak, 
akik Szent Erzsébet iránt érdek-
lődnek.                                        H. I.Katonából püspök

A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Ami-
ens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét 
egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a 
koldus alakjában. Ettől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szol-
gálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jó-
ságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentel-
ni. A monda szerint, mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek 
elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban 
gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva 
Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték és halá-
láig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.

Elkészült a szennyvíz- 
beruházás Sajóecseg  

és Sajókeresztúr  
községekben

Az Új Széchenyi Terv keretében  
a GOP-2.1.1./M pályázatán (Mikrovállalkozások 

fejlesztése)  a NOVODENT 2000. EÜ Kft.  
fogászati egységkészülék beszerzésére 

1 350 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert.

Az eszközök üzembehelyezése 
2011. október 10-én megtörtént.

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

A Cserépi úti pincesoron télen-nyáron sok turista megfordul

A zarándokút jelzése
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) A szerelemben minden könnyen megy. Sőt, önmaga is meglepődik 
azon a szenvedélyen, ami a szívében ébredt – lehet, hogy egyszer kosarat kapott tőle, és ez korbá-
csolta fel az érdeklődését. Ugyanakkor a munkahelyén most felülkerekedik türelmetlensége, és 

meggondolatlan szavaival vagy tetteivel magára vonja mások haragját.

BiKa (04. 21–05. 21.) A héten pont azok az emberek fordulnak önhöz segítségért, akik 
korábban megmosolyogták döntéseit. Maradjon diplomatikus, és ne emlegesse fel a múltat, in-
kább nyújtson segítő kezet. Érzelmileg is izgalmas hete lesz, mély érzéseket ébresztő, új kapcsolat 

van kilátásban. A munkájában egy kicsit lassúbbá válik, és zavaró lehet, ha siettetik.

iKreK (05. 22–06. 21.) A munkahelyén legyen kezdeményezőbb! Kiválóan helytállt csa-
patjátékosként, miközben észrevetette magát egyéni teljesítményével is, ezek következménye egy 
előléptetés lehet. Közben ne feledkezzen meg családjáról sem! Amennyiben bimbózó párkapcsola-

ta van, jók az esélyek a szerelmük kibontakozására.

ráK (06. 22–07. 22.) A hét első napjaiban minden elmaradt feladatot nyélbe akar, és 
nyélbe is fog ütni. De ahhoz, hogy a tervei megvalósuljanak, szorosabb időbeosztással kellene él-
nie. A hét közepétől már a hosszú távú dolgait készíti elő, ezután nyugodtan, elégedetten hátradől-

het. Átadhatja magát a magánéletének is. Egy újdonsült kollegájával baráti kapcsolat alakul ki. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Már hétfőn olyan érzése támad, hogy valami csodálatos 
dolognak kell történnie önnel, és ez így is lesz. A munkahelyén ne vállalja túl magát, mert hiába 
igyekszik, a megvalósításhoz nem lesz elég ereje. Ha párkapcsolatban él, a harmónia uralkodik 

most, megújuló szerelemmel. Ha egyedülálló, akkor új szerelem lehetősége nyílik.

szűz (08. 24–09. 23.) Túl sokat dolgozott az elmúlt időkben, és az ezzel járó stressz men-
tálisan kimerítette. Még az is előfordulhat, hogy őrült költekezésbe kezd. Inkább tartson egy kis 
szünetet napközben, vagy ha megengedheti magának, menjen szabadságra. Vigyáznia kell a 

pletykákkal, ugyanis olyant hallhat, ami alaptalanul megmérgezheti a kapcsolatát. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Válogassa meg ismerőseit! Mit sem ér a számtalan névjegy-
kártya, ha másnapra már az arcát sem bírja felidézni tulajdonosának, és viszont. A nagy hajtásban 
nem veszi észre, hogy pihennie kellene, ez a végén már testi panaszokat generál. Legyen egy kicsit 

önzőbb, és figyeljen oda magára! A párkapcsolatában helyes döntést hozhat.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Valaki, aki nagyon közel áll önhöz, a héten még inkább vá-
gyódik a szeretetére. Készüljön fel arra, hogy a következő napokban rengeteg tennivaló vár önre. 
Pont ezért a munkájában legyen határozottabb! A hét elején lehangolt lehet, szerdától azonban ja-

vul a kedélyállapota. Párjával sikerül megtalálniuk a közös hullámhosszt.

nyilas (11. 23–12. 21.) Jelenleg úgy érezheti, a munkája a legfontosabb, de az új isme-
retségek jót tennének önnek. Szerelmi kérdésekben most tisztán szeretné látni, hányadán is áll. Ér-
demes lenne nyíltan beszélnie párjával. A szakmai életében valaki megpróbálja megtorpedózni a 

szakmai sikerét, céljai elérését. Kellő előretekintéssel meg tudja előzni.

BaK (12. 22–01. 20.) Szerelmi életében minden rendben van, de valami mégis nyugtala-
nítja. Nyugodjon meg, ez a szerelem! A héten zsúfolt napok elé néz, de ne aggódjon, a megoldások 
szinte a semmiből jönnek elő. Így az estéket már pihentetően, kellemesen tölti. Nemcsak fölösle-

ges, de az egészsége szempontjából még ártalmas is a bevételek miatt aggódni. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ha egy picit hajlékonyabb, diplomatikusabb a héten, nyert 
ügye lenne, és lelkileg is összekaphatná magát. Miközben a hét első fele szerelmet, szórakozást, 
kellemes időtöltést ígér, a hétvége már nem lesz ilyen izgalmas, sőt, fölösleges kiadásokba is ver-

heti magát. A hete tele lesz meglepetésekkel, érdekes találkozásokkal.

HalaK (02. 20–03. 20.) Ön is érezte már egy ideje, hogy jelenlegi élete nem tartható. 
Nem egyszerű búslakodásról van szó, hanem a régi beidegződések felülvizsgálatáról, mely szemé-
lyiségfejlődéséhez elengedhetetlen. Szerelmi életében kedvező fordulatot vesznek a dolgok, he-

lyére kerülnek az érzések. Úgy érzi magát, mint egy romantikus film főhőse.

Ismeri Ön Liszt Ferenc életútját?

Tisztelt Olvasó! Októberben van 200 éve, hogy hazánk egyik legna-
gyobb zeneszerzője, Liszt Ferenc született – de vajon ismeri Ön az élet-
útját? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-játékunkban a 
zeneszerzővel kapcsolatos információkat rejtettük el! A megfejtéseket 
együtt, egy levelezőlapon legkésőbb november 17-e éjfélig juttassák 
el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-
Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfej-
tők között a MIKOM ajándékaként könyvet, és a Szerviz Iroda (Miskolc, 
Mártírok útja 1.) jóvoltából strandtáskát sorsolunk ki.
Előző játékunk helyes megfejtései voltak: 1. Barlangfürdő, 2. Sziklaká-
polna, 3. Fagyöngy forrás, 4. Anya gyermekével. Strandtáskát nyert: 
Hegedűs-Pap Gabriella, Miskolc, Mátyás király u. Könyvnyeremény-
ben részesül: Gacsályi Zoltán, Miskolc, Vasverő u. Nyereményeiket a 
felajánlónál vehetik át.

1956: miskolci villanások

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulóját  
ünnepeljük. Az eseményekben annak idején Miskolc is nagy szere-
pet játszott.

» Demonstráció. Október 25-én a miskolci munkások demonstrációval kívánták nyomatékosíta-
ni a követeléseiket. Először a Nehézszerszám-gépgyár dolgozói indultak meg, majd csatlakoztak hozzájuk 
a Dimávag és a Lenin Kohászati Művek munkásai is. Útközben nagy számban csatlakoztak a tüntetőkhöz 
a város lakosai, végül már hatalmas, 35-40 ezres tömeg hömpölygött az utcákon. A lakások ablakaiban 
is megjelentek a nemzetiszínű zászlók, és a sokaságban is rengeteg háromszínű lobogó tűnt fel. Útköz-
ben több vörös csillagot levertek, ezt egy csoport követelésére Szinvavölgyi József tanácselnök a tanács 
épületéről is eltávolíttatta.

» Egyetemi nagygyűlés. Október 25-én az Egyetemvárosban már szervezetten fogadták az 
odaérkező tömeget. A nagyelőadó tetejéről Dornbach Gyula köszöntötte az egybegyűlteket, majd ismer-
tették a különböző forradalmi követeléseket. A felszólalók között volt Zombori Sándor alezredes, aki a 
honvédség, és Urbancsok Mihály, aki a megyei pártbizottság egyetértéséről biztosította a tömeget.

» Fiatal színész a forradalomban. Mind az egyetemi, mind az ugyanaznap délután, a Pe-
tőfi téren megrendezett nagygyűlésen rendkívüli hatást gyakorolt az emberekre Nagy Attila, a népszerű, 
fiatal miskolci színész, aki mindkét helyszínen elszavalta a Himnuszt és a Nemzeti dalt. Nagy Attila fontos 
szerepet játszott a rend helyreállításában az október 26-i sortüzet és lincseléseket követő zűrzavarban is, 
amikor az események hatására a megyei munkástanácsban alig néhányan maradtak. 

» Szovjet katonák a Tanácsház téren. A szovjeteknek november 4-én, hajnali négy órá-
tól érdemi ellenállás nélkül sikerült megszállniuk Miskolcot. Utoljára – reggel fél hét tájban – a lakta-
nyákat foglalták el. A lefoglalt gyalogsági fegyvereket a Pingyomra szállították, a magyar katonák több-
sége szétszéledt.

» Tűzharc az egyetemen. A forradalom leverését követően, a megszállás során csupán az 
Egyetemvárosban került sor tűzharcra. Az I. sz. diákszállónál felállított őr, Benyőcs Ferenc hallgató a sötét-
ben mozgó alakokat látott, és mivel nem reagáltak a felszólítására, figyelmeztetésképpen a levegőbe lőtt 
egyet. Mint kiderült, a mozgó alakok szovjet katonák voltak, akik azonnal viszonozták a tüzet. Az egyete-
mi őrség néhány további tagja erre szintén tüzet nyitott, majd a puskaropogásra felébredő hallgatók egy 
része is. A harcban két egyetemista, Kölber Gábor és Kiss Gábor vesztette életét.

» Tömegperek. A miskolci eseményekkel kapcsolatban két tömegpert indítottak el. Az első, 21 vád-
lottat felsorakoztató perben első fokon 14, másodfokon 7 embert ítéltek halálra. Balázs Gézát, G. Tóth Lászlót, 
Szász Zoltánt, Komjáti Ferencet, Sikó Dezsőt és Nagy Zoltánt 1957. július 20-án, Lengyel Lászlót 1957. szept-
ember 5-én végezték ki, Budapesten. Az eljárás során a nyomozó szervek számos törvénysértést követtek el. 

„Oda kell hajolni a fiatalokhoz”
1956 nem csupán történe-
lem. Az értékek, amikért ak-
kor sokan meghaltak, örök 
érvényűek. Akik túlélték, so-
sem feledik. De vajon ho-
gyan lehet mindezt eljuttatni 
az újabb nemzedékekhez?

Generációk nőttek fel, amelyeknek 
már semmilyen közvetlen emlékük, 
tapasztalatuk nincs az 1956-os for-
radalom és szabadságharc esemé-
nyeiről. A „hivatalos” történetírás, 
állami propaganda évtizedekig tor-
zítva, meghamisítva tálalta a történ-
teket, manapság pedig már inkább 
az érdektelenséggel kell megküz-
deniük a pedagógusoknak. Szűcs 
Tamással, a Földes Ferenc Gim-
názium történelemtanárával, di-
ákszínpadának vezetőjével arról 
beszélgettünk: hogyan lehet ma fel-
kelteni a fiatalok érdeklődését 1956 
iránt – hogyan lehet hitelesen, az ő 
számukra is érthetően tolmácsol-
ni a forradalom értékeit, szellemisé-
gét a mai társadalmi környezetben?

– Az a legfontosabb, hogy sike-
rüljön olyan érzelmi kötődési pon-
tokat kialakítani, amelyek vala-
mennyire személyessé tehetik a 
történelmet – mondja Szűcs Tamás. 
– Szó szerint, és átvitt értelemben is 
„oda kell hajolni” a fiatalokhoz, ami 
többféle módon történhet. Szemé-
lyes, családi élmények feleleveníté-
sével, korabeli emberi sorsok, epi-
zódok érzékeltetésével, vagy akár 
a forradalom bukását követő meg-
torlás irracionális borzalmainak be-
mutatásával is. Ezek megmaradnak 

a diákokban, ösztönzik a további 
gondolkodást, a tanulságok levo-
nását. Mindenképpen kerülni kell 
viszont a sémákat, a fölösleges pá-
toszt, a puszta dátumokra, esemé-
nyekre épülő, száraz ismertetéseket.

A pedagógus szerint a rendszer-
változás után is számtalan, máig 
ható hibát elkövettek 1956 tolmá-
csolásával kapcsolatban. A fiatalok-
ban gyanakvást, ellenérzéseket kelt 
az események „túllihegése”, az átpo-
litizáltság, mint ahogyan az is, hogy 
esetleg úgy érzik, hogy valamit rá-
juk akarnak erőltetni, s azt „muszáj” 
tisztelniük.

Hosszú ideje Szűcs Tamás vezeti 
a gimnázium sikeres diákszínpadát 
is, amely véleménye szerint ugyan-
csak kiváló helyszín és lehetőség a 
forradalom eseményeinek életszerű 
megismertetésére, szellemiségének 
tolmácsolására a fiatalok felé. Maga 
a diákszínészek közössége is sajátos, 

sok szempontból egyedülálló, hi-
szen máshol alig-alig találni rá pél-
dát, hogy éjszakákon át próbáljanak 
az iskolában, s közben csak itt-ott – 
hálózsákban, matracokon – pihen-
jenek valamennyit. 

– Több ‚56-os műsort vittünk 
már színpadra, s mindig arra tö-
rekedtem, hogy a száraz, ténysze-
rű ismertetések helyett itt is a dialó-
gusokra, a korabeli élethelyzetekre 
helyeződjön a hangsúly – emelte ki 
a tanár. – Esetleg szimpatikus, forra-
dalmi hősök személyén, tevékeny-
ségén keresztül: ilyen volt például az 
1956-ban hősi halált halt kiváló köl-
tő, Gérecz Attila is, akire a múlt évi 
műsorunk épült. Úgy tapasztaltuk, 
a fiatalok sokáig beszéltek az elő-
adásról, illetve ezen keresztül a for-
radalom eseményei ről is.

Nehezíti a megértést Szűcs Ta-
más szerint, hogy ma teljesen más 
a társadalmi környezet, más élet-

helyzetek vannak, mint a forra-
dalom idején – vagy az azt követő 
évtizedekben – az viszont könnyít-
heti, hogy 1956 nem csupán tör-
ténelmünk része. Azok az értékek 
ugyanis, amelyekért a magyar for-
radalom hősei az életüket adták, 
egyetemesek és állandóak – ezt kell 
tudatosítani, kinek-kinek a saját 
eszközeivel.

Szepesi S. 
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Apróhirdetés
Eladó minőségi kemény, kalodás tűzifa, 12 500 Ft/üzemi  m3 (1 m x 1 m x 1 m) + 
500 Ft szállítási díj. Ugyanitt hízó kapható. Érdeklődni: 70/510-4605.

ESZTERGÁLYOSOK, MARÓSOK FIGYELEM! Használt, törött lapkákat, marós lap-
kákat, keményfémmarókat és vídiatörmeléket vásárolok! Tel.: 06-20/8030-564.
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Október 22. | szOmbat » Úszás: EU Swimming Invitational nemzetközi verseny. Mis-
kolc, Kemény Dénes városi uszoda, 9.00 és 16.00. » Birkózás: U23-as korosztály magyar bajnok-
sága. Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 10.00. » Kosárlabda. NB I női: DKSK-MISI – MiZo-Pécs. Mis-
kolc, Generali Aréna, 18 óra. » Asztalitenisz: Borsod Volán kupa. Nyílt felnőtt verseny. Miskolc, 
hejőcsabai sportcsarnok, 9.00. 

Október 23. | vasárnap » Úszás: EU Swimming Invitational nemzetközi verseny. Mis-
kolc, Kemény Dénes városi uszoda, 9.00 és 14.00. » Röplabda: NB I női: Albrecht-Miskolci VSC MISI 
– Budapesti VT. Miskolc, Csokonai utcai csarnok, 17.00. » Jégkorong. MOL Liga: Újpesti TE – Mis-
kolci Jegesmedvék JSE. Újpesti Jégcsarnok, 18.30.

Október 25. | kedd » Jégkorong: MOL Liga: Miskolci Jegesmedvék JSE – Steaua 
Rangers. Miskolc, Jégcsarnok, 18.30.

Október 28. | péntek » Labdarúgás. NB I: Diósgyőri VTK – Haladás. Miskolc, diósgyő-
ri stadion, 18 óra. » Jégkorong: MOL Liga: Miskolci Jegesmedvék JSE – Fehérvár AV 19. Miskolc, 
Jégcsarnok, 18.30.
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Rangos nemzetközi verseny az uszodában
A Kemény Dénes Városi 
Sportuszodában rendezik az 
EU Swimming Invitational 
2011. nemzetközi úszóver-
senyt, melyen 13 ország 350 
versenyzője méri össze tu-
dását.

Az amerikai Julia Galan úszó ál-
tal létrehozott versenysorozat 
2006-ban indult Párizsból, ahol 
három versenyzővel képviselte 
Miskolcot a Club Lagúna SE. Az-
óta a belgiumi Liège-ben, a svájci 
Neuchâtelben és Lengyelország-
ban is megrendezték a viadalt. A 
miskolci úszók több rekorddal 
is büszkélkedhetnek, így most, a 
magyar és a miskolci úszósport 
eredményeinek, elismertségének 
alapján, elfogadva a rendezők, a 
Miskolc Városi Sportiskola Non-
profit Kft. és a Club Laguna Mis-
kolc SE meghívását, Magyaror-
szágon mérik össze tudásukat a 
versenyzők szombaton és vasár-
nap.

A héten kétszáz külföldi és mint-
egy százötven hazai sportoló érke-

zik városunkba – összesen 357-en 
neveztek – 13 országból; vannak, 
akik már kedden a Kemény Dénes 
Városi Sportuszodában készültek a 
megmérettetésre.

Szombaton az előfutamok-
kal kezdődik az EU Swimming 
Invitational 2011., a megnyitó pe-
dig fél 4-kor lesz. Minden korosz-
tály képviselteti magát a klubverse-
nyen a 6 évestől a 38 esztendősig. 

A 10 éven aluliaknak csak időfu-
tamot rendeznek, a 11–12, 13–14, 
15–16 és 17+-os korosztálynál vi-
szont előfutamok, majd döntő ha-
tároz a helyezések sorsáról.

Harmincnyolc versenyszámban 
88 egyéni eredményhirdetés lesz, 
emellett váltószámokat is rendez-
nek. A hagyományok szerint 25 
méteres medencében állnak rajt-
kőköz a sportolók.

A sport mellett az úszóverseny 
kitűnő alkalmat biztosít a vendég-
látó ország, ezen belül Miskolc be-
mutatására, baráti kapcsolatok ki-
alakítására. A szervezők reményei 
szerint a csapatok a város adott-
ságainak megismerése után visz-
szatérnek edzőtáborozni vagy 
turistaként a borsodi megyeszék-
helyre.

Soós P.

Úton London felé
Deák Bárdos Mihály mellett több 
miskolci sportolónak is esélye van 
kiharcolni a részvételt a 2012-es lon-
doni olimpiai játékokra.

A Diósgyőri BC birkózója már 
szeptemberben kvalifikálta magát 
a jövő évi, nagy-britanniai ötkarikás 
versenyre, miután a kvótát érő ötö-
dik helyen végzett az isztambuli vi-
lágbajnokságon.

Az MVSC judosai közül Karakas 
Hedvignek (57 kg) és Gáspár Esz-
ternek (63) is reális esélye van a lon-
doni olimpiai részvételre.

– Jelenleg hetedik az aktuális vi-
lágranglistán Karakas. Az olimpián 
az első 14 helyezett automatikusan 
résztvevőnek számít, a következő tí-
zet különböző elvek alapján választ-
ják ki. Nem mondjuk ki hangosan, 
de Hédi gyakorlatilag olimpikon-
nak tekinthető. Kovács Gábor tanít-
ványát csak sérülés, illetve betegség 
üthetné ki a nyeregből, de ilyesmire 
még csak gondolni sem akarunk – 
mondta Illyés Miklós, a klub elnö-
ke, az országos szövetség alelnöke.

Ami Gáspár Esztert illeti, nála ki-
csit bonyolultabb a helyzet.

Ő pillanatnyilag a huszonne-
gyedik a ranglistán; ahhoz, hogy 
az első 14-be kerüljön, 200-300 
pontot kell még összegyűjte-
nie. Ez Illyés Miklós szerint nem 
könnyű feladat, de nem is lehe-
tetlen. Az utóbbi hetekben nem 
indult versenyeken, viszont jövő 
tavasszal a Világkupa, a Grand 
Prix, illetve a Grand Slam ver-
senyek egyaránt lehetőséget ad-
nak neki a bizonyításra. Az biz-
tató, hogy a magyarok közül ő áll 
a legjobban, így akár egy szabad-
kártyával is biztosíthatja olimpiai 
részvételét.

A Miskolc Városi Sportiskola 
Sport Club három olimpiai keret-
tag atlétájának is esélye van arra, 
hogy részt vehessen a londoni nyá-
ri ötkarikás játékokon.

A maratonista Staicu Simona az 
olimpiai B-keret tagja, ami azt je-
lenti, hogy amennyiben jövő má-
jusig teljesíti a Magyar Atlétikai 
Szövetség anyagi támogatását is je-
lentő 2:37:00 órás B-szintet, akkor 
utazhat a londoni olimpiára. Raj-
tuk kívül még a gyaloglók vívhat-
ják ki az indulás jogát: Varró Ka-
talin és Dudás Gyula is jó eséllyel 
pályázik a szint teljesítésére.

Bencének szurkol az élmezőnybe ért DVTK
A tabella harmadik helyé-
ig repült múlt héten a DVTK 
csapata, melyben megszerez-
te első bajnoki gólját Fran-
cisco Gallardo és visszatérése 
után Tisza Tibor is.

Tízezer ember előtt kiütötte köz-
vetlen riválisát, a szintén újonc Pé-
cset a DVTK az NB I 12. forduló-
jában, a harmadik helyre lépve fel 
ezzel a tabellán. Tisza Tibor duplá-
zott, Budovinszky Krisztián pedig 
már a negyedik bajnoki gólját sze-
rezte a szezonban.

– A legoptimistább szurkolók 
sem gondolták volna, hogy ilyen 
előkelő helyen leszünk 12 forduló 
után. Nehéz meccsek jönnek (a lap-
zártánk után véget ért Honvéd el-
leni összecsapás Kispesten, azután 

Haladás, Vasas); hogy hogyan ál-
lunk majd a téli szünetben, megha-
tározza azt, hova várható a DVTK 
a szezon végén – mondta Benczés 
Miklós a találkozó után.

A mérkőzésen megszerezte első 
gólját Paco Gallardo is, aki találatát 
követően levette góllövő cipőjét, a 

feje fölé emelte, majd köszöntötte a 
közönséget.

– Hazámban, Spanyolországban 
szokás ez a bikaviadalokon: egy si-
keres „menet” után a torreádorok 
megemelik a sombrerójukat, az 
úgynevezett monterát, s a nézők-
nek ajánlják a sikerüket. Én is így 

köszöntem meg a biztatást, tiszte-
legtem előttük – árulta el Gallardo, 
aki bolíviai csapattársával, Vicente 
Arzéval más nemes gesztust is gya-
korolt a találkozót követően.

A két spanyolajkú labdarúgó a 
lefújás után felvett egy-egy „Ben-
ce, gyógyulj meg, DVTK Ve-
led van!” feliratú pólót, így kíván-
va jobbulást és kitartást neki. A 
fia talemberrel a megyei kórház 
Gyermek-egészségügyi Központ, 
Gyermekhematológiai és Csontve-
lő-transzplantációs Osztályán tett 
látogatás során találkoztak, s nagy 
hatással volt rájuk a vizit.

– Bencére hamarosan komoly 
műtét vár, a csapat neki ajánlja a 
Pécs elleni győzelmet, hátha ez is se-
gít a gyógyulásában. Remélem, mi-
nél hamarabb a lelátón szurkolhat 
értünk, a gólomat is neki ajánlom – 
emelte ki a diósgyőriek hetese.

Soós P.

Ob Miskolcon, NB I-ben a DBC
Miskolcon rendezik az U23-as 
szabadfogású, egyéni birkózó 
országos bajnokságot, egyben 
a 20. Rákóczi-kupát az Egyetemi 
Körcsarnokban.

– Két szőnyegen hatvan in-
dulóra számítunk a 10 órakor 
kezdődő bajnokságon – tud-
tuk meg Rónai Kálmán főren-
dezőtől, a B.-A.-Z. Megyei Bir-
kózó Szövetség elnökétől, az 
MBSZ alelnökétől. – Az egyé-
ni eredmények alapján hirde-
tünk majd csapatsorrendet is. 
A győztes együttes viheti haza 
a 20. Rákóczi-kupát.

A viadalnak vannak borsodi 
esélyesei is.

– Kilenc sportolóval kép-
viseltetjük magunkat a mis-
kolci bajnokságon, akik re-
mélhetően három aranyérmet 
és további értékes helyezése-
ket érnek majd el – fogalma-
zott Repka Attila, a Diósgyő-
ri Birkózó Club elnöke. – A 
bajnoki címre, illetve érem-
re Kaponyás Gergőnek, Ju-

hász Bencének, Kiss Bencé-
nek, Bacsó Alexnek, vagy akár 
az artroszkópiás térdműtétje 
után újra birkózó ifi vb-ezüst-
érmesünknek, Daher Michel-
nek van komoly esélye.

A DBC egyébként máris ün-
nepelhet: hatévnyi szünet után 
ismét az első osztályú felnőtt 
országos csapatbajnokságban 
szerepelhet a klub legénysé-
ge, miután egy fordulóval az 
NB II-es küzdelmek vége előtt 
megnyerték a csoportjukat.

A legutóbbi csoportkörüket 
Dunaújvárosban birkózták le, 
ahol a házigazdákon kívül az 
Orosháza, a Törökszentmik-
lós és az Érd ellen elért nyolc 
győzelemmel végeztek az élen. 
November 10-éig rendeznek 
ugyan még egy fordulót a má-
sodosztályban, de az már csak 
formalitás, ettől függetlenül 
kijelenthetjük, a diósgyőriek 
ismét a legjobbak között sze-
repelhetnek majd a felnőtt baj-
nokságban!

S. P.

Miskolcról messzire juthat
A 69 kilósok vetélkedésé-
ben a miskolci Lerch Zsolt 
diadalmaskodott a múlt 
hétvégén a kecskeméti fel-
nőtt országos súlyemelő 
bajnokságon. 

Lerch Zsolt Diósgyőrben ismer-
kedett meg a sportág alapjaival, 
Juhász István mesteredzőtől les-
te el a technikai finomságokat. 
Minden korcsoportban kitűnt 
a többiek közül. Nyolc év után 
a Miskolci Szabadidőközpont 
Sport Egyesülethez igazolt edző-
jével együtt. Két évig még itt ké-
szült, és éppen egy esztendeje ke-
rült a BKV Előre csapatához.

A 21 éves Zsolt Miskolcon la-
kik, Kazincbarcikán gyakorol, de 
egy fővárosi klub igazolta. 

– A Szemere Középiskolában 
érettségi után autószerelést ta-
nulok – mondta. – Az edzések-
re Kazincbarcikára járok, ahol 
Pátrovics Géza irányítja a mun-
kámat. Természetesen mindent 
megbeszélnek Nagy Bernadettel, 
aki a BKV Előrénél felelős a szak-
mai munkáért. A klub segítő ke-
zet nyújtott, számítanak rám.

Az országos bajnokságról el-
mondta: jó formában utazott, 
várta ezt az eredményt. 

– Versenyen most sikerült 
először a 260 kiló, edzésen már 
tovább is jutottam. Talán, ha fel-

jebb választjuk meg a kezdő-
súlyt, akkor összejöhetett volna 
egy még csinosabb eredmény. 

Nagy Bernadett edző vélemé-
nye is biztató Lerch Zsolt jövőjé-
vel kapcsolatban. 

– Zsolti remek alany, nagyon 
sok lehetőség van még benne! 
A decemberi csapatbajnoksá-
gon szerintem legalább 10 ki-
lóval emel majd többet, mint 
Kecskeméten. Korábbi edzője, 
Juhász István nagyszerű mun-
kát végzett vele Miskolcon, re-
mek a technikája, és a tréner az 
edzéseken kívül is nagyon sokat 
foglalkozott tanítványával. Min-
den nap gyakorol, nálunk addig 
biztos a helye, amíg a szakosz-
tály képes kitermelni a műkö-
déshez szükséges összeget. So-
kat kell még tanulnia, segítünk 
neki, támogatjuk. 

Doros László

Magosi Hancock előtt. A sportág idei egyéni világbajnokát is 
legyőzve nyerte meg Magosi Norbert a III. Sziráczki salakmotor-em-
lékversenyt a népkerti oválon. A remek szezont záró, többek között pá-
ros Európa-bajnoki ezüstérmet szerző magyar vaspapucsos mögött a 
második helyen a lengyel Jeleniewski végzett, míg az esemény sztár-
vendége, az amerikai Greg Hancock harmadik lett. (fotó: Mocsári L.)

Borsodi sikerek a Bécs–Budapesten
A miskolci Németh Csaba nyer-
te a Bécs – Pozsony – Budapest 
ultramaratoni futóverseny első 
szakaszát az osztrák és a szlo-
vák főváros között. A második 
etapot a harmadik helyen zár-
ta a világ legjobb terepfutói kö-

zött jegyzett 43 éves sportember, 
míg az összetettben a szintén 
borsodi Bogár János állt az élre 
két második helye után. A har-
madik, Győr és Tata közti 63,4 
kilométeres táv befutója lapzár-
tánk után volt.
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A múlt tisztelete, a jövő építése – alapkőletétel Felsődobszán
Napjainkban egyre fontosabb feladat a környezetbarát villamosenergia-termelés, a megújuló energiák minél szélesebb 
körű felhasználása. Az ÉMÁSZ Nyrt. tulajdonában lévő Felsődobszai Vízerőmű tanúsítja, hogy hosszú távon érdemes a víz-
erőt a villamosenergia-termelés szolgálatába állítani. A vízerőmű centenáriumi ünnepségét, egyúttal az új beruházás alap-
kőletételét október 19-én, szerdán tartották.

Centenáriumi év alapkőletétellel – a 2009-
ben műemlékké nyilvánított, így a nemze-
ti örökség részét képező Felsődobszai Víz-
erőmű idén 100 esztendős. Hazánk egyik 
fontos ipartörténeti létesítményében, egy-
úttal emlékhelyén, múzeumában a forgó 
gépek nagymértékű elhasználódása miatt 
a tulajdonos ÉMÁSZ Nyrt. és az üzemelte-
tő Sinergy Kft. a vízerőmű fő berendezése-
inek cseréjével egybekötött teljesítmény-
növelő átépítést hajt végre a következő 
hónapokban.

A jövő szolgálatában
Az alapkőletételnél Hans-Günter Hogg, az 
ÉMÁSZ Nyrt. igazgatósági tagja elmondta, 
a napsütéses idő szimbólum is számára, a 

megújuló energiaforrások felhasználásá-
nak szimbóluma. Kiemelte, ez a mostani az 
első ilyen irányú, zöld energiára épülő be-
ruházása a társaságnak, új energetikai idő-
szak veszi tehát kezdetét az ÉMÁSZ-nál.

– Nagyon büszkék vagyunk erre. Úgy 
gondolom, hogy apró lépés, de ilyenekkel 

kell kezdeni a cél eléréséhez vezető utat. 
Hosszú távú stratégiánk fő pontjaiként a 
hatékonyságot és a környezetvédelmet je-
löltük meg, ennek az átalakulásnak egyfaj-
ta demonstrálása is a mostani alapkőleté-
tel – mondta Hans-Günter Hogg.

– A társaság tevékenysége által jelen 
van a mindennapi életünkben, azonban az 
áramszolgáltatás mellett másban is aktív – 
emlékeztetett Ódor Ferenc országgyűlési 
képviselő a társaság tavalyi árvíz utáni se-
gítő munkájára. Egyúttal reményét fejez-
te ki: lesz még alkalom arra, hogy hasonló 
beruházáson vegyenek részt, hiszen nagy 
örömmel veszik Abaújban is a fejlesztése-
ket. Véleménye szerint a cégcsoport a jö-
vőt szolgálja fejlesztéseivel, egyúttal pél-
dát is mutat – abban is, hogy nem hagy 
elveszni semmilyen értéket. Ódor Ferenc 
beszélt a település és a vízerőmű törté-
nelmi múltjáról is, kiemelve Bárczay Gábor 
földbirtokos nevét, aki az erőmű építtető-
je volt.

Nagyobb teljesítmény, több áram
A centenáriumi beruházás részletei-
ről Bercsi Gábor, a Sinergy Kft. ügyveze-
tő igazgatója elmondta, a vállalat 12 éves 
történelmének mérföldkövéhez érkeztek, 
ugyanis a megújuló energiaforrások fel-
használásának területén jelennek meg.

A beruházás során közel 800 millió fo-
rint értékben két korszerű turbinát szerel-
nek be, melynek köszönhetően a vízerőmű 
teljesítménye duplájára, 940 kilowattra, a 
megtermelt villamos energia pedig 70 szá-
zalékkal, 4,4 millió kilowattórára növek-
szik. A Sinergy Kft. 2010-ben nyújtott be 
egy KEOP-pályázatot, amelynek eredmé-

nyeként a projekt 375 millió forint, vissza 
nem térítendő támogatást kapott. A beru-
házás tervezett befejezési határideje 2012 
decembere, tehát 2013 első felében kezd 
majd üzemelni a megújult vízerőmű.

Mint a Sinergy Kft. ügyvezető igazga-
tója is elmondta, a két turbina-gépcso-
port az 1912-es átadás óta működik. A 
térség és Miskolc áramszolgáltatásába is 
bekapcsolódott a felsődobszai vízerőmű, 
így mintegy 1000 háztartás villamosener-
gia-ellátását biztosította, biztosítja mind 
a mai napig. Amellett, hogy vízhozamtól 
függően korábban mintegy 2-3 millió ki-
lowattóra villamos energiát termelt, a víz 

erejének felhasználásával 200 ezer tonna 
szén-dioxiddal kevesebb került a légtérbe, 
hangsúlyozta Bercsi Gábor.

– A beruházók optimista emberek, bíz-
nak a jövőben, ezért itt fektetnek be – fo-
galmazta meg az alapkőletétel üzenetét 
Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal vezetője. Hangsú-
lyozta, külön öröm számára, hogy a lakos-
ság a beruházásnak köszönhetően olcsób-
ban fogja megkapni az energiát. Egyúttal 
kifejezte jókívánságait is, hogy szebb, jobb 
élet lehetőségeit teremthessék meg a be-
ruházással.

Fotó: Vajda János

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék E-mail: info@mikom.hu
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Október 20–Október 26. | szerdáig | 17.00 Született feleség; fel-
iratos francia vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 Johnny English új-
ratöltve; izraeli–francia–japán–angol vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 
Animal Kingdom; feliratos ausztrál krimi | (Béke-terem).

Október 23. | vasárnap | 09.30 Mansfeld; magyar–kanadai filmdrá-
ma | 16 | (Béke-terem) | 11.30 Szamárköhögés; magyar filmszatíra | 12 | 
(Béke-terem) | 13.30 Megáll az idő; magyar filmdráma | 12 | (Béke-terem) | 
15.30 Utolsó jelentés Annáról; magyar romantikus dráma | 12 | (Béke-te-
rem) | 17.30 Szabadság, szerelem; magyar filmdráma | 12 | (Béke-terem) 
| 19.30 A temetetlen halott – Nagy Imre naplója; fekete-fehér magyar–
szlovák–lengyel történelmi dráma | 12 | (Béke-terem).

Október 27–nOvember 2. | szerdáig | 15.30 A szabadság ára; ma-
gyar dokumentumfilm | KN | (Béke-terem) | 16.00 Hupikék törpikék; ame-
rikai–belga animációs film | KN | (Uránia-terem) | 17.45, 19.30 Room 304; 
feliratos dán film | 16 | (Béke-terem) | 17.45, 20.00 Őrült, dilis, szerelem; 
amerikai romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

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

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Október 24. | hétfő 06.00 Az előző esti adás 

ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmagazin 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 MJJSE – Brassó jégkorong-mérkő-
zés, közvetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Halálos megadás, amerikai film (Háló-
zat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Október 25. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, 
életmód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 
Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Honvéd – DVTK labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 DKSK – Pécs kosárlabda-
mérkőzés, közvetítés felvételről 23.00–06.00 Képújság.

Október 26. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Eu-
róra 8. rész, innováció és oktatás (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 Szabadegyetem, előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Az igazság megszállottja 2., amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Október 27. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
17.00 Irányjelző, autósmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális maga-
zinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 MJJSE – Rangers jégkorong-mérkőzés, közvetítés felvételről 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Égető borzalom, amerikai film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Október 28. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Neked 
bejön ez a trend… (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, 
a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok 
a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az ezüst Brumby, ausztrál–
francia film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Október 29. | szOmbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Kecs-
keméti repülőnap (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéle-
ti 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 30. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Ben-
cze-show (Hálózat TV) 15.00 MJJSE – Volán jégkorong-mérkőzés, közvetítés felvételről 17.30 Kép-
újság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Szakácspárbaj, francia film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» A szentléleki kolostorromoknál október 22-én, szombaton délelőtt 11 órakor 
szentmisét mutat be Palánki Ferenc püspök, mindszenti plébános, 

» A minorita templomban ökumenikus istentiszteletet tartanak október 22-én, szom-
baton délután fél 4-től az ’56-os forradalom és szabadságharc mártírjainak emlékére.

» Ugyancsak 22-én, szombaton lesz Boldog II. János Pál pápa emléknapja. Délután 
5 órától a minorita templomban zenés irodalmi estet rendeznek Végtelen szeretet címmel. Közre-
működik az Éltető Lélek Alapítvány irodalmi köre. Az irodalmi előadás után rövid könyvbemuta-
tót tart Bogdán Adamczyk atya, az Ájtatosságok gyűjteménye című könyve III. átdolgozott kiadá-
sát ismerteti.

» A minorita templomban jövő pénteken, 28-án az este 6 órai szentmisét Kelemen 
Didák boldoggá avatásáért mutatják be.

harang-hírek ›››››››››››››››››

HIrdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
A kaland (MB premier) | 12 | 11.45 
(szo–v), 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – 
22.00 (p–szo)
Parajelenségek 3 (F premier) | 16 | 
12.30 (szo–v), 16.45, 18.45, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Egy nap (F premier) | 12 | 10.00, 12.15 
(szo–v), 14.45, 17.00, 19.30 – 21.45 
(p–szo)
Delfines kaland (MB digitális 3d 
premier) | KN | 10.45 (szo–v), 13.00, 
15.15, 17.30, 19.45
Vasököl (MB) | 12 | 10.30 (szo–v), 
15.00, 17.30, 20.00 – 22.30
Álmok otthona (F) | 16 | 13.00
Hupikék törpikék (MB digitális 3d) | 
KN | 10.15, 12.15 (szo–v), 14.15, 16.15

Johnny English újratöltve (MB) | 12 | 
11.00 (szo–v), 15.30
Végső állomás 5. (MB digitális 3d) | 
18 | 20.30 – 22.30 (p–szo)
Barátság extrákkal (MB) | 16 | 13.15, 
17.45, 20.15 – 22.15 (szo–v)
Csak tudnám, hogy csinálja (MB) | 
12 | 13.45
A három testőr (MB digitális 3d) | 12 
| 18.15 – 22.00 (p–szo)
Fertőzés (MB) | 16 | 11.30 (szo–v), 
16.00, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinema city, plaza  – október 20–26. ››››››››››

Október 22. | szOmbat
09.00 | Halloween parti. Petőfi Sándor Könyvtár.
09.00–16.00 | Díszmadár- és hüllőkiállítás. 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
16.00 | Buddhizmus ma. Láma Ole Nydahl nyilvá-

nos előadása. Miskolci Egyetem, díszaula.
16.00 | Őszi kézműves délután gyerekeknek. 

Nyilas Misi Ház.
17.00 | Végtelen szeretet. Boldog II. János Pál 

pápa emléknapja alkalmából rendezett zenés iro-
dalmi est. Minorita templom.

17.00 | Credo-koncert. A kárpátaljai verséneklő 
együttes koncertje. Deszkatemplom.

18.00 | Az ember színháza az emberért. Miskol-
ci Musical- és Dalszínház: Pál utcai fiúk. Romano 
Teatro próbahelyisége, Árpád út 2.

19.00 | Liszt-emlékkoncert. Művészetek Háza.

Október 23. | vasárnap
09.00–14.00 | Díszmadár- és hüllőkiállítás. 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
10.00 | Megajátszóház. Herman Ottó Gimnázi-

um tornaterme.
10.30 | A bőgős fia meg az ördög. Bemutató elő-

adás. Csodamalom Bábszínház.
11.00 | Nagymama virágoskertje. Az egri Kolping 

Foltvarró Csoport kiállításának megnyitója. Szabó 
Lőrinc könyvtár.

14.00 | Minden egér szereti a sajtot. Csodama-
lom Bábszínház.

Október 24. | hétfő
10.00 | Rejtvényfejtő-verseny. VOKE Vörösmarty 

Mihály Művelődési Ház.
19.00 | Királyné szimfónia és római kavalkád. 

Miskolci Szimfonikus Zenekar. Csellón játszik: Szer-

gej Kaljanov, vezényel: Oliver von Dohnányi. Mű-
vészetek Háza.

Október 25. | kedd
11.00 | Színházi gyűjtemények találkozója. 

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

mok. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
17.00 | Az egykori Széchenyi István Gimnázium 

diákjai az ’56-os forradalomban. Református 
Egyházkerületi Székház nagyterme.

Október 26. | szerda
10.00 | Előadás Rákócziról. VOKE Vörösmarty Mi-

hály Művelődési Ház.
15.00 | Az Árpád-ház uralkodói. Tóth Péter egye-

temi docens előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.
17.00 | Imádság az Újszövetségben. Szathmáry 

Sándor előadása. Gyülekezeti ház.

17.00 | ArTTér. A boldogság csak mese, a boldogta-
lanság az igazi story. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.30 | Az utolsó vacsora. Bibliai Szabadegyetem. 
Szigeti Jenő egyetemi tanár előadása. ITC-székház.

18.00 | Erdély. Világjárók Társasága. Ifjúsági és Sza-
badidő Ház.

19.00 | Budapest Bár koncert. A Karzat Színház a 
Budapest Bár zenei anyagára épülő színházi pro-
dukciója. Művészetek Háza.

Október 27. | csütörtök
09.30 | A kultúra összeköt. A Romano Teatro rendez-

vénye. Árpád út 2.
09.30 | Koszorúzás a roma holokauszt áldo-
zataira emlékezve
10.00 | Az eseményt megnyitja Kriza Ákos 
polgármester, Váradi Gábor, CKÖ-elnök
10.30 | Roma Római Musical Romano 
Teatro előadása
11.30 | Romano Teatro kultúrmissziójának 
bemutatása
13.00 | Roma stratégia
14.30 | Kathy Horváth Lajos hegedűmű-
vész műsora
15.00 | Csendes József romastratégia-ösz-
szefoglalója

17.00 | Vitézi rend. Kurucz Ádám észak-ma-
gyarországi székkapitány előadása. Szabó Lő-
rinc könyvtár.

17.00 | Aenima. Boris Sirka szlovákiai képzőművész 
kiállításának megnyitója. A tárlat megtekinthető 
november 27-ig. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Október 28. | péntek
16.00 | Író-olvasó találkozó. Találkozás Fábián Jan-

ka írónővel. Tompa Mihály könyvtár.

17.00 | Szempontok az ecclesia semper 
reformanda elvének érvényesítéséhez a Ma-
gyarországi Református Egyházban, különös 
tekintettel Kálvin teológiájára. Füsti Molnár 
Szilveszter előadása. Gyülekezeti ház.

18.00–23.00 | Zenés nosztalgiaest. Szépkorúak 
Barátság Klubja. Vörösmarty művelődési Ház.

Október 29. | szOmbat
09.00 | Kerámiakészítés. József Attila könyvtár.
17.00 | Szüreti bál. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-

velődési Ház.
17.00 | Hit és nemzet, református voltunk és 

magyarságunk összeegyeztetése. Miklósné 
Tóth Sára előadása. Gyülekezeti ház.

18.00 | Az Ember színháza az Emberért. Borisz 
Vasziljev: Csendesek a hajnalok. Romano Teatro 
próbahelyisége, Árpád út 2.

18.00 | Szeretetvendégség a reformáció korá-
nak ételeiből. Gyülekezeti ház.

Október 30 | vasárnap
10.30 | A bőgős fia meg az ördögök. Miskolci Cso-

damalom Bábszínház.

kiállítás:
Rezgőkör. Július Gyula kiállítása. Megtekinthető októ-

ber 22-ig. Rákóczi-ház
Az ötven év alatti miskolci építészgeneráció 

munkái. Megtekinthető: október 31-éig. Kós-ház.
HangON. A X. Miskolci Művésztelep kiállítása. Meg-

tekinthető december 10-éig. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

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

hétköznaponként 18.20-tól

Ünnepi programok
Október 22. | szOmbat 
Koszorúzás
09.00 | Zsolcai kapui emléktáblánál. Beszédet 

mond: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Köz-
reműködik: Püspöki Péter, Montázs Drámapeda-
gógiai Egyesület

10.00 | Nagy Imre-emléktáblánál. (Nagy Imre 
utca 1.) Beszédet mond: Nagy Kálmán országgyű-
lési képviselő

10.30 | Nagy Attila-szobornál. (Miskolci Nemzeti 
Színház színészbejárója előtti tér) Beszédet mond: 
Sebestyén László országgyűlési képviselő

11.15 | Megyei Munkástanácsok emléktáblá-
nál. (megyei közgyűlés főbejárata, Városház tér 1.)

13.00 | A kivégzett hősökre emlékezik: Sza-
bó István és Várhegyi Zoltán, az ’56-os forra-

dalmi események résztvevői. Közreműködik: 
A Montázs Drámapedagógiai Egyesület színjátszó 
csoportja és a Miskolci Musical Műhely. Hősök te-
metője. Koszorúzás.

15.35 | Ökumenikus istentisztelet. A történelmi 
egyházak részvételével. Minorita templom.

16.45 | VÁROSI üNNEPSéG.  
Ünnepi beszédet mond Kriza Ákos polgármester. 
Kardos Katalin Faludy György versét szavalja, ün-
nepi előadás a Zrínyi Ilona Gimnázium drámata-
gozatos tanulói közreműködésével.  
Koszorúzás és mécsesgyújtás a hősökért. Hő-
sök tere.

Október 23. | vasárnap
11.30–14.30 | Forradalmi utcaszínház. Közre-

működik: a Versmondó Egyesület ’56-os versekkel, 
Miskolci Musical Műhely, Páratlan Kulturális Egyesü-
let ’56-os színielőadása, Montázs Drámapedagógia 
Egyesület ’56-os előadása. Pátria köz. (Rossz idő ese-
tén fedett helyen a Művészetek Háza bejáratánál)

11.00 | A Széchenyi 56’ Emlékbizottság néma 
megemlékezést tart a Széchenyi-emléktáb-
lánál. Földes Ferenc Gimnázium.

Családi programok
Miskolci Galéria: Hangjáték – közös hangszerkészítés 

és komponálás
    14.30 | Gloria victis. Kátai Zoltán énekmondó iro-

dalmi és zenei összeállítása. Kondor-terem.

Színháztörténeti Színészmúzeum: Ismeretterjesztő elő-
adások, vetítések. 1956 irodalma és színházi világa.

Művészetek Háza, Béke-terem 9.30–19.30-ig kétórán-
ként: Az 56’-os forradalom és szabadságharchoz 
kapcsolódó filmek vetítése.

Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete: Kiállítások, 
gyermekfoglalkozások

Szabó Lőrinc Könyvtár: Kiállítás, előadások, ’56-os iro-
dalmi kvízjáték

19.00 | üNNEPI DÍSZELŐADÁS. Az 1956-os for-
radalom hőseiről megemlékezik: Kriza Ákos, Mis-
kolc Megyei Jogú Város polgármestere. Főhajtás 
„1956. október 23.” című díszelőadás Zalányi Gyu-
la rendezésében. Művészetek Háza.

A Főhajtás 1956. október 23. című díszelőadásra ingye-
nes jegyek korlátozott számban, szombaton és va-
sárnap a helyszínen válthatók.

Rezgőkör – Július Gyula kiállítása a 
Miskolci Galéria Rákóczi-házában

Belépôjegyek korlátozott számban a Mûvészetek Háza  
jegypénztárában vásárolhatók 500 Ft áron.

 info@muveszetekhazamiskolc.hu,  
vagy a 30/846-3009-es telefonszámon.

LISZT-EMLÉKKONCERT
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából

2011. október 22-én 19 órakor a Mûvészetek Házában
Fellépnek: a Miskolci Egyetem Szimfonikus Zenekara, a Miskolci Egyetem 
Nôikara, a Miskolci Bartók Kórus, karigazgatók: Sándor Zoltán és Papp Edit

Vezényel: BARTAL LÁSZLÓ
Miskolc Megyei Jogú Város és a Miskolci Egyetem közös szervezésében

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

PÁLYÁZATOT HIRDETETT
az álláskeresők vállalkozóvá válását  

elősegítő, vissza nem térítendő  
támogatások igénybevételére.

A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2011. novem-
ber 2-án 12 óráig lehet benyújtani – a pályázati dokumen-
tációkban meghatározott feltételekkel – a regisztrálás helye 
szerint illetékes kirendeltségre, ahol további információ is kér-
hető.

A támogatások formája, mértéke
1.   legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta, a szerződés meg-

kötésekor érvényben lévő kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) összegének megfelelő, vissza nem térítendő 
támogatás, és/vagy 

2.   vissza nem térítendő tőkejuttatás minimum 500 ezer Ft, de 
legfeljebb 2 millió Ft-ig igényelhető, illetve állapítható meg. 

A támogatások – pályázati eljárás alapján – együttesen és kü-
lön-külön is igényelhetők. 

A támogatások részletes feltételeit, a pályázatok elkészítésé-
nek és benyújtásának módját a pályázati dokumentációk tar-
talmazzák, melyek letölthetők a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja honlapjáról (http://emrmk.munka.hu ol-
dalon a Pályázatok/Álláskeresőknek menüpontból).

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja

2011. október 23-án, vasárnap egész nap filmvetítések 
a Béke-moziteremben (a Művészetek Házában)

AZ 1956-OS FORRADALOM EMLéKéRE
9.30 Mansfeld színes, magyar film, 112 perc, rendezte: szilágyi Andor
11.30 Szamárköhögés színes, magyar film, 85 perc, rendezte: Gárdos Péter
13.30 Megáll az idő (1982) színes, magyar film, 96 perc, rendezte: Gothár Péter
15.30 Utolsó jelentés Annáról színes, magyar film, 100 perc, rendezte: Mészáros Márta
17.30 Szabadság, szerelem színes, magyar film, 120 perc, rendezte: Goda Krisztina
19.30  A temetetlen halott – Nagy Imre naplója színes, magyar film, 120 perc, rendezte: Mészá-

ros Márta
Helyár minden előadásra: 500 Ft

A bőgős fia meg az ördögök (bemutató előadás) 2011. 10. 23., 10.30 kezdettel
Lehet- e baj abból, ha teljesül az ember kívánsága? Bizony lehet, ha ez a kívánság úgy teljesül, hogy a szerencse 
visszájára fordul! Nagy öröm a gyermek! No, de egyszerre tizenkettő! Ez még a mesében is sok! Kisebb baj a pokol-
ban kályhafűtőnek lenni! De engedheti egy kívánságokat teljesítő tündér, hogy ilyen keserűen végződjön a törté-
net? Bizony nem, mert szerencsére felnő a legkisebb fiú, és megoldja kitartásával, csavaros eszével a legnehezebb 
problémákat is. Bejárja a földet, egyenrangú félként beszél az ég urával, s kiállja a pokolban rá váró próbákat. Mik 
voltak ezek a próbák? Ez a történet lényege, amire a Csodamalom Bábszínház előadásán találhatjuk meg a választ. 

Minden egér szereti a sajtot előadás (2011.10. 23., 14.00 kezdettel)
A Verkli-Fehéregér Színházból megszökött Alsó- és Felsőházi Albinó Albin fehér egér és egy „mezei” szürke egér 
családjának kibékíthetetlennek tűnő ellentétéről mesél a darab. A kis Fruzsina és Soma viszont egy életre meg-
szeretik egymást, ebből származnak a bonyodalmak, amelyek megoldásához szükség van némi varázslatra. 
Persze el lehet gondolkodni azon, mi is a nagyobb varázslat az előadásban: a kis egerek egymásra találása, a 
perlekedők kibékítése vagy Zakariás, a vándormuzsikus mutatványa. 
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Komlóstető napja
Kellemes szombati elfoglaltságot 

kínált a Komlóstetőn megren-
dezett családi nap. A sokszínű, 
szórakoztató programok több 
helyszínen, minden generáció 

számára garantálták a kikapcso-
lódást. A színpadi programok 

között szerepelt a Szeder úti óvo-
dások, valamint a Komlóstetői 

Általános Iskola diákjainak mű-
sora, karatebemutató, musi-

cal táncshow, operettegyveleg 
is. A „réti” és iskolai progra-

mok keretében többek között 
sportversenyekre, játszóházba, 

pónilovaglásra, népi játékokra  is 
várták a vendégeket. (fotó: M. L.)

bestseller ›››››››››››››

Mario Reading: 
Nostradamus próféciái
Nostradamus pontosan 1000 próféciát írt. De 
csak 942 maradt fönn. Mi történt az elveszett 
versekkel? Milyen titkokról szólnak? Ezt a rej-
télyt két ember is szeretné megfejteni. Adam 
Sabir író, aki karrierjének újbóli fellendülését 
reméli tőle, és a fanatikus Anchor Bale, aki an-
nak az évszázadok óta létező titkos társaságnak 
a tagja, amely fölesküdött, hogy támogatni fog-

ja a Nostradamus által megjövendölt Három Antikrisztust: Napóle-
ont, Adolf Hitlert és a hamarosan megérkező harmadikat.

A Nostradamus próféciái fordulatos történelmi krimi, mely a Dan 
Brown- és Robert Ludlum-rajongóknak is egészen újat mutat.

Kepes András: Tövispuszta
Kepes András könyve családregény a XX. szá-
zad Magyarországáról. Az író így jellemzi a 
történetét: „Kávéfoltos levelekből, megsárgult, 
tépett szélű dokumentumokból, elrongyoló-
dott naplókból és felesleges tárgyak szagából 
próbálom összerakni ezt a történetet. Mindent 
én gyűjtöttem a behívóparancstól a kitelepítési 
határozatig és az egymásnak ellentmondó ön-
életrajzokig, a koronás ezüstkanáltól a tulipá-
nos ládáig, a hanukkai gyertyatartótól a vásári Krisztus-képig és a 
felfújható Buddháig. Ahogy elnézem, jó mocskos kis történet lesz, 
tele vicsorral és könnyes röhögéssel, szerelemmel, gyilkossággal, ba-
rátsággal és árulással, fordulatokkal és közhelyekkel. Akár egy szap-
panopera.”

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

Őrült, dilis, szerelem
Jó munka, szép ház, aranyos gye-
rekek – méghozzá egykori gimis 
szerelme élete párja. Cal Weaver 
mindent megkapott az élettől, 
amit csak lehetséges. A tökéle-
tes életbe is becsúszik azonban a 
hiba. Kiderül, hogy felesége megcsalja, és válni is akar. Az eddigi élet 
megszűnik létezni, minden átalakul. Weavernek szembe kell néznie 
egy egészen más, új típusú élettel.

amerikai romantikus vígjáték, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; október 27–november 2., 
17.45, 20.00

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… 1913-tól az 1970-es évek elejéig egy emele-
tes, és mellette egy nagy alaprajzú épület volt a tapolcai vezetékes víz-
szolgáltatás központja. Képeslapunk az 1930-as évek állapotát mutatja, 
amikor a tapolcai országút bekanyarodott az Anna-szálló elé. A szállo-
dához is az elvezetett felesleges forrásvíz hídján lehetett átjutni. A víz-
művek épületei előtt Szász László papírkereskedő kölcsönkönyvtá-
ra szolgálta ki az üdülőket, míg attól keletre újság- és képeslap-árusító 
üzlet volt. A szállóbejáratból akkor lett sétány, amikor a buszközleke-
désnek kialakították a mai nyomvonalát. 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

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 ››››››››››››

92 éve, 1919. október 16-án 
a Reggeli Hírlap című napilap 
arról értesítette az olvasókat, 
hogy „az Eperjesről Miskolc-
ra költözött jogakadémia ma 
megnyitja idei szemeszterét”. 
Az akadémia a Városháza sa-
roképületének második eme-
letén működött 1944-ig.

86 éve, 1925. október 18-án 
avatták fel Deák Ferenc szob-
rát. Az akkor Kis-Népkertnek 
nevezett térre 1912-ben kiír-
ták a pályázatot, amelyre 17 al-
kotás érkezett. A kiválasztott 
Gárdos Aladáré volt, de be-
hívták katonának, emiatt ké-
sett az avatás. Így is Budapest 
után elsőként Miskolc adózott 
a „haza bölcse” emlékének.

288 éve, 1723. október 20-
án tartották Lázár Péterné 
Ruszka Zsófia boszorkánype-
rét. Miután kiderült, hogy má-
soknak „vesztéseket”, „sebe-
ket”, „elrémüléseket” okozott, 
halálra ítélték. Ezt azonban 
nem hajtották végre, hanem 
„kicsapatták” a vármegye te-
rületéről azzal, ha visszatér, 
„meg is fog égettetni”.

Hétforduló ›››››››››

Névadó – semmelweis ignác 
A Lévay József és az 
Eszterházy Antal kö-
zötti észak-déli irányú 
utca. Térképen 1943-
ban tűnik fel, de köz-
gyűlési határozatban 
már 1925-ben említik.

Az anyák megmen-
tőjeként ismert, bu-
dai születésű fiatal „se-
bész doktori kirurgust” 
1846-ban nevezték ki a bécsi szü-
lészeti klinikára. Itt találkozott az 
anyákat megtizedelő gyermekágyi 
lázzal. A gyakorlati megfigyelés ve-
zette arra a felismerésre, hogy a na-
ponta boncoló orvosok akaratlanul 
váltak az anyák gyilkosává. Köte-

lezővé tette a kézmo-
sást és a fertőtlenítést. 
A sebészeti szakmák-
ban ez vezetett az aszep-
szis és antiszepszis ta-
nának és gyakorlatának 
kialakításához. (1818–
1865 között élt, a bécs-
döblingi elmegyógy-
intézetben halt meg. 
Maradványai 1891-ben 

kerültek a Kerepesi úti temetőbe, 
majd 1965-ben hamvait szülőhá-
za falában helyezték el. A kórházat 
1955-ben nevezték el róla. Egész 
alakos bronzszobrát 1970-ben ké-
szítette Tar István, s az a kórház 
parkjában áll.)                                D. I.

Rocktober, feszt
A NEO, az Anna & the Barbi-

es, a Miskolcra szinte hazajá-
ró Bëlga koncertjével zárult töb-
bek között szombaton a 2011-es 
RocktoberFest, a Miskolci Egye-
tem őszi könnyűzenei fesztivál-

ja. Az idei kínálat több mint har-
minc zenekart vonultatott fel 

négy helyszínen, a programban 
jól megfért egymás mellett a pop, 
a rock, a metál, az alternatív és az 

elektronikus zene is. (fotó: M. L.)

„A cserkészet egy életforma”
A cserkészet alappillére a 
fogadalom, a törvények, az 
őrsi rendszer, a cselekedve 
tanulás, a természet szere-
tete és a magyar nemze-
ti kultúra ápolása. Ezeket 
vallja Holndonner Péter 
is, az észak-magyarországi 
cserkészkerület elnöke.

A nemzeti kultúra ápolása nem 
csupán a szellemiség elsajátítá-
sát jelenti, hanem azt is, hogy 
a cserkész a nemzeti ünnepe-
ken is képviseli meggyőződését 
– ahogy Holndonner Péter tette 
ezt legutóbb az Országzászló ava-
tásánál. Hosszú út vezetett idáig.

– 1991 óta vagyok cserkész. 
Még gyermekként indultam 
ezen az úton. Akkor mások ta-
nítottak, s ma már én vezetem 
az ifjakat. Az egész életemet 
meghatározza ez a közösség. 
A cserkészet egy életforma – 
mondja a segédtiszt, aki a Szent 
Anna plébániához kötődő cser-
készcsapatnál tett fogadalmat, 
amelynek azóta is tagja.

A cserkészet minden kor-
osztály számára megfelelő mó-

don adja át azokat az értékeket, 
azokat a szükséges ismereteket, 
amelyek az élet minden terüle-
tén alkalmazhatók. 

– A segédtiszt-képző tábor 11 
napja életem egyik legmeghatá-
rozóbb élménye. Megismertem 
lelki, szellemi és fizikai határai-
mat. Megtanultam, mire vagyok 
képes, s arra is, hogy nincs lehe-
tetlen – emlékszik vissza. Többek 
között hozzáteszi: sosem tanult 
rendezvényszervezést, mégsem 
okoz neki gondot egy – akár – 
nemzetközi konferencia meg-
szervezése, amelyhez az segítette 
hozzá, hogy cserkészként számos 
program megvalósításában vett 
részt. Ez pedig csupán egy pozití-
vum, amit a cserkészettől kapott.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

KöztünK élneK ››››››››››››

HIrDETéS

100 éve írták… 
1910-ben a lapok arról cikkeztek, 
hogy szükséges-e a városi rendőr-
ség felváltása a belügyminiszter 
által idevezényelni gondolt csend-
őrséggel. 

Úgy volt, hogy 1911 januárjá-
tól 109 csendőr veszi át a rendőr-
ség helyét. Ez soknak tűnt a város 
lakói, de a város vezetői számá-
ra, hiszen Miskolc belvárosában 
mindössze 8 rendőr felügyelte a 
biztonságot. Pénzügyi okok mi-
att a terv megbukott, a miskolciak 
örültek, mert nem szerették vol-
na, ha a főutcán kakastollasok sé-
tálnak.

Dobrossy István




