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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
A kemencés 
ételek híve
gulyás istván legszívesebben a 
kertben, a kemencénél süt és főz 
családjának, barátaiknak.  
gaszt-rovat | 7. oldal

közlekedés – 
és érdekek
a zöld nyíl jelenlegi állásá-
ról nyilatkozik borsos attila, az 
Mvk vezérigazgatója.  
a város | 5. oldal

„zöld” 
kémikus lett
a családban volt erdész és kohó-
mérnök is – emlékszik a gyökereire 
raisz iván professzor.  
a város | 4. oldal

Dobogó – és továbbjutás?

A bajnokság félidejében, a 15. forduló után dobogón állnak a piros-
fehérek, és még mindkét kupában harcban állnak a továbbjutásért. 
Így ragyogó ősz után következhetnek a tavaszi szezonról előrehozott 
novemberi-decemberi mérkőzések.                      » részletek a 9. oldalon

Újra napirenden a strand
Novemberi ülését tartja 

Miskolc város közgyűlé-
se 17-én, melyen az októ-

berihez hasonlóan újra-
tárgyalnak egy olyan 

előterjesztést, amely a 
Miskolctapolca fejleszté-

sét célzó elképzelések elő-
készítéséről szól.

» részletek az 5. oldalon

Vita, bontás és fejlesztés
Lebontják a Centrum mögöt-
ti bódésort, a területet múlt hét-
végén kerítették körbe, az üzlettu-
lajdonosok pedig hétfőig kaptak 
határidőt, hogy kipakolják érté-
keiket üzleteikből. A területre az 
Ikeron-M 2005 Kft. üzletközpon-
tot és irodaházat akart építeni, 
ami egy elhúzódó jogi ügy miatt 
váratott eddig magára. A bérlők 
már öt évvel ezelőtt, vagyis a terü-
let eladásakor tudták, hogy el kell 
majd hagyniuk ingatlanjaikat.
» részletek a 4. oldalon

Marharostélyos, 
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Épül a Csillagpont, fejlesztik az ellátásokat
Hivatalosan is bejelentette 
csütörtökön Csiba Gábor, 
a megyei kórház főigazga-
tó-főorvosa, és Mengyi Ro-
land, a megyei közgyűlés el-
nöke a Csillagpont Kórház 
kivitelezési munkáinak el-
kezdését. 

A kórház betegei, dolgozói már lát-
hatták az elmúlt hetekben, hogy te-
reprendezési, alapozási munka 
folyik az egykori központi park he-
lyén. Mengyi Roland elmondta, 
a kivitelezés – közbeszerzési, jogi, 
technikai okokból – a tervezett-
hez képest majdnem másfél éves 
csúszással kezdődött el idén októ-
berben, mostanra viszont minden 
akadály elhárult a projekt megva-
lósulása elől.

Mint ismeretes, egy 2009-es, si-
keres európai uniós pályázatnak kö-
szönhetően rendkívül jelentős, több 

mint 11 milliárdos fejlesztés kezdő-
dött el a B.-A.-Z. Megyei Kórház-
ban. A beruházás eredményeként 

az intézmény a régió progresszív 
ellátási centrumává válik, a jelen-
legi pavilonrendszerűből gazdasá-

gosabban, célszerűbben működő, 
modern tömbkórház jön létre.

» folytatás a 3. oldalon

Átalakuló szakképzés – meglepő hiányszakmák
Átalakításra szorul a szakképzés, 
az országos tendenciához hasonló-
an Miskolcon is. A legjelentősebb 
változások a szakiskolai képzésben 
lesznek.

– Évek óta hallani, hogy a szakkép-
zés torzult, nem megfelelően re-
agál a gazdaság elvárásaira, ezért 
átalakításra szorul. Miskolc köz-
gyűlése a középfokú oktatási intéz-
mények 2012-es beiskolázási ter-
vét tárgyalva a rendszer részleges 
átalakításáról döntött szeptember-
ben – emlékeztetett Kiss Gábor, a 
polgármesteri hivatal humán fő-
osztályának vezetője. – A kor-

mányzat szándéka szerint hama-
rosan új jogszabályokat fogadnak 
el. Megújul az önkormányzati, a 

közoktatási, a szakképzési törvény, 
s ezek – a koncepciók előzetes is-
meretében – alapvető változásokat 
hoznak a közoktatásban és a szak-
képzésben.

A 2012/2013. évi beiskolázá-
si tervben foglaltakkal összefüg-
gésben előzetes szakmai egyezte-
téseket folytattak az intézmények 
vezetőivel. A kedvezőtlen demo-
gráfiai változásokat – ami a tanu-
lólétszámban is megmutatkozik 
– figyelembe kellett venni a kapa-
citások meghatározásakor az indít-
ható osztályok számának és képzé-
si profiljának engedélyezésekor.  

» folytatás a 4. oldalon

Célegyenesben
Jól halad az építkezés Miskol-
con, a Kenderföldön: a terve-
zett biomassza-fűtőmű még 
idén megkezdheti a próba-
üzemet, a tervek szerint 1100 
lakásnak szolgáltat majd 
távhőt a környéken.

Kedden helyszíni ellen-
őrzést tartottak, és  mindent 
rendben találtak. A fűtőmű 
lelke, a biomassza-kazán egy 
hete érkezett meg, és már ösz-
sze is szerelték. Egy kis csú-
szással ugyan,  de még idén 
elindulhat a biomassza-fűtő-
mű próbaüzeme.

Ismét Maugli
Kétévadnyi szünet után felújította 
és újra műsorára tűzte A dzsungel 
könyve című musicalt a színház. 
Az elmúlt években folyamatosan 
nagy sikerrel játszott, 120 előadást 
is megélt produkció a pénteki pre-
mier után a Nagyszínházban lesz 
látható.                             (fotó: dobos K.)

Győzni jönnek  
A magyar jégkorong-válogatott 

az olaszokkal, a japánokkal és az 
osztrákokkal méri össze tudását 

Miskolcon. A péntektől vasárna-
pig tartó Négy Nemzet Torná-

ja, a vízilabda Volvo-kupa és az 
U18-as női kosárlabda Eb után 

az idén már a harmadik, jelentős 
nemzetközi sportesemény  

a városban.
» folytatás a 9. oldalon



november 4. | péntek

Miskolcon a rodostói ház. Kassa és 
Miskolc szoros kapcsolatát erősíti az a 
kiállítás, amely a szlovák városból ér-
kezett a Miskolci Galéria Kondor-ter-
mébe. A kiállításon nem Rákóczi fe-
jedelmet mutatják be, hanem a házat, 
ahol élete végén élt.

Mártírokra emlékeztek. Az Or-
szágzászlónál elhelyezett mécsesek-
kel, virágokkal emlékeztek péntek 
késő délután az 1956-os forradalom 
és szabadságharc utáni megtorlás ke-
retében kivégzett 17 miskolci, borso-
di mártírra.

november 5. | szombat

Akadémista lett. Akadémiai szék-
foglalója alkalmából nyílt kiállítása 
Kavecsánszki Gyula festőművésznek 
a Herman Ottó Múzeum Papszeri 
kiállítási épületében. A festőművészt 
a Széchenyi Irodalmi és Művésze-
ti Akadémia hívta meg tagjai közé. A 
tárlat az év végéig látogatható.

A templomért koncerteztek. A 
Szent Anna-templomban, a temp-
lom javára rendeztek jótékonysá-
gi koncertet Szarvas Péter plébános 
szervezésében. A koncert látogatói-
tól kapott adományt a templombel-
ső felújítására fordítják majd.

november 7. | hétfő

Újra jár. Rendben megindult hajnal-
ban a villamosforgalom a Tiszai pá-
lyaudvar és Diósgyőr között. 2010. 
május 3., azaz az első sínvágás után 

először jár szerelvény végig, a koráb-
bi 1-es villamos vonalán. 

november 8. | kedd

Véget ért a népszámlálás. Véget 
ért a pótösszeírás, eddig volt még le-
hetőség arra, hogy kitöltse a nép-
számlálási kérdőívet az, aki eddig ezt 
nem tudta, vagy nem akarta megten-
ni. Miskolcon sikeresen zárult az ösz-
szeírás, a háztartások szinte 100 száza-
lékáról érkezett be adat.

Rendőrök lennének. Nyílt napot 
rendezett kedden a Miskolci Rendé-
szeti Szakközépiskola. Mintegy 700 
érdeklődő érkezett ez alkalomra a ré-
gió minden tájáról. Az érdeklődők 
nagy része 18-20 év közötti fiatal volt, 
és a gyengébbik nem is nagy számban 
képviseltette magát. 

Romek és a szétlőtt városok. Át-
adták az 1956-ban vértanúhalált halt 
Romek Strzalkowski felújított mis-
kolci emlékművét. A lengyel–magyar 
összefogás eredményeként kegye-
letlánggal kiegészült szobor átadása 
után Szétlőtt városok. Poznan – Bu-
dapest 1956 címmel lengyel–magyar 
kétnyelvű kiállítást nyitottak meg a 
Művészetek Háza galériájában.

november 9. | szerda

Jubilál a Berze. Idén ünnepli fenn-
állásának 125. évfordulóját a Berzevi-
czy Gergely Szakképző Iskola és Szak-
képző Központ. Ebből az alkalomból 
nyílt iskolatörténeti kiállítás az intéz-
mény dísztermében. 

Pályaválasztóknak. Szabad a pálya 
címmel nyílt pályaválasztási kiállítás a 
Generali Arénában. A kétnapos ese-
ményen 95 kiállító segítette a pálya-
választás, szakmaválasztás folyamatát.

Tapintható képek. Romanek Inka 
festményeiből nyílt kiállítás a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtárban. 
A tárlat különlegessége, hogy a ké-
peket nem tilos, sőt érdemes is meg-
tapintani, hiszen olyan technológiá-
val készültek, melynek köszönhetően 
a látássérültek is élvezhetik. A tárlat 
november végéig tekinthető meg.

november 10. | csütörtök

Dolgoznak a Petőfin. Újra elkezdő-
dött a munka a Petőfi utcán, a Déli te-
hermentesítő meghosszabbításán. Az 
autósoknak jó tudni, hogy ez a Ma-
lomszög utcánál tereléssel jár!  

Sajtófotók. Megnyílt a 29. Magyar 
Sajtófotó Kiállítás a Miskolci Galé-
riában. Katasztrófák, rangos esemé-
nyek és a választási kampány emlé-
kei is felidézik az elmúlt évet, egészen 
más nézőpontból, ahogyan azt a hír-
adásokból láthattuk. December 10-
éig tekinthető meg a tárlat. 

november 11. | péntek

A szemétlerakásról. A Jobbik mis-
kolci frakciója szerint a vonatkozó 
jogszabályok és szankciók szigorú, 
következetes alkalmazásával kellene 
visszaszorítani Miskolcon az illegá-
lis szemétlerakást, ahelyett, hogy köz-
pénzből fizetik a város egyes részein 
folyamatosan újratermelődő hulla-
dék elszállítását. Jakab Péter képviselő 
a frakció sajtótájékoztatóján elmond-
ta: 2010-ben a városvezetés 900 tonna 
illegális szemét elszállítását fizettette 
meg az adózókkal – 12 millió forintot 
költve erre –, de egyetlen forint bünte-
tést sem szabtak ki illegális hulladék-
lerakásért. 

Szociológusok találkoztak. A Mis-
kolci Egyetemen tartja éves közgyűlé-
sét a Magyar Szociológiai Társaság 
november 11–13. között. A minden 
évben megrendezett ülés és konferen-
cia központi témája idén a Kollektív 
traumák, határhelyzetek, természeti 
és társadalmi katasztrófák.

Új könyvesbolt. Ötvenezer kötettel 
a polcain várja a látogatókat a Széche-
nyi utcán átadott Libri könyvesbolt. 
A cég idén csak Budapesten nyitott 
üzletet, ez az egyetlen vidéki egység, 
mely mellett letette a voksát a társa-
ság vezetése 2011-ben. A bolt nyitása 
négy új munkahelyet is jelent.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

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

képviselői fogadóóra ››››››››››››

hírhasáb ››››››››››››

napról napra ››››››››››››

Ami nem látszik  
– megújul a remíz is
Az utazóközönség számára látha-
tatlan, de fontos munka folyik a 
villamospálya rekonstrukciós ten-
derének részeként a remízben is: a 
kivitelező Zöld Nyíl 2009 Konzorci-
um átépíti a meglévő villamos-ko-
csiszínt.

Ennek oka főként az, hogy az 
új villamosok műszaki para-
métereihez kell igazítani a vá-
gányok vonalvezetését, illet-
ve a remízcsarnok kialakítását. 
Az sem mellékes, hogy a jelen-
legi rendszer az évek során el-
avult, felújítása, modernizálása 
szükséges.

Az udvartéri vágányokat három 
ütemben újítják fel, illetve külön 
ütem az áramellátási rendszer fel-
újítása. Az ütemekre bontás azért 
szükséges, mert nem lehet egy-
szerre átépíteni minden vágányt, 
a pályán járó villamosokat ugyan-
is rendszeres időközönként ellen-
őrizni, ehhez pedig a megfelelő fel-
tételeket biztosítani kell.

A remízcsarnok átépítése a 
jövő év elején kezdődik meg, és 
várhatóan a 2012. év közepén be 
is fejeződik, azonban előtte el kell 
készíteni egy ideiglenes javítóvá-
gányt, hogy a szolgáltatás bizton-
sága ne kerüljön veszélybe.

A belső vágányok és a remíz-
csarnok átépítése kompletten a 
jövő év második felében készül 
el. Mindez ugyan nem tartozik 
a látványos, az utasokat közvet-
lenül érintő munkák közé, azon-
ban elmondható, hogy a meg-
célzott szolgáltatási biztonság 
javításának szerves része.

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

Egy hét a szociális munkáért
Hétfőn vette kezdetét a Miskolcon nagy ha-
gyománnyal rendelkező Szociális Munka 
Hete rendezvénysorozat. Az esemény cél-
ja, hogy a szociális szférában dolgozók talál-
kozzanak egymással és a miskolciakkal. 

Volt szakmai konferencia, a szakmai összetartozást 
erősítő sportnap és szociotúra, illetve a nagyközön-
ség felé nyitó információs nap is. Utóbbin húsznál is 
több kiállító-pavilonnál ismerkedhettek meg azok 
is a szociális területen dolgozó intézményekkel, ala-
pítványokkal, civil szervezetekkel, akiknek nincs rá-
juk szükségük a mindennapokban.

A rendezvénysorozat zárásaként pénteken, a szo-
ciális munka napja alkalmából gálaműsor keretében 
köszöntötték a miskolci szociális intézmények dolgo-
zóit az Avasi Gimnázium nagytermében. 

Zsiga Marcell, Miskolc szociális ügyekért is fele-
lős alpolgármestere emlékeztetett a szociális mun-
kások sokoldalú, áldozatos munkájára: a problémás 
fiataloktól a fogyatékosokon át az idősekig segítő ke-
zet nyújtanak a rászorulóknak. Ezt a munkát megkö-
szönve Kiss Gábor, a humán főosztály vezetője társa-
ságában tizenkét személynek adott át elismerést.

K. J., Cs. L. | fotó: Mocsári L.

Végső búcsú Gyurkó Pétertől

Százak kísérték utolsó útjára 
Gyurkó Pétert pénteken a Mind-
szenti temetőben.

A család, a barátok, az egyko-
ri munkatársak mellett ott vol-
tak a gyászolók között azoknak 
a szervezeteknek, területeknek 
a képviselői, ahol az agrármér-
nök, kertbarát, barlangkutató, 
egykori MDF-es önkormány-
zati képviselő, városszépítő 
Gyurkó Péter is tevékenykedett 
gazdag életútja során.

A barátok, illetve a barlan-
gászok és képeslapgyűjtők ne-
vében búcsúzó Czimbalmos 

István és Lénárt László szavai 
egyaránt a mindig közösség-
ben, a közösségért dolgozó ala-
kot idézték. A férfit, aki egyen-
súlyban tudta tartani családi és 
közösségi életét, az embert, aki 
szeptemberben még fát ülte-
tett. És aki fát ültet, az bízik a 
jövőben…

Gyurkó Péter precízen fel-
jegyzett mindent naplóiba, így 
történeti visszaemlékezésekben 
és baráti beszélgetéseken egy-
aránt pontosan fel tudták idéz-
ni az emlékeket. Most már az 
ittmaradtak dolga, hogy híven 
őrizzék az ő emlékét.

Ipari park – pró és kontra
Sajtótájékoztató-sorozaton kíván reagálni az MSZP városi szervezete 
a Kriza Ákos polgármester évértékelőjében elhangzottakra. A szerdai 
első állomáson a munkahelyteremtéssel és az ipari parkkal kapcsolat-
ban mondta el véleményét Földesi Norbert önkormányzati képviselő.

A politikus szerint bár igaz, 
hogy benépesült a Miskol-
ci Mechatronikai Ipari Park, ez 
azonban az előző városvezetés 
érdeme.

– A négy cég, mely már itt mű-
ködik, még az előző városvezetés 
idején települt be, és a finn gyár-
tó is – mely közel 30 hektárt vá-
sárolt, ezáltal pedig gyakorlatilag 
tényleg megtelt a terület – még 
Káli Sándorral írt alá szándék-
nyilatkozatot a betelepülésről – 
mondta Földesi Norbert.

– Továbbra sem gondoljuk 
azt, hogy egy ilyen évértékelő-
ben az előző városvezetés, a Káli 
Sándor által vezetett városveze-
tés eredményeit fel kell sorol-
ni úgy, hogy az az ő elmúlt egy 
évük eredménye – összegezte 
Földesi Norbert.

A képviselő arról is beszélt, 
hogy még mai napig sem tör-
tént meg a drótgyár alapkőleté-
tele, holott korábban Kriza Ákos 
csak egyhetes csúszásról beszélt. 
Ez a cég is új munkahelyeket 
hozhat a városba, ehhez azon-
ban fel kell épülnie a csarnok-
nak, ahol termelni fog.

A politikus hozzátette, kér-
dés az is, hogy hol tudja fogad-
ni a további, betelepülni kívánó 
cégeket Miskolc, miután az ipa-
ri park ezekkel a beruházások-
kal megtelt.

***
A tájékoztatót követően köz-

leményt juttatott el szerkesz-
tőségünkbe Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. kommu-

nikációs vezetője, melyben rea-
gálni kívántak az MSZP tájékoz-
tatóján elhangzottakra.

A Miskolc Holding Zrt. állás-
pontja szerint „nem volt semmi-
lyen régi szerződés a finn gép-
gyártó társasággal”. Mint írják, 
több ország sok helyszíne közül 
az utóbbi hónapok megfeszített 
tárgyalássorozatainak köszön-
hetően esett Miskolcra a válasz-
tás. A 24 hektáros területen a 
Konecranes finn cég ötödik leg-
nagyobb gyára épül. Az erre vo-
natkozó szerződést a jelenle-
gi város- és Holding-vezetés írta 
alá a finnekkel ez év augusztusá-
ban. A jövő év végére már a ter-
melést is megkezdik. A drótgyár 
sajtónyilvános alapkőletétele pe-
dig – folytatja az irat – ez év no-
vember 22-én lesz, ezt követőn 
fogják felépíteni a gyárat, amely 
reményeik szerint pár hónapot 
vesz igénybe, ám a német Gus-
tav Wolf drótgyár által vásárolt 
2 hektárnyi területen már meg-
kezdték a földmunkákat.

A Miskolc Holding közlemé-
nye kitért arra is, hogy hová te-
lepülhetnek le a Miskolc iránt ér-
deklődő új cégek. Mint fogalmaz 
„a Mechatronikai Ipari Park bő-
vítéséről tárgyalunk, előkészítve a 
következő lépést, ami újabb ipa-
ri területek infrastrukturális fej-
lesztését irányozza elő. Miskolc 
felkerült a befektetői térképre, ezt 
támasztják alá a távol-keleti or-
szágokból érkező megkeresések, 
érdeklődések is.”

T. Á.

Cigány közmeghallgatás. Mis-
kolc Megyei Jogú Város Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete közmeghallgatást tart 
november 30-án, szerdán délután 3 
órától a Polgármesteri Hivatal Pető-
fi u. 1–3. szám alatti épülete nagyter-
mében. Meghívottként jelen lesznek 
a szolgáltató cégek vezetői, akiknek 
szintén kérdéseket tehetnek fel.

Lengyel közmeghallgatás. A 
miskolci Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat közmeghallgatást tart no-
vember 29-én, kedden délután 5 órá-
tól a Tizeshonvéd u. 13. szám alatti, 
földszinti irodában.

Ügyfélszolgálat időseknek. A 
Miskolci Idősügyi Tanács ügyfélszol-
gálatot tart nyugdíjasoknak az Arany 
János u. 29. szám alatti Idősügyi Iro-
dában szerdánként délelőtt 10 órától 
12 óráig.

Fát ültetnek. A jövő héten elkez-
dődik a fabeültetés a villamospálya 
mentén a Thököly utca és Diósgyőr 
városrész között. Több mint 300 fát 
ültet el a Városgazda Kft. a Zöld Nyíl 
projekt keretén belül, annak lezárá-
sa után pedig tovább is gondozzák a 
növényeket.

Kandó tér – rendezés
Meghívásos építészeti ötletpályázat 
indul a jövő héten a Kandó Kálmán 
tér rendezésére. 

Mint ismeretes, többször is szóba 
került már a tér áttervezésének, il-
letve a jelenlegi villamos „hurok” 
fejállomássá alakításának szüksé-
gessége az új, alacsonypadlós jár-
művek miatt, amelyek nem állhat-
nak meg kanyarban. Pfliegler Péter 
alpolgármester hangsúlyozta, hogy 
a tér áttervezése fontos városképi 
és közlekedésfejlesztési kérdés.

– Pontos információkkal egyelő-
re nem tudunk szolgálni, mert a te-
rület fejlesztését célzó projekt köz-
beszerzésének függvénye, hogy 
mennyi pénz marad, és abból mit 
tudunk megvalósítani – részletez-
te az alpolgármester. Mint mond-
ta, az a probléma, hogy a Zöld Nyíl 
eredeti szerződésében nem szerepel 
a Kandó tér átépítése, ezt az akkori 
vezetés önrészként vállalta be, ami 
milliárdos költségigényt jelent. A 
tér rendezésére jövő héten indul egy 
meghívásos, építészeti ötletpályázat, 
melynek eredménye körülbelül de-
cember vége felé várható.              Sz. S. 
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Épül a Csillagpont, fejlesztik az ellátásokat
Hivatalosan is bejelentet-
te csütörtökön Csiba Gábor, 
a megyei kórház főigazgató-
főorvosa, és Mengyi Roland, 
a megyei közgyűlés elnöke a 
Csillagpont Kórház kivitele-
zési munkáinak elkezdését. 
A tájékoztatón két másik, 
fontos egészségügyi beruhá-
zásról is beszámoltak, az on-
kológiai és a koraszülött-el-
látások területén.

» folytatás az 1. oldalról
Mint elhangzott, a csillagpont elne-
vezés nem csupán az építészeti ki-
alakításra utal, hanem egy megyei, 
illetve regionális egészségügyi szak-
mai és informatikai hálózat létreho-
zására is, melynek középpontjában 
a kórház áll. Az intézmény területén 
kevesebb épületben, összességében 
mintegy négyezer négyzetméterrel 
kisebb területen folyik majd a gyó-
gyítás – viszont sokkal hatékonyabb 
és korszerűbb, európai színvonalú 
körülmények között.

Az új, többszintes központi épü-
lettömb a kórház korábbi parkjá-
nak a helyén épül fel, tetején heli-
kopter-leszállópályát alakítanak ki. 
A környező épületeket felújítják, 
ezeket zárt folyosók kötik majd 
össze a központi tömbbel. A ki-
ürített épületek más, kórházközeli, 
humán funkciókat kapnak.

Most az új központi tömb mint-
egy hétmilliárdos építése kez-
dődött el, a további összegeket 

átalakításokra, műszer- és eszköz-
beszerzésekre, informatikára for-
dítják majd. 

A főigazgató-főorvos hangsú-
lyozta, hogy átköltöztetésekkel, és 
más módon, mindent el fognak 
követni annak érdekében, hogy 
a betegellátás a munka ideje alatt 
is folyamatos, zökkenőmentes le-
gyen.

A kivitelezést a Magyar Épí-
tő–Hunép Konzorcium nyerte el. 

A Csillagpont központi épülete a 
tervek szerint 2012. október végé-
re készül el, a projekt befejezését 
2013. június 30-ra tervezik.

Mengyi Roland és Csiba Gábor 
arról is szólt, hogy két másik fon-
tos fejlesztésre is sor kerül a me-
gyei kórházban. Mintegy négy-
százmillió forintból, 90 százalékos 
uniós támogatással megújul az 
intézmény koraszülötteket ellá-
tó centruma, melynek következ-
tében akár 50 százalékkal is csök-
kenhet a koraszülöttek halálozási 
aránya.

A régió öt kórháza – MISEK 
Kft., Mátrai Gyógyintézet, egri 
Markhot Ferenc Kórház, salgó-
tarjáni Szent Lázár Megyei Kór-
ház – a B.-A.-Z. Megyei Kórház 
konzorciumi vezetésével – össze-
sen mintegy másfél milliárd forint 
értékben bővítheti onkológiai esz-
közparkját is, emellett 103 millió 
forint értékben hajthat végre infra-
strukturális beruházásokat. Ezen 
belül a B.-A.-Z. Megyei Kórház-
ban megvalósuló fejlesztések teljes 
költségkerete mintegy 1,2 milliárd 
forint, 90 százalékos uniós támo-
gatással.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

Dél-koreai delegáció érkezik
Miskolcra érkezik jövő hét ele-
jén a dél-koreai Asan település 
delegációja, hogy testvérvárosi 
együttműködésről tárgyaljon. Er-
ről, a tervek szerint, szerződést is 
aláírnak majd.

– Hazánk dél-koreai nagyköve-
te ajánlotta városunkat Asan ve-
zetőinek figyelmébe, akik euró-
pai együttműködési lehetőséget 
kerestek településük számára – 
mondta el Pfliegler Péter alpol-
gármester. – Minden földrészen 
csak egy településsel kívánnak 
ilyen megállapodást kötni: az 
előzetes információk, és a kez-
deti kapcsolatfelvétel – illetve 
egy előkészítő küldöttség láto-
gatása – alapján Miskolcot vá-
lasztották – tudatta az alpolgár-
mester. 

A dél-koreai település újabb 
delegációja a jövő hét elején ér-

kezik Miskolcra. Bok Ki-Wang 
asani polgármester mellett kép-
viselve lesznek a dél-koreai város 
közgyűlésének tagjai, az ottani 
polgármesteri hivatal szakem-
berei és a Hoseo Egyetem veze-
tői is, akik a Miskolci Egyetem 
rektorával terveznek együttmű-
ködési megállapodást kötni. 

Pfliegler Péter arról is szólt, 
hogy – a tervek szerint – aláírják 
a Testvérvárosi Együttműködési 
Szerződést is, ami mindkét tele-
pülés polgárainak, intézménye-
inek és vállalkozóinak komoly 
hasznára válhat, számos terüle-
ten. 

Asan mintegy 70 kilométerre 
fekszik Dél-Korea fővárosától, 
Szöultól, és az ottani, hazai össz-
termék 7,5 százalékát adja, tehát 
erős gazdasági potenciállal ren-
delkezik.

Sz. S.

Hatósági ellenőrzés Lyukóban
Hatósági ellenőrzést tartottak 
kedden Lyukóvölgyben a közte-
rület-felügyelet és a miskolci pol-
gármesteri hivatal munkatársai. 
Vizsgálták a szilárd- és folyékony-
hulladék-elhelyezést, valamint a 
lakcímbejelentéseket, a tartózko-
dás jogszerűségét is.

Vargha Tibor, a polgármeste-
ri hivatal Építési és Környezet-
védelmi Hatósági Osztályának 
vezetője lapunknak elmond-
ta: a MIVÍZ Kft. szakemberei, 
a közterület-felügyelők és a me-
zőőrök idén is folyamatosan el-
lenőrizték, ellenőrzik az illegális 
szennyvíz- és csapadékvíz-be-
kötéseket, a szennyvíz- és hulla-
dékkezelést, a bejelentkezéseket. 
A szabálytalanságok felderítését 
ütemterv szerint végzik a veszé-
lyeztetett területeken, ott, ahol 
a bejelentések és a tapasztala-
tok szerint a legtöbb a szabály-
talanság.

Az ellenőrzések során házról 
házra járva rögzítik a lakók ada-
tait, és számlaellenőrzésekkel, 
helyszíni szemlével próbálják 
feltérképezni, milyen módon 
történik a lakásokban a szilárd 
és folyékony hulladék kezelé-
se. Rákérdeznek a családtagok 
számára, az általános higiéni-
ai feltételekre – például fürdő-
szoba, vécé megléte, állapota –, 
a keletkező szennyvíz mennyi-
ségére, elvezetésére. Az ellenőr-
zések során – az önkormányzat 
felkérésére – kiemelten figyel-
nek azon ingatlanok szenny-

vízelhelyezésének vizsgálatára, 
ahol nem épült ki szennyvízcsa-
torna-hálózat. Ilyen például a 
Bábonyibérc, illetve a számozott 
utcák területe is.

Lyukóban kedden az 
Annabánya telep és környéke 
ingatlanjait ellenőrizték a közte-
rület-felügyelet és a polgármes-
teri hivatal munkatársai, rendőri 
biztosítással. A szemlén, ügyfé-
li jogállás keretében, részt vettek 
a Települések Megmaradásáért 
Egyesület képviselői is. 

Vargha Tibor szerint az el-
lenőrzéseket december közepé-
ig folyamatosan végzik. Várha-
tóan heti egy alkalommal kerül 
erre sor, és alkalmanként 14-20 
ingatlant vizsgálnak meg a ve-
szélyeztetett területeken. Az el-
lenőrzések eredményeinek ki-
értékelését folyamatosan végzik, 
s indokolt esetben, az idevonat-
kozó jogszabályi háttérnek meg-
felelően, kezdeményezik a ható-
sági intézkedéseket.

Szepesi S. | fotó: M. L.

Folytatódik az elemgyűjtés
Folytatódik a szárazelem-gyűj-
tési verseny – ezt Fodor Zoltán 
(MSZP) önkormányzati képviselő 
már az októberi közgyűlésen be-
jelentette.

Az immár nyolcadik alkalom-
mal kiírt gyűjtésre idén 34 álta-
lános iskola mellé 18 középiskola 
is benevezett. A verseny – melyet 
a kezdetektől támogat az AVE 
Miskolc Kft. – nagy népszerű-
ségnek örvend a diákok köré-
ben, amit mi sem bizonyít job-
ban, minthogy hét év alatt közel 
négyszázezer kilogramm elemet 
gyűjtöttek össze. A gyerekek ju-
talmul értékes műszaki cikkeket 
kapnak csapatonként, a győzte-

sek balatoni üdülésen vehetnek 
részt, emellett azok a pedagó-
gusok is díjazásban részesülnek, 
akik a gyűjtésben kiemelke-
dő munkát végeznek. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan az első há-
rom-három helyezett iskola egy-
egy tanára háromnapos külföldi 
tanulmányúton vesz részt.

Fodor Zoltán arról is tájé-
koztatott, hogy a Jósika u. 18. 
sz. mellett lévő autóparkolóban 
mintegy nyolcszázezer forint ér-
tékben kiépítették a közvilágí-
tást. Az autók biztonsága érde-
kében erre már nagy szükség 
volt. A költségek felét a képvise-
lő fejlesztési alapjából állta.

S. P.

Megerősítették a támfalat a Bábonyibércen
A miskolci önkormányzat 17 millió 
forint értékben végeztetett támfal-
rekonstrukciót a Bábonyibércen, a 
85–91. számú ingatlanok között.

A kivitelezés szeptember elején 
indult, összesen 54 méter hosz-
szúságban építtették át az élet- és 
balesetveszélyes támfalszakaszt – 
tájékoztatott Dobos Tímea város-
házi szóvivő.

Mint mondta, ezek a támfa-
lak tartják a Bábonyibérc Közép-
ső sori utat, az átépítésük nélkül az 
út bármikor beszakadhatott vol-
na. Kovács Józsefné (Fidesz), a vá-
rosrész önkormányzati képvise-

lője, akinek a kezdeményezésére 
elindult a munka, úgy nyilatko-
zott: nagyon sok lakossági meg-
keresést kapott az ügyben, hiszen 

életveszélyes állapotok alakultak ki 
az időjárás miatt.

– Nagyon hálásak vagyunk az 
itt lakókkal a városvezetésnek és 

a polgármesteri hivatal illetékese-
inek, hogy ebben a szűkös anyagi 
helyzetben is forrást tudtak talál-
ni a biztonságra. És a kivitelezőnek 
is, aki valóban színvonalas munkát 
végzett – hangoztatta a képviselő.

Megtudtuk, a támfal-rekonst-
rukcióval együtt több más munkát 
is elvégeztek a területen. Betöm-
ték az út alatt lévő pincét, rekonst-
ruálták a vízelvezető rendszert. 
Emellett átépítették a csapadékcsa-
tornát, védőcsőbe helyezték a terü-
leten a gázvezetéket, leaszfaltozták 
az utat, és ivóvízvezeték-kiváltási 
munkálatokat is végeztek.

Szepesi S.

Megújul a Jókai-lakótelepi aluljáró 

Megújul a Jókai-lakótelepet a bel-
várossal összekötő lépcsősor. A 
több százezer forintba kerülő 
munka a múlt héten kezdődött, 
és – az időjárás függvényében – a 
hónap végére be is fejeződhet.

Szabó Sándor (KDNP), a terület 
önkormányzati képviselője el-
mondta, az aluljáró rossz állapo-
tát már hosszabb ideje jelezték a 
környéken lakók, így idén min-
denképp meg akarta oldani an-
nak kijavítását.

A november első hetében 
kezdődött munka során a tel-
jes aluljárót mentesítették a 
graffitiktől, javították a sok he-
lyen sérült falfelületet, újrafestik 
a falakat és bevonják egy speci-

ális impregnáló anyaggal, mely-
nek köszönhetően a jövőben 
könnyedén lemoshatóvá válnak 
a falfirkák.

– Túl ezen, megújulnak a lép-
csők, hiszen azok is nagyon 
rossz állapotban voltak, és a kor 
követelményeinek megfelelően 
rámpa is készül, így a mozgás-
sérültek és a babakocsival köz-
lekedők is igénybe vehetik majd 
az Északi tehermentesítő út alatt 
átvezető átjárót – mondta az ön-
kormányzati képviselő.

A munkákkal várhatóan még 
a hónapban végez a kivitelező, a 
felújítás több százezer forintba 
kerül, melyet Szabó Sándor saját 
képviselői alapjából finanszíroz.

T. Á. | fotó: M. L.

Burkolatcsere és járdaépítés 
A Győri kapu térségében, a kertvá-
rosi részen sok olyan kis utca van, 
ahol az évtizedek alatt tönkrement a 
kisebb terhelésre tervezett burkolat. 
A Brigád utcában most teljes hosz-
szában kicserélik a burkolatot, a hiá-
nyos oldalra pedig szilárd burkolatú 
járdát építenek.

– Az egyik legrosszabb állapot-
ban lévő utca a Győri kapuban a 
Brigád, amelynek a felújítása már 
nem tűnt halaszthatónak. A javít-
gatás, foltozás ezen már nem segít, 
teljes átépítésre van szükség. Ezért 
mintegy 200 méter hosszban tel-
jes útburkolatot építenek, illetve az 
egyik oldalon pótolják a hiányzó 
járdát – magyarázta a helyszínen 
a hétfőn megkezdett építkezést 

megtekintő Zsiga Marcell (Fidesz) 
alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője.

– Hosszú évek óta csak ígéreteket 
kaptak az emberek a felújításra, de 
nem történt semmi. Mint új önkor-
mányzati képviselő, megígértem, 
találunk rá forrást, és ez most telje-
sül – vont mérleget Zsiga Marcell, 
akitől megtudtuk, hogy a beruhá-
zás mintegy 8 millió forintba kerül 
és november 30-ára kell elkészülnie. 
További fejlesztések is várhatók, ne-
vezetesen parkolóépítésről van szó a 
Győri kapuban.

A kivitelező vezetője a helyszínen 
elmondta: a lakosokkal egyeztetve 
végzi a burkolatcserét, a lehető leg-
kisebb kellemetlenséget, fennaka-
dást szeretnék okozni.                  Cs. L.
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Anyanyelvünket ünnepeljük
A magyar nyelv napját ünnepeljük 
november 13-án – szeptemberben 
döntött erről az Országgyűlés. 

A magyar 1844 óta hivatalos ál-
lamnyelv Magyarországon. Az-
óta a világgal, a társadalommal 
változott a nyelv is. Illésné Ko-
vács Mária, a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának 
dékánja, a Magyar Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Intézet intézeti 
tanszékvezetője szerint paradig-
maváltások mindig várhatók, a 
tudomány, a kultúra jelentősége 
folyamatosan változik.

– Az anyanyelv szerepe min-
den területen fontos. Legyen az 
ember agrárszakember, mérnök, 
a magyar nyelv fontos a min-
dennapjaiban – mondja Illés-
né Kovács Mária. Hangsúlyozza: 
minden magyar ember számá-
ra munkaeszköz a nyelv. Az ér-
vényesülés, az érzelmek kinyi-
latkoztatásának eszköze, enélkül 
nem tudunk kommunikálni.

Ma már mindennek van vi-
lágnapja, hete. Alkalom, amikor 
egy téma kiemelt figyelmet kap 

– a túl sok ünnep között azon-
ban mégis jelentéktelen marad-
hat. A dékán szerint ennek elle-
nére jelentős, hogy az anyanyelv 
is besorolt az ünnepek közé.

– Ha megfigyeljük, hogy me-
lyek azok a legfontosabb kultu-
rális kincseink, értékeink, amik 
mindenki számára meghatáro-
zó jelentőséggel bírnak, akkor a 
magyar nyelv ünnepe kihagyha-
tatlan. Nemzeti kultúránk, iden-
titásunk szimbóluma. Szükséges, 
hogy legyen egy időszak – ha na-
gyon rövid periódus is –, amikor 
figyelmünket erre irányíthatjuk – 
hangsúlyozza Illésné Kovács Má-
ria, aki az egyetemen nyelvműve-
lést is oktat a magyar szakon.

A nyelv használóival együtt, 
folyamatosan változik. A jelenleg 
bekövetkező átalakulás – aminek 
legalapvetőbb jellemzője a rövi-
dítés – erőteljes nyelvművelést 
nem igényel a dékán szerint, hi-
szen a nyelv folyamatosan alakul, 
leginkább az ifjúsági nyelv.

– A nyelvi igénytelenség az 
egyén igénytelensége, nyelvi 
műveltségének hiánya. Ezen az 
iskola tud segíteni. Az oktatók-
nak – legyen szó humán vagy 
reál tanulmányokról – a nyelvi 
igényességet kell megjeleníteni-
ük. Fontos, hogy a hallgatóktól 
is ezt várják el. Minden közeg-
nek megvan a maga nyelvhasz-
nálata. A legfontosabb az, hogy 
mindig a szituációhoz alkalmaz-
kodva formáljuk meg mondata-
inkat – teszi hozzá Illésné Ko-
vács Mária.              Kiss J.

„Centrumi bódésor”: vita, bontás, fejlesztés
Lebontják a Centrum mö-
götti bódésort. A területre 
az Ikeron-M 2005 Kft. üz-
letközpontot és irodaházat 
akart építeni, ami egy elhú-
zódó jogi ügy miatt váratott 
eddig magára.

Az üzletsor hosszú évek óta csú-
fította a városképet, elbontására 
mindeddig azért nem került sor, 
mert az eladó vállalta a terület telek-
megosztási kérdéseinek rendezését, 
ez azonban csak mostanra zárult le. 

A területet múlt hétvégén kerítet-
ték körbe, az üzlettulajdonosok pe-
dig hétfőig kaptak határidőt, hogy 
kipakolják értékeiket üzleteikből. 
Wiandt András, az Ikeron-M 2005. 
Kft. ügyvezetője a Miskolci Napló-
nak elmondta, a bérlők már öt év-

vel ezelőtt, vagyis a terület eladása-
kor tudták, hogy előbb-utóbb el kell 
majd hagyniuk ingatlanjaikat.

– Bérleti szerződéseiket már ko-
rábban felmondtuk, azonban egyet-
len felszólításnak sem tettek eleget, 
nem kezdtek el csomagolni, még 
olyan is volt, aki át sem vette a pos-

tán a cégünk által küldött leveleket 
– mondta az ügyvezető. Hozzátette, 
minden határidőt kivártak ahhoz, 
hogy jogszerűen kezdjék el kiüríteni 
a területet, az azonban – véleménye 
szerint – senkinek sem lehet érdeke, 
hogy ez, a városképet csúfító bódé-
sor hosszú távon fennmaradjon.

Éppen a fentiek miatt döntött 
úgy az Ikeron, hogy elkerítik a terü-
letet, és megkezdik a bontást. Hétfő-
ig lehetett elvinni a kereskedőknek 
az árukészletüket, ezzel legtöbben 
éltek is. Aki mégsem, annak üzle-
tében mindent leltár alá vesznek, 
és később átveheti a megbízott va-
gyonvédelmi cégtől – igaz, az őrzés 
díját már neki kell kifizetnie.

Kíváncsiak voltunk arra is, mi 
lesz a bontás után, a vásárló(k) – 
hiszen a területet az utóbbi időben 
két részletben árulta a cég – szemé-
lyét azonban üzleti titokra hivatkoz-
va egyelőre nem árulta el Wiandt 
András. Ugyanakkor az ügyvezető 
elmondása szerint a beruházásokat 
követően a miskolciak számára elő-
nyösebb helyzet alakul ki a terüle-
ten, és nem csak vizuálisan, hiszen 
az új létesítmények új munkahelye-
ket is hoznak a városba.

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári László

Erdésznek készült, „zöld” kémikus lett
Hogyan szabaduljunk meg károsanyag-kibocsátás nélkül a 
kommunális hulladéktól, miközben hasznos anyagot nye-
rünk a folyamat végén? A hulladékból történő metanol-elő-
állítás technológiájának kidolgozásáért a Raisz Iván, Barta 
István páros elnyerte a Zöld Oscart. A találmány ipari hasz-
nosítása rövidesen megkezdődik Miskolcon.

A kémikusok, tevékenységük jel-
legéből adódóan, általában nem a 
környezetvédelemben szoktak na-
gyot alkotni. A miskolci Raisz Iván 
professzor, a Miskolci Egyetem 
nyugalmazott docense ezen a téren 
is kivétel. A most rangos nemzet-
közi elismerést elnyert szabadalma 
nem az első, amely a környezetvé-
delemhez kapcsolódik. Ezért elő-
ször is a gyökerekre, az indíttatásá-
ra voltunk kíváncsiak.

– Először is a környezeti anali-
tikával kezdtem el foglalkozni, az 
egyetemi diplomamunkámat is 
ebben a témában írtam 1966-ban, 
igaz, akkor még nem volt ilyen ki-
fejezés. Mielőtt kémiát kezdtem 
tanulni, erdész szerettem volna 
lenni. A családban volt erdész és 
kohómérnök is. Ha elmegy Aggte-
lekre és szeretne egy igazán színes 
barlangi túrát tenni, akkor ajánlom 
figyelmébe a Raisz Keresztély-em-
léktúrát a Baradla-barlang megis-
merésére… A kémiából mindig a 

környezet irányába kacsintottam 
ki – magyarázta hátterét, elkötele-
zettségét a professzor.

– Az energetika és a környezet 
kapcsolatáról, ami ma „nagy szám”, 
1981-ben már egy diákommal kö-
zösen szabadalmat nyújtottam be. 
Üveges János, a szénosztályozó ak-
kori vezetője szólt: Ivánkám, van 
egy problémánk… A gépi jövesz-
tésen keletkező szénpor akkor hul-
ladéknak számított. A szabada-
lom a mezőgazdasági és olajipari 
hasznosításáról szólt. Nem ment 
át ipari hasznosításba, mert kide-
rült közben, lehet másra is használ-
ni a szénport – utalt a tudományos 
eredmények hasznosításának hazai 
rögös útjára a professzor, aminek 
sajnos évszázados „hagyománya” 
van nálunk. Magyar tudósok szá-
mos, világhírű találmányt jegyez-
nek, azonban csak kevés valósul 
meg itthon. Ezen a téren is a keve-
sek közé tartozik Raisz Iván, ugyan-
is a hulladékbontásra kidolgozott 

szabadalma itthon, Miskolcon, az 
AVE telephelyén valósul meg!

A professzor hangsúlyozta, 
hogy nem hulladékégetésről van 
szó, hanem elgázosításról, ami-
nek keretében szintézisgáz (amely 
szén-monoxidot, szén-dioxidot és 
hidrogént tartalmaz) keletkezik. 
A hőhasznosítás, tisztítás után lesz 
metilalkohol, amit fűtésre fognak 
használni. Azonban itt meg kell 
említeni, hogy a metanolt sokan, 
többek közt Oláh György Nobel-
díjas magyar kémikus, a jövő haj-
tóanyagának nevezték, a kőolajkor 
utáni üzemanyagnak.

– A miskolci első, úgynevezett 
pilot üzem kapacitása évi 2000 
tonna lesz. Itt meg tudjuk határoz-

ni, hogy a nagyobb leterheléshez a 
berendezések milyen átalakításá-
ra lesz szükség, a személyzet beta-
nításának a színtere lesz és egyben 
bemutatóüzem. Bosznia-Hercego-
vinából máris érdeklődnek a tech-
nológia iránt, januárban jönnek 
megtekinteni az üzemet – közölte 
örömmel Raisz Iván. 

Találmányával a Raisz–Barta 
páros elnyerte a Magyar Feltalálók 
Egyesülete által a nemzetközi ered-
ményesség alapján adományozott 
Az év feltalálói díját (2008). A na-
pokban a Feltalálók Világszer-
vezete nürnbergi innovációs ki-
állításának, a Zöld Találmányok 
Nemzetközi Versenyének fődíját, 
az első alkalommal odaítélt Zöld 
Oscart nyerték el 58 nemzetközi 
szabadalom közül.

– Jóleső érzéssel tölt el – kom-
mentálta szerényen a professzor, aki 
talán még nagyobb lendülettel dol-
gozik, mint eddig. Bevallása szerint 
a hulladékbontással foglalkozó ta-
lálmányát „dédelgeti” mostanában, 
ám, mint kiderült, van újabb is!

– A tavalyi devecseri katasztrófa 
után megkerestek volt tanítványa-
im, hogy biztos erre is tudok meg-
oldást. Be is nyújtottam egy talál-
mányt a vörösiszap hasznosítására. 
A biogáz, depóniagáz tisztítására is 
hasznosítható…

Csontos László

A természet megóvásáért
Bemutatkozott Miskolcon a 
Green Energy Klaszter, melynek 
célja a megújuló energiaforrások 
elterjesztése a településeken.

A klaszter a környezetvédel-
mi előírások teljesülését igyek-
szik segíteni, hozzájárulni a fosz-
szilis energia mennyiségének 
csökkentéséhez, az üvegházha-
tás mérsékléséhez, a természeti-
környezeti értékeink megőrzé-
séhez, a fenntartható fejlődéshez. 
De céljaik között szerepel az ön-
kormányzatok, intézmények, 
vál lalkozások és a lakosság ki-
adásainak csökkentése, a vidéki 
térségek fejlesztése, a mezőgaz-

daság jövedelemtermelő képes-
ségének fejlesztése. 

A bemutatkozáson jelen volt a 
tíz tag képviselője is, akik itt írták 
alá az együttműködési megálla-
podást. Három modellt is kidol-
goztak, amelyek segítségével köz-
vetlenül hozzá tudnak járulni a 
településfejlesztéshez és környe-
zetvédelemhez, valamint az ön-
kormányzatok és a vállalkozások 
közti kapcsolatok erősítéséhez is. 
Emellett egy mintaprojektet, 
egy referenciaüzemet is készí-
tenek, mely egy hibrid, szél-, 
nap-, és biogáz energiát felhasz-
náló erőmű lesz, ami önellátó, 
szünetmentes energiát ad.       H. I.

Átalakuló szakképzés – meglepő hiányszakmák
Átalakításra szorul a szak-
képzés az országos tendenci-
ához hasonlóan Miskolcon 
is. A legjelentősebb változá-
sok a szakiskolai képzésben 
lesznek.

» folytatás az 1. oldalról
A következő időszakban a legje-
lentősebb változások a szakisko-
lai képzés területén lesznek. 2012 
szeptemberétől 3 éves, az alap-
fokú iskolai végzettségre épülő 
szakiskolai képzések indulhatnak, 
ahol mindhárom szakképzési év-
folyamként fog működni. Ennek 
eredményeképpen hamarabb kap-
csolódhatnak be a fiatalok a szak-
képzésbe, csökkenhet a lemorzso-
lódás, és hamarabb léphetnek be a 
munka világába a szakképzett fia-
talok. 

Tanulószerződés, 
felzárkóztatás
Szakiskolában a második szak-
képző évfolyamtól, azaz a 10. évfo-
lyamtól köthető tanulószerződés. 
Ez megköthető lesz költségveté-
si szervekkel, egyházi fenntartá-
sú intézményekkel, meghatározott 
nonprofit szervezetekkel és álta-
luk fenntartott intézményekkel is. 
A tanulószerződéssel gyakorla-
ti képzésben résztvevőket ugyan-
olyan juttatások és kedvezmények 
illetik majd meg, mint a gazdálko-
dó szervezeteknél gyakorlati kép-
zésben részesülő tanulókat.

Az általános iskolai hiányosságok 
pótlását célzó felzárkóztató képzést 
egységes kerettanterv alapján a köz-
oktatásról szóló törvény koncepci-
ójában rögzített Híd program fog-
ja biztosítani. Előnye, hogy a 9–10. 
osztályok sikertelensége csökken 
(a 9. osztályban 25-30%-os, a 10. 
osztályban 15-17%-os volt az átla-

gos bukás országos szinten, egyes 
miskolci szakiskolai csoportok-
ban ennél is magasabb), és azok-
nak a tanulóknak az aránya is, akik 
szakképzettség megszerzése nélkül 
hagyják el a szakiskolát.

A szakmapolitikai irányelvek 
szerint az előző időszakban dön-

tően uniós forrásokból kialakított 
térségi integrált szakképző köz-
pontok (TISZK-ek) rendszerét ra-
cionalizálni kell. Azokat az intéz-
ményi formákat kell megerősíteni, 
amelyek egy intézmény kereté-
ben működő, azaz a szakképző in-
tézmények tényleges integrációja 

alapján létrejövő iskolák, mondja 
Kiss Gábor.

Diktál a piac
A munkaerőpiac által is igényelt 
szakmai képzésekhez igazított be-
iskolázás jó példája, hogy az And-
rássy Gyula Szakközépiskolában 
gyártósori összeszerelő képzés in-
dul a Bosch szakemberigénye 
alapján. A vállalat részt vesz a be-
iskolázási folyamatban is, illetve 
biztosítja minden eredményesen 
végzett tanuló elhelyezkedését.

A munkaerő-piaci igényeket az 
Észak-magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési és Képzési Bizottság 
(RFKB) követi nyomon, a bizott-
ságban tag a munkaügyi központ, 
az iparkamara, a munkáltatói szer-
vezetek, a szakszervezetek, a mi-
nisztérium és oktatási hivatal, 
illetve az önkormányzatok képvi-
selői. Szeptemberi ülésén az RFKB 
meghatározta a 2012/2013-as tan-
évet érintően, a térségi integrált 
szakképző központ és a szakkép-
zés-szervezési társaság által foly-

tatandó szakképzések irányait és 
beiskolázási arányait. De döntés 
született azon szakképesítésekről 
is, melyek központi költségveté-
si keretből, szakiskolai tanulmányi 
ösztöndíjjal támogathatóak. 

A döntés alapján régiónkban a 
2012/2013-as tanévre vonatkozó-
an az ösztöndíjjal támogatott szak 
a gépi forgácsoló, szociális gon-
dozó, kőműves, ács, állványozó, 
géplakatos, épületgépészeti rend-
szerszerelő, szerszámkészítő, vil-
lanyszerelő, mezőgazdasági gép-
üzemeltető, gépkarbantartó, gazda. 
Az első öt szakképesítés egyben a 
hiány-szakképesítések listája is a 
régióban. A 2011/2012-es tanévre 
vonatkozóan még némiképp más 
volt a lista, akkor a gépi forgácso-
ló, hegesztő, kőműves, ács, állvá-
nyozó, géplakatos, épületgépészeti 
csőhálózat- és berendezés-szerelő, 
szakács, villanyszerelő, mezőgazda-
sági gépüzemeltető, gépkarbantartó, 
festő, mázoló és tapétázó szakokat 
támogatták költségvetési keretből.

H. I. | fotó: Mocsári L.
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Újra napirenden a tapolcai strand
A képviselők az októberi 
üléshez hasonlóan újratár-
gyalnak egy olyan előterjesz-
tést, amely a Miskolctapolca 
fejlesztését célzó elképzelé-
sek előkészítéséről szól.

A grémium októberi ülésén a kép-
viselő-testület javaslatot fogadott 
el a Turisztikai attrakciófejlesztés 
Miskolctapolcán című tervezett 
projekthez kapcsolódó előkészítési 
költségek fedezetének biztosításá-
ra. Az akkori vita során már érdek-
lődtek a képviselők arról, hogyan 
áll az egykori strand területe miatt 
fennálló per, illetve jelzálogjog-be-
jegyzés, hiszen ez problémát okoz-
hat a pályázatban.

Czinkné Sztán Anikó, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezető igazga-
tója akkor elmondta, hogy a Deb-
receni Ítélőtábla megsemmisítette a 
határozatot és visszaküldte első fok-
ra. Megtették a szükséges lépéseket, 
hogy ez ne gátolja a pályázatot. Ki-
sebb-nagyobb jogviták voltak, eze-
ket elkezdték letisztítani, amivel na-
gyon szépen állnak, ha lezárul, be 
fog számolni a közgyűlésnek. Szólt 

arról is, hogy tervezik a jelzálog-
jog-bejegyzés áthelyezését egy má-
sik ingatlanra, hogy így a terület te-
hermentes és pályázható legyen. A 
novemberi ülésen az egyik előter-
jesztés éppen erre tesz javaslatot.

A jelzálogjog-bejegyzés abból 
az időből származik, amikor még 
a Tapolcai Kék Hullám Kft. üze-
meltette a Tapolcai Strandfürdőt. 
A 11 millió 250 ezer forintos, visz-
sza nem térítendő támogatást egy 
vízforgató berendezés telepítésé-
hez vették igénybe. Mivel a társa-
ság volt a támogatási szerződés ala-
nya, adósként azt jegyezték be az 

ingatlan-nyilvántartásba. A víz-
forgatót üzembe is helyezték, ám 
a feltételek szerint tíz évig üze-
meltetni is kellett volna. Ez azon-
ban több okból sem sikerült. A 
vízforgató mintegy 2 millió forint 
értékű alkatrészét ugyanis 2005-
ben eltulajdonították, enélkül pe-
dig a berendezés üzemképtelenné 
vált. 2005. augusztus 31-étől a Kék 
Hullám Kft. üzemeltetési szerző-
dését az önkormányzat felmond-
ta, 2009-ben pedig megkezdte a 
meglévő medencék és infrastruk-
túra bontását. A berendezés újbóli 
üzembe helyezésére értelemszerű-

en csak a jövőben megvalósuló új 
fejlesztésekkel nyílik lehetőség, ad-
dig azonban a feltétel nem teljesül. 
A vissza nem térítendő támogatás 
biztosítására bejegyzett jelzálog-
jog jogosultja a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium jogutódja, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
és addig áll fenn, amíg a kötelezett 
a támogatási szerződésből eredő 
valamennyi kötelezettségének ele-
get nem tett.

Egyébként a Tapolcai Kékhul-
lám Kft. jelenleg felszámolás alatt 
áll, valamint Miskolc önkormány-
zatával és a Miskolctapolca Fejlesz-
tési Kft.-vel perben áll.

Ezért kellett más megoldást ta-
lálni – ez a jelzálogjog átterhelé-
se egy másik ingatlanra. Ilyennel a 
Miskolci Turisztikai Kft. nem ren-
delkezik, ezért az önkormányzat 
tulajdonában álló, és megfelelő fe-
dezetet nyújtó ingatlant választot-
tak ki, jelesül az Aradi utca 15. alat-
ti épületet. A tehermentesítéséhez 
szükséges jelzálogjog-átjegyzéshez 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Fejlesztési Ügynökség már hozzá-
járult, tehát csak a képviselőknek 
kell rábólintani, hogy ez az akadály 
elháruljon a pályázhatóság útjából. 

H. I. | fotó: M. L.

Ülést tart a miskolci közgyűlés
Novemberi ülését tartja jövő hé-
ten csütörtökön, 17-én a miskol-
ci közgyűlés. Az előzetes tervek 
szerint összesen tíz napirendi 
pontot tárgyal majd a grémium 
– egyebek mellett rendelet-mó-
dosításokról, kulturális intéz-
mények működési feltételeinek 

átalakításáról, önkormányza-
ti ingatlanok használatáról, köz-
terület elnevezéséről is szó lesz 
az ülésnapon, melyen bizonyá-
ra most is több sürgősségi indít-
vány napirendre kerül majd. 

Néhány fontos témáról lásd 
külön cikkeinket.

Átalakítanák a színház működését
Az előterjesztés szerint jövő év 
májusában a színház – mint költ-
ségvetési szerv – megszűnne, fel-
adatainak ellátására pedig gazda-
sági társaságot hoznának létre. 

Az indoklás szerint az önkor-
mányzat új gazdasági program-
ja új prioritásokat fogalmazott 
meg a kulturális területre vonat-
kozóan is. A szakmai célkitűzé-
seket egy korszerűbb intézményi 
struktúra keretein belül, a hu-
mánerőforrások koncentráltabb 

alkalmazásával, hatékonyabban 
szeretnék megvalósítani. 

Az alapfunkciók meghatáro-
zása és finanszírozása mellett a 
város művészeti intézményei-
nek, így a színháznak is lehetővé 
kívánják tenni, hogy működé-
sük biztosítása és bővítése mel-
lett piaci szereplővé is váljanak. 

Határoz a közgyűlés pályázat 
kiírásáról is a majdan létreho-
zandó Miskolci Nemzeti Szín-
ház Nonprofit Kft. ügyvezetői 
posztjára.

Újra a közterületek használatáról
Indítvány kerül a közgyűlés elé 
arról, hogy – élve a törvényi le-
hetőségekkel – ne lépjenek ha-
tályba a közterületek használa-
táról elfogadott rendelet azon 
bekezdései, amelyek szerint de-
cember 1-jétől, a boltok ötmé-
teres körzetében csak a keres-
kedő engedélyével lehetne más 
termékeket árusítani – az üzlet 
profiljába illő termékeket pedig 
ötven méteres körzetben egyál-
talán nem. A rendelettervezet 
közgyűlési tárgyalásakor meg-

fogalmazódott, hogy ezek a kor-
látozó előírások kedvezőtlen 
hatást gyakorolhatnak a bolthe-
lyiséggel nem rendelkező keres-
kedőkre, őstermelőkre. 

– Tekintettel arra, hogy a ren-
delet megalkotása során nem 
volt cél a kereskedelmi verseny-
be történő beavatkozás, az ér-
deksérelmek kialakulása csak 
úgy kerülhető el, ha az említett 
korlátozó előírások nem lépnek 
hatályba – fogalmaz az előter-
jesztés.

Keretszerződés az áramellátásról
Elkészült a Miskolc önkor-
mányzata és az ELMÜ-
ÉMÁSZ Társaságcsoport 
közötti új keretszerződés. 

Az egyeztető tárgyalások lezárá-
saként Kriza Ákos polgármester, 
Marie-Theres Thiell, az ÉMÁSZ 
igazgatóságának elnöke, valamint 
Béres József, az ÉMÁSZ Hálózati 
Kft. ügyvezető igazgatója novem-
ber 7-én, hétfőn írta alá az együtt-
működési megállapodást.

A keretszerződés az infrastruk-
turális fejlesztéseket szolgálja, de to-
vább erősíti a város és a cég több évre 
visszatekintő kapcsolatát is. A mos-
tani megállapodás nem újkeletű, hi-
szen – mint Marie-Theres Thiell is 

elmondta a szerződés aláírásakor – 
2000-ben már aláírtak egy hasonló 
keretszerződést. A cégnél azonban 
2006-ban szétválasztották az érté-
kesítési és a hálózati területet, így a 
szerződés megújítására volt szük-
ség, új kapcsolattartó személyeket 
kellett megnevezni.

– Mindezek mellett az infra-
struktúra továbbfejlesztését is célul 
tűztük ki. A megállapodás szabá-
lyozza többek között azt is, hogyan 
lehet együttműködni a város egyes 
területein a közvilágítás kialakítá-
sában, de kitér a közterületek és na-
gyobb középületek áramellátására 

is – mondta az ünnepélyes aktuson 
az igazgatóság elnöke.

Hozzátette, az ÉMÁSZ igazo-
dik az önkormányzat terveihez, to-
vábbra is támogatja Miskolc ön-
kormányzatának elképzeléseit, és 
az ígéretek szerint ez a jövőben is 
így lesz. A partneri viszony tehát 
tovább erősödik.

– A város számára fontos az ener-
giaellátás biztonsága és hatékonysá-
ga – hangsúlyozta Kriza Ákos. Hoz-
zátette, minden egyes fejlesztést 
előre egyeztetnek a szolgáltatókkal, 
így történt a Patak utcai mélygarázs 
építésénél is. A polgármester remé-
nyét fejezte ki, hogy a jövőben még 
erősebb lesz a partneri viszony úgy 
az ÉMÁSZ-szal, mint a többi szol-
gáltatóval. A mostani szerződés alá-
írásával az elkövetkező fejlesztések 
alapjait is lerakták a polgármester 
elmondása szerint.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

Közösségi közlekedés a közösségi érdekekért
Az elmúlt évtizedek leg-
nagyobb beruházása ké-
szül már másfél éve Mis-
kolcon. A pályaépítés a 
véghajrában jár a Zöld Nyíl 
villamosprojekt keretében, 
egyelőre viszont nincs jár-
műbeszállítója a városnak. 

Mint minden nagyobb beruházás-
nál, itt is rengeteg az észrevétel és a 
kérdés a lakosság részéről. Ezekről 
is beszélgettünk Borsos Attilával, 
a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
vezérigazgatójával.

– A végéhez közeledik a Zöld 
Nyíl pályaépítése, viszont nem 
sikerült még szerződést aláírni 
a villamosjármű-beszerzésről. 
Mi várható most?
– Azt látni kell a jogorvosla-

ti kérelmekkel kapcsolatban, hogy 
alapvetően egyik sem arról szól, 
hogy az MVK kiírásával bármilyen 
probléma lett volna. Hosszasan ér-
lelődött, mielőtt megszületett a ki-
írás. A jogorvoslati kérelmek a 

közbeszerzési törvény bizonyos 
jogintézményeinek a jogértelme-
zéséről szólnak, ami teljesen kívül 
áll az ajánlatkérő kompetenciáján. 
Ez egy általános magyar kérdés, 
probléma. Most új döntési javas-
latot kell hoznia a bíráló bizottság-
nak, ezt követően a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség szabályossági 
tanúsítványának birtokában lehet 
eredményt hirdetni. Ez novem-
ber végén történhet meg. Ameny-
nyiben az új eljárást lezáró döntést 
egyetlen ajánlattevő sem támad-
ja meg, úgy az eredményhirdetést 
követő tizedik napon megköthető 
a szerződés. Ugyanakkor az sem 
kizárt, hogy az új eredmény kap-
csán újabb jogorvoslati kérelmeket 
nyújtanak be. Azonban, mivel van 
már egy érvényes ajánlat, így ezt a 
közbeszerzési eljárást eredménye-
sen le lehet zárni, azaz legkésőbb 
2012 januárjában létrejön várható-
an a szerződés valamely érvényes 
ajánlatot benyújtó ajánlattevővel.

– Már zajlik az utolsó, 1,4 km-
es szakasz építése Diósgyőrben, 
a felújított pályaszakaszon pe-
dig elindult a forgalom. Ütem-
terv szerint halad a munka?

– Egyelőre a meghatározott 
ütemterv szerint halad, december 
31-ére kell az egész pályának el-
készülnie. A pillanatnyi állás sze-
rint ezt tudja tartani a kivitelező. 
Örvendetes, hogy egy héttel ha-
marabb sikerült átadni a régi di-
ósgyőri végállomásig a pályát, és 
a villamosközlekedést elindíta-
ni. Erre igazán büszkék lehetünk, 
mert nem volt még példa arra se-
hol hazánkban, hogy időre el-
készült volna egy villamospálya. 
Folyamatosan ellenőrzik a szak-
emberek a pálya minőségét is, és 
nem találtunk semmi kivetnivalót, 
a próbaüzemek hiba nélkül zajlot-
tak. Most már elmondhatjuk, hogy 
a régi pálya teljesen megújult, ez 
pedig egy komoly mérföldkő a vá-
ros életében.

– Hogy áll az Újgyőri főtér át-
építése?
– A sávszélesítés már elkészült, 

a problémát az okozza, hogy van 
még egy oszlop, amit át kell he-
lyezni, meg kell oldani a villa-
mos-felsővezeték és az áramháló-
zat átkötését. Ezt csak éjszaka lehet 
megtenni, hogy a villamosköz-
lekedést ne akadályozza, de ösz-

sze kell hangolni más folyamatok-
kal is, így ez nem egyszerű dolog. 
De a hét végéig meg fog történni, 
és mivel már csak ez akadályozta, 
hogy megnyissuk a forgalmat, így 
ezt követően, a végleges aszfaltozás 
után, a jövő héten reményeink sze-
rint már átadhatjuk, és két sávon 
lehet majd kihajtani a körforga-
lomból Diósgyőr irányába. Persze, 
itt a lámpák finomhangolásának is 
meg kell még történnie.

– A miskolciak egy része még 
mindig nem tudta megszokni 

a gömbsüvegsort, ami főleg az 
autósok számára hátráltatja a 
haladást. Mit lehet ezekről el-
mondani?
– A gömbsüvegsorral kapcsolat-

ban is azt kell elfogadnunk, hogy 
a Zöld Nyíl alapvetően a közössé-
gi közlekedés fejlesztésére irányu-
ló projekt, ami azt jelenti, hogy a 
villamos- és buszközlekedés, de el-
sősorban a villamosok közlekedé-
si feltételeit hivatott javítani, és ez 
néha ütközik az autós társadalom 
érdekeivel. Tény, hogy nem lehet 
felhajtani a pályára, viszont ennek 
köszönhetően több tíz évvel meg-
nő a pálya élettartama, tartóssága. 
A rendőrséggel történt konzultá-
ció igazolta, hogy a gyalogosok és 
a villamost használók utazási biz-
tonságát ez nagyban növeli, hiszen 
általában az az autós, amelyik a 
villamospályán előz, mindig gyor-
sabban hajt, és ezzel veszélyt okoz. 
Elmondhatjuk tehát, hogy a közle-
kedésbiztonságot is nagyban növe-
lik a gömbsüvegek Ugyanakkor ez 
szükséges ahhoz is, hogy biztosít-
suk a villamos elsőbbségét, a meg-
felelő átlagsebességét, ami hozzájá-
rul a rövidebb menetidőhöz.

– A lakosság részéről felmerült 
az aggodalom, hogy a megújult 
villamosközlekedés elindulása 

után lesz olyan buszjárat, amit 
a pályaazonosság miatt meg 
kell szüntetni. Sokan attól tar-
tanak, hogy nem fognak időben 
bejutni a városba vagy a város-
ból hazajutni. Mennyire reáli-
sak ezek a félelmek?
– Egy ilyen projektnél a 

villamosfejlesztésnek a társadalmi 
hasznait is elemezni kell, és ehhez 
hozzátartozik, hogy párhuzamo-
san nem járhatnak a buszok a villa-
mossal, hiszen akkor a környezeti 
terhelés nem csökken, pedig az az 
egyik legnagyobb társadalmi ha-
szon. Bizonyos vonalakat, példá-
ul az 1-est, kiváltja a villamos, sű-
rűbben fog járni, gyorsabban el 
lehet érni a különböző célpontok-
ra, illetve a mozgássérülteknek és 
az idősebbeknek az alacsonypad-
lós villamosokon sokkal kényel-
mesebb lesz az utazás. Azok a jára-
tok, amelyek csak érintik egy-egy 
szakaszon a villamos pályáját, de 
egyébként más területeken járnak 
a városban, természetesen tovább-
ra is megmaradnak. A hálózat-át-
szervezést meg fogjuk vizsgálni a 
projekt végén annak érdekében, 
hogy a lehető legjobban és leg-
gyorsabban tudjon az utazóközön-
ség eljutni céljához.

Horváth I.

Közmeghallgatás. Miskolc Város Közgyűlése december 8-án 
délelőtt 9 órától a polgármesteri hivatal konferenciatermében tart köz-
meghallgatást, ahol a város polgárai és a helyben érdekelt szerveze-
tek képviselői közérdekű ügyekben szólalhatnak fel, az egyedi hatósági 
ügyeket kivéve. A közmeghallgatás előtt a kéréseket, javaslatokat Csi-
szár Miklós jegyzőhöz juttathatják el az érdeklődők.  
Jelentkezni személyesen a Városház tér 8. szám alatt, a jegyzői titkárság-
gal szembeni irodában lehet ügyfélfogadási időben, december 7-én dél-
után 4 óráig, illetve december 8-án délelőtt 9 órától a helyszínen, felszólalási 
jegy kitöltésével. A meghallgatás a felszólalási jegyek beérkezési sorrendjé-
ben történik.
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TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ 
32/2011. SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRŐL

Tisztelt Fogyasztónk! A MIVÍZ Miskolci Víz-
mű Kft. működési területén számtalan, sé-
rülékeny ivóvízbázis található, melyet a 
jelentősen szennyezett talajvíz veszélyez-
tethet.  A vízbázisok védterületeit igen ko-
molyan veszélyeztetik az illegálisan elhe-
lyezett folyékony hulladékok. Az illegális 
ürítések számának csökkenésével várha-
tóan mérséklődhetnek azok a forrásszeny-
nyezések, amelyek nagy esőzések idején je-
lentkezhetnek. 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a hul-
ladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján eljárva a települési fo-
lyékony hulladék kezelésének kötelező köz-
szolgáltatásáról a 32/2011. (X. 21.) sz. önkor-
mányzati rendeletet alkotta, mely hatályos 
2011. november 1. napjától. Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc vá-
ros közigazgatási területén a települési folyé-
kony hulladékkal kapcsolatos, kötelező helyi 
közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jel-
leggel a kijelölt közszolgáltatót, a MIVÍZ Mis-
kolci Vízmű Kft.-t bízta meg. A települési fo-
lyékony hulladék begyűjtését (szippantását) 
a MIVÍZ Kft. alvállalkozója, az Energie AG Mis-
kolc Kft. végzi.

Az új önkormányzati rendelet értelmében 
azon kibocsátóknál, akik a közüzemi ivóvíz- 
szolgáltatást igénybe veszik, a települési fo-
lyékony hulladék elszámolásának az alapját az 
ingatlanon elfogyasztott ivóvíz mennyisége 
fogja képezni, s a MIVÍZ Kft. a rendelet szerinti 
TFH-közszolgáltatás díját az ivóvízdíjjal együtt 
egy számlában fogja érvényesíteni. A kibocsá-
tó az ingatlanon összegyűjtött TFH-elszállítást 

a közszolgáltatónál rendelheti meg. Az elszál-
lításkor díjfizetési kötelezettsége már nem 
keletkezik. A ténylegesen elszállított telepü-
lési folyékony hulladék mennyisége azonban 
nem haladhatja meg az ingatlanon elfogyasz-
tott ivóvíz mennyiségét. Amennyiben a tényle-
gesen elszállított mennyiség mégis meghalad-
ná az ingatlan számlázott ivóvízfogyasztását, 
úgy a különbözetet emelt díjtétellel köteles 
megfizetni.

Azok a kibocsátók, akiknek az ingatlana 
előtt a közüzemi csatornahálózatra való rá-
kötés nem biztosított, kedvezményes díjon 
vehetik igénybe a közszolgáltatást.

A korábban is környezettudatos, jogköve-
tő kibocsátók számára az új TFH-konstrukció 
bevezetése nem jelent plusz kiadást, sőt, az 
alábbi táblázatban (1. táblázat) foglaltak sze-
rint azok havi kiadásai még mérséklődnek is. 
Az alábbi táblázat egy 3 fős család 80 liter/fő 
napi ivóvízfogyasztása alapján tartalmazza a 
szennyvízdíj és a TFH-fizetési kötelezettséget a 
jelenlegi és az új rendelet szerinti díjtételekkel. 

A táblázat adataiból látható, hogy a koráb-
ban is jogkövető kibocsátók havi kiadásai je-
lentősen csökkennek a korábbi rendelet sze-
rinti díjakhoz képest. Azon kibocsátók kiadásai 
viszont növekednek, akik az ingatlanon össze-
gyűjtött folyékony hulladékot illegálisan szállí-
tatták el, vagy a környezetbe elszivárogtatták. 

A közüzemi ivóvíz-szolgáltatásba be nem kö-
tött ingatlanok kibocsátói továbbra is a tényle-
gesen elszállított települési folyékony hulladék 
mennyisége alapján kötelesek a közszolgálta-
tás díját megfizetni.

A települési folyékony kommunális hulla-
dékgyűjtő ürítésével, szállításával és árta-
lommentes, kijelölt fogadóhelyen történő 

elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás 
áfával növelt díja.

A közszolgáltatási díj fizetésének alapja a 
közüzemi ivóvízellátásba bekötött belterületi 
és külterületi ingatlanoknál a közüzemi vízmű-
ből a kibocsátó ingatlan felé szolgáltatott ivó-
vízmennyiség. 

Közüzemi szolgáltatás egységnyi díja azon 
kibocsátóknál, ahol a szennyvízcsatorna-há-
lózatra való közvetlen rákötési lehetőség 
adott: 

lakossági kibocsátók esetén 711 Ft/m3

gazdálkodó szervezetek esetén 960 Ft/m3

A közüzemi szolgáltatás egységnyi díja azon 
kibocsátóknál, ahol a szennyvízcsatorna-háló-
zatra való rákötési lehetőség nem biztosított: 

lakossági kibocsátók esetén 356  Ft/m3

gazdálkodó szervezetek esetén 481 Ft/m3

A közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött 
belterületi és külterületi ingatlanok esetében 
a közszolgáltatási díj fizetésének alapja a tény-
legesen elszállított, ártalmatlanított települési 
folyékony hulladék mennyisége:

belterületi lakóingatlan esetén 3520 Ft/m3

külterületi lakóingatlan esetén 4470 Ft/m3

egyéb ingatlan esetén 4470 Ft/m3

Udvari árnyékszék ürítése, szállítás és árta-
lommentes kijelölt fogadóhelyen történő elhe-
lyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja áfával:

Támogatással 7518 Ft/alkalom
Támogatás nélkül 9748 Ft/alkalom 

A díjak 25%-os áfát tartalmaznak. Ameny-
nyiben az áfa mértéke módosul, úgy ennek 

megfelelően a közszolgáltatási díjak is módo-
sulnak.

A települési folyékony hulladék elszállítá-
si igény bejelentése

A szolgáltatás (szippantás) elvégzésére az 
igény bejelenthető:

munkanapokon 0–24 óra között a 46/519-
339 és a 06-80/203-575-ös ingyenes tele-
fonszámon. 

Az igénybejelentés pontos regisztrálása ér-
dekében szükséges adatok: 

A szolgáltatást igénybe vevő (fogyasztó) 
neve, a szolgáltatás elvégzésének (fogyasz-
tóhely) pontos címe és a vízdíj számlalevélen 
megtalálható 2 x 6 számjegyű azonosító szám, 
ami a partnerkód, illetve a fogyasztóhely-
azonosító szám. 

A közszolgáltató a települési folyékony hulla-
dék elszállítását a bejelentéstől számított 3 na-
pon belül, az ügyféllel egyeztetett időpontban 
elvégzi munkanapokon, nyári időszámítás ide-
jén 7.00–17.30 óra között, téli időszámítás ide-
jén a látási viszonyok miatt 7.00–15.30 között.

Sürgős esetben szükséges tennivalók 
Sürgős kiszállásnak minősül a kibocsátó ké-

résére az ünnep- és munkaszüneti napokon, 
valamint a munkanapokon a nyári időszámítás 
idején 17.30–7.00 óra között, téli időszámítás 
idején a látási viszonyok miatt 15.30–7.00 kö-
zött történő munkavégzés.

Sürgősségi kiszállás esetén a szolgáltató a 
közszolgáltatási díjon felül 5000 Ft/fordulón-
kénti felárat alkalmaz, melyet készpénzben kö-
teles a helyszínen megfizetni. A kibocsátó sür-
gősségi szállításra vonatkozó megrendelését 
a közszolgáltató legkorábban a bejelentéstől 
számított 6 órán belül teljesíti.

Lakossági kibocsátók 
típusai

Régi rendelet szerint Új rendelet szerint
Különbség

Szennyvízdíj TFH díja Talajterhelési díj Összesen Szennyvízdíj TFH díja Talajterhelési díj Összesen

Ft/m3 Ft/hó Ft/m3 Ft/hó Ft/m3 Ft/hó Ft/hó Ft/m3 Ft/hó Ft/m3 Ft/hó Ft/m3 Ft/hó Ft/hó Ft/hó

Csatornázott  
területen

Rákötve 246,6 1800 1800 246,6 1800 1800 0

Nincs rákötve,  
de igénybe  
veszi a TFH-  
szolgáltatást

2600 18 980 18 980 711 5190 5190 -13 790

Nincs rákötve,  
és nem veszi  

igénybe a TFH- 
szolgáltatást

360 2628 2628 711 5190

Javasolt  
elszámoltatni  
a kibocsátót  

az elszállíttatott TFH 
mennyiségével

5190 2562

Nem  
csatornázott  

területen

Nincs rákötve,  
de igénybe  
veszi a TFH-  
szolgáltatást

1650 12 045 12 045 356 2599 2599 -9446

Nincs rákötve,  
és nem veszi 

 igénybe a TFH- 
szolgáltatást

0 0 0 356 2599 2599 2599

Települési folyékonyhulladék-kezelési szolgáltatással kapcsolatos reklamáció megtehető:
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. ügyfélszolgálata: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám 

Nyitvatartási idő: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–15.30 óráig, szerda: 8.00–20.00 óráig, péntek: 8.00–12.00 óráig

1. táblázat



A kemencés ételek avatott mestere
Gulyás István az egyik hazai 
bank régiókoordinátoraként 
is szakít időt a főzésre, me-
lyet legszívesebben a kert-
ben, a kemencénél művel.

Alkalmi szakácsunk a K&H Bank 
Zrt. kelet-magyarországi lakossági 
régiókoordinátoraként hat megyére 
kiterjedő 53 bankfiók feladatainak a 
megszervezését, a működési felté-
telek biztosítását, ellenőrzését segí-
ti elő. A sok teendő mellett havon-
ta egyszer-kétszer azonban ő áll a 
konyhapulthoz – vagy inkább, a ke-
mencéhez –, s igazi házias remeke-
ket varázsol a vendégseregnek.

– A legemlékezetesebbek az Ist-
ván-napi bulik, amikor sok látoga-
tó érkezik a házhoz. Én a kemen-
cénél tevékenykedek, a feleségem 
pedig isteni kelt tésztákat készít, 
házi kenyeret, de a kenyérlángosa 
is remek, azt is a búbosban sütjük.

Ez a fajta sütés-főzés egyébként 
rengeteg időt és előkészületet igé-
nyel: a kemencét be kell fűteni, s ez 
olykor 3-4 óráig is eltarthat, hogy 
a cserépedény már ideális hőfokon 
kerülhessen a parázs fölé.

– Főleg nyáron szoktunk kint ké-
szíteni ebédet-vacsorát, de télen is 
megvan a hangulata. Amikor átme-
legszik a kemence külső fala is, már 
nem érezni, milyen csípős is az idő 
– meséli. – Jó időben gyakran bog-
rácsozunk is. A konyhában inkább 
a nejem az úr, de nagyobb vendég-
ségnél, grillezésnél, tárcsás hússü-
tésnél átadja nekem a fakanalat. Egy 
marhalábszár-pörkölthöz például 
hozzá sem fog – avat be a konyhai 
hierarchiába Gulyás István.

Mint mondja, haladnak a kor-
ral, ellesnek innen-onnan dolgokat 
– hallottunk már például a gyu-
lai borjúkötélről? –, baráti körben 
átadják egymásnak a tudást, de a 
szakácskönyveket vagy az interne-
tet sem restek felkeresni egy-egy 
recept miatt.

– Ahány táj, annyi töltöttká-
poszta-recept; én az Alföldről szár-
mazom, ott szármának hívják, ami 
délvidéki eredetű elnevezés. Más 
ételekkel is úgy vagyok, hogy a re-
cept nem szentírás, lehet módosí-
tani, saját szánk íze szerint alakíta-
ni – magyarázza.

Gulyás István nem a szélsősé-
gek embere, s bár szereti a húst, a 
salátákat, a tésztaféléket ugyanúgy 
kedveli, nem támogatja a „húst 
hússal” elvet vallókat.

– Csak mértékkel, ahogy az élet 
más területein is!

Soós P. | fotó: Mocsári L.
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Márton-napi sült libacomb
Baranczó Attila, a Végállomás Étterem konyhafőnöke 
igazi Márton-napi libaételt ajánl olvasóinknak.

A séf két hónapja vezeti a kisvasút Dorottya 
utcai végállomásánál található étterem kony-
háját. A konyhafőnök a közelgő Márton-nap 
alkalmából libát ajánl, de a sütőtöknek is most 
van szezonja. A töknek az édeskés íze jól ki-
egészíti a fűszeres libacombét. Baranczó Attila 
mindig szezonális, friss alapanyagokból készí-
ti az ételeket, figyelve az évszakokra, ünnep-
körökre.

Sült libacomb szegfűszeges lilakáposztával, sütőtökös burgonyával

A libacombot sózzuk, borsozzuk, és tepsiben, sütőben megsütjük. A burgo-
nyából tejjel és vajjal pürét készítünk. A lereszelt sütőtököt kevés vajon, ser-
penyőben megdinszteljük, majd a kész burgonyapüréhez keverjük. A lilaká-
posztát legyaluljuk, egy lábosban kevés zsiradékon cukrot karamellizálunk, 
rátesszük a káposztát, aztán kevés víz és vörösborecet hozzáadásával kész-

re pároljuk. Sóval és őrölt szegfűszeggel fű-
szerezzük. A megsült libacombot sütőtökös 
burgonyapürével és a szegfűszeges párolt 
káposztával tálaljuk.

Tipp: Lilakáposzta helyett tálalhatjuk fehér-
káposztával vagy párolt céklával is. A dinsz-
telt alma vagy a birsalmakompót is kiválóan 
illik ételünkhöz.

a séf ajánlata ›››››››››››››››››››

Töltött káposzta
Hozzávalók
2 közepes fej édes káposzta
2 kg darált sertéshús
0,5 kg rizs
1,5 kg hordós savanyú káposzta
0,5 kg füstölt tarja vagy oldalas
2-3 zöldpaprika, paradicsom
2 nagy fej vöröshagyma
10 dkg zsír (esetleg olaj)
só, bors, törött paprika, őrölt kö-
ménymag 
a tálaláshoz tejföl, csípős paprika 
vagy paprikakrém

Először is hívjunk meg legalább 10-
12 főnyi vendégsereget. Fűtsük be a 
kemencét, a töltött káposzta mellett 
süthetünk kenyeret, kalácsot, csül-
köt, bármi finomságot.

A káposztaleveleket kicsit meg-
abáljuk sós vízben. A tölteléket da-
rált húsból, rizsből, olajon meg-
párolt hagymából (erre tesszük a 
törött paprikát) készítjük, ízlés sze-
rint sóval, borssal fűszerezzük. A 
cserépedény aljára meggyfa ágá-
ból font rácsot teszünk, hogy le ne 
égjen. Erre bőven hordós káposz-
tát rakunk, majd kezdődik a réte-

gezés. Egy sor begöngyölt káposz-
ta, rá újra savanyú káposzta, füstölt 
tarja vagy oldalas, és így tovább. A 
legtetejére bőven hordós káposz-
ta kerül. Közben fűszerezünk min-
den réteget sóval, borssal, kevés 
köménymaggal. Nyáron egy-két 
paradicsom és paprika is mehet 
bele. Amikor felfűtöttük a kemen-
cét, akkor öntünk a káposztára for-
ró vizet, hogy az edény is átmele-
gedjen. A kemence sarkába toljuk, 
s mire minden más megsül, 3-4 óra 
hossza alatt a káposzta is elkészül. 
Tálaláskor nem maradhat el a tej-

föl, egy kis jó csípős paprika és a 
kemencében frissen sült, ropogós 
házi kenyér. 

Borajánló
Ételeinkhez a megszokott 
módon a Dimenzió Bo-
rászat görömbölyi tulaj-
donosa, Kovácsné Dra-
bant Katalin és férje ajánl 
nedűt.

Alkalmazkodó liba
A barna húsú szárnyasokhoz 
(kacsa, liba, gyöngyös, más né-
ven gyöngytyúk) általában lágy, 
bársonyos vörösbort ajánla-
nak, bár fehérbort sem szent-
ségtörés hozzá fogyasztani. A 
tál mellé kínált bor fajtáját nagy-
ban meghatározza, hogyan ké-
szítjük el az ételt, milyen köret-
tel tálaljuk, így akár félédes vagy 
édes fehér nedű is az asztalra ke-
rülhet. A tökös, káposztás libá-
hoz Táltos nevű zweigelt kék-
frankos cuvée borukat ajánlják, 
melynek zamatában kék és feke-
te héjú bogyós gyümölcsök ér-
ződnek. Cédrusos, fekete csoko-

ládés ízvilágával, bársonyos, telt 
ízével méltó kísérője ennek a ki-
tűnő sültnek.

Furmint illik a töltött  
káposztához
A tradíciókat és hagyományokat 
képviselő töltött káposztához fű-
szeres, 2009-es évjáratú Igéző 
furmint száraz fehérborát ajánl-
ja a Dimenzió Borászat. Színe 
halvány aranysárga, citromsárga 
széllel, illata intenzív, érett, ásvá-
nyos, mézes-körtés-birses. Ízé-
ben is szép, érett állapotot mutat, 
savai lekerekedtek, teljesen bele-
épült az ízképbe. Szájban kon-
centrált egyensúlyú, nem nehéz, 
hosszú aromájú bor.

HIrDetéS

Hozzávalók (4 személyre)
4 libacomb
0,5 kg burgonya
30 dkg sütőtök

60 dkg lilakáposzta
vaj, tej, őrölt szegfűszeg, só, bors, cu-
kor, vörösborecet

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?

Végállomás Étterem és Söröző
 Miskolc, Dorottya u. 1. 

Asztalfoglalás: 46/402-952
 www.vegallomasetterem.hu

–10% kupon
Felhasználható: 2011. 11. 14–30-ig.  

A kedvezmény más akciókkal nem összevonható, napi menüre nem érvényes!

FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM
EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE

matematikából, történelemből és földrajzból
A tanfolyamok 2011. november 21-től heti 3 órában indulnak a Földes Ferenc Gimnáziumban.

A részletek iránt érdeklődni a 46/414-203-as telefonszámon lehet,  
valamint az almamater@ffg.sulinet.hu e-mail címen és a gimnáziumban,  

a Miskolci Alma Mater Nonprofit Kft. irodájában (fszt. 7.).
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8  mi-csoda – gyereksarok / rejtvény

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Most sokkal többet vár el a párjától, mint eddig, érezni akarja, hogy 
valóban fontos számára. Ugyanakkor bizonyítani szeretne a munkájában, és ez a megfelelési kény-
szer most az egészségére is kihathat. Jó hír azonban, hogy pénz áll a házhoz, és a felettese is olyan 

feladattal bízza meg, amelyet szívesen elvállal, és az eredményre büszke is lehet.

BiKa (04. 21–05. 21.) Ez a hét most a hódításról szól, akkor is, ha csak futó kalandot sze-
retne, és akkor is, ha elérkezettnek érzi a családalapítást. Az anyagiak miatt azonban most jobban 
aggódik, mint eddig, fél, hogy vissza kell vennie életszínvonalából. A munkában meg lesznek elé-

gedve önnel, különösen, ha egy-két olyan dolgot is bevállal, ami nem feltétlenül a feladata.

iKreK (05. 22–06. 21.) Bár szerelem szempontjából a november unalmasnak mondha-
tó, ezen a héten mégis előfordulhat, hogy találkozik valakivel, aki felkavarja az állóvizet. Jó lenne, ha 
jobban vigyázna csontjaira, érdemes lenne egy csontsűrűségi vizsgálatot megejtenie. Most alkal-

mas az idő egy érdeklődésének megfelelő tanfolyam elvégzésére.

ráK (06. 22–07. 22.) Bármennyire is csábítóak az üzletek ajánlatai, ügyeljen arra, nehogy 
túllőjön a célon, és semmiképpen ne verje adósságba magát, mert nem biztos, hogy vissza tudja fi-
zetni. A szerelemben szerencsésebb: olyasvalakivel találkozhat, akivel első látásra szerelembe es-

het. A héten a családi életében is a boldogság, a harmónia lesz a jellemző.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Csalódásokat él meg most a szerelemben, és egy olyan 
pofont kap, amire nem számított, hiszen meg volt róla győződve, hogy ön irányított ebben a kap-
csolatban. Ha eddig nem volt hol dolgoznia, barátai, kapcsolatai hozzásegíthetik egy jó álláshoz. 

Nem biztos, hogy partnere, családtagjai meg tudnak birkózni a problémáikkal, számítanak önre.

szűz (08. 24–09. 23.) Mindig is meg tudta fogni a pénzt, de most még egy olyan szoká-
sától is képes lesz megszabadulni, amely kisebb vagyonokat húzhatott ki a zsebéből. Vigyázzon az 
egészségére, mert ha nem is lesz beteg, az energiaszintje most alacsonyabb lehet. A párjával min-

dent meg tud beszélni, töltsenek együtt egy romantikus hétvégét, az lesz a pont az i-n.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A testiséget háttérbe szorítják a mély érzelmek. Ha szingli, 
olyasvalakivel találkozik, aki önhöz hasonlóan gondolkodik, ha pedig párkapcsolatban él, harmo-
nikusabb lesz ez az időszak. Anyagi helyzete is kedvezően alakul. Viszont úgy érzi, a munkájában 

nem tud kiteljesedni. Valami mást szeretne, és a vágya rövidesen teljesül.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Munka munka hátán, másra nem is nagyon jut ideje. Anya-
gi ügyei nem állnak rosszul, sőt, talán még olyan helyről is megkeresik, ahonnan nem is számított 
érdeklődésre. Ha új állása lesz, akkor se feledkezzen meg a barátairól. És vigyázzon a hízelgőkkel, 

mert ők ingoványos talajra vihetik. Partnere támogatására azonban számíthat. 

nyilas (11. 23–12. 21.) A munkában furcsa helyzet adódik, és önnek meg kell védenie 
magát, mert előfordulhat, hogy a jövője lesz a tét. Érzékeny testtája a feje, könnyen alakulhat ki 
migrén, fejfájás, és a bajokat tetézi a munkahelyi stressz. Jó lenne, ha sportolna. Szerelem terén 

azonban felpörögnek az események – nyugodtan hátradőlhet, a kaland „házhoz jön”.

BaK (12. 22–01. 20.) Titkos szerelmi viszony van kilátásban, de még az is elképzelhető, 
hogy az intimitás mellett kedvese kapcsolatait is igénybe tudja venni ahhoz, hogy anyagi céljait el-
érhesse. A munkában is aktív, tele van ötletekkel. Viszont ha úgy érzi, túl nagy teher nyomja a vál-

lát, gondolkodás nélkül kérjen segítséget! És hagyjon időt a kikapcsolódásra.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Pénzügyi téren fellélegezhet, már látni a fényt az alagút vé-
gén. Ha párkapcsolatban él, megütheti a bokáját, hiszen képtelen lesz ellenállni a kísértésnek: tit-
kos, kockázatmentesnek tűnő kaland van kilátásban, de elég egy apró hiba és lebukhat. Többet fog 

utazni, mint általában szokott, lehet, hogy pont egy út során fedezi fel lelki társát. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Szerelmi téren lehet, hogy áldozatnak érzi magát, mert nem a 
realitásból, hanem az álmaiból indult ki, és jó nagy légvárat épített. Ami az anyagiakat illeti, min-
den oka megvan az optimizmusra. Kifelé jön a gödörből, lesz pénze. Környezetéhez fűződő kapcso-

lata rendkívül fontos lesz most, és lesz is alkalma a társasági eseményekre.

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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Maszat-hegyi meglepetések
A Miskolci Nemzeti Színház idei első bemutatója a Túl a Maszat-hegyen című előadás – a 
színlap szerint: zenés-verses minekmondják – elsősorban a gyerekeknek készült, de a felnőt-
tek is jól szórakozhatnak. Varró Dániel és szerzőtársa, Teslár Ákos sok-sok humorral mesé-
li el a fordulatos történetet, Presser Gábor pedig kiváló zenét írt a versbe szedett kalandok-
hoz. Seres Ildikó rendezőnek, valamint Juhász Katalin díszlet- és jelmeztervezőnek, továbbá 
a színészeknek és az összes segítőjüknek köszönhetően különleges mesevilág vár bennün-
ket a Kamaraszínházban. Nem szabad kihagyni ezt a „minekmondják” műfajú mesejátékot! 
A mi kis „miegymásunk” is a Maszat-hegy felé mutatja az utat!

Te tudtad, hogy...
… Varró Dániel 2003-ban meg-
jelent Túl a Maszat-hegyen című 
verses meseregénye megkapta 
az Év Gyermekkönyve-díjat? 
…. a Túl a Maszat-hegyen című 
meseregényből előbb bábelő-
adás készült, majd nagyszínhá-
zi változat? 
… a Túl a Maszat-hegyen előtt 
több, gyerekeknek szóló előadást 
is színpadra állított Miskolcon Se-
res Ildikó, Jászai-díjas színművész? 
Ő rendezte például az Ágacskát, a 
Hókirálynőt, a Hamupipőkét...

Eltévedt  
mesehősök
A Túl a Maszat-hegyen szerep-
lői közé keveredtek egy másik 
meséből ismert szereplők. Kik 
lehetnek ezek a tekergők?

Bús Piros Vödör
Gepetto
Muhi Andris 
Maszat Janka
Pinokkió
Szösz néne

A Bús Vödör dala
(részlet)

Vagyok a vödör – szállj, dalom!–
Ki szomjúság és fájdalom
Alól
Dalol.

Üres vagyok és hontalan,
Szívembe únos-untalan
Bebú
A bú

Hisz szép vagyok még és deli,
hát mért nem töltötök teli?

Előző számunk rejtvényének nyertese 
TáMbA Alice (Miskolc, Dóczy u., 14 
éves), aki kiadónk, a MIKOM könyv-
ajándékát kapja. Nyereményed szer-
kesztőségünkben veheted át. E heti 
rejtvényünk megfejtésének beküldé-
si határideje: november 22. Írd meg 
az eltévedt mesehősök című rejtvé-
nyünk megfejtését! A helyes megol-
dást küldd el  szerkesztőségünk címé-
re: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.  
A borítékra írd rá: Mi-csoda – gyerek-
sarok. E-mail címünk: gyereksarok@
mikom.hu. Küldd el a címedet és az 
életkorodat is!
***
Az előadásképeket bócsi Krisztián 
készítette.

Maszat-dal
Minek a törlőkendők, meg a kefék?
Maszatosan az ember eleve szép.
Megmondom én a színpiszkos igazat.
Szeretem, ha az arcom csupa maszat.
Szeretem, ha az arcom csupa maszat.

Ha pocsolyát látok az utca kövén,
Ó belelépek vígan, de bele én.
És aztán, tripp-trapp, tripp-trapp, tripp-
tiri-trapp.
Otthagyom én a piszkos lábnyomomat,
Széthagyom a szutykos lábnyomomat.

Fönn az ég olyan szép koszoskék,
Nyílnak a réten a büdöskék.
S a zöld lombba a szél beletúr.
Olyan szép, maszatos minden
A Maszat-hegyen innen
És túl. 

HIrDETÉS
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November 12. | szombat » Jégkorong: Négy Nemzet Torna, Ausztria – Japán. 
13.30. Olaszország – Magyarország. 17.00.

November 13. | vasárNap » Jégkorong: Négy Nemzet Torna, Japán – Olaszország. 
13.30. Magyarország – Ausztria. 17.00. » Röplabda: NB I férfi, Vegyész RC – Csepel SC. Kazincbar-
cika, 17.30.» Floorball: OB 2 Kelet, Miskolci Szabadidőközpont FSE – Kecskeméti Református Kol-
légium, Miskolc, Generali Aréna, 16.00.

November 16. | szerda » Labdarúgás: Ligakupa, DVTK – DVSC-TEVA, Miskolc, 16.30.

November 18. | péNtek » Jégkorong: MOL Liga, HSC Csíkszereda – Miskolci JJSE, Csík-
szereda, 19.00.

November 19. | szombat » Labdarúgás: NB I, ZTE – DVTK, Zalaegerszeg, 16.00.  
» Korcsolya: 6. Kelet-Magyarország Kupa Nemzetközi Műkorcsolya Verseny. Jégcsarnok, 9.00.

November 20. | vasárNap » Jégkorong: Corona Fenestela Brasov – Miskolci JJSE. 
Brassó, 19.00. » Röplabda: NB I női, Albrecht-Miskolci VSC MISI – BITT Kaposvár. Miskolc, Csoko-
nai utcai csarnok, 17.00. » Korcsolya: 6. Kelet-Magyarország Kupa Nemzetközi Műkorcsolya Ver-
seny. Jégcsarnok, 9.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

Tornagyőzelemre törnek a magyarok
A csapatépítés mellett a győ-
zelem a célja a magyar jég-
korong-válogatottnak a 
Négy Nemzet Tornán.

» folytatás az 1. oldalról
Zsiga Marcell sportért fe lelős al
polgármester emlékeztetett, váro
sunk idén a vízilabda Volvokupa 
és az U18as, Bdivíziós Női Ko
sárlabda Európabajnokság után 
újabb jelentős sporteseményt szer
vez.

– Mivel a miskolciaknak fon
tos a jégkorong, örömmel tettünk 
eleget a felkérésnek. Ráadásul há
rom helyi kötődésű játékos is tag
ja a nemzeti csapatnak – emelte ki.

Kevin Primeau szövetségi kapi
tány a világbajnokságra való felké
szülés fontos állomásaként aposzt
rofálta a kupát.

– Elsődleges célunk a torna 
megnyerése, de ugyanolyan fon
tos, hogy meccshelyzetben mér

jük fel, mit tudnak a játékosok, va
lamint beépítsük a fiatalokat, akik 
megmutathatják, helyük van a 
nemzeti együttesben. A válogatott 
hátvédhiányban szenved, így ezen 
a poszton különösen figyelünk a 
rutintalanabb hokisokra – mond
ta a kanadai szakember. 

A trénerről Kovács Zoltán, a 
Magyar Jégkorong Szövetség fő

titkára elmondta, folytatja elődei, 
a Pat Cortina és Ted Sator által el
kezdett munkát, hasonló szellem
ben és elképzelésekkel irányítja a 
válogatottat.

Egri István kiemelte, a jégcsar
nok hatodik szezonjában is ran
gos nemzetközi versenyeknek ad 
otthont, amire büszkék, csakúgy, 
mint a hétvégi torna rendezésére.

– Azért dolgozunk, hogy az 
eredményhirdetés után jó érzé
sekkel távozzanak Miskolcról a 
résztvevők, jó hírét vigyék a me
gyeszékhelynek – mondta a szer
vezőbizottság vezetője.

A Miskolci Jegesmedvék két já
tékosa, Vladimir Dubek és Budai 
Krisztián is szerephez jut – utóbbi 
115. válogatott fellépésére készül.

– Minden mérkőzésen győzelmi 
szándékkal lépünk jégre, de most 
az a legfontosabb, hogy összeszok
jon a keret – mondta a kapus.

Egy nagy „visszatérője” is lesz a 
hétvégének: a Macik egykori kapi
tánya, Láda Balázs nyáron igazolt a 
Sapa Fehérvárhoz, s most címeres 
mezben szerepel újra Miskolcon.

Az első forduló mérkőzéseit 
(Ausztria – Olaszország, Magyar
ország – Japán) lapzártánk után 
rendezték, szombaton a magya
rok Olaszországgal, míg a záróna
pon Ausztriával mérkőznek meg – 
mindkétszer 17 órától.

Soós P. | fotó: rogosz P.

A harmadik helyen „telel” a DVTK
A bajnokság félidejében do-
bogón állnak a piros-fehé-
rek, és mindkét kupában 
harcban állnak a továbbju-
tásért. Így ragyogó ősz után 
következhetnek a tavaszról 
előrehozott novemberi-de-
cemberi mérkőzések.

Megszerezte első idegenbeli győ
zelmét a DVTK a Vasas otthoná
ban: Benczés Miklós együttese for
dulatos mérkőzésen 3–2re győzte 
le az angyalföldieket. Budovinszky 
Krisztán az ötödik, L’Imam Seydi 
pedig a hatodik gólját szerezte a 
szezonban. A 15 forduló után így a 
Debrecen és a Győr mögött a har
madik helyen állnak a borsodiak.

Az egység mellett kiemelkedő 
egyéni teljesítményekkel is büszkél
kedhetnek. Az NB I „játékperc/ka
nadai pont” táblázatán José Luque 
mindenkit maga mögé utasított. 

(A hokisoktól átvett statisztikában a 
gólok mellett a gólpasszok is pontot 
érnek.) A spanyol középpályás 12 
kanadai pontját 1020 perc alatt sze
rezte, tehát kereken 85 percenként 
vállalt döntő részt a csapat ered
ményességéből – derül ki a Hivatá
sos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) 
statisztikájából. A „sima” kanadai 

táblázaton a fehérvári André Alves 
vezet, de Luque itt is odaért – holt
versenyben – a dobogóra.

Nemcsak a labdarúgók állnak az 
élmezőnyben, hanem természete
sen a szurkolók is: az országos sport
napilap és a távirati iroda statisz
tikái szerint a második helyen áll 
nézőszám tekintetében a klub – ez 

ugyanakkor vitára is okot ad. A kö
zönségszámot ugyanis a legtöbb sta
dionban becsléssel állapítják meg... 
Egy újabb érv a beléptetőrendszer 
szükségessége mellett.

Nincs még vége a futballszezon
nak, a jövő héten Zalaegerszeg
re utazik a gárda, majd november 
27én, vasárnap a Ferencvárost fo
gadja a tavaszról előrehozott baj
noki fordulókban. A Magyar Kupa 
nyolcaddöntőjében a Győri ETO 
vár a diósgyőriekre (11.30., 12.03.), 
a párharcot Miskolcon kezdik.

Mindenekelőtt szerdán a DVSCt 
fogadják a Ligakupa csoportköré
nek utolsó fordulójában. A Loki 
az E jelű kvartett éllovasa, míg a 
DVTK jelenleg a második. Az egye
nes kieséses szakaszba az öt cso
portgyőztes és a három legjobb cso
portmásodik jut tovább. Ha szerdán 
nyer a DVTK, pontszámban beéri a 
DVSCt. Pontegyenlőség esetén a 
több győzelem számít – de ebben is 
44 lesz az állás. Így a kiírás szerint 
a gólkülönbség dönt – és miután a 
Lokié +9, a DVTKé +8, már egyet
len gólos győzelem is a diósgyőriek 
javára billenti a mérleget. 

Soós P. | fotó: Mocsári L.

MVSI: várják a támogatókat
Az új társaságiadó-törvény 
biztosította források nagy le-
hetőséget rejtenek a Mis-
kolc Városi Sportiskolának, 
az utánpótlás-fejlesztésnek. A 
kérelmek elbírálása után a tá-
mogatók felkeresése a feladat.

Szabó Brigitta, a Miskolci Sport
iskola Nonprofit Kft. ügyvezető
je lapunk érdeklődésére elmondta, 
egyelőre kezdeti stádiumban tarta
nak a tárgyalások a cégek képvise

lőivel, lassan jutnak döntésre a po
tenciális támogatók.

– Ennek részben az az oka, hogy 
kevesen ismerik a rendszert, bizal
matlanul állnak az újításokhoz. Mi 
természetesen felkeressük az ösz
szes lehetséges támogatót, Kriza 
Ákos polgármester együttműkö
désével a városi tulajdonú cégeket 
is arra kértük, társasági adójukkal 
a miskolci utánpótlássportot se
gítsék. Emellett személyesen is fel
keresem a vállalatok képviselőit – 
mondta Szabó Brigitta.

Ezzel az adózási rendszerrel a 
cégek is jól járnának: a támogatás 

összegét költségként számolhatják 
el, így adóalapjuk csökken, és az 
ez után kiszámított társasági adó
ból is levonható a támogatás teljes 
összege. Mindent egybevetve akár 
19 százalék hozamot is generálhat 
a felajánlás.

– Másrészt a havi befizetők 
már októberig teljesítették adókö
telezettségüket, és mivel nekünk 
szeptember 15éig lehetett leadni 
a kérelmünket a szövetséghez, így 
időszűkében is vagyunk – magya
rázza az ügyvezető.

Cél tehát továbbra is a támogatói 
kör bővítése, a lokálpatrióta vezetők 
felkutatása, akik kötelezettségválla
lásukkal elősegíthetik a helyi, feltö
rekvő sportos generációk fejlődését.

Bajnokok! Két világbajnoki első és egy harmadik hely
lyel zárta a Miskolci JuJitsu Egyesület a Tamásiban megrende
zett grappling világbajnokságot. Buda Szabolcs és Ördög Balázs 
arany, míg Kundrák Zsolt bronzéremmel térhetett haza a meg
mérettetésről. (fotó: M. L.)

José Luque újabb szabadrúgásgóljával indította be a szekeret Mezőkövesden 
(fotónk a Haladás elleni meccsen készült)

Nyertek!  Megszerezte 
el ső győzelmét a DKSK
MISI női kosárlabdacsapa
ta az NB I A csoportjában. 
Milen Vukicevic tanítvá
nyai a hetedik fordulóban 
a tabellán közvetlenül mö
göttük álló BSEt győzték le 
57–53ra.

Bükki gyalogtúrával zárnak
A Kis-Galya Közhasznú Sport 
Egyesület rendezi meg az EDF DÉ-
MÁSZ Ötpróba London 2012 el-
nevezésű szabadidősport ren-
dezvénysorozat idei miskolci 
szezonjának záró gyalogtúráját 
november 13-án, vasárnap. 

A szervezők azt kérik az indu
lóktól, hogy lehetőleg kerékpár
ral érkezzenek a Móra Ferenc Ál
talános Iskolában kialakítandó 
versenyközpontba, így ugyan
is még zöldebb lehet az ötpró

ba. Nevezni vasárnap reggel fél 
nyolctól lehet a helyszínen. A 
30 kilométeres nagypróba rajt
ja 8 órakor lesz, 8 óra áll az indu
lók rendelkezésére, és négy pon
tot kapnak érte. A 15 kilométeres 
kispróba és a 8 kilométeres mini
próba egyaránt 10 órakor indul. 
Előbbit 4, utóbbit 2 órán belül kell 
teljesíteni. Sikeres produkció ese
tén kettő, illetve egy pont jár érte. 
A túrát az időjárástól függetle
nül, minden körülmények között 
megtartják!                                   D. L.
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November 12. | szombat
09.00 | XII. Magyar Nóta Éneklési Verseny. VOKE 

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
14.00 | Márton-napi vigalom. Waldorf Iskola.
18.00 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Prima 

Díjátadó Gála. Nagyszínház
18.00 | XXVI. Miskolci Dixieland Fesztivál. Művé-

szetek Háza.
18.00 | Csalamádé. Miskolci Musical- és Dalszínház 

előadása. Romano Teatro próbahelyisége.

November 13. | vasárNap
09.00 | Márton-napi kézműves vásár. Diósgyőri 

Kézműves Alkotóház.
10.30 | A bőgős fia meg az ördögök. Miskolci Cso-

damalom Bábszínház.
16.00 | Vasárnapi bál. Vörösmarty Művelődési Ház.

November 14. | hétfő
12.30 | A csillagászat története. Lauer Zsolt csilla-

gász előadása. Szabó Lőrinc könyvtár.
15.00 | A honfoglaló magyarok fegyverzete, öl-

tözete és harcmodora. Hidán Csaba László egye-
temi adjunktus előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.

19.00 | Népszerű bérlet. Csillagok háborúja, holtak 
szigete és passacaglia. A Miskolci Szimfonikus Zene-
kar hangversenye. Művészetek Háza.

19.00 | Balfácánt vacsorára. Avasi Gimnázium, szín-
házterem.

November 15. | kedd
10.00 | Állástaláló tréning. Szinvapark.
17.00 | Rákóczi nótája. Filmvetítés és tárlatvezetés. 

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
18.00 | Irodalmi rádió a kortárs költészetért. Mű-

vészetek Háza, kávézó.

November 16. | szerda
10.00 | Tárlat-túra Miskolc belvárosában. Miskolci 

Galéria, Színháztörténeti és Színészmúzeum.
13.30 | A sulibuli. A Csiribiri együttes és Bobó élőzenés 

műsora. Művészetek Háza.
15.00 | Petőfi Sándor költészete. Porkoláb Tibor 

egyetemi docens. Petőfi Sándor Könyvtár.
17.00 | Akció/kutatás. Az Anblokk című folyóirat 

bemutatkozása. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
17.00 | Alászálló kultúrjavak? –  A Brâncoveanu-

stílus popularizálódása. Művészeti Szabadegye-

tem, Műhelybeszélgetések 6. Előadó: Ilyés Zol-
tán kulturális antropológus. Miskolci Galéria, 
Feledy-ház.

17.00 | A rehabilitációtól a Himalájáig. Erőss 
Zsolt előadása. Szabó Lőrinc könyvtár.

17.30 | A Golgotán. Bibliai Szabadegyetem. Szigeti 
Jenő előadása. ITC-székház.

November 17. | csütörtök
16.00 | Erzsébet-napi bál. A Fekete Gyémánt 

Nyugdíjas Klub rendezvénye. Perecesi Közössé-
gi Ház.

17.00 | XX. Francia Filmhetek ünnepélyes meg-
nyitója. Művészetek Háza.

November 18. | péNtek
14.30 | Rákóczi és Miskolc. Bánhegyi Ferenc törté-

nész, író diavetítéssel egybekötött előadása. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

16.00 | Operaklub. Bellini: Az alvajáró. Miskolci Cso-
damalom Bábszínház.

18.00 | Nosztalgiaest. Szépkorúak Barátság Klubjá-
nak zenés nosztalgiaestje. VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház.

19.30 | Illés klub. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

November 19. | szombat
10.00 | Egészségnap. Alternatív őszi egészségnap. 

Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ.
10.00 | Fogathajtó verseny. Balogh Liget Kupa fe-

deles fogathajtó verseny első fordulója. Balogh-Li-
get Lovas Klub.

10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti 
gyermekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.00 | Katalin-napi bál. VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház.

November 20. | vasárNap
09.00 | 6. Kelet-Magyarország Kupa Nemzetközi 

Műkorcsolya Verseny. Jégcsarnok.
10.30 | Zene-bona, szanaszét. Miskolci Csodama-

lom Bábszínház.
14.00 | Zene-bona, szanaszét. Miskolci Csodama-

lom Bábszínház.
16.00 | Vasárnapi bál. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-

velődési Ház.
17.00 | Márton-napi tollasbál. A Nyugdíjas Magá-

nyosok Klubjának rendezvénye. Aranykor Szociá-
lis Intézmény.

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

hétköznaponként 18.20-tól
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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 le-
ány; feliratos magyar–szlovén–kanadai játékfilm | 12 | 
(Béke-terem) | 20.00 Lopott idő; amerikai sci-fi | 12 | (Urá-
nia-terem).

November 17–23. | szerdáig | 15.00 A szerelemről 
és más démonokról; feliratos Costa Rica-i–kolumbiai 
filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Elhurcolva; feliratos 
amerikai akcióthriller |16 | (Uránia-terem).

November 18–23. | szerdáig | 17.30 Fertőzés; ame-
rikai sci-fi dráma | 16 | (Uránia-terem).

November 18–24. | csütörtökig | 16.00 Vad Ma-
gyarország; magyar–német természetfilm | KN | (Urá-
nia-terem).

XX. fraNcia filmNapok 
November 17. | csütörtök | 17.30 Séraphine; felira-

tos francia–belga életrajzi film | 12 | (Uránia-terem).
November 17–23. | szerdáig | 19.30 Séraphine; fel-

iratos francia–belga életrajzi film | 12 | (Béke-terem).
November 17–20. | vasárNapig | 17.00 Nem beszé-

lek zöldségeket; feliratos francia vígjáték, | 12 | (Béke-te-
rem).

November 21–23. | szerdáig | 17.00 Menedék; fel-
iratos francia filmdráma | 16 | (Béke-terem).

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

programajánló ›››››››››››› a miskolc televízió műsora ››››››››››››
November 14. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismét-

lése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Hálózat TV) 17.30 Képúj-
ság 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 archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Háló-
zat TV) 21.00 A dzsungel törvénye, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 15. | 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 programaján-
lója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV műsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió 
archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 21.00 Gyilkos erőszak, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 16. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum (Hálózat TV) 
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem, előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Zöld Piramis, ismeretterjesztő film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 17. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, 
közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Leszámolás, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 18. | péNtek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Hálózat 
TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, 
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 Gyilkosok nyomában, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 19. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép, köz-
életi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilá-
val és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Dél Csillaga: Barangolás a zuluk földjén 2. 
rész 23.00–07.00 Képújság.

November 20. | vasárNap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» Hétfőn, november 14-én a 
Kolping Akadémia előadássorozata kereté-
ben Boldogan élni házasságban címmel tart 
előadást Ficsor Márton és felesége a Szent 
Anna Kolping-házban este fél 7 órai kezdettel.

» November 16-án, szerdán Cza-
kó István pápai prelátus hitismereti tanfolya-
ma következő előadását tartja a mindszenti 
templomban délután 5 órától.

» November 17-én, csütörtö-
kön este fél 7 órától az új felsővárosi refor-
mátus templomban (Győri kapu) Liszt Ferenc 
születése 200. évfordulója alkalmából ren-
dezi meg a KÉSZ miskolci csoportja a Miskol-
ci Egyetem Bartók-kórusának hangversenyét. 
Vezényel Sándor Zoltán. A belépés ingyenes.

harang-hírek ›››››
HIRdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Halhatatlanok (MB dig. 3d premier) 
| BA | 11.15 (szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Hogyan lopjunk felhőkarcolót? (MB 
premier) | BA | 10.00, 12.00 (szo–v), 
14.00, 16.00, 20.30 – 18.00 (csak sze), 
18.15 (kivéve sze), 22.30 (p–szo)
Éjfélkor Párizsban (F premier) | 12 | 
10.30, 12.30 (szo–v), 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30 (kivéve cs–p), 22.30 (p–szo)
Éjfélkor Párizsban (F dig. 3d premi-
er) | 12 | 17.30, 19.45 (cs–p)
Alkonyat 1. – Hajnalhasadás (F pre-
mier) | BA | Premier: november 17., 00.01
Alkonyat 1. – Hajnalhasadás (MB) | 
12 | 16.15 (sze)
Alkonyat 2. – Újhold (MB) | 12 | 18.45 (sze)

Alkonyat 3. – Napfogyatkozás (MB) 
| 12 | 21.15 (sze)
Tin Tin kalandjai (MB dig. 3d pre-
mier) | 12 | 10.30, 12.45 (szo–v), 15.00, 
17.15, 19.30
A segítség (F premier) | 12 | 13.30, 
17.00 (sze)
Kémkölykök 4. A világ minden ideje 
(MB dig. 3d) | 12 | 10.15 (szo–v), 13.45, 
15.45 (sze), 14.15, 16.15 (kivéve sze)
A kaland (MB) | 12 | 13.00 (kivéve sze)
Parajelenségek 3. (F) | 16 | 22.00 (p–szo)
Egy nap (F) | 12 | 11.00 (szo–v), 14.45 
(kivéve sze)
Delfines kaland (MB dig. 3d) | KN | 
10.45 (szo–v), 13.00, 15.15 – 17.30 (ki-
véve cs–p)
Vasököl (MB) | 16 | 17.45 (csak cs–p), 
20.15

Hupikék törpikék (MB dig. 3d) |KN | 
12.15
Lopott idő (MB) | 12 | 11.30 (szo–v), 
15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–szo)
Végső állomás 5. (MB dig. 3d) | 18 | 
19.45 (kivéve cs–p)
A dolog (F) | 18 | 19.45 (kivéve sze), 
21.45 (p–szo)
Barátság extrákkal (MB) | 16 |13.15 – 
15.30, 20.30 (cs–p), 22.15 (p–szo)
A három testőr (MB dig. 3d) | 12 | 
22.15 (p–szo)
Fertőzés (MB) | 16 | 18.00 (kivéve sze)

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 10–16. ››››››››››

Selyemréti Strandfürdő – élmény épül
Családi élményfürdő várja jövő nyártól a 
Selyemréti Strandfürdőben! Megkezdő-
dött annak az öt egységből álló termálvi-
zes, 1728 négyzetméter vízfelületű me-
dencecsoportnak a kialakítása, amelynek 
révén ismét pezsgővé válik Miskolc hagyo-
mányos fürdőkultúrája.

A megújuló, átalakuló Selyemréti Strandfür-
dő valamennyi korosztály számára kikap-
csolódást és felüdülést kínál majd. A milliár-
dos értékű beruházás keretében hárompályás 
csúszdával felszerelt csúszdamedencét, él-

ményelemekkel kialakított gyermekmeden-
céket, valamint egy 25 méteres úszómedencét 
alakítanak ki. A fürdő saját termálkútjából fel-
törő termálvíz jótékony hatását a felnőtt korú-
ak a dögönyöző- és az ülőmedencékben élvez-
hetik.

A medenceépítésen túl átalakul a strand te-
rülete is. Akadálymentes sétautak épülnek, a 
szabad térségen pedig füvesítéssel, növényte-
lepítéssel járulnak hozzá a nyugodt környezet 
megteremtéséhez. 

A Selyemréti Strandfürdő medenceépítésé-
nek 991 millió forintos költségéhez 491 millió 
forintos támogatást nyújt az Európai Unió és a 
magyar állam.

Selyemréti Strandfürdő medenceépítés
Támogatás összege: 491 000 000 Ft
Projekt összköltsége: 991 000 000 Ft
Projekt azonosító száma: 
ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0009
Kedvezményezett: Miskolci Turisztikai Kft.
Kivitelezés kezdésének és befejezésének tervezett 
időpontja: 2011. október 24–2012. július 20.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
ked vezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

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

November 26. szombat, este 7 óra
MKK – ADY MŰVELŐDÉSI HÁZ

MUZSIKÁS

VENDÉG: PETRÁS MÁRIA MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPDALÉNEKES
A KONCERT UTÁN MAGYAR TÁNCHÁZ a MUZSIKÁSSAL ÉS BARSI CSABÁVAL

Jegyelővétel: Ady, Fehér Fotó (Szinvapark fszt.), Egyetem – Diákiroda
www.adymuvhaz.hu

Apróhirdetés
Csótány, hangya, molylep-
ke, poloska, menjen a pokol-
ba, egér, patkány utána. Rovar-, 
rágcsálóirtást vállalok a HACCP 
programon belül. teljes objek-
tumirtásnál garanciával. tele-
fon: 20/225-2241; 30/473-0268; 
70/506-7889.

ARANYKALÁSZOS GAZDA- 
képzés indul Mezőcsáton 2011. november végén. 

A tanfolyam 320 órás, a képzések munkaidő után vannak. 
sikeres vizsga esetén  a pályázatokhoz szükséges mezőgazdasági  

végzettséget és mezőgazdasági gépkezelői jogosítványt lehet szerezni.

A TANFOLYAM 100%-BAN TÁMOGATOTT. 
Jelentkezni és a részletekről érdeklődni  

a 06-46/560-215, illetve a 06-30/445-1839 telefonon lehet.
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Barátságból futottak
Nevezési csúcsot döntött az idei 

Barátság Maraton, ahol a kedvte-
lésből futó sportbarátok alkották 

a mezőnyt. Ugyanis több mint 
300 induló vett részt vasárnap a 

futóversenyen. A Miskolci Egye-
temen megrendezett eseményen 
négy távon, egyéniben és váltó-
ban állhattak rajthoz az érdek-
lődők. A valóban a futás szere-
tetéről szóló, önerőből tető alá 

hozott rendezvényen a miskolci 
hosszútávfutó specialisták mellé 

érkeztek székesfehérvári és 
kaposvári indulók is.

(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Komáromi Zsombor: 
Internet sikerkalauz – vállalkozóknak 
és cégvezetőknek
A szerző közel száz kis- és középvállalkozás 
weboldalának tervezőjeként és fenntartója-
ként, évtizedes tapasztalatai alapján foglal-
ja össze tömör kézikönyvében mindazt, amit 
egy vezetőnek tudnia illik cége internetes fej-
lesztéseivel kapcsolatban. A főbb témák: ke-
resőoptimalizálás, hirdetési lehetőségek a 

weben, webáruházak felépítése és fenntartása, webes ergonómia, 
hasznos programok és trükkök. 

James Redfield: A mennyei prófécia 
A szerző „kalandos példázat” névvel jelö-
li könyve műfaját. A „kaland” önmagam és a 
világ megismerésének kockázatos útját jelenti. 

Főszereplője életének éppen abban a pil-
lanatában találkozik egy régi barátnőjével, 
amikor kiábrándultság vesz erőt rajta, és azon 
töpreng, változtatnia kellene az életén. A ba-
rátnő Peruból tért haza, ahol egy ősi kézirat 
került napvilágra, amelynek létét a „hivatalo-
sak” tagadják ugyan, de üldöznek mindenkit, aki bizonyosságot akar 
szerezni a Mennyei Romok közt talált Kéziratról. A titok felébresz-
ti hősünk kíváncsiságát. Eljutván a Kilencedik Felismerésig, ő is egy 
lesz azok közül, akik hirdetik, ha megnyitjuk elménket és szívünket, 
részeivé válunk az új spirituális kibontakozásnak.

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

séraphine
Séraphine tenyeres-talpas takarí-
tónő. Kezében azonban az anyag, 
legyen az állati májból kicsorgó 
vér, templom gyertyáiból elcsent 
faggyú vagy a rét virága, mind 
csodává válik, méghozzá a mű-
vészet csodájává. Martin Provost 
filmje Séraphine de Senlis, eredeti nevén Séraphine Louis, a naiv fes-
tészeti irányzathoz sorolt festőnő élettörténetét meséli el.

feliratos francia–belga életrajzi dráma, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem: november 17.: 17.30; Béke-te-
rem: november 17–23.: 19.30. 

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… A Kis Népkert vagy Zárda tér neve 1925 
októberétől változott meg, amikor felavatták Deák Ferenc szob-
rát. Látképünk tehát az ezt követő állapotot rögzíti. A tér „keretét” 
a Palóczy utca utolsó, földszintes háza nyitja. Itt lakott Papp Sándor, 
aki 1927-ben mérnökként tervezője volt az Erdőigazgatóság épüle-
tének. A ház nyugati sarkánál folyt át a téren a Pece, amely a keres-
kedelmi szakiskola délnyugati végénél egyesült egy másik Pece ág-
gal, és a Hősök tere nyugati végében folyt az akkori Debreczeni (ma: 
Régiposta) utca közepén. A tér az 1544-ben leégett Boldogasszony 
templom alapjait, s az egykor azt körülvevő temetőt takarja. 
(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 ››››››››››››

78 éve, 1933 novemberé-
nek első hetében jelent meg 
a miskolci sajtóban, hogy 
Jekkelfalussy-Piller György 
százados kard világbajnok-
ságot nyert. A kitűnőség 
Gerevich Aladár (1910–1991) 
miskolci vívóiskolájának volt a 
tanítványa. A hétszeres olim-
piai bajnok Gerevich Aladár 
édesapjáról van szó, akinek a 
nevéhez vívóiskola működ-
tetése kötődött városunkban. 
1942-től a mindszenti római 
katolikus temetőben nyugszik.

84 éve, 1927. november 
9-én köszöntötték a város ve-
zetői Szendrei Jánost, Miskolc 
város monográfusát. A dísz-
teremben tartott rendezvény 
írói munkássága 50. éves év-
fordulójának szólt. Felkérték 
a monográfia VI. kötetének 
megírására, amit elhárított. 
(November 25-én meghalt.)

101 éve, 1910. november 
12-én a Nyugat nagyjai közül 
Ady Endre, Hatvany Lajos, 
Heltai Jenő, Tersánszky Józsi 
Jenő és Ignotus (Veigelsberg 
Hugó) jött Miskolcra irodal-
mi estre. 

Hétforduló ›››››››››

Névadó – horváth Lajos  
A Kazinczy Ferenc és az 
Ady Endre utca közöt-
ti kelet-nyugati nyom-
vonalú utca. 1911-től az 
utca neve nem változott.

Alsózsolcán született, 
jogot végzett, országgyű-
lési képviselő volt 28 éven 
keresztül, s közéleti mun-
kásságával beírta nevét 
a város történetébe. A szabadság-
harc alatt Szemere Bertalan titká-
raként dolgozott, így hagyatékában 
nagyon sok Szemere-dokumen-
tum őrződött meg. Iratait, könyv-
tárát a múzeumnak adományozta, 

vagyonát jótékony célok-
ra ajánlotta fel. 

Holtig tartó barátság 
kötötte Lévay Józsefhez. 
Országgyűlési képviselő-
ként sokat tett azért, hogy 
Miskolc elszakadva a vár-
megyétől, önálló törvény-
hatóságként a saját útját 
járhassa. 1898-ban a fő-

rendi ház tagjává nevezte ki a király. 
Egykori lakóháza a Városi Könyvtár 
épülete mellett állt. (1821–1911 kö-
zött élt. 1910-ben Miskolc díszpol-
gárává választották.)

D. I.

Apró sikerek, nagy örömök
Földessy Judit hat éve dol-
gozik a Miskolci Csa-
ládsegítő Központ igaz-
gatójaként az elesettek 
helyzetének javításáért.

Széles a paletta, melyen a csa-
ládsegítők feladatköre mozog: 
idősellátás, fogyatékkal élő em-
berek gondozása, családok, 
munkanélküliek, szenvedélybe-
tegek, adósságterhekkel küzdők 
és hátrányos helyzetű gyerekek 
gondjainak kezelése. A központ 
1990 novemberében jött létre – 
két hónappal később itt indult 
Földessy Judit pályája.

– Családgondozóként kezd-
tem, majd igazgatóhelyettesként 
a módszertani munkát irányí-
tottam, végül 2005-ben kerül-
tem az intézmény élére. 21 évvel 
ezelőtt 25-en voltunk, ma már 
230 munkatársunk van: büszke 
vagyok a bővülésre – mondja az 
igazgató, aki végzettségét tekint-
ve gyógypedagógus, de a család-
jában többen is „segítő szakmá-
ban” dolgoztak – talán ezért is 
került erre a pályára.

– Mindig is hajtott az eleset-
tek, hátrányos helyzetűek irán-

ti segítségnyújtási vágy. Gye-
rekkorom óta közösségi ember 
vagyok, s ennek a munkának 
is fontos jellemzője, hogy kö-
zösségteremtő ereje van – vallja 
Földessy Judit.

Mint mondja, a szociális 
munka elismertsége még na-
gyon alacsony Magyarországon, 
így az is a feladatuk, hogy meg-
ismertessék munkásságukat. 
Sok kedves élménnyel gazdago-
dott karrierje során, de ha vala-
mit ki lehet emelni, akkor azok a 
kis egyedi sikerek: egy gyermek 
helyzetének a rendezése, egy 
idős ember békés nyugalmának 
a biztosítása, vagy egy program 
sikeres megszervezése azoknak, 
akikért dolgoznak.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

KöztünK élneK ››››››››››››

HIrDETéS

100 éve írták…
Miskolc és a borfogyasztás. 1924-
ben olvassuk a Reggeli Hírlapban, 
hogy Miskolcon a borfogyasztás 
néhány év alatt ötszörösére növe-
kedett. (A boradó literenként 300 
korona volt, amely a 800 koronás 
burgonyához és az 1200 koronás 
tojáshoz viszonyítva nem sok. Az 
infláció miatt már 50 ezer koronás 
bankjegy is forgalomban volt.) 
„A nagy fogyasztás oka nem az, 
hogy a miskolciak búnak eresztették 
a fejüket és iszákosok lettek. Hanem 
a vízvezetéki víz, amely a tífuszjár-
vány óta még mindig gyanús” – írta 
a lap. (A tífuszt a XIX. század eleje 
óta nevezték így. Korábban „hagy-
máz” volt a neve a hidegleléssel járó, 
fertőző betegségnek.)    

Dobrossy István

Kicsi bivaly
Újabb borjúval gazdagodott a Mis-
kolci Állatkert bivalycsapata. A 
november 8-án született borjú a 
lábra állást követően, kis keresgélés 
után és némi gondozói segítséggel 
rátalált anyjának tejére. Remek őszi 
időben jött világra, a napsütéses 
időjárás is kedvez a legifjabb állat-
kerti lakó megerősödésének. Októ-
ber 31-én egyébként egy kis láma-
csikó is világra jött az állatkertben.


