
www.minap.huMegjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban

I. (VIII.) évfolyam, 38. (46.) szám 46. hét | 2011. november 19. TéríTésmenTes

A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
egy igazi 
aranybánya
szent borbála ünnepe alkalmá-
ból az aranygombos telkibányá-
ra látogatunk el.  
úti tippek | 7. oldal

egy könyv 
a galériáról
a téli tárlat megnyitója január-
ban lesz, viszont megjelent a ga-
léria 40 évét bemutató kötet.  
a város | 4. oldal

hozzáadják 
a zöldet is
Megkezdődött a faültetés a 
villamospálya mellett. a tervek sze-
rint idén közel 400 fát ültetnek be.  
a város | 3. oldal

Közterületek, őstermelők

Az egyik legnagyobb vitát kiváltó napirend ismét a közterületek 
rendjét érintő javaslat volt a miskolci képviselő-testület csütörtö-
ki ülésén. Szintén hosszasan tárgyaltak az önkormányzat öt kultu-
rális intézményének, valamint a színháznak gazdasági társasággá 
alakításáról.                                                             » részletek az 5. oldalon

A legidősebb lakótelep
Bár egy ideje már új neveket ka-

pott a két miskolci városrész, 
az ott élők számára továbbra is 
Észak- és Dél-Kilián Diósgyőr-

nek a stadiont követő része, azaz 
az Előhegyi és a Kenderföldi la-
kótelep. Persze érthető, ha a la-

kók nehezen szoknak át az új 
elnevezésekre, öt évtizedes tár-

sasházakat találunk itt, ennek 
megfelelően a lakosság átlagélet-

kora is magas.
» részletek a 8. oldalon

Négy ország, 130 induló 
Látványosnak és élvezetesnek 
ígérkezik az a nemzetközi kor-
osztályos, rekreációs és adult 
műkorcsolyaverseny, amit a 
hétvégén rendeznek a Jégcsar-
nokban. Szombaton és vasár-
nap reggeltől estig nagyüzem 
lesz. A hazaiakon kívül jönnek 
versenyzők Romániából, Szlo-
vákiából és Törökországból is.
» részletek a 9. oldalon

Marha- 
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HIrdeTés

Egy sáv helyett kettő 
Befejeződött az Újgyőri főtér át-

alakítása kedden, így szerdán 
már zavartalanul közlekedhet-

tek az autósok, és újra két sávon 
hajthatnak ki Diósgyőr irányá-
ba. Mivel az átépített körforga-

lomból korábban csak egy sávon 
lehetett kihajtani, a városvezetés 
kérte, hogy alakítsák át a kihaj-

tó részt. A kijárati sáv jobb és bal 
oldalán a zöldterületből  

és a járdafelületből vettek el  
a sávbővítés terhére.

A főtérrel együtt a közösség is épülhet
Együtt, közösen, helyben – 
ezekkel a szavakkal hívja az 
új főtér tervezésére a vállal-
kozó kedvű miskolciakat a 
városvezetés. 

A cél, hogy közös gondolkodás-
sal, munkával olyan közösségi 
tér jöjjön létre, melyet minden-
ki örömmel használ – hangzott 
el a témával kapcsolatban, az Al-
mássy-kúriában tartott sajtótájé-
koztatón. 

– Egy város életében kiemelt 
szerep jut a folyamatos fejlődés-
nek – kezdte Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere. – Még fontosabb 
mindez, hogy ha olyan teret aka-
runk építeni, mint egy főtér, hiszen 
ennek (sok egyéb funkció mellett) 
olyannak kell lennie, amelyet min-
denki magáénak érez.

Kriza Ákos elmondta, az elmúlt 
években is zajlottak fejlesztések a 
városban, melyek ugyan mind-

mind fontos beruházások, még-
sem mind végződött egyértelmű 
pozitív végkicsengéssel, még ak-

kor sem, hogy ha azokat a legne-
mesebb cél vezérelte. 

» folytatás a 3. oldalon

Csak gyakorlat...
Országos katasztrófariasztá-
si gyakorlatot tart november 
21-én az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság, a 
Nemzeti Média- és Hírközlé-
si Hatóság közreműködésével. 
Az eseményhez országos érte-
sítési és törzsvezetési, valamint 
polgári védelmi mozgósítási 
gyakorlat is kapcsolódik.

A gyakorlat során csupán 
fiktív katasztrófahelyzetről lesz 
szó, Magyarországon nem ve-
zetnek be tényleges óvintézke-
déseket, a lakosságnak semmi-
lyen teendője nincs.

» folytatás a 3. oldalon

Új testvérvárossal büszkélkedhet Miskolc
Testvérvárosi megállapodást írt alá 
hétfőn a dél-koreai Asan városa és 
Miskolc. 

A két polgármester hosszú távú 
együttműködésben bízik, főként a 
gazdaság, oktatás és kultúra terén. 

Hazánk dél-koreai nagyköve-
te ajánlotta városunkat Asan ve-
zetőinek figyelmébe, akik európai 
együttműködési lehetőséget ke-
restek településük számára – végül 
Miskolc mellett döntöttek. Koráb-
ban már megtörtént a kapcsolatfel-
vétel, illetve egy előkészítő küldött-
ség is járt Koreából Miskolcon. 

» folytatás a 3. oldalon

Bővít a PATEC?
Magyarországra szeretné átcsopor-
tosítani gyártását a PATEC Automo-
tive Pte Ltd. Mivel a hazai gyártás-
nak Miskolc ad otthont, így nagy az 
esély rá, hogy ide érkezik az újabb 
kapacitás.

A PATEC Automotive Pte Ltd. 
precíziós autóalkatrész-gyártó cég. 
2010 óta a gyártásnak Miskolc ad 
otthont, 50 főt foglalkoztatnak.

Információink szerint a cég ter-
ve, hogy áttelepítsék Kínából Ma-
gyarországra a gyártást, – felté-
ve, ha kapnak annyi megrendelést 
magyarországi vagy szomszédos 
országbeli autóipari beszállítóktól, 
hogy megérje hazánkat európai 
központjukká tenni. Ez mintegy 
500 főt foglalkoztató gyártókapa-
citás megteremtését jelentheti! A 
PATEC magyarországi német és 
egyéb cégekkel is tárgyal a lehető-
ségekről.

Díszkivilágítás – összefogással. Az idei karácsony va-
lóban a szeretet ünnepe lehet. Így reagált a városvezetés – köszö-
netét kifejezve – arra, hogy számos miskolci lakos felajánlotta: 
szívesen hozzájárul pénzzel is ahhoz, hogy tovább világíthassa-
nak az ünnep fényei.                                                        » cikkünk a 4. oldalon



November 12. | szombat

A „bombagyáros” firkált. Legalább 
húsz személyautót rongált meg egy 30 
éves miskolci férfi a Középszer utcán. 
A garázdát elfogták, őrizetbe vették, és 
kezdeményezték előzetes letartóztatá-
sát. A férfi azonos azzal, akinek ava-
si lakásában a közelmúltban több rob-
banószerkezetet találtak.

Benkóék Miskolcon. A Művésze-
tek Házában adott koncertet a Ben-
kó Dixieland Band „In Memoriam 
Louis Armstrong” címmel az ameri-
kai trombitaművész születésének 110, 
halálának 40 éves évfordulóján.

Fórum a hatékonyságért. Az Or-
szágos Polgárőr Szövetség és a Ma-
gyar Vöröskereszt között 2007-ben 
megkötött együttműködést fórumon 
értékelte a két szervezet a közös mun-
kában résztvevő rendőrséggel együtt. 
A négy megye részvételével megtar-
tott esemény szereplői választ kerestek 
arra is, hogyan tudnák az eddiginél is 
hatékonyabban, együttműködésben 
végezni munkájukat.

November 13. | vasárNap

Pontot ért. Bükki gyalogtúrát tar-
tottak az EDF DÉMÁSZ Ötpróba 
London 2012 szabadidősport-ren-
dezvénysorozat, idei, miskolci sze-
zonjának záróeseményeként.  

November 14. | hétfő

Szlovák gyakornokok. Az Egész 
életen át tartó tanulás elnevezésű 
projekt keretében újabb nyolc ápoló 
hallgató érkezett Szlovákiából, hogy 
háromhetes ápolási gyakorlatát a 
MISEK-ben végezze el. A rozsnyói di-

ákok a belgyógyászati, sebészeti osz-
tályon segítenek be. 

Kreatívan vitáztak. „A kreatív el-
mék viszik előre a világot.” Ez volt a 
tételmondata annak az egész napos 
eseménynek, amelyet az Ifjúsági és 
Szabadidő Házban rendezett meg a 
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. 
A Szólj Be(le)! programot Magyaror-
szág 25 városában szervezik meg az-
zal a céllal, hogy bevonja a fiatalokat 
az őket érintő ügyek megvitatásába.

Nagykövetek a természetért. 
Öko-nagyköveteket képeztek a Föl-
des gimnáziumban. A környezettu-
datos életmódra kívánta felhívni a 
figyelmet a ReDesign Group és a fi-
atalok mobilmárkája közös országjá-
ró turnéjában, mellyel szeretnék elér-
ni, hogy a jelentkezők baráti és családi 
körben is átadják a környezetvédelem 
és a fenntartható fejlődés terén frissen 
szerzett ismereteiket. 

November 15. | kedd

Fiatal vállalkozók. A Fiatal Vállal-
kozók Hetén belül Miskolcon is ta-
lálkoztak a fiatal vállalkozók. Régiónk 
gazdasági fellendülésének egyik alap-
pillére lehet egy magabiztos, etikus és 
dinamikus vállalkozói légkör. A Fia-
tal Vállalkozók Napjának célja, hogy 
segítsen ennek megteremtésében, és 
hogy a résztvevők kapcsolatokat épít-
hessenek ki.

Traffipax túra. Egy alsózsolcai egye-
temista töltötte ki az idei Borso-
di KRESZ totó nyerő 13+1-es szel-
vényét. A győztes Nikházy Mónika 
rendhagyó traffipax-túrán vehetett 

részt Miskolcon. A beavató sebes-
ségellenőrzésen a nyertes bepillantást 
nyerhetett a rendőrség közlekedés-
rendészeti munkájába.

November 16. | szerda

Széchenyi TISZK projekt. Lezárult 
a Szemere és a Baross szakközépis-
kola által létrehozott Széchenyi István 
Térségi Integrált Szakképző Központ 
TÁMOP-os projektje, amelynek kere-
tében három területre koncentráltak: 
a tananyagfejlesztésre és a továbbkép-
zésre, az ügyviteli rendszer kialakítá-
sára és működtetésére, valamint fej-
lesztő pedagógus, szociálpedagógus 
és pszichológus alkalmazásával jelen-
tősen bővült a szolgáltatási körük is.

Támogató program. Kétéves prog-
ramot indít a Volt Állami Gondo-
zottak Országos Egyesülete 43 millió 
forintos pályázati támogatásból pár-
huzamosan a Miskolci Gyermekvé-
delmi Központban, valamint a Ti-
szadobi Gyermekotthonban, állami 
gondozott gyermekek és fiatalok tá-
mogatására. Ennek keretében sze-
mélyiség- és közösségfejlesztő foglal-
kozásokat, tréningeket, szabadidős 
foglalkozásokat rendeznek 2011 ok-
tóbere és 2013 szeptembere között.

November 17. | csütörtök

ITrend. A Miskolci Egyetem adott 
otthont az okostelefonokkal és plat-
formokkal foglalkozó ITrend kon-
ferenciának, amit a 41 tagot számlá-
ló Észak-magyarországi Informatikai 
Klaszter és a Miskolci Egyetem szer-
vezett. Az okos ötletek és sikeres üz-
letek mottójú regionális rendezvény 
nemcsak szűken az informatiká-

ra koncentrált, hanem a kapcsolódó 
gazdasági ágazatokra is.

Elsősegély rendőrtől. A Miskolci 
Rendészeti Szakközépiskola harma-
dik alkalommal rendezte meg a bel-
ügyminisztériumi tanintézetek diák-
jainak életmentő és elsősegélynyújtó 
versenyét. Az elméleti és gyakorlati 
képességeket egyaránt vizsgáló verse-
nyen négy rendészeti szakközépisko-
la 4-4 növendéke vett részt az ország 
minden részéből. A két miskolci csa-
pat a 3. és 4. helyet szerezte meg. 

November 18. | péNtek

A Munka törvénykönyvéről. A 
Munka törvénykönyvének tervezett 
változásairól tartott fórumot a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetsége 
(MSZOSZ) a Vasutasok Vörösmar-
ty Művelődési Házában. A tanácsko-
zásra a megye országgyűlési képvise-
lőit is meghívták. Rohonka Sándor, az 
MSZOSZ képviseletvezetője szerint az 
októberben benyújtott törvényjavaslat 
a munkavállalók számára kedvezőbb 
ugyan, mint az eredeti elképzelések, 
de még így is elfogadhatatlan.

American Day. Ezzel a címmel tar-
tott kultúraközvetítő rendezvényt a Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kol-
légium, amelynek során az amerikai 
kultúra sokszínűségét kívánták bemu-
tatni. A diákok megismerkedhettek 
többek között a hálaadás ünnepével, az 
ösztöndíj-lehetőségekkel, de az USA-
ban nagy hagyományokkal rendelkező 
multikulturalizmusról és önkéntesség-
ről is hallhattak előadást. A nyitóbe-
szédet Samuel Ferguson, az Amerikai 
Nagykövetség diplomatája tartotta.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

röviden ››››››››››››

napról napra ››››››››››››

» „Pozitív listán”. A megyei Kormányhi-
vatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége ellenőr-
zései során fokozatosan nőtt azon vállalkozások 
száma, amelyek a számon kért jogszabályi elő-
írásnak megfelelnek. 2011 márciusától létezik a 
pozitív lista, a jogszabályokat betartó vállalko-
zásokat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
nyilvánosságra hozza. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 369 vállalkozást vont ellenőrzés alá 
a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. Ezek közül 
79 vállalkozás (21 százalék) felkerült az Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) honlapján 
nyilvántartott pozitív listára. 

» Ne gyújts rá! Minden év novemberé-
nek harmadik csütörtöke Ne gyújts rá! világ-
nap. Célja a társadalom figyelmének felhívása 
a dohányzás és a passzív dohányzás veszé-
lyeire. Az idei világnapon a passzív dohány-
zás visszaszorításáért meghozott intézkedések 

minél szélesebb körben való megismertetésé-
vel foglalkoznak. Az Országgyűlés 2011. április 
26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről 
szóló törvény módosítását, mely 2012. janu-
ár 1-jén lép hatályba, de bírságot csak 2012. 
április 1-jétől, három hónap türelmi idő után 
szab ki a hatóság.

» Európai Antibiotikum Nap. 
2008 óta minden év november 18-án rende-
zik meg, azzal a céllal, hogy évente felhívják 
a lakosság és az egészségügyi szakemberek 
figyelmét a tudatos, felelősségteljes és he-
lyes antibiotikum-felhasználásra az unió min-
den tagállamában. Ugyanis az antibiotiku-
mok nem megfelelő, indokolatlan és túlzott 
alkalmazása súlyos közegészségügyi veszélyt 
jelent, és felgyorsítja az antibiotikumokkal 
szemben rezisztens (ellenálló) baktériumok 
megjelenését és elterjedését.

Összeér
Megsokszorozódtak a „jeles na-
pok” a villamosprojekt életében.

Alig másfél hete, hogy hírül ad-
tuk: 2010. május 3. óta először új-
ból teljes szakaszon jár a Tiszai 
pályaudvar és a Diósgyőr végál-
lomás között a villamos. Ugyan 
a kivitelezés hamarabb befejező-
dött, de az utasok biztonsága ér-
dekében szükség volt egy hétre, 
amikor az MVK Zrt. szakembe-
rei ellenőrizték, illetve „tanulták” 
az átépített szakaszt.

Most arról számolt be a kivite-
lező Zöld Nyíl 2009 Konzorcium, 

hogy a jövő héten összeér a felújí-
tott régi és az új szakasz, folytonos 
lesz a pálya Felső-Majláthig. Tehát 
jókora lépéssel közelebb kerül-
tünk a teljes befejezéshez. Szerdán 
elkészül a négy utolsó hegesztés 
és már „csak” az áramellátási há-
lózat kiépítése és a burkolás szük-
séges ahhoz, hogy az első villamos 
– még utasok nélkül – végiggör-
düljön az új szakaszon.

Idézzünk fel ez alkalomból né-
hány adatot! Beépítettek mintegy 
47 500 folyóméter, kb. 2800 ton-
na tömegű sínt, 30 000 köbméter 
betont, 71 000 méter védőcsövet, 
63 000 méter erőátviteli kábelt, 23 
ezer méter felsővezetéket, 700 da-

rab felsővezeték-tartó oszlopot. 
Az elmúlt 19 hónapban átlagban 
100-120 ember dolgozott a pálya-
építésen hétvégente és éjszaka is, 
összesen 52 évnyi (!) munkaórát 
belefektetve.

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››

Zöld nyíl-híreK ››››››››››››››››››››››››››››››

Prima díjasok
Nagyszabású gála keretében vehették át szombaton 
a megyei Prima Díj kategóriáinak győztesei a Miskolci 
Nemzeti Színházban a nettó egymillió forintos pénz-
jutalmat és az elismerést jelképező Mancs-szobrot.

A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) me-
gyei szervezetének elnöksége által meghirdetett el-
ismerést idén színház- és filmművészet kategóriá-
ban Seres Ildikó színművész, rendező, a Miskolci 
Nemzeti Színház művésze vehette át. 

Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Sán-
dor Zoltán főiskolai tanár, karvezető, a Miskol-
ci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézeté-
nek igazgatója, a miskolci kóruskultúra kiemelkedő 
személyisége, a Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, a Miskolci Hassler Ének-
együttes vezetője nyert.

Magyar tudomány kategóriában Roósz András 
egyetemi tanár, akadémikus, az MTA-ME Anyag-
tudományi Kutatócsoport vezetője vehette át a 
győztesnek járó díjat.

A közönségdíjas az oktatás és köznevelés kate-
góriában jelölt Szabó Emese orvos, gyermekgyó-
gyász, oktató, a B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermek-
rehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa, 
a GYERE Gyermek-rehabilitációs Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke, az MTA rehabilitációs munkabi-
zottságának titkára lett.

A gálaesten kiosztották az Év Vállalkozója  
B.-A.-Z megyében címeket is, amellyel azokat is-
merték el, akik vállalkozásukban maradandót al-
kottak a térségben.

Pokorni Zoltán  
a költségvetésről
Miskolcra érkezett országjáró kör-
útján Pokorni Zoltán országgyű-
lési képviselő, az Országgyűlés 
Oktatási, Tudományos és Kutatási 
Bizottságának elnöke. A törvény-
alkotási folyamatból a költségve-
tés kapcsán tájékoztatott.

Mint sajtótájékoztatóján el-
mondta, Orbán Viktor minisz-
terelnök kérte fel az országjáró 
körútra, hogy közelebb vigyék, 
elmagyarázzák a törvényalko-
tás folyamatát. Mint legfajsú-
lyosabb kérdésről, a költségve-
tésről beszélt Pokorni Zoltán. 
Kifejtette, szeretnék megóvni a 
görög példától Magyarországot, 
ezért egy nagyon feszes anyagot 
állítanak össze. Nem a pillanat-
nyi egyensúlyt szeretnék hely-
reállítani, hanem hosszú távú 
megoldáson dolgoznak. Köz-
ben elkezdték az államadósság 
visszafizetését is, októberben 
egymilliárdot fizettek, novem-
berben kettőt törlesztenek ab-
ból a gyorshitelből, amit még a 
Bajnai-kormány vett fel. Pokor-
ni Zoltán hangsúlyozta, annyit 
kell fizetni kamatokra, ami pél-
dául az oktatásra szánt évi ke-
ret, ez nagyon nagy teher, ezért 
is fontos, hogy a kamat mellett a 
tőketartozást is törleszteni tud-
ja az ország. A kiadási oldalát a 
költségvetésnek már nem lehet 
tovább faragni, ez a bizonyta-
lanság vetette fel például az eva 
kérdését. 

A sajtótájékoztatón részt vett 
Sebestyén László és Csöbör 
Katalin miskolci országgyűlé-

si képviselő is. Sebestyén Lász-
ló arról beszélt, hogy a balli-
berális kormány nyolc év alatt 
megduplázta az államadósságot, 
emiatt állt elő az a helyzet, hogy 
száz forintból hetvenet adósság-
szolgálatra kell költenie a kor-
mánynak, a maradék harminc 
százalékból igencsak nehéz jó 
gazdaságot teremteni. Be szeret-
nék zárni a kiskapukat az adó-
csalások előtt, de a legfontosabb, 
hogy munkahelyteremtő gaz-
daságot tudjanak pályára állíta-
ni, jövőre kétszázezer embernek 
szeretnének munkát adni, ezt 
segíti többek között az Új Szé-
chenyi Terv.

Csöbör Katalin hangsúlyoz-
ta, hogy a jövő évi költségvetés 
megítélésénél nem lehet figyel-
men kívül hagyni, hogy az Euró-
pai Unió tagjai vagyunk, amely 
történetének legsúlyosabb gaz-
dasági és pénzügyi válságát éli. 
Amikor az uniós országok jelen-
tős része nem képes megállítani 
az államadósság növekedését, a 
Fidesz-kormány már 2011-ben 
jelentősen csökkentette az örö-
költ államadósságot. A 2012-es 
költségvetést a fentiek tükrében 
jogosult országvédelmi költ-
ségvetésnek nevezni. Megyénk 
szempontjából kiemelten fon-
tos a Start-munka programnak 
elnevezett közmunkaprogram 
létrehozása, melynek keretében 
a mezőgazdaságban, a bio- és 
megújuló energiatermelésben, 
az építőiparban és az országos 
nagyberuházásokban jönnek 
létre munkahelyek. 

Rajzból jégvirág. Az Erzsébet tér 
díszkivilágítását gazdagítja majd a 
Jégvirág IV. című gyermekrajz-pályá-
zat legszebb alkotása alapján készült 
nagyméretű lámpafüzér: a verseny fő-
díját idén Gerlóczky Vivien, a Kandó 
Kálmán Szakközépiskola diákja nyer-
te el. Az összes pályamű november 
23-áig tekinthető meg a Kós-házban.

Adománygyűjtés. Karácsonyi élel-
miszergyűjtést szervez a Páli Szent 
Vince Szeretetszolgálat a szegények, 
nagycsaládosok részére. Tartós élel-
miszereket – lisztet, zsiradékot, cuk-
rot, rizst, konzervet, száraztésztát, teát, 
kekszet, csokoládét, lekvárt – szívesen 
fogadnak. A gyerekeknek játékot is 
szeretnének adni. Az adományokat 
várják minden kedden és szerdán 9 
és 14, hétfőn és csütörtökön 10 és 13, 
valamint november 19-től december 
10-ig szombaton 9 és 14 óra között a 
Puskás Tivadar utca 4. szám alatt.

Áttervezik az utakat
Az továbbra is eldöntött 
tény, hogy Miskolc és Fel-
sőzsolca határában nem 
épülhet út a korábbi mű-
szaki tartalommal, de az át-
tervezés még tart.

A nyár elején Illés Zoltán, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium kör-
nyezetügyért felelős államtitká-
ra többször is beszélt arról, hogy 
Felsőzsolca és Miskolc között 
a nagyvízi medret meg kell ko-
torni, és az érintett utakat „lábra 

kell állítani”. Erre azért van szük-
ség, hogy szabad folyást kapjon 
a víz, a munka költségeinek fe-
lét pedig az érintett áruházak-
nak kell állni, hiszen az ő terü-
letükre összpontosulna a víz. Az 
államtitkár arról is szólt, hogy a 
jövőben a területen utat csak ez-
zel a technikával lehet majd épí-
teni, vagyis biztosítva az átfo-
lyását a víznek, hogy az utak ne 
viselkedjenek gátként. Akkor az 
hangzott el, hogy a beruházást 
még a nyár vége előtt el szeret-
nék végezni, erre azonban a mai 
napig nem került sor, melynek 
okáról a Vidékfejlesztési, illetve 

a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumnál érdeklődtünk. 

Utóbbi kommunikációs főosz-
tályának tájékoztatása szerint a 
közlekedésért és a vízügyért fe-
lelős tárcák egyetértenek abban, 
hogy a tavaly történtek ismereté-
ben a Miskolc északi elkerülő út 
megvalósítása a jelenlegi, építé-
si engedéllyel rendelkező műsza-
ki kialakítással nem lehetséges. 
A minisztériumok folyamatosan 
egyeztetnek az útszakasz nyom-
vonalat nem érintő áttervezésé-
ről. A megalapozott döntéshez 
a Vidékfejlesztési Minisztérium 
szolgáltathatja a kiinduló para-
métereket, a megváltozott körül-
mények szerint meghatározott 
vízhozamok adatait.                    H. I.

Szabó Emese orvosnak Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára 
adta át a díjat



a város lapja

MiNap

I. (VIII.) évfolyam 38. (46.) szám | 46. hét | 2011. november 19.

a város  3

Csak gyakorlat –  
nem kell megijedni!
Országos katasztrófariasztási 
gyakorlat lesz november 21-én – 
a hírek délután a Csillagok hábo-
rúja című film helyszínein történt 
balesetekről szólnak majd, és a 
szirénák is megszólalnak.

» folytatás az 1. oldalról
Az akció célja a gyakoroltatás: 
mind a hivatásos katasztrófavé-
delmi szervek és tűzoltóságok 
értesítését, mind a vezetési tör-
zsek műveletirányító tevékeny-
ségét, mind pedig a polgári vé-
delmi szervezetek mozgósítását, 
a lakosság katasztrófariasztá-
sát illetően – nyilatkozta az ese-
mény sajtótájékoztatóján Szabó 
Péter alezredes, a B.-A.-Z. Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgató-helyettese.

Tesztelik a kommunikáci-
ós csatornákat is: valós helyze-
tet imitáló tesztüzeneteket, köz-
leményeket tesznek közzé, hogy 
a lakosság a későbbiekben, eset-
leg valós veszélyhelyzetben, fel-
ismerje a katasztrófariasztás és 
-tájékoztatás új formáit, a köz-
érdekű közleményeket, a felhívó 
jellegű információközlést.

Szabó Péter arról is szólt, 
hogy a lakossági riasztórendszer 
tesztelése céljából este 6 órakor 
országszerte megszólalnak a szi-
rénák. 

– Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a lakosságnak a jelzés hallatán 
semmilyen teendője nincs, ez 
csak a rendszer próbáját szolgál-
ja! – hangsúlyozta Szabó Péter.

A gyakorlat három részből áll 
majd. Az első részben országos 
értesítési és törzsvezetési gyakor-
latot tartanak, a második fázis-
ban, az országos lakossági riasz-
tó és tájékoztató gyakorlat során 
adják ki a közérdekű közlemé-
nyeket a különböző médiaszol-
gáltatók útján. A közlemények-
ben megadott helyszínek fiktívek 
lesznek, az ismertetett szituációk 
a Csillagok háborúja című film 
képzelt helyszínein zajlanak.

A gyakorlat harmadik részé-
ben országos polgári védelmi 
mozgósítási gyakorlatot tarta-
nak, ez országosan mintegy 15 
ezer, megyénkben pedig 570 főt 
érint. Este hat órától Borsod-
Abaúj-Zemplénben, több tele-
pülésen, 90 lakossági riasztó esz-
köz szólal majd meg.

A nap folyamán, a szimuláci-
ók között valós akciót is szervez-
nek: Miskolcon az Európa Szak-
képző Iskolában, a tűzoltóságon, 
Harsányban a házasságkötő te-
remben, Felsőtelekesen pedig 
az idősek otthonában önkéntes 
véradásra várják a jelentkezőket.

Szepesi S.

Készülnek a télre
Készül a Városgazda Kft. a téli idő-
szakra, megjelentek a közterüle-
teken a kézi szóróanyag-tárolók.

Eddig több mint hetven táro-
lóedényt helyeztek ki közintéz-
mények közelébe, a belvárosba, 
villamos- és buszmegállók kör-
nyékére. Hamarosan minden 
forgalmasabb helyen ott lesz-
nek a tárolók – mondta el Pász-
tor Imre, a Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője. A fel-
töltéshez többféle szóróanya-
got használtak: ahol védeni kell 
a fásszárú növényeket, ott kör-
nyezetbarát, kalcium-kloriddal 
kezelt zeolit, valamint só és ho-
mok arányos keveréke került a 

tárolókba. Egyes területeken – 
például Lillafüreden – kizárólag 
homokot lehet használni.

A kalcium-kloridos zeolitból 
több mint három tonna áll je-
lenleg rendelkezésre, de a meny-
nyiség bármikor utánrendel-
hető. Homok és só keverékéből 
40 tonnával rendelkeznek, ezt is 
folyamatosan készletezik a Vá-
rosgazdánál. A város frekven-
tált közterületein, járdáin köz-
foglalkoztatottak végzik majd a 
síktalanítást. Azokon a területe-
ken, ahol a hó és jég eltávolításá-
ra nem lesz elegendő a kézi be-
avatkozás, öt kisgép is besegít. A 
hóügyelet a tervek szerint nov-
ember 25-től kezdődik a Város-
gazda Kft.-nél.

Sz. S.

Hurkát sütöttek, levest főztek
Hagyományőrző disznóölést ren-
deztek szerdán a miskolci Szép-
kor Szolgáltatási Központban. 

Hoffenbacher Józsefné, a Szép-
kor Szolgáltatási Központ veze-
tője elmondta, a mostanihoz ha-
sonló rendezvényt először két 
évvel ezelőtt tartottak, Sebestyén 
László (Fidesz) akkori önkor-
mányzati képviselő támogatásá-
val, ezt a hagyományt szerették 
volna feleleveníteni, melyet Ko-
vács Józsefné Budai Mária (Fi-
desz), jelenlegi képviselő is jó öt-
letnek tartott.

– Két évvel ezelőtt, és most is 
egy-egy fél disznót hoztak ide 
a központnak, melyet a dolgo-
zók, illetve a klub, a nyugdíjasok 
együtt dolgoztak fel – tette hoz-
zá az intézményvezető. 

Kovács Józsefné Budai Mária 
arról beszélt, hogy kiemelt jelen-
tősége van egy-egy ilyen rendez-
vénynek. 

– Sokakat gyermekkorukra 
emlékeztet a hagyományőrző 
disznóölés, ugyanakkor remek 
közösségépítő alkalom is. Jól is-
merem a Szépkor Szolgáltatási 
Központot, nagyon sok időt töl-
tök itt, és örömmel látom, hogy 
ilyen jó közösség alakult ki itt, 
fontos, hogy az idősek ne magá-
nyosodjanak el, és az ehhez ha-
sonló események hozzájárulnak 
ehhez – hangsúlyozta.

T. Á. | fotó: M. L.

A főtérrel együtt a közösség is épülhet
Együtt, közösen, helyben – 
ezekkel a szavakkal hívja az 
új főtér tervezésére a vállal-
kozó kedvű miskolciakat a 
városvezetés.

» folytatás az 1. oldalról
– Korábban is voltak ugyan fóru-
mok a fejlesztések megkezdése előtt, 
ahol mindenki elmondta a vélemé-
nyét, majd hazamentek, és megépült 
valami, ami köszönő viszonyban 
sem volt ezekkel – mondta Kriza 
Ákos polgármester. – Mi ezen kí-
vánunk változtatni, a megújuló fő-
térre szeretnénk olyan funkciókat 
telepíteni, s azt szeretnénk olyan 
építészeti megoldásokkal megvaló-
sítani, melyeket a városlakók is tá-
mogatnak és szeretnek. Más szóval, 
nem azért akarunk főteret építeni, 
hogy építkezhessünk, a főtérrel egy-
úttal közösséget is kívánunk építe-
ni – hangsúlyozta Kriza Ákos. El-
mondta, minden olyan miskolci 
véleményére kíváncsiak, akik po-
zitív, építő jellegű ötletekkel ren-
delkeznek a főtérrel kapcsolatban, 
kompromisszumkészek, és dolgoz-
nának együtt a városvezetéssel.

Mindenkit meghallgatnak
A részletekkel kapcsolatban Len-

gyel Katalin, a Miskolci Városfej-
lesztési Kft. vezetője elmondta, 
„alulról” indítják el a főtér fejleszté-
sét a városlakókkal és civil szerveze-
tekkel, s az építészek úgy dolgozná-
nak, hogy a támogatható ötleteket 
beépítenék a terület terveibe.

– Hat csoportba szedtük a kü-
lönböző szervezeteket, akik véle-
ményére nagyon számítunk a fő-
tér tervezésénél. Ezek a „szülőket, 
nagycsaládosokat, anyákat képvi-
selő”, a zöld, a Miskolc városáért 
tevékenykedő szervezetek, vala-

mint az időseket, a fiatalokat és a 
hátrányos helyzetűeket képviselő 
csoportok – mondta Lengyel Ka-
talin. Hangsúlyozta, a munkában 
azonban nemcsak a fent nevezett 
csoportok képviselői, hanem bár-
ki részt vehet. 

Így tervezhet ön is
A tervezésre három nap – novem-
ber 28., 29. és 30. – áll rendelkezés-
re, az egyeztetések a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. épületében, az 
Almássy-kúriában lesznek, ahová 
hivatalosak lesznek a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Iparkamara 

képviselői, és a főteret határoló in-
gatlanok, telkek tulajdonosai is. 

– Kiindulási alapként a koráb-
bi – szintén a főtér építésére kiírt 
– tervpályázat pályamunkái szol-
gálnak, és a közösség által támo-
gatott megoldásokkal módosíthat-
juk majd ezeket – mondta Lengyel 
Katalin.

A háromnapos tervezést köve-
tően december 5-én egy összeg-
zés kerül ki az ott elhangzottak-
ból a Miskolci Városfejlesztési Kft. 
honlapjára (www.varosfejlesztes.
miskolc.hu), melyet négy napon 
keresztül még véleményezhetnek 
a honlapra látogatók, ezt követő-
en pedig december 9-én töltik fel 
ugyancsak erre a webhelyre a vég-
leges összegzést, azokat a terveket, 
melyeket alapul vesznek majd az 
építészek is munkájuk megkezdé-
sekor.

Aki kedvet érez ahhoz, hogy 
részt vegyen ebben a munkában, 
az a www.varosfejlesztes.miskolc.
hu címen található jelentkezési lap 
kitöltésével és e-mailen vagy pos-
tán történő beküldésével jelentkez-
het, közülük sorsolják ki azokat, 
akik részt vehetnek a tervezésben. 

Tajthy Ákos | fotó: Végh Csaba 

Új testvérvárossal büszkélkedhet Miskolc
Testvérvárosi megállapo-
dást írt alá hétfőn a dél-ko-
reai Asan városa és Miskolc. 
A küldöttség külön megál-
lapodást kötött az egyetem-
mel is.

» folytatás az 1. oldalról
Hétfőn reggel a városházán fo-
gadta Kriza Ákos polgármester és 
Pfliegler Péter alpolgármester Bok 
Ki-Wang asani polgármestert, in-
nen látogattak át az Almássy-kú-
riába, ahol a két város delegációja 
várta őket. Asanból a polgármester 
helyettese, a polgármesteri hivatal 
szakemberei, a Hoseo Egyetem ve-
zetői, a helyi kórház és a gyógyfürdő 
vezetői, illetve az egyik legnagyobb 
tévécsatorna képviselői érkeztek 
Miskolcra. Városunk részéről jelen 
volt Bihall Tamás, a BOKIK elnöke, 
Vécsi György, a Miskolc Holding 
Zrt. igazgatója, illetve a városháza és 
a kamara több vezetője.

Köszöntőjében Kriza Ákos szólt 
arról, hogy hosszú, komoly mun-
kával készítették elő a megállapodás 
aláírását, hiszen kölcsönös együtt-
működést szeretnének a két város 
között, ami mindkét település pol-
gárainak, intézményeinek és vál-
lalkozóinak komoly hasznára vál-
hat számos területen, a gazdaságtól, 
a kultúrán, turisztikán át az oktatá-
sig. Hozzátette: Miskolcnak aktívak 

a testvérvárosi kapcsolatai, hiszen 
ezek akkor jók, ha a városok ki tud-
ják használni a kapcsolat előnyeit.

Bok Ki-Wang Asanról elmond-
ta, háromszázezer lakosú város, 
mely az 1300-as évektől a király-
fürdőnek adott otthont, jelenleg is 
három gyógyfürdő található a vá-
rosban. Jelentős ipari parkkal ren-
delkeznek, melyben többek közt 

a Hyundai is megtalálható. Asan 
adja Dél-Korea gazdaságának több 
mint hét százalékát és az ország 
legnagyobb exportőre. Reményét 
fejezte ki, hogy aktív kapcsolat in-
dul minden területen a két város 
között, és a gyógyfürdők előnyeit is 
ki tudják használni.

A megállapodás aláírása után fát 
ültettek a Hősök terén a Testvérvá-

rosi fasorban, és a delegáció prog-
ramjában több miskolci turisztikai 
nevezetesség megtekintése is sze-
repelt hétfőn és kedden is. Utóbbi 
nap kiemelkedő eseménye az egye-
temi együttműködési megállapo-
dást volt, amit Kang Il-koo, a dél-
koreai Hoseo Egyetem vezetője, és 
Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem 
rektora írt alá. Kang Il-koo intéz-
ményéről szólva egyebek mellett 
elmondta: hat iskolát foglal magá-
ban, 66 szakon oktatnak, történe-
tük 33 éves múltra tekint vissza. 
Összesen 15 ezer hallgató jár az 
egyetemre, húsz országból mint-
egy 500 külföldi diák is. Az okta-
tás angol és koreai nyelven folyik, 
tevékenységükben meghatározó 
az ipari, innovációs jelleg, melynek 
köszönhetően évi több millió dol-
láros állami támogatásban része-
sülnek. Az intézményvezetők nagy 
jelentőségűnek értékelték a kap-
csolatfelvételt, kiemelve a jövendő 
együttműködésből a cserediák-ta-
nár programokat, a közös kutatás-
fejlesztést, tapasztalatcserét.

H. I. – Sz. S.

A delegáció látogatásának tapasztalatairól Bok Ki-
Wang asani polgármester azt mondta, úgy érezte 
magát Miskolcon, mintha régi barátokhoz jött vol-
na vissza. 

„Kriza Ákos polgármester és jómagam is fiatalok 
vagyunk, lendületes, dinamikus terveink vannak, 
mindkettőnk településének jelentős ipari múltja 
van, amely magában hordozza a fejlődés lehetősé-
gét. Úgy gondolom, közös a szemléletünk: a múltat, 
hagyományainkat tiszteletben tartva, ugyanakkor a 

jövőre koncentrálva fejlődni – én számos területen 
látom ennek a közös lehetőségét.” 

Pfliegler Péter alpolgármester szerint akár már a 
közeljövőben létrejöhetnek olyan konkrét megálla-
podások, üzleti együttműködések, amelyek előse-
gíthetik, hogy gazdasági tőke érkezzen városunkba 
és térségünkbe Dél-Koreából. Felvehetik egymással 
a kapcsolatot kis- és középvállalkozások, nagyobb 
cégek, esetleg beszállítói lehetnek már a környékün-
kön működő, dél-koreai vállalatoknak. 

Zöld Nyíl: „hozzáadják a zöldet is”
Megkezdődött a faültetés a héten a 
Thököly utca és a Táncsics tér között 
a villamospálya mellett. 

A tervek szerint idén közel 400 fát 
ültetnek be az út mentén, és több 
ezer cserjét a megállókban található 
forgalomterelő szigetekbe, a munka 
azonban jövőre is folytatódik.

Perecsenyi Attila, a Miskolci Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. ügyveze-
tő igazgatója elmondta, a pénte-
ken elkezdődött faültetést komoly 
munka előzte meg. 

– Idén közel 400, jövőre pedig 
majd’ 300 fát és több ezer cserjét 
fogunk beültetni – összegezte Pe-
recsenyi Attila. 

Heinemann Pál, Miskolc fő-
kertésze hangsúlyozta: igyekez-
tek olyan fákat választani, amelyek 
megegyeznek a már meglévőkkel, 
de figyelembe vették a Bükk és a 
nemzeti park közelségét is.

– A Thököly utcától az Újgyőri 
főtérig a meglévő csörgőfasort 
pótoljuk ugyanilyenekkel. A fő-
tér és a stadion között díszkörte-

fák lesznek, onnantól a Táncsics 
térig hárs-, illetve kőrisfákat telepí-
tünk – mondta a főkertész. A for-
galomterelő szigetekben többnyire 
örökzöld cserjéket ültetnek, míg az 
Újgyőri főtéren a körforgalom kö-
zepén rózsafoltokkal váltják ki az 
egynyári növényeket. 

Mivel a villamospálya mentén 
sok közmű húzódik, ezért a fákat 
védőgyűrűbe ültetik, ez megaka-
dályozza azt, hogy kárt tegyen a 
gyökérzet a vezetékekben. 

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.
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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?

HIrdetés

HIrdetés

Díszkivilágítás – összefogással
A miskolciak is hozzájárulnak ahhoz, hogy több napig égjen a belváro-
si karácsonyi díszkivilágítás. A város lakosainak kezdeményezésére hoz 
létre egy számlaszámot, ahova keddtől bárki befizethet pénzt, amivel 
hozzájárul, hogy tovább világítsanak az ünnepi fények.

– Az idén a karácsonyi díszki-
világítást is érinti a takarékos-
ság. A városüzemeltetési osztály 
és Pfliegler Péter alpolgármester 
nem könnyű szívvel hozta meg 
ezt a döntést, ám így közel két és 
fél millió forintot megspórolhat 
a város – nyilatkozta még a hét 
elején Dobos Tímea városházi 
szóvivő.

Tavaly november végétől ja-
nuár első hetéig napi 13–14 órán 
át világítottak a karácsonyi égő-
sorok, ez mintegy 2,5 millió fo-
rintjába került a városnak. Ezzel 
szemben idén 115 ezer forintot 
fordítanak erre a célra, ezzel biz-
tosítva, hogy advent négy vasár-
napján, karácsonykor, valamint 
december 27. és január 1. között 
napi 5 és fél órán át világítsanak 
az Ady Endre utca és a Városház 
tér közötti szakaszon a karácso-
nyi díszek.

Az első híradásokat követően 
azonban – amit hírportálunkon, 
a minap.hu-n is olvashattak – 
több miskolci lakos is megkeres-
te a városházát azzal, hogy szíve-
sen hozzájárulnak a karácsonyi 
díszkivilágítás költségeihez.

– Mindez nagyon jólesett a 
városvezetésnek, és ezúton kö-
szöni is a kezdeményezést, az 
idei karácsony valóban a szere-
tet ünnepe lehet így – hangsú-
lyozta Dobos Tímea. 

A szóvivő a technikai részletek-
ről szólva elmondta, a polgármes-

teri hivatal Gazdasági Főosztá-
lya egy külön számlaszámot nyit, 
melyre leghamarabb keddtől fi-
zethet bárki – akinek módjában 
áll – tetszőleges összeget a dísz-
kivilágítás időtartamának meg-
hosszabbításáért. További részle-
teket a sajtón keresztül közöl majd 
az önkormányzat a jövő héten.

Dobos Tímea hozzátette: a vá-
rosvezetés továbbra is kéri a lakos-
ságot, hogy akinek módja van rá, 
járuljon hozzá a karácsonyi han-
gulathoz – minél többen tegyenek 
ablakaikba világító díszeket.

Az önkormányzati képvise-
lőknek lehetőségük van kivilágí-
tani a körzetükben lévő utcákat, 
képviselői keretük terhére. Erre 
eddig Seresné Horváth Zsu-
zsanna, Kovács Józsefné Budai 
Mária és Gazdusné Pankucsi 
Katalin (Fidesz), valamint Fo-
dor Zoltán (MSZP) vállalkozott.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Téli Tárlat később – most múltidéző kötet
A Miskolci Galéria decem-
ber 10-én bezár, hogy spó-
roljanak a fűtésen. A Téli 
Tárlat megnyitóját is január-
ra tették – az időpont válto-
zása több szempontból is jót 
tett a kiállításnak. Most pe-
dig megjelent a galéria negy-
ven évét bemutató kötet.

Bán András igazgató november 
15-ei sajtótájékoztatóján szólt a 
Miskolci Galéria teléről. 

– December 10-én minden ki-
állításunk, s a Rákóczi-ház is be-
zár. Ezért a Téli Tárlatot csak jövőre 
nyitjuk meg, de ez több szempont-
ból is jó, hogy így alakult – mond-
ta. – A Grafikai Triennále és a Téli 
Tárlat rendre külön évre esik, idén 
azonban mindkettő sorra került 
volna. Azzal, hogy elhalasztották 
a Téli Tárlatot, a művészek is több 

időt kaptak a pályázatok beadásá-
ra, így több alkotó adta be munká-
ját. Szerencsés az is, hogy 2012-ben 
a magyar kultúra napján nyílhat 
meg a tárlat. 

A Téli Tárlat esetében minden 
alkalommal felmerül a kérdés, 

hogy országos tárlat legyen, amely 
felvonultatja a Miskolchoz kötődő 
művészek munkáit, vagy marad-
jon „helyben” s a régióban, nem 
reflektorfényben alkotó képzőmű-
vészeknek adjon bemutatkozási 
lehetőséget. A 2012-es tárlat ese-

tében az utóbbi tematikát válasz-
tották a szervezők.

– 128 művész 282 alkotással pá-
lyázott. A zsűrinek nem volt köny-
nyű dolga, de végül 95 alkotó, 166 
művét mutatja majd meg a Téli 
Tárlat – mondta Bán András.

„Nyomdamelegen” mutatta be a 
Miskolci Galéria című kötetet Sza-
bó Sándor önkormányzati képvi-
selő. A hiánypótló könyv a galéria 
utóbbi 40 évét összegzi.

– A nosztalgia jelenléte megha-
tározó a kötetben, amely hű lenyo-
mata az elmúlt időszaknak. A Mis-
kolci Galéria meghatározó volt és 
most is az a város kulturális életé-
ben. Egy idő után el kell számolni a 
tevékenységükkel, a galéria méltó-
képp tette ezt – tette hozzá.

A Dobrik István által szerkesz-
tett kötet 500 példányban jelent 
meg – hogy a jövőnek kutatá-
si alapként szolgáljon, s összegez-
ze azt az aktív időszakot, amelyen 
már túl van a Miskolci Galéria.

Kiss J. | fotó: a szerző 

Francia filmek felirattal – három héten át
A francia filmek szerelmesei minden 
bizonnyal nagyon várták az őszt, hi-
szen 1991 óta ilyenkor rendezik meg 
Miskolcon a Francia Filmnapokat. 

A kezdetekkor csak kevés francia 
film vetítésére volt lehetőség, ma 
viszont már színes műfaji palettá-
val, a legújabb feliratos filmekkel 
várják a mozirajongókat.

– Húsz évvel ezelőtt nagyon ke-
vés francia filmet lehetett csak díj-
mentesen megszerezni, így első-

sorban régi filmeket vetítettünk, 
melyek között volt olyan, ami a ’60-
as években készült – emlékezett a 
kezdetekre Raymond Lardellier, 
az egyik szervező intézmény, az 
Alliance Francaise igazgatója.

Ekkor ráadásul még nem volt 
felirat a filmeken, csak azok tudták 
élvezni a vetítéseket, akik értették 
a francia nyelvet. A 2000-es évek-
től azonban már csak feliratos fil-
meket vetítenek, így mindenki él-
vezheti a stílusban, tartalomban és 

mondanivalóban semmihez sem 
hasonlítható francia mozit. Idén 
ráadásul hét filmet is megtekint-
hetnek az érdeklődők december 
7-éig, a filmnapok zárásáig. 

Mint az igazgató elmondta, na-
gyon változatos a repertoár, hi-

szen a nagyközönségnek szóló ro-
mantikus filmektől és vígjátékoktól 
kezdve a művészfilmekig, életraj-
zi drámákig több műfaj kedvelői 
megtalálják kedvencüket.

– A műsor elemeit a Cine-Mis 
Nonprofit Kft. munkatársai vá-
logatták össze. Büszkén mond-
hatom, hogy a legrégebbi film 
is csak 2008-as – mondta Ray-
mond Lardellier. Így Miskolcon 
is bemutatjuk a Seraphine című 
életrajzi drámát, mely 2009-ben 
– többek között – a legjobb film ka-
tegóriában elnyerte a rangos César 
Awards díjat.                               Kujan I.

Átadták az innovációs díjakat
Negyedik alkalommal adták át az Észak-magyarorszá-
gi Regionális Innovációs Díjakat hétfőn a Régió Ház dísz-
termében. 

Az innováció a gyorsan változó világban a versenyké-
pesség és alkalmazkodás eszköze. Stabil fejlődési pá-
lyára az a gazdaság, régió tud állni, melyben megfelelő 
szerepet kap a kutatás-fejlesztés.

– Az innováció segít kilábalni a válságból, az ezen 
a területen alkotó cégek a recesszió végével virágoz-
nak majd – emelte ki Patkó Gyula, a Miskolci Egye-
tem rektora, az Észak-magyarországi Regionális Inno-
vációs Tanács elnöke.

Az Innovációs Tanács döntése nyomán – tíz pá-
lyázat közül – 2011-ben regionális innovációs díjban, 
szobor- és oklevél-elismerésben részesült a Fireplace 
Gyártó és Kereskedelmi Kft., a FUX Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Zrt., valamint közös pályázóként a 
Trigon Electronica Kft. (Salgótarján) a Miskolci Egye-
tem Gép- és Terméktervezési Tanszékével.               S. P. 

(A további kitüntetettek listáját a minap.hu-n közöljük. )    

Ökoházpályázat
„Környezetbarát Ház, Környezetbarát Család – Mis-
kolc 2011” címmel pályázatot hirdet Miskolc pol-
gármesteri hivatala.

Pályázhatnak használatba vett lakóépületek, illetve 
megvalósított lakóépületátalakítások, bővítések, fel
újítások, korszerűsítések építtetői; valamint mindazon 
családok, akik háztartásuk vezetése, illetve mindennapi 
életük során – igazoltan – környezetkímélő, környezet
barát megoldásokat alkalmaznak. A „környezetbarát” 
házban élő „környezetbarát” családok nagyobb esély
lyel pályázhatnak! 
Benyújtási határidő: december 8., eredményhirdetés: 
december 15.
Az első három helyezett pályázó pénzjutalmat (150, 
100 és 50 ezer forint), a további helyezettek tárgyjutal
mat kapnak. Az elismert jó megoldásokat széles körben 
megismertetik.
A pályázattal részletes kiírása elérhető a minap.hun. to
vábbi információ az 512773 és 512763as telefonon, il
letve emailben a papai@miskolc.hun címen kérhető.
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Közérdekű kérdések, bejelentések
A közgyűlés a zárt ülést követően 
a közérdekű kérdésekkel és beje-
lentésekkel ért véget.

Váradi Gábor, a cigány kisebb-
ségi önkormányzat vezetője ka-
rácsonyi akciójukra hívta fel a 
figyelmet, melyben a rászoru-
lókat szeretnék segíteni, illetve 
a november 30-ai közmeghall-
gatásukra meghívta a közgyű-
lés tagjait és az osztályvezetőket. 

Kovács László (Fidesz) közöl-
te, hogy az Árpád utcán a villa-
mos egy szakaszán közelebb ke-
rült az úttest a lépcsőházakhoz, 
kérte, vizsgálják meg itt zajcsök-
kentő aszfalt felhasználását. Par-
kolók is megszűntek az építkezés 
miatt, kéri, hogy ezeket pótolják.

Tompa Sándor (MSZP) ar-
ról szólt, hogy megszűnt a Mis-
kolc Kártya és ígérték, hogy no-
vember 30-áig ezzel kapcsolatban 
előterjesztés születik majd. Afelől 
érdeklődött, mikor és miről fog-
ják tájékoztatni a mintegy 30 ezer 
kártyabirtokost? Azt is megkér-
dezte, mi a sorsa a miskolc.hu vá-
rosi oldalnak, mellyel kapcsolat-
ban arról volt szó, új üzemeltető 
lesz, aki frissíti, de ez eddig nem 
történt meg. 

Kriza Ákos elmondta, a kártya 
kapcsán dolgoznak a szakembe-
rek, az új honlap pedig november 
végére fog elkészülni.

Pakusza Zoltán (Jobbik) arról 
érdeklődött, volna-e lehetőség 
Perecesen, az Erenyő városrész-
ben játszóteret kialakítani, illetve, 
hogy mikor indul a városrészben 
patakmeder-rekonstrukció. Ba-
zin Géza (MSZP) elmondta, őt 
úgy tájékoztatták, hogy hamaro-
san elvégzik. 

Simon Gábor (MSZP) egy 
márciusban megjelent írásból 
idézett a Széchenyi utca megúju-
lásáról, érdeklődött, mikor való-
sul meg az ebben beharangozott 
teljes burkolatcsere a sétálóutcán.

Kriza Ákos válaszában el-
mondta, a burkolatcserét a Zöld 

Nyíl keretében kellett volna elvé-
gezni, de azokat a munkákat sem 
végezte el az előző városvezetés, 
amelyek a közműkiváltásokkal 
voltak kapcsolatosak. Jelenleg ez 
zajlik, és emiatt tart ilyen hosszú 
ideig az előkészítés.

Fedor Vilmos (MSZP) a tör-
ténelmi Avas fejlesztése kapcsán 
érdeklődött, 2009-ben elfogad-
tak egy tervet, kérdezte, megva-
lósul-e, és mikor?

Kriza Ákos elmondta, több te-
rületen kell fejleszteni az Ava-
son, több helyen stabilizálni kell a 
partfalakat, ami azonban nagyon 
sokba kerül, vizsgálják a megol-
dási lehetőségeket.

Katona Ferenc (Fidesz) a Ba-
ross Gábor utca kapcsán mondta 
el, hogy a páratlan oldalon meg-
változott a forgalmi rend, erre az 
oldalra nem tettek ugyan gömb-
süveget, de „megállni” és „vára-
kozni tilos” táblákat helyeztek 
ki, így nem tudnak az otthonaik 
előtt megállni az ott élők.

Molnár Péter (KDNP) a Vö-
rösmarty utcán történt súlyos 
baleset kapcsán megjegyezte, van 
aluljáró, de nem veszik igénybe, 
mert rettenetes állapotban van. 
Kérte, vizsgálják meg annak le-
hetőségét, hogyan lehetne rend-
be tenni.

Nánási-Kocsis Norbert (Fi-
desz) felszólalásában egy eset-
ről beszélt, mely egy internetes 
oldalon napvilágot látott. Mint a 
képviselő elmondta, egy „multi-
milliomos miskolci lakos” a tel-
ke melletti közterületből is jó-
kora területet elfoglalt jogcím 
nélkül, és, hogy ez senkinek ne 
tűnjön fel, még hozzá is kerí-
tette a telkéhez. Az érintett te-
lek helyrajzi számát is megemlít-
ve érdeklődött a képviselő arról, 
hogy mi történt ez ügyben, mi-
lyen intézkedésekre került sor, 
behajtják-e visszamenőleg az il-
letőn a több éves közterület-
használati díjat?

H. I.

Közterületek, őstermelők – vita a közgyűlésben
Az egyik legnagyobb vi-
tát kiváltó napirend ismét 
a közterületek rendjét érin-
tő javaslat volt a miskolci 
képviselő-testület csütörtö-
ki ülésén.

Ennek korábbi, kiküldött szöve-
ge azt tartalmazta, hogy ne lépje-
nek hatályba a közterületek hasz-
nálatáról legutóbb elfogadott, új 
rendelet azon bekezdései, ame-
lyek bizonyos távolsághoz, feltéte-
lekhez kötötték az árusítást boltok 
közelében. Ehhez azonban utólag 
több módosító indítvány is tár-
sult, mind a korábban elfogadott 
díjtételek csökkentéséről, mind 
pedig arról, hogy az őstermelők 
mégis csak az eredetileg megha-
tározott távolságokra árusíthassa-
nak a boltoktól.

Simon Gábor MSZP-frakcióve-
zető elmondta, a napirend erede-
ti verzióját – amely mégis lehetővé 
tette volna az őstermelők árusítását 
a boltok előtt – üdvözlik és támo-
gatták volna. Az előző este kapott 
indítvány esetében viszont – az új 
díjtételekről – összehasonlítási le-
hetőségük sem volt, ma délelőtt 
pedig ismét kaptak egy módosító 
indítványt, mely szerint mégsem 
kívánják engedélyezni a kispiacok 
létesítését a boltok közelében. A 
frakcióvezető szerint, a „módosí-

tások módosításával” visszakerül-
tek a kiindulóponthoz.

Pakusza Zoltán Jobbik-kép-
viselő ugyancsak a módosítá-
sok ütemezését kifogásolta, mint 
mondta, így nem lehet érdemi 
döntéseket hozni. A jobbikos po-
litikus is bírálta a díjtételeket – 
mint mondta, a miskolciak már 
nem bírnak el további terheket – 
s azt is, hogy mégis meg kívánják 
tiltani az árusítást az őstermelők-
nek, a boltok közelében.

Kriza Ákos polgármester le-
szögezte: most díjcsökkentésről 
kell szavazni, mindössze néhány 

számot kellett volna átnézni-
ük a képviselőknek. 14 évig nem 
nyúltak hozzá a korábbi közte-
rület-használati rendelethez, a 
díjtételekhez, ezt mindenkép-
pen rendezni kellett, az érintet-
tek megkérdezésével, széleskörű 
egyeztetésekkel.

Seresné Horváth Zsuzsanna Fi-
desz-képviselő megerősítette, hogy 
most valóban díjcsökkentésről van 
szó a korábbi tervekhez képest. A 
legutóbbi közgyűlésen is vita volt 
arról, hogy árusíthassanak-e az 
őstermelők a boltok közelében, a 
legnagyobb körültekintéssel sze-

retnének eljárni a kérdésben, va-
lamennyi érintett szereplővel fel-
vették a kapcsolatot. Arra jutottak, 
igazságosabb, jobban hozzájárul a 
közterületek rendjéhez, ha mégis 
hatályba lépnek az októberben el-
fogadott rendelet eredeti pontjai. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
az őstermelők egyáltalán nem 
árulhatnak a boltok közelében, 
csupán azt, hogy ez nem a bejárat 
közelében történik, hanem rende-
zett, szabályozott formában, meg-
felelő távolságra.

Kiss János Fidesz-frakcióveze-
tő szerint folyamatos csúsztatás fo-
lyik az MSZP-s képviselők részé-
ről, akik azt próbálják sugalmazni, 
mintha az őstermelőknek „el kel-
lene tűnniük” a miskolci közterü-
letekről. Erről szó sincs, bármelyik 
kiskereskedő, őstermelő kérhet 
közterület-használati engedélyt – 
bizonyos feltételek mellett –, ame-
lyek nagyrészt a közterületek rend-
jét szolgálják. Kiss János utalt rá, 
hogy az előterjesztés szerint ta-
vasszal, a tapasztalatokat értékel-
ve, visszatérnek a kérdésre. Elő kí-
vánnak készíteni egy olyan jogi 
szabályozást, amely lehetővé teszi 
az őstermelők pozitív diszkrimi-
nációját, a kulturált, rendezett kis-
piacok létrejöttét. A politikus arra 
is utalt, hogy az MSZP-nek nyolc 
éve lett volna rá, hogy rendezze az 
őstermelők helyzetét, mégsem tet-
te meg.

Szepesi S.

Művészet és művelődés – gazdasági szervezetként
Javaslatot tárgyalt a testület 
az önkormányzat öt kulturá-
lis intézményének, valamint 
a színháznak gazdasági tár-
sasággá alakításáról is. 

Mint ismeretes, a hatékonyabb, ta-
karékosabb kulturális feladatellá-
tás érdekében gazdasági társaságo-
kat kívánnak létrehozni a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar, a Miskolci 
Csodamalom Bábszínház, a Mis-
kolci Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ, a Miskolci Galéria 
Városi Művészeti Múzeum, a Mis-
kolci Kulturális Központ és a Mis-
kolci Nemzeti Színház működteté-
sére is.

Fedor Vilmos, MSZP-s képvi-
selő a napirend vitájában feltet-
te a kérdést, vajon megfelelő-e ez 
az időszak, a kultúra finanszírozá-
si helyzete egy ilyen bizonytalan 
kimenetelű átszervezéshez, amely 
programokat, egzisztenciákat ve-
szélyeztet, s mindezzel együtt a 
kulturális ellátás színvonalát is. 

Kriza Ákos polgármester hang-
súlyozta, hogy nincs szó „piaco-
sításról”, az önkormányzati tá-
mogatások csökkentéséről, az új 
működési feltételekkel viszont le-
hetőséget kívánnak biztosítani az 
intézményeknek, hogy plusz bevé-
telekre tegyenek szert. 

Molnár Péter, KDNP-frakcióve-
zető szerint a kulturális intézmé-
nyek évek óta alulfinanszírozottak, 
nehézségekkel küzdenek, megvál-

tozott a gazdasági, jogi, kulturá-
lis környezet, Miskolcnak is alkal-
mazkodnia kell ehhez. 

– Innovatívnak kell lennünk, 
korszerűsítenünk kell, hogy ne le-
gyen szükség bezárásokra, elbo-
csátásokra – emelte ki a frakcióve-
zető.

Pakusza Zoltán, Jobbik-képvi-
selő azokat a háttéranyagokat, ku-
tatásokat hiányolta, amelyek alá-
támasztanák az előterjesztésben 
foglaltakat, és arról is szólt, hogy 
kulturális intézmények esetében 
nem jellemző a jelentős szponzo-
ri támogatás, utópia erre építeni. A 
képviselő szerint az önkormányzat 
irányító testülete, a közgyűlés is le-
het innovatív, adott esetben vissza 
tudná juttatni a megtermelt forrá-
sokat az intézményekhez, ehhez 

nem kellene gazdasági társaságo-
kat alakítani. 

Kiss János, Fidesz-frakcióvezető 
szerint az intézményvezetők is tá-
mogatják az átalakítást, akik szak-
értői ennek a területnek. Mint fo-
galmazott, az intézményeknek a 
jelen jogszabályi környezetben 
nincs lehetőségük, hogy igazán 
kreatívak legyenek, s le is tudják 
aratni ennek a gyümölcsét. Most 
megjelenhet az érdekeltség, a mo-
tiváció a rendszerben, nagyobb 
lehetőségek nyílnak meg az in-
tézmények előtt, új forrásokhoz 
juthatnak. Mokrai Mihály, MSZP-
képviselő úgy fogalmazott, sze-
rintük sem „ördögtől való” in-
tézmények gazdasági társasággá 
alakítása, azonban látni kellene a 
folyamat végét, és ez az, amit hiá-
nyolnak a tervezetből. 

Sz. S.

Frakcióvezetők a kulturális intézmények átalakításáról 
Kiss János 
(Fidesz) 
A mostani át-
alakításban 
érintett kul-
turális intéz-
mények – a 
könyvtár, a 
bábszínház, 
a szimfoniku-
sok, a galéria 
és a kulturális központ – a jövőben kft.-
ként működnek tovább. Ez első lépés-
ben gazdasági előnyökkel jár együtt, 
kedvezőbb lesz az adózás, több lesz a 
pályázati lehetőség. Hosszú távon nö-
vekedni fog a kft.-k költségvetése, a 
többletpénzt pedig a szakmai színvo-
nal emelése érdekében lehet felhasz-
nálni. Magyarul: lehet több könyv, le-
het több előadás, lehet több kulturális 
program. Egyidejűleg feltétlenül el 
kell oszlatni egy félelmet: az új társasá-
goknak nem elsősorban a piacról kell 
megélniük, az önkormányzat a jövő-
ben is támogatni fogja őket, a kulturá-
lis piac mint bővülési lehetőség jelent-
kezik náluk.

Simon 
Gábor 
(MSZP)
A miskol-
ci szocialis-
ták hittel vall-
ják, hogy a 
kultúra vá-
rost épít. Az 
elmúlt évek-
ben Miskol-
cot sikerült az ország és a világ kultu-
rális térképén is megjeleníteni. Ennek 
a munkának az oroszlánrészét az in-
tézmények vezetői és az itt dolgozó 
elhivatott szakemberek, művészek vé-
gezték, akik nemcsak kiváló szakmai 
munkát, hanem megfelelő gazdálko-
dást is folytattak, a Fidesz megszorító 
és zárolási intézkedései ellenére. Egy 
kulturális rendszer átalakítása csak ala-
pos mérlegelés után képzelhető el, 
ennek ellenére a városvezetés beval-
lotta, hogy semmilyen gazdasági szá-
mítást nem végeztek. Az ország első 
számú vidéki színházával, legjobb vi-
déki szimfonikus zenekarával szem-
ben felháborító az ilyen viselkedés, 
amely a szakmán túl egzisztenciális 
kérdéseket is felvet.

Molnár  
Péter 
(KDNP)
Egy dolog vi-
lágosan lát-
szik: a jelen-
legi keretek 
között kultu-
rális intézmé-
nyeinknek 
számtalan ne-
hézségük van, hosszú évek óta problé-
ma az alulfinanszírozottság. A gazdasá-
gi társasággá történő átalakításokban 
látszik lehetőség a hatékonyabb, rugal-
masabb működtetésre. Az egyik nagy 
előny az áfa visszaigénylése. Az önkor-
mányzat ezután is éppen úgy támo-
gatni fogja a kulturális intézményeket, 
nem engedjük ki őket a piacra, „piacosí-
tásról” tehát szó sincs. Tulajdonképpen 
jogállásváltás történik. A dolgozókat 
továbbfoglalkoztatják a gazdasági tár-
saságok. A cél egy korszerűbb, átlátha-
tóbb, hatékonyabb működés, korsze-
rűbb struktúra létrehozása. A jelenlegi 
városvezetés számára fontos a kultúra, 
ezért a szakmai feladatellátásból nem 
engedünk, legalább ugyanolyan szín-
vonalú feladatellátást várunk.

Szegedi  
Márton 
(Jobbik)
A Fidesz – 
KDNP meg-
szavazta Mis-
kolc kulturális 
intézményei-
nek gazdasági 
társaságokká 
történő átala-
kítását, ezzel kiszolgáltatja a város kultu-
rális életét a piaci viszonyoknak. Szelle-
mi műhelyeinknek nem a közszolgálat 
lesz az elsődleges feladatuk, hanem a pi-
aci körülményeknek való megfelelés. A 
jegyáremelés és a színvonalcsökkenés 
már most borítékolható, hisz nem lesz 
kifizetődő olyan magas kulturális érté-
ket hordozó művek bemutatása, melyek 
nem képesek tömegeket megmozgat-
ni. A döntéssel intézményeink kikerülnek 
a költségvetés szigora alól, lazábbá válik 
a közpénzek felhasználásának ellenőriz-
hetősége, így az átszervezés nem a kultú-
ra színvonalát fogja emelni, hanem a kor-
rupcióét. Emellett nem mehetünk el szó 
nélkül azon munkavállalók kiszolgálta-
tottsága mellett sem, akik ezzel a lépéssel 
elveszítik közalkalmazotti státuszukat.

» Az önkormányzat jogi, ügyrendi és 
közbiztonsági bizottságának új, külsős tagjává 
választották Csontos Krisztiánt (képünkön jobb-
ra), miután a közgyűlés MSZP-frakciója jelezte, 
hogy az általuk korábban delegált Ignácz Dávid 
lemond bizottsági tagságáról. 

» Önkormányzati elismerések ala-
pításáról és adományozásuk szabályairól is 
tárgyaltak a képviselők. Egyebek mellett új kitün-
tetést hoznak létre a hazai nemzeti és etnikai ki-
sebbségek érdekében kifejtett kimagasló tevé-
kenység elismerésére, és változnak a sportolói 
díjak kritériumai is.

» A tapolcai strandot terhelő jelzálog átruházásáról is tárgyalt a grémium, egy másik, ön-
kormányzati ingatlanra. A tulajdonos Miskolctapolca Fejlesztési Kft. ugyanis indulni kíván egy fej-
lesztési pályázaton, amelynek feltétele, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan tehermentes legyen. 
A jelzálogjog-bejegyzés még abból az időből származik, amikor a Tapolcai Kék Hullám Kft. üzemel-
tette a Tapolcai Strandfürdőt. Kriza Ákos polgármester jelezte, elindították a szakminisztériumban 
a jelzálog semmissé nyilvánítására irányuló folyamatot.  

» Közterületek elnevezéséről is döntöttek: a Miskolc-szirmai Görög Katolikus Egyház-
község kezdeményezte, hogy az egyházközségük épülő templomának és közösségi házának szom-
szédságában lévő közpark, valamint az egyházközség tulajdonában álló terület és a közpark közöt-
ti önkormányzati út neve Szent András tér legyen. November 27-én szentelik fel ugyanis a 2008. 
óta épülő közösségi házat és templomot, amely a Szent András nevet kapja.

» A sürgősségi indítványok között, egyebek mellett napirenden szerepelt közbeszer-
zési eljárás kiírása is felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet külső szolgálta-
tóval történő megszervezésére, valamint a közgyűlés által korábban jóváhagyott, fejlesztési hite-
lek igénybevételéhez szükséges, banki biztosítékok ügye is. A Fidesz-frakció módosító indítványt 
nyújtott be, melyben kezdeményezték, hogy az érintett szakbizottság előzetesen tájékozódjon: 
tárja fel azon önkormányzati vagyontárgyak körét, terhelhetőségét, amelyek a banki jelzálogok 
területén szóba jöhetnek. Az információkat a szakbizottság adja át a közgyűlés számára, és a vég-
ső döntést, mindezek ismeretében, a képviselő-testület hozza majd meg. 

» Ingyenesen és határozatlan időtartammal továbbra is használhatja a Vasgyárban bérbe 
vett ingatlanát a Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) egyházi szervezet. Tíz éve folytatnak misz-
sziós munkát, a számukra bérbe adott ingatlanokat gondosan karbantartják, játszóteret, sportpályát ala-
kítottak ki. Az átadott ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő rezsi-, karbantartási és egyéb költsé-
geket, valamint az ingyenes szolgáltatás miatti adóterhet a határozat szerint a szervezet viseli.

» Részletes beszámolónk a minap.hu-n olvasható!

EzEkről is döntöttEk ›››››››››››››

A testület egyperces néma felállással tisztelgett a közelmúltban elhunyt Gyur-
kó Péter emléke előtt | fotó: Mocsári L.
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Kiosztották a 2011-es megyei Prima Díjakat
Mint korábban beszámoltunk róla, az elmúlt szombaton ünnepélyes keretek között átadták a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Prima Díjakat a Miskolci Nemzeti Színházban. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezeté-
nek elnöksége és a Prima Primissima kuratórium tagjainak közös döntése alapján Prima díjas lett dr. Roósz András, Seres Il-
dikó és dr. Sándor Zoltán, a közönségdíjat pedig dr. Szabó Emese vehette át.

A megyei Prima Díj várományosai három kategóriában indultak. Magyar tudomány kategó-
riában dr. Roósz András egyetemi tanár, akadémikus, az MTA-ME Anyagtudományi Kutató-
csoport vezetője kapta meg az elismerést. Az anyagtudomány területén a kristályosodási és 
átalakulási folyamatok szimulációját kutatja földi és űrkörülmények között. Kitüntetései: Eöt-
vös József-, Nagy Ernő-, Szent Borbála és Akadémiai Szabadalmi díjas mestertanár.

– Korábbi kitüntetéseimet – köztük például az egyik legmagasabb állami kitüntetést, az Eöt-
vös József-díjat –, inkább oktatói tevékenységemért kaptam, a megyei Prima Díjat viszont az 
ipar számára is fontos és hasznos kutatások miatt adta át a megyei vállalkozók köre. Ez tehát az 
ipar elismerése. Úgy gondolom, hogy személyemen és tevékenységemen keresztül az Anyagtu-
dományi Intézet, és maga a Műszaki Anyagtudományi Kar kutatási tevékenységét is elismerték. 
Számomra ez egy nagyon pozitív visszajelzés a Miskolci Egyetemen 43 éve végzett munkámról. 
Szeretnék tovább dolgozni, és ez a díj komoly biztatást jelent számomra a jövőre nézve.

Seres Ildikó színművész, rendező, a Miskolci Nemzeti Színház művésze vehette át a győz-
tesnek járó díjat színház és filmművészet kategóriában. A miskolci operafesztivál kísérő prog-
ramjainak művészeti vezetője, szervezője, rendezője. Kitüntetései: Máthé Baba-díjas, Nívó-
díjas, Déryné-díjas, Jászai-díjas.

– Mint minden visszajelzés, természetesen ez is nagyon fontos számomra. Nagyon örülök an-
nak, hogy megkaptam az idei megyei Prima Díjat. Minden ember tele van kétségekkel, hogy jól 
végzi-e a munkáját. Ezért is nagyon fontos minden díj. Ugyanakkor egyik szemem sír, másik pe-
dig nevet: nagyon szurkoltam ugyanis Csapó Jánosnak. Attól különleges számomra ez a díj a 
korábbi elismeréseimhez viszonyítva, hogy megyei vállalkozók ítélték oda, így öröm számom-
ra, hogy ilyen széles rétegben elégedettek a munkámmal. Külön fontos nekem, hogy emlékez-
nek a páholy partik során megszerzett tapasztalataikra. A színháznak is nagyon fontos termé-
szetesen a vállalkozók véleménye.

Magyar oktatás és köznevelés kategóriában dr. Sándor Zoltán főiskolai tanár, karveze-
tő, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének igazgatója, a miskolci kórus-
kultúra kiemelkedő személyisége, a Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, a Miskolci Hassler Énekegyüttes vezetője nyert.

– Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy én vehettem át a díjat. Úgy gondolom, 
hogy sokan vagyunk a városban, akik szinte megszállottként dolgozunk egy-egy szakterüle-
ten, a díj ezeket az embereket helyezi a figyelem előterébe. Sajnos, azt tapasztalhatjuk, hogy 
Kodály országában a zenei képzés kicsit háttérbe szorult – számomra ezért is fontos, hogy egy 
ilyen időszakban/korszakban egy ilyenfajta tevékenységre is felhívják a figyelmet, errefelé tere-
lik az érdeklődést. Úgy gondolom, hogy a személyemen keresztül a zeneoktatást és a kórusze-
nét is díjazták. Nagyon jólesett, hogy ilyen díjakat is osztanak, hiszen egyre nehezebb körülmé-
nyek között dolgozunk.

A szakmai elismeréseken túl a közönség által legjobban kedvelt személy is elismerés-
ben és nettó negyedmillió forintos pénzdíjban részesült. Az oktatás és köznevelés kategó-
riában jelölt dr. Szabó Emese orvos, gyermekgyógyász, oktató, a B.-A.-Z. Megyei Kórház 
Gyermekrehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa, a GYERE Gyermekrehabilitációs 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, az MTA rehabilitációs munkabizottságának titkára lett a kö-
zönségdíjas.

– Nagyon sokat jelent számomra a díj, főleg azért, mert a közönség talált méltónak az elis-
merésre. A kitüntetés ugyanakkor megerősített abban a meggyőződésemben, hogy munkatár-
saimmal jó úton járunk, és tovább kell folytatnunk a munkánkat. Úgy gondolom, hogy a rehabi-
litációs csapatunknak szól leginkább az elismerés, annak a munkának, melynek során segítjük 
a fogyatékossággal élő gyerekek beilleszkedését társaik közé. Talán többet is jelent számomra a 
közönségdíj, mint a szakmai elismerés.

A gálaesten kiosztották az Év Vállalkozója Borsod-Abaúj-Zemplén megyében cí-
meket is, mellyel olyanokat ismertek el, akik vállalkozásukban maradandót alkottak a tér-
ségben.

1. Az év fűtőtestgyártó vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Betatherm Kft., 
ügyvezető: Bányai Zoltán

2. Az év munkáltatója Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: FUX Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt., tulajdonos-vezérigazgató: Dr. Barkóczi István

3. Az év telekommunikációs vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Telvill Kft., 
ügyvezető: Ágoston László

4. Az év műanyagipari vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: StarPlus Mű-
anyagipari Kft., ügyvezető: Tóth György

5. Az év környezetvédelmi vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: SZATEV Zrt., 
vezérigazgató: Bartha Ferenc

6. Az év édesipari vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Szerencsi Bonbon 
Kft., ügyvezető: dr. Takács István

7. Az év építőipari vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Weinberg ’93 Kft., 
ügyvezető: Derczó István

8. Az év pályázati tanácsadó vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: RPE Consul-
ting Kft., ügyvezető: Huszti Gábor

9. Az év nyelviskola vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Totál Tréning Kft., 
ügyvezető: Horánszky Éva

10. Az év kutató-fejlesztő vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Bay Logi Inté-
zet, ügyvezető: dr. Babcsán Norbert.Sándor Zoltán, Szabó Emese, Seres Ildikó és Roósz András

Az Év Vállalkozója Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Díj kitüntetettjei
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Hajdúszoboszlói pihenés, hihetetlenül kedvező árakon!
A gyógyfürdőtől 500 méterre, családias hangulatú vendéglátással (reggeli és vacsora), 

saját készítésű finom ételekkel, saját parkolóval várjuk kedves Vendégeinket. 

December 15-ig, 6 éjszaka, félpanzióval, 16 000 Ft/fő
December 16-tól január 2-ig,  3 éjszaka, félpanzióval, 15 000 Ft/fő
Egész évben, a legjobb választás magánszemélyek és baráti társaságok részére.

JÄGER PANZIÓ Hajdúszoboszló, Attila u. 51. 
Telefonszám: 06-52/271-066, 06-20/3965-561

Emléktúra a Rákócziak útján
2011 Rákóczi-év megyénkben, ami 
nem csoda, hiszen számtalan tele-
pülés kötődik a fejedelmi családhoz, 
és kínál látnivalókat.

A Rákóczi-szabadságharc be-
fejezésének 300. évfordulója al-
kalmából, a megyei közgyűlés 
döntése értelmében 2011 Rá-
kóczi-év Borsod-Abaúj-Zemp-
lénben. Megyénkben nagyon 
sok Rákóczi-birtok volt, és több 
olyan település is van, amely erő-
sen kötődik a fejedelemhez. Nem 
szabad elfeledkezni az alig né-
hány kilométerrel a határ túlol-
dalára került Borsiról, valamint 
Kassáról sem.

Emléktúrára is felfűzhetjük a 
Rákóczi-emlékhelyeket: Köröm, 
Ónod, Szerencs, Regéc, Sáros-
patak – Borsi és Kassa. Hogy mi 
mindent lehet az egyes helyeken 
látni, azt lehetetlen ilyen röviden 
áttekinteni, de felelevenítjük kö-
tődésüket a fejedelemhez.

1707. május 24-én a körö-
mi mezőn tartott országgyűlé-
sen mondták ki a Habsburg-ház 
trónfosztását. A Rákóczi-szabad-
ságharc idején az Ónodra össze-

hívott országgyűlést a Sajó ára-
dása miatt nem a várban, hanem 
a körömi mezőn tartották. Erre 
emlékeztet a körömi temető kö-
zelében kialakított emlékpark is.

A szerencsi vár többször is volt 
a Rákócziak tulajdonában. Regéc 
várát több mint száz évig birto-
kolták, Zrínyi Ilona hosszú ideig 
élt itt, és II. Rákóczi Ferenc is itt 
töltötte gyermekkora egy részét.

A XVI. században Perényi Pé-
ter építette a sárospataki várkas-
télyt, mely Lorántffy Zsuzsan-
nának az I. Rákóczi György, 
későbbi erdélyi fejedelemmel kö-
tött házassága révén, 1616-ban 
lett a Rákócziak birtoka, és ez-
után élte fénykorát. A fejedelem 
országgyűlést is tartott itt.

Borsi a szülőföldje a későbbi 
fejedelemnek, 1676-ban Zrínyi 
Ilona Sárospatakról Munkácsra 
vezető útja közben szállt meg itt, 
így tulajdonképpen a véletlennek 
köszönhető, hogy II. Rákóczi Fe-
renc március 27-én Borsiban lát-
ta meg a napvilágot. Kassa, az 
Árpád-házi Szent Erzsébet dóm 
pedig a végső nyughelye, ahová 
1906-ban tért haza.                        H. I.

Bányászat – és annak védőszentje Telkibányán
Szent Borbála ünnepe a má-
sodik adventi hétre, decem-
ber 4-re esik. Védőszentje 
bányászoknak, tüzéreknek, 
váraknak. A bányászhagyo-
mányok ápolása iránt érdek-
lő családoknak e jeles nap-
hoz közeledve telkibányai 
kirándulást ajánlunk – de itt 
mindenki jól érezheti magát!

A legenda szerint Kis-Ázsiában élt 
a kereszténységéért lefejezett Szent 
Borbála. Hajdan a lányok pártfo-
gójuknak tekintették, ezen a na-
pon a cseresznyefa ágát vízbe tet-
ték; ha karácsonyra kivirágzott, az 
házasságot jelentett. Szent Borbá-
lát a legtöbben a bányászok védő-
szentjeként ismerik, december 4-e 
a bányásztelepüléseken mindig ki-
emelt ünnepnek számít. 

Aranygombos 
Így van ez Telkibányán is, amely 
egyike azon településeknek, amely-
nek a bányászhagyományai évszá-
zadokra nyúlnak vissza. Nem is 
akármilyen bányászat, hiszen a tör-
ténelmi Abaúj vármegyében talál-
ható település a nemesfémek bá-
nyászatáról híresült el, de itt épült 
meg hazánk első kőedénygyára, a 
hollóházi porcelángyár őse. Főként 
aranyat és ezüstöt bányásztak itt 
már a középkorban. Hogy Arany-
gombos Telkibányaként is emle-
gették, azt valószínűleg Mária Te-
réziának köszönhetik, aki majd’ két 
évszázados pihenés után indította 

újra a bányászatot az 1700-as évek 
közepén, és az itt bányászott arany-
ból készítették a díszőrség gombjait. 

Ezt érdemes megnézni!
Érthető módon Telkibányán szám-
talan látnivaló kapcsolódik a bá-
nyászhagyományokhoz és -emlé-
kekhez. Elsőként ajánljuk az Abaúji 
Múzeumot, ahol Kincsek föld alatt, 
kincsek föld felett – Abaúj termé-
szeti és kulturális értékei címmel le-
het állandó kiállítást megtekinteni. 
Ahogy a településnek, úgy a múze-
umnak is nagy múltja van, a gyűj-
temény alapját a község életében 
meghatározó Kádár család gyűj-
tötte össze, és adományozta a mú-
zeumnak. Megtekintésre érdemes 
az Érc- és Ásványbányászati Mú-
zeum Ipartörténeti Gyűjteménye, 
amely a Zempléni-hegység ásvány-
bányászatának emlékanyagát, a bá-
nyászat és az erdőgazdálkodás kap-
csolatának dokumentumait mutatja 
be. Makettek, szerszámok, leírások 

elevenítik fel a középkori bányászat 
munkafolyamatait. Gazdag gyűjte-
ménye látható Zemplén, illetve To-
kaj-Hegyalja ásványainak.

Telkibánya egyik különlegessé-
ge az egykori Alexandriai Szent Ka-
talin ispotály rekonstruált kápolná-
ja. A telkibányaiak összefogásának 
köszönhetően az 1997-ben megta-
lált eredeti alapokon felépítették a 
középkori ispotályhoz tartozó ká-
polna rekonstruált épületét. Az ol-
tár két mellékalakja közül az egyik 
Szent Rókus, a betegek segítője, az 
elesettek patrónusa, míg a másik – 
nem véletlenül – Szent Borbála. 

Említésre érdemes minden-
képpen a vártemplomot körül-
vevő kopjafás temető. Különleges 
látvány a felszíni perlitfolyás: a vul-
káni eredetű, szilikát tartalmú kő-
zetnek a szemcséi a felszínre kibúj-
va folyamatosan peregnek, mintha 
folyna a finom homok. Telkibánya 
környékén emellett a középkori bá-
nyászat Közép-Európában is ritka-

ságszámba menő tárgyi emlékei a 
megőrzött bányalejáratok, az arany 
őrlő- és mosóhelyei, illetve a speci-
ális művelés maradványai, a horpák 
számíthatnak a figyelmünkre.

Merre mivel?
Az útvonalkereső több mint 72 ki-
lométerre, illetve egy és egynegyed 
órásra taksálja az utat autóval, amit 
a legegyszerűbben a Szikszó, Asza-
ló, Csobád, Forró, Encs, Novajid-
rány, Garadna, Hidasnémeti, Gönc 
útvonalon tehetünk meg. Az útba 
eső településeken most is számta-
lan látnivalót tudunk ajánlani, me-
lyek megtekintésre érdemesek, 
ha megpihenünk útközben. Szik-
szón ilyen a Bethánia kastély, a Tu-
rul-emlékmű, Forrón a művelődési 
ház és szoborpark. Encsen a városi 
művelődési ház és könyvtár, No-
vajidrányban a római katolikus és a 
református templom. Göncön aján-
lani tudjuk a Huszita-házat, a kato-
likus templomot, melynek a köze-
lében nyugszik ismeretlen helyen 
Károlyi Gáspár, a Biblia első magyar 
fordítója. A Dobogó-hegyen állnak 
az 1371-ben alapított pálos kolos-
tor gótikus templomának romjai, 
a Nagy-Amadé-hegyen pedig az 
Amadé-vár romjai.

Telkibányára közvetlenül vonat-
tal nem tudunk eljutni, viszont a 
szomszédos Göncre igen. Onnan 
a Zempléni Tájvédelmi Körzeten 
keresztül alig ötkilométeres túrá-
val elérhetjük. Vonat Göncre szinte 
egész nap megy, de a járatok felénél 
átszállásra van szükség. Autóbusz a 
Búza térről mindössze kettő indul 
egy nap Telkibánya felé, de még 
ezeknél is szükség van átszállásra 
Göncön.   Horváth Imre

SÍKARÁCSONY AUSZTRIÁBAN, NASSFELDEN
4 nap/3 éj, 3*  félpanzióval 48 400 Ft/fő

SÍPARTY HEILIGENBLUTON, december 15–18.
4 nap/3 éj 3* + FP + 3 napos síbérlet 76 800 Ft/fő

SZILVESZTER SZLOVÁKIÁBAN – Donovaly
5 nap/4 éj (szilveszteri vacsorával) 30 600 Ft/fő 

SÍELÉS FRANCIAORSZÁGBAN, 2012. január 7–14.
4 fős stúdióban (szállás, síbérlet) 72 100 Ft/fő 

SÍSZÁLLÁS, AUSZTRIA, VILLACH
szállás + félpanzió, 7 éj (01. 02.–01. 16. között) 44 900 Ft/fő

CARTOUR/ CT-UTAZÓ KFT.
3530 MISKOLC, ARANY J. U. 11–13. (ARANY CORVIN FSZT. 5.)

Tel.: 46/506-299
E-mail: miskolc@cartour.hu
Internet: www.cartour.hu

Apróhirdetés
Csótány, hangya, molylepke, po-
loska, menjen a pokolba, egér, pat-
kány utána. rovar-, rágcsálóirtást 
vállalok a HACCP programon belül. 
teljes objektumirtásnál garanciával. 
telefon: 20/225-2241; 30/473-0268; 
70/506-7889.
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági aj-
tók beépítve már 56 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástech-
nikával. érdeklődni: 30/336-5528, 
www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet;  
nyitva: h–p: 11–15 óráig.
Szobafenyő, 130 cm magas, szép 
formás, eladó. érdeklődni, tel.: 
46/320-264.
Valutapénztárosi végzettséggel 
és gyakorlattal rendelkező hölgyeket 
keresünk. érd.: 46/411-304

l  elhelyezés: 2 ágyas  
standard vagy komfort tip.
szobában

l  ellátás: félpanzió,  benne 12. 31-én 
élőzenés műsoros, svédasztalos szil-
veszteri  vacsora + 1 alkalomra  be-
lépő a gyulai Várfürdőbe

l  árak:  standard szobában 38 000 Ft/fő    
komfort szobában: 42 800 Ft/fő      

Az árak az idegenforgalmi adót nem tar-
talmazzák. Idegenforgalmi adó 18 éves 
kortól fizetendő: 380 Ft/fő/éj.

TölTse a szilveszTerT  
Gyulán,   

a Hőforrás Hotelben***
  2011. 12. 30.–2012. 01. 02./3 éj

információ, foglalás:   
Hőforrás Hotel***

5700 Gyula, rábai M. u. 2.  
tel.: 36-66/463-722,  
fax: 36-66/462-246

e-mail: info@hoforrashotel.hu  
www.hoforrashotel.hu
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Túlhajtotta magát, úgy érzi, még a levegővételben is elfárad. Ám 
megvan az eredménye is: karrierje felfelé ível, és az anyagi helyzete is javul. Érdemes odafigyelnie 
viszont a pénz beosztására, mert a hónap végén nagyobb kiadásra kell számítania. Partnerénél 

kezd szakadni a cérna, az új szerelem pedig nem olyan komoly, mint gondolja. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Végre elcsendesedik az a vihar, amit egy rosszakarójának „köszön-
hetett”, és teljes egészében átadhatja magát a munkájának. Ha mélyebb kapcsolatra vágyik, párjá-
val sokkal kedvesebben és türelmesebben kellene viselkednie. Társasági élete felpezsdülhet. Az új 

kapcsolatba kezdőkre, társat keresőkre izgalmas fejlemények várnak.

iKreK (05. 22–06. 21.) Nem kizárt, hogy a munkahelyén találkozik valakivel, aki felka-
varja szerelmi állóvizét. A meglévő kapcsolatokban a szürkeség jellemző most. Ez a hét nem a sem-
mittevésről fog szólni, ha lustálkodik, vagy készpénznek vesz bizonyos helyzeteket, problémái 

adódhatnak. Pályafutását illetően biztatóak a kilátások, előreléphet a karrierjében.

ráK (06. 22–07. 22.) Személyes fejlődése szempontjából jelentős változásokat hozhat ez 
a hónap. Időt kell hagynia az örömmel végzett tevékenységek, hobbik számára. A rendszeres moz-
gást nem végző Rák-szülötteknek ajánlatos változtatniuk az életmódjukon. Az anyagiakat illetően 

szüksége lesz egy kis önkontrollra, bár most akár még fizetésemelést is kaphat. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Fontos döntés vagy üzletkötés előtt áll. Az égiek szívü-
kön viselik a sorsát, ezért minden rendben lesz. Érdemes félretennie viszont a nagyobb kiadásokra, 
hogy később ne érezze azt, hogy anyagi okokból kénytelen nemet mondani barátai invitálásának. 

A héten remek lehetőségei adódnak új kapcsolatok kialakítására, vonzereje sokakat lenyűgöz. 

szűz (08. 24–09. 23.) Üres a pénztárcája, és azon gondolkodik, hogyan lehetne feltur-
bózni a családi kasszát. Erre azonban még kicsit várnia kell. Előfordulhat, hogy olyan személy iránt 
érez most rajongást, akiről tudja, hogy nem fogja viszonozni az érzelmeit, de ez nem zavarja. A pár-

ral már rendelkezők eséllyel számíthatnak arra, hogy komolyabbá válik kapcsolatuk.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nem lesz könnyű hete, sokszor megterhelő feladatmennyi-
ségre és határidős munkákra számíthat. Munkabírása mindenkit lenyűgöz, és felettesei meggyő-
ződhetnek arról, hogy nagyobb felelősséget is képes vállalni. Többen kérik a tanácsát, ezzel jelezve, 

hogy nagyra értékelik ítélőképességét. Kedvesével erősödik a kapcsolata.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Az új állást keresőknek nem lesz könnyű dolguk, mert heves 
rivalizálásra számíthatnak. De ha ügyesen hangsúlyozza erősségeit, kitárulnak ön előtt az ajtók. 
Maradjon megfontolt anyagi ügyekben! Bár úgy érzi, semmire sincs ideje, tanácsos odafigyelnie 

étrendjére. Ahhoz, hogy csúcsformában legyen, fontos törődnie önmagával.

nyilas (11. 23–12. 21.) Legyen szó akár az otthona szépítéséről vagy a közös hobbik-
ról, most képes lehet a családi, szerelmi kapcsolatok erősítésére. Elfoglaltságai miatt ebben a hó-
napban jobban megválogatja, kivel tölti a szabadidejét. Fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen az 

életmódja, és amikor lehetősége nyílik a szórakozásra, ne fogja vissza magát! 

BaK (12. 22–01. 20.) Komoly támadások érik a munkahelyén, de végtelen nyugalommal 
képes valamennyi kritikát elhárítani. Sikerül is visszavernie a támadást. Lassan túl van a megméret-
tetések sorozatán, néhány nap múlva élvezheti a megérdemelt pihenést. Bár ez a hónap is állhata-

tosságot követel, már most hagyjon időt a kikapcsolódásra, a regenerálódásra.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Gondolja végig, mit áldoz fel egy esetleges futó viszonyért, 
mert a kapcsolata, házassága is rámehet. Anyagi téren már túl van a nehezén. Igyekezzen minél 
több dologban előre tervezni! Most abból profitálhat a legtöbbet, ha elmélyül egy érdeklődési kö-

rébe vágó tevékenységben, sokat gyakorol, új készségeket és technikákat sajátít el. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Magánéleti problémái elterelhetik a figyelmét hivatása fontos-
ságáról. Erre anyagilag ráfizethet, sőt, az elmulasztott lehetőség sem tér vissza egyhamar. Igyekez-
zen megtalálni az összhangot a személyes elfoglaltságai és a kötelezettségei között. A barátok 

most sokat segíthetnek, sőt, némelyik új ismerőse baráti körének oszlopos tagjává válhat. 

Ismeri Ön Miskolc  
új testvérvárosát?

Tisztelt Olvasó! Új testvérvárossal gazdagodott Miskolc! Hétfőn írták alá 
az együttműködési megállapodást, mely után Asan testvérváro sunk 
lett. De vajon ismeri Ön Asant? Hamarosan kiderül! Négyrészes kereszt-
rejtvény-játékunkban a várossal kapcsolatos információkat rejtettük el! 
A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb december 15-e 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. 
A helyes megfejtők között a MIKOM ajándékaként könyvet, és a Szer-
viz Iroda (Miskolc, Mártírok útja 1.) jóvoltából strandtáskát sorsolunk ki.
Előző játékunk helyes megfejtései voltak: 1. Doborján, 2. Bayreuth, 3. 
Esztergomi mise, 4. Faust szimfónia. Strandtáskát nyert: Pelyhéné Bar-
na Csilla Miskolc, Szinyei Merse Pál u. Könyvnyereményben részesül: 
Mágori Józsefné Miskolc, Könyves Kálmán u. Nyereményeiket a fel-
ajánlónál vehetik át.
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Kilián: a legidősebb lakótelep
Bár egy ideje már új neveket kapott a két miskolci városrész, 
az ott élők számára továbbra is Észak- és Dél-Kilián Diós-
győrnek a stadiont követő része, azaz az Előhegyi és a Kender-
földi lakótelep. Persze érthető, ha a lakók nehezen szoknak át 
az új elnevezésekre, öt évtizedes társasházakat találunk itt, en-
nek megfelelően a lakosság átlagéletkora is magas.

A koros lépcsőházak között nem 
kis változást és ezzel együtt felfor
dulást jelentett a villamospálya épí
tése. Ezen a szakaszon már túl van
nak a munkákon, a pálya elkészült, 
a villamos is újra jár, az utolsó si
mítások és a megállók felépítmé
nyeinek az elkészítése van még hát
ra. Nem értek azonban még véget 
az egyeztetések a lakókkal és a ki
vitelezőkkel, épp egy ilyen megbe
szélésről érkezik Seresné Horváth 
Zsuzsanna, a terület önkormány
zati képviselője, amikor nekivá
gunk, hogy bejárjuk a városrészt és 
beszélgessünk róla. 

Fontos a miskolciak véleménye
A képviselő ugyanis fontosnak 
érzi, hogy a lakókkal, a miskol
ciakkal a lehető legmesszebbme
nően egyeztessen a területet érin
tő nagyberuházásokról. Az elmúlt 
hónapokban a megállók pontos 
helyéről konzultált többször, most 
a zebrák felfestése adott okot a 
megbeszélésre.

Ahogy a lakosság véleményét 
kikérték a kiliáni részt érintő má
sik nagy beruházás, a biomassza
fűtőmű kapcsán is. Igaz, Seresné 
szerint a fórumokat és egyeztetése
ket korábban kellett volna megfe
lelően megtenni, de most sem volt 

még késő, hogy a lakosok ponto
san megtudják, miről is van szó, és 
így könnyebben elfogadják a beru
házást, amely egyébként 1100 lakás 
fűtését fogja gazdaságosabb és zöl
debb energiával megoldani, mint a 
korábbi gázkazánok. A fejlesztés
hez tartozott 900 méternyi vezeték 
fektetése is, amely összeköti a Do
rottya utcai és a kiliáni (kenderföl
di) kazánházakat. Ezt a régi kisvas
út nyomvonalán, a Kandó Kálmán 
utcai társasházak mögött fektették 
le, a tervek szerint tavasszal ott jár
da épülhet majd. 

Visszakapott világítás
A délkiliáni városrész szíve az 
egykori Otthon étterem (most a 
Szentpáli István Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola tanulóétterme) előt
ti parkosított tér, ahol a környé
ken élők nagy része nap mint nap 
megfordul. Éppen ezért kapott a 
nyáron nagyobb figyelmet is, és a 
szolgáltatóház fekete, kopott, ár
kádos vasszerkezetét a képviselő 
lefestette pirosra, illetve a falakról 
eltüntették a falfirkákat. A megfe
lelő állapot megőrzéséről egy tér
figyelő kamera is gondoskodik, 
de Seresné Horváth Zsuzsanna 
a lakosok figyelmét is felhívta rá, 
hogy óvják meg együtt. A régen itt 
élők jól emlékeztek rá, hogy egy
kor az árkádsor igazi fényárban 
úszott, ezért azt kérték, ha van rá 
mód, állítsák ezt vissza, ami szin
tén megtörtént, így esténként tel
jes kivilágítás várja az erre járókat, 
melynek költségét, vagyis a vil
lanyszámlát a képviselői alapjából 
finanszírozza Seresné.

A városrész korából fakadóan 
rengeteg javítással, helyreállítás
sal kell megbirkóznia a képviselő
nek, ugyanakkor komoly gondot 
jelent, hogy a sűrűn épült és la
kott területen nincs megfelelő tere 
a fiataloknak a mozgáshoz, spor
toláshoz, ami bizony időnként 
generációs problémákat is okoz. 
Éppen ezért vetődött fel az ötlet, 
hogy a tejgyár mögött ki lehet
ne alakítani olyan területet, ahol 
a fiatalok sportolhatnának, játsz
hatnának anélkül, hogy ezzel za
varnák az idősebbeket. Seresné 
Horváth Zsuzsanna keresi a pénz

ügyi lehetőségeket, elsősorban 
pályázat formájában, hogy ez ne 
csak terv maradjon. 

Folyamatos javítások
Idén a meglévő lehetőségek, tehát 
elsősorban a képviselői alap szabta 
határok mentén igyekezett a lakók 
komfortérzetét javító munkákat 
elvégezni. Ilyen volt a környéken 
szintén feszítő parkolási gondok 
enyhítését szolgáló parkoló kiala
kítása a Kandó Kálmán utca 6–12. 
előtt. Elkészülhetett a Könyves Kál
mán és a Kandó Kálmán utca ke
reszteződésében a járdák akadály
mentesítése. A diósgyőri temető 
bejárata előtt megoldották a csapa
dékvízelvezetését, itt ugyanis esők 
után megállt a víz. A Kondor Béla 
utcában a járda meghosszabbítá
sához a tervek már elkészültek, a 
hossza miatt elég komoly összeg

be kerül a kivitelezés, de jövőre leg
alább egy szakaszát mindenképpen 
szeretné a képviselő elkészíttetni. A 
Kacsóh Pongrác utca két, évelő vi
rágokkal beültetett ágyást is kapott, 
hamarosan pedig egy homokozó is 
elkészül majd. 

Ezek mellett számtalan kisebb 
munkára volt szükség, padokat 
újítottak fel, homokozókat töltöt
tek fel, játszótereken javították a 
játszóeszközöket, járdákat, utakat, 
lépcsőket javítottak ki, kátyúztak. 
Sok a területen a park, amelyeket 
gondozni kell, illetve a lakóházak
kal egyidős, hatalmas fák állnak a 
lépcsőházak között, amelyek folya
matosan igénylik a gallyazást, né
hányat pedig az elöregedés, kiszá
radás miatt ki is kellett vágni.

A kiliáni városrészben sok okta
tási és szociális intézmény is meg
található: bölcsőde, általános isko

lák, négy óvoda, négy középfokú 
oktatási intézmény, szociális ellátó, 
idősek otthona, ezek szintén folya
matos odafigyelést és támogatást 
igényelnek a képviselőtől.

Nem szenved hiányt azonban 
agilitásban és tervekben Seresné 
Horváth Zsuzsanna, jövőre az 
északkiliáni városrész szívének 
számító Kuruc utcai nagyparkra 
szeretne nagyobb figyelmet és tá
mogatást fordítani, itt ugyanis több 
ezer ember tölti az idejét. A Kuruc 
utcában egyébként néhány „fészek
rakó” család is borzolja a kedélye
ket, ezt szintén igyekszik nyomon 
követni, és támogatni a megoldást 
szorgalmazó jogszabályi változá
sokat. Az egykori Otthon étterem 
melletti térnek pedig nevet szeretne 
adni, mely kapcsán a lakók vélemé
nyét, ötleteit fogja kikérni.

H. I.
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November 19. | szombat » Labdarúgás: NB I, ZTE – DVTK, Zalaegerszeg, 16.00. » 
Műkorcsolya: 6. Kelet-Magyarország kupa nemzetközi verseny. Miskolc, Jégcsarnok, 10.00  
» Floorball: Diákolimpia I–VI. korcsoport, országos selejtező, Miskolc, Egyetemi körcsarnok, 8.00.

November 20. | vasárNap » Műkorcsolya: 6. Kelet-Magyarország kupa nem-
zetközi verseny. Miskolc, Jégcsarnok, 9.00. » Röplabda: NB I női, Albrecht-Miskolci VSC MISI – 
BITT Kaposvár. Miskolc, Csokonai utcai csarnok, 17.00. » Jégkorong: MOL Liga, Corona Fenestela 
Braşov – Miskolci JJSE. Brassó, 19.00. » Futsal: Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége OB, 3. 
játéknap, Miskolc, Generali Aréna, 9.30.

November 22. | kedd » Jégkorong: MOL Liga, Steaua Rangers – Miskolci JJSE, Buka-
rest, 17.30.

November 25. | péNtek » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci JJSE – Brassó, Miskolc, Jég-
csarnok, 18.30.

November 26. | szombat » Kosárlabda: NB I A csoport, DKSK-MISI – Vasas, Mis-
kolc, Generali Aréna, 18.00. » Floorball: OB 2, Miskolci SzFSE–White Sharks HC, Miskolc, Genera-
li Aréna, 13.00.

November 27. | vasárNap » Labdarúgás: NB I, DVTK – FTC, Miskolc, Diósgyőri sta-
dion, 18.00. » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci JJSE – Steaua, Miskolc, Jégcsarnok, 14.00. 
» Futsal: NB I, Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz – Ferencváros, Miskolc, Generali Aréna, 15.30.
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Vereség a jégen,  
siker a pályán kívül
Noha a magyar váloga-
tott a negyedik helyen zárt, 
a jégkorong Négy Nem-
zet Torna szervezési szem-
pontból sikeres volt.

A miskolci Jégcsarnok adott ott-
hont múlt hétvégén a jégkorong 
Négy Nemzet Tornának, ame-
lyen a magyar mellett az olasz, 
az osztrák és a japán válogatott 
vett részt. Az eseményt a Ma-
gyar Jégkorong Szövetség a Mis-
kolci Jegesmedvékkel közösen 
szervezte meg úgy, hogy mind-
ez Miskolc városának egyet-
len forintjába sem került, a le-
bonyolításban pedig a Miskolci 
Szabadidőközpont teljes sze-
mélyi állománya, valamint kö-
zel harminc önkéntes is segéd-
kezett.

Habár a magyar nemzeti 
csapat csak a negyedik helyen 
végzett – sorrendben Olasz-
ország, Japán és Ausztria mö-
gött, valamennyiüktől vereséget 
szenvedve –, Miskolc számára 
sok pozitív hozadéka volt a há-
romnapos mérkőzéssorozatnak: 
rengeteg vendég érkezett a vá-
rosba, melynek több tízmilliós 
bevételt generált a viadal.

A szervezők értékelése szerint 
a csapatok, a vendégek és a szur-

kolók elszállásolását több mint 
tíz miskolci hotel, panzió végez-
te, az ebből származó bevételük 
elérte a tízmillió forintot. Volt 
szálláshely, amely a küzdelemso-
rozat alatt telt házzal működött.

További, közel ötmillió fo-
rint forgalmat könyvelhetnek el 
a tornán egyéb szolgáltatásokat 
végző miskolci vállalkozások 
(személyszállítás, vendéglátás, 
hang-, fény- és pirotechnika).

A torna sajtóvisszhangja is 
rendkívül nagy volt. Mintegy 
60 magyarországi médium (új-
ságok, internetes oldalak, rá-
dió- és televíziós csatornák) 
összesen közel 500 cikkben, tu-
dósításban, riportban adott hírt 
az eseményről, emellett japán, 
osztrák és olasz stábok is meg-
jelentek a Jégcsarnokban. A tor-
na hat mérkőzését az egyik honi 
sportcsatorna élő, egyenes adás-
ban közvetítette.

A magyaroknál lehetőséget 
kaptak a Miskolci Jegesmedvék 
játékosai, Dubek Vladimir, Bu-
dai Krisztián, valamint rendre 
jégen volt a Macik egykori ka-
pitánya, Láda Balázs. A hazai-
ak szövetségi kapitánya, Kevin 
Primeau sok fiatalt kipróbált, a 
Svédországban játszó tehetség, 
Hári János debütált, s biztató az 
is, hogy a későbbi tornagyőztes 
olaszok csak a hosszabbításban 
tudták legyűrni a mieinket.

Kelet-Magyarország Kupa: 4 ország, 130 induló 
Rendkívül látványosnak 
és élvezetesnek ígérkezik 
az a nemzetközi korosz-
tályos, rekreációs és adult 
műkorcsolyaverseny, amely 
szombaton kezdődik a Jég-
csarnokban.

A rendező Havasszépe Sport Egye-
sület és Jégszínház a viadallal a kor-
osztályos, valamint a rekreációs 
céllal műkorcsolyát művelők szá-
mára biztosít versenyzési lehetősé-
get. A jogelőd Honvéd szakosztály 
2002-es megalakulásakor ugyanis 
célul tűzték ki a versenysport vidé-
ki utánpótlás-nevelését és azt, hogy 
a miskolci és környékbeli települé-
sek gyermekeinek rendszeres, kul-
turált téli sportolási lehetőséget 
teremtenek. 2009 nyarától kezdő-
dően Havasszépe SE néven a jég-
színházi produkciókkal bővítették 
tevékenységüket.

– Célunk az volt, hogy a kü-
lönböző technikai tudású korcso-
lyázóknak együttes fellépési le-
hetőséget biztosítsunk – mondta 
érdeklődésünkre Bikfalvi Tünde 
vezetőedző. – Példát akarunk mu-
tatni a rekreatív értékű korcsolyá-
zásra és a klubszellem kialakításá-
ra. A Nyugat-Európában ebben a 
sportágban már hagyományok-

kal rendelkező egyéni és csoportos 
versenyszámhoz hasonlóan szeret-
nénk, ha Magyarországon is elter-
jedne, megvalósulna ez a fajta új-
szerű tevékenység.

A szakember elmondta, hogy 
hatodik alkalommal rendezik meg 
a Kelet-Magyarország Kupa via-
dalt. Erre az idén négy országból 
130 résztvevőt várnak.

– Három napra terveztük a 
programot, de több hazai klub 
is megkeresett bennünket, hogy 
gondot okoz nekik a korai érkezés, 
sokan ugyanis dolgoznak – folytat-
ta Bikfalvi Tünde. – Ezért módo-
sítottunk, egy kicsit átalakítottuk 
a programot, és kétnaposra szűkí-

tettük. Ez azt jelenti, hogy szom-
baton és vasárnap reggeltől estig 
nagyüzem lesz a Jégcsarnokban. 
A hazaiakon kívül jönnek verseny-
zők Romániából, Szlovákiából és 
Törökországból is. Az idei viada-
lon bevezetjük az ISU pontozásos 
rendszert, úgy történik az értéke-
lés, mint a rangos nemzetközi ese-
ményeken.

Azt is megtudtuk, hogy 19 kate-
góriában hirdetnek eredményt. A 
versenyzői, a rekreációs és az adult 
csoportokban kiélezett csatározás 
várható, hiszen 24 klub képviselői 
lépnek jégre. A vetélkedés szomba-
ton 10 órakor kezdődik.

Doros. L.

Póló Nagyváradon
A megalakulás óta elvégzett mun-
ka lemérésére kínált kitűnő alkal-
mat a Miskolci Városi Sportiskola 
vízilabdázói számára a Nagyvára-
don megrendezett utánpótlás-vízi-
labdatorna. Az 1999-es korosztály 
két csapatával vágtak neki a területi 
bajnokságnak. Az első forduló után 
az első csapat 2–2 győzelemmel, il-
letve vereséggel a harmadik helyen 
áll, gólkülönbsége 47–39. A máso-
dik vonal nyolcadik, esetükben 16–
46-os a gólkülönbség. 

A legjobb nyolc között a Diósgyőr
Veresége ellenére tovább-
jutott a Ligakupa csoport-
köréből a DVTK; a sorozat 
februárban folytatódik a ne-
gyeddöntővel.

Az egyre csípősebb idő ellenére 
két-háromezer néző látogatott ki 
az országos sporttelevízió által is 
közvetített DVTK – DVSC Liga-
kupa rangadóra, mely az elsőségről 
döntött az E jelű kvintettben.

A hazai piros-fehérek ellenfe-
lükhöz hasonlóan tartalékosan 
álltak fel: Budovinszky Krisztián, 
Lippai Ákos, José Luque és Fran-
cisco Gallardo is hiányzott az alap-
csapatból. Utóbbi kettő nem, hon-
fitársuk, Enrique Carreňo viszont 
megtapasztalhatta, milyen is lehet 
télen a pályán Magyarországon – 
náluk, Sevillában ilyenkor még 20 
Celsius-fok van…

A DVTK végig uralta a találko-
zót, ám az első félidő végén jókora 
szerencsével a debreceniek szerezték 
meg a vezetést Adnan Alisic révén.

A második félidőre az „át-
fagyott” Carreňo helyére beállt 
L’Imam Seydi sok gondot okozott a 

Loki védelmének, egy alkalommal 
a gólvonalról mentettek a francia-
szenegáli támadó elől a vendégvé-
dők – ám betalálnia nem sikerült.

1–0-ás veresége ellenére ott van 
a három legjobb csoportmásodik 
között a Diósgyőr, így továbblépett 
az egyenes kieséses szakaszba. Ki-
alakult tehát a legjobb nyolc mező-
nye – a második helyezettek közül 
a Győri ETO és a Pécs nem tud-
ta biztosítani a helyét –, a negyed-
döntő résztvevői: DVSC-TEVA, 
Kecskeméti TE, DVTK, Videoton, 

MTK Budapest, Kaposvári Rákó-
czi, Lombard Pápa, MVM Paks.

A negyeddöntők első mérkőzése-
it február 22-én rendezik, míg a visz-
szavágókra március 7-én kerül sor, a 
párosításokat később sorsolják.

A liga után még két-két bajnoki 
és Magyar Kupa-meccs vár 2011-
ben a DVTK-ra. Szombaton dél-
után 4 órától Zalaegerszegen vizi-
tálnak a piros-fehérek. A zalaiak a 
Ligakupa utolsó körében első győ-
zelmüket könyvelhették el május 
óta, bajnokin azonban nyeretle-

nek még a szezonban. Emlékezhe-
tünk, a nyitányon, júliusban 4–1-
re győzték le a kékeket Miskolcon 
Benczés Miklós tanítványai Seydi 
duplájával, valamint Luque és 
Gohér Gergő góljával.

Közben már fél szemmel a kö-
vetkező erőpróbára, a Ferencvá-
ros elleni mérkőzésre gondolnak 
a szurkolók, akik lapzártánkig alig 
hagytak jegyeket a belvárosi érté-
kesítési helyeken, a telt ház tehát 
már most garantált!

S. P. | fotó: M. L.

» Grand Prix Miskolcon! Városunkban rendezik meg 2012. június 16-án a 2013-as sa-
lakmotor Grand Prix kvalifikációs sorozat ötödik selejtező fordulóját. A miskolci futam egyben záró 
versenye lesz a selejtezősorozatnak. 
» Újra nyert a DKSK. Megszerezte második győzelmét a női kosárlabda NB I A csoportjá-
nak nyolcadik fordulójában a DKSK-MISI: Hadžovićék idegenben nyertek 69–43-ra a Cegléd ellen. 
Sikerükkel a nyolcadik helyre léptek fel a tabellán.

» Hatból hat. A nagy rivális Univerzum-Aramis csapatát is felülmúlta (5–2) Csömörön a lis-
tavezető Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz futsalcsapata a női NB I hetedik fordulójában, így to-
vábbra is pontveszteség nélkül éllovas.

» Tízgólos kiütés. Remek egyéni és csapatmegoldások eredményeként nagyarányú, 18–8-as 
győzelmet aratott a Miskolci Szabadidőközpont FSE gárdája. a Kecskeméti Református Kollégium csa-
pata ellen a floorball OB2 hetedik körében.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Újabb rangos
úszóverseny
300 fiatal tehetség részvételével ren-
dezték meg a miskolci Kemény 
Dénes uszodában a megyei úszó-
szövetség legnagyobb tradíciók-
kal bíró eseményét, a 24. Bitskey-
emlékversenyt. 

A hagyományoknak megfele-
lően a viadal részeként immár 17. 
alkalommal tartották meg a Test-
vérvárosok kupáját is. Katowice, 
Kassa, Marosvásárhely, Eperjes és 
Miskolc klubjai mellett a megyé-
ből és szerte az országból érkez-
tek úszóegyesületek a korosztá-
lyos erőpróbára, melyen a borsodi 
megyeszékhelyet az MVSI, a Club 
Laguna és a Swimming Penthatlon 
Club képviselte.
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Megújuló épületek, megújuló városkép
Miskolc patinás, történelmi hangulatú épületeinek 
homlokzatai, üzletportáljai újultak meg 2011-ben 
az Integrált Városfejlesztési Stratégia belváros-fej-
lesztéseinek köszönhetően.

A szecessziós stílusban, 1911-ben épült Weidlich-palota, 
amely a város első áruháza, az akkori Miskolc legnagyobb 
bérháza volt.

A késő barokk, klasszicista stílusban épült Belvárosi 
református templom – ismertebb nevén Kakas-templom 
–, amely 1808 óta áll helyén, a Kossuth utcában.

A falkutatás feltárásainak köszönhetően visszakapta 
hajdani homlokzatát a 19. század közepén épült egykori 
alispáni ház, az Ady Endre utca 5.

Az 1830 körül késő klasszicista stílusban készült Ady 
Endre u. 18-20. alatti épülettömbben működött egykor a 
vaskereskedés az „Arany Kaszához” – innen származik a 
ház mai elnevezése is.

 Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megvaló-
suló Miskolc belváros rehabilitációja projekt (ÉMOP-
3.1.2/C-2009-0001) keretében felújított ingatlanok: 
Széchenyi u. 19., Széchenyi u. 27., Széchenyi u. 31., Szé-
chenyi u. 61., Ady E. u. 5., Ady E. u. 18., Ady E. u. 20., Hu-
nyadi u. 5. 

A Széchenyi, az Ady és a Hunyadi utcai ingat lan-
felújítások a MIK Zrt., a Belvárosi református templom 
homlokzat-rekonstrukciója a Miskolc Belvárosi Refor-
mátus Egyházközség projekteleme.

Weidlich-palota

Az egykori alispáni ház A hajdani vaskereskedés az „Arany Kaszához”

Kakas-templom 

„Múltidézés a jelen tükrében... ...jelenetfüzér az iskola életéből”

Berzeviczy 125. juBileumi gálaműsor
2011. december 2-án 15.00 és 19.00 órai kezdettel

Jegyek: 1000 Ft/fő – vásárolhatók a Berzeviczy 
Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központban  
(3525 Miskolc, Hősök tere 1.) 8.00–16.00 óra között.

További információ:  
06-46/347-881, berze125@berzeviczy.sulinet.hu

Ünnepeljük együtt… idézzük fel az emlékeket!



November 19. | szombat
10.00 | Alternatív őszi egészségnap. Ady Endre 

Kulturális és Szabadidő Központ.
10.00 | Fogathajtó verseny. Balogh Liget Kupa, 

első forduló. Balogh-Liget Lovas Klub.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti 

gyermekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
17.00 | Katalin-bál. VOKE Vörösmarty Művelő-

dési Ház.
20.00 | Bányai Unplugged Band, Szelíd Áll-a-

tok-koncert. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

November 20. | vasárNap
10.30, 14.00 | Zene-bona, szanaszét. Jótékony-

sági műsor. Miskolci Csodamalom Bábszínház.
16.00 | Vasárnapi bál. Vörösmarty Művelődési Ház.
17.00 | Márton-napi tollasbál. Nyugdíjas Magá-

nyosok Klubja. Aranykor Szociális Intézmény.

November 21. | hétfő
10.00 | Ifjúsági kvízjáték díjátadó ünnepsége 

és hangverseny. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 
vetélkedőjének lezárása. Művészetek Háza.

16.00 | Hogyan támogathatjuk „új” gyerekein-
ket? Kociszewski Csilla konzulens, tanár és alterna-
tív lélekgyógyász előadása. Holdam udvar.

November 22. | kedd
15.00 | Ifjú szívekben élek. Szavalóverseny. Ady 

Endre Kulturális és Szabadidő Központ.
17.00 | Rákóczi hadnagya. Filmvetítés és tárlatve-

zetés. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

November 23. | szerda
14.00 | Bibliai történetek gyermekeknek. Fecs-

ke Csaba, József Attila-díjas költő könyvbemutató-
ja. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

14.00 | Találkozó a Nógrádiakkal. Vendég: Nógrá-
di Gábor és Nógrádi Gergely. József Attila Könyvtár.

15.00 | Palócország szülötte: Mikszáth Kálmán. 
Praznovszky Mihály irodalomtörténész előadása. 
Petőfi Sándor Könyvtár.

17.30 | Feltámadott. Restás László adventista lel-
kész előadása. ITC-székház.

17.00 | Hidat vagy falat emel a düh? ArTTér. 
Miskolci Galéria, Feledy-ház.

18.00 | Világjárók Társasága. Costa Brava, Tossa de 
Mar, Blanes, Barcelona, Madrid. Kuripla József vetí-
téses előadása. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

November 24. | csütörtök
10.00 | A hormonok egyensúlya. Szigethy Gabri-

ella előadása. Holdam udvar.

11.00 | Dallamok szárnyán. Almássy Zsóka ének-
művész koncertje. Petőfi Sándor könyvtár.

17.00 | Táncház kicsiknek és nagyoknak. Ifjúsá-
gi és Szabadidő Ház.

17.30 | XI. Lengyel Filmnap megnyitó. Művé-
szetek Háza.

17.30 | Lakodalmas táncház. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

November 25. | szerda
09.30 | Angol mondókázás. Holdam udvar.
15.00 | Versfolyam. Csetneki József műsora. Szabó 

Lőrinc Könyvtár.
16.00 | Emlékpróba. Vendég: Bozóky Mara jelmez- 

és díszlettervező. Színészmúzeum.
20.00 | Jazz7 koncert. Művészetek Háza, kávézó.

November 26. | szombat
09.00 | Adventi családi délelőtt. Petőfi Könyvtár.
09.00 | Adventi virágkötészet. József Attila Könyvtár.
09.30 | 2012 és a jelenkor változásai. Spirituális 

konferencia. Földes Ferenc Gimnázium.
11.00 | Virágzó népművészet. Díjátadó és kiállí-

tás-megnyitó. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
16.00 | Adventi kézműves délután. Nyilas Misi Ház.
18.00 | La Mancha lovagja. A Romano Teatro elő-

adása. Romano Teatro próbahelyisége. 

18.00 | A Diósgyőri Várfesztivál a Millenniumtól 
napjainkig. Szűcs Árpád fotókiállításának meg-
nyitója. Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ.

19.00 | Muzsikás koncert és táncház. Ady Endre 
Kulturális és Szabadidő Központ.

21.00 | Kamikaze zumbaparti. Ifjúsági és Sza-
badidő Ház.

November 27. | vasárNap
10.30 | Meseláda. Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Adventi gyertyagyújtás.. Szent István tér.
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November 17–23. | szerdáig | 15.00 A szerelemről 
és más démonokról; feliratos Costa Rica-i–kolumbiai 
filmdráma | 16 | (Béke) | 20.00 Elhurcolva; feliratos ame-
rikai akcióthriller |16 | (Uránia).

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

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

November 24–30. | szerdáig | 15.30 Út a semmibe; 
magyar dokumentumfilm | 12 | (Uránia) | 20.00 Álmok 
otthona; feliratos amerikai misztikus thriller | 16 | (Uránia).

November 25–30. | szerdáig | 17.30 A bőr, amelyben 
élek; feliratos spanyol filmdráma | 16 | (Uránia).

November 24. | csütörtök | 17.30 11. Lengyel 
Filmnap: Vinci; lengyel akcióvígjáték | 12 | (Uránia).

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

tos fr.–belga életrajzi film | 12 | (Uránia).
November 17–20. | vasárNapig | 17.00 Nem beszé-

lek zöldségeket; feliratos fr. vígjáték | 12 | (Béke).
November 17–23. | szerdáig | 19.30 Séraphine; fel-

iratos fr.–belga életrajzi film | 12 | (Béke).
November 21–23. | szerdáig | 17.00 Menedék; fel-

iratos fr. filmdráma | 16 | (Béke).
November 24–30. | szerdáig | 19.30 Mosás, vágás, 

ámítás; feliratos fr. romantikus vígjáték | 12 | (Béke).
November 24–27. | vasárNapig | 17.00 Született 

feleség; feliratos francia vígjáték | 12 | (Béke).
November 28–30. | szerdáig | 17.00 Srác biciklivel; 

feliratos, belga–fr.–olasz filmdráma | 12 | (Béke).

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

programajánló ››››››››› a miskolc televízió műsora ››››››››››››
November 21. | hétfő 06.00 Az előző esti adás 

ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-tech, házépítők műso-
ra (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívu-
mából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Halálos felvételek, amerikai film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 22. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, 
életmódmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
ZTE – DVTK labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Válás olasz módra, olasz film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

November 23. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euró-
ra 10. rész: A magyar EU-elnökség (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Szabadegyetem, előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Bali: Érzéki egyensúly 1., 2. rész, magyar úti film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 24. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Bár-
ka: Úton – portré Balogh Tiborról, dokumentumfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturá-
lis magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Csoda Sage Creek-ben, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 25. | péNtek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Bárka: An-
gyalok néma testvérei, magyar dokumentumfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az ellenség kö-
zelében, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság

November 26. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bárka: 
Devecseri fiúk, magyar dokumentumfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat 
TV) (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei műsor 23.00–07.00 Képújság.

November 27. | vasárNap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Ben cze-
show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális maga-
zin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» A miskolci katolikus kórusok 
Szent Cecília-napi hangversenyét vasárnap, 
november 20-án délután fél 5 órától rendezik 
meg a mindszenti templomban.

» November 24-én, csütörtö-
kön délután fél 6 órától a Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium dísztermében a KÉSZ mis-
kolci csoportja Olvassuk együtt című sorozata 
következő előadásán Jorge Luis Borges: Márk 
evangéliuma című novelláját Várnai Aladár, 
a Fráter György Katolikus Gimnázium taná-
ra mutatja be.

» November 26-án, szombaton 
délután 4 órakor a minorita templomban 
tartják meg a Fráter György Katolikus Gim-
názium diákjainak szalagavató szentmiséjét.

harang-hírek ›››››

HIRdetés

HIRdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Alkonyat – Hajnalhasadás (F pre-
mier) | BA | 10.40 (szo–v), 13.00, 15.20, 
17.40, 20.00 – 22.20 (p–szo)
Halhatatlanok (MB digitális 3d)  
| 16 | 11.15 (szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Hogyan lopjunk felhőkarcolót 
(MB) | 12 | 10.00, 12.00 (szo–v), 14.00, 
16.00, 18.15, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Éjfélkor Párizsban (F) | 12 | 11.45 
(szo–v), 14.30 (k–sze), 16.30, 18.30, 
20.30 (kivéve h), 22.30 (p–szo)
Tin Tin kalandjai (MB digitális 3d)  
| 12 | 11.00 (szo–v), 15.15, 19.45
A segítség (F) | 12 | 14.30 (kivéve k)
Kémkölykök 4 – A világ minden 
ideje (MB digitális 3d) | 12 | 10.15 
(szo–v), 14.15, 16.15
Parajelenségek 3. (F) | 16 | 22.00 (p–
szo)

Egy nap (F) | 12 | 10.00 (szo–v), 17.15 
(kivéve k)
Delfines kaland (MB digitális 3d)  
| KN | 13.00, 17.30
Vasököl (MB) | 16 | 20.15 (kivéve sze)
Hupikék törpikék (MB digitális 3d)  
| KN | 12.15 (szo–v)
Lopott idő (MB) | 12 | 10.45 (szo–v), 
13.00, 15.00, 17.15, 19.30 (kivéve 
sze), 18.00, 20.15 (csak sze), 21.45 (p–
szo)
A dolog (F) | 18 | 19.30 (kivéve k), 
21.30 (p–szo)
Barátság extrákkal (MB) | 16 | 14.15 
(kivéve h)
Fertőzés (MB) |16 | 12.15 (szo–v), 
18.00 (kivéve sz)

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 17–23. ››››››››››

Továbbtanulási lehetőségek  
a TISZK szervezésében
2008. szeptember 1-jén Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata létrehoz-
ta a Széchenyi István Térségi Integrált 
Szakképző Központot, miskolci szék-
hellyel. „A szak- és felnőttképzés struk-
túrájának átalakítása – TISZK rendszer 
fejlesztése” pályázat keretében a Szé-
chenyi István TISZK 237 945 600 fo-
rintot nyert a szakképző intézmény-
rendszer kialakítására. A pályázat a 
Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram társfinanszírozásával valósult meg a 
TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0010 számon.

A TISZK vezető iskolája, a Szeme-
re Bertalan Szakközépiskola, Szakisko-
la és Kollégium mint fogadó iskola várja 
a szakképzésben továbbtanulni szándé-
kozó diákokat a TISZK másik szakképző 
intézményéből, a Baross Gábor Közleke-
dési és Postaforgalmi Szakközépiskolá-
ból és a régióból egyaránt.

A Széchenyi TISZK egyrészt közös-
ségi funkciókat is ellát, amelyek kereté-
ben elsősorban tanulóik számára biz-
tosítanak komplex szolgáltatásokat a 
pályaválasztás és a pályaorientáció, a 
karriertanácsadás területén, de a hátrá-
nyos helyzetű fiatalok és családjaik szá-
mára is kínálnak külön szolgáltatásokat. 
Másrészt – mint piaci szereplő – olyan 
szolgáltatásokat is nyújt (pl. felnőttkép-
zés, tanműhelyek rendelkezésre bocsá-
tása), melyek révén bevételre tesz szert. 

A TISZK-en belül megvalósult az iskolai 
rendszerű szakképzés mellett a felnőtt-
képzés, a rész-szakképesítések megszer-
zésének lehetősége, a hátrányos helyzetű, 
a roma, a fogyatékkal élő fiatalok szak-
képzésbe való beléptetése és lemorzso-
lódásuk csökkentése, esélyegyenlőségük 
javítása, a tanulók és a felnőttek szakkép-
zésbe történő ki- és visszalépésének elő-
segítése. Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében a létrejövő TISZK három 
szakmacsoportban – közlekedés, infor-
matika, kereskedelem-marketing üzleti 
adminisztráció – végez szakképzést. 

A TISZK 2010 őszétől hat új munka-
társat foglakoztat, fennállása óta számos 
továbbképzési, felnőttképzési, szakkép-
zési programot valósított meg, ehhez kap-
csolódó tananyagokat készített, ill. lét-
rehozott egy egységes, elégedettségi és 
megvalósulási felmérésen alapuló mé-
rési rendszert. Emellett közösségi ren-
dezvények, előadások, novellaíró pályá-
zatok, színházlátogatások gazdagították 
a városlakók életét a TISZK szervezé-
se révén.

További információk: www.
szechenyitiszk.eu

Az alábbi akkreditált képzéseinkre jelentkezhet  
Budapest után először Miskolcon:

My make up? ( Hogyan sminkeljem magam?) 6 óra
Professzionális sminkes 50 óra
Sminkmester 150 óra

Cím: 3530 Miskolc,  
Rákóczi u. 14., fszt. 4.

tel.: 00-36-30/589-0825
www.miskolciszepsegszalon.hu

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció valamennyi 

coop üzletünkben november 17–28-ig!
Valdor csirkemellsonka 1 kg  1599 Ft
coop 4 tojásos tarhonya, spagetti, szarvacska 500 g  179 Ft

Egységár: 358 Ft/kg

Vénusz napraforgó-étolaj 1 l 100%  429 Ft
Wiener Extra vák. kávé 250 g  439 Ft

Egységár: 1756 Ft/kg

Saga erdei gyümölcsízû tea 20 x 14 g 
(coop, Maxi, Szuper)  249 Ft

A Mikulás-csomagba ajánljuk:

Hell energiaital 250 ml  179 Ft
Egységár: 716 Ft/l

Milk Wafers Linea ostya 25 g  33 Ft
kinder Bueno 43 g  149 Ft
Bounty 57 g, Mars szeletek 47 g  119 Ft

Egységár: 2088 Ft/kg

…és még számos termék!

kerekezzen a coop klubbal!
Vásároljon törzsvásárlói kártyával november 17–28.  

között legalább 3 alkalommal, összesen  
legalább 10 000 Ft értékben, és nyerjen egy kerékpárt!

November 27., vasárnap – adventi 
gyertyagyújtás
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Márton-ünnep
Az elmúlt héten számos iskolá-
ban, óvodában ünnepelték meg 
Márton napját – vásárral, tánc-
házzal, műsorokkal és sok más 

rendezvénnyel. A felnőttek pedig 
máshol libahússal, újborral… 
A hámori Waldorf iskolában 

– ahol fotónk is készült – tök-
lámpák is készültek a kézműves 

foglalkozásokon, de már a ka-
rácsonyra is előretekintettek, hi-
szen karácsonyfára, ablakra való 
angyalkákat is lehetett vásárolni

(fotó: V. Cs.)

bestseller ›››››››››››››

Ransom Riggs: Vándorsólyom  
kisasszony különleges gyermekei
Egy rejtélyes sziget. Egy elhagyott árvaház. Egy 
különös fényképekből álló gyűjtemény. Ez vár fel-
fedezésre a Vándorsólyom kisasszony különleges 
gyermekei című regényben, amely a fantázia és a 
fotográfia elegyéből kever izgalmas olvasmányt. 

Történetünk kezdetén rettenetes családi tra-
gédia indítja útnak a tizenhat esztendős Jacobot 
egy távoli, Wales partjai közelében lévő sziget-

re, ahol felfedezi Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekek 
számára alapított otthonának omladozó romjait. Rájön, hogy a la-
kók  talán veszélyesek is lehettek – és valamiképp talán még min-
dig élnek... 

Mike Dooley: Végtelen lehetőségek 
A Végtelen lehetőségek segítségével mindenki befelé fordulhat, hogy 
felfedezze valódi célját, felgyújtsa a képzeletét, és valóra váltsa vágyait.

Álmaink nem véletlenszerűek és jelenték-
telenek. Inkább felhívást jelentenek arra, hogy 
megértsük az önmagunkkal kapcsolatos igaz-
ságokat, és azt az életet világítják meg számunk-
ra, amelyet létrehozhatunk. Amint megtanulod 
megnyitni a szívedet és az elmédet, nyilvánvaló-
vá válik, hogy maga az élet a végső kaland – tele 
olyan lehetőségekkel, amelyek nap mint nap 
valódi énünk felfedezésére és ittlétünk okának 
feltárására vezetnek.

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

álmok otthona
Minden háznak vannak emlékei, 
állítják néhányan. A család be-
költözik új otthonába, ahol nem 
sokkal ezután tudomást szerez-
nek egy brutális bűncselekmény-
ről, amit a ház előző lakói követ-
tek el.  A ház és tragikus emlékei 
után kutat Will, aki a szomszédjához, Annhez fordul. A nő az egyet-
len szál, hiszen ismerte a meggyilkolt családot.

feliratos amerikai misztikus thriller, korhatár 16 év 
Művészetek háza, uránia-terem; november 24–30., 20.00

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… A kép meghatározója az avasi templom, amit 
a törökök felégettek 1544-ben, s az ezt követő két évtizedben a refor-
mátus szertartásnak megfelelően újjáépítették. Az ettől nyugatra eső 
harangtorony építési dátuma 1557. A templom alatti földszintes há-
zak eltűntek. A ma is meglévő magasföldszint + két emelet + tetőtér 
beépítéses, illetve a vele összeépített egyemeletes épület tulajdonosa 
Gyémánt Béla és felesége, Váradi Mária volt. A kétemeletes épületben 
teljes ellátást biztosító diákotthont működtettek. Auschwitzba depor-
tálták őket, ahonnan nem tértek vissza. A Toronyalja u. páros oldalá-
nak házai mögött folyt a Szinva. A Hunyadi u. 1–7. számú házak tel-
kei is a Szinvára néztek. Bontásuk után jött létre a mai Szent István tér. 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Peonza! Játékos bajnokságon népszerűsítették vasárnap Miskolcon 
is a peonza ügyességfejlesztő játékot. Az országos kampány keretében 
több városban rendeztek, rendeznek ilyen versenyeket. Az minden-
esetre kiderült, nem csak a gyerekek ügyeskednek... (fotó: V. Cs.)

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 ››››››››››››

290 éve, 1721. november 
14-én olvassuk Miskolc vá-
ros jegyzőkönyvében, hogy a 
„magistrátus nem hagyta el-
pusztulni a kitett, vagy talált 
gyerekeket”. Az első városi daj-
kának Szabó Mártonné volt 
a neve, s évi fizetést kapott a 
szerencsétlenek ápolásáért. A 
fenti napon egy árván maradt 
gyermeket fogadott magához.

258 éve, 1753. november 
15-én nyitották meg a mino-
riták első iskolájukat. (Ez a 
mai Földes gimnázium tel-
kén volt.) A Pece árvizei mi-
att azonban két évtized múl-
va újabb iskolát kellett építeni.

97 éve, 1914. november 16-
án bocsátották ki az első vi-
lágháború állami kiadásait fi-
nanszírozó első hadikölcsönt. 
Ezt a következő években még 
kettő-kettő, 1918 júniusában 
pedig az utolsó követte. A há-
ború után felgyorsuló inflá-
ciót a visszafizetéseknél nem 
vették figyelembe, így minden 
település, szervezet, magán-
személy óriásit bukott a nagy 
lelkesedéssel jegyzett (majd el-
várt) kötvényeken.

Hétforduló ›››››››››

Névadó – Madarász Viktor   
A Kazinczy Ferenc és az 
Ady Endre utca közötti 
utcánk. (Az 1950-es évek 
névváltoztatásai során a 
korábbi Bizony Ákos utca 
nevét „vette át”.)

A magyar romanti-
kus történeti festészet leg-
jelentősebb mestere. A 
szabadságharcban érett-
ségizettként vett részt, majd Pé-
csen jogot tanult. 1853-tól Bécsben, 
1856-tól közel másfél évtizeden át 
Párizsban tartózkodott és festett. 

1870-ben véglegesen hazatért, 
nem sokkal később átvette apja 
rézműüzletét, s visszavonult a festé-

szettől. Közel két évtized 
elteltével újra alkotni kez-
dett. Történelmi témájú 
művei közül kiemelkedik 
Hunyadi László siratása, 
Zrínyi Ilona vizsgálóbírái 
előtt, Zrínyi és Frangepán 
a bécsújhelyi börtönben. 
Országszerte nyomato-
kon vált ismertté Pető-

fi halála című munkája (1875). Az 
ónodi országgyűlés (1879) mellett 
portrékat is festett, mielőtt vissza-
vonult. A XX. század elején megfes-
tette önarcképét is. (Az 1830–1917 
között élt festő alkotásait a Nemzeti 
Galéria őrzi.)                                       D. I.

Kulcs a biztonsághoz
Nemcsak egyszerűen kul-
csot másol és zárakat ad 
el Kázár László, de taná-
csokat is ad, hogy hogyan 
tudhatják nagyobb biz-
tonságban az értékeiket a 
hozzá betérők.

– 1985-ben kezdtem zárakkal, 
kulcsokkal foglalkozni az Elzett-
Certa miskolci képviseletén az 
egykori Fészek Áruházban – 
mondja az ügyvezető. Később a 
cég nyitott a Búza tér mögött üz-
letet, melyet ’91-ben Kázár Lász-
ló két társával privatizált, és mai 
napig is ők üzemeltetik azt.

Bár eredetileg csak zárak érté-
kesítésével foglalkoztak, ma már 
javítják is azokat és kulcsokat is 
másolnak. Kázár László azon-
ban saját bevallása szerint ma 
is a pult mögött állni, azaz em-
berekkel foglalkozni szeret leg-
jobban.

– Sokan keresnek fel minket 
úgy, hogy nem egyszerűen zá-
rat vagy kulcsot, de tanácsot is 
kérnek, hogyan tudhatnák na-
gyobb biztonságban értékeiket, 
mi pedig örömmel segítünk – 

mondja. Legtöbben éppen ezért 
a személyes hangvétel miatt sze-
retik őket jobban, mint a nagy 
áruházakat.

A biztonság márpedig nagyon 
fontos – és Kázár László szerint 
éppen ezzel akartak kitűnni a 
többi, hasonló bolt közül.

– Nem akartunk egyszerű 
műszaki bolt lenni; ezért min-
dig nagy hangsúlyt fektettünk 
a biztonságtechnikára – mond-
ja. A hosszú évek alatt pedig el-
érték, hogy vagyonvédelmi jel-
legű tanácsokat már nemcsak a 
vevők, de a megyei rendőr-főka-
pitányság bűnmegelőzési osztá-
lya is kér tőle, és hívták előadást 
tartani ezt tanuló fiataloknak is.

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári László

KöztünK élneK ››››››››››››

HIrDETéS

100 éve írták…
Miképpen épül ki az avasaljai met-
ropolis? – vitatták a miskolciak, 
amikor megismerték az 1925-ben 
készült városrendezési tervet. Ab-
ban szerepelt a Lévay utcáról az 
Avas-tetőre vezető 20-22 méter szé-
les út, amely a Szent István úton ha-
ladt volna tovább a Bodó-tető meg-
kerülésével a Bábonyi bércen, a 
Veres bugyikon keresztül, s a Szent-
péteri országúton hagyta volna el a 
várost. Azért volt ilyen széles, mert 
villamos is járt volna rajta. Az Avas-
tetőre kilátót (1934-ben meg is 
épült), a Bodó-tetőre egyetemi épü-
leteket terveztek (itt lakópark lett). 
A vízrendezés legfontosabb része a 
Pece-ágak gyűrűbe „zárása” és a tel-
jes mederhosszak betemetése volt. 
(Ez 50 év múlva történt meg.) 

Dobrossy István


