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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Nemzetközi 
jeges torNa
két Miskolci jegesmedve is he-
lyet kap a jégkorong-válogatott-
ban a négy nemzet tornán.  
sport | 9. oldal

ÜNNepi sláger: 
a táblagép
a tábla pc-k lehetnek idén a leg-
népszerűbb karácsonyi ajándékok 
az elektronikai termékek közül.  
elekt-rovat | 7. oldal

megváltozott 
helyzetbeN
egy éve ismét Halász rózsa a meg-
változott munkaképességűeket fog-
lalkoztató holding-cég ügyvezetője.  
a város | 5. oldal

Így ne építsünk mélygarázst!
Összetörtek a díszkövek, áznak a 
falak, és nagyobb esőzésekkor a 
szomszédos, új építésű társasház 
lépcsőházába is visszafolyik a víz. 
Ezek a hibák már az átadás után 
nem sokkal jelentkeztek az Európa 
téren. Azonban a korábbi városve-
zetés nem tudott megállapodni a 
javítások mikéntjéről. Most azon-
ban elkészítette javaslatát a mély-
garázs és a felszíni hibák kijaví-
tásával kapcsolatban az egykori 
kivitelező és a tervező. 
» részletek a 4. oldalon

Városkapu és a Selyemrét
Azt szokták mondani, a Tiszai pá-

lyaudvar Miskolc egyik kapuja, 
hiszen aki a városba vonattal ér-
kezik, az először a Kandó teret, a 

Szinva-partot, a Selyemrétet látja. 
A Kandó Kálmán tér nem a leg-

szebb arcát mutatja jelenleg, igaz, 
a „felfordulás” része Miskolc hosz-

szú évtizedek óta talán legna-
gyobb beruházásának, a Zöld Nyíl 

villamosprojekt kivitelezésének.
» részletek a 8. oldalon

Hatékonyabb ellenőrzés 
Új rendeletet fogadott el legutób-
bi ülésén a miskolci képviselő-tes-
tület a városi közterületek haszná-
latáról, amely több szempontból 
szigorítja, pontosítja az eddigi sza-
bályozást. Az új rendelet számos 
olyan kérdést szabályoz, amelyek 
valamilyen szinten eddig is mű-
ködtek, de csak szokásjog alapján, 
amivel sokan visszaéltek.
» részletek az 5. oldalon

Marha- 
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HIrdeTés
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Máj

279
Ft/kg

Járműtender, újraindulás – sínen a Zöld Nyíl?
Ismét villamosok szállítják 
az utasokat hétfőtől a Tiszai 
pályaudvar és Diósgyőr  
között. 

A CAF jogorvoslati kérelmében 
született KDB-határozat után az 
is kiderült, hogy november végén 
lehet a Zöld Nyíl negyedik jármű-
tenderének új eredményhirdetése.

Több mint kilenc hónap üzem-
szünet után ismét a Tátrák jelleg-
zetes hangjától hangos szerda óta 
a Táncsics tér környéke is. A héten 
még csak próbáztak a Diósgyőri 
Gimnázium és a Diósgyőri város-
rész között a villamosok, hétfőtől 
azonban ismét menetrend szerint 
szállíthatnak utasokat az 1-es villa-
mos korábbi teljes szakaszán.

– 2010. május 3-tól nem járt vil-
lamos végig a Tiszaitól Diósgyő-

rig. Ráadásul a tervezettnél egy hét-
tel hamarabb indul be a forgalom 

– hangsúlyozta Csontos Ágnes PR-
főmunkatárs    » folytatás a 3. oldalon

Intézményből  
gazdasági társaság
Nonprofit gazdasági társaság-
ként működnek a jövőben a 
városi kulturális intézmények 
– jelentette be Kriza Ákos 
polgármester és Kiss Gábor, 
a Humán Főosztály vezető-
je szerdán. A társaságok a 
legtöbb intézmény esetében 
2012. január 1-jével alakulnak 
meg, a közintézmények már-
cius 31-ével szűnnek meg, 
kivétel a Miskolci Nemzeti 
Színház, ahol csak az évad vé-
gén történik meg a váltás.

» cikkünk a 3. oldalon

Tájodüsszeia – kiállítás és konferencia
Miskolc idén csatlakozott a Green 
City Mozgalom Magyarországon 
programhoz. A kezdeményezés-
hez kapcsolódó rendezvények sorát 
pénteken a 2010: Tájodüsszeia című 
kiállítás és szakmai nap nyitotta.

A kiállításon – amelyet Kriza Ákos 
polgármester pénteken délben nyi-
tott meg – 37 tabló mutatja be ha-
zánk tájépítészetét a kilencedik ál-
lomásán városunkba érkezett 
2010: Tájodüsszeia nevet viselő tár-
laton, mely 2010 májusában Buda-
pesten kezdte meg országjáró útját.

» cikkünk a 3. oldalon

Miskolci kutatóké 
a Zöld Oscar
Raisz Iván és Barta István találmá-
nya, a metanol előállítása kommu-
nális hulladékból nyerte meg a Zöld 
Találmányok Nemzetközi Versenyét, 
Nürnbergben.

A feltalálók világszervezete (IFIA) 
Nürnbergben a világ egyik leg-
jelentősebb innovációs kiállítása 
(IENA) keretében megrendezte a 
Zöld Találmányok Nemzetközi 
Versenyét. A több mint harminc 
országból bemutatott hétszázötven 
új műszaki alkotás közül nyerte el 
a fődíjat, a Green Oscart a magyar 
alkotópáros. 

Győztes találmányuk, a meta-
nol előállítása kommunális hulla-
dékból, 2008-ban Magyarorszá-
gon megkapta az Év találmánya 
címet. A hasznosítás azóta is sike-
res. Amint azt október 22-ei szá-
munkban megírtuk, a találmányt 
ipari méretekben elsőként a mis-
kolci AVE közelmúltban átadott 
üzemében alkalmazzák.

Szmog – tájékoztatás után riasztás is lehet 
A héten több napon keresztül is túl-
lépte a szálló por (PM10) koncent-
rációja a tájékoztatási, majd a ri-
asztási küszöbértéket a Búza téren, 
valamint a Lavotta utcán üzeme-
lő automatikus mérőállomásokon, 
így fennáll a szmogriadó tájékoz-
tatási fokozata, és várhatóan szom-
baton elrendeli a riasztási szintet is 
az önkormányzat. A polgármesteri 
hivatal kéri, mellőzzék a miskolci-
ak a személygépjárművek használa-
tát, utazzanak tömegközlekedéssel. 
Lehetőség szerint kerüljék a szén-
nel/fával történő tüzelést, valamint 
a porképződéssel járó tevékenysé-
gek végzését. Az avar és kerti hulla-
dékok égetése a kedvezőtlen levegő-
minőségi adatok miatt szintén tilos!

Gallardo térde sérült. A vizsgálatok során kiderült, Fran-
cisco Gallardo térde megsérült a legutóbbi bajnokin, s kezelésekre 
jár. Pacot a Haladás elleni mérkőzés 71. percében kellett lecserélni, 
miután Kenesei Krisztián elől mentett gólhelyzetben. – Hátramen-
tem védekezni, és összerúgtunk a Haladás támadójával. Legalább 
nem lett belőle gól – elevenítette fel az esetet Gallardo, akinek ko-
rábban nem volt térdsérülése.                                        » cikkünk a 9. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Sebestyén László (Fidesz) | B.-A.-Z. megye 4. számú választókerületének 
országgyűlési képviselője, Miskolc Fidesz-elnöke fogadóórát tart minden hónap első 
csütörtökén délután 4–6 óra között a Vasas Művelődési Központban lévő Fidesz-iro-
dában. Előzetes bejelentkezés: a 20/484-5090-es telefonon vagy a sebestyen.laszlo@
fidesz.hu e-mail címen.

» Kovács Józsefné Budai Mária (Fidesz) | a 13. számú választókerület 
önkormányzati képviselője november 10-én, csütörtökön délután 4 órától fogadóórát 
tart a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. Meghívott vendége: Kovács László, a Közte-
rület-felügyeleti és Rendészeti Osztály vezetője.

» Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) | a 18. számú választókerület ön-
kormányzati képviselője november 10-én, csütörtökön délután 5 órától 7 óráig fogadó-
órát tart a Könyves Kálmán Utcai Általános Iskolában.

képviselői fogadóóra ››››››››››››

hírhasáb ››››››››››››

napról napra ››››››››››››

Jól vizsgázott a gömbsüvegsor
Lakossági fórumokon is gyakran 
felmerülő, újra és újra indulatokat 
szító kérdés: miért kellett és mi-
ért pont ide kellett gömbsüveg-
sort építeni?

Ahhoz, hogy az Európai Unió 
kedvező elbírálásban részesít
se a villamosrekonstrukcióra be
nyújtott pályázatot, több irányból 
is be kellett mutatni, hogy az mi
lyen kedvező következményekkel 
jár. Ezek közül a legkönnyebben 
megfogható a menetidő csök
kentése – ennek pedig talán leg
fontosabb komponense a pálya
sebesség növelése. Erre azonban 
szigorú szabályok vonatkoznak. 

Például a miskolci 1. viszonylat
ra előirányzott 50 km/h maximá
lis sebességhez úgynevezett zárt 
villamospálya szükséges. Ez a vas
úthatósági engedély kiadásának 
egyik alapfeltétele.

Köznapi értelemben ez azt je
lenti, hogy a villamospályát az 
úttestől nemcsak optikai (záró
vonal), hanem fizikai eszközzel is 
el kell határolni. Ennek legismer
tebb megoldása a gömbsüvegsor.

A KRESZ szerint a gömb
süvegsor és a záróvonal átlépé
se ugyanazon szabályok szerint 
történhet, és a gyakorlatban sem 
lehetetlen áthajtani rajta, csak 
nehézkes. Tehát nem teszi lehe

tetlenné például egy út szélén 
veszteglő gépjármű kikerülését 

Az első ütem átadása óta el
telt egy év tapasztalatai alapján 
a gömbsüvegsor jól vizsgázott 
– a menetidő máris érezhető
en csökkent, a balesetek számá
val együtt.

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

HIrdeTéS

» Veszélyes katicák. A harlekinkatica 
ősszel előszeretettel húzódik az ember közelé-
be. A teleléshez készülve gyakran nagy töme-
gekben szállják meg a lakásokat. Nem veszé-
lyesek, de a testükben található vegyület az 
arra érzékeny egyéneknél kötőhártya-gyulla-
dást okozva allergiás reakciókat válthat ki. A 
melegebb téli napokon a nemritkán százasá-
val előmászó bogarak meg is haraphatják az 
embert, emiatt pirosság és enyhe duzzanat ke-
letkezhet. Összegyűjtésükre legalkalmasabb a 
porszívó, a lakásba való bejutás megakadályo-
zására pedig a nyílások tömítése, esetleg hálós 
beborítása a legjobb megoldás.

» Bevont csecsemőruhák. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének munka-
társai piacfelügyeleti ellenőrzését végezték a 
csecsemők és a kisgyermekek számára készí-
tett termékek körében. Ennek során két keres-
kedelmi egységben, összesen hétfajta olyan 
veszélyes csecsemő- és kisgyermek-ruházati 
terméket találtak, amelyek húzózsinórjai, il-
letve húzózsinór-végződései fojtási és baleset-
veszélyt jelenthetnek a kisgyermekek számá-
ra. A felügyelőség a veszélyesnek minősített 
termékek forgalomból való azonnali hatályú 
kivonására megteszi az intézkedést.

kormányhivatali hírek ›››››››››››››››››››››

Mécsesek fényénél
Miskolcon is tízezrek keresték 
fel mindenszentekkor és halot
tak napján a temetőket, hogy 
leróják kegyeletüket szeretteik 
sírjánál. Szinte mindenhol ta
karítással, ügyeleti szolgálattal, 
meghosszabbított nyitva tartás
sal készültek fel az ünnepekre. 
Több helyen tartottak ünnepi 
istentiszteleteket is. A nagy for
galom miatt minden évben, így 
idén is közreműködött a rendőr
ség és a polgárőrség a forgalom
irányításban, rendfenntartás
ban a temetők környékén. Erre 
szükség is volt, hiszen szinte va
lamennyi megkérdezett teme
tőfenntartó kiemelte a veszélyt, 
amit ilyenkor a virág és egyéb 
lopások jelentenek. Rendkívüli 
eseményekről – karambolról, az 

ünnepek idején elkövetett bűn
cselekményekről – nem érkezett 
bejelentés a rendőrségre, rend
ben zajlottak a megemlékezések 
Miskolcon.

Mintegy zárásként, halot
tak napján adott hangversenyt a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar 
a selyemréti Szent Istvántemp
lomban. A koncerten Mozart 
Requiem című műve hangzott el. 
A zenekart és a Debreceni Kodály 
Kórust Kovács László vezényelte.

Október 28. | péntek

Feledy és Reményi. Feledy Gyu
la, Kossuthdíjas képzőművészre és 
Reményi János karnagyra emlékez
tek az Avasi Gimnáziumban. Kiál
lítással és emlékhangversennyel is 
tisztelegtek a Miskolcon alkotó kép
zőművész és az 1994ben Miskolc 
díszpolgárává avatott karnagy emlé
ke előtt. A tárlat, ami Feledy festmé
nyeit és ceruzarajzait fogja csokorba, 
november 18áig tekinthető meg.

Október 29. | szOmbat

Karácsonyra agyagoztak. Több 
tucat gyerek gyűlt össze a József At
tila Könyvtárban, hogy játszva, alko
tással töltsék a délelőttöt. A gyerekek 
már a karácsonyi ünnepkörrel fog
lalkoztak: karácsonyi ajándékokat, 
díszeket készítettek, például a fenyő
fára akasztható kerámiacsillagot. 

Október 30. | vasárnap

A reformáció ünnepén. Úrva
csorás istentiszteletet tartottak a re
formáció emlékére a Kossuth ut
cai református templomban. Luther 

Márton (Martin Luther), a szász vá
lasztófejedelemség bibliamagyará
zó professzora, német ágostonrendi 
szerzetes 1517. október 31én füg
gesztette ki a wittenbergi vártemp
lom kapujára 95 pontba foglalt té
ziseit, amelyeket a katolikus egyház 
megreformálása érdekében tett köz
zé. Erre emlékeztek Miskolcon is.

Október 31. | hétfő

Rendőri tehetséggondozás. 35 
oktató és 200 tanuló vett részt ab
ban az október 31én záruló tehet
ségfejlesztési programban, melynek 
finanszírozására 17,1 millió forintot 
kapott a Miskolci Rendészeti Szak
középiskola. Ennek keretében vé
geztek „tehetségszűrést” (IQ, kreati
vitás, motiváció, EQ), elkészítették a 
tehetséges rendőr képét, de ide tarto
zott a legjobb járőrpáros országos ta
nulmányi verseny kidolgozása, lebo
nyolítása is. 

nOvember 2. | szerda

Digitális múzeumtechnika. 
Harmadik alkalommal rendezték 
meg a kétnapos Országos Múzeum
pedagógiai Konferenciát az MTA 
Miskolci Akadémiai Bizottsága épü
letében, valamint a Miskolci Galé
riában. Az előadók a két nap során 
a múzeumpedagógiai módszertan 
frissítésének lehetőségeit mutatták 
be az internet és a digitális technika 
általános elemeinek alkalmazásával.

nOvember 3. | csütörtök

Megemlékeztek. Az „Ima össze
köt” felhívással hirdette meg a Mis

kolci Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat emlékmiséjét. Egy évvel 
ezelőtt határoztak arról, hogy ezt a 
napot, a roma gyilkosságsorozat el
indításának napját emléknappá nyil
vánítják. Így szeretnének adózni a 
holtak előtt, valamint felhívni a fi
gyelmet, hogy ilyen szörnyűség töb
bé ne forduljon elő. 

Szellemi nagyságok. A Magyar Tu
domány Ünnepe alkalmából A régió
ban alkotó szellemi nagyságok élet
útja címmel nyílt kiállítás a Herman 
Ottó Múzeum papszeri épületében. 
A kiállítás célja, hogy korszakonként 
állítson emléket a mai Magyarország 
északi régiójának – Nógrád, Heves és 
BorsodAbaújZemplén megye – 68 
akadémikusának. 

nOvember 4. | péntek

Forgalomlassítók. A szakszerve
zetek forgalomkorlátozással járó de
monstrációja megyénket is érintet
te. Péntek reggeltől szombat reggelig 
Miskolcon három, míg a megyében 
további négy helyszínen zárták le az 
utat – Miskolcon a 3. számú és a 26. 
számú főút be, illetve kivezető sza
kaszain egyegy sávot.

Gyorsuló kifizetések. Az Új Széche
nyi Terv elindítása óta eltelt tíz hónap
ban 16 pályázat jelent meg a régióban, 
közel 50 milliárd forintos keretösszeg
gel. Az októberben közzétett, új pá
lyázati lehetőségek a település és vi
dékfejlesztést, a közösségi közlekedés, 
valamint az üzleti infrastruktúra, az 
ipari parkok, iparterületek, inkubá
torházak támogatását érintik – hang
zott el azon a háttérbeszélgetésen, 
amit Becsó Zsolt, az Északmagyaror
szági Regionális Fejlesztési Tanács el
nöke és Kormány Krisztián, az Észak
magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség ügyvezetője tartott a saj
tó képviselőivel. Az ügyvezető arról is 
szólt, hogy a kormányváltás óta több 
mint négyszeresére gyorsultak a kifi
zetések az ÉMOPprogramban.

Elhunyt Gyurkó Péter
Néhány héttel 70. szü
letésnapja után, no
vember 2án, türe
lemmel viselt, hosszú 
betegség után elhunyt 
Gyurkó Péter agrár
mérnök, barlangku
tató, egykori MDFes 
önkormányzati kép
viselő, a Miskolci Városszépítő 
Egyesület tagja.

A miskolci közéletben is is
mert mérnökember 1947ben 
került Miskolcra, munkássága 
köti a városhoz éppúgy, mint 
hobbija, a képeslapgyűjtés is. 

Több mint 170 ezer 
darabból álló gyűjte
ményének egy része 
régi miskolci képes
lap, ezeket bocsátot
ta a Miskolci Napló 
„Akkor és most...” ro
vata rendelkezésére. 
Több kötete is meg

jelent a Bükk, a barlangok vi
lágáról, a legutóbbi, Szeremley 
Szabolccsal közös kötete szep
temberben látott napvilágot.

A gyászoló család értesítése 
szerint Gyurkó Pétertől novem
ber 11én vesznek végső búcsút.

Dolgoznak az Újgyőri főtéren
November közepére készülhet el 
az átalakítás az Újgyőri főtéren, 
amely után már két sávon lehet 
kihajtani a körforgalomból Di
ósgyőr irányába. Péntekre már 

a szegélykövek is a helyükre ke
rültek, de hátravan még az egyik 
lámpaoszlop áthelyezése – amit 
csak éjszaka tudnak majd elvé
gezni –, illetve az aszfaltozás is.

Hetedszer népszerűsítik  
a szociális munkát
Hetedik alkalommal rendezik 
meg november 7–11. között a 
Szociális Munka Hete címet vi
selő programsorozatot Miskol
con. Az országban egyedülálló 
kezdeményezés a miskolci szo
ciális és gyermekvédelmi intéz
mények összefogásával valósul 
meg évről évre. A programsoro
zat célja, hogy a szervezők minél 
szélesebb körben bemutassák a 
szociális és gyermekvédelmi in

tézmények munkáját, és meg
könnyítsék a segítségre szorulók 
és potenciális igénybevevők el
igazodását a jóléti ellátások rend
szerében. Másrészt népszerűsíte
ni szeretnék a szociális munkát. 
Az első nap konferenciája után 
november 8án egyetemi sport
napot, 9én intézményi nyílt na
pokat és szociotúrát, 10én pedig 
a Plazában információs napot 
tartanak.

A kultúra mecénása. A Fehér Ró
zsadíjat vehette át Barna György a 
hét elején Budapesten. A hivatalos 
indoklás szerint azért érdemelte ki a 
megtisztelő díjat, mert a kultúra me
cénása. Az elismerő Kultúraközvetí
tő Társaság 20 éve működő civil szer
vezet, minden évben három civilnek 
adományozzák a Fehér Rózsadíjat.

Múzeum, bábszínház együtt. 
Megújította együttműködését a mis
kolci Csodamalom Bábszínház és a 
Herman Ottó Múzeum. Kapcsola
tuk elsődleges célja a múzeumpeda
gógiai foglalkozások fejlesztése és a 
Pannontenger Múzeum program
jának színesítése. Emellett újszerű 
kezdeményezésként a Herman Ottó 
Múzeum Képtárának festményei
hez egy báb és mozdulatművészeti 
forgatókönyv készül, mely megfelelő 
pályázati támogatások esetén rend
hagyó összművészeti előadásban ölt
het testet, talán már a következő esz
tendőben. 

Idén is teajárat. November 2ától 
jövő március végéig osztanak napon
ta három helyszínen összesen száz
húsz adag meleg italt és szendvicset 
az utcán élőknek, valamint a hátrá
nyos helyzetűeknek a Magyar Vörös
kereszt szociális munkásai. A teajárat 
már több mint öt éve segíti az utcán 
élőket, az elmúlt években pályázati tá
mogatással tehették ezt – idén azon
ban egyelőre anélkül oldja meg a Vö
röskereszt az étel és italosztást.

Szombat munkanap. A hét ele
ji munkanapáthelyezés miatt ma, 
szombaton munkanap van. Az MVK 
buszai eszerint járnak – kivéve az in
gyenes áruházi járatokat, amelyek 
szombati, illetve munkaszüneti nap 
szerinti menetrend szerint közleked
nek. A miskolci polgármesteri hivatal 
és a NAV pénteki munkarend szerint 
várja az ügyfeleket.

Megújult a Romek-emlékmű. A 
Miskolci Lengyel Kisebbségi Ön
kormányzat szervezésében novem
ber 8án, kedden délután 2 órakor 
a Szentpéteri kapui Romek téren át
adják a – kezdeményezésükre és tá
mogatásukkal – felújított Romek
emlékművet. Ezt követően, délután 
3 órakor a Művészetek Háza galéri
ájában a „Szétlőtt Városok Poznan 
– Budapest 1956” címmel nyílik ki
állítás. Tizenegyedik alkalommal 
rendezik meg Miskolcon a Lengyel 
Filmhetet/Filmdélutánt. Idén, a Mű
vészetek Háza Uránia vetítőtermé
ben, november 24én, délután fél 
6tól a Vinci című lengyel filmet mu
tatják be.

A MIVÍZ Kft. tájékoztatja  
Tisztelt Fogyasztóit, hogy a 

települési folyékony  
hulladék kezeléséről  
szóló önkormányzati  

rendelet 
2011. november 1. napjától változott, a 32/2011. (X. 21.) sz. ön-
kormányzati rendeletről szóló tájékoztatónkat a www.miviz.hu 

weboldalon megtekinthetik és letölthetik. 
MIVÍZ Kft.
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Miskolc újra megmutatta 
biológiai sokféleségét
Miskolc városa harmadik lett 
az önkormányzatok számá-
ra meghirdetett biodiverzitás-
versenyen, a 30 ezernél nagyobb 
lakosságszámú városok kategó-
riájában.

Az idén „Mutasd meg, milyen 
a természeted!” címmel indult a 
versengés, amelyben az önkor-
mányzatok a megóvott termé-
szeti környezetük bemutatásá-
val szállhatnak ringbe. A verseny 
a biológiai sokszínűség védel-
mét szolgálja. A szakmai zsű-
ri a pályázatok értékelése so-
rán azt vizsgálta, hogy mit tett 
az önkormányzat és a helyi kö-
zösség a település sokszínűségé-

nek megőrzése, gazdagítása ér-
dekében. Miskolc városa tavaly 
az első helyen végzett a 100 ezer-
nél nagyobb lakosságszámú te-
lepülések kategóriájában. Idén 
azonban változott a rendszer, és 
a 30 ezernél nagyobb lakosság-
számú kategóriában tudta az elő-
kelő harmadik helyet megszerez-
ni – tudtuk meg Pápai Zoltántól, 
a miskolci önkormányzat kör-
nyezetvédelmi csoportvezetőjé-
től. Városunk pályázatában sokat 
nyomott a latba a Bükki Nemze-
ti Park, a helyileg védett értékek 
nagy száma, illetve a tudatformá-
lás és a környezeti nevelés magas 
minősége. Városunkat Kaposvár 
és Veszprém előzte meg.            H. I.

Falmaradványok a Szent István téren
Régi épületek alapjai, falmarad-
ványai bukkantak elő a napok-
ban a Szent István téren, ahol fű-
téscsöveket fektetett le a Miskolci 
Hőszolgáltató Kft. Szőke László, a 
polgármesteri hivatal Főépítésze-
ti, Városfejlesztési és Rendezési 
Osztályának vezetője elmondta, 
annak idején magáningatlanok 
voltak erre, és óvoda is működött. 
Aztán kisajátították az itt találha-
tó telkeket, mivel a területre akar-
ták építeni az új megyei könyv-
tárat, ami végül a Görgey utcára 
került. Az osztályvezető szerint 
a most felszínre került maradvá-
nyok akár abból az időszakból is 
származhatnak, amikor 1878-

ban, a „nagy árvíz” Miskolc bel-
városának jelentős részét elpusz-
tította, bár ezt nyilván a szakmai 
vizsgálatok tudnák igazából meg-
állapítani. Paszternák István, a  
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Kulturális Örökségvédelmi Iro-
dájának régészeti szakértője úgy 
nyilatkozott, hogy a Városház tér 
környékének nagyon gazdag tör-
téneti múltja van. A középkori 
vagy régebbi leletanyag azonban 
az újabb kori ráépítésekkor nagy-
részt elpusztulhatott, legalábbis 
ezt igazolta néhány, korábbi fel-
tárás negatív eredménye a kör-
nyéken. 

Sz. S. | fotó: M. L.

Összhangban a tudománnyal
A Magyar Tudomány Ünnepét 
idén Miskolcon tartják novem-
ber 3–7. között más, nem miskolci 
helyszínek mellett az egyetemen 
és a Miskolci Akadémiai Bizottság 
épületében. 

Gróf Széchenyi István 1825. 
november 3-án, a pozsonyi or-
szággyűlésen birtokainak egy- 
évi jövedelmét ajánlotta fel Ma-
gyar Tudományos Társaság 
megalapítására. Ennek emléké-
re 2003-ban a magyar ország-
gyűlés a magyar tudomány ün-
nepévé emelte november 3-át.

Az idei több napos program-
sorozat megnyitóját, illetve ki-
emelt napjainak előadásait is 
Miskolcon, az egyetemen és az 
akadémiai bizottság épületében 
tartják november 3–7. között. 

– A tudomány ünnepe ma az 
összhangról szól, a tudomány-
ágak és a társadalom, a gazdaság 
összhangjáról – emelte ki be-
szédében Pálinkás József, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
elnöke. Zenei hasonlattal élve, 
az eltérő szólamokhoz hasonlí-
totta a tudományokat, az eltérő 
hangzások miként szólnak egy-

ként, hogyan törekednek a kö-
zös hangzás felé. 

A nyitórendezvényen Mis-
kolc és a régió vezetői, valamint 
a magyar tudományos élet ki-
válóságai vettek részt, ahol a 
köszöntő beszédek után tudo-
mányos díjakat is átadtak. A 
díjazottak között volt Takács 
Gábor, a Miskolci Egyetem Kő-
olaj- és Földgáz Intézet intéze-
ti tanszékvezetője is, aki a MOL 
Tudományos Díjat vehette át.

Az MTA Miskolci Területi Bi-
zottsága november 4-én tartotta 
ünnepi ülését Humán genetika 
és a XXI. század címmel, ame-
lyen a szokásoknak megfelelő-
en a régió kiemelkedő kutatóit, a 
tudomány támogatóit is elismer-
ték. MAB-emlékérmet vehetett 
át Bihall Tamás, a BOKIK elnö-
ke, Kitüntető Tudományos Díj-
ban Szabó Miklós, a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar dékánja, Tihanyi Lász-
ló, az egyetem Műszaki Földtu-
dományi Kar dékánja és Fűköh 
Levente, a gyöngyösi Mátra Mú-
zeum igazgatója részesült. Tudo-
mányos díjat 14 fiatal kutató ve-
hetett át az ünnepségen.    Kujan I. 

Járműtender, újraindulás – sínen van a Zöld Nyíl?
Ismét villamosok szállítják 
az utasokat hétfőtől a Tiszai 
pályaudvar és Diósgyőr kö-
zött. A CAF jogorvoslati ké-
relmében született KDB-
határozat után az is kiderült, 
hogy november végén lehet 
a Zöld Nyíl negyedik jármű-
tenderének új eredményhir-
detése.

» folytatás az 1. oldalról
A hétfőn „induló” szakaszon a vil-
lamosok a Diósgyőri Gimnázium 
után a LÁEV, Zenta utca és Diós-
győr városrész megállókban állnak 
meg, a Vince utcai megálló – ahogy 
arról többször írtunk – megszű-
nik. A megállók – a korábbiakhoz 
hasonlóan – ideiglenes állapotban 
lesznek, teljesen csak jövőre készül-
nek el. Az 1-es villamos menetrend-
je a szeptemberben kiadott menet-
rendkönyv 23. oldalán található, és 
értelemszerűen nem november 14-
étől, hanem már 7-étől érvényes.

Búcsú a villamospótlóktól
Ezzel párhuzamosan megszűnik a 
69VP autóbusz, és újraindul a 69-
es a Diósgyőr városrész és Berek-
alja között. Ez egyébként azt is je-
lenti, hogy másfél év után nincs 
szükség – a nagyprojekt miatt – 
villamospótlóra.

Változik – pontosabban vissza-
változik – az 1-es, 1A-s autóbuszok 
menetrendje is, a járatok hétfő-
től nem állnak meg a villamospót-
ló LÁEV és Zenta utcai megálló-

helyén, a Diósgyőr irányú kiliáni 
megállóhely pedig visszakerül ere-
deti helyére.

Villamosbérlettel vagy villamo-
son lyukasztott jeggyel – ugyan-
csak értelemszerűen – nem lehet 
november 7-től utazni a 69-esen 
és Diósgyőr városrészig az 1-es 
1A-s buszokon sem, viszont utób-
bi két járaton Diósgyőrtől Felső-
Majláthig még utazhatunk.

Mindeközben a villamospálya 
építése miatt ismét változik a for-
galmi rend a hét közepétől, a Tán-
csics téren a Felső-Majláth felé 
haladókat a belváros felé tartó ol-
dal belső sávjába fogják átterelni 

– majd a már újonnan elkészített 
szakaszon visszatérnek a normál, 
váltakozó irányú ideiglenes útpá-
lyához. Minderre a régi és az új vil-
lamos-pályaszakasz összekötése 
miatt lesz szükség.

Nincs veszve semmi
A héten kiderült az is, hogy legha-
marabb november 25-én hirdet-
hetnek újra eredményt a negyedik 
villamostenderrel kapcsolatban, a 
szerződéskötés pedig jövő év ele-
jére csúszhat. Szerdán ugyanis a 
spanyol CAF járműgyártó jogor-
voslati kérelmét is elutasította a 
Közbeszerzési Döntőbizottság.

Pintérné Gyuricza Ágnes köz-
beszerzési tanácsadó érdeklődé-
sünkre a Miskolci Naplónak el-
mondta, a „bírálati szakaszt újra 
kell nyitni”, új döntési javaslatot 
kell hoznia a bírálóbizottságnak, 
ezt követően lehet újból ered-
ményt hirdetni – ha minden fel-
tétel adott – a határozat kézhez-
vételétől számított harmincadik 
napon, mely számításaik szerint 
november 25-én lehet. Szerző-
dés azonban – a jogi procedúrák 
miatt – leghamarabb csak 2012 
januárjában köthető a miskolci 
villamostender nyertesével. 

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos

Kulturális intézményből gazdasági társaság 
Nonprofit gazdasági társa-
ságként működnek a jövő-
ben a városi kulturális intéz-
mények – jelentette be Kriza 
Ákos polgármester és Kiss 
Gábor, a Humán Főosztály 
vezetője szerdán. 

A társaságok a legtöbb intézmény 
esetében 2012. január 1-jével ala-
kulnak meg, a közintézmények 
március 31-ével szűnnek meg, ki-
vétel a Miskolci Nemzeti Színház, 
ahol csak az évad végén történik 
meg a váltás.

– Nagy terveink vannak a város 
kulturális életével kapcsolatban, 
ugyanis ezen keresztül szeretnénk 
a város társadalmi életét felpezsdí-
teni – mondta Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere. Mint hozzátette, öt 
kulturális intézmény esetében (a 
Miskolci Csodamalom Bábszín-
ház, a Miskolci Galéria Városi Mű-
vészeti Múzeum, a Miskolci Kul-
turális Központ, a Miskolc Városi 
Könyvtár és Információs Központ 
és a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
– a szerk.) a korábbi igazgatók fog-

ják irányítani a létrejövő gazdasági 
társaságokat és a szakmai munkát 
is ügyvezető igazgatóként.

Más a helyzet a Miskolci Nem-
zeti Színház esetében, mind a tár-
saság megalakulását, mind a jö-
vendő vezetőt illetően. Kriza 
Ákos elmondta, évad közben nem 
lenne szerencsés a váltás, ezért 
csak annak végével alakul gazda-
sági társasággá a teátrum. Bár Ha-
lasi Imrének a színház igazgató-
jaként 2012. december 31-ig szól 
a szerződése, az átalakulással – 
vagyis május 31-ével – az ő ko-
rábbi posztja is megszűnik majd, 

a megalakuló társaság ügyvezetői 
posztjára pedig pályázatot írnak 
ki – erről várhatóan a novemberi 
közgyűlésen döntenek majd csak-
úgy, mint a többi intézményt érin-
tő változásról.

– A színházat irányító cég ügy-
vezetői posztjára – aki egyben a 
teátrum igazgatója is lesz – kiírt 
pályázatban egy kulturális kon-
cepciót fogunk kérni a pályázók-
tól, az új direktort szeretnénk jövő 
év elejére kiválasztani, hiszen a 
2012/2013-as évadot már neki kell 
majd összeállítania – mondta Kri-
za Ákos.

Az átalakítástól az önkormány-
zat várja, hogy továbbra is ma-
ximális szakmaiság mellett, de 
gazdaságilag hatékonyabban mű-
ködjenek a kulturális intézmények 
– munkájuk összehangolása mel-
lett, melyet a polgármesteri hivatal 
kulturális osztálya fog koordinálni. 

Kriza Ákos elmondta, a meg-
alakuló társaságok száz százalékos 
önkormányzati tulajdonban lesz-
nek, az ügyvezető igazgatóktól pe-
dig hatékonyabb gazdálkodást vár-
nak, ami azonban nem strukturális 
változást vagy létszámleépítést je-
lent.

– Egy ilyen társaság ügyvezető-
je nagyobb szabadsággal bír, mint 
egy közintézményé, így kreatívabb 
gondolkodással akár plusz be-
vételekre is szert tehet az önkor-
mányzati támogatáson túl, melyet 
természetesen továbbra is biztosí-
tani fogunk – mondta Kriza Ákos. 
Hozzátette: szándékaik szerint en-
nek mértéke nem fog csökkenni 
jövőre, az idei évhez képest (2011-
ben közel 2 milliárd forintot köl-
tött a kulturális intézmények tá-
mogatására a város) és a korábban 
zárolt összegek feloldásáról is dön-
teni kell a közeljövőben.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

2010: Tájodüsszeia – kiállítás és konferencia
Miskolc idén csatlakozott a Green 
City Mozgalom Magyarországon 
programhoz. A kezdeményezés-
hez kapcsolódó rendezvények sorát 
pénteken a 2010: Tájodüsszeia című 
kiállítás és szakmai nap nyitotta.

A szakmai napon Rostás László 
főépítész bevezetőjében elmond-
ta, az elmúlt évtizedek építészeté-

re inkább a mennyiség volt jellem-
ző, mint a minőség, mára azonban 
eljutottunk oda, hogy az élhetőség-
ről szóljon. A főépítész megemlí-
tette a téli hónapokban Miskolcra 
is jellemző szmogot, mely ponto-
san város volta, a sűrűn felemelt 
nagy épületek miatt ragad be. Ros-
tás László szerint szükséges a Szin-
va-patak kibontása is, hogy a fo-

lyam visszakapja öblítő szerepét, és 
ezáltal is tisztuljon a levegő.

Délben a témához kapcsolódó 
kiállítás is nyílt. A november 20-
áig látogatható tárlatot Kriza Ákos 
polgármester nyitotta meg.

– Az a feladatunk, hogy közös-
ségi gondolkodással kihasznál-
juk a környezet adta lehetősége-
ket, fejlesztési irányokat találjunk, 

melyek meghatározzák jövőnket 
– mondta. Példaként említette a 
Szent István teret – s fejlesztésének 
fontosságát –, ahol „minden meg-
található”: az Avas domboldala, 
erdő, a Szinva-patak, a városháza, 
a templom mint szakrális hely, va-
lamint a belváros. Kriza Ákos hoz-
zátette: a kiállítás hűen mutatja be, 
hogyan élhet együtt az ember és 
természetes környezete, a tárlatból 
erőt és ihletet meríthetünk.         S. P.



a város lapja

MiNap

2011. november 5. | 44. hét | I. (VIII.) évfolyam 36. (44.) szám

4  a város

Miskolcon is átalakításra szorul a középfokú oktatás
Évek óta hallani, hogy a 
szakképzés torzult, nem 
megfelelően reagál a gazda-
ság elvárásaira, ezért átala-
kításra szorul. Miskolc köz-
gyűlése a középfokú oktatási 
intézmények 2012-es beis-
kolázási tervét tárgyalva a 
rendszer részleges átalakítá-
sáról döntött.

– Miskolc társadalmi, gazdasági 
fejlődésének egyik kulcsa a helyi 
tudásalapú társadalom megterem-
tése, amelynek alapja a magas szín-
vonalú nevelés és oktatás – mond-
ta el érdeklődésünkre Kiss Gábor, 
a polgármesteri hivatal humán fő-
osztályának vezetője. – A mainál 
rugalmasabb szerkezetű iskola-
rendszerre van szükség, a képzés-
nek reagálnia kell a húzóágazatok, 
a gazdaságfejlesztés előtt álló terü-
letek szakemberigényeire, valamint 
a stagnáló vagy éppen visszafejlesz-
tés előtt álló, a technológiai fejlődés 
által kevésbé inspirált ágazatok fog-
lalkoztatási sajátosságaira.

A szeptemberi közgyűlésen – 
amint arról akkor röviden hírt 
adtunk – a képviselők a 2012-es 
beiskolázási terv kapcsán már je-
lentősen hozzányúltak a rend-
szerhez. Így például a 2011. évi 
beiskolázási tervhez képest a gim-
náziumokban 5 osztállyal, a szak-
középiskolákban 6 osztállyal keve-
sebb indításáról döntöttek, míg a 
szakiskolai képzésben 6 osztállyal 
több tanulócsoport elindításának 
adtak zöld utat. A kedvezőtlen de-
mográfiai változásokat – ami a ta-

nulólétszámban is megmutatkozik 
– figyelembe kellett venni a kapa-
citások meghatározásakor az indít-
ható osztályok számának és képzé-
si profiljának engedélyezésekor. 

Az újonnan indítandó szakmák 
esetében meghatározó szempon-
tok voltak a valós munkaerő-pia-
ci, szülői és tanulói igények, a hi-
ányszakmák kiküszöbölése, hogy 
erősítse a gazdaság és az iskola-
rendszer együttműködését a duális 
rendszerű szakképzés megvalósí-
tásában – példa erre a Bosch-osz-
tály indítása az Andrássy Gyu-
la Szakközépiskolában –, illetve, 
hogy jól felkészült szakembereket 
biztosítson a térségbe települő gaz-
dasági szereplők számára.

Kiss Gábor szerint Miskolcon 
egyes ágazatokban szakmunkáshi-
ány alakult ki, miközben egyre töb-
ben szereztek a munkaerőpiac által 
nem igényelt szakképesítést, vagy 
szakmai végzettség nélkül hagy-
ták el az iskolarendszert. Az elmúlt 
években a helyi gazdaság szereplői 

több kritikát is megfogalmaztak a 
képzési rendszerrel kapcsolatban, 
a munkáltatók sokszor elégedetle-
nek a végzettek ismereteivel, kom-
petenciáival. A munkanélküliség 
mellett – ágazatonként és terüle-
tenként eltérő mértékben – hiány 
alakult ki a jól képzett szakembe-
rekből, ami strukturális problémát 
is jelez. A térségi integrált szakkép-
ző központokba (TISZK) szerve-
ződött iskolák jelenleg túl tág ke-
retek között működhetnek. Nem 
valósult meg a tényleges integrá-
ció, a TISZK-rendszer létrehozá-
sa csak részben érte el eredeti cél-
ját, ezért működése átláthatatlan és 
ellenőrizhetetlen, így szabályozá-
suk alapvetően átalakításra szorul.

Városunk gimnáziumai a me-
gyei beiskolázás mellett országos 
szinten is jó eredményeket tudnak 
felmutatni mind a továbbtanulási 
mutatók, mind a tanulmányi ver-
senyek eredményei alapján. Az 
egyházi, illetve alapítványi fenntar-
tású gimnáziumok tanulói létszá-

mával együtt városi szinten azon-
ban az országosnál is nagyobb a 
gimnáziumi képzésben résztvevők 
aránya. A főosztályvezető szerint 
rövid távon is helyre kell állítani 
a város iskolatípusaiban kialakult 
szerkezeti torzulást: ennek megfe-
lelően csökkenteni kell a gimnázi-
umi férőhelyek számát.

A szakközépiskolák tekinteté-
ben már árnyaltabb a helyzet. Itt 
már elmondható: amellett, hogy 
felsőoktatási továbbtanuláshoz is 
megfelelőnek kell lennie az oktatás 
színvonalának, a képzés szakmai 
szerkezetének jobban kell igazod-
nia a helyi munkaerőpiac igényei-
hez, elsősorban annak érdekében, 
hogy a végzett tanulók el tudjanak 
helyezkedni a választott szakterüle-
ten. A képzési kínálatban párhuza-
mosságok vannak, úgy, hogy az is-
kolák egy része nem tudja az adott 
szakmacsoportban feltölteni a lét-
számot. Például informatikai szak-
macsoportos képzés jelenleg kilenc 
miskolci középiskolában folyik, de 
több intézményben csak fél osz-
tályt tesz ki a tanulói létszám – tud-
tuk meg. A nagy kapacitás miatt 
pedig az elmúlt időszakban egy-
re nagyobb arányban kerültek be 
szerényebb képességű tanulók az 
érettségire felkészítő szakközépis-
kolai képzésbe. Éppen ezért terve-
zik a felvételi követelmények városi 
szinten egyeztetett meghatározását, 
így várhatóan emelkednek a köve-
telmények és a kötelezően szakmai 
érettségire felkészítő szakközépis-
kolai képzésbe megfelelő alapokkal 
rendelkező tanulók kerülhetnek be.

A szakképzés várható és szüksé-
ges változásairól a következő szá-
munkban írunk.

H. I. 

A püspöki hivatalon a sor
A Kossuth utcai református temp-
lom külső-belső rekonstrukció-
ja után az egykori püspöki lakás 
és hivatal épületét is szeretné fel-
újíttatni a Miskolc-belvárosi Re-
formátus Egyházközség a Palóczy 
utcán. Az ehhez szükséges pályá-
zat részleteiről a napokban szüle-
tik döntés. 

Szabó Sándor lelkipásztor el-
mondta, hogy a felújítási tervek 
már 2009 végén elkészültek. A 
megyei levéltárban megtalálták 
azokat a tervrajzokat is, amelyek 
alapján 1896-ban, a millennium 
évében átalakították az 1700-
as években épült barokk épüle-
tet a református püspöki lakás 
és hivatal céljaira. Mint Sza-
bó Sándor fogalmazott, ez egy 
rendkívül patinás és értékes ré-
sze a városnak, gyönyörű épü-
letekkel, régóta indokolt, hogy 

az egykori püspöki lakást is fel-
újítsák. Ennek állapota ugyanis 
nem csupán méltatlan, hanem 
balesetveszélyes is. 

– Az alapok vélhetően jóval ré-
gebbiek magánál az épületnél is, 
ezért a felújítást megelőzően ré-
gészeti feltárásokra is szükség 
lesz – mondta el a lelkipásztor. 
A volt püspöki lakásnak nagyon 
gazdag története van, számos hí-
res református egyházi személyi-
ség megfordult benne. A pincé-
jében márványtábla emlékeztet 
például arra, hogy a második vi-
lágháború idején nőket bújtattak 
itt. A felújítás várható költségeit 
mintegy 50 millió forintra becsü-
lik, remélik, hogy ennek jelentős 
részét sikerül pályázati forrásból 
biztosítani. Az épület felújításával 
lehetőség nyílhat az egyházköz-
ség másik lelkészi állásának be-
töltésére is.                        Szepesi S.

Népszámlálás: elkezdődött a pótösszeírás 
Október 31-én lejárt a népszámlá-
lási kérdőívek kitöltésére biztosí-
tott határidő, már csak a pótössze-
írás időszakában – november 1-jétől 
8-áig – van lehetőségük az adatszol-
gáltatásra azoknak, akik nem tettek 
eleget kötelezettségüknek.

– A számlálóbiztosok a pótössze-
írás időszakában már nem keresik 
fel a polgárokat. Adatszolgáltatás-
ra csak a polgármesteri hivatalok 

erre kijelölt ügyfélszolgálatain van 
lehetőség – tájékoztatott Szabó Ti-
bor, a népszámlálás Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei felelőse.

Miskolcon a polgármesteri hiva-
tal Petőfi utca 1–3. szám alatti épü-
letének I. emeletén a népszámlálá-
si ügyintézőknél lehet jelentkezni, 
előzetes információ a 46/512-801, 
illetve a 46/512-700/2124 mellé-
kű telefonokon kérhető. Szabó Ti-
bor elmondta, azokat is fogadják, 

akik a Központi Statisztikai Hiva-
tal Miskolci Igazgatóságán, a Ka-
talin u. 1. szám alatt szeretnének 
eleget tenni adatszolgáltatási köte-
lezettségüknek. Ehhez semmiféle 
személyi okmány, igazolvány nem 
szükséges, a kérdőíveket a helyszí-
nen biztosítják.

Mint megtudtuk, a számlálóbiz-
tosok, a felülvizsgálók és a terület-
felelősök mindent elkövettek, hogy 
azokat is adatszolgáltatásra bírják, 

akik valamilyen okból ezt elmulasz-
tották. Mindez legalább 3-4 pró-
bálkozást jelentett, és felszólító, tá-
jékoztató leveleket is hátrahagytak. 
Szabó Tibor hangsúlyozta, hogy 
nem a bírságolás, a szankcionálás 
a cél, hanem a minél teljesebb adat-
gyűjtés, ami itt helyben sikeresnek 
is mondható, hiszen Miskolcon és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben szinte százszázalékosan eleget 
tettek adatszolgáltatási kötelezettsé-
güknek azok, akik a címjegyzékben 
szerepelnek. 

Sz. S.

Európa tér: így ne építsünk mélygarázst!
Elkészítette javaslatát az Eu-
rópa téri mélygarázs és a 
felszíni hibák kijavításával 
kapcsolatban az egykori ki-
vitelező és a tervező. 

Összetörtek a díszkövek, áznak a fa-
lak, és nagyobb esőzésekkor a szom-
szédos új építésű társasház lépcső-
házába is visszafolyik a víz. Ezek a 
hibák már az átadás után nem sok-
kal jelentkeztek, azonban a korábbi 
városvezetés nem tudott megálla-
podni a javítások mikéntjéről.

Perecsenyi Attila, a Régió Park 
Kft. ügyvezető igazgatója a hibák-
kal kapcsolatban elmondta: a cég 
és a város vezetése szembesült a 
hibákkal, és folyamatosan egyez-
tet az Európa téri mélygarázs ter-
vezőjével, kivitelezőjével. Ezeken 
az egyeztetéseken keresik a város, a 
közlekedők és az ott lakók számára 
a lehető legjobb megoldást.

Mint az ügyvezető elmondta, az 
Európa téri mélygarázs esete sajnos 
„tananyaggá” vált, amelyen keresz-
tül azt mutatják be, hogy nem sza-
bad mélygarázst építeni. A 2008-
ban átadott Európa téri mélygarázs 

„felszíni” hibái, úgy, ahogy a felszín 
alattiak is, szembetűnőek: a csapa-
dékvíz befolyik, a falak vizesednek, 
a be-, illetve kihajtás is gondot okoz.

Az egyeztetések eredménye-
képp a hibák javítására elkészült a 

volt kivitelező és tervező javaslata. 
Amennyiben eredményesen zárul 
a többhetes egyeztetés, akkor a ja-
vítás a mélygarázs mellett a felszí-
nen lévő hibákra is kiterjed.

T. Á. | fotó: J. Á.

Megújult a Weidlich-palota
Végéhez közeledik a Weidlich-
palota homlokzatfelújítása: meg-
újult az épület Antall József tér-
re, illetve a Széchenyi utcára néző 
homlokzata is.

A Weidlich-palota a város első 
áruháza és akkoriban legna-
gyobb bérháza volt 24 üzlethe-
lyiséggel és 30 lakással. Weidlich 
Pál kereskedő kezdte építtet-
ni 1911-ben Hajós Alfréd késő 
szecessziós stílusú tervei alap-
ján, 1912-re pedig el is készült. 
A Weidlich-palotában helyet 
kapott üzletek közt volt élelmi-
szerbolt, divatáruüzlet, szabó, ci-
pész és borbély, könyvnyomda, 
és 1930-ig itt működött a mára 
szintén megszűnt Kossuth mozi 
elődje, az Apolló filmszínház is.

A homlokzatán korábban to-
ronypár is volt, ám azt az 1960-
as években lebontották. Felújí-
tásának szükségessége évek óta 
téma volt a városban. Az ez-
redforduló óta már rendszeres-
sé váltak a homlokzati vakolat-

omlások, a felújítás előtti utolsó 
időszakban már védőállványo-
kat építettek a főutcai homlok-
zat elé, ezzel próbálták védeni a 
Széchenyi utcán közlekedőket. 
A várostörténetileg is jelentős 
épület homlokzata az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia (IVS) 
keretén belül újult meg.

A munkák során a hátsó ut-
cafrontot szigetelték is, illetve 
megtalálták a földszinti részen 
az acél tartószerkezetet, melyet 
szintén felújítottak. Mint ko-
rábban megírtuk, bár az egyko-
ri tornyokat most nem építették 
vissza, megteremtették annak 
lehetőségét, hogy erre később – 
ha a lakóközösség úgy határoz – 
mód legyen.

A rekonstrukció a belvárosi 
fejlesztések első ütemének egyik 
utolsó eleme, mely a Weidlich-
palotán túl több Széchenyi és 
Ady Endre utcai épület hom-
lokzatát, illetve üzletportálját is 
érinti. 

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á. 
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Hatékonyabb ellenőrzés a közterületeken
Új rendeletet fogadott el 
legutóbbi ülésén a miskol-
ci képviselő-testület a vá-
rosi közterületek használatá-
ról, amely több szempontból 
szigorítja, pontosítja az eddi-
gi szabályozást.

Az új rendelet számos olyan kér-
dést szabályoz most pontosan, 
amelyek valamilyen szinten eddig 
is működtek, de csak egyfajta szo-
kásjog alapján, amivel sokan visz-
szaéltek – mondta el Vargha Tibor, 
a polgármesteri hivatal Építési és 
Környezetvédelmi Hatósági Osz-
tályának vezetője lapunknak. Most 
viszont így lehetővé válik a hatéko-
nyabb ellenőrzés, a társadalmi, va-
gyongazdálkodási érdekek előtér-
be helyezése.

Többször felháborodást keltett 
például, hogy egyes rendezvények 
szervezői komoly károkat okoztak 
a bérelt közterületeken, amelyeket 
később nem akartak megtéríteni. 
Előfordult, hogy a területfoglalá-
si igényt egy nappal a rendezvény 
előtt jelentették be – vagy esetleg 
fél évvel korábban. Mind a két eset 
problémás, hiszen egy nap nem 
elegendő rá, hogy az engedély ki-
adása előtt kellő alapossággal meg-
vizsgálják a körülményeket. Több 
hónap vagy fél év viszont túl hosz-

szú idő ahhoz, hogy előre össze le-
hessen hangolni az adott terület 
használóinak az igényeit. A rende-
let ezeket mind szabályozza.

A közterület állapotáról átadás-
kor jegyzőkönyv készül, és erős óva-
déki rendszert építettek be – arra az 
esetre például, ha a terület haszná-
lója a rendezvénye után nem vég-
zi el a takarítást, a terület esetleges 
helyreállítását. A bérlő csak akkor 
kezdheti el a terület használatát, 
ha kifizeti a megállapított díjat. Ha 

valaki engedély nélkül használja a 
közterületet, ezután is megkapja a 
szabálysértési bírságot, plusz ötszö-
rös használati díjat kell fizetnie.

Nagy vitát váltott ki a közgyű-
lés ülésén a rendelet azon pontja, 
amely szerint a boltok ötméteres 
körzetében csak a kereskedő en-
gedélyével árusíthatók más termé-
kek. Az üzlet profiljába illő termé-
ket pedig ötven méteres körzetben 
egyáltalán nem lehet árulni. Az el-
lenzéki képviselők szerint ez a ren-

delkezés ellehetetleníti a kisterme-
lőket, őstermelőket, a lakótelepi 
kispiacokat. Vargha Tibor elmond-
ta: a rendelet ezen pontja még vál-
tozhat, viszont azokat a bolti keres-
kedőket sem szeretnék hátrányos 
helyzetbe hozni az őstermelők-
kel szemben, akik hosszú ideje el-
lenőrizhető kereskedelmi tevé-
kenységet folytatnak, ingatlanjaik, 
bevételeik után pedig jelentős köz-
terheket fizetnek. Kriza Ákos pol-
gármester annak a véleményének 
adott hangot a közgyűlésen, hogy a 
városi közterületeken uralkodó ál-
datlan állapotokat rendezni kellett, 
hiszen sokan visszaéltek a meglé-
vő joghézagokkal. Az új rendele-
tet ki kell próbálni, figyelemmel kí-
sérni hatásait a napi gyakorlatban, 
és indokolt esetben egyáltalán nem 
zárják ki, hogy módosítsanak bizo-
nyos pontokon.

Ugyancsak kifogások érték a 
tervezett díjemelések mértékét is, 
amivel kapcsolatban Vargha Ti-
bor úgy nyilatkozott: nagyon ré-
gen nem emelték a közterület-
használati díjakat Miskolcon, erre 
vagyongazdálkodási és szabályo-
zási szempontból is szükség volt. 
A rendelet viszont több lehetősé-
get is kínál engedményekre – díj-
csökkentést vagy elengedést lehet 
például kérni minden olyan ren-
dezvény esetében, amely nem pro-
fitorientált, és kulturális, társadal-
mi értékeket közvetít. 

Szepesi S. | fotó: M. L.

Az állami utak mellett 
sem „vadulhatnak” tovább
A városon áthaladó legforgalma-
sabb utak jelentős része nem mis-
kolci közterület, így a mellettük 
elhelyezett reklámtáblákért nem 
fizettek területbérleti díjat. Ezen 
segít a legutóbbi közgyűlésen el-
fogadott rendeletmódosítás.

A MIKOM Nonprofit Kft. által 
benyújtott, a reklámhordozók és 
hirdetmények elhelyezésének, 
közzétételének szabályairól szó-
ló önkormányzati rendelet mó-
dosítására tett javaslat elfogadá-
sától a reklámtábla-telepítés és 
a vadplakátozás felszámolását, a 
közterületi reklámbevételek nö-
vekedését is várják.

Az állami tulajdonban lévő 
utakra az önkormányzati rende-
let hatálya eddig nem terjedt ki – 
így az ezek mellett évekkel ezelőtt 
elhelyezett táblák után nem fizet-
tek területbérleti díjat sem, csu-
pán a kihelyezéskor. A módosí-
tás eredményeképpen minden 
útra egységes rend érvényes.

– Először fölmérjük, hogy 
konkrétan hány reklámhordo-
zót érint a rendelet. Ezután fel-
vesszük a kapcsolatot ezek tu-
lajdonosaival. Nagy részük 
egyébként néhány tulajdonos-
hoz köthető, és velük már ed-
dig is kapcsolatban álltunk, így 
ezekben az esetekben csak szer-
ződésmódosításra van szük-
ség – mondta Orosz Gábor, a 
MIKOM Kft. ügyvezetője.

Elsősorban kültéri ügynöksé-
gekkel van kapcsolatban a cég, 
a hirdetők kisebb részét képe-
ző kis- és középvállalkozásokat, 
valamint áruházláncokat pedig 

megkeresik a jövőben. Ameny-
nyiben szerződést kívánnak 
kötni, maradhat a hirdetésük. 
Amennyiben nem hajlandók fi-
zetni, el kell bontaniuk a reklám-
táblát – ha felszólítás ellenére sem 
teszik ezt meg, a MIKOM elvég-
zi, az ő költségükre.

– Nem az a cél, hogy töme-
gesen ellehetetlenítsük a kültéri 
kommunikációt és megszüntes-
sük a reklámtevékenységet, ha-
nem hogy rendezett mederbe 
tereljük a hirdetéseket. Azt ta-
pasztaltuk, hogy sok reklám na-
gyon rossz állapotban van már, 
néhány cég pedig meg is szűnt, 
hirdetése mégis kinn van. Ez-
után folyamatosan ellenőrizni 
fogjuk a műszaki állapotukat – 
mondta Orosz Gábor.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

Megváltozott helyzetben is munkát adnak
Egy éve ismét a Szocio-
Produkt Kft. ügyvezetője Ha-
lász Rózsa, aki korábban tíz 
évig irányította a vállalatot.

Azt a céget, amely annak idején sa-
ját kezdeményezésére jött létre, 
hogy megváltozott munkaképessé-
gűeket foglalkoztasson. Az egy év 
tapasztalatairól, elvégzett munkáról, 
újdonságokról, és persze a tervekről 
beszélgettünk Halász Rózsával.

– Mit sikerült eddig megvalósí-
tani a tervei közül?
– Sikerült a nehezedő gazdasági 

körülmények ellenére egyensúly-
ban tartani a céget, százötven fő 
foglalkoztatását továbbra is meg-
oldani. Nem kellett senkit elbocsá-
tani, ami nagyon fontos. A hitele-
ket – melyet az előző vezető vett fel 
–, ki tudtuk fizetni és egy modern 
szervezeti rendszert hoztunk létre, 
ami hatékony és gazdaságos. 

– Hogyan tudnak megbirkózni 
a gazdasági nehézségekkel?
– Nem könnyű, mert kft.-ként 

dolgozunk, piaci viszonyok között, 
viszont a mi elsődleges feladatunk 
a foglalkoztatás, ellentétben a ver-

senytársakkal, akik árbevétel-orien-
táltak. Ha azt mondom, hogy har-
mincnyolc nyomda van a városban, 
akkor ez mindennél jobban jelzi, 
milyen nehéz talpon maradni.

– Milyen területeken tudnak 
munkát biztosítani?
– A Miskolc Holding összes tag-

vállalatánál mi biztosítjuk a tisz-
taságot, takarítást végzünk, ami 
könnyű fizikai munka, megfelelő 
arra, hogy megváltozott munkaké-
pességű végezze. Van egy nagyon 
modern nyomdánk, melyben jó 
minőségben tudunk termékeket 
előállítani. Említhetem példaként 
az operafesztivál programfüzetét, 
vagy a szimfonikus zenekar plakát-

jait. Van egy varrodánk is, nálunk 
készül például a Városgazda mun-
katársainak a kheki színű munka-
ruhája, a MIVÍZ, illetve a MIHŐ 
dolgozóinak kék munkaruhái. De 
az MVK sofőrjeinek a ruházata is 
a Szocio-Produkt varrodai tevé-
kenységét dicséri.

– Itt készül a Miskolci Műsor.
– Az nagy kedvencünk, saját 

gyer mekünkké vált azzal, hogy a 
kft. fölvállalta a kiadását, és ezzel 
egy nagy hagyományú, ingyenes 
kiadványnak a megjelenését tud-
tuk biztosítani. Egy számunkra na-
gyon szimpatikus új üzletággal, a 
grafikai szerkesztéssel bővítettük 
a nyomdánkat, és ennek egyik le-
nyomata a Miskolci Műsor.

– Hogyan lehet megváltozott 
munkaképességűeket hosszú tá-
von foglalkoztatni? Visszaadni 
a reményt, hogy dolgozhatnak 
ugyanúgy, mint bárki más? 
– Nem könnyű. Nálunk is 

ugyanúgy kell dolgozni, mint bár-
hol máshol, azzal a különbséggel, 
hogy csak olyan munkakörben 
dolgoznak, amit el tudnak látni. 
Amikor hozzánk jelentkezik va-
laki, akkor az üzemorvos megál-
lapítja, hogy az adott munkakör 
ellátására a munkaképesség csök-
kenése alkalmassá teszi-e. 

– Mennyire segíti a munkáju-
kat, hogy a cég tagja a Miskolc 
Holdingnak? 
– Amikor a cég vezetője let-

tem, célul tűztem ki, hogy – ha 
már a városnak van egy nyomdá-
ja, varrodája –, akkor az önkor-
mányzati és holding-tagvállalati 
megrendeléseket, amelyek kivi-
telezésére alkalmasak vagyunk, a 
Szocio-Produktra bízzák. Most, 
egy év után elmondhatom, hogy 
ezt sikerült megvalósítani. Ezt kö-
szönöm is mindenkinek! A leg-
kisebb megrendelés is fontos szá-
munkra, hiszen hozzájárul az 
árbevételhez, az pedig béreket, 
munkahelyeket jelent. 

– Sőt, sikerült „előre menekül-
ni”, és fejlesztéseket is megvaló-
sítani. 
– Arra gondoltunk, hogy ha 

ennyire jó minőségben tudjuk a 
munkaruhákat előállítani, akkor 
ezt az erősségünket kihasználhat-
nánk, így a Széchenyi u. 35. szám 
alatt létrehozunk munka- és sza-
badidő-ruházati boltot. Mivel a 
varrónőink nagyon jó képességgel 
készítenek tündéri gyermekruhá-
kat, ezért ezt kihasználva, január-
ra jelmezkölcsönzőt is tervezünk 
indítani.      

         H. I. | fotó: M. L.

Oltással várják az influenzát 
Elkészült, s a Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerv 
már ki is szállította azt az ol-
tóanyagot, amely idén az inf-
luenza ellen védi meg azokat, 
akik beoltatják magukat.

A vakcina a 2009-es H1N1 és a 
H3N2 altípusú influenza A és 
B vírus idei szezonban várha-
tó, cirkuláló törzsei ellen nyújt 
majd védelmet. A betegség 
megelőzésének leghatékonyabb 
módja a védőoltás, ám emellett 
vitaminokkal, gyakori kézmo-
sással, zsúfolt helyek és influen-
zás betegekkel való érintkezés 
elkerülésével is csökkenthető a 
megbetegedés kockázata.

Az előző évekhez hasonló-
an idén is elérhetőek a patikák-
ban különböző – influenza elle-
ni, háromkomponensű – hazai 
és külföldi oltóanyagok, melyek 
vénykötelesek és térítésesek, a 
gyártótól függően 1–4 ezer fo-
rint közötti összeget kell fizetni 
értük. A magas kockázatú cso-
portba sorolt emberek viszont 
térítésmentesen kapják meg az 
oltást.

De kik tartoznak ide? Mind-
azok, akik az egészségügyben 
vagy szociális intézményekben 
dolgoznak, krónikus légzőszervi 
betegségben, súlyos elhízásban 
vagy neuromusculáris betegség-
ben, szív- és érrendszeri vagy ve-
leszületett betegségben szenved-
nek. Ebbe a csoportba tartoznak 
azok is, akiknek daganatos be-
tegségük vagy HIV-fertőzésük 
van, illetve a krónikus máj- és 

vesebetegek, az anyagcsere-be-
tegségben szenvedők és azok a 
nők is, akik a gyermekvállalást 
az influenza szezonális idősza-
kára tervezik. Térítésmentesen 
juthatnak védőoltáshoz azok is, 
akik tartós szalicilát-kezelésben 
részesülnek, illetve a 65 éven fe-
lüliek, az egészségügyi állapo-
tuktól függetlenül.

Természetesen a gyerme-
kek esetében is meghatá-
rozták, kik azok, akiket in-
gyen beoltanak: krónikus 
szív-, légzőrendszeri betegség-
ben, veleszületett vagy másod-
lagos immundeficienciában, 
anaemiában, hemoglo bin opa-
thiá ban szenvedő gyerekek, il-
letve vesebetegek és hosszan-
tartó acetilszalicilsav-terápiában 
részesülő, s egyéb krónikus be-
tegségben, és egészségügyi in-
tézményben ápolt gyerekek.

Kiss J. | fotó: Mocsári L. 
Két megújult játszótér, rendezett környezet
Megújított játszótereket adott át a gyerekeknek 
szerdán Eperjesi Erika (Fidesz) és Molnár Péter 
(KDNP) képviselő.

Molnár Péter elmondta, a Vörösmarty – Melin-
da, valamint a Melinda és a Hadirokkantak útja 
találkozásánál lévő két játszótér már igen régen 
épült. Az elavult, vasból készült játszóeszközök 
balesetveszélyesek voltak, az elhanyagolt környe-
zet rontotta a terület látképét is. 

– Igen régi lakossági igény volt már a felújítás, 
és mivel a két játszótér az önkormányzati kör-
zetek határán található, úgy döntöttünk, Eper-
jesi Erika képviselőtársammal közösen vállaljuk 

a rekonstrukció költségeit – tájékoztatott Mol-
nár Péter.

A közbeszerzési eljárást követően a munka ok-
tóber közepén kezdődött el. Rendezték a terüle-
tet, a régi eszközök helyére új, bevizsgált, az uni-
ós szabványoknak is megfelelő játszóeszközök 
kerültek. Mivel a két játszótér igen nagy kiterje-
désű, elmondható, hogy a több mint négymillió 
forintba kerülő felújításnak nem csupán a gyere-
kek veszik hasznát. Az egész városrész szempont-
jából jelentős nagyságú területet sikerült rendez-
ni, melynek – Molnár Péter elmondása szerint 
– a jövő évben további fejlesztését is tervezik. 

Sz. S.
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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.

Apróhirdetés
Csótány, hangya, molylepke, poloska, menjen a pokolba, egér, patkány utána. 
Rovar-, rágcsálóirtást vállalok a HACCP programon belül. Teljes objektumirtásnál ga-
ranciával. Telefon: 20/225-2241; 30/473-0268; 70/506-7889.

eSZteRGáLyOSOK, MARóSOK FIGyeLeM! Használt, törött lapkákat, marós lap-
kákat, keményfémmarókat és vídiatörmeléket vásárolok! Tel.: 06-20/8030-564.

tűzifa eladó kereskedőtől, erdei m3-ben (1 x 1 x 1,7 m) méterbe tekézve (akác, 
tölgy, bükk, gyertyán). Ár: 17 000 Ft, ugyanitt 1 x 1-es kalodában, hasított, szorosan 
sorba rakva, 1 m3 ára: 12 000 Ft. Szállítás napokon belül. Érdeklődni: 20/971-5055.
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Terjednek az „okosok”. Okostelefonokra fej-
leszt mobilalkalmazásokat a HD Group. Ennek 
az oka, hogy a cég szerint az év elején már minden 
ötödik mobilkészülék ilyen volt hazánkban, mos-
tanra pedig minden második készülék „okos”. 

Fizetős lesz a Google Maps. Fizetniük kell 
a legnagyobb céges használóknak a Google-
térkép szolgáltatásáért. A hivatalos adatok sze-
rint mindez a felhasználók 0,35 százalékát érin-
ti majd, így a nagyobb utazási oldalakat vagy a 
Google-féle térképekre épülő geolokációs alkal-
mazást. A hivatalos árazás szerint a 25 ezren felül 
minden 1000 találatért 4 dollárt kell majd fizet-
ni. Fontos, hogy a privát felhasználók részére to-
vábbra is ingyenes marad a szolgáltatás

Új arcot kap a Gmail. Már ki lehet próbálni a 
Gmail levelezőrendszer új arcát – de egy kicsit 
többről van szó. Megváltozott például az egyes 
levelek megjelenítése, átvariálták a felületet. Töb-
bek között hangsúlyosabb szerepet kap a küldő, 
hangsúlytalanabbat a levél részletei, a fogaske-
rékre kattintva állítgathatjuk a nézetet is. Válto-
zott a kinézete a Google dokumentumoknak és 
a Google readernek is.

Kevesebb Explorer. A Microsoft böngészőjét 
már csak a netezők 49 százaléka használja, a több-
ség alternatív browsert telepített a gépére vagy mo-
bilon olvassa a webet. A dobogó második helyén a 
Mozilla Firefox található 21 százalékkal, a harma-
dik pedig a Google Chrome böngészője 16 száza-

lékkal. Az iPhone és az iPad rendkívüli népszerű-
ségének köszönhető, hogy az Apple gépek Safari 
browsere a negyedik, közel 9 százalékkal. Ezt kö-
veti az Opera és az Android beépített böngészője.

Nincs többé Sony Ericsson. Hivatalos forrásból 
is megerősítették az interneten már egy ideje ter-
jedő hírt, miszerint megszűnnek a Sony Ericsson 
készülékek, mert a Sony az Ericsson kivásárlásá-
ra készül. A tulajdonosváltás által a Sony számára 
új lehetőségek nyílnak, házon belül könnyebb lesz 
különböző tartalmak – filmek, zenék és játékok – 
mobil platformon történő terjesztése, valamint a 
mobilok egységes felhasználói kezelőfelületet kap-
hatnak. A kivásárlás mintegy 1,05 milliárd eurós 
kiadást jelent majd a japán cégnek.

Táblagépet karácsonyra – de kinek?
A tábla PC-k lehetnek idén 
a legnépszerűbb karácso-
nyi ajándékok – legalábbis 
az elektronikai termékek kö-
zül, és legalábbis az illetékes 
szakemberek szerint. Csak a 
ruházati cikkek előzik majd 
meg vélhetően a tableteket a 
listán, és azon előkelő helyet 
foglalnak el a notebookok is.

A táblagépek iránti kereslet nem-
csak a nemzetközi, de a hazai pi-
acon is jelentős emelkedést mutat, 
ez alapján borítékolható, hogy itt-
hon is több fa alá kerül majd ilyen 
készülék. A táblagépek világába 
Kurucz Tamás, a Chipland Kft. 
ügyvezetője kalauzolt el minket. 
Mint mondja, ezek a készülékek az 
olcsó érintőképernyőkkel és az eh-
hez illesztett szoftverek térnyerésé-
vel terjedtek el a világban. 

– Itthon még nagyon kevesen 
használnak ilyen megoldásokat, 
de tőlünk nyugatabbra óriási di-
vatcikk lett – mondta Kurucz Ta-
más.

De mi az a táblagép?
A táblagép méretét tekintve ki-
sebb a laptoptól, hiszen 7 és 10” 
közötti a kijelzője, így gyakorlati-

lag a nagyobb táblagépek elérték 
a netbook kategória méretét. Az 
érintőképernyő mögötti hardver 
ma már vetekszik egy régebbi lap-
top teljesítményével, bár ezt a leg-
újabb okostelefonokról is elmond-
hatjuk.

Az ilyen gépeken futó operáci-
ós rendszer csak ritkán Windows, 
jellemzően a Google műhelyéből 
származó Android vagy az App-
le-féle IOS. A legnagyobb előnye 
ennek a két rendszernek a temér-
dek, ingyenesen vagy mindössze 
párszáz forintért letölthető prog-
ram, amelyek ráadásul folyamato-
san frissülnek is – akár heti rend-
szerességgel. 

Mire használjuk?
Kurucz Tamás szerint a táblagép 
egyelőre elsősorban szórakozás-
ra használható. Nézhetünk rajta fil-
meket, vagy internetezhetünk játszi 
könnyedséggel. Saját legnagyobb él-
ménye egy külföldi városlátogatás 
során az ingyenes térkép volt – a he-
lyi látnivalók bemutatása képpel, le-
írással, videóval.

– Egyelőre vitatkoznék azzal, aki 
azt állítja, hogy munkára is hasz-
nálható egy táblagép. Bizonyára 
van olyan munkakör, amihez al-
kalmas, de Excel-táblázatokat szer-
keszteni, vagy hosszú leveleket 
írogatni egy tablettel nem nagy él-
mény – vélekedik Kurucz Tamás.

Nagy élmény viszont gyerekek-
nek vagy egy családi szórakoztató 
központnak. A család minden tag-
ja facebookozhat vele a lakás bár-
mely pontján, gyorsan megnézhe-
tik, mi lesz az esti film a tévében, 
sőt, a letöltött filmet akár a tableten 
is meg lehet nézni.

Friss hírek és jó játék
– A felnőttek bizonyára híreket 
fognak rajta olvasgatni, erre elké-
pesztő jó megoldásokat kínálnak 
a szoftverek, gyorsan át lehet bön-
gészni az országos hírportálok, de 
akár a minap.hu híreit is – teszi 
hozzá.

Sok olyan játék is van már, me-
lyek figyelembe veszik a gép moz-
gatását. 

– Lenyűgöző egy olyan autóver-
seny, ahol a kormány maga a tábla-
gép, így szerintem a sokat utazó fi-
atalok kiváló ajándéka lehet.

A chipland.hu kínálatában a leg-
olcsóbb táblagép 25 ezer, a legdrá-
gább, legprofibb pedig közel 300 
ezer forint körüli áron érhető el.

– Nyilván az arany középút le-
het jó választás, a legolcsóbbakat 
nem szívesen ajánljuk, az anyag-
minőségük és tartósságuk okoz-
hat később csalódást. Márkás 
gyártó termékét ajánlanánk in-
kább, legyen az Acer, Asus, Sam-
sung, vagy a design-guru Apple – 
mondja Kurucz Tamás.

Tajthy Ákos

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású országos vásár 

kezdôdik valamennyi coop  
üzletünkben november 3–14-ig!

Elôhûtött, fagy. egész csirkecomb 1 kg 
(csak a baromfit árusító üzl.)  599 Ft
coop cola ízû szénsavas üdítôital 2,5 l  179 Ft

Egységár: 71,60 Ft/l

coop „B” rizs 1 kg  199 Ft
Mlekpol trappista sajt 1 kg (november 4–6-ig)  1149 Ft
Jar mosogató lemon, sensitive 500 ml  229 Ft

Egységár: 458 Ft/l

coop, Maxi, Szupermarket áruházaink ajánlatából:
Pick téliszalámi, normál 1 kg  3999 Ft
Pick uzsonnaszelet, vcs. 1 kg  1699 Ft
Pick löncs 1 kg  1049 Ft
Orsi baromfivirsli 240 g  299 Ft

Egységár: 1245,83 Ft/kg

Medve sajt natúr, duopack 2 x 200 g  598 Ft
Egységár: 1495 Ft/kg

Dr. O. Ristorante pizzasonka 320 g  539 Ft
Egységár: 1684,38 Ft/kg

kinder Pingui hûtött desszert 30 g  129 Ft
Milli Mia krémtúró mazsolás, vaníliás 100 g  125 Ft

Egységár: 1250 Ft/kg

Legyen Ön is törzsvásárló!
Regisztráltassa magát és gyûjtse a pontokat,  

hogy kedvezményes vásárlásra jogosító kupont  
és extra bónokat küldhessenek Önnek!

Tech-hírek ›››››››››››››››››
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  A hét lendülettel és kreativitással kezdődik, viszont könnyen előfor-
dulhat, hogy kisebb nézeteltérései támadnak a kollegáival vagy a feletteseivel, de ezek a hét máso-
dik felére feloldódnak. Valami folyik a háta mögött a munkahelyén, helyesen tenné, ha utána jár-

na. Látszólag kiegyensúlyozott kapcsolatban él, de nem tud nyugton maradni.

BiKa (04. 21–05. 21.) Próbáljon meg hatékonyabban dolgozni! Kérjen segítséget olya-
noktól, akikre egyébként is felnéz és mesterei az időbeosztásnak. Családi élete nyugalmas, így al-
kalmas az idő karrierépítésre. Ezen a héten nagyon jó megérzései lesznek a pénzügyeket illetően. 

A hét közepe felé viszont egy kicsit türelmetlenné válhat, döntéseiben legyen figyelmes!

iKreK (05. 22–06. 21.) Térjen vissza a felhők közül! A napokban egyfajta bódultság vesz 
erőt önön, mintha mindent rózsaszín szemüvegen keresztül nézne, nem veszi észre a száraz ténye-
ket. Legyen következetesebb, mert rosszakarói épp egy ilyen helyzetre vártak! Megvizsgálja pár-

kapcsolata eddigi történéseit, és megpróbál javítani a gyenge pontokon. 

ráK (06. 22–07. 22.) Azzal semmit sem ér el, ha csak otthon ücsörög és álmodozik. A hé-
ten számtalan lehetőség adódik, hogy társadalmi életet éljen, amivel nagyban előre lendíthetné 
karrierjét. Sőt, a hétvégén valaki megdobogtathatja a szívét, vagy a jelenlegi kapcsolata pezsdül-

het fel. Mindenesetre ezen a héten sikereket ér el a másik nem képviselői előtt. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) A hét elején a munkájával, munkahelyével kapcsolat-
ban merülnek fel problémák. Kerülje a fölösleges vitákat! Lassan, de biztosan halad tervei megva-
lósításában, igaz, nehezebben mennek a dolgok, mint azt elvárná. A szerelemben viszont sikert si-

kerre halmoz. Olyan vára(ka)t vesz be, amely(ek)et régóta ostromolt sikertelenül. 

szűz (08. 24–09. 23.) Rendkívül szorgalmas, és szinte megszállottként dolgozik. Kreati-
vitása éppúgy nem ismer határokat, mint önfejűsége. A héten ráeszmél arra, hogy mennyi szépsé-
get kínál az élet nap mint nap. Csak előre tekintsen, és merjen nagy terveket szőni! Kedvesével meg 

tudják beszélni dolgaikat. Szervezete jelez: itt az ideje, hogy változtasson életmódján. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ez a hét kiválóan alkalmas a tervezgetésre. Írja le bátran, mire 
vágyik! Higgye el, amint papíron látja viszont elképzeléseit, egyből körvonalazódik a megvalósítá-
suk. A hét első napjaiban optimista lesz, a vége felé a munkahelyi gondok is szinte maguktól meg-

oldódnak. Minél inkább próbálja lebeszélni magát, annál szerelmesebbé válik. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Engedje el a múltat – az egészsége érdekében is. Ráadásul 
ez a hét kiválóan alkalmas a félreértések tisztázására és a kölcsönös megbocsátásra. Legyen krea-
tív! Párja is örülni fog új kezdeményezéseinek. A hét első napjaiban tudatossággal és nagy munka-

kedvvel áll a dolgokhoz. Az eredmények nem késlekednek egy percig sem. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Képes lenne akár egy hegyet is megmozgatni, így a hét máso-
dik feléig összes ígéretének eleget tud tenni. Hétvégén adja át magát egy igazán megérdemelt 
könnyű kikapcsolódásnak! Ha kapcsolatában gondok merülnének fel, ne hagyja, hogy előjöjjön 

önből a kisördög. Üljenek le, és tisztázzák a dolgot, mielőtt még elmérgesedne a helyzet. 

BaK (12. 22–01. 20.) Kicsit több sikerélményre vágyik, ezért szeretne minél hamarabb 
túllenni jelenlegi munkáin. A végére érve pedig tovább szeretne lépni, más helyen, más feltételek-
kel szeretne újabb kihívások elé nézni. Bűvölje el környezetét! Ha nehézségei adódnának a szerel-

mi életében, legyen ön az, aki megteszi az első lépést a jó irányba. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Bármennyire is nehezére esik, most az a legokosabb, ha 
hallgat. A héten megnő az esélye, hogy találkozzon azzal, akire régóta várt. Ha hivatalos valamilyen 
összejövetelre, mindenképp meg kell jelennie, mivel nagy valószínűséggel ott fognak összefutni. A 

már működő kapcsolatokban a kisebb feszültségeket nem szabad túlreagálni. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Ha nem vigyáz magára, akkor lelki sérülései testi bántalmak-
ban jelentkezhetnek. A következő napok kiválóan alkalmasak a csendes elmélkedésre, használja ki! 
Ne legyen meggondolatlan vagy kíméletlen azzal, aki kedves a szívének. A hét elején nagyon el-

foglalt lesz, szerencsére energiakészlete most határtalan. Egy régi célja is megvalósul.

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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Miskolc kapuja és a Selyemrét
Strand épül a megújult villamospálya mellett

Azt szokták mondani, a Tiszai pályaudvar Miskolc egyik 
kapuja, hiszen aki a városba vonattal érkezik, az először a 
Kandó teret, a Szinva-partot, a Selyemrétet látja. A Kan-
dó Kálmán tér nem a legszebb arcát mutatja jelenleg, igaz, a 
„felfordulás” része Miskolc hosszú évtizedek óta talán legna-
gyobb beruházásának, a Zöld Nyíl villamosprojekt kivitele-
zésének.

A villamospálya a közeli része-
ken, a Baross Gábor és a Bajcsy-
Zsilinszky utcán már megújult, 
de – ahogy arról a legutóbbi köz-
gyűlés kapcsán is beszámoltunk 
– a Kandó Kálmán tér ügye még 
kérdéses. Ez ugyanis nem része a 
villamosfejlesztés Unió által támo-
gatott részének, a jelenlegi „hurok-
megoldás” pedig nem maradhat 
így: az új, alacsonypadlós jármű-
vek ugyanis – balesetveszély miatt 
– kanyarban nem állhatnak meg.

Katona Ferenc, a terület önkor-
mányzati képviselője azt mond-
ja, a Tiszai környékének rendbe-
tétele, felújítása többszereplős és 
folyamatos. A pályaudvar szom-

szédságában találjuk a város egyik 
neuralgikus pontját, a MÁV-tele-
pet is, amely kapcsán folyamatosan 
tárgyal Miskolc és a MÁV vezeté-
se. Mint közismert, a telepet annak 
idején a MÁV-dolgozók számára 
alakították ki, szolgálati lakások-
kal, ám immár évtizedek óta rom-
lik az állapota – felújítására, re-
habilitációjára a MÁV-nak nincs 
pénze, az önkormányzatnak pedig 
jogosultsága. Több épületet lebon-
tottak már, de még mindig nagyjá-
ból hatvan házban laknak. Az ön-
kormányzat számára nemcsak a 
lerobbant terület rendbetétele és az 
ott lakók életkörülményeinek javí-
tása miatt fontos a telep sorsa, ha-
nem a Kandó tér rendezése kap-
csán is van jelentősége. Katona 
Ferenc szerint tervpályázat készül-
het majd az egész területre, hoz-
závéve a Szinva-partot is, hiszen 
hosszabb távon a Szinva utca elke-
rülő úttá fejlesztése is a tervek kö-
zött szerepel.

A Tiszai pályaudvarról indulva 
nemcsak megújult villamospályán 
(sajnos, egy ideig még a régi villa-
mosokon) közlekedhetünk a bel-
város felé, hanem egy új kerék-

párúton is. A két keréken járókon 
kívül ennek a Hadirokkantak út-
ján élők örültek különösen: a fej-
lesztésnek köszönhetően újulha-
tott meg és vált európaivá az az út, 
amelynek megóvása érdekében a 
képviselőtől egy térfigyelő kamera 
kihelyezését is kérték. A kérés telje-
sítése folyamatban.

Strand és türelmi zóna
A Selyemrét legnagyobb, és régen 
várt beruházása a strandfürdő fej-
lesztése. Mint arról a múlt héten 
már írtunk, elkezdődött a beruhá-
zás, öt egységből álló termálvizes, 
feszített víztükrű, vízvisszaforga-
tó-szűrő rendszerű, összesen 1728 
négyzetméter vízterületű meden-
cecsoport épül dögönyöző-me-
dencével, ülőmedencével, egy 25 
méteres úszómedencével, csúsz-
dákkal (külön csúszdamedencé-
vel) és egy háromtagú gyermek-
medencével.

Katona Ferenc önálló képviselői 
indítvánnyal is készül: határozot-
tan úgy gondolja, szerencsés lenne 
újra kijelölni türelmi zónát, hogy – 
ha már megszüntetni lehetetlen – 

kordában tudják tartani a prostitú-
ciót a városban. 

Egyeztetett már minden érintet-
tel, így a város rendőrkapitányával 
és az örömlányokkal is, jelezte a 
városházának, hogy ezt az egyéb-
ként legális tevékenységet a jog-
szerűség keretein belül tartani a 
legjobban egy türelmi zóna kijelö-
lésével lehetne. A korábbit, amely 
éveken át létezett, megszüntették 
– de ezzel maga a probléma nem 
szűnt meg...

Apró, fontos lépések
A lehetőségeihez – nem utolsó-
sorban képviselői alapjának ke-
reteihez – mérten Katona Ferenc 
igyekszik a kisebb, de a környé-
ken lakók komfortérzetét javító ki-
sebb-nagyobb fejlesztéseket, beru-
házásokat elvégeztetni, szervezni. 
Így sikerült például két utcát rend-
be tenni. Az egyik a MÁV-telepen 
lévő, névtelen utca, amely olyan 

rossz állapotú volt, hogy már az 
orvosi ügyelet autója sem tudott 
behajtani. A másik pedig a Har-
mat utca, amelyre szintén nagyon 
ráfért már a felújítás – mindkét ut-
cában csapadékvíz-szikkasztó árok 
is épült. Sikerült egy parkolót is 
rendbe tenni, illetve bővíteni a Kő-
rösi Csoma Sándor utca végén. 
Három buszmegálló újul meg a 
környéken: a Selyemréten, a József 
Attila – Baross utca sarkán, ahol 
eddig nem volt fedett beálló, illet-
ve a József Attila utcán, az MVK-
telephely oldalában.

Az Augusztus 20. utcán galy-
lyaznak és a parkokat teszik rend-
be, a nyáron pedig több oktatá-
si intézmény karbantartását tudta 
támogatni a környéken. Szeretné 
elérni, hogy a Bajcsy-Zsilinszky 
utcát, amelyet a villamospálya épí-
tése közben szakaszosan, foltok-
ban aszfaltoztak – ha talál meg-
felelő forrást, esetleg alkalmas 

pályázatot –, aszfaltozzák le egy-
ben, rendesen.

Katona Ferenc pozitívumként 
említi az Ady Endre utcai homlok-
zat-felújításokat, melyek az IVS ke-
retében készülhetnek el; a Mechat-
ronikai Ipari park benépesülését 
és a Búza téren az őstermelői piac 
kialakítását. A József Attila telep 
nagy részének rehabilitációja már 
megtörtént, de ez a környék to-
vábbra is neuralgikus pontnak szá-
mít, ahogy a Víkendtelep is, ahol 
a kisebbségi vezetőkkel közösen 
dolgoznak a számtalan probléma 
megoldásán. Hogy milyen szerte-
ágazó egy képviselő munkája, azt 
jól mutatja, hogy az 1. számú vá-
lasztókerület képviselője az utób-
bi hetekben részt vállalt a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar halottak 
napi, november 2-án a selyemréti 
Szent István-templomban megtar-
tott koncertjének szervezésében.

Horváth Imre

Most induló városjáró so-
rozatunkban Miskolc egyes 
városrészeit mutatjuk be a 
terület önkormányzati képvi-
selőjének segítségével. Végig-
vesszük, milyen fejlesztések, 
megoldandó problémák, el-
képzelések jellemzik az adott 
területet – első részünkben a 
Selyemrétet és környékét.

Katona Ferenc (jobbról) a MÁV-telep 600 méter hosszú utcáját is kijavíttatta | fotó: Juhász Á.
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November 5. | szombat » Kosárlabda: NB I női, DVTK-MISI – BSE-FCSM. Miskolc, 
Generali Aréna, 18.00. » Labdarúgás: NB I, Vasas – Diósgyőri VTK. Fáy utca, Illovszky stadion, 
15.00. » Futsal: NB I, női, Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz–Szegedi AK Boszorkányok, Genera-
li Aréna, 14.30.

November 6. | vasárNap » Asztalitenisz: NB I. Keleti csoport, férfi: Borsod Volán I 
– Szentkirályi Szőnyeg ASK. Borsod Volán II – Univer KTE Kecskemét. Miskolc, hejőcsabai sportcsarnok, 
11.00. » Atlétika: Barátság maraton. Miskolc, Egyetemváros és Tapolca, 9.00. » Röplabda: Ma-
gyar Kupa női, nyolcaddöntő, visszavágó: Albrecht-Miskolci VSC MISI – Szolnoki NRK. Miskolc, Csokonai 
utcai csarnok, 17.00.

November 9. | szerda » Labdarúgás: Ligakupa, Mezőkövesd – DVTK, Mezőkövesd, 13.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Nemzetközi torna – miskolci válogatottakkal!
Két Miskolci Jegesmedve is 
helyet kap a magyar jégko-
rong-válogatottban a jövő 
heti Négy Nemzet Tornán, 
melyet városunkban ren-
deznek.

A november 11–13. között (pén-
tektől vasárnapig) Miskolcon meg-
rendezendő Négy Nemzet Tornára 
két helyi hokis is meghívót kapott 
a magyar nemzeti csapatba. Kevin 
Primeau szövetségi kapitány dönté-
se alapján Budai Krisztián lesz a vá-
logatott egyik kapusa. Beválasztá-
sa nem meglepő, hiszen jelenleg ő 
a legjobb formában lévő és rendsze-
resen játszó kapus a MOL Ligában.

Ugyancsak felhúzhatja a címe-
res mezt Vladimir Dubek, a Macik 
kapitánya: ő jelenleg az 5. helyen 
áll a MOL Liga kanadai táblázatán 
– 9 góllal és 16 gólpasszal –, ami 
majdnem 1,5 pontos átlagot jelent 
meccsenként.

Visszatér Miskolcra a Jegesmed-
vék korábbi csapatkapitánya, Láda 
Balázs, aki szintén a keret tagja. A 

már a Jegesmedvék alkalmazottja-
ként is meghívót kapott hátvéd au-
gusztusban igazolt az osztrák jég-
korongbajnokságban is szereplő 
Sapa Fehérvár AV 19 együttesébe.

A magyarok ellenfele Japán, 
Olaszország és Ausztria nemzeti 
csapata lesz, így izgalmas csatákat 
láthatnak majd a Miskolci Jégcsar-

nokba kilátogató érdeklődők. A 
nemzetközi versenynaptár legfon-
tosabb eseményei közé is bekerül a 
hétvége, hiszen az EIHC (Europe-
an Ice Hockey Challenge) sorozat 
részét képezik az összecsapások.

A borsodi megyeszékhely mára 
a vidéki jégkorong egyik fellegvá-
rává nőtte ki magát. Évről évre egy-

re jobb a Miskolci Jegesmedvék OB 
I-es csapata, a város impozáns jég-
csarnoka fontos válogatott-mérkő-
zéseknek adott otthont az utóbbi 
évtizedben; de az U18-as, U20-as, 
illetve női világbajnokságok, vala-
mint a tavalyi Magyar Kupa Final 
Four megrendezésével a nagyobb, 
több napos tornák lebonyolítása-
kor is jelesre vizsgázott a város – en-
nek köszönhetően rendezheti meg 
a rangos tornát Miskolc.

A szervezők döntése értelmében 
napijegyek válthatók, így a meg-
váltott belépők az adott nap mind-
két mérkőzésére érvényesek. A D 
jelű szektorba a leglelkesebb, és ez-
zel együtt leghangosabb drukkere-
ket várják.                                       S. P.

Kezdődhet a pontgyűjtés
Hat vereséggel nyitotta a 
2011/2012-es élvonalbeli női ko-
sárlabda-bajnokság küzdelmeit a 
DKSK-MISI, melyhez a héten köz-
vetlen riválisa látogat.

Bár a félidőig remekül tartot-
ta magát az NB I A csoportjá-
nak listavezetője ellen, végül 
67–46-ra alulmaradt az Euroliga-
résztvevő Sopron otthonában a 
DKSK-MISI kosárlabdacsapata. 
A bajnokságot így hat vereség-
gel kezdték a piros-fehérek – sor-
rendben a Bajai NKK, a Ferenc-
városi TC, az UNI SEAT Győr, a 
Zalaegerszegi TE, a MiZo-Pécs 
és az Uniqa-Euroleasing-Sopron 
előtt hajtottak fejet.

Jelenleg a tizedik helyen áll-
nak Ocsenás Barbaráék a tabel-
lán, de tudható volt, hogy nem 
lesz könnyű a visszatérés az első 
osztályba, s a sorsolás sem ked-
vezett a Diósgyőrnek.

– Látszik a rutintalanság, a 
tapasztalatlanság a csapatun-

kon, hogy új a gárda. Még nem 
szoktunk össze, hiszen a sze-
zon előtt nem sokkal állt össze 
a csapat. Jól esik, hogy a szur-
kolók a lányok mellett vannak, 
nagyon sokat segít ez, és döntő 
lehet majd biztatásuk a velünk 
azonos erősségű csapatok ellen 
– mondta Milen Vukicevic ve-
zetőedző. 

A legendás diósgyőri druk-
kerek hangja már most szom-
baton jelentős támogatást ad-
hat a lányoknak, a tizenegyedik 
helyezett BSE-FCSM ellen bele-
hajszolhatják kedvenceiket első 
győzelmükbe.

– Rendesen dolgoznak a lá-
nyok, jönni fognak az eredmé-
nyek is. Most már talán köny-
nyebb ellenfelekkel találkozunk, 
mint a pontvadászat első negye-
dében – tette hozzá a DKSK-
MISI trénere.

A DKSK-MISI– BSE-FCSM 
mérkőzés szombat este 6 órakor 
kezdődik a Generali Arénában.

Bevehetetlen a „diósgyőri vár”
Itthon továbbra is ellenállha-
tatlan a Diósgyőr, a Haladás 
sem tudta megállítani a pi-
ros-fehéreket, akik ismét Bu-
dapestre utaznak.

Hat mérkőzés óta veretlen ideha-
za, és zsinórban harmadik miskol-
ci fellépésén gólt sem kapott soros 
ellenfelétől a DVTK labdarúgócsa-
pata. Benczés Miklós legénysége az 
idei talán legnehezebb hazai mér-
kőzésen José Luque bombagóljá-
val győzte le a 2009 őszén Diós-
győrben edzősködő Aczél Zoltán 
jelenlegi együttesét, a Haladást. A 
középpálya ezúttal nem működött 
zökkenőmentesen – ez a vendégek 
dicsérete is –, de a jó csapatok is-
mérve, hogy rossz játékkal is képe-
sek nyerni.

– A Pécs elleni siker után azt 
nyilatkoztam, nem lehet rosszul 
játszani ilyen közönség előtt. Most 
bebizonyosodott, hogy tévedtem. 
Azt éreztem, hogy a Haladás kö-
zéppályán fölénk nőtt. Ami pozi-
tívum, hogy nem estünk szét, és 

rossz játékkal is nyertünk, pedig ez 
eddig még nem fordult elő velünk 
ebben a bajnokságban – mond-
ta Benczés Miklós, a piros-fehérek 
vezetőedzője.

A zöld-fehérek ellen sérülést 
szenvedett Francisco Gallardo: 
a spanyol középpályás Kenesei 
Krisztián lövésébe lépett bele, gól-
tól mentve meg csapatát. A vizs-
gálatok során kiderült, Paconak a 

térde sérült, ezért a közeljövőben 
kezelésekre kell járnia.

Szombat délután 3 órától az Il-
lovszky stadionban lép pályára a 
negyedik helyezett DVTK az ellen 
a Vasas (9.) ellen, akivel a közel-
múltban kétszer is megmérkőzött 
a Ligakupában. Míg itthon 3–0-ra 
felülkerekedtek a borsodiak, ide-
genben nem sikerült megismétel-
ni a gólzáport (1–1).

A DVTK kameruni középpá-
lyása, Mohamadou Abdouraman 
szerint Angyalföldön megtörhet 
az idegenbeli bajnoki nyeretlenség, 
képesek legyőzni a piros-kékeket.

– Mint mindig, most is oda fog-
juk tenni magunkat. Jó esély kínál-
kozik első vendégsikerünk meg-
szerzésére – mondta.

A fővárosba látogató szurkolók 
csak a helyszínen válthatják meg a 
mérkőzésre szóló belépőket, egy-
ségesen 1500 forintért, a Fáy utca 
felőli oldalon található vendég-
pénztárban.

Közben a klub vezetése már a 
keret téli megerősítésén dolgozik. 
A 19 éves gaboni Johan Didérot 
Lengoualama Boukamba próbajá-
tékra érkezett a borsodi megyeszék-
helyre. A fiatal kora ellenére már a 
nagyválogatottban is bemutatko-
zó csatár – a februári Afrikai Nem-
zetek Kupáján hazája mindhárom 
mérkőzésén pályára lépett, sőt, ő vi-
selte a csapatkapitányi karszalagot – 
néhány napig a DVTK edzését lá-
togatja, esetleges szerződtetéséről 
később dönt a szakmai stáb.

A Vasas – DVTK mérkőzést fel-
vételről teljes egészében megte-
kinthetik vasárnap délután 3 órától 
a Miskolc Televízióban.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Két helyszínen 
hét együttes vetélkedik
Szeptemberben annak rendje és 
módja szerint megkezdődtek a 
különböző sportágakban a diák-
olimpiai versenyek. A kézilabdás 
lányok már a megyei döntőknél 
tartanak.

Az előcsatározások, selejte-
zők, illetve csoportmérkőzé-
sek többségében még most is 
javában folynak. Solymosi Ta-
más kézilabda-szakágvezetőtől 
azonban megtudtuk, hogy a ké-
zilabda-diákolimpia VI. korcso-
portos leány csapatok megyei 
bajnokságának a középdön-
tő mérkőzései hamarosan meg-
kezdődnek.

– A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Diáksport Tanács ál-
tal szervezett vetélkedő célja el-
dönteni a megyei bajnoki cím 
sorsát. November 11. és 16. kö-
zött valamennyi összecsapásnak 
Miskolc ad otthont. Két hely-
színen hét együttes vetélkedik 
majd egymással. Minden cso-

portból az első és a második he-
lyezett kerül a következő körbe 
– mondta a szakágvezető.

A csapatok körmérkőzéses 
rendszerben, két csoportban 
csatáznak egymással. A játékidő 
2 x 25 perc, 5 perc szünettel. 

D. L.

Csoportbeosztás
A-csoport – Zrínyi Ilona Gimnázium 
tornaterme, novem ber 16.
8.30: Herman gimnázium – Lévay gimná-
zium. 9.30: Zrínyi gimnázium – Széchenyi 
szakközépiskola (Ózd). 10.45: Lévay gim-
názium – Zrínyi gimnázium. 11.45: Szé-
chenyi szakközépiskola – Herman gimná-
zium. 13.00: Zrínyi gimnázium – Herman 
gimnázium. 14.00: Széchenyi szakközép-
iskola – Lévay gimnázium.

B-csoport – Egyetemi Körcsarnok, 
november 11.
13.00: Diósgyőr-Vasgyári szak  képző is-
kola – Szent László Gimnázium. 14.00: 
Fáy szakközépiskola – Diósgyőr-Vasgyári 
szakképző iskola. 15.00: Fáy szakközépis-
kola – Szent László Gimnázium.

A torna programja:
November 11. | péntek
14.30 Ausztria – Olaszország
18.00 Magyarország – Japán

November 12. | szombat
13.30 Ausztria – Japán
17.00 Olaszország – Magyarország

November 13. | vasárnap
13.30 Japán – Olaszország
17.00 Magyarország – Ausztria

Dubek is bekerült a nemzeti keretbe | fotó: Juhász Á.

Új utakon az Acélcsapat
Fiatalokkal feltöltött keret-
tel vágott neki az őszi felké-
szülésnek a Miskolc Steelers 
amerikaifutball-csapata.

Története során először szerepelt a 
legjobbak között az elmúlt szezon-
ban az Acélcsapat: első Divízió I-es 
idényében a playoffig jutott a gár-
da, ahol a Nyíregyháza Tigers áll-
ta útjukat. A nyári holtidény alatt 
azonban a klub anyagi és szakmai 
okok miatt elköszönt az év ele-
jén szerződtetett amerikai egye-
sült államokbeli edzőtől, Phillip 
Hilderbrandtól, majd váratlanul 
sok játékos is távozott a keretből.

Egy hónappal ezelőtt toborzót 
írt ki az idén fennállása hatodik 
évében járó Miskolc Steelers veze-
tősége, melyre mintegy harminc 

újonc jelentkezett – a fiatalok és 
az itt maradt rutinosabbak alkot-
ják jelenleg a borsodi amerikaifut-
ball-csapatot.

– Célzott toborzót írtunk ki, a 
középiskola 9–11. évfolyamáról 
vártunk jelentkezőket. Sok ügyes 
srác érkezett; van, aki nem a nul-
láról indul, játszott már korábban 
itt vagy más klubban. A következő 
szezonban a juniorbajnokságban 
indulunk, míg a gyakorló mérkő-
zéseken az idősebbek is beszáll-
hatnak majd a játékba – mondta a 
gárda egyik edzője, Szegedi Máté 
„Macska”.

A srácok alapgyakorlatokat vé-
geznek, a trénerek pedig moz-
gás- és szabályismeretet tanítanak 
nekik a Rendészeti Szakközépis-
kolában tartott gyakorlások során.

– A cél természetesen a minél 
jobb szereplés, de még nagyon az 
elején tartunk – vázolta az elkép-

zeléseket Szegedi Máté. – Aki ked-
vet érez ehhez a csodálatos sport-
ághoz, várjuk szeretettel, van még 
hely a keretben – tette hozzá.

A bajnokság tavasszal, márci-
us–április környékén kezdődik, így 
még van ideje formálódni a fiatal 
együttesnek.

A Steelers mellett van még egy 
amerikaifoci-csapat is városunk-
ban: a Miskolci Egyetemen is szer-

veződött egy együttes, melyet 
semmiképp sem tekintenek rivá-
lisuknak. Sőt, az abból a csapatból 
kiemelkedők az Acélcsapatnál ma-
gasabb szinten tudják folytatni a 
sportot, így nyitva van a kapu a két 
csapat között.

Az újoncok az edzéseken jelent-
kezhetnek amerikaifocizni kedden 
és csütörtökön délután 5 órakor.

S. P. | fotó: Buday F.
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November 5. | szombat
10.00 | Vans Halloween BMX JAm. Factory Aréna.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti fog-

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

rű találkozója. Baross G. u. 29/J.
14.30 | Kavecsánszki Gyula képei. Akadémiai szék-

foglaló kiállítás. Köszöntőt mond Petneki Áron művé-
szettörténész. Herman Ottó Múzeum, kiállítási épület.

18.00 | Fúj az ősi szél. A Miskolci Musical Műhely 
előadása. Árpád u. 2.

19.00 | Jótékonysági koncert.  Fellép Boncsér Ger-
gely, Zavaros Eszter, az Operaház énekesei, orgonán 
és zongorán kísér Barta László. Szent Anna templom.

November 6. | vasárNap
09.30–17.00 | Földtudományi forgatag. Kiállítá-

sok, interaktív programok, bemutatók, előadások, is-
meretterjesztő filmek. Miskolci Egyetem, díszaula.

10.30 | Vitéz László és európai barátai. Miskolci 
Csodamalom Bábszínház.

10.30 | Barátság Maraton. Miskolci Egyetem, kör-
csarnok.

11.00 | Mesés vasárnap. Jancsi és Juliska. Bemu-
tatja a V.S.G. Kamarabalett. Művészetek Háza.

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

November 7. | hétfő
16.00 | A szívinfarktus tünetei és kezelése. A 

Szív Egyesület rendezvénye. Előadó: Csapó Kálmán 
osztályvezető főorvos. Szent Ferenc Kórház.

17.00 | Mesélő szelencék. Pirint Andrea művészet-
történész előadása. Herman Ottó Múzeum, kiál-
lítási épület.

17.00–19.00 | A gondolat te magad vagy. Vizu-
ális meditációs vetítés és interaktív önfejlesztő tré-
ning. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

November 8. | kedd
09.00 | Rendhagyó tárlatvezetés. II. Rákóczi Fe-

renc rodostói emlékháza Kassán című kiállítás. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

09.30 | Barangolás a zene világában. 
Operettvilág. Petőfi Sándor könyvtár.

11.00 | Wagner Ferenc fotóművész Mäda című 
kiállítása. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

16.00 | Füves ember. Ismeretterjesztő előadás. Bar-
tók Béla Művelődési Ház Egyesület terme.

18.00 | 21 éve Miskolcon – szonáta est. Közre-
működik: Miklós-D. András – brácsa és Komoróczi 
Zsuzsanna – zongora. Belvárosi Zenei Esték. Ze-
nepalota.

19.00 | Koncz Zsuzsa – 37. Koncert. Művésze-
tek Háza.

19.00 | Az óra, amikor semmit nem tudtunk 
egymásról. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház előadása. Miskolci Nemzeti Színház, Ka-
maraszínház.

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

hát nívódíjas festőművész alkotásaiból. II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | ArTTér. A létezésünk öltözékei. Miskolci Ga-
léria, Rákóczi-ház.

17.30 | Júdás és Péter. Bibliai Szabadegyetem. 
ITC-székház.

18.00 | Beszélgetés Wittner Máriával. Avasi Re-
formátus Egyházközség gyülekezeti terme.

18.00 | Cserkészklub. A beszélgetés témája: a 
Facebook titkai. Nyilas Misi Ház.

19.00 | Elöl megy a nyelve. Berecz András, Kos-
suth-díjas előadóművész estje. Művészetek Háza.

November 10. | csütörtök
10.00 | Civil Információs Nap. A Szociális Munka 

Hetének részeként. Miskolc Plaza.
10.00 | Miskolc az én városom. Retro konferen-

cia-sorozat 6. előadása. „Koncertünkre ezer miskol-
ci igényelt jegyet” – avagy több évtized a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar élén. Előadó: Sir László. Jókai 
lakótelepi Malom.

17.00 | Találkozzunk Csáter apónál! Hajdu Imre 
kötetének bemutatója. II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár.

17.00 | XXIX. Magyar Sajtófotó Kiállítás meg-
nyitója. A kiállítást megnyitja Bán András műkriti-
kus. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.30 | Árvíz. Kupcsik Adrián képzőművész kiállítá-
sának megnyitója. A tárlatot Csatlós Judit kulturá-
lis antropológus nyitja meg. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

November 11. | péNtek
12.00 | Kiállítás Katona József íróról. II. Rákóczi 

Ferenc Megyei Könyvtár.
16.30 | Párkapcsolatok pszichológiája. Bács-

kai Júlia pszichológus előadása. József Atti-
la könyvtár.

18.00 | Nosztalgiaest. Szépkorúak Barátság Klubja 
rendezésében. Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.

19.00 | Merényi Ákos-koncert. Művészetek Háza.

November 12. | szombat
09.00 | XII. Magyar Nóta Éneklési Verseny. VOKE 

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
18.00 | XXVI. Miskolci Dixieland Fesztivál. Mű-

vészetek Háza.

November 13. | vasárNap
10.30 | A bőgős fia meg az ördögök. Miskolci Cso-

damalom Bábszínház.
16.00 | Vasárnapi bál. VOKE Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház.
18.00 | III. Jazz For Sale. Művészetek Háza.

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

hétköznaponként 18.20-tól
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November 3–9. | szerdáig | 17.00, 19.30 A kaland; magyar romantikus 
dráma | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Barátság extrákkal; amerikai–angol vígjá-
ték | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 Drive – Gázt!; feliratos, amerikai akciófilm | 
BA | (Uránia-terem).

November 10–16. | szerdáig | 17.00 A Hópárduc talpra áll; magyar 
dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Csak tudnám, hogy csinálja; 
amerikai vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 A halálba táncoltatott leány; 
feliratos magyar–szlovén–kanadai játékfilm | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Lo-
pott idő; amerikai sci-fi | 12 | (Uránia-terem).

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

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
November 7. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismét-

lése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főiskolások, egyetemis-
ták magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívu-
mából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A vadon hívó szava, kanadai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

November 8. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Vasas – DVTK labdarúgó-
mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 A fekete kalóz, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 9. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 9. rész: Az in-
gatlanpiac és az építőipar helyzete a válságban (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 Elő-
adások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Harmadik Boogie Woogie és Blues 
Est 2. rész (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 10. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Ma-
gyarország: Mohács (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 Kis-
film 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A férfi, aki a Ritzben lakott 1. rész, amerikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 11. | péNtek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában, magazinműsor 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A férfi, aki a Ritzben lakott 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

November 12. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Kecskeméti Re-
pülőnap 2007. (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibu-
li Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

November 13. | vasárNap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A Kilimandzsáró hava, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» Az újdiósgyőri Szent Imre-templom búcsúját november 6-án, vasárnap, a délelőtt 10 óra-
kor kezdődő szentmisén tartják. Előtte triduumot tartanak az este 6 órakor kezdődő szentmiséken, amelyeken a 
szentbeszédeket Ócsai J. Barnabás testvér mondja.

» A mindszenti templomban ezentúl a csütörtök esti szentségimádási órákat nem az esti szent-
misék után, hanem este 6 órától tartják. 

» A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportjának rendezésében folytatódik, il-
letve befejeződik az Egyháztanítók című előadássorozat. November 10-én délután fél 6 órai kezdettel a Szent Anna 
Kolping-házban tart előadást Aranyszájú Szent Jánosról Orosz Atanáz görög katolikus püspök, miskolci exarcha.

» Megjelent a jövő évi minorita kalendárium. A vasárnapi szentmiséken a templom elő-
terében, hétköznapokon a plébániai irodán lehet megvásárolni. 

harang-hírek ›››››››››››››››››
HIrdetés

HIrdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Tin Tin kalandjai (MB digitális 3d 
premier) | 12 | 11.00 (szo–v), 13.15, 
15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–szo)
A segítség (F premier) | 12 | 11.15 
(szo–v), 14.00, 16.45, 19.30 – 22.15 
(p–szo)
Kémkölykök 4 (MB premier) 
A kaland (MB) | 12 | 13.45
Parajelenségek 3. (F) | 16 | 18.30 – 
22.30 (p–szo)
Egy nap (F) | 12 | 10.00 (szo–v), 13.15, 
17.45
Delfines kaland (MB digitális 3d)  
| KN | 10.45 (szo–v), 13.00, 15.15, 17.30
Vasököl (MB) | 16 | 12.00 (szo–v), 
17.00, 19.30 – 22.00 (p–szo)

Hupikék törpikék (MB digitális 3d)  
| KN | 10.15, 12.15 (szo–v), 14.15
Lopott idő (MB) | 12 | 11.15 (szo–v), 
16.15, 18.15, 20.15 – 22.15 (p–szo)
Végső állomás 5. (MB digitális 3d)  
| 18 | 20.30
A dolog (F) | 18 | 14.30, 18.00, 20.15 – 
22.30 (p–szo)
Barátság extrákkal (MB) | 16 | 11.30 
(szo–v), 15.45
A három testőr (MB digitális 3d)  
| 12 | 19.45 – 22.00 (p–szo)
Fertőzés (MB) | 16 | 15.30, 20.00
Álmok otthona (F) | 16 | 22.15 (p–szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinema city, plaza  – november 3–9. ››››››››››››››

Földtudományi forgatag – novem-
ber 6., vasárnap

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?

Berecz András  
mesemondó estje
Elöl mEgy A nyElvE
2011. november 9., 
19 óra,  
Művészetek Háza 
 
l 2000 Ft, 2500 Ft 
l  Információ:  

46/508-844 
l www.muveszetekhazamiskolc.hu www.muveszetekhazamiskolc.hu 

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

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

Jazz FOR Sale 
November 13. vasárnap, 18.00 óra

Nemzetközi jazz fesztivál a Magyar Jazz Szövetség  
és a MÜHa közös szervezésében

Fellépôk: los Quemandos (Cz) Halper Hendrix Jazz (H)  
Dynamic Fusion (SK)

Jegyár: 2500 Ft, Miskolc Kártyával: 2000 Ft

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

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

MeSÉS VaSÁRNaP SOROzaT
Jancsi és Juliska – VSG – Kamarabalett 

Zenés, táncos gyermekmese
2011. november 6., vasárnap, 11.00 óra

Jegyár: 600 Ft



a város lapja

MiNap

2011. november 5. | 44. hét | I. (VIII.) évfolyam 36. (44.) szám

12  mozaik

Vidám sokadalom
A középkori sokadalmakhoz ha-
sonlóan kézművesek és mutatvá-
nyosok szórakoztatták a nagyér-
deműt szombaton Diósgyőrben. 

A gombászoktól a kézművese-
kig számos civil egyesület kivo-

nult, hogy népszerűsítse az általa 
űzött tevékenységet. Azért az iga-

zi, középkort felidéző mesterség 
is bemutatkozott, a férfierőt kívá-
nó kovácsolás. Jót mosolyogtak a 
nézők, mikor egy-egy nő is kézbe 
vette a kalapácsot, de gyerekek is 

szívesen megpróbálkoztak a fém-
formálás ezen ősi módjával.

 (fotó: Mocsári L.)

Repkedtek. A „régi szép 
időkben” a rollert még csak 
közlekedésre használták a 
gyerekek, amiből mára egye-
sek kezében extrém sport-
eszköz lett és akár szaltót is 
ugranak vele a legmerészeb-
bek. A rollerezés megszállot-
tai gyűltek össze szombaton 
a Factoryban. (fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Pallavicini Zita:  
Egy őrült őrgrófnő naplója
Pallavicini Zita naplójában az őrült gróf-
nő ugyanazzal a szenvedéllyel és provokatív 
őszinteséggel néz szembe az arisztokrata lét 
bonyodalmaival, családja történelmével, sze-
relmei és önmaga gyarlóságaival, amilyen-
nel az életét is éli. Olyan vonzó és nagyszabá-
sú figurákkal, mint a tragikus sorsú édesanya, 
a gyönyörű, excentrikus cseh grófnő, vagy a 
naivan tisztességes nagyapa, aki Pallaviciniről 

Pálinkásra magyarosított, hogy 1956 után kivégezzék. A tabló része-
ként felbukkan Andrássy Katinka, a vörös grófnő, s hősnőnk nagy 
szerelme, Karl Schwarzenberg herceg, a gazdag és befolyásos cseh 
politikus. 

Az író nem másokat, hanem önmagát beszéli ki. A maga anore-
xiáját, a maga depresszióját, öngyilkossági kísérletét. Életének vé-
gül két gyermeke ad értelmet. Megélte a poklot, a gyönyört, s et-
től lett az, aki. 

Richard Bandler:  
Élj úgy, ahogyan szeretnél 
Az NLP társalapítója, Richard Bandler a leg-
hatékonyabb gyakorlatait gyűjti össze a kö-
tetben. Megmutatja, hogyan lehet túllépni 
régi, rossz szokásokon, döntéseken, s arra 
is van ötlete, hogyan lehet túljutni a nem túl 
kellemes feladatokon.

Tanácsai révén több idő jut a szerettekre, 
azokra a dolgokra, amelyek örömöt szerez-
nek, hiszen megváltozik a gondolkodásmód, s az olvasó más néző-
pontból szemléli tovább életét.

A módszer segítségével az olyan problémák is eredményesen ke-
zelhetők, amelyek gyógyításához korábban a legképzettebb pszicho-
lógusoknak is hónapokra volt szükségük: a legtöbb fóbia nem egé-
szen egy óra alatt teljesen kikúrálható, az apróbb napi félelmek és 
negatív gondolatok pedig akár percek alatt is eltörölhetőek.

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

Lopott idő
A nem túl távoli jövőben egészen 
másképp zajlik az élet. Az új pénz-
nem az idő, az emberek 25 éves 
koruk után már nem öregszenek 
tovább. Gazdagok és örökké él-
hetnek, míg a szegények minden 
percért harcolnak. Két oldal létezik. Az egyikben a huszonötnek ki-
néző, mindenre ráérő gazdagok múlatják végtelen fiatalságuk napja-
it, míg a másik oldalon, a gettóban, kétségbeesett, kapkodó harc folyik 
minden percért. A két világ egyszerre létezik, mégis külön.

amerikai sci-fi, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; november 10–16., 20.00

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… A „biztosítóként” ismert kétemeletes székhá-
zat 1909–1910 között építették. A telekrendezéskor lebontották a Rá-
kóczi-ház nyugati szárnyának egy részét, a tőle nyugatra eső egyeme-
letes épületet, amely Aszalay-kúriaként volt ismert. A környezetéből 
kiemelkedő épület az 1949. évi államosítás után is biztosító maradt, 
s a földszintjén továbbra is üzletek működtek. 2002-ben a Vám- és 
Pénzügyőrség Észak-magyarországi Regionális Parancsnoksága (ma 
a NAV) költözött ide. A főbejárat két oldalán az üzletek továbbra is 
megmaradtak. Az épület homlokzata megőrizte évszázados díszeit, de 
színe többször is változott.  
(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 ››››››››››››

76 éve, 1935. november 
1-jén lett Miskolc a tanke-
rületi főigazgatóság székhe-
lye. A tanfelügyelőség 1949-ig 
működött, 1950-től beolvadt 
a megyei tanács művelődési 
osztályába.
           499 éve, 1512. novem-
ber 3-án kelt az a királyi ado-
mánylevél, amelyben II. 
Ulászló Miskolc tanácsának 
engedélyezi a zöld színű vi-
aszpecsét használatát. A vá-
rosok és mezővárosok hasz-
nálhattak ilyet.

339 éve, 1672. november 
5-én küldött I. Lipót király tiltó 
levelet Miskolcra, hogy a megye 
és a város ne támogassa Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem kuru-
cait és a fejedelmet, hanem tart-
son ki királya mellett. 

Hétforduló ›››››››››

Névadó – Liszt Ferenc  
Az Újgyőri főtértől 
északra, a Maros ut-
cából nyíló, s a Ká-
roly utcánál a Baross 
Gábor Szakközépis-
kolába torkolló ke-
let-nyugati irányú 
utca. A névadás egy-
idős a Győri kapu 
északi oldalának ha-
gyományos lakóhá-
zakkal való beépítésével, amely több 
ütemben, a XX. század első harma-
dától történt.

A Sopron vármegyei Dobor ján-
ban született, s első zenei nevelője 
apja, az Esterházy uradalom gazda-
tisztje volt. Gyermekként Sopron-
ban, Pozsonyban és Bécsben lépett 
fel, s 12 éves volt, amikor Párizs-
ba került. Harmincévesen Európa-
szerte ismert volt. Vörösmarty Mi-
hály ódát írt róla, amelyet egy pesti 
előadásakor adott át a „jövő zenészé-
nek”. Magyarországi gyűjtéseire ala-

pozva vallotta, hogy 
össze lehet gyűjteni a 
nemzet zenei eposzát, 
a nemzetét, „amely-
nek énekese, rap szo-
dosza akarok len-
ni”. Hungária címen 
szimfonikus költe-
ményt alkotott.

1875-ben az ő la-
kásán nyílt meg Bu-

dapesten a Zeneakadémia, amely-
nek első elnöke volt. Életre szóló 
barátság kötötte Richard Wagner-
hez, aki egyik leányát feleségül vet-
te, tehát veje lett. (1811–1886 között 
élt. Állandó utazó volt, így jelképes, 
hogy egyik utazása során kapott tü-
dőgyulladás jelentette élete végét. 
Alakját Barabás Miklós és Munká-
csy Mihály is megfestette, ülő szobrát 
Stróbl Alajos készítette. A Zeneaka-
démia 1925-től, a magyar főváros re-
pülőtere 2011-től viseli nevét.) 

D. I.

A kultúra felráz
Idén tizenharmadik éve 
dolgozik Madarász Györ-
gyi a Miskolci Galériá-
ban. A szerencsétlen szám 
azonban nem teszi nega-
tívvá a múzeumi manager 
mindennapjait, sőt.

Madarász Györgyi a Miskolci 
Egyetemen végzett kulturális és 
vizuális antropológusként, majd 
szinte egyből a galériában kapott 
állást mint múzeumi népművelő, 
később művészeti szervező, s je-
lenleg múzeumi manager.

– Az antropológia azért volt 
hasznos, mert több szakmába 
is bepillantást engedett – mond-
ja Madarász Györgyi, aki a kul-
túrához fűződő viszonyában 
is érzi ennek hatásait, a kultúra 
iránti érdeklődése is sokirányú.

– Mindenevő vagyok, ami a 
kultúrát illeti. Ugyanúgy szere-
tem a kiállításokat, mint egy jó 
filmet, vagy éppen egy színhá-
zi előadást, egy-egy koncertet. A 
lényeg az, hogy élményt adjon. 
A kultúra feladata, hogy tudas-

sa velünk, nem csupán a mono-
ton hétköznapok léteznek, segí-
tenek átlendülni az élet nehezebb 
időszakain – hangsúlyozza. Hoz-
záteszi: munkahelyi ártalom, de 
egy-egy tárlat egész másképp hat, 
ha vendégként vesz részt rajta, 
mint ha hónapokon keresztül az-
zal foglalkozik.

Örök élmény marad számá-
ra egyik születésnapi ajándéka, 
amellyel barátai lepték meg.

– Nagyon szeretem a Csík ze-
nekart. Néhány éve a vonaton 
együtt utaztam Csík Jánossal, de 
nem mertem megszólítani. Szü-
letésnapomra meghívták őt a ba-
rátaim, s a máig meghatározó 
élmény az akkori mini koncert – 
emlékezett vissza.                       Kiss J.

KöztünK élneK ››››››››››››

100 éve írták…
Az 1881. szeptemberi miskolci  
királylátogatásnak számos pikáns 
történetét jegyezték fel. 

Az ekkor már Hotel Stöger mayer-
nek nevezett szállodába három 
szobát alakítottak ki a király részé-
re, berendezését is Bécsből szállí-
tották. 

Ferenc József nevére két „sür-
göny” (távirat) érkezett, egyik a Kül-
ügyminisztériumból. Vigyázatlan-
ságból a táviratok szemétkosárba 
kerültek, amelyek Váncza Mihály 
miskolci újságírón keresztül eljutot-
tak a fővárosba. Tartalmát az Egyet-
értés című fővárosi lap kommen-
tárral hozta nyilvánosságra. Váncza 
ellen „államtitoksértés” miatt eljárás 
indult, de nem ítélték el.

Dobrossy István
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