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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
világbajnok 
kenusok
a bodonyi andrás–viola vik-
tor duó világbajnoki címet ün-
nepelhetett szingapúrban.  
sport | 9. oldal

Helyes tartás, 
jó szék
érdemes odafigyelni, hogyan te-
hetjük egészségesebbé a széken 
eltöltött időt!  
életmód | 7. oldal

piac, park 
és parkolás
javításra szorul az európa téri 
mélygarázs, míg a patak utcán el-
kezdődött a bontással a kivitelezés.  
a város | 4. oldal

Marhanyak,
csontossertés-

pörkölthús
1399 

Ft/kg

899 Ft/kg

miskolc.auchan.hu 2011. október 29. – november 4.

Ingyenes  gyógyszer-
házhozszállítás!

  gyógyszer-
házhozszállítás!

  gyógyszer-

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

HIrdeTés

„Az ér először célba, 
aki hamarabb felkelt”

Egy év után érdemes visszatekin-
teni bármilyen munkára, hiszen 

ennyi idő elég ahhoz, hogy a pon-
tos helyzetkép mellett már a folya-

matok is kirajzolódjanak. És ter-
mészetesen érdemes a rövid távú 
eredményeket, vagy épp az azon-
nali megoldást kívánó problémá-
kat is számba venni. Erre kértük 

jó egy évvel az önkormányzati vá-
lasztások után Kriza Ákost,  

Miskolc polgármesterét.
» interjú az 5. oldalon

Aszfaltozás, felújítás

Több helyen megújultak a támfalak, lépcsősorok a Katowice utcán, 
aszfaltoznak a Komlóstetőn, játszóteret korszerűsítettek az Avason. 

» részletek a 3. oldalon

„Ugye, nem hiába álmodtak?”
Központi városi ünnepséggel, gálaműsorral a városi emlékhelyek meg-
koszorúzásával, és családi programokkal folytatódtak múlt szombaton 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából 
rendezett miskolci megemlékezések.             » összeállításunk a 4. oldalon

Selyemréti strand: az első „kapavágások”
Jövő nyárra újul meg, illetve 
bővül ki a Selyemréti Strand-
fürdő, miután hétfőn aláír-
ták a kivitelezési szerződést a 
közbeszerzési eljáráson nyer-
tes Hajdúép Kft.-vel.

– Végre abszolút pozitív hírrel tu-
dok szolgálni, a fejlesztés elindul-
hat egy sikeres közbeszerzést köve-
tően, illetve annak köszönhetően, 
hogy a Miskolc Holding Zrt. az el-
múlt egy évben a várossal együtt 
megtalálta a módját, hogy megol-
dódjon az önrész is – mondta Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere. Hoz-
zátette, Miskolc évtizedekkel ezelőtt 
fürdőváros volt, a városvezetés célja 
pedig most az, hogy ismét rákerül-
jünk az ország fürdőtérképére, ezért 
a Selyemréti Strandfürdő mellett ki-
emelt projektként kezelik a tapolcai 
strand, illetve a várfürdő fejlesztési 
lehetőségeit.

» folytatás a 3. oldalon

Koszorúk, mécsesfény…
Az I. világháború idején pusztí-
tó kolerajárványban meghalt ka-
tonák sírjainál kezdődött pénte-
ken az a megemlékezés-sorozat, 
amelyet a halottak napja alkal-
mából tart a város civil szerveze-
tek részvételével, Miskolc hábo-
rús áldozatainak emlékére. 

Az elhunyt családtagjaikra 
emlékezők közül is egyre többen 
keresik fel a temetőket, és valószí-
nű, hogy a hosszú hétvége min-
den napját kihasználják majd a 
sírkertek meglátogatására. 

» cikkünk a 3. oldalon

Panelprogram: fokozott 
ellenőrzés, helyi vállalkozók

Jelentős állami támogatással foly-
tatódnak a panelprogram felújítá-
si munkái Miskolcon. Az országos 
támogatás mintegy tíz százaléka 

városunkba érkezett, ami 1,8 mil-
liárd forintos bruttó beruházási 
költséget jelent.

» cikkünk a 3. oldalon

Újgyőri főtér: készül a két sáv
elkezdődött szerdán az Újgyőri 
főtér átalakítása a polgármeste-
ri hivatal kérésére, így két sávon 
lehet majd kihajtani a körforga-
lomból Diósgyőr irányába.

Sávszűkítésre és a körforgalom 
Vasgyári út felé vezető ágának 
időszakos lezárására számít-
hatunk. A javasolt útvonal a 
Harmadik utca – Fürdő utca. 
Az átépítés során áthelyezik a 
felsővezetéktartó-oszlopokat, 
korrigálják a Maros utca sar-
kán a körforgalom ívét, és sáv-
bővítést is végeznek: a kijárati 
sáv jobb és bal oldalán a zöld 
területből és a járdafelületből 
vesznek el. Az átalakítás né-
hány napot vesz majd igénybe, 
de az átadáshoz több időre van 
szükség.     » folytatás a 3. oldalon

Megsemmisítették 
A Ganz-Skoda jogorvoslati ké-
relmének részben helyt adott, a 
Solarisét viszont elutasította a Köz-
beszerzési Döntőbizottság (KDB) 
a Zöld Nyíl negyedik járműten-
derével kapcsolatban – derül ki a 
héten nyilvánosságra hozott hatá-
rozatokból. Az előbbi jogorvoslat 
alakulása miatt azonban Miskolc 
és az MVK Zrt. döntését megsem-
misítették. Hogy mindez hogyan 
befolyásolja a járműtender sor-
sát, jelenleg nem ismert. A spanyol 
CAF ügyében november 2-án vár-
ható döntés, az MVK ezután nyi-
latkozik az ügyről. 

Jó hír ugyanakkor, hogy novem-
ber 2-án elindul az első próbajárat a 
villamospálya felújított szakaszán, a 
Diósgyőri Gimnáziumtól Diósgyő-
rig. Várhatóan november 7-től nem 
kell többet villamospótlóval utazni 
Diósgyőrbe.                                            T. Á.

Piac a színházban
Balikó Tamás rendezésében mu-
tatták be október 28-án a Miskol-
ci Nemzeti Színház Nagyszínhá-
zában Bereményi Géza: Az arany 
ára című piaci játékát, amely le-
gendás filmje, az 1988-as Eldo-
rádó nyomán készült. A színpadi 
változat zalaegerszegi és pécsi elő-
adását maga Bereményi rendez-
te, s utóbbiban épp Balikó Tamás 
volt a főszereplő. Miskolcon az 
abszolút főszerepet Hunyadkürti 
István kapta. (fotó: m. L.)

A munkaterületet már átadták, a munkák pedig a közművek kiváltásával indultak el a hét második felében | fotó: Juhász Á.
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Miskolci Napló
a város lapja

» Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) | a 16. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselője november 3-án, csütörtökön délután 5 órától fogadóórát tart a 
Vasgyári Közösségi Házban (Miskolc, Vasgyári u.).

» Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) | a 18. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselője november 7-én, hétfőn délután 5 órától 7 óráig fogadóórát tart a 
Könyves Kálmán Utcai Általános Iskolában.

képviselői fogadóóra ››››››››››››

Mi volt az avasi szifonban?
Óriási riadalmat keltett a Klap-
ka utcán a „bombaügy”. Ernőt, a 
30 éves gyanúsítottat az előállítás 
után hazaengedték.

Először az ügyben a legilleté-
kesebbet, a Nemzeti Nyomozó 
Irodát kerestük meg: miért nem 
kezdeményezték a férfi előzetes 
fogva tartásának elrendelését?

– Ha egyetlen feltétel fennállt 
volna, akkor kezdeményezzük 
– hangzott el a lakonikus válasz 
Bartha László őrnagytól, az NNI 
szóvivőjétől. Annyit még hozzá-
tett: a szakértői véleményt meg-
várják, az lesz a perdöntő.

Bajáky Tamás budapesti ügy-
véd szerint – akinek már volt az 
avasihoz hasonló ügye – a szak-
értői vélemény lesz a perdöntő. 
Ez alapján dől el, hogy milyen 
irányban folytatódik, vagy eset-
leg ejtik az ügyet. 

Hogy mi történt múlt pénte-
ken, annak a helyszínen igyekez-
tünk utána járni.

– Háromnegyed hét lehetett, 
mikor jöttek a kommandósok, és 
fentről indulva kiürítették a 4–3–
2. emeletet – emlékezett vissza az 
egyik lakó. – Éppen az iskolába 
készültünk, mikor bekopogtak: 
rendőrség! Először azt hittem, a 
párom ökörködik... Nem volt itt 
semmi kiabálás, bombával fe-
nyegetés, csodálkoztam is, mikor 
ezt olvastam. Amint leértünk, 
a ház hátsó kijáratán éppen jött 
Ernő. Láttam az elfogást. Oda-
rohantak, négyen körbekapták. 
Falhoz állították, kezeket a falra, 
lábakat szét, megmotozták, meg-
bilincselték, majd egy Skodával 
elvitték – mesélte a látottakat. 

– Rendes család, a lány állat-
orvosnak tanul, egyedül Ernő 
siklott ki. Ő is rendes, ha be van 
lőve, akkor is előzékeny, nem kel-
lett tőle tartani sosem. Ajtócsap-
kodás előfordult, de se önmagá-
ra, se másra nem volt veszélyes 
– számolt be a lakó.

Az elmondottak alapján biz-
tosra mentek a TEK komman-
dósai. A gyanúsított lakásának 
ajtaján se látni erőszakos behato-
lásra utaló nyomokat. Valószínű-
leg pontosan tudták, hogy mikor 
és hol kell lecsapni…

Megkerestünk egy robbantá-
si szakértőt, aki hosszú időn át a 
honvédségben szolgált távolfel-
derítő parancsnokként. 

– A házi barkácsolású bombák 
nagyon veszélyesek, mert példá-
ul a C4-gyel ellentétben nem le-
het kiszámítani a hatását. Lehet, 
hogy csak pukkan egyet, füstöl, 
de az is lehet, hogy elviszi a házat. 
Ilyen esetben mindig a valószí-
nűsíthető legrosszabb feltételek-
re kell felkészülni, ezért ürítették 
ki az érintett épületet, zárták el a 
gázt, biztosították a környéket. 

 Cs. L.

napról napra ››››››››››››

Ideiglenes állapotok a „szűkületben”
Az új villamospálya-szakasz építé-
se során a lakosság szempontjá-
ból a legtöbb kellemetlenséget az 
úgynevezett „szűkületi részen” be-
vezetett ideiglenes forgalmi álla-
pot jelenti – de lehet, ez már csak 
egy hónapig tart. 

A villamospálya vonalvezetése 
miatt hosszú szakaszon kellett – 
jelzőlámpás irányítás mellett – 
váltakozó irányú forgalmat beve-
zetni. Mivel az út nagy forgalmú, 
a lámpák legoptimálisabb váltása 
mellett is kialakulnak kisebb-na-
gyobb dugók.

Ezt a forgalmi állapotot várha-
tóan november 9-éig kénytelen 

fenntartani a kivitelező Zöld Nyíl 
2009 Konzorcium – akkor tud-
ja elkezdeni ugyanis a diósgyőri 
végállomás és az akkorra a szűkü-
letben elkészített vágányszakasz 
összekötését. Ehhez újabb rend-
hagyó forgalmi helyzetet kell ki-
alakítania. A Táncsics téren a Lil-
lafüred felé haladókat a belváros 
felé tartó oldal belső sávjába fogja 
átterelni, tehát a Táncsics téren ke-
resztezik a villamospályát. Majd a 
már újonnan elkészített szaka-
szon újból keresztezik, és csatla-
koznak a normál, váltakozó irá-
nyú ideiglenes útpályához.

Hogy a végleges útpályát mi-
kor adhatják át, azt még ponto-

san nem tudják, mert az alkal-
mazott bazaltbeton-szerkezet 
szilárdulásának üteme erősen 
hőmérsékletfüggő. Viszont – op-
timális körülmények között – a 
végleges forgalmi rendet az ide-
iglenes útburkolaton, egy hónap 
múlva bevezethetik.

Zöld nyíl-hírek ››››››››››››››››››››››››››››››

» Szabad a pálya címmel pályaválasz-
tási kiállítást rendez a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Miskolcon a Generáli Arénában november 9-én 
délelőtt fél 10-től. A rendezvény elsődleges cél-
ja, hogy a fiatalok valódi ismeretekre alapozva 
hozzanak döntést, amikor pályát választanak. A 
fiatalokat 92 kiállító várja, az iskolák, továbbá a 
munkáltatók különböző szakmabemutatókkal, 
műsorokkal kívánják ráirányítani a figyelmet az 
egyes foglalkozásokra, pályákra.

» Karácsonyi témavizsgálat kere-
tében fokozottan ellenőrzi a játék, ajándék, 
műszaki termékek értékesítési körülményeit, a 
forgalmazott termékek biztonságosságát a me-
gyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felü-
gyelősége október második felétől. 

» Feloldotta az erdőkre és az erdők 
melletti területekre elrendelt országos tűzgyúj-
tási tilalmat a Vidékfejlesztési Minisztérium ok-
tóber 24-én. Egyben felhívják a lakosság és a 
kirándulók figyelmét, hogy az erdőben tüzet 

gyújtani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó he-
lyen, szélcsendes időben szabad. A tárca felhívja 
továbbá a telektulajdonosok figyelmét, hogy az 
őszi avar- és gyomégetésnél fokozott figyelem-
mel járjanak el, mert a gyorsan haladó tűz köny-
nyen elérheti az erdőt, vagy a lakott területeket.

» Novembertől kérhető a háziorvo-
soktól a térítésmentes hazai gyártású, három-
komponensű, szezonális influenza elleni védő-
oltás a veszélyeztetettek részére. A védőoltást 
a hathónaposnál idősebb krónikus betegek-
nek, 65 éves kor fölött az egészségeseknek is ja-
vasolják. A magas kockázatú csoportokba tar-
tozóknak idén is rendelkezésre áll az oltóanyag 
térítésmentesen. A vakcina a 2009-es H1N1, to-
vábbá a H3N2 altípusú influenza A és az influ-
enza B vírus idei szezonban várhatóan cirkulá-
ló törzsei ellen nyújt védelmet. Az előző évekhez 
hasonlóan idén is elérhetőek a patikákban kü-
lönböző – influenza elleni háromkomponensű 
– hazai és külföldi oltóanyagok, melyek vény-
kötelesek és térítésesek.

kormányhivatali hírek ››››››››››››››››››››› Népszámlálás: 
lejár a határidő
Szinte százszázalékosan eleget tet-
tek adatszolgáltatási kötelezettsé-
güknek Miskolcon és Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében is azok, akik 
a címjegyzékben szerepelnek – tá-
jékoztatta lapunkat Szabó Tibor, a 
népszámlálás megyei felelőse. Mint 
ismeretes, október 31-én lejár a nép-
számlálási kérdőívek kitöltésére biz-
tosított határidő. Ezt követően már 
csak a pótösszeírás időszakában – 
november 1. és 8. között – lesz le-
hetőség az adatszolgáltatásra, sze-
mélyesen, a polgármesteri hivatal 
Petőfi út 1–3. szám alatti épületében, 
vagy a KSH miskolci igazgatóságán. 
Szankciókra azok számíthatnak, 
akikkel fel tudták venni a kapcsola-
tot a számlálóbiztosok, de ők meg-
tagadták az együttműködést. 

Hosszú hétvége
» Közlekedés. Rásegítő járatokat indít igény 
szerint október 31-én és november 1-jén az 1-es, 
1A-s, 12-es, 14H-s, 24-es, 35-ös autóbuszok vona-
lán a Miskolc Városi Közlekedési (MVK) Zrt. Októ-
ber 31-én munkaszüneti napi menetrend szerint 
közlekednek a járatok, kivéve az áruháziak, ame-
lyek munkanapi szerint közlekednek. November 
1-jén munkaszüneti napi menetrend szerint köz-
lekednek a járatok, valamint nem közlekednek az 
áruházi járatok. A hosszú hétvége idejére meg-
hosszabbította a közlekedési cég a hétvégi csalá-
di jegy érvényességét, így az október 29-én, szom-
baton 0 órától november 1-jén, kedden 24 óráig 
érvényes.

» Áruházak. A boltok többsége szombaton és 
vasárnap a megszokott nyitva tartás szerint, hét-
főn a szombati rend szerint tart nyitva. A keddi ün-
nepnapon pedig zárva tartanak az üzletek.

» Ügyfélfogadás. Változik az ünnepek mi-
att az ügyfélfogadás rendje a miskolci polgármes-
teri hivatalban. Október 31., hétfő pihenőnap, nov-
ember 5., szombat pedig munkanap lesz, emiatt 
november 4-én, pénteken hétfői, 5-én, szombaton 
pedig pénteki munkarend szerint várja a hivatal az 
ügyfeleket. A NAV-nál is szünetel az ügyfélfogadás 
hétfőn és kedden. Csütörtökön a hétfői, pénteken 
a csütörtöki, szombaton pedig pénteki munkarend 
szerint fogadják az ügyfeleket.

» Parkolás. A Régió Park Kft. közlése szerint 
Miskolcon a parkolási rend az ünnepek alatt a kö-
vetkező szerint alakul: október 29-én 8–13 óra kö-
zött fizető, október 30-án ingyenes, október 31-én 
újra 8–13 között fizető, november 1-jén ingyenes, 
no vember 2-án pedig 8–18 között fizető, kivéve a 
két belvárosi nagy temető közvetlen szomszédsá-
gát, ahol akkor díjmentes lesz. 

Versenyben keresték a rejtett szivárgásokat 
Első alkalommal rendez-
ték meg csütörtökön és 
pénteken, Miskolcon a víz-
szivárgást kereső mérőcsa-
patok versenyét. 

– A nagyobb közmű-üzemeltető 
társaságok saját mérőcsoportok-
kal, eszközökkel rendelkeznek a 
rejtett vízszivárgások gyors fel-
derítésére – mondta el a rendez-
vény sajtótájékoztatóján Kiszela 
Gergő főszervező. Mint nyilat-
kozta, most első alkalommal 
rendeznek viszont bajnokságot a 
vízszivárgás-kereső mérőcsapa-
tok számára. Ebből hagyományt 

szeretnének teremteni, s vándor-
díjat létrehozni a legeredménye-
sebb csapatok számára. A baj-
nokságra 11 csapat nevezett, az 
ország minden pontjáról.

A Miskolci Vízmű Kft. az el-
múlt években ezen a terüle-
ten is jelentős fejlesztéseket haj-

tott végre, szakmai partnerével, 
az Energie AG Miskolc Kft.-vel. 
Erről már Üszögh Lajos, a Mivíz 
Kft. ügyvezető igazgatója beszélt. 
Az igazgató arról is szólt, hogy a 
miskolci vezetékhálózat sajnos 
jelentősen elöregedett, átfogó re-
konstrukcióra szorulna, a szi-
várgásokból adódó vízveszteség 
meghaladja az európai átlagot.

Első helyezést ért el az Öko-
víz Kft. csapata Ceglédről, máso-
dikak a Bácsvíz Zrt. szakemberei 
lettek, harmadik helyezést pe-
dig a Dél-zalai Víz- és Csatorna-
mű Zrt. ért el. Mint megtudtuk, a 
rendező szolgáltatók szakembe-
rei – helyismeretük miatt – nem 
vehetnek részt a bajnokságban.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

október 23. | vasárnap

Ételt kaptak. Zömében hajléktala-
nokat vártak – s ők is érkeztek az Eu-
rópa térre – a Demeter Ingatlanköz-
pont munkatársai, hogy ételt és ruhát 
osszanak szét köztük. Havi rendsze-
rességgel, 200 tál meleg ételt oszta-
nak szét a rászorulók között, az in-
gatlanközpont tagjaihoz csatlakozott 
a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Sze-
retetszolgálat és az Élet az Életért Köz-
hasznú Alapítvány is.

Halál a Gyermekvárosban. Vasár-
nap virradóra elhunyt egy 17 éves fiú 
a Gyermekvárosban. A helyszínre ér-
kező mentők már csak a halál beáll-
tát tudták megállapítani. A rendőrség 
idegenkezűségre utaló jelet nem ta-
lált, a haláleset körülményeit közigaz-
gatási eljárás keretében, igazságügyi 
orvosszakértő és toxikológus bevoná-
sával vizsgálja.

október 24. | hétfő

Tartós élelmiszer. A Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet idén máso-
dik alkalommal segítette a miskolci-
akat. A Vasgyári Közösségi Házban 
kilenc és fél tonna tartós élelmiszert 
osztottak szét a rászorulók között. 

október 25. | kedd

Eredményes program. A rendelke-
zésre álló pénzügyi keretből az erede-
tileg tervezett 970 helyett 2044 hátrá-
nyos helyzetű álláskeresőt támogatott 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja az Út a munka világába elneve-
zésű kiemelt projekt eredményeként.

Elkezdődött a tárgyalás. Péter Zol-
tán bíró vezetésével megkezdődött az 
avasi gyilkosságként elhíresült bűn-
cselekmény tárgyalása, amelynek 
vádirata szerint L. P. István (29) ti-
zenegy szúrással megölte M. Gabriel-
lát (+27), majd a holttestet elrejtette a 
nő kocsijában. A vádlott egyedi véde-
kezést előadva, szexszel magyarázta a 
terhelő DNS-mintát.

Jubileum az otthonban. Fennál-
lásának 40. évfordulóját ünnepelte az 
Őszi Napsugár Otthon. Kriza Ákos 
polgármester és Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő köszöntötte az 
időseket, és méltatta az otthon elmúlt 
40 évét, de bemutatták a jubileumi év-
könyvet is, a jó hangulatról pedig szí-
nes programokkal gondoskodtak.

Szakmáztak. A 15. évforduló kap-
csán szervezett rendezvénysoro-
zat záróeseményét, a színházi gyűj-
temények, emlékházak találkozóját 
rendezték meg kedden a Színház-
történeti és Színészmúzeumban. A 
remények szerint ez egyben nyitánya 
is lett egy állandó szakmai fórumnak. 

október 27. | csütörtök

Baleset nélkül. Idén is jutalmaz-
ta az MVK Zrt. azokat a járműveze-
tőket, akik több éve balesetmentesen 
közlekednek. A hétévenként kapha-
tó kitüntetés meghatározott feltéte-
lek teljesítése esetén egyaránt jár a vil-
lamos- és az autóbuszvezetőknek. A 
díjakat csütörtökön adták át a válla-
lat Szondi György utcai központi te-
lephelyén. 

október 28. | péntek

Iskolai névnap. Szent Imre-napot 
tartottak pénteken a Szent Imre Ró-
mai Katolikus Általános iskolában, 
ahol színes foglalkozások és progra-
mok várták a tanulókat. 

Kiállítással a válság ellen. Magyar–
szlovák együttműködésben rendez-
nek építőipari kiállítást a Miskol-
ci Egyetem körcsarnokában október 
28–29-én. Az I. Miskolci Építőipari 
Kiállítás és Üzletember Találkozó egy 
szintén magyar–szlovák együttmű-
ködésben megvalósuló, négy rendez-
vényből álló kiállítás-sorozat része.
 
Szól a Rádió(M). Új kereskedelmi 
rádió kezdte meg működését Miskol-
con október 17-én. A Rádió M (FM 
101,6) – mint az a pénteki, bemutat-
kozó sajtótájékoztatón elhangzott – 
jelenleg az egyetlen valóban miskolci, 
azaz Miskolcon stúdióval rendelkező 
rádió, mely a borsodi megyeszékhely 
és 30-50 kilométeres körzetében fog-
ható. Zenei kínálatában az elmúlt 10-
11 év – külföldi és magyar – termésé-
ből válogatnak.

Pénzzel fűtenek. A drága gáz he-
lyett a Magyar Nemzeti Banktól ka-
pott pénzbrikettel fognak télen fűte-
ni a Varga-hegyi autista otthonban. 
Az összesajtolt papírpénz fűtőértéke 
hasonló a barnaszénhez, ráadásul a 
használatával a külső hőmérséklettől 
függően a fűtési szezonban havi 60-
70 ezer forintot takaríthatnak meg. 
Az egykilós „téglák” mintegy 6,5 mil-
lió forintot értek bezúzásuk előtt.

Az idősekért
Az idősekért dolgozó szerve-
zetek, közösségek közötti haté-
kony együttműködés elősegítése 
és az információáramlás elindítá-
sa, erősítése céljából fórumra hív-
ta az Idősügyi Tanács a miskolci 

nyugdíjasklubok és egyesületek, 
valamint idősellátó szervezetek 
és érdekvédők képviselőit pénte-
ken. Az Idősek Hónapját lezáró 
rendezvényen a közösségek ve-
zetői bemutatták az általuk veze-
tett szervezetet, és javaslatokat te-
hettek az együttműködésre.

Százéves  
feliratok

Múlt századbeli feliratokat 
találtak a Zenepalotában. 
Az ajtóboltozatokból előke-
rült díszes, festett szövegek az 
1930-as években itt működött 
Női Felsőkereskedelmi Isko-
la tantermeit jelölték. A fel-
iratoknak műemléki értékük 
van, megőrzésükre azonban 
egyelőre nem tudni, honnan 
lesz pénz. A Nemzeti Kultu-
rális Alap műemlék-helyreál-
lítási pályázata jelenthet meg-
oldást, azonban idén erre már 
nem lehet pénzt igényelni. Ha 
jövőre is megnyílnak az ilyen 
források, akkor a zeneművé-
szeti intézet pályázna a szük-
séges 2-3 millió forintra. 
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Aszfaltozás, felújítás, 
játszótér-korszerűsítés
Több helyen megújultak a tám-
falak, lépcsősorok a Katowice ut-
cán, aszfaltoznak a Komlóstetőn, 
játszóteret korszerűsítettek az 
Avason. 

Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz), 
a Szentpéteri kapui városrész 
önkormányzati képviselője el-
mondta: sok lakossági jelzést 
kapott, hogy a területen a lép-
csősorok, járdák elkoptak, bal-
esetveszélyesek. 

– Több szakaszon összesen 
mintegy ötszáz négyzetméter-
nyi lépcsősort, járdafelületet újí-
tottunk fel – tudatta a képviselő. 
Megerősítették a különösen ve-
szélyessé vált támfalakat is, az el-
végzett munka egészében mint-
egy ötmillió forintba került. 
Nánási-Kocsis Norbert elmond-
ta: a jelentős összeget a képviselői 
keretéből finanszírozta. A Város-
gazda Kft. munkatársai a zöldfe-
lület karbantartásán dolgoznak a 
területen: közel száz elöregedett 
fát vágnak ki, ötszáz dísznövény-
nél végeznek egészségügyi met-
szést, s több helyen terítenek hu-
muszt, ültetnek sövényeket is.

A Pattantyús utcai játszótér 
fejlesztéséről, és a Hajós utcai 
óvodában létesített focipálya át-
adásáról számolt be Fodor Zol-
tán (MSZP) képviselő. A gyer-
mek-létesítményben mintegy 2,8 
millió forintból tették biztonsá-
gosabbá a játszóeszközöket, kor-
szerűbbé a területet. Egyebek 
mellett betonra cserélték a ját-
szóeszközök elkorhadt fa lengés-
csillapítóit, amelyek így jóval biz-
tonságosabbak. A játszóteret az 
elmúlt időszakban folyamatosan 
korszerűsítették, az uniós szab-
ványoknak megfelelő játszóesz-
közök mellett kézmosóval, sza-

lonnasütővel is ellátták. Fodor 
Zoltán elmondta, egy focipálya 
is épült a gyerekeknek a körzet-
ben, a Hajós Alfréd utcai óvoda 
udvarán – mintegy félmilliós be-
ruházásban. A képviselő, mun-
kájuk elismeréseként, kétéves 
bérletet ajándékozott a miskol-
ci légimentőknek, melyeket a ta-
polcai Barlangfürdőben használ-
hatnak fel.

Aszfaltozás és zúzalékolás kez-
dődött a Komlóstetőn. Gazdusné 
Pankucsi Katalin (Fidesz), a vá-
rosrész önkormányzati képvise-
lője elmondta: a környéken sok 
út szorul felújításra, esőzésekkor 
több szakasz egyenesen járha-
tatlanná válik, hatalmas kátyúk 
keserítik a környékbeliek életét. 
Most mintegy hárommillió fo-
rint értékben – képviselői ke-
retből és önkormányzati támo-
gatásból – végzik el a munkát a 
Szántó Kovács János út két szaka-
szán. Gazdusné Pankucsi Kata-
lin arról is szólt, hogy a Vasgyári 
óvoda Szeder utcai tagóvodájá-
nak udvarán elkészültek az új ját-
szóeszközök, melyek beszerzését 
360 ezer forinttal támogatta kép-
viselői keretéből. 

Szepesi S. 

Panelprogram: fokozott ellenőrzés, helyi vállalkozók
Jelentős állami támogatással 
folytatódnak a panelprog-
ram felújítási munkái Mis-
kolcon. Az országos támo-
gatás mintegy tíz százaléka 
városunkba érkezett, ami 1,8 
milliárd forintos bruttó be-
ruházási költséget jelent.

A Zöld Beruházási Rendszer 
(ZBR) 2009 pályázatot a panella-
kások szén-dioxid-kibocsátásá-
nak csökkentésére, az ezt elősegí-
tő felújítások támogatására írták ki. 
Miskolcról 43 pályázatot nyújtottak 
be, ezek közül áprilisban 16-ot ré-
szesített támogatásban a kormány. 
A szükséges eljárásokat követően, 
nemrégiben az érintett társashá-
zak nagy többségénél elkezdődött 
a munka.

Mindezt Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding kommunikációs vezető-
je közölte érdeklődésünkre, aki el-
mondta: csütörtökön Miskolcra lá-
togatott a Lakásszövetkezetek és 
Társasházak Országos Szövetségé-
nek Pest megyei és gödöllői szer-
vezete is, hogy megismerkedjenek 

az általuk igen sikeresnek tartott 
miskolci panelprogramos felújítá-
sokkal. Pintér Zoltán gödöllői al-
polgármester – aki egyebek mellett 
megtekintette a Kuruc u. 59–61. 
szám alatti épületnél folyó felújítást 
is – úgy nyilatkozott: mindaz, amit 
Miskolcon tapasztaltak, számukra 
is követendő példa lehet.

Pfliegler Péter alpolgármester 
örömét fejezte ki, hogy Miskolc ki-
emelt támogatást kapott a panel-
programos felújításokra, ide érke-
zett az országos támogatási összeg 
közel 10 százaléka. Mint mondta, 

Kriza Ákos polgármester választási 
programjában is szerepelt a panel-
program folytatása, az ehhez szük-
séges önrészt elkülönítette az ön-
kormányzat. 

– Azt is vállaltuk, hogy a mis-
kolci vállalkozókat, a helyi munka-
adókat fogjuk előnyben részesíteni. 
A panelrekonstrukciós felújítások 
döntő hányadát – több mint 90 szá-
zalékát – miskolci vállalkozók vég-
zik – hangsúlyozta Pfliegler Péter.

A beruházási költségeket előre-
láthatóan a 2009-es szinten vagy 
az alatt határozzák meg, tehát a re-

konstrukciós munkát az előre ter-
vezett költséggel lehet végezni.

A programban szerepet kap a 
nyílászárók cseréje, az utólagos 
homlokzati hőszigetelés, az alsó és 
a felső födémek szigetelése, illetve 
a fűtési rendszerek szabályozható-
ságának, mérhetőségének biztosí-
tása. Ezen kívül a szellőzőrendsze-
rek tisztítása, illetve – négy esetben 
– megújuló energiaforrások (nap-
kollektorok) telepítése is megtörté-
nik. Az eddigi tapasztalatok alapján 
a felújításokkal mintegy 30-40 szá-
zalékos energia-megtakarítást lehet 
elérni. 

Mint megtudtuk, a Miskolc Hol-
ding fokozott ellenőrzési rendszert 
épített be a panelrekonstrukció fo-
lyamatába, hogy garantálja a lakók 
érdekeinek maximális érvényesülé-
sét és a folyamatos, magas szintű ki-
vitelezést.

Szepesi S.

Újgyőri főtér: készül a két sáv
Elkezdődött szerdán az 
Újgyőri főtér átalakítása a 
polgármesteri hivatal ké-
résére, így két sávon lehet 
majd kihajtani a körforga-
lomból Diósgyőr irányába. 
Csütörtökön Borsos Attila, 
az MVK Zrt. vezérigazgató-
ja tájékoztatott a helyszínen 
a miértekről.

» folytatás az 1. oldalról
A vezérigazgató azzal kezd-
te tájékoztatóját: a Zöld Nyíl 
villamosprojekt célja és lényege, 
hogy magasabb színvonalú közös-
ségi közlekedés jöjjön létre Mis-
kolcon. Éppen ezért a közössé-
gi közlekedést részesítik előnyben 
az építkezések és forgalmi átalakí-
tások során az egyéni közlekedés-
sel szemben. Az Újgyőri főtéren 
ugyanakkor hatalmas a gyalogos-
forgalom, egy nap 14 és 15 ezer 
közötti ember halad át rajta, ami 
óriási kockázat baleseti szempont-
ból. Ahhoz, hogy a kor igényeinek 
megfelelő intermodális (többfé-

le közlekedési eszközt kombináló) 
központ jöjjön létre, át kellett épí-
teni a teret. A villamosmegálló sem 
felelt meg az alacsonypadlós jár-
művek számára, így ezek átépíté-
se is szükségessé vált. A lehetséges 
variációk megtervezésével a Novia 
Kft.-t bízták meg, amely egyébként 
helyi cég, tehát ismeri a miskolci 
forgalmat, közlekedést.

– 2010 júniusában a projektirá-
nyító bizottságnak a cég hat vari-
ációt mutatott be, többféle szem-

pontot figyelembe véve ezek közül 
választották ki azt, amely végül 
megépült – emlékeztetett Borsos 
Attila. – 2010 decemberében már 
az új összetételű bizottság újratár-
gyalta a tervet és némi áttervezést 
kért, sőt, független külső szakér-
tő céggel is elkészíttették a forgal-
mi szimulációt, hogy ellenőrizzék 
a Novia adatainak helyességét.

A teret határidőre átadták, ám 
az élet nem igazolta a szimulációt, 
aminek Borsos Attila szerint több 

oka is lehet, például, hogy időköz-
ben megváltoztak a városi közle-
kedési szokások. Megvizsgálták 
tehát, milyen lehetőségek vannak 
és ennek alapján készült egy kor-
rekciós terv, amelynek része, hogy 
két sávon lehet majd kihajtani a 
körforgalomból Diósgyőr irányá-
ba, a befelé vezető oldalon pedig 
két elkerülő sávot alakítanak ki. A 
vezérigazgató hangsúlyozta, hogy 
a forgalomirányító lámpák han-
golása még nem volt tökéletes, ez 
most már elkészült, ami jelentősen 
javította a helyzetet. A friss méré-
sek szerint csúcsidőben 34 jármű 
volt a legnagyobb torlódás, és ma-
ximum négy perc alatt mindenki 
át tudott haladni a körforgalmon. 
De ez is csökkenni fog az átalakí-
tás után.

Borsos Attila hozzátette: gyor-
san és pozitívan reagált mindenki 
az ügyben, olyan megoldás szüle-
tett, ami mindenki számára megfe-
lelő. Pontos költségeket az átépítés 
kapcsán még nem tudott monda-
ni, de kijelentette, ez plusz kiadást 
a város számára nem jelent, mert 
a Zöld Nyíl beruházás költségeibe 
épül be. 

H. I. | fotó: Juhász Á.

Itt dolgoznak: Bársony u. 1–5., Győ-
ri kapu 35–45., Gyula u. 15–19., Jókai u. 
5–7., Kuruc u. 59–61., Sályi u. 26., Sályi u. 
17–23., Vologda u. 6., Vörösmarty u. 30–
32., Fábián kapu 3.

Hamarosan elkezdik: Arany János 29–
35., Bársony János u. 37–47.

Selyemrét: aláírták a szerződést, elindult a munka
Jövő nyárra újul meg, illetve 
bővül ki a Selyemréti Strand-
fürdő, miután hétfőn aláír-
ták a kivitelezési szerződést a 
közbeszerzési eljáráson nyer-
tes Hajdúép Kft.-vel.

» folytatás az 1. oldalról
A szerződéskötésre azt követő-
en került sor, hogy a Közbeszer-
zési Döntőbizottság október elején 
megszüntette a Selyemréti Strand-
fürdő medenceépítésére kiírt pá-
lyázattal kapcsolatos jogorvoslati 
eljárást. Az érvényes ajánlatot te-
vők közül a legalacsonyabb össze-
gű – 893 704 996 forint – ellenszol-

gáltatást megajánló Hajdúép Kft.-t 
hirdette ki győztesnek az ajánlatké-
rő Miskolci Turisztikai Kft.

– Annak idején élhető várost 
ígértem, ennek megteremtésének 
pedig szerves része a Selyemréti 
Strandfürdő megújulása – hangsú-
lyozta a kivitelezési szerződés aláírá-
sakor Kriza Ákos polgármester. – A 
fejlesztésnek 270 napon belül el kell 
készülnie, így reményeink szerint – 
természetesen az időjárás függvé-
nyében – 2012 nyarán már fogad-
hatja az új létesítmény a látogatókat 
– mondta. A polgármester fontos-
nak tartotta elmondani, hogy a mű-
szaki ellenőrzés a MIK Zrt. feladata, 
így az ellenőrök egyúttal tulajdono-
si szemlélettel végzik majd munká-
jukat a komplexumban.

Tutor Lóránt, a Hajdúép Kft. 
ügyvezetője elmondta, cégüknek 
van már tapasztalata fürdőépítés-
ben, a kiviteli terveket – a korábbi 
fürdőkével összehasonlítva – na-
gyon praktikusnak nevezte, hiszen 
a beruházás értékéhez képest jelen-
tős új vízfelület jön létre.

– A szerződésben foglalt kivi-
telezési idő szerint 2012 július kö-
zepe a beruházás vége, azonban 
szeretnénk ennél hamarabb el-
készülni, ha az időjárás engedi. 
A ma rendelkezésre álló korsze-
rű technológiáknak köszönhető-
en ugyanis télen is lehet dolgozni, 
csak akkor kell leállni a munkák-
kal, ha a hőmérséklet tartósan 6 
Celsius-fok alá csökken – mondta 
Tutor Lóránt.

A műszaki tartalomnak meg-
felelően, egy öt egységből álló ter-
málvizes, feszített víztükrű, víz-
visszaforgató-szűrő rendszerű, 
összesen 1728 négyzetméter víz-
területű medencecsoport épül, 
dögönyözőmedencével (232 négy-
zetméter), ülőmedencével (727 
négyzetméter), egy 25 méteres 
úszómedencével (425 négyzetmé-
ter), csúszdákkal, csúszdameden-
cével (206 négyzetméter) és egy 
háromtagú gyermekmedencével 
(138 négyzetméter). Az új fürdő-
ben minden célcsoport számára 
tud szolgáltatást nyújtani a város, 
ennek köszönhetően a megújult 
strand látogatószáma éves szinten 
meghaladhatja majd a 200 ezret is.

Tajthy Ákos

Kegyeleti hétvége
A miskolci önkormányzati és egy-
házi temetők is meghosszabbí-
tott nyitva tartással várják a ke-
gyeletüket lerovó látogatókat.  

Az összes önkormányzati tu-
lajdonú temető egységesen az 
alábbi időpontokban várja a 
látogatókat: október 29–30., 
szombat–vasárnap: 8–17 óra, 
október 31–november 1., hét-
fő–kedd: 8–21 óra, november 2., 
szerda: 8–17 óra.

A Szentpéteri kapui teme-
tőben a tumultuózus jelenetek 
megelőzése érdekében korlá-
tozzák a gépkocsibehajtást. Így 
október 31-én már csak moz-
gáskorlátozott-kártyával lehet 
behajtani, november 1-jén vi-
szont mindenkinek tilos. Moz-
gáskorlátozottakat indokolt 
esetben a cég saját gépjárművé-
vel szállítja a sírkerten belül. A 
Szentpéteri kapui és a Vasgyá-
ri temetőben november 1-jén 
imaliturgiát tartanak (ezek 
rendjét a 11. oldalon közöljük).

A Deszka temetőben foko-
zott ügyeletet tartanak az ünne-
pek idején. A Szent Anna temető 
nem zárható, de kérik, hogy este 
7-8 óráig lehetőség szerint min-
denki fejezze be kegyeleti láto-
gatását. November 1-jén délután 
4 órától, november 2-án pedig 
délelőtt 10 órától tartanak isten-
tiszteletet a temetőben. Az Ava-

si műemlék temető is hosszabb 
nyitva tartással, fokozott ügyelet-
tel várja a látogatókat. A Mind-
szenti temető este 8 órás nyit-
va tartását november 1-jén 9-ig 
meghosszabbítják, azután a téli 
rend szerint, este 6-kor zárják a 
kapukat. 

– Munkatársaink a temetők-
nél tereléssel segítik majd a for-
galmat, ezen kívül odafigyelnek a 
közbiztonságra, illetve az illegális 
árusítás megelőzése érdekében 
autós járőr járja majd a várost, el-
sősorban a temetők környékét és 
a Búza teret – közölte megkere-
sésünkre Kovács László Csaba 
közterület-felügyeleti és rendé-
szeti osztályvezető. 

–A rendőrök a nagyobb te-
metőknél, pályaudvarokon, par-
kolók környékén, a közlekedé-
si csomópontokon folyamatosan 
jelen lesznek. Kérjük az autóso-
kat, türelemmel viseljék a lassú 
haladást, s vigyázzanak a gyalo-
gosokra is. A gyalogosoktól is na-
gyobb körültekintést, odafigye-
lést kérünk! Kiemelt figyelmet 
fordítunk a gépjárműlopások- és 
feltörésekre, járműről, járműből 
történő lopásokra, viráglopások-
ra, sírrongálásokkal összefüg-
gő rendőri feladatokra – közöl-
te Egyedné Novodonszki Éva, 
a megyei rendőr-főkapitányság 
kommunikációs munkatársa.

Cs.L. – Sz. S.
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Európai színvonalú parkoláson dolgoznak
Javításra szorul az Európa téri 
mélygarázs, míg a Patak ut-
cán elkezdődött a bontással a 
kivitelezés. Mindeközben tu-
datos munkával próbálják át-
alakítani a parkolási szokáso-
kat Miskolcon. 

Többek között erről beszélgettünk 
Perecsenyi Attilával, a Régió Park 
Miskolc Kft. és a Miskolci Város
gazda Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójával. 

– Mi a helyzet most az Európa 
téri mélygarázzsal? Tavaly azt 
mondta, nem túl jó állapotban 
találták a parkolót.
– Igen, sajnos ez nem Miskolc 

büszkesége. Egy konferencián vet
tem részt a közelmúltban, ahol 
rossz példaként, tananyagként te
kintettek erre a mélygarázsra. Vi
zesednek a falak, de emellett egyéb 
problémák is vannak. Most ezek ki
javításán dolgozunk közösen a ki
vitelezővel, tervezővel, műszaki 
ellenőrrel, illetve a szomszédos tár
sasházzal egyeztetve. Különféle mű

szaki megoldások születtek, várjuk 
a kivitelezőnek a végső technológi
ai leírását, amit jóváhagyunk, és el
kezdődik majd a felújítás. A tervező 
elmondása szerint nem volt annyi 
egyeztetés és megbeszélés a terve
zéssel kapcsolatosan az egész kivite
lezés ideje alatt, mint amennyire mi 
most ezt körbejártuk. Én hiszem, 
hogy egy jó megoldást fogunk ta
lálni. Nem szabad azt tolerálnunk, 
hogy egy megbízó semmibe vegye 
a tervezési problémákat, illetve ön
hatalmúlag döntsön.

– Azt azért kijelenthetjük, hogy 
továbbra is biztonságosan hasz-
nálható ez a mélygarázs?
– Természetesen! Szerkezetileg 

nincs probléma, viszont vannak bi
zonyos problémák, amelyeket egy 
új mélygarázsnál nem tudunk el
fogadni. Ez garanciális probléma. 
De szeretnénk emellett megoldani 
a kihajtást is, és a tér felszínén lévő 
problémákat is orvosolni.

– A bontással elkezdődött a Pa-
tak utcai mélygarázs beruházá-
sa is. Ez hogyan áll most?
– A kiviteli tervek már elkészül

tek. Újraszámoltuk több oldalról is 
a költségvetést, és úgy érzem, egy 

nagyszerűen előkészített projekt 
előtt állunk. A napokban elkezdő
dött bontást régészeti feltárás köve
ti. Időközben több közbeszerzést is 
ki kell írnunk, külön a közműkivál
tásokra, külön az építkezésre és kü
lön a felszerelésekre. Ráadásul egy 
beruházási hitelfelvételben is gon
dolkodunk, ami még egy plusz köz
beszerzést fog igényelni.

– Várhatóan mennyire enyhíti 
majd a Patak utcai mélygarázs 
a belvárosi parkolási gondokat? 
– Mindenképpen nagy ki hasz

náltságú lesz, de gondolkodni kell 
kicsit nagyobb léptékben is. A nem
zetközi trend is azt mutatja, hogy a 
földfelszíni parkolókat be kell vin
ni a föld alá. Ez sokkal élhetőbb vá
rost teremt. 

– A miskolciak mennyire szok-
tak át a parkolóházak vagy 
mélygarázsok használatára? 
Esetleg még mindig a felszíni 
parkolókat kedvelik jobban?
– Azt kell mondjam, a felszíni 

parkolókat részesítik előnyben. Kü
lönféle akcióink vannak arra, hogy 
megkedveltessük, megismertes
sük a parkolóházakat mint lehető
séget, alternatívát. Nyáron példá

ul ingyenesé tettük hétvégeken a 
parkolóházunkat, ezt ki is használ
ták, többszörösére nőtt a forgalma. 
De említhetem a nemrég lezajlott 
CineFestet, ahol a látogatók szá
mára ingyenes volt az esti parkolás, 
és itt is jelentős kihasználtságot ta
pasztaltunk. Ez egy rugalmas kíná
latkereslet, ha különböző akciókat 
tudunk biztosítani, akkor egyre in
kább rászoknak erre a lehetőségre. 

– Ön a Régió Park ügyvezetői 
feladatai mellett ellátja a Város-
gazda Kft. vezetői posztját is. Az 
elmúlt időszakban itt a közmun-
kaprogram adott feladatokat. 
Milyen a tapasztalat?

– A közmunkaprogramban több 
mint kétezer munkavállalót fog
lalkoztattunk ebben az évben. Vál
toztak tavalyhoz képest a feltételek, 
a közelmúltban is adtunk be újabb 
pályázatokat. Az, hogy mennyire 
szívesen vesznek részt az emberek 
a programban, egyéntől függ. Az 
biztos, hogy nagyon sokan fordul
nak meg nálunk. Persze, ha csak azt 
mondom, hogy egyszerre dolgozik 
hatszáz közmunkás, ennek pedig öt 
vagy tíz százaléka nem megfelelő
en végzi a munkáját, akkor az máris 
harminchatvan ember jelent.

– Vannak azért jó példák is?
– Természetesen vannak jó pél

dák, sőt, sikerült átvezetni a mun
ka világába közmunkásokat. Olyan 
közmunkás is volt, aki később rész
legvezető lett nálunk. 

– Nyáron a közgyűlés kétmilli-
árd forintnyi kiadás zárolásáról 
döntött. Ez nagyon érzékenyen 
érintette a Városgazda Kft.-t is. 
Hogyan alakul például a takarí-
tás, a fűnyírás, az illegális hulla-
déklerakók felszámolása vagy a 
gyomtalanítás ennek fényében?
– Takarékosan gazdálkodunk. 

Nagyon fontos az, hogy a város mű
ködik, ezt szeretném kiemelni. Mű
ködik, sokkal kevesebb pénzből, 
mint tavaly vagy azelőtt. Átszervez

tük magát a céget is, illetve megpró
báljuk optimálisan kihasználni a 
munkaerőinket. Ugyanúgy folynak 
a parkfenntartási, a köztisztasági 
munkák. Az igaz, hogy most keve
sebbszer nyírtuk a füvet, de ha ke
vesebb pénzből kell gazdálkodunk, 
akkor meg kell vizsgálni, honnan le
het úgy elvenni, hogy a város rend
ben működjön tovább.

– Mennyire váltotta be a Búza 
téri őstermelői piac a hozzá fű-
zött reményeket, és most, hogy 
jön a hideg, mehetnek-e tovább-
ra is vásárolni a miskolciak oda?
– Ez egy kedves kérdés számom

ra. Megalkottuk ezt a piacot úgy, 
hogy őstermelői napok rendezvé
nyével kezdtünk pár hónapja. A ta
pasztalatokból átemeltünk bizo
nyos elveket a piac működésébe, 
működési szabályzatába. Ebben azt 
fogalmaztuk meg, hogy a téli hóna
pokban csak hétvégén fog működ
ni a piac. Viszont az eladók, az otta
ni őstermelők már jelezték, hogy ők 
akár több helypénzt is fizetnének, 
csak több napig legyen nyitva a pia
cuk. Ez közgazdasági számítást igé
nyel, ha megfelelő számú ősterme
lő igényli a piacot, illetve ha a város 
lakossága is igényli, akkor nem csak 
hétvégén fogjuk nyitva tartani. 

H. I.

„Az igazak emlékezete áldott”
Minden évben visszatérő ünnepekről van szó, amikor a reformá-
ció eseményéről és a halottak napjáról beszélünk. Forduljunk éppen 
ezért a történeti gyökerekhez, hogy a két esemény alapját és kiindulá-
sát szemügyre vehessük.

A keresztyén egyház életében 1517. október 31-én egy olyan fordu-
lat következett be, melyet előre látni nem lehetett volna. Luther Már-
tont mint szerzetest mélyen megrendítette egy olyan esemény, ahol a 
bűnbocsánat Bibliától idegen megfogalmazásával találkozott, és lelki-
ismerete arra kényszerítette, hogy erre válaszoljon. Megfogalmazta 95 
tételben, hogy a Biblia mit tanít a hitről, a megtérésről és a bűnbocsá-
natról. Ez azonban az addig elfogadott tanítással teljesen ellentétben 
állt, így óriási vitát váltott ki, és nagy lelki küzdelmet indított el.

Mi hát az igazság a hit kérdésében? Ezzel indult el a reformáció, 
mely, amint a neve is mutatja, arról szól, hogy az egyház nem élhet 
a hagyományból, a megszokott és eddig igaznak elfogadott tantételek-
ből, hanem mindent újra meg kell vizsgálni. Az egyház, melyet eddig 
állításaiban változhatatlannak és öröknek hittek, megújulásra szorul, 
mégpedig a Biblia, közelebbről Jézus Krisztus kijelentései alapján. Pél-
dával élve, amint egy hangszer, mondjuk egy zongora, lehangolódik, 
újra kell hangolni, hogy a muzsika tiszta legyen. A víz a forrásból el-
indulva tisztaságából veszít, tehát vissza kell menni egészen a forrásig. 

Szépen megfogalmazza ezt egy imádság, amelyet 1528-ban a berni 
disputa résztvevői közösen mondtak el: „kérjük, hogy a mindenható 
Isten ajándékozzon meg bennünket szent igéjének helyes és igaz értel-
mével.” Ebben a mondatban a reformáció igazsága benne van: az egy-
ház nem tekinthet úgy magára, hogy birtokában van az igazságnak, 
hanem ezt újra és újra keresni kell. Más szóval ez azt jelenti, hogy „az 
egyház nem intézmény, hanem esemény”, azaz nem statikus, változat-
lan, örök igazságok rendszerében élő, hanem dinamikus, Isten titkait 
mindig kereső és újat tanulni kész közösség. A reformáció azt jelenti: 
„Az egyháznak mindig meg kell újulni”. Az egyház reformációja, meg-
újulása tehát nem új alapítását vagy renoválását jelenti, hanem azt, 
hogy egy csodára építünk, és arra hagyatkozunk, arra ugyanis, hogy 
az egyház egyedül Isten kegyelméből és az ő jelenléte révén válhat ke-
resztyén egyházzá.

A halottak napja középkori eredetű ünnep. Sevillai Izidor pápa (636) 
rendelte el, és elterjedése Odil clunyi apát nevéhez fűződik, aki a szer-
zeteseket utasította, hogy a mindenszenteket követő napon emlékezze-
nek meg imádságukkal a halottakról.

A halottak napja legáltalánosabb szokása a sírokon történő gyertya-
gyújtás. De a szeretteinkre való emlékezés elsősorban nem szertartá-
sokkal, hanem lélekben történik és nincs egy naphoz kötve. Hálát kell 
adni azokért, akiket Isten nekünk adott, és akiknek az életét a mienk-
kel összekötötte. Ennek az emlékezésnek az értelme akkor értékes, ha 
szeretteinket körülvesszük még haláluk előtt szeretettel és jóságunkkal. 
Így lesz értelme a későbbi megemlékezésnek, mert a Biblia szerint: „Az 
igazak emlékezete áldott”.

Szathmáry Sándor
teológiai professzor

„Ugye, nem hiába álmodtak egy demokratikusabb világot…?”
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára emlékeztünk

Központi városi ünnepséggel, gálaműsorral, a városi emlék-
helyek megkoszorúzásával és családi programokkal foly-
tatódtak múlt szombaton az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 55. évfordulója alkalmából rendezett, és már 
pénteken elkezdődött miskolci megemlékezések.

Kriza Ákos polgármester a városi 
ünnepségen, a Hősök terén mondott 
ünnepi beszédében azt hangsúlyoz
ta, hogy a kommunistaszo cialista 
világrend végérvényes bukása 1956. 
október 23án Magyarországon kez
dődött. Ehhez járultak hozzá a mis
kolci események, melyekre mél
tán lehetünk büszkék. A Nehézipari 
Műszaki Egyetem hallgatói, a forra
dalmi Diákparlament, a Dimávag 
dolgozóinak Munkás Szervező Bi

zottsága, a miskolci üzemek dol
gozói és mindenki, aki csatlakozott 
hozzájuk, akkor nem gondolták, 
hogy hősök lesznek. Mert sodorta 
őket a szabadságba, az önállóságba, 
a szeretetbe vetett hit.

– Ugye, az ’56os forradalmárok 
nem hiába álmodtak egy demokra
tikusabb világot, s haltak meg érte? 
Biztosan nem. Hiszen most meg
van a lehetősége, hogy együtt ter
vezzük a jövőt. És ne csak tervez
zük, hanem tegyük is azt, amit 
eleink elvárnának tőlünk. Ha képe
sek leszünk megújulni, akkor nem 
hiába volt elődeink véráldozata, s 
talán méltón tudjuk továbbadni 
gyermekeinknek a forradalom ha
gyatékát! – zárta szavait Kriza Ákos.

Szombaton reggel a Zsolcai ka
pui emléktábla, Nagy Imre emlék
táblájának, Nagy Attila szobrának 
és a Megyei Munkástanácsok em
léktáblájának koszorúzásával kez
dődött a megemlékezés, a helyszí

neken ünnepi köszöntőt mondott 
Csöbör Katalin, Nagy Kálmán és 
Sebestyén László országgyűlési kép
viselő. Ezt követően a Hősök teme
tőjében lévő emlékhelyet is megko
szorúzták, itt Vitéz Szabó István és 
Várhegyi Zoltán elevenítette fel az 
55 évvel ezelőtti miskolci esemé
nyeket. Vasárnap családi progra
mokkal folytatódott az ünnepség 
a belvárosban, majd a Művészetek 
Házában tartott ünnepi díszelőadás 
zárta a megemlékezéseket.

Tájodüsszeia
Mi a tájépítészet? Kik a tájépí
tészek és mit csinálnak? Meg
tudhatjuk november 4én az 
ITCben, ahol a Magyar Épí
tész Kamara Táj és Kertépí
tész Tagozata Tájodüsszeia 
címmel rendez kiállítást. Az 
egész napos konferencia mel
lett délben – november 20áig 
látogatható – kiállítás nyílik.

Országzászló: megemlékezés, adakozás
Megemlékezést tartanak a miskol
ci Országzászlónál november 4én, 
pénteken délután 5 órától a szovjet 
csapatok 1956os bevonulására, a 
forradalom és szabadságharc leve
résére emlékezve. Szabó Sándor lel
kész, a Lévay József Közművelődé
si Egyesület elnöke azt is elmondta, 
hogy újra gyűjtésbe kezdenek. 

– Az emlékmű költségeinek dön
tő része már együtt van, jelentős fel
ajánlások érkeztek, köszönet érte   
– mondta Szabó Sándor. A még hi
ányzó anyagiak összegyűjtése érde
kében azonban újra adakozásra ké
rik mindazokat, akik azonosulnak 
azzal az eszmeiséggel, amit az Or
szágzászló jelképez. 

Mint ismeretes, a miskolci Or
szágzászlót idén, az augusztus 20i 
ünnepi programok keretében szen
telték fel. A magyarság összetarto
zását, nemzettudatát, jövőbe vetett 
hitét szimbolizáló emlékmű több 
mint fél évszázad után került vissza 
eredeti helyére, a Népkertbe.

Sz. S. 
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„Az ér először célba, aki hamarabb felkelt”
Kriza Ákos polgármester a választások óta eltelt egy évről – a kényszerítő körülményekről és a hosszú távú tervekről

Egy év után érdemes visszatekinteni bármilyen munkára, hiszen eny-
nyi idő elég ahhoz, hogy a pontos helyzetkép mellett már a folyamatok is 
kirajzolódjanak. És természetesen érdemes a rövid távú eredményeket, 
vagy épp az azonnali megoldást kívánó problémákat is számba venni. 
Erre kértük tizenkét hónappal az önkormányzati választások után Kriza 
Ákost, Miskolc polgármesterét.

– Választási programját három fő kérdés 
köré építette: munkahelyteremtés, biztonsá-
gos és élhető Miskolc. Hogyan látja: melyik 
területen sikerült a legtöbbet előre haladni?

– Hamar kiderült, a város működésének 
a biztonsága az első és legfontosabb felada-
tunk. Nehéz terhet örököltünk: kétmilliár-
dos túlköltekezést kellett kezelni, valamint 
a városra hárul egy két és fél milliárdos tar-
tozás is. Ezt a két szorongató kötelezettsé-
get figyelembe véve alakítottuk ki a költség-
vetést. Bevétel-növekedés ilyen rövid távon 
nem volt elérhető, ezért első körben, szívós 
munkával, a költségek lefaragásával lehe-
tett a pénzügyi konszolidációt megteremte-
ni. Éppen ezért a költségek aprólékos átvizs-
gálása és precíz tervezés után tudtuk a város 
működését fenntartani, úgy, hogy a spóro-
lást magunkon kezdtük. Az is hamar látha-
tóvá vált, hogy ez kevés, ezért következett 
be a kétmilliárdos zárolás, amit reményeink 
szerint – az év végén derül ki, milyen mér-
tékben – fel tudunk oldani. Ez volt a legfon-
tosabb feladat a munkánk első periódusá-
ban. Ezzel párhuzamosan természetesen a 
munkahelyteremtés, amitől – önmagában 
vett fontossága mellett – hosszú távon költ-
ségeink csökkentése és bevételeink növeke-
dése várható. 

– Ez utóbbira nyilvánvalóan vissza kell tér-
nünk. Azonban a kezdeti lépések között volt 
egy jelentős momentum, több mint hetven 
olyan ügyben tettek feljelentést az ügyész-
ségen, amelyeknél felmerült a gyanú: a vá-
rost megkárosító törvénysértés történt. Hol 
tartanak ezek az ügyek?

– A nyomozati szakaszban járunk. Az 
ügyészség összevontan, egy ügyként keze-
li feljelentéseinket, de rengeteg anyagot be-
kértek tőlünk, folyik ezek tematizálása. A 
labda nem nálunk van. Bármi, ennél konk-
rétabbat csak az ügyészség tudna mondani.

– Nézzük akkor az egyik legégetőbb kér-
dést, a már ön által is említett zárolást. Az in-
tézmények hogy tudták, tudják kezelni ezt a 
kétségkívül nehéz helyzetet? 

– Azt már többször is elmondtam: ed-
dig nem vettünk fel, és nem is szeretnénk 
felvenni működésre hitelt. Az látható, hogy 
vannak még lehetőségek a költségcsökken-
tésre. És az is, hogy vannak olyan intéz-
mények, amelyeknek nem volt tartalékuk, 
ezeknél a zárolás nem érhet el hatást, mert 
kötelező feladat ellátatlanul nem marad-
hat. Szeretném ugyanakkor elmondani az 
iskolák állami átvételével kapcsolatban: ezt 
a kistelepülések érdekében kezdeményezte 
a kormányzat. A várható jogszabály szerint 
a 2000 főnél nagyobb lélekszámú települé-
sek saját kezükbe vehetik iskoláik sorsát. Mi 
ezen települések közé fogunk tartozni, mert 
van olyan szellemi és gazdasági potenciál a 
városban, hogy saját maga alakítsa ki a lehe-
tőségek, illetve kihívások függvényében ok-
tatási rendszerét. 

– Jövőre még nagyobb lesz a korábban fel-
vett hitelek adósságszolgálata, mint az idén. 
Hogyan lehet kikerülni ebből az adósság-
csapdából? 

– A teher egyre nő, az ez évi 1,5 milli-
árd jövőre 2,5 milliárd lesz. Éppen ezért a 
működési hatékonyságot a maximumra 
kell pörgessük. Számos olyan teendőt elvé-
geztünk az idén, ami jövőre már csökken-
ti a költségeket. Említhetném az öt okta-
tási intézmény egyházi kézbe adását, ami 
több mint százmillió forintos megtakarí-
tást jelent. Központosítottuk a beszerzése-
ket, ugyanis jelentős árengedményeket lehet 

így elérni. Csak az, hogy a MIHŐ közösen 
pályáztatta meg az intézmények földgázbe-
szerzését, több mint százmilliós megtaka-
rítást eredményezett, ugyancsak százmil-
lió forint fölöttit az informatikai rendszer 
átvizsgálása. Áttekintettük az intézmények 
működését is, és csak példaként említve, 
alig 40 százalékban kihasznált kollégiumo-
kat találtunk. A hatékonyságnövelés tehát 
nagyon nagy lehetőségeket rejt magában. 
Úgy látom, így elő tudjuk teremteni a mű-
ködéshez szükséges összeget.

– A hatékonyságnöveléssel párhuzamosan 
mindig felmerül a munkahelyek számának 
kérdése is.

– Tévhit, hogy a reorganizációnak a 
munkahelyek csökkenésével kell járni! Néz-
zük az előbb említett, nem megfelelően ki-
használt kollégiumokat: ha kevesebb épü-
letben helyezünk el ugyannyi diákot, akkor 
ugyanannyi tanárra van szükség – viszont 
kevesebb épületet kell fűteni. A Holding 
cégvezetői és a hivatali főosztályvezetők 
részvételével létrehoztunk egy reorganizáci-
ós csoportot, amely a teljes intézményháló-
zat, illetve a városi cégek működését vizsgál-
ja, és javaslatot tesz a működési hatékonyság 
növelésére. Olyan rendszert szeretnénk ki-
építeni, ami a lényegét tekintve úgy műkö-
dik, mint egy nagyvállalat: mindig látjuk a 
számokat, milyen a bevételi, kiadási oldal, 
a rendszer legfinomabb rezdüléseit is lehet 
a csúcson érezni. Hiszen ha idejében törté-
nik a beavatkozás, akkor finoman és haté-
konyan át lehet hangolni a rendszert.

– A munkahelyek megtartása nyilvánvalóan 
jó – de Ön a munkahelyteremtés polgármes-
tere kívánt lenni.

– Nemcsak kívántam, hanem kívánok is 
a munkahelyteremtés polgármestere len-
ni! Ahhoz, hogy nagybefektetők érkezze-
nek a térségünkbe, megfelelő épített és hu-
mán infrastruktúra szükséges, magyarán 
ipari park és képzett munkaerő. A Holding-
ban külön csapat foglalkozik a gazdaság-
élénkítéssel, munkahelyteremtéssel. Elju-
tottunk oda, hogy az egy évvel ezelőtt még 
meglehetősen szellős Mechatronikai Park 
ez év végére betelt, jelenleg új területek be-
vonásán dolgozunk, ami meg is valósulhat 
az év végéig. A déli ipari park területének 
fejlesztéséhez, bár szűkösek a lehetőségek, 
pályázati pénzeket igyekszünk megszerez-
ni. A képzés-szakképzés rendszerének a fe-
lelőse az önkormányzat humán főosztálya. 
Épp a vezetője, Kiss Gábor felvetésére szüle-
tett meg a Bosch két szakképző műhelye az 
Andrássyban. Hiszen az világos volt eddig 
is, hogy nem az egyetemi, hanem a közép-
iskolai képzéssel van probléma. Most arra 
törekszünk, hogy az igényeknek megfelelő 
képzési rendszer alakítsunk ki. 

– Az, hogy a Mechatronikai Park betelt, mi-
kor lesz érezhető a munkaerőpiacon?

– Pont ezen a héten helyeztük volna el a 
drótgyár alapkövét, ezt csak egy betegség 
akadályozta meg, rövid időn belül megtör-
ténik, és a kivitelezés végeztével indulhat a 
termelés. A másik nagy befektető, akit csak 
„finnekként” szoktak emlegetni, már kere-
si a munkaerőt, első lépésben 3-400 főt, és 
folyamatban van a dominánsan magyar, de 
kínai technológiájú és résztulajdonú LED-
gyár előkészítése is. Amit látni kell: általá-
ban a gondolat felmerülésétől a döntésig 
egy év eltelik, aztán jön a telepítés, az épí-
tés… A most folyó tárgyalások így körülbe-
lül két-három év múlva hozhatnak érzékel-
hető eredményt. 

– A létbiztonság után a közbiztonságról. Két, 
igen problémás területről feltétlenül beszél-
ni kell, ez Lyukó és az Avas.

– Az első nagy feladat Lyukó helyzeté-
nek a konszolidálása volt. Személyes egyez-
tetésen voltam a belügyminiszter úrnál, aki 
egy külön munkacsapatot állított fel a meg-
oldás érdekében. A közterület-felügyelet és 
rendőrség munkatársai felmérték a helyze-
tet, összeírták az ott lakókat, az ingatlano-
kat, megnőtt a rendőri jelenlét – láthatóan 
kicsit nyugodtabb a helyzet. Az Avason – 
a feladatát ellátni nem tudó városőrség he-
lyett – megnöveltük a közterület-felügye-
let jelenlétét. Nagyon sok olyan problémás 
család, amely nem tartotta be a társadalmi 
együttélés szabályait, elköltözött a városból. 
Vannak részeredményeink, de távolról sem 
járunk az út végén. 

– És milyen lépésekre készülnek ezen a hosz-
szú úton?

– Hónapokkal ezelőtt külön csoport jött 
létre a jogi és közbiztonsági bizottság veze-
tőjével, Kiss Jánossal az élén, amely jogi ol-
dalról elemzi, hogyan lehetne normalizál-
ni a helyzetet. Lyukóban már van egy olyan 
szereplője a programunknak, akinek a tevé-
kenysége munkahelyet teremt majd, igaz, 
egyelőre csak kisebb létszámban. Ezzel pár-
huzamosan folyamatban van a közösségi 
ház kialakítása. A három elemtől – közössé-
gi ház, munkahelyteremtés és a gyermekvé-
delem fokozott jelenléte – elindul egy olyan 
komplex folyamat, amelytől gyors sikereket 
várunk. Tisztában vagyunk azzal is, hogy 
az elhagyott ingatlanos területeken nem állt 
meg a betelepülés. Ezért is a közterület-fel-
ügyelet és a rendőrség együttesen járőrözik. 
De fontos szerepet kapott az okmányiroda 
is, hiszen a betelepülők többsége segélyes, 
márpedig, ha nem kap lakcímkártyát, ak-
kor segélyt sem. Hosszú idő, amíg egy ilyen 
rendszer összeáll, és minden elem a helyé-
re kerül... 

– A régóta napirenden lévő nagy projektek 
közül a Zöld Nyíl halad, ha nem is mindig a 
„maga útján”, elkezdődött Diósgyőr–Lilla-
füred turisztikai fejlesztése, a legneuralgi-
kusabb pont, Tapolca, azonban még mindig 
kérdéses.

– Nézzük ezeket külön! Számos olyan 
projektet örökölünk, amin még nagyon so-
kat kellett dolgozni, ilyen többek között a 
Zöld Nyíl is. Hogy mást ne említsek, a ter-
vek szerint épült Újgyőri főteret is át kell épí-
teni, és az ilyen hibák gyors beavatkozásokat 
igényelnek. Éppen ezért én magam is raj-
ta tartom a szemem a projekten, és abban a 
pillanatban, hogy azt látom, rossz utakra té-
vedne, közvetlenül beavatkozunk, mert ne-
künk fontos, hogy a város élhető és műkö-
dőképes maradjon. Vannak természetesen 
hosszabb távon megoldandó problémák. 
Például az egész Zöld Nyíl, a tervek szerint 
is, közlekedési korlátozást kell, hogy ered-
ményezzen, és már most látható, hogy az au-
tósok kiszorultak megszokott útvonalukról. 
Ezért gondoskodni kell újakról! Méghoz-
zá úgy, hogy a menekülésre használt utcák-
ról visszatereljük a forgalmat az utakra. Így 
sürgető lett az északi és a déli tehermentesítő 
egyébként is tervezett fejlesztése. Az elmúlt 
egy évben elkészült a közlekedési koncepció, 
aminek ez is fontos része. A pályázati lehe-
tőségeket most vizsgáljuk. Szeretnénk, ha a 
2011–2013-as uniós támogatási időszakban 
a kialakításra is sor kerülhetne.

– És Tapolca?
– Nagyon fontosnak tartom hangsúlyoz-

ni: csak olyan fejlesztésekbe szabad bele-
kezdeni, amit a város később gazdaságilag 
is fent tud tartani, vagy még jobb, ha fenn-
tartja magát, sőt, bevételt is hoz. Ezért volt 
egyéves folyamat – a lakossági fórumoktól 
kezdve –, míg eljutottunk odáig, hogy tu-
risztikai koncepció szintjén körvonalazó-
dott, mi lehet itt a fenntartható fejlesztés. 
Folyamatos tárgyalásban vagyunk a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökséggel, reméljük, 
hogy bár szeptemberre ígérték, most már 
valóban hamarosan megnyílik a turiszti-
kai pályázati ablak. Mi az egész Hejő-völgy-
ben gondolkodunk. Ám, hogy első körben 
mit tudunk a kiviteli tervekig és természe-
tesen az építésig eljuttatni, azt a pályázati le-
hetőség határozza majd meg. Szerencsé-
re Tapolca nemcsak helyi, hanem országos 
érdekeltségű ügy – hiszen maga a Barlang-
fürdő európai ismertségű. Bár, tegyük hoz-
zá, a közelmúltban itt jár koreai delegáció is-
merte a fürdőt, viszont érdekes módon nem 
tudta Miskolchoz kötni. Tehát még turiszti-
kai marketingben is van fejlődni valónk… 
Visszatérve: azt mindenki tudja, hogy az 
alapprioritás a strand, ami már a pályáza-
ti kritériumok miatt sem lehet majd más, 
mint négy évszakos, minimum 300 napos 
nyitva tartású. És ha már strand: ne men-
jünk el szó nélkül amellett, hogy a komoly 

jogi és gazdasági problémákkal terhelt se-
lyemréti projekt rendezése után a héten 
megkezdődött a fürdőben a munka, és 270 
napon belül lesz egy új strand Miskolcon!

– Vajon ugyanígy látni-e a fényt a piac és az 
Avas szálló „alagútjának” végén?

– Mindkét ügyben úgy beszélhetünk 
részeredményekről, hogy a végét még nem 
látjuk. Az Avas szálló esetében az már lát-
szik, hogy a bírósági ügynek nemsokára 
vége. És várunk az örökségvédelem dönté-
sére is, mert egyetlen befektető sem szeret-
ne problémával terhelt ingatlannal foglal-
kozni. A piac esetében három szereplő van: 
a finanszírozó, az Ikeron és város. A finan-
szírozó bankkal tárgyaltunk és tárgyalunk. 
A végét, a megoldás idejét azonban nem 
látjuk. Ezért tettük, amit megígértünk: létre-
hoztuk az őstermelői piacot, és ezt a továb-
biakban is fenntartjuk.

– Az energiahatékonyság, az „élhető város” 
területén több programot is elindítottak, hol 
tartanak most ezek?

– Nagyon sokrétű téma ez. Kezdhetjük 
azzal, hogy folytatódik a miskolciak szá-
mára igen lényeges panelprogram. A leg-
utóbbi körben az országban elosztott pén-
zek közel 10 százaléka Miskolcra került! És 
információink szerint hamarosan újabb for-
rások nyílnak meg, újabb lakóközösségek 
juthatnak pénzhez. Itt beszélhetnénk arról, 
hogy a különböző zöld energiákat szeret-
nénk előtérbe helyezni a város működésé-
ben, erre számos projekt indult, amelyek be-
érési ideje 1-2 év. És e témában eljuthatunk 
a két nagy programig. Az egyik csatlakozá-
sunk – a megyei jogú városok közül elsőként 
– a Green City mozgalomhoz. Ez nem azt 
jelenti, hogy mindenhol fákat fogunk ültet-
ni, hanem, hogy természetközeli élettereket 
alakítunk ki, amelyeknek így energiaháztar-
tásuk is jobbá válik. Ez a szemlélet már a hét-
köznapi munkánk része, minden egyes ter-
vet úgy fogunk elfogadtatni, hogy ezeket 
az elveket érvényesítjük benne. A másik az 
a hét megyei jogú várost összefogó energe-
tikai pályázat, amelynek Miskolc a geszto-
ra, és amelynek sorsa, számos uniós szűrőn 
már átjutva, valószínűleg még az idén eldől. 
Ez – többek között – megteremti a lehetősé-
get, hogy a tömegközlekedésben elektromos 
járművek közlekedhessenek. A fokozatos, 
teljes csere hosszú időt vesz majd igénybe, 
de előre kell néznünk, és ha ezt tesszük, azt 
látjuk, hogy az autógyártók tíz éven belül 
elkezdik az elektromos járművek sorozat-
gyártását… Egy évvel ezelőtt is úgy gondol-
tam, hogy Miskolcnak egy-két fejlődési lép-
csőt át kell ugrania, ha talpon akar maradni, 
ezek a projektek ezt a célt szolgálják. Keres-
sük nap mint nap az új lehetőségeket, mert 
tudjuk: mindig az ér először célba, aki ide-
jében felkelt. 

Csörnök Mariann

Számos olyan projektet örökölünk, amin még nagyon sokat kellett dolgozni, ilyen többek között a Zöld Nyíl is | fotó: Juhász Á.
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6  hirdetés

Kik nyerik a B.-A.-Z. megyei PRIMA Díjat 2011. évben? 
Kik kapják a 3 x 1 millió forintos PRIMA Díjat és a 250 000 Ft-os Közönségdíjat?
Kik kapják Mancs gyönyörű bronzszobrát?
A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA Díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének leg-
kiválóbb képviselőit ismerjük el.
A megyei PRIMA Díj várományosai 3 kategóriában indulnak és minden kategóriában 3 jelölt verseng a legjobbnak járó kitüntetésért.
A kategóriák győztesei 2011. november 12-én a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA Gálán vehetik át a nettó 1-1 millió Ft pénzjutalmat és a 
gyönyörű Mancs-szobrot. A szakmai elismeréseken túl a közönség által legjobban kedvelt személyiség nettó 250 000 Ft különdíjban részesül.

MAGyAR tuDOMáNy KAteGóRIáBAN:
1. DR. LAKAtOS IStVáN egyetemi tanár, akadémi-

kus, kutatóprofesszor, az MTA miskolci elnöke. Ku-
tatási területe: bányászati kémia, alkalmazott fizikai 
kémia, analitikai kémia és kolloidkémia. Kitünteté-
sei: Munka Érdemrend, Kiváló Feltaláló, Széchenyi 
professzori ösztöndíj, Egyetemi Díszoklevél, MAB Ki-
tüntető Tudományos Díj.

2. DR. ROóSZ ANDRáS egyetemi tanár, akadémikus, 
az MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport vezető-
je. Kutatási területe: az anyagtudomány területén a 
kristályosodási és átalakulási folyamatok szimuláció-
ja földi és űrkörülmények között. Kitüntetései: Eötvös 
József-, Nagy Ernő-, Szent Borbála- és Akadémiai Sza-
badalmi Díjas  mestertanár.

3. DR. DOBROSSy IStVáN történész, nyugalmazott 
levéltárigazgató. Kutatási területe: több évszázados 
néprajzi, levéltári forrásokat feldolgozva íróként, szer-
kesztőként több mint száz könyvet jelentetett meg. 
Kitüntetései: Szabó Lőrinc-díj, Miskolc Város Díszpol-
gára, Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje.

SZíNháZ éS FILMMűVéSZet KAteGóRIáBAN:
1. CSAPó JáNOS színművész, a Miskolci Nemze-

ti Színház művésze, karakterszínész, jellemábrázo-
ló képessége számtalan kisebb-nagyobb szerepben 
tette emlékezetessé alakítását. Kitüntetései: Déryné- 
gyűrű, Érdemes művész, Munka Érdemrend, Miskolc 
Város Díszpolgára.          

2. JANCSó DóRA színművész, a Miskolci Nemzeti 
Színház művésze, prózai és zenés produkciókban is 
számtalan főszerepet játszott. Kitüntetése: a megye 
Év Színésze Díj tulajdonosa.

3. SeReS ILDIKó színművész, rendező, a Miskolci 
Nemzeti Színház művésze. Primadonnaszerepeket 
és számtalan zenés és drámai főszerepet játszott el. 
A Nemzetközi Operafesztivál kísérő programjainak 
művészeti vezetője, szervezője, rendezője.  Kitünte-
tései: Máthé Baba-díjas, Nívódíjas, Déryné-díjas, Já-
szai-díjas.

MAGyAR OKtAtáS éS KöZNeVeLéS KAteGóRIáBAN: 
1. DR. SZABó eMeSe orvos, gyermekgyógyász, oktató, 

a B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermek-rehabilitációs Osz-
tályának osztályvezető főorvosa, a „GYERE” Gyermek- 
rehabilitációs Alapítvány kuratóriumi elnöke, az MTA 
rehabilitációs munkabizottságának titkára. Részt vesz 
az orvosok, védőnők, szakasszisztensek képzésében, 
tanít a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán.

2. BARNA GyöRGy muzeológus, a Lézerpont Látvány-
tár létrehozója, mely 40 éves gyűjtés eredményeként 
megtalált, megőrzött kultúrtörténeti értékeket 10 ki-
állítási témacsoportba rendezve egyedülállóan mutat 
be a nagyközönség számára. Miskolc város Pro Urbe 
díjasa.

3. DR. SáNDOR ZOLtáN főiskolai tanár, karvezető, a 
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intéze-
tének igazgatója, a miskolci kóruskultúra kiemelkedő 
személyisége, a Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke, a Miskolci Hassler Énekegyüttes 
vezetője. Kitüntetései: Miniszteri dicséret, Artisjus-dí-
jas, Miskolci Gyémántok-díjas.

hogy ki a legérdemesebb  
a PRIMA Közönségdíjra, azt ön döntheti el!
Vágja ki az újságból a kedvencéről szóló részt és a VOSZ 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. számú 
címére való elküldésével esélyt adhat kedvencének a díj megnyerésére. 
Szavazatát leadhatja továbbá a primaszavazas@gmail.com e-mail címen (egy e-mail címről 
csak 1 szavazatot fogadunk el), illetve interneten a  www.voszborsod.hu honlapon 2011. no-
vember 8-ig.

Pazarlást fotóztak
Ne pazarolj! címmel fotópályázatot hirde-
tett a II. Rákóczi Ferenc Általános és Ma-
gyar–Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 7. 
és 8. osztályos tanulói számára. A témát 
egy korábban megnyert pályázat tartalmi 
előírásait figyelembe véve a környezettu-
datossághoz és a természetvédelemhez kö-
tötték.

A projektbe bevont tanulók által készített mint-
egy 40 fotó az energiatakarékosságról, a víz- és 
gázmegtakarításról, valamint a hatékony fel-
használás előnyeiről szólt. Az értékes tárgyju-
talmakat október 25-én, kedden vehették át a 
nyertesek.

– A gyerekek nagyon aktívak voltak ebben a 
projekttémában is, örömmel kapcsolódnak be 
a programokba – mondta Pásztorné Bakó Már-
ta iskolaigazgató. Az elkészítésnél a tanulók öt-
leteiket, tapasztalataikat hangsúlyozták a fo-
tókon. A tanárok feladata most elsősorban az 
irányítás volt, de a témameghatározás, a felvé-
telek minden esetben a tanulók elképzeléseit 
tükrözték.

A természet figyel rád, éld meg tudatosan 
a mát és a holnapot! című KEOP-pályázaton 
mintegy 3,8 millió forintot nyert az általános is-
kola a környezettudatosság és a természetvé-
delem fontosságának hangsúlyozására. A szep-
temberben indult programsorozat 2. állomása 
volt a fotópályázat, és egészen a következő év 
május végéig több alkalommal tartanak még fi-
gyelemfelkeltő, a diákok kreativitását fejlesztő 
ötlet- és rajzpályázatot, valamint ehhez kapcso-
lódóan előadásokat.

A fotópályázat zsűrijének tagjai között diá-
kok is értékelték egymás fotóit, véleményt cse-
rélhettek, ami közvetve segíthette a környezeti 
kompetenciák fejlesztését. A legjobb 5 nyertes 

pályamű készítői értékes minikamerákat ve-
hettek át.

Az eredményhirdetés után egy környezet-
védelmi szakember társaságában filmvetíté-
sen vettek részt az iskola tanulói, melyet egy 
interaktív beszélgetés követett. A film apropó-
ján megoszthatták egymással élményeiket, be-
nyomásaikat. A programsorozat első állomá-
sán megrendezett kerékpárverseny nyertesei 
is ezen a napon vehették át nyereményeiket: ők 
térdvédőt és sisakot nyertek.

Az intézmény korábbi sikeres pályázatai le-
hetőséget teremtettek a környezettudatos ne-
velésre. Az iskola helyi tantervébe beépítet-
ték azokat a speciális tartalmakat, melyek ezen 
kompetenciák fejlesztésére szolgálnak. Az el-
nyert pályázati tartalmak lehetőséget adnak egy 
élhető környezet megvalósítására.

Zöld Nyíl: irány Diósgyőr!

Végéhez közelednek a Zöld Nyíl villamos-
projekt rekonstrukciós munkálatai a meglé-
vő villamospálya útvonalán. Iskolakezdésre, 
szeptember 1-jére sikerült elindítani a villa-
mosközlekedést a Thököly utca és a Diósgyőri 
Gimnázium között. Következő állomás: a diós-
győri városközpont. Ennek az átadása novem-
ber közepére lett ütemezve, de a jó időjárásnak 
és a kivitelezési munkáknak köszönhetően a 
tervezettnél korábban járhatnak a villamosok a 
diósgyőri városközpontig. November 7-én irány 
Diósgyőr, immár villamossal!

A próbajáratok a tervek szerint november 2-án 
indulnak, és az újabb pályaszakasz tesztelése után 
nem kell többet villamospótlóval utazni Diósgyőr-
be, hiszen a felújított pályán az 1-es villamos a Ti-
szaitól a diósgyőri végállomásig fog közlekedni. 
A diósgyőri végállomás épületétől elbúcsúzva, új 
megálló fog épülni a többihez hasonlóan, melynek 
egyedi elemét a diósgyőri vár ihlette.

Egy nagy szakasz azonban még hátravan: 
december végére el kell készülnie a meghosz-
szabbításnak is, hogy jövő év elejétől már Felső-
Majláthig utazhassunk villamossal.
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HIrdetés

HIrdetés

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

Hogyan rendelheti meg 
gyógyszerét a Gyogyófutárral?

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

Házhoz visszük a gyógyulást!

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

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

rendelkezésére áll
u  nemcsak készpénzes, hanem egészség 

pénztári és bankkártyás fizetést is kínálunk

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

Tel.: 46/532-231 

Milyen további előnyöket kínál  
a Gyogyófutár?

Helyes tartás, jó szék az egészségért
Ülő nemzet vagyunk, az 
újabb pedig ülő nemzedék 
is. Érdemes hát odafigyelni, 
hogyan tehetjük egészsége-
sebbé a széken eltöltött időt!

– Már gyermekeknél is előfordul, 
de felnőtteknél nagyobb szám-
ban vannak jelen a helytelen tar-
tás okozta fájdalmak. Az isko-
lákban szerencsére rájöttek arra, 
fontos, hogy a gyerekek ne üljenek 
sokáig féloldalasan, ezért időnként 
padsort cserélnek. Az iskolabúto-
rok azonban nem megfelelőek – 
mondta érdeklődésünkre Riskó 
Ágnes, az Ortopéd Sebészeti Osz-
tály főorvosa. Hangsúlyozta: sokat 
tehet az ember azért, hogy helyes 
testtartásra „kényszerítse” magát – 
ezzel sokat téve egészségéért is.

A helytelen testtartás, az, hogy 
valaki sokáig görnyedten ül,  
váll-, hát- és nyakizom-fájdalma-
kat okozhat, s ez csupán a kezdet.

– Ha sokáig helytelenül tart-
ja magát az ember, vagy féloldala-
san ül, akkor befeszülhet a nyak- és 
vállizom, illetve a hát izomzata. Ha 
a nyakizmok befeszülnek, leszorít-
hatják az ereket, így kevesebb, oxi-
génben dús vér jut az agyba, ez pe-
dig szédülést és fejfájást is okozhat 
– hangsúlyozta a főorvos.

Ma már léteznek különféle se-
gédeszközök, amelyek segítenek 
helyesen ülni, de az is fontos, hogy 
a hétköznapi széket hogyan állítjuk 
be. Fontos, hogy a comb 90 fokos 
szöget zárjon be, s a talp teljes felü-
lettel a földön legyen, ezért a szék 

magasságának beállítása kulcsfon-
tosságú. Érdemes közel ülni az asz-
talhoz, s a vállat hátrahúzni, ezzel 
segítve, hogy a hát ne görnyedjen.

– A székek háttámlája csak rész-
ben segít, hiszen a súlyt a hátról 
ugyan leveszi, de a medence olyan 
szögbe kerül, ami szintén nem 
egészséges tartást eredményez. Lé-
teznek különféle tartásjavító pár-
nák, amelyek hátsó része kissé meg-
emelkedett, s így nem a széktámla 
támasztja a hátat, hanem az alany-
nak lesz kényelmes a helyes testtar-
tás, hiszen kényelmetlen lenne, ha 
hátradőlne – hangsúlyozza Riskó 
Ágnes. Hozzátette: a párnák teher-
mentesítik a gerincet, ezzel segítve 
az egészség megőrzését.

A tartásjavító párnák mellett 
kaphatók az úgynevezett kom-
puterszékek, vagy más néven tér-

deplőszékek, amelyek érdekessége, 
hogy nincs háttámlájuk, de nincs is 
rá szükség.

– Én magam is évek óta ilyen 
széket használok a munkahelye-
men. Kifejezetten kényelmetlen, 
ha görnyedten ül rajta az ember. 
A szék érdekessége, hogy a térdet 
is támasztja, félig térdeplő pozíci-
óban kell rajta ülni, ezért azoknak 
nem ajánlott, akik térdpanaszok-
kal küzdenek – mondta a főorvos. 
Hozzátette: a régebbi iskolapadok, 
amelyek döntöttek voltak, sokkal 
jobban hozzásegítették a diáko-
kat a helyes tartáshoz, ma azonban 
már az iskolákban is egyenes asz-
talt használnak, ami nem tesz jót a 
gerincnek. Miskolcon csak egyet-
len iskoláról tud, ahol egy osztály-
termet ilyen padokkal szereltek fel.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

A jó kertész már ősszel 
készül a tavaszra
Itt az ősz, a kertekben sem árt fel-
készülni a téli időszakra, s már jó 
előre gondoskodni róla, hogy jö-
vőre is örülhessünk majd fáink-
nak, virágainknak, veteményese-
inknek. 

– Nagy hibát követ el, aki úgy 
gondolja, hogy ősszel, a betakarí-
tást, szüretet követően már nem 
kell annyit foglalkozni a kert-
tel. Ez ugyanis később nagyon 
megbosszulhatja magát: az iga-
zi kertész, mihelyt befejezte őszi 
feladatait, már neki is lát a tava-
sziak előkészítésének – mond-
ta el Heinemann Pál, a miskolci 
polgármesteri hivatal parkfenn-
tartási ügyintézője. 

A porta látványának, rende-
zettségének is jót tesz például, 
ha folyamatosan összegyűjtjük 
a lehullott avart. Ennek szak-
szerű komposztálásával érté-
kes tápanyagot is nyerhetünk. 
Az örökzöldek, díszcserjék tö-
véhez is célszerű avart húzni, 
lazán felpúpozni – ez megvé-
di a fagytól dísznövényeinket. 
A pázsitot ilyenkor, ősszel, még 
egyszer le kell nyírni, ugyan-
is ha a hosszú fűszálakra ráesik 
a hó, ezek lenyomódnak, befül-
lednek, ami árthat majd a gyep 
szépségének.

Nagyon fontos időben elvé-
gezni az őszi ásást, szántást a 
kertben, hogy a hantoknak, rö-
göknek legyen elég idejük szét-
porladni a fagyos, téli időjárás-
ban. A szerves trágyát, illetve a 
kálium- és foszfortartalmú mű-

trágyákat is ilyenkor célszerű a 
földbe juttatni.

A metszési időszak sem ért 
még véget, a moníliás, fagyott 
vagy hasadt ágvégeket távolít-
suk el a fáinkról. Ha évelő nö-
vényeket hagyunk a földben, jól 
láthatóan jelöljük meg pontos 
helyüket, az ágyások határait. Fi-
gyeljünk rá, hogy a díszfenyők-
ről, cserjékről időben leverjük a 
havat, téli csapadékot – ez ugyan-
is nagyobb mennyiségben letör-
heti az ágakat. A fenyők ágainak 
összekötése, lehálózása a hó ellen 
nem javasolt, elősegítheti a fertő-
zések terjedését. 

Heinemann Pál elmondta, a 
nagyvárosban sokan tartanak vi-
rágokat az erkélyen is – különö-
sen kedvelt ezek közül a mus-
kátli. A kerti (álló) muskátli nem 
különösebben igényes a teleltetés 
módjára. A futómuskátli viszont 
több odafigyelést kíván, érdemes 
világos, fűtött helyiségben, rend-
szeres öntözéssel átteleltetni.

Azok, akiknek csak fénytelen 
helyiség áll ehhez rendelkezésre, 
törjék vissza 10-20 centi (tövétől 
számított) magasságban a futó- 
vagy félfutó muskátlit. Nagyon 
fontos az időszakos öntözés a tél 
folyamán is, s a növényeket lehe-
tőleg már kora tavasszal, febru-
árban helyezzük ki meleg, napos 
helyre, hogy minél hamarabb 
erős, virágzásra alkalmas hajtást 
indíthassanak. 

A kerti muskátlit szedjük ki a 
földből, és sűrűn egymás mellé 
állítva rakjuk ládába, vagy 25-30 
centi átmérőjű cserépbe. A gyö-
kereket takarjuk be teljesen föld-
del, és a ládát vagy cserepeket ál-
lítsuk fagymentes helyre, ahol 
némi fényhez is jutnak. Így igen 
kevés öntözéssel beérik, nem haj-
tanak vékony hajtásokat, nyuga-
lomban maradnak a téli hóna-
pokban. Tavasszal kiültetve és 
visszavágva pedig újra virágozni 
fognak.                               Szepesi S.

Laborvizsgálat: 
legalább évente
Ha valaki fokozott kockáza-
túnak tartja magát, vagy egy-
szerűen csak vigyázni kíván az 
egészségére, és rendszeresen 
ellenőriztetni szeretné szerve-
zete állapotát, akkor célszerű 
legalább évente egyszer orvo-
si laboratóriumi vizsgálatokon 
részt vennie.

A laboratóriumi vér- és vi-
zeletvizsgálatokból nagyon 
sok minden megállapítha-
tó – mondta el Farkas Gábor, 
a Centrum-Lab Kft. vezető-
je. – Már a kezdeti stádium-
ban, vagy még kialakulásuk 
előtt felismerhetők egyes be-
tegségekre utaló jelek, így idő-
ben lehetőség nyílik a meg-
előző beavatkozásokra. A 
koleszterin- és vérzsír-méré-
sek eredménye például egyes 
szívbetegségek, míg a vércu-
kormérések a diabétesz (cu-
korbetegség) időben történő 
felismerését teszik lehetővé. 

Daganatos megbetegedé-
sekről is előrejelzést adhat a 
tumor markerek ellenőrzése, 
a PSH vizsgálat pedig főként 
a 40 év fölötti férfiaknál ja-
vasolt, a prosztatabetegségek 
időben való felismerésére. 

– A kiemelt példák mel-
lett még nagyon sok más, 
egészségünket érintő kérdés-
re is választ adhatnak a labo-
ratóriumi vizsgálatok. Még-
pedig más szűréseknél jóval 
gyorsabb és egyszerűbb mó-
don – emelte ki Farkas Gá-
bor. Az alap állapotfelmérő 
vizsgálatok mellett lehetőség 
van például a rizikófaktorok 
meghatározására, különbö-
ző allergiák, pajzsmirigy- és 
egyéb hormonproblémák ki-
mutatására. Terhességi koc-
kázatelemzést is végeznek. 

Egyes vizsgálatok – vércu-
kor, koleszterin – eredménye 
már 24 órán belül rendelke-
zésre áll, de a bonyolultabb 
szűrések sem tartanak egy 
hétnél tovább. 

Farkas Gábor szerint soka-
kat az tart vissza az ilyen vizs-
gálatoktól, hogy nincs idejük 
beutalót kérni, hosszan sor-
ban állni, esetleg hetekre elő-
re sorszámot kérni. Pedig erre 
is van megoldás, hiszen a ma-
gánrendelőkben saját kezde-
ményezésre, beutaló nélkül, 
térítés ellenében is lehet kér-
ni laborvizsgálatok elvégzését. 

Sz. S. 

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 város lapja

MiNap

2011. október 29. | 43. hét | I. (VIII.) évfolyam 35. (43.) szám

8  mi-csoda – gyereksarok / rejtvény

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Már az előző héten érezte, hogy az elmúlt időszak rengeteg mun-
kája végre beérik, és új, felelősségteljes kihívások várnak önre. Ez a folyamat a héten tovább folyta-
tódik, sőt, most plusz bevételre is számíthat. Kollégái körében népszerű lesz. A magánéletében vi-

szont a hétköznapok monotonitása kezdi felőrölni kapcsolatát. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Ezen a héten olyan érzések is felszínre kerülhetnek, amelyeket már 
megoldottnak gondolt. Nézzen szembe velük, csak így tud továbblépni. Szeretné bővíteni tudását, 
ám lehet, hogy a környezete ezt nem támogatja. Ne adja fel álmait, valóra váltásukkal megnő az 

önbizalma is. Csütörtöktől egy romantikus találkozásnak is kedveznek a csillagok.

iKreK (05. 22–06. 21.) Megérdemli, hogy emberileg és szakmailag elismerjék, hiszen 
annyit dolgozott azért, hogy így legyen! Ossza le a feladatokat okosan: keressen mindenkinek ké-
pességeihez valókat! A hét eleje feszültséget hoz párkapcsolatában, azonban játékos, vidám termé-

szetével sikerül feloldania ezt. A hétvégére meghitt együttlétet ígérnek a csillagok.

ráK (06. 22–07. 22.) Ezen a héten ismét azt érezheti, hogy megéri sokat és jól dolgozni. 
Tehetségét anyagiakkal is megjutalmazzák, aminek ugyan örül, de nem ez lesz a fő motivációja. 
Kapcsolatában az eddigi feszültségek oldódni kezdenek. Ha magányos, akkor is jót ígérnek a csilla-

gok. A gondjai megfogyatkoznak, nyugalmasabb időszak következik. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Ezen a héten minden sikerülni fog, amibe csak belefog. 
Megfontoltságának, megbízhatóságának köszönhetően felfigyelnek önre felettesei. A vonzereje is 
felerősödik a héten, vidám, szeretetreméltó személyisége egyre sugárzóbbá válik. Ha párját keresi, 

megnő a felhozatal. Ha kapcsolatban él, megújulni készül szerelmük.

szűz (08. 24–09. 23.) Azon ritka alkalmak egyike érkezett el az életében, amikor bele 
mert vágni egy nagy kalandba. Ne hátráljon meg, most minden adott a sikerhez! Érzelmi élete is 
felélénkül a hét során, ez a korszak megújulást hoz. Sikeres lesz a munkájában is, viszont ne éljen 

vissza bizalmas értesülésekkel, még akkor sem, ha ezzel anyagi helyzetén javíthat. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Eljött az idő, hogy feloldja azokat a sérelmeket, melyek már 
régóta gyötrik. Fájdalmas lépés, de szükségszerű, így helyet tud biztosítani a jó dolgoknak. Munká-
jában kedvező változásokra számíthat, karrierjében új lehetőségek tárulkoznak fel. Viszont óvakod-

jon a megfontolatlan döntésektől! Ez az időszak megújulást hoz érzelmi életébe is.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Csodálói száma rohamosan nő. Azonban ez a tény valahogy 
hidegen hagyja a héten. Mintha elege lenne az egészből, és már azt is bánná, hogy annyira kiadta 
magát valakinek. Rossz hangulatáról a munkája eltereli a figyelmét, nagy lendülettel fog neki az 

eddig halogatott feladatoknak, és az újakra is marad még bőven energiája. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Legyen türelmesebb környezetével, és gondolja át viselkedé-
sét! Minden rendben lesz, csak maradjon optimista! Ha párkapcsolatban él, gyönyörű hét várja, ha 
párját keresi, érzései gyengéd, figyelmes partnerben lelnek viszonzásra. Kollégái egy kis bosszúsá-

got okozhatnak, de az apró, érdektelen konfliktus hamar feloldódik.

BaK (12. 22–01. 20.) Még mindig nem tudja, milyen rizikót vállal azzal, ha feladja eddigi 
terveit! A héten minden arra sarkallja, hogy minél több információt szerezzen, és tanuljon. Ez most 
felesleges erőfeszítésnek tűnhet, de később nagy hasznát veheti a megszerzett tudásnak. Ne le-

pődjön meg, ha többen is keresik a társaságát, jó lehetősége lesz most az ismerkedésre.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A hét elején döbbenetes gyorsasággal dolgozik. Ha tartja a 
tempót, az eddig elmaradt teendőkkel is szélsebesen végez, jóval a leadási határidők előtt. Ezért ne 
lepődjön meg, ha újabb feladatokkal bízzák meg. Ne rágódjon a jövőjén, mert ezzel csak a jelent 

nehezíti. Magánéletében csend van, de vihar előtti, egy találkozás felkavarhatja érzelmeit.

HalaK (02. 20–03. 20.) A héten végérvényesen elérkezett a spórolás ideje, gondolja át, 
mikor mire költ – teljesen feleslegesen! Rokonai és családtagjai alaposan próbára teszik a türelmét. 
Eddig elveszettnek hitt kapcsolatát viszont újjáélesztheti, a csillagok most bátorságra szólítják fel! 

Kollégái és üzleti partnerei most sokat lendítenek karrierjén, ez jót tesz az önbizalmának.

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.
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Előző számunk rejtvényének nyertese 
URBÁN VIKTÓRIA (Miskolc, Bollóalja 
u., 10 éves), aki kiadónk, a MIKOM 
könyvajándékát kapja. Nyereményed 
szerkesztőségünkben veheted át. E 
heti rejtvényünk megfejtésének be-
küldési határideje: november 8. Írd 
meg, hogy a Színes csokor című ösz-
szeállításunkban melyik virág hányas 
számú képen látható! A helyes meg-
oldást küldd el  szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.  
A borítékra írd rá: Mi-csoda – gyerek-
sarok. E-mail címünk: gyereksarok@
mikom.hu. Küldd el a címedet és az 
életkorodat is!

Gyertyafényes őszi szünet
Az őszi szünet idejére esik mindenszentek ünnepe is, ilyen-
kor – a halottak napját megelőző estén – gyertyafényben ra-
gyognak a temetők. Amikor szüleitekkel, nagyszüleitekkel 
a temetőt járjátok, hogy emlékezzetek a családotok elhunyt 
tagjaira, ha van időtök, megkereshetitek az egykor Miskol-
con élt híres emberek síremlékét is! Segítünk egy kicsit.

Te tudtad, hogy...
» Déryné Széppataki róza színész-
nő a Szent Anna temetőben 
nyugszik?
» a műemlék avasi temetőben 
van a híres színészdinasztia, a 
Latabár cSaLáD síremléke?
» az utolsó polihisztorként tisztelt 
tudós, Herman Ottó a felsőhámo-
ri temetőben nyugszik?
» a felsőhámori temetőben talá-
lod a híres vasműves, FazOLa Hen-
rik síremlékét is?
» SzegHaLmi báLint építész nyug-
helye az általa tervezett Deszka-
templom mellett található?

Mesebeli gyertyák
A híres dán meseíró, Hans Christian Andersen A két gyer-
tya című meséjében így mutatkozik be egymásnak a vi-
asz- és a faggyúgyertya.

– Viaszból születtem, és formába öntöttek! – mondot-
ta. – Jobban világítok, és tovább égek, mint más gyer-

tya, nagy csillárban volna a helyem, vagy ezüst gyer-
tyatartóban.

– Az remek dolog lehet! – mondotta a faggyúgyer-
tya. – Én csak faggyúból vagyok, igaz, de azért töb-
bet érek másnál, akit csak háromszor mártanak be, 
mert engem nyolcszor mártottak meg, hogy elég vas-
tag legyek. Meg vagyok elégedve a sorsommal! Hát 
hiszen előkelőbb és finomabb dolog viaszból szület-
ni, mint faggyúból, de hát elvégre az ember nem saját 
maga hozza magát erre a világra. Maga a szalonba ke-
rül az üvegcsillárba, én pedig a konyhában maradok, 
s az sem az utolsó hely, mert hiszen onnan élelmezik 
az egész házat.

Ha megtalálod a mesét az Andersen-kötetben vagy az 
interneten, olvasd el! Megéri! Ezután jöhet egy kis kuta-
tómunka! Nézz utána a lexikonban: miből készül a viasz-
gyertya és miből a faggyú?

Színes csokor. Az ősz utolsó virágai a krizantémok. Mivel Magyarországon a legtöbb fajtája ha-
lottak napja táján nyílik, ezért általában ilyenkor ezt visszük a temetőbe. De maradt még nyárról egy 
szál rézvirágunk és egy körömvirágunk is. Megismered őket? Hányas számú a krizantém, a köröm-
virág és a rézvirág? 

1 2 3

A Miskolci Turisztikai Kft. ezúton mond köszönetet  
minden önkéntesnek, akik önzetlen segítségükkel  

hozzájárultak a Selyemréti Strandfürdő  
sátorállítási munkálataihoz!

November 5., szombat

MKK – ADY MŰVELŐDÉSI HÁZ
20.00: KISAVAS, 21.00: KISCSILLAG-KONCERT,

23.00: INTIM TORNA ILLEGÁL KONCERT
Jegyek elővételben az Adyban és a Fehér Fotó üzletben (Szinvapark) kaphatók!

Bővebb info: 530-516, www.adymuvhaz.hu

Minden Érdeklődő 
részére
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Október 29. | SzOmbat » Floorball, Férfi Magyar kupa, 1. forduló, Miskolci Szabadidő-
központ FSE – Debreceni FSE, 17.00, Miskolc, Generali Aréna.

Október 31. | hétfő » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék JSE – Csíkszereda. 
Miskolc, Jégcsarnok, 18.00.

NOvember 4. | péNtek » Jégkorong: MOL Liga, Dab.Docler – Miskolci JJSE, Dunaúj-
város, 19.15.

NOvember 5. | SzOmbat » Labdarúgás: NB I, Vasas – DVTK. Budapest, Illovszky stadion, 
15.00 » Futsal: NB I. női, Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz–Szegedi AK Boszorkányok, Generali Aré-
na, 14.30. » Kosárlabda: NB I női, DKSK-MISI – BSE-FCSM. Miskolc, Generali Aréna, 18.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

A világ trónján a miskolci kenusok
A Bodonyi András–Viola 
Viktor duó világbajnoki cí-
met ünnepelhetett Szinga-
púrban, míg kenu egyé-
niben Bodonyi András 
harmadik lett.

A Diósgyőri Kajak-Kenu Sport 
Klub ifi válogatott kenus párosa, 
Bodonyi András és Viola Viktor 
megvédte a tavaly a spanyolországi 
Banyolesben szerzett címét a szin-
gapúri ifjúsági és felnőtt kajak-kenu 
maratoni világbajnokságon. A mis-
kolci duó végig uralta a mezőnyt a 
tizenhét és fél kilométeres távon, és 
megérdemelten szerzett világbaj-
noki aranyérmet. A dobogón végül 
négy magyar állhatott: a Varga Pat-
rik, Szalai Bence kettős kaparintotta 
meg a harmadik helyet.

– Hatalmas siker ez, hiszen nagy 
tervekkel mentünk ki. Megvédeni 
a címet talán még nehezebb, mint 

megszerezni. Rutinosan, higgad-
tan versenyeztek a fiúk, végig ők 
irányítottak, a táv második felében 
hagyták ott a mezőnyt, és végül 
négyszáz méteres fölénnyel győz-
tek – elevenítette fel a győztes futa-
mot Slisz Béla, a duó edzője.

A páros siker mellé Bodonyi 
András egy egyéni elismerést is be-

gyűjtött: bronzérmet nyert az ifik 
C–1-es versenyében 17,5 kilomé-
teren annak ellenére, hogy egy nem 
várt nehézséggel is meg kellett küz-
denie.

– Nem a hajóban helyeztük el a 
frissítőt, hogy ne kelljen lenyúlnia 
érte Andrásnak, hanem a hátán, 
így egy szívószálon keresztül tu-

dott kortyolni. Azonban ez zavarta 
a verseny során, lemaradt, így négy 
kilométer megtétele után ledob-
ta a pakkot, s azután kezdett el fel-
zárkózni a mezőnyhöz. Ha nem lé-
pett volna fel ez a komplikáció, talán 
a második vagy akár az első helyet 
is megszerezhette volna – mondta 
Slisz Béla.

A sikerpárosra most néhány nap 
pihenő vár, majd november máso-
dik hetében megkezdődik a téli 
alapozás. Amíg nem jön a hideg, 
a mesterrel még kijárnak a vízhez, 
ezt követően azonban jön a tor-
natermi, uszodai felkészülés fu-
tással, úszással. A Csorba-tó feb-
ruári-márciusi felolvadása után 
kezdődik a vízi alapozás, a felké-
szülés a májusi felnőtt válogatóra, a 
következő nemzetközi megméret-
tetés pedig nyáron lesz Portugáliá-
ban az Európa-bajnokságon.

– Szeretnénk jövőre a felnőttek-
nél is letenni névjegyünket, felke-
rülni a dobogóra – vázolta a terve-
ket a tréner.                       Soós Péter

Csak az arany hiányzott

Az elmúlt hétvégén Miskolc adott 
otthont az U23-as korosztály or-
szágos szabadfogású birkózó-
bajnokságának. Az Egyetemi 
Körcsarnokban csatázó fiatalok 
között ott voltak a Diósgyőri Bir-
kózó Club sportolói is.

Az össztermésre nem lehetett 
panasz, hiszen egy ezüstérem 
mellett két bronzot is szereztek. 
Mégis maradt hiányérzet a szak-
emberekben, a sportág barátai-
ban, hiszen az aranyérem hiány-
zott a gyűjteményből. 

A vetélkedés kellemetlen 
meglepetéssel kezdődött. Juhász 
Bence volt az 55 kilós kategória 
nagy favoritja! A sokszoros kor-
osztályos bajnok első meccsén – 
pillanatnyi elmélázásáért nagy 
árat fizetve – tussal alulmaradt 
a későbbi bajnok váci vetélytár-
sával szemben. A rendkívül te-
hetséges fiatal sportoló a folyta-
tásban javítani tudott és végül 
bronzérmes lett.

– Beleugrott egy fogásba, 
amelyből nem tudott kijönni, 
így várni kell a huszonharmadik 

magyar bajnoki címére – tette 
hozzá a történtekhez Repka At-
tila, megyénk első és egyetlen 
olimpiai bajnoka, a DBC elnö-
ke, akit az érmesek értékelésére 
kértünk.

A fináléba jutást és ezzel 
együtt a legjobb eredményt a 19 
éves Kiss Bence (66 kg) érte el, 
aki végig rendkívül jól birkózott.

– Vártuk tőle a döntőbe kerü-
lést – mondta Repka Attila. – Ti-
zenkilenc éves, és a 23 esztendős 
Farkastól kapott ki, ő a juniorok 
között első, szép jövő áll előtte. 
Hozta magát, jól birkózott, di-
cséretesen helytállt!

Kiérdemelte az elnöki dicsé-
retet a DBC harmadik érmét, 
egy újabb bronzot hozó „nehéz-
fiú”, a 120 kg-os Bacsó Alex is.

– Még csak 17 esztendős, így 
korengedménnyel indulhatott 
az idősebbek között. Van ideje a 
beérésre, hiszen hat év óriási kü-
lönbség. Szépen és eredménye-
sen birkózott, nem véletlenül 
lett az ifjúsági Európa-bajnoksá-
gon is ötödik.

D. L.

A Miskolc táblán túl nem megy?
Továbbra is nyeretlen ide-
genben a DVTK, mely a Va-
sas ellen ismét a fővárosban 
rugaszkodik neki a három 
pont megszerzésének.

A Budapest Honvéd ellen Francis-
co Gallardo révén ugyan megsze-
rezték a vezetést a piros-fehérek, de 
a kispestiek a hajrában fordítottak, 
így a Bozsik-stadionban tartották a 
három pontot. Jó hír azonban, hogy 
a Magyar Kupában simán nyert Bu-
dapesten a BKV Előre ellen a Diós-
győr, így a legjobb 16 közé jutott.

Benczés Miklós úgy látja, nincs 
akkora ellentét az idegenbeli játék 
és a DVTK stadionban mutatott 
produkció között.

– A mérlegben, a gyűjtött pon-
tokban ez szembetűnő, de a mu-
tatott játékban nem tapasztalható 
akkora differencia. Azt is látni kell, 
hogy erős csapatokkal mérkőztünk 
meg idegenben, a Videoton, a Deb-

recen, majd a Honvéd ellen. Ahol 
viszont esélyünk volt akár a győze-
lemre is, onnan ponttal távoztunk – 
ilyen volt az Újpest elleni összecsa-
pás, vagy az emberhátrányos Fradi 
és Paks elleni találkozó, ahol kisebb 
létszámmal sem játszottunk alá-
rendelt szerepet – tekintett vissza a 
szakember, aki a más városokban 
mutatott játékra is kitért.

– A futballt játszó, támadó stí-
lus áll hozzánk közel, amit itthon 
tudunk, abban kell hatékonyabb-
nak lennünk a Miskolc táblán túl 
is. Nem szabad olyan játékot ma-
gunkra erőltetni, mely nem a mi-
énk! – vallja Benczés Miklós.

A kétgólos Gallardo fogadko-
zik, a Fáy utcában már nem hi-
báznak.

– El kell hinnünk, hogy képesek 
vagyunk győzni Diósgyőrön kívül 
is. Kilencven percen keresztül kell 
koncentrálnunk, hiszen a vendég-
sikerek is kellenek ahhoz, hogy a 
tabella élmezőnyében maradjunk 
– mondta Paco, aki arról is beszá-
molt, meglátogatták a megyei kór-
házban barátjukat.

– Visszatértünk Bencéhez, hogy 
meglássuk, hogyan gyógyul. Ter-
mészetesen nem érkeztünk üres 
kézzel, elvittük neki a pólót, melyet 
a Pécs elleni meccs után vettünk fel 
Vicentével. Előtte persze aláírta az 
egész csapat. Reméljük, ezzel is se-
gítünk a javulásában, s minél előbb 
találkozunk vele a stadionban! – 
mondta el lapunknak a spanyol.

A héten a rali világába is be-
lekóstoltak a bátrabb diósgyőri-
ek: hat labdarúgót Bükkszent-
lászló és Bükkszentkereszt között 
autóztatott meg az abszolút ma-
gyar bajnok miskolci raliverseny-
ző, Spitzmüller Csaba. Az „autó-
kázásért” cserébe a tervek szerint 
„Spici” végezheti el a kezdőrúgást a 
DVTK–FTC mérkőzésen, novem-
ber 27-én.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Németh Csaba szupergyőztes!
Két borsodi hosszútávfu-
tó végzett az idei ötnapos, 
összesen 320 kilométeres 
Bécs–Pozsony–Budapest 
Szupermaraton élén.

A befejező etapot jelentő vasárna-
pi Budakeszi – Budapest közötti, 
21 kilométeres táv rajtjához úgy áll-
tak oda a sportolók, hogy a miskol-
ci Németh Csabának (vidi.hu) 15 
perc előnye volt a második helye-
zett, Fancsalon élő Bogár Jánossal 
(EVSC-Hell) szemben.

A borsodi riválisok ezúttal is ki-
szolgálták szurkolóikat. A fővárosi 
célba az összetett versenyből már az 
első napon – feladás miatt – kiszállt 
német Stephan Gunzelmann fu-
tott be az élen, 1.26.30 órával nyerte 
meg a befejező félmaratont. Bogár 
János az utolsó szakaszon sem adta 
fel, nagy tempót diktálva, 1.30.12 
órával ő érkezett másodikként a cél-
ba, ahová mindössze 3.19 perc eltel-
tével beérkezett az erejét kiválóan 
beosztó terepfutó-klasszis Németh 

Csaba is, aki bő 12 percet megőrzött 
előnyéből, így elhódította az össze-
tett elsőséget.

– Az utolsó szakaszt csak elront-
hattam volna, hiszen a hegyi vagy 
terepfutó versenyekkel ellentétben, 
aszfaltos viadalon közel azonos ké-
pességű futók között a 15 perc je-
lentős fórnak számít – mondta Né-
meth Csaba, aki az úszó olimpiai 
bajnok Czene Attila államtitkártól 
vehette át a díjakat. – Bogár János, 
akivel tiszteljük, becsüljük egymást, 
minden métert, kilométert komo-
lyan vesz, nagyon erős versenyző. 
Ezért is próbáltam látótávolságban 
tartani, de egy nagyobb lejtőn ennél 
is jobban eltávolodott tőlem, a célig 
azonban már nem tudott jelentősen 
faragni a hátrányából. Természe-
tesen örülök az elsőségnek, köszö-
nöm a sok biztatást! Bízom benne, 
hogy az idei sikeres rendezés után 
jövőre még jobb lesz a megújult 
Bécs–Budapest! – tekintett a jövőbe 
a miskolci sportember.

Németh Csaba és Bogár János 
legközelebb november 6-án, vasár-
nap, Miskolcon, a XI. Barátság Ma-
ratonon méri össze tudását. 

Ötpróbás pontokért is futnak
Közeledik a XI. Barátság Ma-
raton elnevezésű futóverseny 
ideje: a rendezvénynek Miskolc 
ad otthont november 6-án. Az 
indulók ezúttal olimpiai ötpró-
bás pontokat is szerezhetnek. 

A valamennyi korosztály szá-
mára mozgási lehetőséget bizto-
sító, a Miskolc Egészséges Ifjú-
ságáért Alapítvány segítségével 
megvalósuló, családias hangu-
latú eseményre a Miskolci Egye-
tem körcsarnokában kijelölt 
versenyközpontban négy egyéni 
(5,2 km, 10,4 km, 20,8 km, 42,1 
km) és a négytagú, női és férfi 
félmaratoni váltóra lehet jelent-
kezni. A résztvevők a Miskolci 

Egyetem – Miskolctapolca kö-
zött kijelölt 5,2 km-es körpályán 
teljesítik a választott penzumot. 
A legrövidebb és leghosszabb 
táv rajtja 10.30-kor lesz, míg a 
többi kategóriában érdekeltek 
11.30-kor kezdik meg a futást.

Nevezni a www.hegyimaraton.
hu oldalon elérhető lapon, illetve 
a helyszín is lehet, tudtuk meg 
Szűcs Istvánt főszervezőtől. A 
2001-ben civil kezdeményezés-
ként indult Barátság Maraton 
idei felvonásának fővédnökségét 
Patkó Gyula rektora, Zsiga Mar-
cell alpolgármester és Koncz Fe-
renc, Szerencs polgármestere 
vállalta.                                             D. L.

» Menetelő Macik. Ötgólos győzelmet aratott kedden a Miskolci Jegesmedvék jégkorong-
csapata a Steaua Rangers felett a MOL Ligában (7–2), így átmenetileg az élre állt, s tizenöt mér-
kőzéssel a háta mögött vezette a tabellát a három mérkőzéssel kevesebbet játszott HSC Csíksze-
reda előtt.

» Veretlen Vénusz. Ismét győzött a Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz futsalcsapata a női 
NB I-ben, így négy forduló után továbbra is százszázalékos mutatóval vezeti a tabellát. Sárréti Géza 
lányai az ELTE SE-t múlták felül hazai környezetben 8–3-ra. Vasárnap a második helyezett Tolna-
Mözsi FSE otthonában vív rangadót a Vénusz.

» Nyolc érem a kupáról. Hat arany- és két ezüstéremmel zárta a Miskolci Jiu-Jitsu Egye-
sület az Eger Kupa kempo országos bajnokságot. A borsodi harcosok MMA-ban – pusztakezes full 
contact viadal – és grapplingben indultak.

» Nyeretlen DKSK. Öt forduló után öt vereséggel a tizedik helyen áll a 12 csapatos női 
NB I A csoportjának tabelláján a DKSK-MISI csapata. A piros-fehérek legutóbb hazai környezetben, 
a Pécstől szenvedtek 70–60-as vereséget, szombaton pedig a listavezető Sopronhoz látogatnak.

» Árulják a jegyeket. Miskolcon rendezik november 11–13. között a Négy Nemzet Torna 
jégkorongkupát, melyen Magyarország mellett Japán, Olaszország és Ausztria nemzeti együttesei 
képviseltetik magukat. Jegyek és bérletek már válthatók a Jégcsarnok gazdasági irodájában. Bér-
leteket csak november 4-éig lehet vásárolni.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Kiss Bence (balra) a DBC legsikeresebb versenyzője lettEz még a nyáron szerzett vb-ezüst, a mostani érem még szebben csillog!

Éremeső. Öt arany-, három ezüst- és hat bronzérmet szereztek 
a miskolci Club Laguna-MISI versenyzői a Kemény Dénes Városi 
Sportuszodában megrendezett EU Swimming Invitational 2011. 
nemzetközi úszóversenyen, melyen 13 ország 350 úszója mérte össze 
tudását. Julia Galan, a viadal kitalálója megköszönte a sikeres rende-
zést a szervezőknek.                                                                          (fotó: J. Á.)
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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.

Téli cipôvásár
Nem csak a „20” éveseké a világ

Egyes termékek 2900 Ft-tól

Ha fáj a lába, jöjjön el!
bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Miskolc, Technika Háza
november 5-én, (szombat) 9–12 óráig

SzélES, problémáS,  
FájóS lábakra

l női utcai félcipők
l női alkalmi félcipők
l bokacipô, bokacsizma

} bőrbéléssel

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.

Eladó minőségi kemény, kalodás tűzifa, 12 380 Ft/üzemi  m3 (1 m x 1 m x 
1 m). Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. Ugyanitt hízó kapható. Érdek-
lődni: 70/510-4605.

ESZTERGÁLYOSOK, MARÓSOK FIGYELEM! Használt, törött lapkákat, marós 
lapkákat, keményfémmarókat és vídiatörmeléket vásárolok! Tel.: 06-20/8030-
564.

Berecz András mesemondó estje
Elöl mEgy A nyElvE
2011. november 9., 19 óra, Művészetek Háza l 2000 Ft, 2500 Ft 
Információ: 46/508-844 l www.muveszetekhazamiskolc.hu 



Október 29. | szOmbat
09.00–12.00 | Kerámiakészítés. József Atti-

la 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. Tetemvári gyülekezeti ház.

18.00 | Az ember színháza az emberért. Romano 
Teatro előadása. Árpád u. 2.

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

damalom Bábszínház.

Október 31. | Hétfő
17.00 | A reformáció hatása a zeneirodalomra. 

Kormány Attila és az Anima vonósnégyes koncert-
je. Egyházkerületi székház nagyterme.

nOvember 2. | szerda

11.00 | Digitális menetrend. 3. Országos Múze-
umpedagógiai Konferencia. MTA MAB-székház.

17.00 | Erdély. Jáger Attila fotókiállításának megnyi-
tója. Az építészet világnapja alkalmából. A tárlatot 
megnyitja Szőke László építész. Kós-ház.

17.00 | Műhelybeszélgetés 6. Magas népművé-
szet. Előadó: Bán András. Feledy-ház.

17.30 | Fogságban. Bibliai Szabadegyetem.  
Tokics Imre főiskolai tanár előadása.  ITC-székház.

18.00 | Mozart: Requiem. A Miskolci Szimfonikus 
Zenekar halottak napi koncertje. Selyemréti Szent 
István-templom.

nOvember 3. | csütörtök
09.00 | Múzeumpedagógiai foglalkozások. Mis-

kolci Galéria, Színháztörténeti és Színészmúzeum, 
Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete.

10.00 | Kémia éve. Kiállítás. Egyetemi galéria.
14.00 | A régióban alkotó szellemi nagyságok 

életútja. A kiállítást megnyitja: Veres László cím-
zetes egyetemi tanár. Herman Ottó Múzeum kiál-
lítási épülete.

18.00 | Miért időszerű és hasznos ma olvasni 
Józsué könyvét? Reisinger János irodalomtörté-
nész művelődéstörténeti előadása. II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár.

nOvember 4. | péntek
16.00 | Operaklub. Mozart: A varázsfuvola. Miskolci 

Csodamalom Bábszínház.
17.00 | II. Rákóczi Ferenc rodostói emlékháza Kas-

sán című kiállítás megnyitója. Megnyitja: R. Vár-
konyi Ágnes történész. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | Nosztalgiaest. A Szépkorúak Barátság Klub-
ja szervezésében. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Ház.

18.00 | Osiris temploma – lehet, hogy a bel-
ső Föld lehetséges lejárata? Nadzsal Ida elő-
adása az újabb Egyiptom-kutatásokról. Jókai lakó-
telepi malom.

18.00 | Távcsőszerviz az űrben. Szabó Gyula Be-
mutató Csillagvizsgáló.

19.00 | Zenés kávéházi esték. Szakszon Csaba 
szerzői estje. Művészetek Háza.

nOvember 5. | szOmbat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti fog-

lalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
14.00 | Rádióamatőrök hagyományos, nyíltkö-

rű találkozója. Baross G. u. 29/J.
16.00 | Misi Mókus ovis klub. Nyilas Misi Ház.
18.00 | Fúj az ősi szél. A Miskolci Musical Műhely 

előadása. Árpád u. 2.

nOvember 6. | vasárnap
11.00 | Mesés vasárnap. Jancsi és Juliska.  

Bemutatja a V. S. G. Kamarabalett. Művésze-
tek Háza.

17.00 | Vasárnapi randevú. VOKE Vörösmarty Mi-
hály Művelődési Ház.

nOvember 7. | Hétfő 
17.00 | A gondolat te magad vagy. Vizuális me-

ditációs vetítés és interaktív önfejlesztő tréning 
Lászka Mária és Lyeklár Zoltán vezetésével. II. Rákó-
czi Ferenc Megyei Könyvtár.

nOvember 9. | szerda 
15.00 | Érintés. Kiállítás Romanek Inka Art és Cser-

hát Nívódíjas festőművész „tapintható” festménye-
iből. Megtekinthető: november 30-áig. II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtár.

nOvember 10. | csütörtök 
17.00 | Márton-napi borkóstolás.  

Hajdu Imre: Találkozzunk Csáter apónál című 
kötetének bemutatója a megyében műkö-
dő borlovagrendek képviselőinek részvételével 
Márton-nap vigíliáján. II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár.

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

hétköznaponként 18.20-tól
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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 A vizsga; magyar 
thriller | 12 | (Béke-terem) | 17.45, 20.00 Őrült, dilis szerelem; amerikai ro-
mantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 17.45, 19.30 Room 304; feliratos 
dán film | 16 | (Béke-terem).

nOvember 3 – nOvember 9. | szerdáig | 17.00, 19.30 A kaland; ma-
gyar romantikus dráma | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Barátság extrákkal; ame-
rikai–angol vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 Drive – Gázt!; feliratos, ame-
rikai akciófilm | BA | (Uránia-terem).

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

programajánló ›››››››››››› a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Október 31. | Hétfő 06.00 Az előző esti adás is-

métlése 08.30 Képújság 17.00 Tatai Öreg-tavi Nagy Halá-
szat 2011. (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Magazinmű-
sor-válogatás 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Dupla vagy 
semmi, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

nOvember 1. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, élet-
mód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Magazinműsor-válogatás 19.25 DVTK – Haladás lab-
darúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Anyám hazugságai, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

nOvember 2. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum, isme-
retterjesztő filmsorozat (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 Szabadegye-
tem, előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Harmadik Boogie 
Woogie és Blues Est 1. rész (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

nOvember 3. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Pati-
kus Magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Kisfilmek, válogatás a Miskolc TV archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Valaki az ajtó mögött, francia film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

nOvember 4. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-Mix 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 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 Lézer misszió, amerikai–német–dél-afrikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

nOvember 5. | szOmbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzet-
kép, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 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.

nOvember 6. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális maga-
zin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Sakkjátszma, francia–belga–svájci film (Hálózat TV) 23.00–
07.00 Képújság.

» November 1-jén, mindenszentek ünnepén a mindszenti templomban reggel 7, délelőtt 
10 és este fél 7 órai kezdettel is lesznek szentmisék. Délután fél 6-kor kezdődik a temetői ájtatos-
ság a mindszenti temetőben. Ezen a napon és 2-án, halottak napján az esti szentmiséket minden 
mindszenti meghaltért mutatják be.

» A minorita templomban mindkét napon lesz 10 órakor is szentmise a reggeli és esti 
miséken kívül. A templom kriptája már 30-ától, vasárnaptól kezdve egész nap látogatható lesz az 
esti szentmise végéig, körülbelül este 7 óráig.

» November 5-én, szombaton jótékonysági hangversenyt rendeznek a Szent Anna-
templomban este 7 órától a templom belső felújítása javára.

»  Szeretetvendégséget tartanak október 29-én, szombaton este 6 órától a re-
formáció korának ételeiből a tetemvári gyülekezeti házban.

» Úrvacsorás istentisztelet lesz a reformáció ünnepe alkalmából október 30-án, va-
sárnap délelőtt 10 órától, majd hétfőn délelőtt 10 órától is a Kossuth utcai református templomban.

harang-hírek ›››››››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Kémkölykök 4. (MB premier) | 12 | 
10.30, 12.30 (szo–k), 14.30, 16.30, 18.30
A dolog (F premier) |18 | 11.45 
(szo–k), 15.45, 17.45, 19.45 – 21.45 
(p–h)
Lopott idő (MB premier) | 12 | 10.15, 
12.15 (szo–k), 14.15, 16.15, 18.15, 
20.30 – 22.30 (p–h)
A kaland (MB) | 12 | 13.15, 20.30
Parajelenségek 3. (F) | 16 | 15.00, 
18.45 – 22.15 (p–h)
Egy nap (F) | 12 | 11.00 (szo–k), 16.45, 
20.15 – 22.30 (p–h)
Delfines kaland (MB digitális 3d) | 
KN | 10.45 (szo–k), 13.00, 15.15, 17.30, 
19.45
Vasököl (MB) | 16 | 12.00 (szo–k), 
14.30, 17.00, 19.30 – 22.00 (p–h)

Hupikék törpikék (MB digitális 3d) | 
KN | 10.00, 12.00 (szo–k), 14.00, 16.00
Johnny English újratöltve (MB) | 12 
| 13.45
Végső állomás 5. (MB digitális 3d) | 
18 | 20.15 – 22.30 (p–h)
A három testőr (MB) | 12 | 10.00 
(szo–k)
Barátság extrákkal (MB) | 16 | 13.15, 
17.45 – 22.15 (p–h)
A három testőr (MB digitális 3d)  
| 12 | 18.00 – 22.00 (p–h)
Fertőzés (MB) | 16 | 11.15 (szo–k), 
15.30, 20.00
Álmok otthona (F) | 16 | 13.00

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 27–november 2. 

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

KONCZ ZSUZSA-  
KONCERT

2011. november 8. kedd, 19.00 óra
Helyszín: Mûvészetek Háza (Miskolc, Rákóczi u. 5.)

Jegyár: 4100 Ft, 4700 Ft

A Miskolci Nemzeti Színház novemberi műsora
nOvember 2. | szerda | N | 19.00 AZ ArANY 

ÁrA / Lehár bérlet
nOvember 3. | csütörtök | N | 19.00 AZ 

ArANY ÁrA / Madách bérlet 
nOvember 4. | péntek | J | 19.00 PrAH / Bér-

letszünet | N | 19.00 MeNYAssZONYtÁNC / Bér-
letszünet 

nOvember 5. | szOmbat | K | 15.00 tÚL A MA-
sZAt-HeGYeN / Bérletszünet | J | 19.00 PrAH / 
Bérletszünet | N | 19.00 MeNYAssZONYtÁNC / 
Bérletszünet 

nOvember 8. | kedd | N | 19.00 AZ ArANY ÁrA 
/ Egyetemi bérlet | K | 19.00 AZ ÓrA, AMIKOr 
seMMIt NeM tUdUNK eGYMÁsrÓL 

nOvember 9. | szerda | N | 18.00 AZ ArANY 
ÁrA / Ferenczi ifjúsági bérlet |K | 15.00 tÚL A MA-
sZAt-HeGYeN / Dömdödöm bérlet | K | 19.00 
APÁCÁK / Bérletszünet 

nOvember 10. | csütörtök | N | 18.00 AZ 
ArANY ÁrA / Herman ifjúsági bérlet | K | 19.00 
APÁCÁK / Bérletszünet | J | 17.00 eGY ÓrA Ver-
seK KÖZÖtt / Bérletszünet 

nOvember 11. | péntek | N | 17.00 A dZsUN-
GeL KÖNYVe / Bérletszünet | J | 19.00 AZ éLet 
MINt OLYAN / Bérletszünet 

nOvember 12. | szOmbat | J | 10.00 A HALHA-
tAtLANsÁG OrsZÁGA / Fabók Mariann bábelő-
adása | J | 15.00 A sZéKeLY MeNYeCsKe MeG AZ 
ÖrdÖG / Fabók Mariann bábelőadása 

nOvember  12. | szOmbat | N | 18.00 BOrsOd-
ABAÚJ-ZeMPLéN MeGYeI PrIMA dÍJÁtAdÓ 
GÁLA 2011

nOvember 15. | kedd | N | 14.00 A dZsUNGeL 
KÖNYVe / Bérletszünet | K | 19.00 POrtUGÁL / 
Bérletszünet 

nOvember 16. | szerda | N | 19.00 HOteL 
MeNtHOL / Bérletszünet | J | 19.00 AZ éLet MINt 
OLYAN / Bérletszünet 

nOvember 17. |csütörtök | N | 19.00 HOteL 
MeNtHOL / Bérletszünet | K | 15.00 tÚL A MA-
sZAt-HeGYeN / Pumukli bérlet | J | 19.00 HAt 
Hét, HAt tÁNC / Bérletszünet 

nOvember 18. | péntek | N | 19.00 AZ ArANY 
ÁrA / Upor bérlet | K | 10.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN 
/ Bérletszünet | K | 19.00 APÁCÁK / Bérletszünet 

nOvember 19. | szOmbat | Cs | 17.00 A sZeM 
MUZsIKÁJA / Bérletszünet 

nOvember 19. | szOmbat | K | 19.00 ŐrÜLt 
NŐK KetreCe / Bérletszünet 

nOvember 22. | kedd | K | 15.00 tÚL A MA-
sZAt-HeGYeN / Bérletszünet 

nOvember 23. | szerda | J | 19.00 tANGÓ / Bér-
letszünet 

nOvember 24. | csütörtök | N | 19.00 BO-
HéMéLet / Nyilvános főpróba | J | 19.00 tANGÓ / 
Bérletszünet 

nOvember 25. | péntek | N | 19.00 BOHéM-
éLet / Bemutató bérlet | J | 17.00 HAt Hét, HAt 
tÁNC / Bérletszünet 

nOvember 26. | szOmbat | N | 19.00 BOHéM-
éLet / Katona bérlet | K | 19.00 eGY BOLONd 
sZÁZAt CsINÁL / Bérletszünet | J | 15.00 HAt Hét, 
HAt tÁNC / Bérletszünet | Cs | 17.00 A sZeM MU-
ZsIKÁJA / Bérletszünet 

nOvember 27. | vasárnap | N |  19.00 BO-
HéMéLet / Szigligeti bérlet 

nOvember 29. | kedd | N |  14.00 A dZsUNGeL 
KÖNYVe / Bérletszünet | K | 19.00 eGY BOLONd 
sZÁZAt CsINÁL / Bérletszünet 

nOvember 30. | szerda | N | 17.00 BOHéM-
éLet / Latabár ifjúsági bérlet | Cs | 19.00 A sZeM 
MUZsIKÁJA / Táncturné – Nemzeti Táncszínház 

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – Kamara-
színház; J – Játékszín; Cs – Csarnok; NY – Nyá-
ri színház

Boris Sirka szlovákiai képzőművész 
(balra) munkáiból látható kiállítás – 
a Miskolci Galéria és a kassai Löffler 
Béla Múzeum rendezésében – a Rá-
kóczi-házban | fotó: J. Á.

HÜLLŐ ZOO
HÜLLŐkiáLLítás aZ Mkk – ady EndrE  

MűvELŐdési HáZban aZ ŐsZi sZÜnEtbEn is
2011. november 2–13. Mindennap 10–18 óráig

Több mint 50 faj! 5 méteres kockás piton! 2 méteres kajmán!
Ásvány- és kagylóvásár!

Bővebb információ a kiállításról: www.adymuvhaz.hu, 46/530-516

A Miskolci Szimfonikus Zenekar és Katona Ferenc képviselő úr 
szeretettel meghívja a zenekar

hAlottAK nApi Koncertjére.
2011. november 2., 18.00

Selyemréti Szent istván templom, Miskolc

Mozart: rEquiEM
ének: Fodor Beatrix, Erdélyi Erzsébet, Tarjányi Tamás, Cser Krisztián

Közreműködik: Debreceni Kodály Kórus
Vezényel: Kovács László

a bELépés ingyEnEs 

November 1-jei imaliturgiák 
szentpéteri kapui köztemető
13.00 | Szőnyi Gábor polgári szónok
14.00 | Sándor Frigyes evangélikus esperes
15.00 | Tóth Béla római katolikus plébános
16.00 | Gecse Attila református lelkipásztor
17.00 | Paksi András polgári szónok

Vasgyári temető
12.00 | Ócsai J. Barnabás római katoli-

kus lelkész
13.00 | Kozma István református lelkész
14.00 | Tóth Ferenc görög katolikus parókus
15.00 | Paksi András polgári szónok



a város lapja
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12  mozaik

Plusz egy óra!
Extra hosszú lesz ez a hétvége: 

nem elég, hogy a munkanap-át-
helyezés miatt négy pihenőnap 

követi egymást, de az óraátállítás 
hatásaként még egy órát nyerünk. 
Ugyanis október 30-án, vasárnap 
hajnalban az órát a téli időszámí-
tásnak megfelelően háromról két 
órára kell visszaállítani. Az alvás-

ébrenlét ciklust befolyásolhat-
ja néhány napig az átállás, esetleg 

a magas vérnyomással élőknek 
kell óvatosabbnak lenniük ebben 

az időszakban. Most talán ez is 
könnyebben megy majd, hiszen a 
többségnek hétfőn sem kell mun-
kába mennie, alhat és ébredhet a 

saját ritmusa szerint.
 (fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››

Frei Tamás: A Bankár
Frei Tamás első regénye, A Megmentő, hóna-
pokig vezette a hazai sikerlistákat. A „kons-
pirációs akcióthriller” meghonosítójaként 
Frei Tamás második sikerkönyvében ismét 
az „itt és most-”ot tárja fel olvasóinak, torok-
szorító izgalmak közepette. Fordulatos érzel-
mi hullámvasúton repít minket az amerikai 
ultragazdagok csillogó villáitól az Everglades 
bűzös mocsaráig, a lélektelen emberrablók vi-

lágvégi rejtekhelyétől a tőzsdecápák konspirációinak fehér abroszos 
asztaláig, a politika és bűnözés, a bosszú és leszámolás, a hatalmi és 
szerelmi játszmák terepére, aminek értő és érző ismerője, és amely-
nek a világa, egy államcsőd árnyékában, sokkal közelebb van a mai 
Magyarországhoz, mint gondolnánk.

A Megmentőből megismert André sorsdöntő válaszút elé kerül; 
cserbenhagyja Adriennt, amint korábbi élete megkísérti? Megtalál-
ja a bankárt, akinek kapzsi mohósága Magyarországot végveszély-
be sodorja? 

Christopher Chabris – Daniel Simons: 
A láthatatlan gorilla, avagy hogyan 
csapnak be minket az érzékeink
Christopher Chabris és Daniel Simons fi-
gyelemre méltó történetekkel és az intuíci-
óval ellentétes tudományos eredmények-
kel demonstrál egy fontos igazságot: agyunk 
nem úgy működik, ahogy mi azt gondoljuk. 
Azt hisszük, úgy éljük és értjük meg a világot, 
ahogy az a valóságban van, de gondolatainkat 
a mindennapi illúziók ostromolják.

Közlekedési szabályokat állapítunk meg, és bűnügyi pereket épí-
tünk arra a feltételezésre, hogy az emberek észreveszik, ha valami 
az orruk előtt történik. A láthatatlan gorilla számos példán mutatja 
meg, hogy az illúziók miként tévesztenek meg minket. Elmagyaráz-
za, miért esünk áldozatául ezeknek a mindennapi illúzióknak, és mit 
tehetünk, hogy be tudjuk oltani magunkat a hatásaik ellen.

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

A kaland
Kádár Péter professzor élete min-
den területén sikeres. Karrier-
je csillaga magasan szárnyal, fia-
tal felesége, Anna pedig irigylésre 
méltóan szép. Élete azonban egy 
csapásra széthullik, épp akkor, 
amikor kinevezik a legnevesebb klinika vezetőjévé.

A professzor nem is sejti, hogy amíg őt ünneplik, addig hűséges-
nek hitt kollégája, fogadott fia, Zoltán doktor szökésre készül An-
nával. A kaland váratlan fordulatot vesz. Kádár professzor alkut köt 
Zoltánnal. A fontos alku pedig mindhárom érintett életét végérvé-
nyesen megváltoztatja.

magyar romantikus dráma, korhatár 12 év
Művészetek háza, Béke terem; november 3–9., 17.00, 19.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… A diósgyőri kővárat az Ákos nemzetséghez 
tartozó Ernye bán építtette a tatárjárás után. Királyi birtokba Nagy 
Lajos idején került, aki itt állította ki Kassa szabad királyi városságá-
nak címeres oklevelét (1369), de 1381-ben itt kötötték meg Velencé-
vel a békeszerződést is. A vár királynéi jegyajándékként ismert Eu-
rópa kultúrtörténetében. Régi ábrázolásai közül egyik az 1569. évi 
török támadást örökíti meg. Mint kuruc menedékhelyet, 1678-ban 
a császári katonaság lerombolta, ekkortól nem volt hadászati jelen-
tősége. Köveit még miskolci építkezésekhez is felhasználták. A XX. 
században három jelentős feltárás folyt falai között. Mai betontég-
la-kiegészítéseit, hídját, kiállítóhelyeit 1963–1973 között készítették. 
A jelenleg folyó ásatások sok új adattal gyarapították eddigi ismere-
teinket. 
(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 ››››››››››››

55 éve, 1956. október 24-én 
a Dimávag Munkásszervező 
Bizottsága vitára bocsátotta a 
21 pontban felsorolt követe-
léseket. Majd átalakult mun-
kástanáccsá – ismereteink 
szerint elsőként az országban.
           74 éve, 1937. október 27-én 
Lukács Béla főispán, Halmay 
Béla polgármester felkeres-
te Bethlen István volt minisz-
terelnököt, s átadta azt a dísz-
polgári oklevelet, amelyet a 
közgyűlés 1927-ben adomá-
nyozott neki, ám akkor mint 
miniszterelnök nem vette át. 

87 éve, 1924. október 29-én 
hunyt el Szentpáli István. Ő volt 
Miskolc „várost gyarapító” pol-
gármestere 1902–1912 és 1917–
1922 között – aki „nyugat-euró-
pai ízlésű úr” is volt egyben. 

Hétforduló ›››››››››

Névadó – nagy imre 
A Kazinczy és 
Szentpáli utcák kö-
zötti, a Széchenyi-
vel párhuzamos 
utca. A Bazár tömb 
új utcáját 2006-ban 
a forradalom és 
szabadságharc 50. 
évfordulóján ne-
vezték el a minisz-
terelnökről, emlék-
táblát is avattak tiszteletére.

Kaposváron született, érettségi 
után katonaként szolgált az olasz, 
majd a keleti fronton, ahol 1916-
ban hadifogságba esett. A hadifo-
golyból pártmunkás lett, így tér-
hetett haza egy szállítmánnyal 
1921-ben. 1928-ban Bécsbe emig-
rált, 1930-tól Moszkvában dolgo-
zott. A háború után tagja lett az Ide-
iglenes Nemzeti Kormánynak, s 
kidolgozója a földreformnak. 1953–

1955 között mi-
niszterelnök volt, 
amely alól felmen-
tették. 1956 ok-
tóberében a for-
radalmi tömegek 
első követelése az 
ő kormányfői ki-
nevezése volt. A 
forradalom elle-
ni szovjet táma-

dáskor, november 4-én történelmi 
szózatot intézett az ország népéhez. 
1958. június 15-én forradalmi sze-
repvállalásáért hazaárulással vádol-
va, halálra ítélik. (1896–1958 között 
élt. A börtönudvarról csak 1961-
ben szállították maradványait az új 
köztemető 301-es parcellájának jel-
telen sírjába. Újratemetése 1989. jú-
nius 16-án jelképes eseménye volt a 
demokratikus átmenetnek Magyar-
országon.)                                                 D. I.

Egzotikum 
testközelben

Messzi tájak díszmadarait és 
hüllőit hozta testközelbe a Vö-
rösmarty Mihály Művelődési 

Házban rendezett kiállítás. A lá-
togatók három napon át hozzá-
vetőleg 200 madarat és közel 20 
hüllőt láthattak, amelyek nem-
csak Európából, de többek kö-
zött Amerikából, Ausztráliából 

érkeztek. Sőt, a kíváncsibbak – a 
patkós haragos sikló kivételével 

– meg is érinthették az állatokat. 
(fotó: Juhász Á.)

Időt ad az embereknek
„Azt az órát szeretem 
megjavítani, amit már leg-
alább három helyen visz-
szaadtak” – vallja Dobos 
István órásmester.

Nem véletlenül választotta évti-
zedekkel ezelőtt ezt a szakmát, 
régi „órásdinasztiából” szár-
mazik. Mint mondja, apukája 
órásműhelyében látott először 
óraszerkezetet egészen kisgye-
rekként, ahol figyelte, hogy dol-
gozik. 

– Gyerekként, ha játékot kap-
tam, azt is szétszedtem, és nem 
nyugodtam addig, míg rá nem 
jöttem, hogy működik. Tizen-
két évesen pedig már óraszer-
kezetekkel csináltam ugyanezt – 
meséli Dobos István.

Szakvizsgáját követően, negy-
ven évvel ezelőtt nyitotta első 
üzletét önálló kisiparosként a 
Lyukóbánya felé vezető út kör-
nyékén, később volt üzlete a 
Győri kapuban, a Bulgárföldön, 
a Szentpéteri kapuban, de meg-
fordult a Kossuth utcai boltban 
is, ez utóbbit akkoriban egyet-
len végzett órásmester sem ke-
rülte el. 

– Ma már egy üzlet kivéte-
lével leginkább ismerősöknek, 
barátoknak javítok, jelenleg a 
Semmelweis Kórház egyik disz-
pécser-portásaként dolgozok 
főállásban – mondja.

Dobos István szerencsésnek 
mondja magát, hiszen a szak-
mája a hobbija, hitvallása pedig 
az, hogy szinte minden szerke-
zetet meg lehet javítani.

– Igazi precíz munkákat ma 
már kevesen vállalnak, talán 
azért, mert már igen kevés he-
lyen oktatják ezt a szakmát – te-
szi hozzá. Reményei szerint lesz 
még a jövőben is fiatal, aki hozzá 
hasonlóan, becsülettel kitanul-
ja ezt a mesterséget, és nyújta-
ni tudja majd azt a szolgáltatást, 
amit ma egyre kevesebben.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

KöztünK élneK ››››››››››››

1849 novemberében Miskolcon be-
gyűjtették a szabadságharc pénzét, a 
„Kossuth-bankókat”, s a városi őrház 
mellett elégették. Az erről készült ki-
mutatást csak 50 év múlva tette köz-
zé a miskolci sajtó. Eszerint 1, 2, 5, 

10 és 100 forintos címletekben közel 
150 000 darab papírpénzt gyűjtöttek 
be. Ezek összege 763 000 forint volt, a 
súlya pedig 225 kg. Akik nem adták 

le pénzüket, börtönnel voltak sújtha-
tóak. A Kossuth-bankók így kerül-
tek szalmazsákokba, titkos helyekre, 
s öröklődtek generációról generáció-
ra a falusi és városi családoknál.

Dobrossy István

100 éve írták… 


