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

I. (VIII.) évfolyam, 39. (47.) szám 47. hét | 2011. november 26. TéríTésmenTes

A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Az Adventi 
koszorú
a négy gyertya a karácsony előtti 
négy hetet jelzi, a koszorú kerek 
formája az örökkévalóságot.  
életmód | 7. oldal

A szAkképzést
is segítik
az első „bosch-osztály” a követ-
kező tanévben kezdi meg a mű-
ködését az andrássyban.  
a város | 4. oldal

Ünnep előtti 
ellenőrzésen 
az év végi ünnepek előtt mindig fo-
kozottan ellenőriz a fogyasztóvéde-
lem. egy akciójukra elkísértük őket.  
a város | 4. oldal

„Közösségi, élő tér”

A Szent István tér közösségi megtervezésére hívta a miskolciakat 
a városvezetés. Ilyen, a civileket is bevonó tervezésre az ország több 
városá ban már igen, Miskolcon viszont még nem volt példa. Így so-
kaknak az sem teljesen világos, hogyan zajlik egy-egy ilyen workshop. 

» részletek az 5. oldalon

Adventtől karácsonyig
Színes programok, többek kö-

zött civil rendezvények, matiné 
mozielőadások, koncertek – és 
természetesen adventi gyertya-

gyújtás és karácsonyi vásár várja 
a miskolciakat november 27-étől 
egészen karácsonyig a belváros-
ban. Az év elejétől kulturális té-
ren is egy új úton, új koncepció 

mentén indult el Miskolc, ennek 
jegyében közös ünnepeinket 

úgy szervezik meg, hogy a csalá-
dok minden tagja megtalálja ott 

számítását.
» részletek a 4. oldalon
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HIrdeTés

Bohémélet
Giacomo Puccini egyik legnép-

szerűbb, második leggyakrabban 
játszott operájának, a Bohém-
életnek a premierjét tartották 
pénteken a Miskolci Nemze-

ti Színház Nagyszínházában. A 
Halasi Imre Jászai-díjas, érdemes 
művész által rendezett, kétrészes 
opera főbb szerepeiben Horváth 

Istvánt, Eperjesi Erikát, Geiger 
Lajost, Kolozsi Balázst, Gábor 
Gézát és Miksch Adriennt lát-

hatja, hallhatja a közönség.
 (fotó: Juhász Á.)

849 Ft/kg

HIrdeTés

„Ez nemcsak egy alapkő, de mérföldkő is”
Az első szakaszban 50 új munkahelyet teremt a Gustav Wolf miskolci drótgyár

A miskolci Mechatronikai 
Ipari Parkban kedden dél-
után egy új beruházó, a Gus-
tav Wolf Miskolci Drótgyár 
Kft. üzemének alapkövét he-
lyezték el. 

A nemzetközi szinten elismert cég 
új közép-európai gyárának léte-
sítésével 50 munkahelyet hoz lét-
re Miskolcon, már a fejlesztés első 
szakaszában. A német anyacég, a 
Gustav Wolf GmbH 2 hektár terü-
letet vásárolt a miskolci Mechatro-
nikai Ipari Parkban, ahol mintegy 
3,5 millió euró értékű beruházás-
sal építi meg azt a gyáregységet, 
amelynek alapkövét kedden he-
lyezte el Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere és Ernst Wolf, a Gustav 
Wolf GmbH ügyvezető igazgatója.

» folytatás a 3. oldalon

Mikulásvonat

Kilencedik alkalommal robogott 
a Diósgyőri Mikulásvonat a Do-
rottya úti megállóból egészen Lil-
lafüredig, a mesebirodalomig csü-
törtökön. A Diósgyőri Közhasznú 
Alapítvány december 13-áig, ösz-
szesen 66 alkalommal repíti a ki-
csiket és a gyermeklelkű nagyokat 
egy különleges világba, ahonnan 
nem hiányozhat természetesen 
a Mikulás sem. Legalább kétezer 
gyerek képviselői támogatással jut-
hat el idén a Mikulás birodalmába.

Bajnoki évzáró a Ferencváros ellen
A DVTK és az FTC szurkolótábora 
nagy várakozással tekint az össze-
csapásra, így a rendőrség is készül.

Az Andrássy úti stadion parkolói-
nak befogadóképessége nem képes 
ellátni a nagyobb számú személy-
gépkocsi-forgalmat, így a rendőr-
ség arra kéri a szurkolókat, hogy 
a mérkőzés előtt és után lehetőség 
szerint a tömegközlekedési eszkö-
zöket vegyék igénybe. Az MVK 
Zrt. a mérkőzés előtti és utáni idő-

ben sűríti a DVTK-stadiont érintő 
villamos- és buszjáratait.

A rendőrség felvételeket készít a 
szurkolókról, a beléptetést végzők 

pedig kiemelt figyelmet fordíta-
nak a hamis jegyekkel érkezők ki-
szűrésére.

A pirotechnikai eszközök hasz-
nálata, illetve birtoklása tovább-
ra is tiltott. Különösen fontos 
tudnivaló, hogy a hatóság a szur-
kolótáborokat távozáskor visz-
szatarthatja: a lefújást követően 
a DVTK-szurkolókat 10 percig 
nem engedik távozni a stadionból 
biztonsági okok miatt.

» beharangozó a 9. oldalon

Győzött a 
Ganz-Skoda
A Ganz-Skoda Közlekedési 
Zrt. lett a Zöld Nyíl miskolci 
villamosprojekt negyedik jár-
műtenderének győztese, így 
döntött ugyanis csütörtökön 
rendkívüli ülésén Miskolc 
közgyűlése. A cseh jármű-
gyártó így 31 darab villamost 
szállíthat a városba.

» cikkünk a 3., a frakciók 
reagálása az 5. oldalon

Miskolcon fogták el a lövöldözőket
Információink szerint Miskolcon fogták el péntek hajnalban a ter-
rorelhárítók a múlt szombati soroksári lövöldözőket. A bűnözőkre 
éjjel csaptak le, állítólag rá is lőttek a rendőrökre, a terrorelhárítók 
azonban nem viszonozták a tüzet, így is sikerült ártalmatlanná ten-
ni a keresett személyeket.
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Miskolci Napló
a város lapja

» Sebestyén László (Fidesz) | Miskolc 4. számú választókerületének ország-
gyűlési képviselője, Miskolc város Fidesz-elnöke képviselői fogadóórát tart minden hó-
nap első csütörtökén délután 4–6 óra között a Vasas Művelődési Központban lévő Fi-
desz-irodában. Bejelentkezés: a 20/484-5090-es telefonon vagy a sebestyenlaszlo.
fogadoora@gmail.com e-mail címen.

» Katona Ferenc (Fidesz) | az 1. számú választókerület önkormányzati kép-
viselője fogadóórát tart november 29-én, kedden délután 4 órától a Selyemréti Álta-
lános Iskolában. 

» Eperjesi Erika (Fidesz) | a 8. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője fogadóórát tart december 8-án, csütörtökön délután 5 órától a Szilágyi Dezső Álta-
lános Iskolában.

 » Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) | a 10. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője fogadóórát tart november 29-én, kedden délután 6 órától a Rónai 
Ferenc Tagiskolában (Kassai u. 15.).

» Bartha György (MSZP) | a 19. számú választókerület önkormányzati képvi-
selője lakossági fogadóórát tart november 28-án, hétfőn délután fél 5 és fél 7 között a 
Móra Ferenc Általános Iskolában (Móra Ferenc u. 1/A), november 30-án, szerdán délután 
5–7 között a Könyves Kálmán Ált. Iskolában (Könyves Kálmán u. 2.).

képviselői fogadóórák ››››››››››››

hírhasáb ››››››››››››
Kedvezményes HPV-védőoltás. A 
kedvezményes, HPV-vírus elleni vé-
dőoltást a Miskolcon állandó lakó-
hellyel rendelkező, s a 2010-2011-es 
tanévben 6., 7. és 8. osztályos leány-
gyermekek szülei igényelhetik. A vé-
dőoltás-sorozat költségének egy ré-
szét az önkormányzat átvállalja, a 
szülőt terhelő költség: 26 460 forint. 
Bővebb információ a 46/512-868 és a 
46/512-865 telefonon kérhető.

Gyertyaláng. Rendezvényekkel egy-
bekötött adományozási akciót in-
dított útjára a Miskolci Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat Karácsonyi 
gyertyaláng címmel. A kézzel fogható 
ajándékok mellett a lelki feltöltődésre 
is gondoltak a szervezők. Ennek kere-
tében december 20-ára egész napos 
programot szerveznek játszóházzal, 
betlehemezéssel, koncertekkel, szóra-
koztató gyerekműsorokkal. A mind-
szenti plébánia hivatali időben várja 
és gyűjti a tárgyi adományokat.

Áruházi gyűjtés. Tartós élelmiszert 
gyűjtenek rászoruló családok részé-
re szombaton délután, az ország 119 
településén. A Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület önkéntesei Miskolcon 
több nagy áruházlánc üzleteiben vár-
ják a városlakók adományait, hogy a 
karácsony közeledtével segíthessenek 
azoknak a családoknak, akik segítsé-
get kértek az egyesülettől.

Erdélyi magyar iskolának. Csak 
egy eurót kérünk! címmel indít ado-
mánygyűjtési akciót a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Észak-magyaror-
szági régiója. November 27-én a Szent 
István téren a Mézeskalács faházban 
várják az adományokat.

» Az erdő-környezetvédelmi 
in tézkedések támogatására novem-
ber 30-áig lehet támogatási igényt benyúj-
tani elektronikus úton, ügyfélkapun keresz-
tül. A támogatási jogcímeket és feltételeket 
a 124/2009. (IX. 24.) FVM-rendelet tartal-
mazza, a támogatási kérelem beadását a 
MVH 160/2011. (IX. 29.) számú közlemé-
nye segíti. Ugyanilyen határidővel és mó-
don lehet támogatást igényelni az erdőszer-
kezet átalakításához a 139/2009. (X. 22.) 
FVM-rendelet és a 158/2011. (IX. 28.) szá-
mú MVH-közlemény alapján. 

» Megnyílt a lehetőség a nemzeti 
hatáskörben igényelhető erdészeti támoga-
tások beadására is. Az erdőtelepítések és er-
dőfelújítások támogatását papír alapon le-
het igényelni, a kérelmeket november 15. 
és december 15. között lehet postára adni a  
B.-A.-Z. Megyei KH Erdészeti Igazgatósága 
címére (3501 Miskolc, pf: 554).

» Közmeghallgatást tart Miskolc 
közgyűlése december 8-án. A polgármesteri hi-
vatal konferenciatermében délelőtt 9 órakor kez-
dődik a közmeghallgatás, ahol a város polgárai 
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői köz-
érdekű ügyekben szólalhatnak fel, az egyedi ha-
tósági ügyeket kivéve. A kéréseket, javaslatokat 
Csiszár Miklós jegyzőhöz juttathatják el az érdek-
lődők. Jelentkezni személyesen a Városház tér 8. 
szám alatt, a jegyzői titkársággal szembeni irodá-
ban lehet ügyfélfogadási időben, december 7-én 
délután 4 óráig, illetve december 8-án délelőtt 9 
órától a helyszínen, felszólalási jegy kitöltésével. A 
meghallgatás a felszólalási jegyek beérkezési sor-
rendjében történik.

» Miskolc Bolgár Kisebbségi Ön-
kormányzata november 29-én, kedden délután 
3 órakor közmeghallgatást tart a Bolgár Kisebb-
ségi Irodában (Tizeshonvéd u. 15. szám alatt).

» Miskolc Lengyel Kisebbsé-
gi Önkormányzata november 29-én, ked-
den délután 5 órától közmeghallgatást tart a 
Tizeshonvéd u. 13. szám alatti, földszinti iro-
dájukban.

» Miskolc Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete november 
30-án, szerdán délután 3 órakor közmeghall-
gatást tart a Petőfi u. 1–3. sz. alatti nagyte-
remben.

Látatlanban
Talán kevesen tudják, hogy a 
villamospálya megújulásával egy-
idejűleg rengeteg egyéb infra-
strukturális elem is modernizáló-
dott, átépült.

Kezdjük talán a leglátványosab-
bal: a villamospálya miatt több 
helyen szét kellett bontani az utat 
és a járdákat is, ezeket felújítva új 
rétegrenddel kellett helyreállíta-
ni, a lekopott útburkolati jeleket 
felújították, több helyen új jelző-
táblákat, esetenként új jelzőlám-
pákat helyeztek el, ráadásul meg-
újított vezérlőprogrammal.

Szintén a közlekedés biztonsá-
gát, illetve bizonyos tekintetben a 

közbiztonságot is javíthatja, hogy 
a felsővezetéket tartó új oszlopok 
mindegyike felszerelhető közvi-
lágítási lámpatesttel, így a teljes 
szakaszon lehetőség nyílt a köz-
világítási hálózat átépítésére, mo-
dernizálására.

A közművek magassági vo-
nalvezetése szükségessé tette az 
erős- és a gyengeáramú, a víz- és a 
csatorna-, valamint a gáz- és a táv-
fűtési rendszerek átépítését. En-
nek köszönhetően az évtizedek 
óta a földben lévő „páncélos” ká-
belek helyett modern „kalácská-
beleket” helyeztek el. A régi beton 
csatornacsövek helyett korszerű 
műanyagcsövek, a régi öntvény 
nyomócsövek helyett modern 
KPE csöveket fektettek le. Ezek a 

munkák nem voltak látványosak, 
azonban – az egyébként is idősze-
rű – cserék és a korszerűsítés elke-
rülhetetlenek voltak.

» A Zöld Nyíl 2009 Konzorciummal 
kapcsolatos kérdéseiket és vélemé-

nyüket megírhatják a http://www.
miskolcblog.hu/ oldalon, ahol friss 

információkat is találnak.

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

közmeghallgatás ›››››››››››››››››››››

zöld nyíl-hírek ››››››››››››››››››››››››››››››

KARÁCSONYFAVÁSÁR
a Búza téri őstermelői piacon!

2011. december 1.– december 24.

Őstermelők jelentkezését várjuk!
Szükséges okmányok: őstermelői igazolvány, 

fenyőfatermesztésre vonatkozó betétlap.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei termelőhelyekkel rendelkező 

őstermelőket előnyben részesítjük.

Jelentkezés: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
3531 Miskolc, Győri kapu 48–50. 

Tel.: (46) 412–611, fax: (46) 412–618
E-mail: varosgazda@varosgazda.hu

A MIVÍZ Kft. nyilvános ajánlatkérési eljárást hirdet
az alábbi feladatra:

TERMÁLKuTAK dIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATA,
VédŐIdOM-LEHATÁROLÁS

MISKOLC VÁROS TELjES TERüLETéRE
Az ajánlat beadásának határideje: 2011. december 12., 10.00 

Az ajánlat bontásának helye, időpontja: 
3527 Miskolc, József A. u. 78. sz., IV. emelet, 410. szoba,

2011. december 12., 10.00 
Az ajánlatkérési dokumentáció ára: 10 000 Ft + áfa

Az ajánlatkérési dokumentáció a MIVÍZ Kft. (Miskolc, József A. u. 78. sz.) 
Közműnyilvántartási csoportjánál vehető át

társaságunk pénztárába történt befizetés után
2011. november 28. napjától

minden munkanap
8.00–11.00 óra között

(a beadási napon 09.00 óráig)

Stadionról – pró és kontra
Varga László, az MSZP megyei el-
nökhelyettese sajtótájékoztatón 
tette szóvá, hogy Zsiga Marcell 
fideszes országgyűlési képviselő, 
alpolgármester nem támogatta a 
diósgyőri stadion fejlesztését szol-
gáló javaslatukat. Az alpolgármes-
ter reagálásában kiemelte: a stadi-
onnál jelenleg is dolgoznak.

A B.-A.-Z. megyei MSZP-s or-
szággyűlési képviselők 2012-
es költségvetéshez benyújtott 
módosító indítványairól tar-
tott sajtótájékoztatót csütörtö-
kön Miskolcon Varga László. A 
módosító indítványok közül ki-
emelte azt, amelyben 1,3 mil-
liárd forint átcsoportosítását 
javasolták a debreceni stadion-
építéstől a diósgyőri stadion fej-

lesztésére. Elmondta: mint min-
den más indítványukat – szám 
szerint húszat –, ezt is leszavaz-
ták a kormánypárti képvise-
lők az előkészítő bizottsági ülé-
seken. Ellene szavazott mások 
mellett Zsiga Marcell is, aki nem 
csupán a Fidesz országgyűlési 
képviselője, hanem miskolci al-
polgármester is.

Az MSZP-s képviselő tájé-
koztatóján álláspontjának meg-
változtatására szólította fel Zsi-
ga Marcellt, Sebestyén Lászlót, a 
diósgyőri körzet fideszes képvi-
selőjét pedig arra, hogy lobbiz-
zon a miskolci és megyei kor-
mánypárti képviselők körében 
az összeg átcsoportosítása, a sta-
dionrekonstrukció folytatása ér-
dekében.

A sajtótájékoztató után Zsiga Marcell alpolgármester közleményben 
reagált a Varga László által megfogalmazottakra:

„Szomorúan vettem tudomásul, hogy Varga László is beállt a demagóg 
MSZP‐s képviselők táborába, akik az MSZP kettészakadásának árnyékában 
kétségbeesett sajtónyilatkozatokat tesznek. 

Varga László sem erkölcsi, sem politikai alapon nem kérhet semmit számon 
a jelenlegi sportpolitikán, hiszen nekik egyáltalán nem is volt ilyen. 

Varga László elfelejti, hogy akkor, amikor 2010‐ben, a 100 esztendős jubi-
leumi évben, diósgyőri sálba bújt a bukósisakos MSZP‐s polgármester, hagy-
ták kiesni a DVTK‐t az első osztályból. Gyökeres változást követően – a DVTK 
a megújult sportpolitikának és egy széleskörű összefogásnak köszönhetően – 
2011‐re visszajutott az NB I‐be, napjainkban pedig a csapat a diósgyőri arany-
csapat korszakát idézi, s küzd a nemzetközi kupaszereplés lehetőségéért, va-
lamint a játék és a szórakoztatás öröméért. 

Varga László talán szándékosan elfelejti, hogy jelen pillanatban is munkála-
tok zajlanak a diósgyőri stadion környékén, az önkormányzat közreműködé-
sével több új edzőpálya is épül 305 millió forintból, ezzel is fejlesztve a diós-
győri labdarúgást és az utánpótlást. 

Varga László talán elfelejti, hogy az MSZP‐s korszak alatt tönkretett miskol-
ci kosárlabdasportot is újjáélesztettük. 

Varga László azt is elfelejti, hogy a városvezetés megteremti egy tradicioná-
lis magyar sportág, a vízilabda kibontakozásának lehetőségét. 

Varga László talán szándékosan elfelejti, hogy az Orbán‐kormány kedvező 
döntése szerint a társasági adóból több mint 500 millió forinthoz juthat a mis-
kolci labdarúgás, jégkorong, kosárlabda, kézilabda és vízilabda. 

Mi valóban a miskolci sportért dolgozunk, felelős, megtervezett stratégia 
mentén. 

Zsiga Marcell országgyűlési képviselő, alpolgármester”

November 19. | szombat

Görög ünnep. A görögök egyik leg-
fontosabb nemzeti ünnepére emlé-
keztek a Miskolci Görög Kisebbsé-
gi Önkormányzat szervezésében. Az 
Oxi (ohi), azaz a „nem” napja több 
mint hetven éve a görög nemzeti ön-
tudat, a bátorság és a kitartás jelképe.

November 21. | hétfő

Katasztrófahelyzetet teszteltek. 
Országos lakossági riasztó és tájékoz-
tató, gyakorlattal egybekötött polgári 
védelmi mozgósítási gyakorlatot tar-
tottak Miskolcon is, amelynek kereté-
ben este a szirénák is megszólaltak. Az 
eredményeket, tapasztalatokat a je-
lentéseket elemezve kiértékelik majd, 
s kiderül, hogyan vizsgázott Miskolc.

Komolyzenei kvíz. A Miskolci 
Szimfonikus Zenekar online ifjúsá-
gi kvízjátékán a komolyzene nagyjai-
ról és a leghíresebb művekről kérdez-
ték meg a tanulókat, akik közül az első 
három helyezett értékes tárgyjutalmat 
kapott. A díjátadón kiderült, az idei 
játék első helyezettje Sógor Virág, a 
Diósgyőri, második Eremiás Gábor, a 
Földes, harmadik Kiss Boglárka, szin-
tén a Földes gimnázium tanulója lett. 

A hideg áldozata. Holtan találtak 
egy 43 éves férfit Lyukóban, halálát 
kihűlés okozta. A szociális munkások 
szerint a kihűlés elsősorban nem az 
utcán élőket fenyegeti, mivel ők szem 
előtt vannak, hanem azokat, akiknek 
van lakásuk, de nincs pénzük fűteni.

Két új titkár. Serfőző Simon költő le-
mondott titkári funkciójáról a Magyar 
Írószövetség Észak-magyarországi 
Csoportjának tisztújító közgyűlésén, 
viszont őt választották a szervezet el-

nökévé. A jobb munkaszervezés ér-
dekében két új titkárt választottak: a 
miskolci tagozaté Györgyei Géza író, 
az egrié Ködöböcz Gábor irodalom-
történész lett.

November 22. | kedd

díjcsökkentést szorgalmaznak. A 
közterületek használatát szabályozó 
önkormányzati rendelet módosítását 
bírálta Pakusza Zoltán és Jakab Péter 
jobbikos önkormányzati képviselő. 
Véleményük szerint a területhaszná-
lati díjak emelése, a boltok közelében 
történő árusítás korlátozása ellehetet-
leníti az őstermelőket, és megfosztja a 
miskolciakat a jó minőségű, helyben 
előállított, olcsó élelmiszertől. 

November 23. | szerda

Bibliai történetek. Fecske Csa-
ba miskolci költő nemrég megjelent 
Bibliai történetek gyerekeknek című 
könyvét mutatták be a nagyközön-
ségnek. Mint elmondta, nem akarta 
az egész Bibliát „lefordítani” a gyere-
kek nyelvére, csupán az elmesélhető 
történetekre összpontosított.

Hiányszakmákban képeztek. Vé-
get ért a Hejőcsabai Fiatalok Köz-
hasznú Egyesülete által szervezett 

Gárdonyi Géza lámpásai a XXI. szá-
zadban című, közel 28 millió forintos 
TÁMOP-projekt. Ennek keretében 
pályakezdők, 50 év feletti álláskeresők 
és hátrányos helyzetűek három OKJ-s 
képzés közül választhattak, melyek el-
végzése után nagy részük munkába is 
állhatott.

November 24. | csütörtök

Kristályok fénye a fiatalokért. Az 
én világom címmel hirdetett pályáza-
tot a Kristályok Fénye Alapítvány. Az 
ösztöndíjprogram középpontjában a 
fiatalság és a művészet kapcsolata áll. 
A 10–18 éves korosztály számára kiírt 
pályázatra december 2-ig zenei, kép-
zőművészeti, irodalmi és tánc formá-
jában várják a helyi kötődésű fiatalok 
munkáit.

A feketegazdaság ellen. Együtt-
működési szerződést kötöttek a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal és a Nemzeti Adó- és 
Vámhatóság regionális szervei. Sza-
layné Ostorházi Mária, a NAV Észak-
magyarországi Regionális Adó Fő-
igazgatóság főigazgatója és Demeter 
Ervin, a megye kormánymegbízott-
ja az összehangolt tevékenységtől a 
felesleges zaklatások elkerülését, va-
lamint a feketegazdaság elleni hatéko-
nyabb fellépést reméli.

Miskolcon is demokratikusak. Az 
október 22-én megalakult Demokra-
tikus Koalíció (DK) párt tagtoborzó 
körútja Miskolcra érkezett az alapító-
elnök Gyurcsány Ferenccel. A szerve-
zet célja jelenleg az, hogy összeálljon, 
kik lépnek be a pártba, hogyan áll a 
„támogatottságuk”. Januárban orszá-
gos kongresszust szervez a DK, ahol 
elnökséget választanak.
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„Ez nemcsak egy alapkő, hanem mérföldkő is”
Az első szakaszban 50 új munkahelyet teremt a Gustav Wolf Miskolci Drótgyár

A miskolci Mechatronikai 
Ipari Parkban kedden dél-
után egy új beruházó, a Gus-
tav Wolf Miskolci Drótgyár 
Kft. beruházásának alapkö-
vét helyezték el. 

» folytatás az 1. oldalról
Tavasszal írták alá a szerződést, és 
mostanra elkezdődött a munka az 
ipari parkban.

– Ez nemcsak egy alapkő, ha-
nem mérföldkő is, amely mun-
kahelyet teremt, elsősorban mű-
szaki és mérnök szakembereknek 
– mondta az alapkő elhelyezé-
sekor ünnepi beszédében Kriza 
Ákos polgármester. – Új korszak 
indul ezzel, a munkahelyteremtés 
korszaka, ami a munkánk ered-
ménye – jelentette ki. Hozzátet-
te: minden befektetőnek ugyanezt 
tudják ígérni, aki Miskolcra jön, az 
a vendégszeretet mellett a céltuda-

tos, szakszerű munkával találkoz-
hat, Miskolc pedig hálás azoknak, 
akik hisznek benne. 

– Ezt a bizalmat erősíti, hogy az 
ipari park gyakorlatilag megtelt. 
Bíznak Miskolcban, mert mi is bí-

zunk a munkánk eredményében – 
zárta szavait Kriza Ákos.

– Sokat dolgoztunk ezért a na-
pért, és köszönet illet mindenkit, 
aki segített benne, hogy ilyen rö-
vid idő alatt sikerült minden en-

gedélyt beszerezni – vette át a szót 
Ernst Wolf ügyvezető igazgató. 
– Új mérföldkő ez a cég életében 
is, ami bizonyítja, hogy nemcsak 
Ázsiában és Afrikában fejlesztünk, 
hanem Európában is. 

Elmondta, az elmúlt 125 évben 
sok nehézségen mentek keresztül, 
de tudják, hogy fejleszteni kell, és 
előre menni. Az innovatív termé-
kek gyártásával hosszú távú mun-
kahelyeket szeretnének teremteni 
Miskolcon, ugyanakkor ez a gyár a 
nemzetközi kapcsolatokat is jelenti 
a Gustav Wolf számára, tette hozzá 
az ügyvezető igazgató.

A beszédek után a résztvevők – 
Kriza Ákos és Ernst Wolf mellett 
Zsiga Marcell és Pfliegler Péter al-
polgármesterek, Vécsi György, a 
Miskolc Holding Zrt. ügyveze-
tő igazgatója, és Szélyes Domo-
kos, a MIK Zrt. ügyvezető igazga-
tója – emléklapot írtak alá, amelyet 
a napi sajtóval együtt elhelyeztek az 
időkapszulában, amely az alapkő-
be került.                                             H. I.

Piskóta elbontva, 
készül a gyermekmedence
Az elmúlt három héten kivágták 
az építkezést zavaró fákat, elbon-
tották a Selyemréti Strandfürdő 
jellegzetes piskótamedencéjét, 
és elkezdték a gyermekmeden-
ce alapjának kiásását. A mun-

ka mínusz 6 fokig zavartalanul 
folytatódhat, így ha nem áll be 
hirtelen hideg, tartani tudják a 
tervet, amely szerint a kivitele-
zés első szakaszának december 
elejére be kell befejeződnie. 

Aszfaltozás a számozott utcákban
Jelentős útfelújítás kezdődött a 
számozott utcák környékén. Több 
mint kétmilliós beruházásban 
mintegy 500 négyzetméter terü-
letet aszfaltoznak le.

A beruházást Benczés Miklós 
(Fidesz) önkormányzati kép-
viselő finanszírozza fejleszté-
si keretéből. Mint a helyszínen 
elmondta, mind a helyi közin-
tézményeknél, mind a garázsok-
nál és a környékbeli utcák többi 
részén tarthatatlan volt már a 
helyzet a kátyúk miatt. A rossz 
utak nem csupán a helyi lako-
sok közlekedését nehezítették 
meg, hanem adott esetben a ha-
tósági, egészségügyi, illetve sze-
métszállító járművek mozgását, 
bejutását is. 

A munka néhány napja kez-
dődött a Városgazda Kft. koor-
dinálásával. Benczés Miklós tá-
jékoztatása szerint, a téli idő 
beálltáig valamennyi számozott 
utcában szeretnék elvégezni a 
javítást, aszfaltozást. 

A képviselő azokról a szemét-
szedési akciókról is szólt, ame-
lyeket rendszeresen szerveznek 

a környéken, a tisztaság, az ille-
gális hulladéklerakók felszámo-
lása érdekében. Azonban a sze-
mét újratermelődik, a képviselő 
szerint elsősorban ezt kell meg-
akadályozni hatósági eszközök-
kel. De ezt a célt szolgálhatná 
egyebek mellett egy új sportpá-
lya létrehozása is. Ez akár há-
rommillió forintból megvaló-
sítható lenne, s amellett, hogy 
értelmes, hasznos időtöltést biz-
tosítana a környék fiataljainak, 
egy olyan kultúrkörnyezetet je-
lentene, amely valószínűleg visz-
szatartó erővel bírna a szemétle-
rakást illetően is. 

Sz. S.  

Facsemeték a gyerekeknek
Több tucat facsemetét, szám sze-
rint ötvenötöt ültettek el múlt 
szombaton az Avason, a Klapka 
utcai pihenőparkban. Ennyi gyer-
mek született ugyanis az eltelt 
egy évben, a választókerületben.

Az akciót a terület önkormány-
zati képviselője, Fodor Zol-
tán (MSZP) kezdeményezte, 
aki összesen hétszázezer forin-
tért vásárolt a célra facsemeté-
ket képviselői keretéből. Mint 
mondta, hagyományt szeretne 
teremteni a programmal, hogy 
az újszülött gyermekek egy-egy 
fát kapjanak a városrészben. A 

felnövekvő fiatalok ezáltal még 
jobban magukénak érzik – s re-
mélhetőleg védik is – a környe-
zetet, szépül a városrész, tisztul 
a levegője. A fák kiválasztásánál 
arra törekedtek, hogy sokféle tí-
pusú fa legyen, ami liget jelleget 
kölcsönöz a területnek.

A szombat délelőtti ünnep-
ség a Twist Olivér Gyermekkó-
rus műsorával kezdődött el a pi-
henőparkban, majd a jelenlévők 
közül a nagyobbak egy-egy sze-
let tortát kaptak, a legkisebbek 
pedig egy-egy facsemetét, me-
lyet szüleik, családjaik ültettek 
el, szakértő irányítás mellett.

Zöld Nyíl: hiánypótolt és győzött a Ganz-Skoda
A Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. lett 
a Zöld Nyíl miskolci villamosprojekt 
negyedik járműtenderének győzte-
se, így döntött ugyanis csütörtökön 
rendkívüli ülésén Miskolc közgyűlé-
se. A cseh járműgyártó így 31 darab 
villamost szállíthat a városba az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Új Szé-
chenyi Terv keretében megvalósuló 
nagyprojekt keretein belül.

A közgyűlés döntése alapján érvé-
nyes ajánlatot a Ganz-Skoda Köz-
lekedési Zrt., az AnsaldoBreda 
S.p.A, valamint a Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) 
S.A tett.

Érvénytelen az ajánlata az S.C. 
ASTRA Vagoane Cālātori S.A. 
Arad, és a Solaris Bus and Coach 
SA. járműgyártó cégeknek a Kbt. 
88.§ (1) bekezdés e) és f) pontja 
alapján.

A közgyűlés által kihirdetett 
eredmény alapján a közbeszer-
zési eljárás eredményesen zárult, 

összességében a legelőnyösebb 
ajánlatot a Ganz-Skoda, máso-
dik legelőnyösebbet pedig az első 
eredményhirdetéskor győztes 
AnsaldoBreda tette.

Miskolcon a Zöld Nyílhoz kap-
csolódóan eddig három jármű-
tender zárult eredmény nélkül. A 
mostani, negyedik tenderhez kap-
csolódóan pedig már szeptember 
elején volt egy eredményhirde-
tés, akkor az AnsaldoBreda olasz 
gyártó ajánlatát találták legjobb-
nak. Az eredményhirdetést köve-
tően három cég kért jogorvoslatot 
(a spanyol CAF, a cseh Ganz-Sko-
da, és a lengyel Solaris), és a cseh 
gyártó kérelmének részben helyt 
adott a Közbeszerzési Döntőbi-
zottság, hiánypótlást követően a 
két, korábban érvényesnek ítélt 
pályázattal együtt (AnsaldoBreda, 
CAF) ismét meg kellett tárgyalni a 
három ajánlattevő pályamunkáit. 
Ezt követően hirdették ki a rend-
kívüli közgyűlést követően csütör-

tökön győztesnek éppen a Ganz-
Skodát.

Legfrissebb hírek szerint a köz-
beszerzési eljárással kapcsolatosan 
– azaz az új bírálati szakasszal ösz-
szefüggésben – november 23-án a 
CAF jogorvoslati kérelmet nyúj-

tott be a Közbeszerzési Döntőbi-
zottsághoz. A jogorvoslati eljárás 
várhatóan a napokban indul meg.

A témában írt korábbi cikkeink 
és a legfrissebb hírek elérhetők hír-
portálunkon, a www.minap.hu ol-
dalon.                                                 T. Á.

Diósgyőrben összeértek a sínek
Fontos állomásához érkezett a 
Zöld Nyíl villamosprojekt szerdán, 
megtörtént az utolsó sínhegesz-
tés, ezzel gyakorlatilag összekö-
tötték a már meglévő és felújított, 
valamint az új pályaszakaszt.

A villamospálya most már 
folyamatos egészen Felső-
Majláthig, teljes hossza 11 kilo-
méter. A pályalemezen összesen 
2594 hegesztésre volt szükség, 
ugyanennyi, 18 méteres sínszá-

lat fektettek le, betonleerősítés-
ből 15 ezer, nyomtartóból pedig 
30 ezret építettek be.

Várhatóan december közepén 
indulnak az első próbajáratok az 
új pályaszakaszon, utasokat csak 
jövőre szállítanak majd a villa-
mosok ezen, hiszen mivel új sza-
kaszról van szó, hátra lesz még a 
járművezetők kötelező oktatása, 
és a – csak felújított szakaszhoz 
képes hosszabb – próbafutás is.  

T. Á. | fotó: J. Á.

Decembertől új projektigazgató 
Grieger Ernő személyében új igazga-
tója van december 1-jétől a Zöld Nyíl 
miskolci villamosprojektnek. 

Az MVK Zrt.-nél több évtize-
des múltra visszatekintő szak-
ember Komoróczy Imrét váltja a 
projektigazgatói székben. A hiva-
talos indoklás szerint Komoróczy 
Imre közös megegyezéssel távo-
zik a projektigazgatói posztról, és 
azért, mert a projekt már más jel-
legű munkákat igényel.

Komoróczy Imre elmondta, az 
építési munkák ebben az évben vé-
get érnek, ezt követően már másfaj-

ta irányításra van szükség, ami az 
átvételre, ellenőrzésre, és az új jár-
művek beszerzésének folyamatára 
koncentrál.

– Nagyon fontosnak tartom, 
hogy amit vállaltunk, azt teljesítjük. 
Karácsonyra nemcsak a sínek és az 
új peronok lesznek készen, de a fel-
sővezeték-hálózat, az oszlopok és a 
közvilágítás is. A közutat pedig tel-
jes egészében át tudjuk adni, csak a 
kopóréteg kivitelezése marad jövőre 
– mondta Komoróczy Imre.

Grieger Ernőt november 30-án 
sajtótájékoztatón mutatja be Borsos 
Attila, az MVK vezérigazgatója.

Keresik Miskolc ifjú szónokát
Negyedszer rendezi meg decem-
ber 16-án délután 2 órától a me-
gye végzős középiskolás diákjai-
nak a Miskolc Város Ifjú Szónoka 
című szónokversenyt a miskolci 
önkormányzat és az egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Kara. A ver-
seny témája idén: „Amicus Plato, 
sed magis amica veritas” (Szere-
tem Platónt, de még jobban szere-
tem az igazságot). 

A versenyen a diákoknak négy-
perces beszédet kell mondaniuk az 
igazságról, az őszinteségről, vagy 
a becsületről. A zsűri négy szem-
pont alapján fog értékelni, ez a tisz-
ta magyar beszéd, a beszéd megfe-
lelő tagolása, a logikus érvelés és a 
meggyőző előadásmód. Ezen túl 
fontos szerepet kap az összhatás, 
valamint a helyi kötődés is Mis-
kolchoz mint megyeszékhelyhez.

A szerződéskötés után ehhez hasonló szerelvényeket szállíthat Miskolcnak a 
cseh gyártó
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Teljes fényében ragyoghat
 Mégis teljes lesz a karácsonyi dísz-
kivilágítás Miskolcon, átvállalta 
ugyanis az ÉMÁSZ Nyrt. az önkor-
mányzattól a díszkivilágítás energia-
költségének egy részét. 

A nagylelkű felajánlásnak kö-
szönhetően advent első vasár-
napjától vízkeresztig mindennap 
világítani fognak a díszek és nem-
csak a sétálóutcán, hanem min-
denhol, ahol a korábbi években is.

Az ÉMÁSZ 100 kW teljesít-
mény erejéig vállalta át az ener-
giaköltségeket, tudtuk meg Do-
bos Tímea városházi szóvivőtől. 
A díszkivilágítás így napi 5 és fél 
órán keresztül, karácsonykor és 
szilveszterkor pedig hajnal 1 órá-
ig ad majd ünnepi hangulatot az 
Ady Endre utca és a Városház tér 
között, a Hősök terén, a Szemere 
utcán, a Kazinczy utcán, a Corvin 
utcán, a Szinva teraszon, a Déry-
né utcán és az Avas városrészben.

Idén egy beépített kapcsoló te-
szi lehetővé, hogy a közvilágítás 
felkapcsolása után 5 és fél órával 
lekapcsolják a belvárosban a dísz-

elemeket és fényfüzéreket, ezzel is 
spórolva a hatalmas energiakölt-
ségen. A többi utcában, város-
részben a közvilágítás ideje alatt 
működik majd a díszvilágítás.

A polgármesteri hivatal gaz-
dálkodási főosztálya így nem nyi-
totta meg azt a számlaszámot, 
mellyel a miskolci lakosok kéré-
sének tettek volna eleget, hiszen a 
gyűjtés okafogyottá vált.

– Miskolc vezetése a város-
lakók nevében is köszöni az 
ÉMÁSZ példaértékű és önzetlen 
segítségét – hangsúlyozta a szó-
vivő.                                        Tajthy Á.

Adventtől karácsonyig: középpontban a családok!
Színes programok, többek 
között civil rendezvények, 
matiné mozielőadások, kon-
certek – és természetesen 
adventi gyertyagyújtás és 
karácsonyi vásár várja a mis-
kolciakat november 27-étől 
egészen karácsonyig a belvá-
rosban. 

– Az év elejétől kulturális téren is 
egy új úton, új koncepció mentén 
indult el Miskolc, ennek jegyében 
közös ünnepeinket úgy szervez-
zük meg, hogy a családok min-
den tagja megtalálja ott számítását 
– mondta a programismertető saj-
tótájékoztatón Zsiga Marcell alpol-
gármester. Mint kifejtette, céljuk az 
újítással az volt, hogy minél pezs-
gőbbé tegyék a város kulturális és 
közösségi életét. Az idei karácsonyi 
programokkal sem lesz ez másként, 
advent négy vasárnapján a miskol-
ciak, együtt, „egy nagy családként” 
emlékezhetnek majd Jézus születé-
sére, készülhetnek karácsonyra.

– Minden egyes adventi vasárnap 
egy-egy üzenet köré szerveződik – 
mondta Kiss Ákosné Gonda Erika, 
a rendezvény szervezője. Az első va-
sárnap – ekkor kapcsolják majd fel 
először a díszkivilágítást – a csalá-
dok fontosságára hívják fel a figyel-
met, a másodikon a kézzel készített 
ajándék lesz a téma, a harmadi-

kon Jézus születése (ennek kapcsán 
megelevenedik majd a Szent István 
téren a betlehem is), a negyedik va-
sárnapon pedig a betlehemi láng, a 
betlehemi csillag lesz a fő téma.

A Miskolci Szalonczukor ren-
dezvényei idén két napon át vár-
ják az érdeklődőket a Szent István 
téren. December 16-án, szomba-
ton a fiataloknak, 17-én vasárnap 
pedig a családoknak szóló progra-
mokkal.

Némedi Varga Zoltán, a Mis-
kolci Kulturális Szövetség (MKSZ) 
Nonprofit Kft. ügyvezetője el-
mondta, a belváros egyéb pont-
jain is lesznek programok. A ka-

rácsonyi vásár november 26-a és 
december 23-a között lesz a Cent-
rum előtt, a korábbiakkal egysé-
gesebb megjelenéssel, kézműves, 
egyedi termékekkel, de természe-
tesen a hagyományos ajándékvá-
sár sem marad el, a gasztronómiát 
tekintve pedig többek között for-
ralt bor, faszénen sült lángos, sült 
gesztenye és lepény is várja majd a 
látogatókat.

 A Szinva teraszon „Miskolci-
ak karácsonya” címmel lesz prog-
ramsorozat, ahol a város civil 
szervezetei, nonprofit cégei, ala-
pítványai, intézményei mutatkoz-
hatnak be december 8. és 21. kö-

zött hétköznap déli 12 és délután 
5, hétvégén pedig 10 és délután 3 
óra között. 

Bíró Tibor, a Cine-Mis Nonpro-
fit Kft. ügyvezetője elmondta, há-
rom decemberi hétvégén gyer-
mekeknek és családoknak szóló 
matinévetítésekkel várják a csalá-
dokat, december 20-án pedig a leg-
hosszabb ideig, mintegy 20 éven át 
készült magyar rajzfilmet, Az em-
ber tragédiáját mutatják be, mely 
után közönségtalálkozó is lesz az 
alkotóval, Jankovics Marcellal. 

Tajthy Ákos
» részletes programajánlónk 

a 11. oldalon

Miskolcon a főkertészek
Szakmai napot tart a Magyar Ön-
kormányzati Főkertész Szövetség 
(MÖFÖSZ), a Green City Magyar-
ország és Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata december 
1-jén a Nemzetközi Kereskedelmi 
Központban (ITC).

A „Klímaváltozás a zöldfelüle-
tek fenntartásában, lehetséges in-
tézkedések” címmel meghirde-
tett konferencián délelőtt 10 órától 
előadásokat hallgathatnak meg a 

résztvevők – és az érdeklődők – 
többek között a fenntarthatóság-
ról, a síkosság-mentesítésről, a kör-
nyezetvédelemről és a kertészetről. 
A szakmai napon a város elöljárói 
is részt vesznek, egyes témákban 
elő is adnak.

A prezentációk után délután 2 
órakor városnézés szerepel a prog-
ramban: Miskolc zöld felületeit, 
legújabb beruházásait tekintik meg 
a résztvevők.

Ellenőrzésen a fogyasztóvédőkkel 

Az év végi ünnepek előtt mindig 
fokozottan ellenőriz a fogyasztó-
védelem. Egyik miskolci akciójuk-
ra elkísértük a felügyelőket. 

Utunk a belváros egyik legismer-
tebb játéküzletébe vezetett. Át-
lagos vásárlókként érkeztünk, 
Horváthné Szendrei Szilvia és 
Zatrok László, a megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőségének munkatársai 
válogatni kezdtek a valóban ha-
talmas kínálatból, amelyben ta-
lán csak a szakértők tudnak el-
igazodni. Kiderült ugyanis, hogy 
a próbavásárlások során meg-
határozott szisztéma szerint vá-
logatják ki a termékeket, mivel 
mindegyik másféle kockázatot 
hordozhat. A játékbaba anyagá-
nak a vegyi összetétele lehet ve-
szélyes, a műanyag pisztolynak a 
lőereje, lövedéke, az elektromos 
autónak a szigetelése, más esz-
közöknek az esetleges szúró-vá-
gó éle, kiszögellése, érdes felülete.

Az ellenőrök rendben fizet-
tek a pénztárnál – ezzel ellenőriz-
ték a nyugtaadási kötelezettség 
betartását –, majd tájékoztatták 
a bolt vezetőjét jövetelük céljá-
ról, és sor került az áruk részlete-
sebb vizsgálatára. Ilyen esetekben 
mindenekelőtt azt nézik meg, 
rendelkezik-e az áru a szüksé-
ges forgalmazási engedéllyel, je-
löléssel, illetve, hogy szerepel-e az 
úgynevezett RAPEX-listán, ame-
lyen az EU-ban tiltott játékok 
szerepelnek. Ha ezt indokoltnak 
látják, továbbküldik az adott játé-
kot laboratóriumi vizsgálatokra. 

– A csecsemők, kisbabák kü-
lönösen védett fogyasztók – 

mondta Horváthné Szendrei 
Szilvia, aki a helyi fogyasztóvé-
delmi felügyelőség megbízott 
vezetője is. – Egészségük, tes-
ti épségük védelme érdekében 
a felügyelőség soron kívül is in-
tézkedhet, hogy vonják ki a for-
galomból a veszélyes terméket. 
Ha a vizsgált termék balesetve-
szélyesnek minősül, az minden 
esetben bírságot von maga után.

Ebben az üzletben mindent 
rendben találtak, ami a kereske-
dőknek sem mindegy, hiszen a 
kiszabható bírság 15 ezer forint-
tól kétmilliárdig(!), illetve a bolt 
bezárásáig is terjedhet. A felü-
gyelők azonban hangsúlyozták, 
hogy nem a büntetés a fő cél, ha-
nem a jogkövető magatartás ki-
kényszerítése. Működés felfüg-
gesztését aránylag ritkán kellett 
eddig kezdeményezni Miskol-
con, leginkább vendéglátó-ipa-
ri egységeknél volt erre szükség. 

Horváthné Szendrei Szil-
via elmondta, hogy a karácso-
nyi témavizsgálatok keretében 
gyakorlatilag az év végéig foly-
tatják az ellenőrzéseket, bronz-, 
ezüst- és aranyvasárnapokon 
az utcai, közterületi árusoknál 
is. Tapasztalataik szerint egyre 
csökken a veszélyes termékek 
száma, eredményesek a hatósági 
intézkedések. A felügyelőség ve-
zetője mindemellett felhívta a fi-
gyelmet a felelős fogyasztói ma-
gatartás jelentőségére is. Mint 
mondta, mindig nézzük meg, 
mit vásárolunk, rendelkezik-e a 
termék a szükséges engedélyek-
kel, jelenthet-e a használata bár-
milyen veszélyt ránk, vagy kör-
nyezetünkre.      Szepesi S. 

A szakképzésben is segít a Bosch
Nyílt napot tartott pénte-
ken az Andrássy Gyula Szak-
középiskola. Az eseményen 
részt vettek a Bosch miskolci 
gyáregységeinek képviselői is, 
mivel az intézmény a közel-
múltban a multinacionális 
vállalat partneriskolája lett. 

Az első „Bosch-osztály” a következő 
tanévben kezdi meg a működését, 
az Andrássy Szakközépiskolában. 
Kovács János igazgató elmondá-
sa szerint Európában is egyedülál-
ló, hogy egy multinacionális válla-
lat ilyen jellegű együttműködésbe 
kezdjen szakképző intézménnyel.

Mint Kovács János fogalmazott, 
ez egy háromoldalú, hosszú távú 
együttműködés a város, a vállalat, 
valamint az iskola között, amely az 
önkormányzat közvetítésével jött 
létre. Közös érdek, hogy minél több 
naprakész, piacképes elméleti, va-
lamint gyakorlati tudással rendel-
kező szakembert képezzenek Mis-
kolcon – olyanokat, akik ebben a 
nehéz helyzetben is állják a versenyt 
a munkaerőpiacon. S hogy jött kép-
be éppen az Andrássy? 

– Intézményünk profilja, repu-
tációja egyaránt közrejátszott eb-
ben – mondta el az igazgató, aki 
szerint nem újkeletű a kapcsolatuk 
a Boschsal. Korábban is együtt-
működtek már pályaválasztá-
si rendezvényeken, programok-
ban. Múlt év tavaszán például az 
iskola csapata – illetve az általuk 
konstruált jármű – nyerte meg a 
Bosch Power Tools hagyományos 
elektromobil-versenyén a közép-
iskolai kategória kör- és gyorsulási 
versenyét. A design-megmérette-
tésen 120 induló közül a harmadik 
helyezést érték el.

A képzési együttműködésről szó-
ló keretmegállapodást idén augusz-
tusban írta alá Kriza Ákos polgár-
mester és a Bosch európai, valamint 
helyi vezetői. Jelenleg a részletek és 
a tananyagok kidolgozása, a képzé-
si-gyakorlati programok egyezteté-
se, meghatározása zajlik. 

– Az első „Bosch-osztály” a kö-
vetkező tanévben gépgyártósori 
gépbeállító szakmunkás, és me-
chatronikai technikus képesítést 
nyújt majd. Az együttműködés ke-
retében a Bosch nemzetközi szin-
tű gyakorlati oktatást és a legmo-
dernebb technológiával felszerelt 

tanműhelyt biztosítja azon diák-
jaink számára, akik felvételt nyer-
nek a képzésre – hangsúlyozta Ko-
vács János. 

A hároméves szakképzésre 24 
hallgatót tudnak felvenni, a 4+1 
éves technikusi képzésre pedig 35-
öt. Mint megtudtuk, a Bosch és az 
iskola képviselői Miskolc több álta-
lános iskoláját is felkeresték, hogy 
megismertessék a program részle-
teit a szülőkkel és a gyerekekkel, po-
tenciális hallgatóikkal. A felvételi 
eljárás megegyezik az Andrássy ál-
talános felvételi eljárásával: az álta-
lános iskolai eredmények beszámí-
tása mellett a jelentkezők központi 
magyar nyelvi és matematikai fel-
adatlapot írnak, emellett személyes 
elbeszélgetésen is részt vesznek. 

– A Bosch vezetői a megálla-
podás aláírásakor hangsúlyozták, 
hogy – Magyarország egyik legna-
gyobb munkáltatójaként – a mér-
nökutánpótlás támogatása mellett 
fontosnak tartják a magas minő-
ségű és célzott tudással rendelkező 
technikus és szakmunkás szakem-
berek képzését is – emelte ki az igaz-
gató. Az aktuális munkaerő-igénye-
ket figyelembe véve határozták meg 
az általuk támogatott képzéseket, s 
ennek megfelelően, a sikeresen vég-
zett tanulók számára hosszú távú 
munkalehetőséget, kiszámítható 
életpályát biztosítanak majd.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

Véget ért az ásatás. Be-
fejeződtek a diósgyőri vár re-
konstrukciója előtti régésze-
ti munkák a Várfürdőben – a 
Lovagi tornák terének leendő 
területén. Egy olyan kőépít-
ményt találtak a vár nyugati 
oldalának bejárata közelében, 
amely fontos szerepet játszott 
az egykori Diósgyőr életében. 
A falakat ideiglenesen vissza-
temették, de a jövőben szeret-
nék bemutatni.

A város adventi koszorúján az első gyertyát november 27-én, vasárnap délután 5 órakor gyújtják meg, ekkor mintegy 
5 perce megáll a villamosforgalom a Városház téren | fotó: Juhász Á.



Frakcióvélemények a Zöld Nyíl villamostenderéről
Kiss
János 
(Fidesz)
Amilyen 
hosszú egy 
villamospálya, 
ugyanolyan 
hosszú egy 
közbeszer-
zési eljárás 
is. De remélhetőleg most már a végé-
re értünk, és a villamosok ügyében ez-
úttal egy eredményes közbeszerzé-
sen van túl a város – és ami a korábbi,  
MSZP-s városvezetés ideje alatt nem 
jött össze, most igen, valóban sikerült 
győztest hirdetni. Bár tudjuk, hogy a 
magyarországi közbeszerzési gyakor-
latban a vesztesek szinte mindig jog-
orvoslatot kérnek, és így ez most is elő-
fordulhat, de bízhatunk benne, hogy ez 
a döntés megállja a helyét. Ezzel most 
új szakaszába léphet a Zöld Nyíl pro-
jekt, kezdődhet a felkészülés a szebb, 
csendesebb és gyorsabb villamosokra. 
Egyben pedig el lehet kezdeni a gon-
dolkodást a tömegközlekedés további 
fejlesztéséről is.

Földesi 
Norbert 
(MSZP)
A Kriza Ákos 
által vezé-
nyelt tender 
több mint 
egy év eltel-
tével még se-
hol nem tart, 
a korábbi eredményhirdetéskor jelez-
tük, hogy ez a villamos is elment… A 
közgyűlésen és az azt követő nyilvá-
nos közleményünkben is felhívtuk a 
városvezetés figyelmét, hogy törvény-
telen döntést hozat a képviselőkkel, 
mely véleményünket a Közbeszerzé-
si Döntőbizottság megerősítette. Fe-
lelőtlenség nem hallgatni a miskolci 
szocialisták véleményére, csupán ki-
csinyes dacból törvénytelen és drága 
megoldást választani. Ezen kérdések-
re a közgyűlés zárt ülésén sem kap-
tunk megnyugtató választ. Ha a mos-
tani döntés megállná a helyét, akkor 
is közel egymilliárd forinttal drágáb-
ban vásárolna a város, ami elképesz-
tő helyzet. 

Molnár
Péter 
(KDNP)
A végé-
hez közele-
dő Zöld Nyíl 
villa mos-
projekt Mis-
kolc történe-
tének egyik 
legnagyobb beruházása. Ennek fon-
tos lépése maga a járműbeszerzés. Az 
előkészítő bizottság a Ganz-Skodát ja-
vasolta támogatni, hiszen az ő aján-
latuk mutatkozott a legkedvezőbb-
nek. A közgyűlés pedig ezt elfogadta. 
A győztes járműgyártó 31 darab, mo-
dern villamost szállít majd városunk-
ba. Bízunk a projekt sikeres lezárásá-
ban. A megújult villamospálya és az 
új villamosok révén alapvetően meg-
változhat Miskolcon, a Szinva völgyé-
ben a kelet-nyugati irányú közlekedés. 
Természetesen pozitív változásban re-
ménykedünk. A kulturált körülmé-
nyeknek köszönhetően nagyobb 
kihasználtságban, gyorsabb közleke-
désben, rövidebb menetidőben.

Szegedi
Márton 
(Jobbik)
A Ganz-Skoda 
győzelme any-
nyiban megle-
petés, hogy a 
Fidesz – KDNP 
szeptember-
ben még az 
AnsaldoBreda mellett tette le a voksát. 
Három hónap sem kellett ahhoz, hogy 
a városvezetés felülírja korábbi állás-
pontját, ami tükrözi a döntéshozatalo-
kat megelőző kapkodást. Ez megenged-
hetetlen olyan fajsúlyos kérdésekben, 
melyek évtizedekre meghatározzák a 
miskolciak mindennapjait. A negyedik, 
eredménytelen közbeszerzési eljárás 
után illene már a városvezetésnek olyan 
járműtendert kiírnia, amit nem tudnak 
a vesztesek megtámadni, hisz minden 
egyes elhibázott eljárás amellett, hogy 
tovább rabolja a miskolciak idejét, újabb 
közpénzeket emészt fel. Jelzésértékű, 
hogy az egyik pályázó a csütörtöki dön-
tés ellen újabb kifogást emelt, ami még 
tovább késlelteti a villamosbeszerzést.

a város lapja
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„Közösségi, élő teret szeretnénk”
A Szent István tér közösségi 
tervezésére hívta a miskolcia
kat a városvezetés. Ilyen, a 
c ivileket is bevonó tervezésre 
az ország több városában már 
igen, Miskolcon viszont még 
nem volt példa, így sokaknak 
az sem teljesen világos, hogyan 
zajlik egyegy ilyen workshop. 

Lengyel Katalin, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. ügyvezetője szerint a 
közösségi tervezésnek éppen az a lé-
nyege, hogy a városlakókkal közö-
sen határozzák meg a tér funkcióit, 
illetve magát a tér kinézetét is – leg-
alábbis nagy vonalakban.

– Az biztos, hogy közösségi, élő 
teret szeretnénk, a közösségi terve-
zés legelső lépése azonban a pontos 

funkciók meghatározása – mondja 
Lengyel Katalin.

A kiindulási pont az a hat terv 
lesz, amiket a Szent István térre kiírt 
2008-as ötletpályázat végén díjaztak. 

– Lehetséges, hogy lesz ezek kö-
zül egy, amit támogatnak a részt-
vevők. Aztán az sem kizárt, hogy a 
tervekből bizonyos elemeket támo-
gatnak csak, és beépítenek újakat is, 
de éppúgy megeshet, hogy semmit 
nem támogatnak ezekből, és csupa 
új ötlet születik. 

Akárhogy is, annyi biztos, hogy 
nem teljesen lebetonozott teret sze-
retne a város, a zöldfelületeknek 
nagy hangsúlyt szentelnének, ez pe-
dig reményeik szerint a lakossági ér-
dekekkel is összhangban lesz.

– A főtér definíciója szerintem 
magában hordozza a találkozások 
terének definícióját. De hogy mi-
lyen találkozásra gondolnak a mis-

kolciak – családi térre, ahol beszél-
getések alatt a gyerekek a fűben 
játszhatnak, rendezvénytérre, mind-
kettőre –, az csak a workshop után 
fog kiderülni – mondja Lengyel Ka-
talin. Ami biztos, nemcsak a teret, 
de a Petőfi utcai csomópont helyze-
tét is rendezni kell, ebből kitűnik, a 
tervezés alá bevont terület, a Város-
háza előtti taxidroszt, a bank, az egy-
kori Erzsébet fürdő hátsó traktusa és 
az Avasalja közötti terület.

A háromnapos (november 28–
30. közötti) közös munkát kö-
vetően készül egy összegzés, 
mely december 5-én kerül fel a 
www.varosfejlesztes.miskolc.hu 
oldalra, ezt pedig december 9-ig 
e-mailban a foter@miskolc.hu cí-
men, véleményezhetik majd az ér-
deklődők.

Lengyel Katalin azt is hozzá-
tette, a tervezést követően látnak 

hozzá a konkrét tervek elkészítésé-
hez, forrásra az IVS funkcióbővítő 
városrehabilitáció projekt II. üte-
mén keresztül pályázna a város.

– Van egy 5,2 milliárd forintos 
ígérvényünk a Regionális Fejlesztési 
Tanácstól, az összeg azonban várha-
tóan csökkenni fog a mostani hely-
zetnek megfelelően. Hogy ponto-
san milyen összegre pályázhatunk, 
az csak 2012 első felében derül ki. 
Ami biztos, a Széchenyi utca felújí-
tásának azon elemeit, melyek nem 
tartoznak bele a Zöld Nyíl projektbe 
(utcabútorok, kandeláberek, zölde-
sítés), a főtérrel együtt prioritásként 
kezeljük majd. A többi elem megva-
lósulása a megkapott összegtől függ 
– mondta Lengyel Katalin. Hozzá-
tette, mindezek alapján az a legvaló-
színűbb, hogy a konkrét építés csak 
2013-ban kezdődhet meg.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Kényszerű spórolás 
a közvilágítással
Több nagyváros kapcsán lehetett 
már híreket hallani arról, hogy kü-
lönböző módon spórolnak a köz-
világítással. Miskolc is kénytelen 
volt ennek egy módját választani.

Magyarország több településén 
hoztak olyan kényszerű döntést, 
hogy minden második lámpa-
testből kicsavarták a fényfor-
rást (ez városunkban egysze-
ri beavatkozásként 27 millió Ft 
költséget jelentett volna), csök-
kentették a fényerősséget, vagy 
időszakokra teljesen lekapcsol-
ták az utcákban a világítást. 
Több városban a világítás idő-
tartamának csökkentésével spó-
rolnak meg nagy összegeket. 
Miskolc város vezetése ez utób-
bit választotta – tájékoztatott 
Dobos Tímea, a miskolci pol-
gármesteri hivatal szóvivője.

Éves szinten így átlag napi 40 
perccel működik kevesebbet a 
közvilágítás, a téli napokon ki-
sebb csökkentéssel, nyáron na-
gyobbal számolhatunk. Ez any-
nyit jelent, hogy téli reggeleken 
15 perccel hamarabb kapcsol le, 
este 10 perccel később kapcsol 
be a közvilágítás. A nyári és a téli 

közvilágítás időtartamának csök-
kentésével éves szinten 20 millió 
forintot takarít meg Miskolc.

A városban a csaknem 21 ezer 
darab lámpatestet 325 transzfor-
mátor látja el energiával, mindez 
éves szinten 3990 óra „égésidőt” 
jelent. 2010-ben a közvilágítás 
áramdíja és a rendszerhasznála-
ti díj költsége összesen 358 mil-
lió forint volt. A közbeszerez-
tetett áramdíj 18 Ft kW/óra. A 
rendszerhasználati díj államilag 
meghatározott. Ennek költsége: 
27 Ft kW/óra.

Miskolcon mindeközben 
folytatódik a világítás korszerű-
sítése is.

– A miskolciak tanúi lehet-
nek a Palóczy utcán és a Szeme-
re kertben zajló munkának, ahol 
a lámpatesteket LED parkvilágí-
tó lámpatestekre cserélik. Ezek a 
lámpatestek egymástól függet-
lenül ki-bekapcsolhatók, szabá-
lyozhatók. Célunk, hogy Miskol-
con a lehető legtöbb helyen ilyen 
energiatakarékos lámpatestek vi-
lágítsanak, hiszen ezzel költséget 
takarítunk meg és nem utolsó-
sorban a környezetünket is kí-
méljük – tette hozzá a szóvivő.

Fontos mérföldköveknél a fűtőmű
Két szempontból is forduló-
ponthoz érkezett a Kender-
földi Biofűtőmű: a tulajdonos 
Bioenergy-Miskolc Kft. szerződést 
kötött a Miskolc Holding Zrt.-vel 
és a Miskolci Egyetemmel.

– Lényeges mérföldkőhöz érke-
zett a projekt két szempontból 
is: a múlt héten a Miskolc Hol-
ding Zrt. kötött együttműködési 
szerződést a Bioenergy-Miskolc 
Kft. tulajdonosaival, míg ezút-
tal a Miskolci Egyetemmel fűzik 
szorosra a szakmai kapcsolatot – 
mondta Vécsi György, a Miskolc 
Holding elnök-vezérigazgatója.

Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs veze-
tője elmondta: az együttműkö-
dési megállapodás egyik célja a 
Bio-Mi Kft., és ezáltal a Kender-
földi Biofűtőmű üzemszerű mű-
ködésének biztosítása, valamint 
gazdálkodásának közös – a Hol-
ding által felügyelt – ellenőrzése.

Az egyetemmel kötött megál-
lapodás keretében az intézmény 
hallgatói szakmai gyakorlatukat 
világszínvonalú eszközökkel a 
kenderföldi fűtőműnél tölthetik, 
egyúttal ők jelenthetik a szak-
mai hátteret és utánpótlást.

Méhn Imre, a Bioenergy-
Miskolc Kft. ügyvezetője ki-
emelte, december közepétől 
elkezdődhet a próbaüzem a 
kenderföldi fűtőműben.

S. P. | fotó: Juhász Á.

Az önkormányzati rendszerről
Miskolcon tartották a VIII. Orszá-
gos Kistérségi Konferenciát, mely-
nek témái a változásokat járták 
körül az önkormányzati rend-
szerben.

Csütörtökön délelőtt házigazda-
ként köszöntötte az egybegyűl-
teket Kriza Ákos, a Miskolc Kis-
térség Többcélú Társulásának 
elnöke. Miskolc polgármestere 
szerint komoly változáson megy 
át az önkormányzati rendszer, 
így fontos, hogy első kézből tud-
janak a résztvevői informálódni. 
Nem kell félni a változástól, de 
annak tematikájával, lényegével 
tisztában kell lenni. 

Demeter Ervin, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbí-
zottja lényeges elemnek nevezte, 
hogy újra megyei szintre emel-
ték tavaly a közigazgatási hiva-

talokat, majd megkezdték mun-
kájukat a Kormányhivatalok. 
Beszélt arról is, hogy a járási hi-
vatalok létrehozása lesz a követ-
kező lépés, országosan 160-165, 
míg megyénkben várhatóan 15.

Gémesi György, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége el-
nöke elmondta, húsz év nehéz-
ségein van túl az önkormányzati 
rendszer. Túlélte a forráskivo-
nást is, ami azt jelenti, hogy je-
lentős felhajtó erő van benne, 
ami a helyben választott polgár-
mestereknek és képviselőknek 
köszönhető. 

A konferencia témája volt 
még a települési önkormány-
zatok, társulások, járások, me-
gyék, régiók szerepe a megúju-
ló önkormányzati rendszerben, 
melynek kapcsán a közfoglal-
koztatási programokról is tar-
tottak előadásokat.                    H. I.

Banki hitel – rendkívüli közgyűlésen döntöttek
Rendkívüli ülést tartott csü
törtökön a miskolci közgyű
lés, melynek napirendjén 
ezúttal két téma: a villamos
járműtender eredményhir
detése és a hitelbiztosítékok 
ügye szerepelt.

A képviselő-testület zárt ülésen ar-
ról döntött, hogy a közbeszerzési 
eljárás során még versenyben ma-
radt járműgyártók közül melyiket 
bízza meg a város az új villamosok 
legyártásával. A döntés értelmében 

a nyertes ajánlattevő a Ganz-Sko-
da Közlekedési Zrt. villamosgyártó 
cég lett. (Lásd külön cikkünket a 3. 
oldalon.)

Nyílt ülésen tárgyalt a közgyűlés 
a banki hitelek igénybevételéhez 
szükséges biztosítékok nyújtásával 
kapcsolatos korábbi határozat mó-
dosításáról. 

Mint Kriza Ákos fogalmazott, az 
elmúlt egy év során a város műkö-
dési bevételei meghaladták a kiadá-
sokat, viszont az előző városvezetés 
időszakából áthúzódó kötelezett-
ségvállalások, korábban elkezdett 
beruházások, felvett hitelek terhei-
vel most kell megküzdenie a vá-

rosvezetésnek. A korábbi döntés 
módosítása elhárítja az akadályt a 
tárgyalások megkezdése elől.

– Tekintve, hogy a közbeszerzé-
si eljárás lefolytatására csak most 
kerül majd sor, az ingatlanfedezet 
iránt még tényleges igény nem me-
rült fel, ezért az eljárás jelenlegi sza-
kaszában a konkrét ingatlanok kije-
lölése még nem aktuális. Célszerű 
azzal megvárni a biztosítékok iránti 
konkrét igényeket – mondta el Kri-
za Ákos polgármester.

A banki hitelszerződés megkö-
tésére később, a közgyűlés erre vo-
natkozó, jóváhagyó döntését köve-
tően kerülhet majd sor.

Mokrai Mihály (MSZP) képvi-
selő jelezte, hogy „nem támogat-
ják a város eladósítását”. Jakab Pé-
ter (Jobbik) képviselő úgy vélte, ha 
szocialista képviselők nem támo-
gatják a város eladósítását, akkor a 
saját korábbi tevékenységüket sem 
támogatják, amelyért időszerű len-
ne már végre elkezdeni a felelős-
ségre vonást. Jakab Péter jelezte, 
frakciójuk sem támogatja a hitel-
felvételt, az összegyűlt adósságot a 
város nem fogja tudni kifizetni, a 
fedezetként felajánlott ingatlanok a 
bankok tulajdonába kerülnek, ami 
gyarmatosítást jelent.

Szepesi S.

A workshopon résztvevő 
civil szervezetek:
• Dialóg Egyesület
• Első Miskolci Lions Klub
• Észak-Keleti Átjáró KHE 
• HOLDAM egyesület
• Maradj Miskolcon Alapítvány
• MÉZ Miskolci Élőzene Közhasznú Egyesület
• Miskolci Autista Alapítvány
• Miskolci Gráciák Egyesület
• Miskolci Idősügyi Tanács
• Miskolc Városi Diákönkormányzat
• Zöld Akció Egyesület és Ökológiai Inté-
zet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

A különböző – meglévő, új vagy máshonnan átvett – ötletelemekből alakul majd ki az új főtér arculatának koncepciója
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Mi legyen az ajándék?
Bor, pálinka, csokoládé
Mi legyen az év végi szemé-
lyes vagy céges ajándék? 
Mit lehet egy férfinak venni? 
Mi lenne a legjobb ajándék 
hölgy ügyfelünknek? Egyre 
gyakrabban hangzanak el 
ezek a kérdések. 

A Miskolc főutcáján (Szé-
chenyi u. 27.) található 
BorNívó Bor- és Ajándék-
szaküzlet az idei év végi aján-
dékvásárláshoz különleges 
csokoládékkal és exkluzív 
megjelenésű pálinkákkal bő-
vítette kínálatát. Az üzletben 
számos kész ajándékcsoma-
got talál a vásárló, de a vevők 
igényei szerint készítenek kü-
lönböző méretű, összetételű 
és értékű kosarakat is. A leg-
kedveltebb ajándékcsoma-
gok tartalmaznak 1-1 üveg, 
kiváló minőségű, kézműves, 
névre szóló címkével ellátott 
bort, pálinkát vagy pezsgőt, 
kézzel készített bonbont, mé-
zeskalácsot, házi lekvárt. 

Az idei év újdonságai kö-
zött szerepel a belga Hamlet 
és a francia Chocmod prali-
né, a Rákóczi pálinka és desz-
szert, Tokaji borecet, hölgyek-
nek pedig kihagyhatatlan a 
23 karátos aranypelyheket 
tartalmazó Österreich Gold 
pezsgő.

Meglepetés ajándékait készí-
tesse Ön is a BorNívóban! 

bor – pálinka – csokoládé

Miskolc, Széchenyi u. 27.
www.bornivo.hu

46/788-621

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

Hi-Sec és MEGA acél biz-
tonsági ajtók beépítve már  
56 900 Ft-tól, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) 
cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechniká-
val. Érdeklődni: 30/336-5528, 
www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet;  nyitva: h–p: 
11–15 óráig.

Szeretné  a nyugdíjas éveit 
biztonságban, nyugalomban 
tölteni? Akkor jöjjön el hozzánk 
a Zsuzsa gondozóházunkba. 
Hívjon bi za lommal, ismerjen 
meg. Telefon: 30/233-8094.

Zenit – a borsodi – Társkereső 
Iroda új helyen, ingyenes par-
kolással várja régi és új ügyfele-
it. Miskolc, Baross Gábor u. 17. 
sz. Féléves, kedvezményes ke-
resés! Bejelentkezés: 06-30/445-
6741. E-mail: zenittarskereso@t-
email.hu.

Üzemanyagfogyasztás-csök-
kentő készülék eladó. 25–
45%-kal képes csökkenteni ta-
pasztalati mérések szerint a 
benzin-, gázolaj- vagy gázfo-
gyasztást gépjárműveknél, illet-
ve gázkazánoknál. Tel.: 20/285-
9077.

KARÁCSONYI  BÉRBEADÁSI AKCIÓ 
50% KEDVEZMÉNYTŐL

MISKOLCI SÉTÁLÓUTCAI ÉS BELVÁROSI,
100-150 m2-es HELYISÉGEK 

IDEIGLENES KEDVEZMÉNYES BÉRBEADÁSA
2011. DECEMBER 1– 31-IG

Az ajánlati felhívás részletes anyaga, a helyiségek adatai, 
valamint a pályázati feltételek megtekinthetők 

a MIK Zrt. hirdetőtábláin és a MIK Zrt. honlapján: www.mikrt.hu
Az ajánlatok beérkezési határideje: folyamatos

Postai feladás címe: 3501 Miskolc, pf. 78.
További információ: MIK Zrt. Helyiséghasznosítási Irodája 
(Miskolc, Széchenyi u. 60. tel.: 516-287, 516-293, 516-295)

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Az adventi koszorú hangulata, jelentése
Az ünnepek közeledtével 
sokan vesznek, készítenek 
adventi koszorút, a hangu-
latos karácsonyi dísznek ma 
már számos változatával ta-
lálkozhatunk.

– A koszorút uraló négyes szám a 
karácsonyt megelőző négy hetet jel-
zi. Advent idején, vasárnaponként 
mindig eggyel több gyertyát gyúj-
tunk meg – mondta el Forrai Ma-
riann, a Diósgyőri Kézműves Al-
kotóház igazgatója, a Fügedi Márta 
Népművészeti Egyesület elnöke. A 
koszorú hagyományosan fenyőág-
ból készül, amelynek zöld színe az 
eljövendő reményt jelképezi, ke-
rek formája pedig az örökkévaló-
ság szimbóluma. A katolikusoknál 
az adventi koszorút három lila és 
egy rózsaszín gyertyával szokás dí-
szíteni. A lila szín a bűnbánatot és a 
megtérést, a rózsaszín pedig a bűn-
bocsánatot és a közelgő ünnepet jel-
képezi. A koszorú négy gyertyája 
közül – a meggyújtás sorrendjében 
– az első, a második és a negyedik 
lila, míg a harmadik rózsaszín.

A hagyomány eredete igazából a 
múlt homályába vész, a népszoká-
sok szerint számos alkalomból kö-
töttek régen koszorút: ilyen volt pél-
dául a nyári napforduló, az aratás 
vagy a szüret befejezése is. Az ad-
venti koszorú hagyományát a XIX. 
században, északnémet területe-
ken, főleg protestáns környezetben 
kezdték el felújítani. Általában Jo-
hann Heinrich Wichern protes-
táns lelkész nevéhez szokták kötni, 

aki az első gyermekotthont alapí-
totta Hamburgban. A ház egyik ter-
mébe pedig 1838-ban fából hatal-
mas csillárt készített, és az adventi 
időszakban naponta egy-egy gyer-
tyát tűzött a csillárkoszorúba. 1860-
ban Berlin-Tegelben született meg 
az a gondolat, hogy a fakarikát fo-
nott fenyőkoszorúval helyettesítsék, 
és huszonnégy gyertya helyett csu-
pán négyet tűzzenek rá, a négy ad-
venti vasárnap jelképeként. Így elég 
kicsi lett ahhoz, hogy a lakásokban 
is helyet kapjon, a közeledő kará-
csony örömét hirdetve. Az első vi-
lágháború után, Németország pro-
testáns vidékein már szinte minden 
családnál meggyújtották az adventi 
koszorú gyertyáit. A gyertyagyújtás 

a keresztény mitológiában annak a 
fontos eseménynek a része, amely 
Jézus eljövetelét jelenti.

Később Ausztriában, a katolikus 
lakosság körében is népszerű lett, 
míg Magyarországon főleg a máso-
dik világháborút követő időben vált 
szokásossá templomokban, köz-
épületekben, otthonokban adventi 
koszorút a csillárra függeszteni.

Az advent kezdete egyben az egy-
házi év kezdetét is jelöli – elnevezése 
a latin „adventus” szóból ered, ami 
megérkezést, eljövetelt jelent, ez ter-
mészetesen Jézus születésének és el-
jövetelének várakozására utal. 

Forrai Mariann elmondta, hogy 
ma már számtalan típusú, „előre 
gyártott” adventi koszorú kapha-

tó, sokan leginkább dekorációnak 
vásárolják, s nemigen törődnek az-
zal, hogy vallástörténeti szempont-
ból is hiteles legyen. Akik mégis 
egyéni koszorút szeretnének készí-
teni, azok csak a szalma- vagy drót-
koszorú alapot vásárolják meg, ezt 
díszítik fel, fenyőgallyakkal, szala-
gokkal, tobozokkal, gyertyákkal. 
Célszerű úgynevezett „oázissal”, 
azaz nedves szivaccsal elkészíte-
ni a koszorút, ha ebbe szurkáljuk a 
fenyőágakat, hosszú ideig szépek, 
frissek maradnak. Akik igazán kü-
lönleges karácsonyi díszt akarnak 
az asztalukra, azok kalácsból, mé-
zeskalácsból is elkészíthetik az ad-
venti koszorút, és ezt díszítik fel. 

Szepesi S. 

Éveket jelenthet a szép bőr 
A hideg és a szél miatt télen na-
gyobb figyelmet kell fordítanunk 
a bőrünkre – az ünnepek miatt a 
hölgyek számára ez amúgy is kü-
lönösen érzékeny időszak. A min-
dennapi bőrápolás mellett ilyen-
kor egyre többször kerülnek 
szóba a kisebb plasztikai beavat-
kozások is, a „kettő közötti” kímé-
letes lehetőségekről viszont talán 
még kevesen tudnak.

A hideg, a nagy hőmérsékleti 
különbségek, a szél, a fűtés mi-
att száraz szobai levegő komoly 
megterhelés a bőr számára. Ér-
demes például azt is alaposan 
átgondolni, beülünk-e egy igen 
jóleső, de ugyanannyira bőrszá-
rító forró fürdőbe. A váltakozó 
hideg-meleg zuhany nemcsak 
kevésbé szárít, de fel is frissít!

A legveszélyeztetettebb terü-
let természetesen az arc bőre. 
Ilyenkor táplálóbb krémet kí-
ván, amire az is kiváló megoldás 
lehet, ha az éjszakai, zsírosabb 
krémet használjuk nappalra. 
Különösen az orcák, az orr és a 
homlok számít érzékeny terü-
letnek. Fokozottan tartsuk be a 
bőrápolás ábécéjét: reggel és este 
tisztítás, tonizálás és hidratálás. 

Az évzáró nagy bulin különö-
sen szépek akarnak lenni a höl-
gyek, ilyenkor sokan többet sze-
retnének, mint amit az általában 
használt krémjük, illetve a koz-
metikai kezelések nyújtani tud-
nak. A plasztikai beavatkozás 
drága és sokszor fájdalmas – és 
sok esetben túlzásnak is tűnik. 
Ilyenkor jelenthet gyors és ha-
tékony köztes megoldást a ránc-

feltöltés, illetve a botoxos keze-
lés. Mivel ezekkel kapcsolatban 
számos félelem, sőt tévhit is él 
a köztudatban, szakember véle-
ményét is kikértük. 

– Más, ránctalanítást ígérő 
módszerekkel szemben az ered-
mény itt gyors és valóban látvá-
nyos – mondta el Szobeczki Zsolt 
bőrgyógyász-kozmetológus. – 
A ráncfeltöltés során térkitöltő 
anyagot (hialuronsavat) juttat-
nak a ráncok alá. Ez megemeli az 
adott bőrfelületet, kisimítja a rán-
cot. A hialuronsav a bőrben ter-
mészetesen előforduló, ezért igen 
biztonságos anyag, mely gélszerű 
formában, térfogatkitöltő és hid-
ratáló hatással rendelkezik. 

A leggyakrabban kezelt terü-
letek közé tartoznak az orr-, il-
letve szájzugredők, a száj körü-
li, szemöldökök közötti ráncok. 
A ráncok egy részéért a mimikai 
izmok felelősek. A lazábbá vált 
bőrt az izmok emelik redőbe. 
Ha az izmok tónusát csökkente-
ni tudják, a ráncok egy része is 
elsimul. Erre a botulinus toxin 
használatos, mely több hónapra 
megbénítja azt az izmot, ame-
lyikbe befecskendezik. 

– A botoxkezelés során a rán-
cokat előidéző mimikai izmok 
működését befolyásolják – fej-
tette ki a szakorvos. – Az arc-
kifejezés azonban nem válik 
mimikaszegénnyé, mert a kí-
vánt hatáshoz elég az izmokat 
gyengíteni, nem szükséges a tel-
jes megbénításuk. Hatékonyan 
kezelhetők ilyen módon a szem-
öldökök közötti, a homlok és a 
szem körüli ráncok is.

Házhoz jönnek
Manapság egy telefonhívás, és 
házhoz érkezik az ebéd, meg-
kapjuk a katalógusban kiné-
zett bútorokat, vagy ha oda-
égett a vacsora, percek alatt új 
menüt varázsolhatunk párunk 
elé az asztalra. Szinte bármit 
házhoz hoznak. Ez nemcsak 
a fogyasztói társadalom ál-
tal kitermelt kényelmesség – 
sokszor szükséges praktikum. 
Nemcsak a nehezen kimozdu-
ló idősek, betegek, de család-
tagjaik számára is megnyug-
tató, ha házhoz megy a meleg 
ebéd, vagy a gyógyszer.

Bármikor előfordulhat, 
hogy a fiatal vásárlóknak sincs 
idejük kivárni a sort, vagy 
esetleg nem kapják meg a há-
ziorvos által felírt gyógyszert. 
Ráadásul itt a rossz idő, lassan 
havazik, kezdődik az influen-
zaszezon – akiknek mást kell 
megkérniük gyógyszerük ki-
váltására, nagy segítség lehet a 
gyógyszerfutár-szolgálat, mely 
ingyen házhoz viszi a receptre 
felírt gyógyszereket.

– A teljesen ingyenes szol-
gáltatás azok válláról szeret-
né levenni a terhet, akik egye-
dülállóként, idősként vagy 
mozgáskorlátozottként csak 
bajosan tudják megoldani a 
gyógyszerkiváltást – mondta 
Gyarmati Tamás háziorvos.

Anélkül tehát, hogy szíves-
séget kellene kérni, megkap-
juk a gyógyszert. Nem kell 
mást tenni, mint a recept kéz-
hezvétele után telefonon  idő-
pontot egyeztetni, amikor a 
futár felkeresi a megrendelőt, 
majd kis idő elteltével át is ve-
hető a kért gyógyszer.             K. I.

Téli cipôvásár
Nem csak a „20” éveseké a világ

Egyes termékek 2900 Ft-tól

Ha Önnek is fontos  
a kényelem, jÖjjÖn el!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

miskolc, technika Háza
november 29-én, (kedd) 9–12 óráig

széles, proBlémás, fájós láBakra
l női utcai félcipők
l női alkalmi félcipők
l bokacipô, bokacsizma

} bőrbéléssel

A katolikusoknál az adventi koszorút három lila és egy rózsaszín gyertyával szokás díszíteni

dr. szobeczki Zsolt 
BŐrGYÓGYÁsZ, KOZMetOLÓGUs

SzépSéGHibák?
Ne leGyeN MiT TAkArGATNi!

l  ránctalanító kezelések 
botox injekcióval és feltöltéssel

l lézeres szőrtelenítés 
l  értágulatok, rozácea, 

seprűvénák lézerkezelése

Láthatóan eredményes kezelések a legkorszerűbb 
hatóanyagokkal és technikákkal

Magánrendelés: Miskolc, Álmos u. 1. (szentpéteri kapu sarok)
Bejelentkezés nélkül péntek 14–17 óráig

Bejelentkezéssel: kedd egész nap, péntek délelőtt
esztétikai kezelések előtt ingyenes konzultáció.

www.szobeczki.hu l telefon: 06-30/399-0202
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8  mi-csoda – gyereksarok / rejtvény

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Másoktól megköveteli, hogy eltűrjék jobbítási szándékait, ön vi-
szont lázad, ha valaki bele akar szólni az életébe. Egészségi állapota javulhat, így élete legfontosabb 
területein is pozitív változást remélhet. Fontos, hogy ne várja el másoktól, hogy kitalálják a gondo-

latait. A kommunikációja minősége befolyásolhatja a munkáját és a magánéletét is.

BiKa (04. 21–05. 21.) Nem bír uralkodni indulatain, sértettnek érezheti magát, ám az ér-
zelmi káoszért nagymértékben saját maga felelős. Támogatói hátszéllel lépéselőnybe kerülhet ri-
válisaival szemben, csak ne legyen rest, éljen a lehetőségekkel! Többet eszik, mint amennyire a 

szervezetének szüksége van, az előjelek arra utalnak, hogy gyenge az immunrendszere. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Romantikus vágya a szerelem új formáit nyithatja meg ön előtt, 
ha elvárások nélkül fejezi ki, mi az, amire vágyik. A héten kellemes meglepetés vár önre. Tempera-
mentumosabb hangulatban van, mint máskor. Előtérbe kerül uralkodó hajlama is, szeretné irányí-

tani a munkatársait vagy családtagjait, de ne vigye túlzásba a dolgot!

ráK (06. 22–07. 22.) Lehetséges, hogy érzelmi okokból nem működik jól az ítélőképes-
sége, és rosszul dönt. Márpedig nem árt most jobban odafigyelnie a kedvesére. A munkahelyén 
vagy az üzleti életben csak akkor ér el változásokat, ha valóban hisz benne. Tisztességgel, de küzd-

jön a céljaiért! Figyeljen jobban oda a táplálkozására, különben emésztési gondjai lehetnek.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Juttassa kifejezésre a vágyait! Bár néha úgy érezheti, 
hogy semmi érdemleges változás nem történik az életében, ez csupán a vihar előtti csend. Ön bár-
kit képes elbűvölni, akivel csak találkozik. A munkahelyén túlterhelik, de elég energiával rendelke-

zik, hogy megoldja a feladatokat. Ha már nagyon fáradt, a párkapcsolatából meríthet energiát.

szűz (08. 24–09. 23.) Ha szingli, új szerelem érkezhet az életébe, de ne a munkahelyé-
ről válasszon! Sokat dolgozik, és mivel keveset pihen, előfordulhat, hogy egy idő után már csak 
örömtelenül robotol. Ossza meg gondjait a családjával, és fordítson egy kis időt saját magára! Most 

minden, amit az egészsége megőrzése érdekében tesz, hatványozottan hatásos lesz.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A december eleje küzdelmes időszaknak ígérkezik. Ne adja 
fel, lesz még jobb is! Ügyeljen arra, hogy ne zaklassa fel magát nappal, mert akkor éjszaka nem tud 
majd aludni. A legjobb, amit a munkahelyi boldogulása érdekében tehet, hogy rendezi egy kicsit a 

gondolatait. Szerelmi életére most a romantikázás lesz a jellemző.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Most még jobban érdeklődik kiszemeltje iránt, hiszen küz-
denie kell érte. Nyugodjon meg, a siker garantált! A szerencsében, ami partnereire, üzlettársaira 
árad, ön is részesülhet. Öltözzön melegen, akkor is, ha kocsival jár! Különösen deréktól lefelé fázhat 

meg alaposan, aminek hólyaggyulladás és reuma lehet a következménye. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Rengeteg új feladat adódik az életében, melyben kibontakoz-
hat. Vigyázzon azonban, mert fertőzést kaphat a munkahelyén, ami most nem jönne jól, mert az 
év végi hajtás komoly előrelépési lehetőségeket tartogat. A magánéletében arra vágyik, hogy ked-

vese maximális figyelemmel vegye körül, nagyon szeretne egy kis kényeztetést.

BaK (12. 22–01. 20.) Sok energiát fektet a munkába, de fontos, hogy alkalmat teremtsen 
egy kis lazításra, szórakozásra. Ez növelhetné szervezete ellenálló képességét is, így átvészelhetné 
az influenzás időszakot. Magánéletében ne mindig a partnere igényeihez igazodjon, találjanak 

olyan programokat és megoldásokat, amely mindkettőjüknek megfelel.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ne azt keresse partnerében, ami elválasztja tőle, hanem azt, 
ami összeköti vele. Ha folyton kukacoskodik, nem lesz hosszú életű a kapcsolatuk, pedig jók a kilá-
tásaik. Munkájában sikersorozat kezdődik, ha olyat csinál, amit valóban szeret. Ha nem, itt az ideje 

a váltásnak, hogy maradandót alkothasson olyanban, amihez igazán van tehetsége.

HalaK (02. 20–03. 20.) Sok kérdésben nem jut dűlőre a párjával. Nem nagy dolgokról 
van szó, csupán apróságokról, mégis fontosnak érzi, hogy az öné legyen az utolsó szó. Az év végi 
őrült hajsza talán az ön érzékeny idegrendszerét viseli meg a legjobban, de próbáljon kitartani, 

mert mostanában többször előfordulhat, hogy számot kell adnia a tudásáról a munkahelyén.

Ismeri Ön Miskolc  
új testvérvárosát?

Tisztelt Olvasó! Új testvérvárossal gazdagodott Miskolc! Aláírták azt az 
együttműködési megállapodást, mely után Asan testvérváro sunk lett. 
De vajon ismeri Ön Asant? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejt-
vény-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.
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Rákóczi háza a Rákóczi-házban
Kassán felépítették II. Rákóczi Ferenc egykori rodostói házának „mását”, amelyben  
múzeum működik. Ennek anyagából nyílt vendégkiállítás Miskolcon. A törökországi  
száműzetésben elhunyt nagyságos fejedelem emlékét, a hamvainak 1906-os hazaszállítását, 
a kassai Rodostó-ház felépülésének történetét feldolgozó tárlat december 10-ig látható 
a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum központi épületében: a Rákóczi-házban.  
A tárlatlátogatás előtt vegyük sorra: mit is tudunk Rákócziról, hol találkozhatunk Miskolcon 
Rákóczi-emlékekkel!

Te tudtad, hogy…
… a szabadságharc idején két-
szer is – 1704-ben és 1706-ban 
– hosszabb ideig Miskolcon tar-
tózkodott II. Rákóczi Ferenc? 
…II. Rákóczi Ferenc miskol-
ci főhadiszállása – a hagyo-
mány szerint – az egykori Dőry-
házban, a Miskolci Galéria 
jelenlegi központi, főutcai épü-
letében volt? 
… a fejedelem hadügyi titkára 
egy miskolci nemes, Aszalay Fe-
renc volt? Az egykori kúriája he-
lyén, a Dőry-ház melletti épüle-
ten márványtábla őrzi emlékét.
…a miskolciak áldozatkészségé-
nek, a szabadságharc iránti elkö-
telezettségének köszönhetően 
Rákóczi egy 11 mázsás törött réz-
ágyút ajándékozott a városnak, 
hogy abból harangot öntsenek?
… az Avason az első kilátó, a fá-
ból ácsolt Rákóczi-torony 1906-
ban II. Rákóczi Ferenc hamvainak 
hazahozatala tiszteletére épült?
… mécsesekkel világították ki az 
avasi Rákóczi-tornyot – és a ko-
rabeli sajtó szerint tűzijátékot is 
tartottak – 1906. október 28-án 
Miskolcon, amikor a vasútállo-
máson fogadták a Rákóczi-ham-
vakat Kassára szállító vonatot? Tárogató-találgató. A kuruc dalok, toborzók előadásának jellegzetes hangszere a tárogató. A 

képösszeállításunkban szereplő hangszerek – a tárogató mellett: doromb, okarina, pánsíp, tambura, 
ütőgardon – között hányas számú a tárogató?

Számos kérdések
Ha jól válaszolsz a kérdésekre, és elvégzed a jelzett műveleteket, megkapod 
Rákóczi születésének évszámát. A jutalomsorsolásban csak az vehet részt, 
aki mind a négy kérdésre helyesen válaszol – és kiszámolja a születés évét.

1. Melyik évben költözött a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár a mai, Gör-
gey A. u. 11. szám alatti épületébe?
2. A Rákóczi utca hányas számú épületén helyezték el a Jószay Zsolt szob-
rász által készített Rákóczi-portrét?
3. A nagyságos fejedelemről elnevezett Zoltán utcai általános iskola teljes 
nevében ez a szám kétszer is szerepel. Melyik az?
4. A szabadságharc bukásának hányadik évfordulója alkalmából készí-
tette Boros Péter szobrászművész a görömbölyi Rákóczi-szobrot?

Előző számunk rejtvényének nyertese 
vAdásZ kincső (Miskolc, Pattan-
tyús u., 6 éves), aki kiadónk, a MIKOM 
könyvajándékát kapja. Nyereményed 
szerkesztőségünkben veheted át. E 
heti rejtvényünk megfejtésének be-
küldési határideje: december 6. Írd 
meg az számos kérdések és a Tá-
rogató-találgató című rejtvényünk 
megfejtését! A helyes megoldást 
küldd el  szerkesztőségünk címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.  
A borítékra írd rá: Mi-csoda – gyerek-
sarok. E-mail címünk: gyereksarok@
mikom.hu. Küldd el a címedet és az 
életkorodat is!
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műszaki vizsgáztatás mindennap.
ingyenes átvizsgálás 

műszaki vizsga+környezetvédelmi mérés: 
l személygépkocsi: bruttó 20 000 Ft, 
l haszongépjármű: bruttó 22 000 Ft-tól, 

l utánfutó: bruttó 14 200 Ft
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sport  9

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 Rangers, Miskolc, Jégcsarnok, 14.00. 
» Futsal: NB I, Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz – Ferencváros, Miskolc, Generali Aréna, 15.30.

November 30. | szerda » Labdarúgás: Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, 
DVTK – Győri ETO FC. Diósgyőr, 18.00.

december 2. | péNtek » Jégkorong: MOL Liga, Sapa Fehérvár AV19 – Miskolci JJSE, 
Székesfehérvár, 19.00. » Kosárlabda: NB I: DKSK-MISI – BEAC Újbuda, Miskolc, Generali Aré-
na, 18.00.

december 3. | szombat » Labdarúgás: Magyar Kupa, nyolcaddöntő, visszavágó, Győ-
ri ETO FC – DVTK, Győr, 15.00. » Röplabda: NB I női: Albrecht-Miskolci VSC MISI – Veszprém. Mis-
kolc, Csokonai utcai csarnok, 17.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

» Kolonics-díjasok. A tragikusan fiatalon elhunyt Kolonics Györgynek emléket állító elis-
merést vehette át a Junior Prima-díjátadón a Bodonyi András, Viola Viktor kenus páros, a Diósgyő-
ri Kajak-Kenu Sport Klub világbajnok duója. A díjat azok a fiatal kenus reménységek kapják, akik-
ből az olimpiai bajnok sportlegenda méltó követői válhatnak.

» Öt arany a hétvégén. Öt első hellyel zárta a miskolci Havasszépe SE a Miskolci Jégcsarnokban 
rendezett 6. Kelet-Magyarország Kupa Nemzetközi Műkorcsolya Versenyt: Majoros Gréta, Dávid 
Kamilla Luca, Lenkey Dorottya, Molnár Anikó és Szoboszlai Tamás végzett kategóriájában az élen.

» Szoros vereség. A ceglédi kiütéses siker után nem sikerült újabb idegenbeli győzelmet 
aratnia a DKSK-MISI csapatának. Miskolc kosaras lányai az AKSC Szekszárd gárdájától kaptak ki 
74–69-re a női kosárlabda NB I 9. fordulójában.

» A kupában is megy. 16–0-ra győzött Kartalon a női futsal Magyar Kupa 2. fordulójában 
a Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz NB I-es csapata. Az áldozat az Amazon SE együttese volt, 
amely az NB II Keleti csoportjában a Vénusz II. mellett az alsóházi rájátszásba került.

» Sikertelen romániai túra. Öt nap alatt három mérkőzést játszottak Romániában a 
Miskolci Jegesmedvék a MOL ligában, győzni azonban egyszer sem tudtak. A Csíkszeredától 4–2-
re, a Brassótól 5–2-re, a Bukaresttől pedig 3–1-re kaptak ki a Macik.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Közeleg a jubileum
Nincs már két hét sem a 
jeles időpontig: december 
9-én tartja centenáriumi 
ünnepségét a dicső múlt-
tal rendelkező MVSC. 

A Miskolci Vasutas Sport Club 
napokon belül megéri századik 
születésnapját. 

– December 9-én, pénteken 
délután 5 órától a Generali Aré-
nában ünnepelünk – nyilatkoz-
ta Illyés Miklós, a klub elnöke. 
– Várjuk a miskolciakat, azokat 
a sportbarátokat, akik osztoz-
ni akarnak velünk az ünnepé-
lyes pillanatokban. Belépőt nem 
szedünk, ezért reménykedem, 
hogy egy-kétezer szimpatizáns 
eljön. Sikerekben és dicsőség-
ben gazdag évszázad áll mögöt-
tünk, lesz mire emlékeznünk.

A sportcsarnokban Ily-
lyés Miklós a jelenről és jö-
vőről mondja el gondolatait, 
aztán levetítik a Miskolc Tele-
vízió által összeállított filmet. 
Az eseményen szót kapnak 
az egykor és a napjainkban is 

működő szakosztályok képvi-
selői, edzői, sportolói. Meghív-
ják az eseményre Miskolc vá-
ros vezetőit. 

A székeket a küzdőtéren he-
lyezik el, így az ünnepségen 
bemutatókat nem tartanak. A 
teremlabdarúgás kedvelőit de-
cember 11-én, vasárnap várják 
a sportcsarnokba, ahol a házi-
gazda MVSC mellett többek kö-
zött fellép az NB I-ben kiválóan 
szereplő DVTK gárdája is. A női 
röplabdázás kedvelőinek pedig 
egy későbbi időpontban ugyan-
csak tornával kedveskedik majd 
az egyesület. 

Újság még a klub háza táján, 
hogy az ünnepségre fényképal-
bumot készít az egyesület. Akik 
megvásárolják, jelképes összeg-
gel járulnak hozzá az egyesü-
let működéséhez, fennmaradá-
sához.

Két nappal az ünnepség előtt, 
december 7-én, szerdán, dél-
után 3 órától mutatják be Haj-
du Imre író-újságíró könyvét. A 
Jegenyék a Kubikban az MVSC 
egykori NB I-es labdarúgócsa-
patáról szól. 

D. L.

Floorballselejtező. Az egyetemi körcsarnok adott otthont a 
hét végén a floorball diákolimpia I–VI. korcsoportos fiú- és lánycsa-
patok országos selejtezőjének. A miskolciak négy első helyet szerez-
tek: a Vörösmarty Katolikus Általános Iskola fiú I-es és II-es, vala-
mint lány II-es korcsoportban is begyűjtötte az elsőséget, míg az V. 
korcsoportos fiúknál a Bláthy Ottó Szakközépiskola együttese bizo-
nyult a legjobbnak.

Csatóéknak tapsolt, csizmákat javított
Igazi sportcsaládból származik. 
Bátyja kerékpározott, ő maga kézi-
labdázott, unokaöccse pedig elis-
mert diósgyőri labdarúgó volt. Szak-
mája szerint viszont Dancs Anna 
cipőfelsőrész-készítő – és ő javította 
az egykori kiváló miskolci salakmo-
torosok csizmáit!

Azt nem is kérdezem tőle, hogy 
szereti-e a salakmotorozást, hiszen 
csillogó szemekkel idézi fel a het-
venes, nyolcvanas évekből, illetve 
későbbről az emlékeket. Izgalma-
sabb viszont, hogy honnan a ba-
rátság, a vonzalom a sportág iránt?

– A Miskolci Vörös Meteor szí-
neiben kézilabdáztam, kapus vol-
tam – emlékezik vissza. – A Nép-
kertben nekünk általában reggel 8 
órakor kezdődtek a mérkőzéseink, 
utána viszont 10-től a salakmoto-
rosok következtek. Tini fejjel na-
gyon sokan csápoltunk az egyko-
ri klasszisoknak. Csató Sándorral 

például egy osztályba jártunk, ért-
hető, hogy neki szurkoltam a leg-
inkább. Magyar bajnok lett, aztán 
edzőként segített, remek sportolók 
dolgoztak a keze alatt.

Kapásból sorolja Jakab János, 
Mészáros László, Sziráczki István, 
Sziráczki József, Szőke János nevét, 
akik a sportág miskolci történeté-

nek legfényesebb fejezeteit írták. 
Szinte minden versenyen ott volt, 
azt viszont különösen fájlalja, hogy 
a salakmotorozást is elérte a válság. 
De hogy kerültek a motoros csiz-
mák az asztalára?

– Kitanultam a cipőfelsőrész-ké-
szítő szakmát, és egy javítóműhely-
ben kezdtem dolgozni – mondja 

Dancs Anna. – Egyszer a motoro-
sok elindultak Jugoszlá viába ver-
senyezni, de alig gördültek ki Mis-
kolcról, észrevették, hogy több 
csizmának sem működik a cipzára. 
Visszafordultak, és Csató Sán-
dor azonnal engem keresett meg. 
Megjavítottam a lábbeliket, és utá-
na hosszú éveken keresztül szinte 
mindenki hozzám járt. Megjegy-
zem: azok a csizmák tartósabbak, 
erősebbek voltak, mint a maiak. 
Igaz, ez utóbbiak talán kényelme-
sebbek, de gyorsabban kopnak el. 
Régen a cipzár, a tépőzár, a pánt 
romlott el a leggyakrabban, illet-
ve az orr, meg a talp vált le. Ezeket 
meg lehetett gyógyítani. Az elcsú-
szások közben a ruha is kiszakadt, 
a foltozást mindig eredeti bőrből 
végeztem el.

Kérdésre sorolja, hogy még 
mostanság is dolgozik. Dzsekiket, 
táskákat javít, csizmaszárat szűkít, 
bővít. Sőt, újabb sportkapcsolata is 
van: a hokis kesztyűket hozzá vi-
szik a miskolci jégkorongozók.

Doros László

Bronzérem után az olimpiára fókuszál
Remekül szerepelt a miskolci Gáspár 
Eszter a tyumenyi U23-as Európa-baj-
nokságon: az MVSC judósa a 63 kiló-
sok vetélkedése után a dobogó harma-
dik fokára állhatott. 

Teljesítménye minden elismerést megérdemel, 
ugyanis roppant erős mezőnyben (27-en indul-
tak a kategóriában) állt helyt a miskolci sporto-
ló, akinek szemei előtt a jövő évi olimpiára való 
kikerülés lebeg. Osztrák, portugál és holland el-
lenfelét egyaránt magabiztos judóval, ipponnal 
győzte le, így menetelt az elődöntőig. Ott a len-
gyel Mohamed Seghir – aki később az aranyér-
met is megszerezte – feltartóztatta Illyés Mik-
lós tanítványát, de a bronzmeccsen sikerült 
javítani, Gáspár Eszter ipponnal nyert az orosz 
Kazenyuk ellen, s így megérdemelten szerezte 
meg pályafutásának második, U23-as Európa-
bajnoki bronzérmét.

– Tavalyelőtt harmadik, tavaly ötödik let-
tem, így most is az a cél vezérelt, hogy lehetőleg 

éremmel a tarsolyomban térjek haza – mondta 
érdeklődésünkre a fiatal sportoló. – Előzetesen 
aláírtam volna a bronzérmes pozíciót, egy kicsit 
mégis csalódott vagyok, ugyanis nyerni akar-
tam a korosztálytól való búcsúzás jegyében. A 
felkészülésem nagyszerűen sikerült, az Eb előt-
ti utolsó, római versenyen Illyés Miklós edző azt 
mondta, hogy erőnlétileg kell még egy kis csi-
szolás.

Gáspár Eszter bevallotta, az első találkozói 
mindig kritikusak, mert sok múlik rajtuk, és 
eléggé izgulós típus. Ugyanakkor szinte vala-

mennyi ellenfelét jól ismerte, kivételt csak a len-
gyel lány jelentett. 

– Honosított sportolóról van szó, balról fo-
gott, és mivel én is balos vagyok, ez általában 
kellemetlen. Ráadásul nagyon vékony, magas 
felépítésű, meglehetősen nehéz volt hozzáfér-
ni. Betartottam a taktikát, lefogtam a bal kezét, 
de az adott helyzetben jobbnak bizonyult, ezen 
nincs mit szépíteni. Szerencsére a vereséget si-
került feldolgoznom, és az orosz ellen hoztam 
a bronzmérkőzést. Ott nagyon odatettem, rette-
netesen felszívtam magam.

– Jövőre olimpiát rendeznek Londonban. Jók 
az esélyei az utazásra, de a részvétel kiharcolásá-
ig még hosszú az út.

– Jönnek a kvalifikációs viadalok, két hét 
múlva például Kínába utazunk. De ezen kívül 
is lesznek versenyek. Egy Grand Slam- vagy 
Grand Prix-viadalon legalább ötödiknek kel-
lene lennem, és nem ártana, ha valamelyik Vi-
lágkupa-rendezvényen felállhatnék a dobogóra. 
Feladat van, borzasztóan erős a mezőny. Bízom 
magamban, és nagyon remélem, hogy kijutok 
Londonba! 

D. L.

Bajnoki évzáró a Ferencváros ellen
A Ferencváros ellen játssza 
utolsó idei bajnoki mérkő-
zését a DVTK – garantáltan 
telt ház előtt.

Hatalmas érdeklődés előzi meg az 
FTC vasárnapi, miskolci vendégjá-
tékát: televíziós stábok adják a ki-
lincset az országos lapok újságírói-
nak, fotósainak, de a városban is 
mindenki erről beszél. A pénztáros 
lány a biztonsági őrrel fogad a bolt-
ban, márpedig a DVTK-t le nem 
győzi senki aznap este, de a patikus 
néni is felismeri már, ha diósgyőri 
labdarúgó áll pultjánál.

Az érdeklődés persze nem a fő-
városiaknak szól, sokkal inkább az 
együttesnek, amely bebizonyítot-
ta, a tabella élvonalában a helye, és 
futballcsapat legyen a talpán, ame-
lyik itthon megállítja.

A jelentős média- és egyéb fi-
gyelemmel persze óvatosnak kell 
lenni, tudni kell kezelni.

– Érzi mindenki a felfokozott 
hangulatot, óriási a felhajtás körü-
löttünk – ez legutóbb rosszul sült 
el… (Akkor 5–0-ra kikapott Debre-
cenben a DVTK.) Ez is egy tanulási 
folyamat része, hogy a profi játéko-
sok elviseljék ezt a kellemes terhet, 
úgyhogy remélem, nem zavarja 

meg a fejeket a médiaérdeklődés – 
figyelmeztetett Benczés Miklós.

– Détári Lajos mindig a támadó-
futballt helyezi előtérbe, így van ez 
a Ferencvárossal is, így nyílt sisa-
kos küzdelmet várok. Remélem, a 
két csapat nem „oltja ki egymást”, és 
valóban jó mérkőzést látnak majd a 
szurkolók – mondta a vezetőedző.

A játékosként is sok nagy csatát 
megélt Vitelki Zoltán szerint min-
denkit motivál majd a légkör.

– Jót tesznek az ilyen rangadók 
a magyar futballnak. Hazai pá-
lyán nem lehet más a célunk, mint 
a győzelem, főleg ilyen fantasztikus 
publikum előtt. A csapat több ide-
genlégiósa még nem játszott hazai 
környezetben a Ferencváros ellen, 

de aligha kell nekik bemutatni egy 
igazi rangadót. És elég régóta játsza-
nak már Magyarországon ahhoz, 
hogy tudják, érezzék, mit jelent egy 
DVTK – FTC – emelte ki a másod-
edző.

Ha valakinek, a spanyoloknak 
nem kell magyarázni, milyen egy 
igazi derbi. Ahonnan José Luque 
érkezett, ott a Sevilla – Betis a leg-
nagyobb csata.

– A két ország futballkultúrája 
alapjában eltér, így nehéz összeha-
sonlítani. Ott több mint hetvenezer 
néző látogat ki egy derbire, de nem 
hinném, hogy a közönségünknek 
bárkire is irigykedni kellene. Azok 
a drukkerek, akik 5-6 órát képe-
sek utazni értünk, ezren elkísérnek 

minket, bárhova is megyünk, büsz-
kék lehetnek magukra, és minden 
elismerést megérdemelnek, ilyet 
Magyarországon máshol nem lát-
tam – büszkélkedett a középpályás, 
hozzátéve: nem szerepeltek túl jól 
eddig a zöld-fehérek, a táblázat alsó 
harmadában vannak, de biztosan 
győzni jönnek.

A találkozón nem léphet pályára 
a Haladás ellen térdsérülést szen-
vedett Francisco Gallardo, akit ha-
zájában kezelnek, s ugyan javult az 
állapota, de még nem bevethető. 
Paco azért üzent a szurkolóknak.

– Nagyon sajnálom, hogy nem 
lehetek ott a pályán ezen a mind-
annyiunk számára fontos mecs-
csen, de biztos vagyok benne, hogy 
a szurkolók és a csapat együttes 
erejével nyerünk!

Egy biztos, a szurkolókon nem 
fog múlni, minden jegyet elkap-
kodtak – a napos oldal déli olda-
la melletti, részlegesen megnyitott 
szektorba is –, s a vendégszektor is 
megtelik hosszú idő után. Elnyom-
ni persze nehéz lesz a tizenegyezer 
diósgyőri hangját…

Portálunkon élő, szöveges tudó-
sítással jelentkezünk a találkozóról, 
a Miskolc Televízióban pedig ked-
den 19.25-kor láthatják felvételről a 
mérkőzést.

Soós Péter | fotó: Mocsári L.
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Egészségházak a miskolciak szolgálatában
Új fogalommal ismerkedhetünk meg Miskolc vá-
ros egészségügyi alapellátásában: az egészségház 
rendszerrel, amelynek kiépítése az Észak-ma-
gyarországi Operatív Program támogatásával 
valósul meg. Ennek elemei az Avasi lakótelepen  
a 306 755 979 forintból épülő Szentgyörgy ut-
cai egészségház (az ÉMOP 4.1.1/A-2008-0091 
projekt támogatása 276 080 361 forint), vala-
mint a Diósgyőri lakótelepen 123 246 134 fo-
rintból épülő Tömörkény utcai egészségház (az 
ÉMOP 4.1.1./A-2008-0088 projekt támogatása  
110 921 521 forint).

Az egészségházak kialakításának célja, hogy a házior-
vosi ellátás, a szakellátás, a szociális és egészségügyi 
szolgáltatói szféra együttműködésével minél hatéko-
nyabban, a lakosság igényeihez igazodva legyen elér-
hető az egészségügyi alapellátás. Az intézmény fel-
adatkörébe így beletartozik többek között a háziorvosi 
felügyelet mellett folytatott életmódterápia, az egész-
ségügyi szűrések, a megelőzés és a gondozás, valamint 
az időskori rekreáció összehangolása.

A megelőzést és a hatékony betegellátást szem előtt 
tartva kialakított egészségházakban a XXI. század mi-
nőségi követelményeinek megfelelően felszerelt házi-
orvosi rendelők fogadják majd a lakosságot. A betegek 
reggel 8 és este 7 óra között mindig találnak benne há-
ziorvost: rendelési időben a saját orvosukat, rendelési 
időn kívül – szükség esetén – más háziorvost, aki a kö-
zös informatikai hálózaton keresztül hozzáférhet a be-
tegadatokhoz. 

A tervek szerint olyan rendelések is elérhetők lehet-
nek itt, mint a szülészet, érsebészet, neurológia, sze-
mészet, reumatológia és urológia.  Ez azt jelenti, hogy 
a szakorvosok mellett a szűrővizsgálatokban a házi-
orvosok is tevékenyen részt vesznek, és nem csupán a 
kötelező szűrések valósulnak meg.

Az egészségház rendszer teljes körű kiépítése a MI-
SEK – Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Köz-
ponton belül működő Diagnosztikai és Szűrő Központ 
mobil állomásainak, valamint a Dél-borsodi Egészség-
ügyi és Szociális Klaszter szervező tevékenységének 
köszönhetően a megelőzés új dimenzióit nyitja meg 
Miskolc egészségügyi ellátásában.

Gázok tárolása geológiai formációkban
Az elkövetkező évtizedekben két jelentős 
problémával kell szembenéznie az Euró-
pai Uniónak. Meg kell oldania a biztonsá-
gos energiaellátást, másrészt jelentősen 
csökkentenie kell a szén-dioxid és az úgy-
nevezett üvegházhatást okozó gázok kibo-
csátását a fenntartható fejlődés, valamint 
a környezet védelme érdekében. A Miskol-
ci Egyetem két intézetének kutatói uniós 
támogatással végeznek kutatásokat e terü-
leteken. 

Az Alkalmazott Földtani Kutatóintézet (AFKI) 
munkatársai egy speciális, kőzetstabilitást vizs-
gáló mérőberendezést és mérési módszert fej-
lesztettek ki. E berendezés alkalmazásával előre 
jelezhető a kutak tönkremenetele, így időben és 
költségkímélő módon el lehet végezni a karban-
tartási műveleteket, és minimálisra csökkenthe-
tő a gázkutak váratlan meghibásodása. 

A megbízható gázellátás biztosítása mellett 
jelentősen csökkenteni kell hazánk széndioxid-
kibocsátását is. Ennek egyik módja a koncent-
ráltan (erőművekben, fűtőművekben, nagyobb 
ipari üzemekben) termelődő szén-dioxid befo-
gása, és földalatti geológiai szerkezetekben tör-
ténő elhelyezése. 

Az AFKI, valamint a Műszaki Földtudomá-
nyi Kar Kőolaj és Földgáz Intézetének (KFGI) 
rendelkezésre álló kutatási, műszer-, illetve esz-
közfejlesztési tapasztalatai lehetővé tették, hogy 
az intézetek munkatársai a projekt keretében 
számítási eljárásokat dolgozzanak ki, amelyek 
segítségével az eddigieknél pontosabban be-
csülhető a kőolaj- és földgáztelepek széndioxid-
tároló kapacitása.

Az PP6 pilot projekt keretében megterveztek 
és megépítettek egy számítógéppel irányított mé-

rőrendszert, amely alkalmas a tároló körülmé-
nyek közötti modellezésére. Képes ugyanakkor a 
szén-dioxid földalatti tárolásának tervezéséhez, 
a besajtoló kutak kapacitásának kiszámításához 
szükséges paraméterek meghatározására. Így el-
végezhetők földalatti formációkban történő táro-
láshoz szükséges technológiai számítások.

A kutatók számos BSc-, MSc-, PhD- és szak-
mérnök-képzéshez kapcsolódó tantárgy oktatá-
sában vesznek részt, így közvetlenül megvalósul 
eredményeik átadása mind a jövő mérnökgene-
rációjának, mind a már olaj- és gáziparban dolgo-
zó szakembereknek. Azoknak, akik egy várhatóan 
megvalósuló, földalatti geológiai szerkezetekben 
történő, a szén-dioxid-tárolást tervező, irányító 
és üzemeltető szakemberek lesznek. 

Jelen publikáció „A Miskolci Egyetem 
Tech nológia- és Tudástranszfer Centru-
mának kialakítása és működtetése” című, 
TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 számú projekt 
keretében készült.

Szentgyörgy utcai egészségház

Tömörkény utcai  
egészségház

Prémium autó, prémium pihenő

Egy prémium kategóriás gépjármű vásárlója az 
autója megjelenésén, a kiváló minőségen, ké-
nyelmen, megbízhatóságon és biztonságon túl 
maximális odafigyelést vár el a márkakereskedés-
től és a hozzá kapcsolódó szerviztől is. Ezt szem 
előtt tartva nyitotta meg a Miskolci Autóház Kft. 
az Audi Centrumot no vember elején.

Az Audi-tulajdonosok többsége gyakran indul hosszú 
üzleti útra, így a megjelenésen túl elengedhetetlen szá-
mukra az autó nyújtotta kényelem, biztonság és meg-
bízhatóság is. Az Audi modelljei rendelkeznek ezekkel a 
tulajdonságokkal, így a tárgyalásra kipihenten érkezhet 
a tulajdonos – miért ne élvezhetné ezt a kényelmet és 
kikapcsolódást a márkakereskedésben is?

Az Audi Centrumban ennek megfelelően kialakí-
tottak egy első osztályú VIP-pihenőt, ahol a márkára 
jellemző visszafogott luxus fogadja az autótulajdo-
nosokat. Az egyedi kialakítás része a bőr ülőgarnitú-
ra, a hangulatos fények, szórakoztató könyvek, albu-
mok és multimédia – mindezt egy angolszász stílusú 
szobában élvezhetik a partnerek.

A VIP-pihenő megfelelő hely tehát a kikapcsoló-
dásra vagy akár egy üzleti megbeszélésre is, amíg 
szervizben van az autó. Az Audi Centrumot úgy alakí-
tották ki, hogy az ügyfelek szinte otthon érezzék ma-
gukat, és ne tűnjön elfecséreltnek az ott eltöltött idő. 

A Lorántffy Zsuzsanna utcán található Audi Cent-
rumban az ügyfelek ráadásul egy helyen intézhe-
tik a szervizelést, az új vagy használt autó vásárlá-
sát, de megismerhetik az új Q3-at is a többi Audi 
modell mellett. Ha pedig sikerült választani a rend-
kívül széles modellpalettáról, elégedetten hátra-
dőlhetnek a kényelmes bőrfotelek egyikében, és 
élvezhetjük a VIP-pihenő által nyújtott prémium 
örömöket.



November 26. | szombat
09.00 | Adventi családi délelőtt. Petőfi Könyvtár.
09.00 | Virágkötészet. József Attila Könyvtár.
11.00 | Virágzó népművészet. Díjátadó és kiállí-

tás-megnyitó. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
16.00 | Adventi kézműves délután. Nyilas Misi Ház.
18.00 | A Diósgyőri Várfesztivál a Millennium-

tól napjainkig. Szűcs Árpád fotókiállításának 
megnyitója. Ady.

19.00 | Musical- és operettgála. ITC-székház.
19.00 | Muzsikás-koncert és táncház. Ady.
21.00 | Kamikaze zumba parti. IfiHáz.

November 27. | vasárNap
10.00 | Játszóház és adventi kézműves vásár. 

Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
10.30 | Meseláda. Csodamalom Bábszínház.

November 28. | hétfő
17.00 | Civil nap. Pereces.
18.00 | Világjárók Társasága. A Lhotse (8516 m) 

megmászása. Ifjúsági és Szabadidő Ház.
19.00 | Jubileumi hangverseny. A Reményi Ede Ka-

marazenekar vendége Jandó Jenő. Művészetek Háza.

November 29. | kedd
15.00 | Az Anjouk kora. Süttő Szilárd egyetemi ad-

junktus előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.
16.30 | „Több-kevesebb napsütés”. Zenés beszél-

getés Wahorn András szemléltetőművésszel, a Bi-
zottság együttes vezetőjével. József Attila Könyvtár.

November 30. | szerda
10.00 | Könyvekről és olvasókról. Előadó: Csorba 

Piroska. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

15.00 | Szakrális orvoslás. Előadás. Tompa Könyvtár.
16.00 | Rendhagyó tárlatvezetés. Rózsa György 

levéltáros kalauzol a Rákóczi-tárlaton. Rákóczi-ház.
16.00 | András-napi kézműves foglalkozás és 

vásár. József Attila Könyvtár.
17.00 | Művészeti Szabadegyetem. Beszélgetés 

Bodonyi Csaba építésszel. Feledy-ház.
18.00 | Rendhagyó közönségtalálkozó 

Hoboval. Ifjúsági és Szabadidő Ház.
18.30 | Jótékonysági koncert, fellép a Misztrál 

együttes. Miskolci Egyetem, díszaula.
19.00 | Miskolci Gyémántok. Díjátadó. ITC-székház.

december 1. | csütörtök
09.00 | Képek Miskolcról – Miskolc képei. Nyilvá-

nos munkamegbeszélés. Rákóczi-ház.

14.00 | A cukorbetegség és az ünnepek. Előadás. 
Vasgyári Közösségi Ház.

15.00 | Frappé. Pódiumbeszélgetés Fügeczkiné Ba-
logh Mária táncpedagógussal. Színészmúzeum.

19.00 | Csajkovszkij: Vonósszerenád. Szezonbér-
let. Művészetek Háza.

december 2. | péNtek
14.30 | Rákóczi és kora. Rendhagyó történelemóra 

Bánhegyi Ferenc történész-íróval. Belvárosi refor-
mátus egyházközség.

17.00 | Mosolyt az arcokra. Jótékonysági koncert a 
Tüskevár Általános Iskola tanulói javára. Szent Imre 
Római Katolikus Általános Iskola.

19.00 | Zenés kávéházi esték. Szaxon Csaba szer-
zői estje. Művészetek Háza, kávézó.

december 3. | szombat
10.00 | Mesterkedő. Miskolci Galéria.
13.00 | Rádióamatőrök évzáró, nyíltkörű talál-

kozója. Baross G. u. 29/J
17.00 | Mikulás-gála. Ifjúsági és Szabadidő Ház.
18.00 | Zenés Színházi Esték. Szegedi Dezső műso-

ra. Romano Teatro próbahelyiség.
21.00 | Kamikaze Zumba parti. IfiHáz.

december 4. | vasárNap
09.00 | Vasútmodell és játékbörze. IfiHáz.
10.00 | Játszóház és adventi kézműves vásár. 

Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
10.30, 14.00 | Bohócok a hóban. Bábszínház.
13.00 | Mikulás-váró. Ady.

» részletes programajánló: minap.hu

a város lapja

MiNap
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November 24–30. | szerdáig | 
15.30 Út a semmibe; magyar do-
kumentumfilm | 12 | (Uránia-te-
rem) | 20.00 Álmok otthona; fel-
iratos, amerikai misztikus thriller | 
16 | (Uránia-terem).

November 25–30. | szerdáig | 
17.30 A bőr, amelyben élek; fel-
iratos spanyol filmdráma | 16 | (Urá-
nia-terem).

November 24. | csütörtök | 
17.30 11. Lengyel Filmnap: Vin-
ci; lengyel akció-vígjáték | 12 | 
(Uránia-terem).

XX. fraNcia filmNapok
November 24–30. | szerdáig | 

19.30 Mosás, vágás, ámítás; felira-
tos francia romantikus vígjáték | 12 | 
(Béke-terem).

November 24–27. | vasárNa-
pig | 17.00 Született feleség; fel-
iratos francia vígjáték | 12 | (Béke-
terem).

November 28–30. | szerdáig 
| 17.00 Srác biciklivel; feliratos, 
belga–francia–olasz filmdráma | 
12 | (Béke-terem).

december 1–7. | szerdá-
ig | 17.00 Tengerre, franci-
ák!; feliratos francia vígjáték | 
16 | (Béke-terem) | 17.30 A há-
rom testőr; francia–amerikai–
angol–német kalandfilm | 12 
| (Uránia-terem) | 19.30 Az én 
Amerikám; feliratos, ausztrál–
magyar dokumentumfilm | 12 | 
(Béke-terem) | 20.00 A rítus; fel-
iratos, amerikai misztikus thriller 
| 16 | (Uránia-terem).

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

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
November 28. | hétfő 06.00 Az előző esti adás 

ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmód magazin 
(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 Bikinis őrület, amerikai film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 29. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, élet-
mód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportmérkő-
zés: közvetítés felvételről 21.00 A rácson túl, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

November 30. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Bárka: Te 
cigány vagy? – A diploma nem fehérít! (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.

 december 1. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Pati-
kus magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Eljátszott zálog, amerikai film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

december 2. | péNtek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A félszemű Jack, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

december 3. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Tudomány 
határok nélkül: Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulója (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) 22.30 Zenés Portré: Csőke Renáta 23.00–07.00 Képújság.

december 4. | vasárNap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális maga-
zin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Ősamazonok, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» Vasárnap, november 27-én kezdődik az új egyházi év, az adventi időszakkal. Hétfőtől 
a plébániatemplomokban hajnali (roráte) szentmiséket mutatnak be a meghirdetett időpontokban.

» Vasárnap szenteli fel az új, szirmai, Szent András tiszteletére épített görög katolikus 
templomot Orosz Atanáz püspök-exarcha. A harangok szentelése fél 10-kor, a templomé a 10 óra-
kor kezdődő liturgia keretében történik.

» December 2-án, pénteken a Fazekas gyermekkar és a Forrás kamarakórus ad adven-
ti hangversenyt délután fél 5 órai kezdettel a mindszenti templomban.

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

HIrdetés

HIrdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Karácsony Artúr (MB premier, digitá-
lis 3d) | KN | 10.00, 12.00 (szo–v), 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00 – 22.00 (p–szo)
Testcsere (MB premier) | 16 | 10.45 
(szo–v), 13.00, 15,15, 17.30, 19.30 – 
21.45 (p–szo)
Válogatott gyilkosok (F premier) | 
16 | 11.00 (szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
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 
| 15.30, 17.30, 19.45 – 22.00 (szo–v)
Hogyan lopjunk felhőkarcolót? 
(MB) | 12 | 12.15 (szo–v), 16.30, 18.30, 
20.30 – 22.30 (p–szo)

Éjfélkor Párizsban (F) | 12 | 14.30, 
16.15, 20.30
Tin Tin kalandjai (MB digitális 3d) | 
KN | 10.15 (szo–v), 14.45
A segítség (F) | 12 | 11.15 (szo–v)
Kémkölykök 4 – A világ minden 
ideje (MB digitális 3d) | 12 | 11.30 
(szo–v), 13.15
Parajelenségek 3. (F) | 16 | 22.30 (p–szo)
Delfines kaland (MB digitális 3d) | 
KN | 12.30 (szo–v), 17.15
Hupikék törpikék (MB digitális 3d) 
|KN | 10.15 (szo–v)
Lopott idő (MB) | 12 | 14.00, 18.15, 
19.45 – 22.00 (p–szo)

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

cinema city, plaza  – november 24–30. ››››››››››

Decemberi színházműsor
december 1. | csütörtök | N | 

17.00 BOHéMéLet / Zrínyi ifj.  | K | 
19.00 ŐrÜLt NŐK KetreCe / Bérletsz.

december 2. | péNtek | N | 19.00 AZ 
ArANY ÁrA / Vörösmarty | K | 19.00 
APÁCÁK / Bérletsz.

december 3. | szombat | K | 15.00 
tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Bérletsz. | CS 
| 17.00 A sZeM MUZsIKÁJA / Bérletsz. 
| N | 19.00 AZ ArANY ÁrA / Latinovits 
| K | 19.00 APÁCÁK / Bérletsz. 

december 4. | vasárNap | N | 15.00 
AZ ArANY ÁrA / Déryné

december 6. | kedd | K | 15.00 tÚL A 
MAsZAt-HeGYeN / Bérletsz. | J | 19.00 
AZ éLet MINt OLYAN / Bérletsz. | N | 
19.00 BOHéMéLet / Egyetemi

december 7. | szerda | K | 10.00 
tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Habakuk | N 
| 17.00 BOHéMéLet / Kossuth ifj.  | J | 
19.00 AZ éLet MINt OLYAN / Bérletsz.

december 8. | csütörtök | K | 
10.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Hét-
mérföldes | N | 18.00 AZ ArANY ÁrA 
/ Schiller ifj. 

december 9. | péNtek | K | 15.00 
tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Óperenci-
ás | K | 19.00 APÁCÁK / Bérletsz. | N | 
19.00 AZ ArANY ÁrA / Földes ifj. 

december 10. | szombat | K | 15.00 
eGY BOLONd sZÁZAt CsINÁL / 
Bérletsz. | J | 19.00 tANGÓ / Bérletsz. | 
N | 19.00 BOHéMéLet / Csiky

december 13. | kedd | K | 17.00 LU-
CA-NAPI ZeNeBONA / A színház zene-
karának koncertje | N | 19.00 HOteL 
MeNtHOL / Bérletsz.

december 14. | szerda | K | 15.00 
tÚL A MAsZAt-HeGYeN / Kerekerdő | 
N | 18.00 BOHéMéLet / Ferenczi ifj. 

december 15. | csütörtök | N | 
18.00 BOHéMéLet / Herman ifj.  | J 

| 19.00 eLsÖtétÍtés / Nyilvános fő-
próba

december 16. | péNtek | N | 17.00 
BOHéMéLet / Laborfalvi ifj.  | J | 19.00 
eLsÖtétÍtés / Bemutató előadás

december 17. | szombat | C | 17.00 
A sZeM MUZsIKÁJA / Bérletsz. | K | 
17.00 KArÁCsONYI KALÁCs HAr-
MAdsZOr / A Miskolci Nemzeti Szín-
ház énekkarának hangversenye | J | 
19.00 eLsÖtétÍtés / Bérletsz. | N | 
19.00 BOHéMéLet / Egressy

december 20. | kedd | N | 15.00 A 
dZsUNGeL KÖNYVe / Egyszervolt | J | 
19.00 eLsÖtétÍtés / Bérletsz.

december 21. | szerda | K | 
10.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / 
Bérletsz. | J | 19.00 PrAH / Bérletsz. 
| N | 19.00 MeNYAssZONYtÁNC 
/ Bérletsz.

december 22. | csütörtök | N 
| 19.00 BOHéMéLet / Madách | K | 
19.00 POrtUGÁL / Bérletsz. 

december 26. | hétfő | N | 15.00 
A dZsUNGeL KÖNYVe / Bérletsz. | K | 
19.00 POrtUGÁL / Bérletsz.

december 27. | kedd | N | 19.00 HO-
teL MeNtHOL / Bérletsz. | J | 19.00 
HAt Hét, HAt tÁNC / Bérletsz.

december 28. | szerda | N | 19.00 
eGY BOLONd sZÁZAt CsINÁL / 
Bérletsz. | J | 19.00 HAt Hét, HAt tÁNC 
/ Bérletsz. 

december 29. | csütörtök | K 
| 15.00 tÚL A MAsZAt-HeGYeN / 
Bérletsz. | J | 19.00 HAt Hét HAt tÁNC 
/ Bérletsz. | N | 19.00 eGY BOLONd 
sZÁZAt CsINÁL / Bérletsz.

december 30. | péNtek | N | 19.00 
ANCONAI sZereLMeseK / Bérletsz.

december 31. | szombat | N | 15.00 
ANCONAI sZereLMeseK / Bérletsz.

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – 
Kamaraszínház; J – Játékszín; Cs – 
Csarnok; NY – Nyári színház

Advent
November 27. | vasárNap
17.00 | Gyertyagyújtás. Szent István tér
Ünnepi köszöntőt mond Molnár Péter önkor-

mányzati képviselő. Igét hirdet és az első gyer-
tyát meggyújtja Dudás László görög katolikus 
parókus. Az eseményt a város ünnepi fényeinek 
felkapcsolása zárja.

december 3. | szombat
10.00–13.00 | Játszóház. Csodamalom Báb-

színház.

december 4. | vasárNap
17.00 | Gyertyagyújtás. Szent István tér

Ünnepi köszöntőt mond és a második gyertyát meg-
gyújtja: Sebestyén László országgyűlési képviselő. 
Igét hirdet Pallagi Andrea református vallástanár. 
Mindenkit meglepetéssel vár a Mikulás!

Minden adventi vasárnap
15.00 | Gyermekjátszóház a Manó Manufak-

túrával. Szent István tér.

adveNt az avasoN 
Avasi Gimnázium előtti tér és az Avasi Színházterem

december 1. | csütörtök
17.00 | Ünnepi gyertyagyújtás a téren, Mi-

kulásgyár – gyűjtés a rászorulók számára 
december 1-jétől december 19-ig.

17.10 | Adventi megnyitó és köszöntő. Tér.
17.20 | Adventi dalok, az Avasi Gimnázium 

Leány- és Vegyeskara előadása. Tér.
17.30 | Miskolci Musical- és Dalszínház. Szín-

házterem.

december 2. | péNtek
17.00 | Kazinczy Ferenc iskola rajzkiállítása 

kivetítőről. Tér.
17.00 | Munkácsy Mihály iskola néptánc, 

moderntánc és népzene előadása. Szín-
házterem.

december 3. | szombat
17.00–19.00 | Diósgyőri Alkotóház kirakodó 

vására és kézműves játszóháza. Tér.

MIKULÁS-VÁRÓ ÜNNEPSÉG
december 4., vasárnap, 13–17 óráig

 

Kézműves gyermek játszóház, népi táncház az Agyagbandával,
Miskolci Majorette csoport, Ködmön Formációs táncegyüttes és 

az Art Kommandó Interaktív színpad Mikulás-napi műsora
 

15 óra:  érkezik a Mikulás, aki a névreszóló csomagokat 
személyesen adja át a gyerekeknek

16 óra:  ezüstmackó c. gyermekmusical 
a Fogi színház előadásában

17.15 óra: Hupikék törpikék mesefilm
 

A kézműves játszóházban a szimbiózis Alapítvány, 
a Miskolci Autista Alapítvány és az Önálló Másság életminőség 

Fejlesztő Alapítvány lakóival együtt készülhetnek el 
a karácsonyi ünnepkör szebbnél szebb díszei.

 

A RENDEzVÉNyRE A bELÉPÉS DíJTALAN!

Bővebb info:
www.adymuvhaz.hu



a város lapja

MiNap
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12  mozaik

Szerelik az orgonát
Elkezdődött a felújított orgona 
beszerelése régi helyére, a Kos-

suth utcai református templom-
ban. A munka német szakem-
berek felügyelete mellett zajlik, 
akik először a hangszerdobozt 

teszik rendbe. Ezután a sípok be-
helyezése, hangolása következik, 
ami rendkívül időigényes mun-
ka lesz, mivel a lehető legszebb, 

eredeti hangzást szeretnék el-
érni. A „Kakas-templom” több 
mint száztíz éves, felújított or-

gonája így nagy valószínűséggel 
az év végi ünnepek idején még 

nem fog majd megszólalni, csu-
pán tavasszal. (fotó: M. L.)

bestseller ›››››››››››››

Clement C. Moore: 
Varázslatos történet – 
Karácsony este
A gyerekek nagy örömére Télapó minden 
évben megérkezik rénszarvasok húzta 
szánján. Játékokkal teli zsákjában ezúttal 
igazán különleges meglepetés lapul: egy 
olyan mesekönyv, amely a szülők hangján 
szólal meg. A felvétel elkészítése egysze-
rű, és garantáltan elvarázsolja a kicsiket!

Olvassa és rögzítse a mesét saját hangján!

Bánó Attila: 
55 meghökkentő eset 
a magyar történelemből
A szerző a magyar történelem rejtélye-
it feltáró korábbi köteteinek sorát szá-
mos újabb, meghökkentő eset leírásával 
egészítette ki. Az itt olvasható 55 fejezet 
meglepő esetek elbeszélésével gyarapít-
ja történeti ismereteinket. Megtudhat-
juk, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet-
nek a német császári koronával díszített 
fejereklyetartóját milyen nagy becsben 
tartják a Stockholmi Történeti Múze-
umban. Kiderül az is, miért volt valódi parasztfelkelés a Budai Nagy 
Antal vezette 1437-es megmozdulás, s miért nem volt az az 1514-es 
Dózsa-féle parasztháború. Meghökkentő történetek, amelyek újra-
gondolásra biztatnak.

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

Az én Amerikám
A Magyarországról Auszt-
ráliába elszármazott ma-
gyar filmkészítő, Hegedűs 
Péter rendező dokumen-
tumfilmjének, Az én Ame-
rikám címűnek a direktor 
Amerikához fűződő benyomása szolgáltatta az alapot. Amerika hatása 
a világpolitikára, az emberek hétköznapjaira – erről szól Hegedűs Pé-
ter Amerikája. Bejárja a világot, Iránban, Kínában, Szomáliában kutat-
ja, hogyan hat a világ egyetlen szuperhatalma a Föld lakóinak életére.

feliratos ausztrál–magyar dokumentumfilm, korhatár 12 év
Művészetek háza, Béke-terem; december 1–7., 19.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… Miskolc 1901–1910 között készült látképe, 
amely egy avasi panzió teraszáról mutatja be a belvárost és a Szentpé-
teri kapu vidékét a Palóczy utcai zsinagógától a minorita templomig. 
A főutcát nem látjuk, de az 1894-ben felavatott Korona (Avas) szállo-
da sejteti a nyomvonalat. Az egyemeletes, környezetében monumen-
tális épület a Kossuth – Széchenyi utca sarkán álló Pannónia Szálloda, 
amelynek átadása szintén 1894-ben volt. A minorita templom mel-
lett még nem szerepel a katolikus gimnázium 1911-ben átadott épü-
lettömbje, viszont a kép bal oldalán (az Avas szálló mögött) feltűnik a 
zsinagóga épülete, amely 1901–1963 között létezett. Ez a két dátum 
adja meg és láttatja a város építészeti arculatát egy évszázaddal ezelőtt.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

általános segélyhívó: 112; Fel-
nőtt háziorvosi ügyelet: MISEK 
(Csabai kapu 9–11.): 46/560-080; 
MISEK Diósgyőri telephelye (Kór-
ház u. 1.): 46/531-799; Fogorvo-
si ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 
46/555-666/1270; Gyer mek há-
ziorvosi ügyelet (GYEK – Szent-
péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély (mobilról is hívha-
tó): 116-123, (csak vonalasról): 
80/116-123. áldozatsegítő vo-
nal: 80/225-225. MihŐ műsza-
ki ügyelet: 46/379-360. MiVÍz 
központi ügyelet: 46/519-339. 
éMász-hibabejelentés: 40/282-
828. Közterület-felügyelet: 
46/502-579. in Memoriam Te-
metkezés (halottszállítási ügye-
let): 46/353-909, 30/677-7958. 
állategészségügyi Telep (kó-
bor, elhullott állatok bejelentése): 
46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű ›››››

152 éve, 1859. novem ber 
20-án alakult meg a „Mis-
kolcvidéki Gyümöl csé sze-
ti Társaság”. A társulat mun-
kájában nagy érdemeket 
szerzett Bethlenfalvi Faygel 
(Feigl) István, akinek a Nép-
kert mellett volt mintaker-
tészete. (A családi sírköve a 
mindszenti római katolikus 
temető legrégebbi síremléke.)

270 éve, 1741. november 
23-án, a pozsonyi országgyű-
lésen Mária Terézia az oszt-
rák örökösödési háború okán 
nemzeti felkelést hirdetett. A 
nemesség 110 fős zsoldos csa-
patának és a 82 fős „portális 
katonaságnak” a felruházásá-
ról a miskolci görög kereske-
dők és a helyi mesteremberek 
gondoskodtak.

129 éve, 1882. november 
26-án kezdte meg működését 
a miskolci légszeszgyár (ké-
sőbb gázgyár). Az akkor 2400 
négyszögöl területen épült fel 
a gázfejlesztő kemence és egy 
1000 m³-es gáztartály. A közel 
10 km-es csőhálózat a főutcán 
142 gázlámpát működtetett.

Hétforduló ›››››››››

Névadó – Latabár Endre   
A József Attila utcáról nyí-
ló, a Baross Gábor utcával 
párhuzamos, de a Bajcsy-
Zsilinszky utcába már 
nem csatlakozó utunk a 
Zsolcai kapuban. Másik 
elnevezés a Latabár sor 
az avasi református teme-
tő felett.

Latabár Endre Kisújszállá-
son született, saját színtársulata 
volt, amikor 30 évesen Kolozsvá-
ron házasságot kötött a színésznő 
Török Máriával. Az öt nyelven be-
szélő és olvasó társulati igazgató jó 
szervező, operaénekes és karnagy 
is volt. A város második színházá-

nak megnyitóján 1857-ben az 
ő társulata szerepelt. Gyak-

ran megfordult társula-
tával Kassán és Budán 
is, de lakása Miskolcon 
volt a mai Déryné u. 7. 
szám alatt. Pihenésre az 

Avasra vonult vissza, nyá-
ri lakába, itt fogadta baráta-

it, vendégeit. Itt is halt meg, az 
akkori kolerajárvány első áldozata-
ként. (1811–1873 között élt, sírhe-
lye az avasi református temetőben 
védett. A színház szoborparkjá-
ban 2007-ben helyezték el a Varga 
Éva szobrászművész által készített 
mellszobrát.)                                    D. I.

Megmentené a fésűs keringőket
A diósgyőri Nagy József 
Attila gyerekként kedvelte 
meg a galambászatot. Lo-
kálpatriótaként tevékeny-
ségének középpontjában a 
miskolci fésűs keringő ga-
lambfaj tenyésztése áll.

– Tizenöt éves lehettem, amikor 
elhatároztam, hogy galambász 
leszek. Két házzal arrébb élt egy 
idős bácsi, és nagyon megtet-
szett, ahogy körözött a falkája a 
ház fölött – avat be a különleges 
hobbi kezdeteibe Nagy József 
Attila, aki civilben Sajószentpé-
teren dolgozik egy ügyfélszolgá-
laton. – Először átjártam hozzá, 
utána lettek saját galambjaim. 
Hosszú ideig postagalambok-
kal foglalkoztam, versenyeztet-
tem őket, azonban a főiskola, 
majd a munka mellett kevesebb 
a szabadidőm, ezért áttértem a 
díszgalambtenyésztésre. 

A miskolci fésűs keringőről a 
Miskolci Díszgalambtenyésztők 
Egyesületében hallott először. A 
fajt 1924-ben tenyésztették ki, a 
’70-es, ’80-as években nagyon 
népszerű volt Miskolcon és kör-

nyékén, a tenyésztői bázis azon-
ban mára igen lecsökkent. 

– Már csak hárman foglalko-
zunk vele – mondja Nagy József 
Attila. – A nevéből a fésűs a fej 
tetején lévő tarajszerű tollkép-
ződményt jelenti, a keringő pe-
dig a repülési módjára utal. So-
kan nem is tudják, hogy van 
miskolci állatfaj. Lokálpatrióta-
ként szeretném megmenteni. 

Összesen 14 miskolci fé-
sűs keringője és 19 fehér pos-
tagalambja van, ám nem csak a 
maga örömére. 

– Minden évben megtalál-
nak a párok, hogy az esküvőjü-
kön fehér galambot engedjenek 
az égbe, mint a filmeken… Álta-
lában egy pár galambot szoktam 
vinni, de a húgom esküvőjén az 
összest „bevetettem” – mesélte.

Cs. L. | fotó: Mocsári L. 

KöztünK élneK ››››››››››››

HIrDETéS

HIrDETéS

Újra folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi 
természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, írják azt 
meg, és küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. Elektroni-
kus úton is elküldhetik kérdésüket, e-mail címünk: info@mikom.hu. 
Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek 
írásos válaszukkal állnak szíves rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››


