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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Közbiztonság, 
számláK
közlekedés, közbiztonság, szám-
lák. ezek voltak a fő témái a hétfői 
diósgyőri lakossági fórumnak.  
a város | 3. oldal

Közösségi 
betegségeK
az összezárt közösségekben a be-
tegségek is gyakoribbak – ám oda-
figyeléssel csökkenthető a kockázat.  
életmód | 7. oldal

rendKívüli 
Közgyűlés
a szeptember 4-én, délután 1 órára 
összehívott ülésen három napirendi 
pontot tárgyalnak a képviselők.  
krónika | 2. oldal

Hétfőtől iskola – és újra reggeli csúcs!
Már ez a hét is az iskolakez-
dés jegyében telt, és több 
egyházi intézmény vasár-
nap megtartja az évnyitót. A 
tanév valójában szeptember 
3-án, hétfőn kezdődik, az év-
nyitókat általában reggel 8 
órakor tartják.

A füzeteket, írószereket valószí-
nűleg már rég megvásárolták, és a 
héten a tankönyveket is megkap-
ták az iskolások. Az új tanévet sok 
miskolci gyerek megújult iskolá-
ban kezdheti – erről a 8. oldalon 
írunk részletesen.

Az évkezdés azok számára is 
változásokat hoz, akiknek nincs 
iskolás gyermekük, ugyanis lé-
nyegesen megváltozik hétfő reg-
geltől a közlekedés. Méghozzá 
nemcsak a tömegközlekedés – az 
új menetrend szombaton lép ér-

vénybe (erről lásd külön cikkün-
ket). A reggeli csúcsban az autóval 
közlekedőknek is hosszabb me-

netidővel kell számolniuk. Ahogy 
megszokhattuk, a forgalmas útsza-
kaszok közelében lévő iskolák kör-

nyékén a tanítás kezdetén és végén 
rendőrök biztosítják a gyerekek 
közlekedését.               (fotó: Juhász Á.)

Kavalkád a sétálóutcán
Miskolczi Vásár, KrePP, Szün-
nap ünnep, nyitva tartó üzletek 
– ezek, és még sok más rendez-
vény vár szeptember 2-án min-
denkit, aki a belvárosba látogat. 
A régiségvásár év elején újult 
meg és vette fel a Miskolczi Vá-
sár nevet. A program iránt azóta 
is egyre nő az érdeklődés.

» cikkünk a 4. oldalon

Érdemrend a 70. évben
A Magyar Érdemrend közép-
keresztje kitüntetést vehette át 

augusztus 20-án Serfőző Si-
mon. A Miskolcon élő, József 
Attila-díjas íróval, költővel ez 
alkalomból beszélgettünk – ő 
azonban most is azt hangsú-
lyozza: természetesen örül az 
elismerésnek, de a legfonto-

sabb, hogy mit akarunk még 
elmondani…

» részletek a 4. oldalon

A Fészekrakó-vita
Előző lapszámunkban adtuk közre Nánási-Kocsis Norbert képvise-
lőnek a Fészekrakó-ügyet tárgyaló, vitaindító cikkét. Erre Káli Sán-
dor, volt polgármester reagált, akinek írását – ebben a vitában termé-
szetesen – teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük.

» részletek az 5. oldalon

Fradival kezdenek a Macik
Pénteken a Ferencváros 
ellen lép pályára a jégko-
rong MOL Liga első for-
dulójában a Miskolci Je-
gesmedvék. A Macik a 
Szepesség Kupán szer-
zett ezüstéremmel han-
goltak a szezonra.
» részletek a 9. oldalon

Nyitó ősbemutató: az igazi (élet)út játéka
Vasárnap Szünnap ünneppel kez-
dődik meg az új évad a Miskolci 
Nemzeti Színházban, ám az első 
bemutatót, a Mi és Miskolc című 
életútjátékot szeptember 7-én, jövő 
hét pénteken láthatja a közönség a 
teátrum Csarnokában. A darab jú-
nius eleje óta készült, hiszen Szőcs 
Artúr rendező és több színész gya-
log indult el Budapestről Miskolc-
ra. Az út során az alkotók próbál-
tak, forgattak, ihletet gyűjtöttek, s 
nem utolsósorban igazán utaztak, 
hogy végül a megérkezés élményé-
nek teljességében, életútjáték for-
májában visszaadják a város szín-
házszerető közönségének azt az 
érzést, milyen egy hosszú út után 
megérkezni Miskolcra. 

(fotó: mocsári L.)

Őszi menetrendváltás
Tovább változik szeptember 
1-jétől a miskolci közösségi 
közlekedés rendszere. Az ősz-
szel egyébként is hagyományos 
módosításokkal együtt az MVK 
Zrt. folytatja azt a tavasszal el-
kezdett munkát is, melynek kö-
szönhetően év végére teljesen 
megújulhat, a lakossági igények-
hez igazodva a hálózat.

Mint arról nyár elején a Mis-
kolci Napló is beszámolt, Kriza 
Ákos polgármester idén tavasz-
szal munkacsoportot hívott lét-
re, melynek feladata olyan me-
netrendek kidolgozása, melyek 
a lakosság igényeihez igazodnak.

» cikkünk a 3. oldalon
HIrdeTés

Bencéért Barcelonából

Nem mindennapi gesztust gya-
korolt a DVTK játékosa, Fran-
cisco Gallardo beteg csapattársa, 
Rakaczki Bence felé. A spanyol ko-
rábbi csapattársa, Dani Alves segít-
ségével elintézte, hogy az FC Bar-
celona játékosai összeálljanak egy 

fotóra „Érted, Bence” felirattal. „Re-
mélem, a mi segítségünk is hozzájá-
rul gyógyulásodhoz, Rakaczki Ben-
ce! És tudd, hogy van egy remek 
csapattársad: Paquito Gallardo” – 
írta az ismert mikroblogon Alves. 

» DVTK-cikkünk a 9. oldalon

Sör, zene, sport
Már csak néhányat kell alud-
ni, és elstartol városunk leg-
nagyobb őszi fesztiválja, a 
Miskolci Sörfesztivál.

A szervezők célja egy 
komplex, nagyszabású, szé-
les igényeket kielégítő rendez-
vény – a nyárvége utolsó nagy 
bulija. Ehhez pedig minden 
adott lesz szeptember 6–9. kö-
zött Miskolcon, a Népkertben. 
A buli csütörtökön délután 
4 órakor startol – hivatalos 
megnyitó 7 órakor a Miskolc 
Színpadon – a másik három 
napon déltől várják a szóra-
kozni vágyókat egészen éjfélig, 
míg a zárónapon este 11-ig.

» folytatás a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Teljesítménymérés az iskolák-
ban. A 2012/2013. tanévben – május 29-
én – 11. alkalommal mérik fel a 6., 8. és 10. 
évfolyamos tanulók szövegértési képessége-
it és matematikai eszköztudását, valamint a 
4. évfolyamosok készségeit és képességeit. A 
tesztfüzetek feladatai nem a tankönyvek ál-
tal közvetített tudástartalom elsajátításának 
színvonalát mérik, hanem azt, hogy a tanulók 
a megtanult ismereteiket a mindennapi élet-
ben hogyan tudják alkalmazni. Az eredmé-
nyekről 2014. február 28-áig minden iskola és 
intézményfenntartó visszajelzést is kap, amely 
segítséget nyújt ahhoz, hogy objektív kép ala-
kuljon ki – a felmért tudásterületeken – az is-

kolai teljesítményekről, megismerhetővé vál-
janak erősségeik és gyenge pontjaik. 

» Meghosszabbított határidő. Au-
gusztus 31. helyett szeptember 15-éig adhat-
ják be jelentkezési lapjukat azok, kik a jövőben 
a járási hivatalok ügyfélszolgálatán szeretnének 
dolgozni. A jelentkezés követelményei nem vál-
toznak, továbbra is elvárt a közszolgálati jogvi-
szony (kormánytisztviselő, köztisztviselő), te-
hát bármely, közigazgatási szervnél dolgozó 
tisztviselő jelentkezhet. A kiválasztási eljárás-
nál előnyt jelent az ügyfélszolgálati feladatkör-
ben szerzett korábbi munkatapasztalat. További 
információ: kabkarrier.kormany.hu

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

» Pakusza Zoltán (Jobbik) | önkormányzati képviselő fogadóórát tart szep-
tember 11- én, kedden este 6 órától Perecesen, a Közösségi Házban.

fogadóóra ››››››››››››››››››››››››

Augusztus 24. | péntek

Gyurkó Péter emlékére. Barátok, 
családtagok alakították meg a Gyurkó 
Péter Baráti Kört. A társaság a miskol-
ci barlangász, képeslapgyűjtő írónak ál-
lít emléket, de mindenki számára nyi-
tott. Gyurkó Péter tevékenységi köre 
igen széles volt, így a baráti kör két tago-
zatra oszlik. Az egyik a természethez, a 
barlangászathoz kapcsolódik, míg a tár-
saság másik része a verssel, prózával és 
magával az emberrel foglalkozik.

Augusztus 27. | hétfő

Idősek, vészhelyzet. Európában is 
újszerű kezdeményezés részesei vol-
tak azok, akik részt vettek hétfőn a 
CIVPRO nemzetközi katasztrófavédel-
mi projekt miskolci munkaértekezletén, 
ugyanis a vészhelyzet közben az idősek-
kel és fogyatékosokkal való törődésről, 
mentésről tárgyaltak. Különös hang-
súlyt kapott a megelőzés, ezen belül is 
a felkészítés és az önkéntesek bevonása.

Beköltöztek a gólyák. Több mint 800 
gólya érkezett az egyetemvárosi gólyatá-
borba. Péntekig megismerkedhettek az 
egyetemmel, a selmeci hagyományok-
kal, de ezen kívül is számos program-
mal készültek idén is a szervezők.

Augusztus 28. | kedd

Tizenhat tankerület. A 2012/2013. 
évi tanév legfontosabb feladataival ösz-
szefüggésben tanévnyitó értekezletet 
tartottak a megyei Intézményfenntartó 

Központ alá tartozó közoktatási intéz-
mények és tagintézmények vezetőinek 
a megyei kormányhivatalban. Elhang-
zott: tankerületeket alakítanak majd ki 
a megyékben, egyezően a járásokkal, 
ahol a fenntartói és a működtetési fel-
adatok együtt jelennek majd meg.

Augusztus 29. | szerdA

Jobbik-döntés. Kizárták Szegedi Már-
tont, a Jobbik miskolci, önkormányzati 
frakciójából – erről közleményben tájé-
koztatott a párt másik két helyi képvi-
selője. Mint ismert, Szegedi Márton, a 
párt miskolci frakcióvezetője úgy dön-
tött, kilép a Jobbikból, s a jövőben füg-
getlen képviselőként, de a frakció tag-
jaként kívánja munkáját végezni. Jakab 
Péter és Pakusza Zoltán leszögezte, Sze-
gedi Mártont a Jobbik országos elnöksé-
ge mandátumának visszaadására szólí-
totta fel, melynek ő nem tett eleget, ezért 
úgy döntöttek, kizárják a frakcióból.

Szippantós kocsi borult. Felborult 
és kigyulladt egy szennyvízszállító autó 
délután a felső-majláthi körforgalom-
ban. A tüzet kézi poroltóval eloltották, 
a megsérült tartályból szivárgó szenny-

vizet pedig kiszivattyúzták a tűzoltók. 
A balesetben két férfi könnyebb sérü-
léseket szenvedett. A felborult teherau-
tó miatt több órán keresztül csak egy 
sávon közlekedhettek a járművek a kör-
forgalom környékén, a forgalomkorlá-
tozást késő délután feloldották. A bal-
eset okát a rendőrség vizsgálja.

Augusztus 30. | csütörtök

A „fészekrakókról”. A Fészekrakó-
üggyel kapcsolatban a napokban meg-
jelent hírekre reagálva a Demokratikus 
Koalíció két képviselője, Varga Gergő és 
Tompa Sándor bejelentette: a Fia talok 
Otthonteremtési Támogatása Program-
ja miskolci tapasztalatainak összegzé-
sére és a további teendők felvázolására 
önálló képviselői indítványban kez-
deményezik ideiglenes bizottság létre-
hozását a szeptemberi közgyűlésen. A 
Jobbik keddi közleménye szerint a 
megoldást továbbra is az érintett in-
gatlanok önkormányzati kisajátítá-
sában látja, és olyan szigorú rend-
védelmi intézkedésekben, melyek 
eredményeként a „fészekrakók” vagy 
megszokják a Jobbik által elvárt ren-
det, vagy megszöknek innen.

Beruházások a biztonságért. Újabb 
lépcsősor újult meg a napokban a Per-
czel Mór utcán, a Görgeyn pedig nyolc 
új lámpatestet szereltek fel, hogy meg-
felelően bevilágítsák a múzeum kör-
nyékét. Eperjesi Erika önkormányza-
ti képviselője elmondta, intézkedtek két 
biztonsági kamera elhelyezéséről is.

420 millió turizmusfejlesztésre. A 
NORDA közreműködésével 420 millió 
forint támogatásra pályázhatnak a régió 
idegenforgalmában érdekelt vállalkozá-
sok, szervezetek. Az Új Széchenyi Terv 
keretében pedig eddig 90 milliárd fo-
rintnyi pályázati keret nyílt a régió szá-
mára – jelentette be sajtótájékoztatóján 
Mengyi Roland, a megyei közgyűlés el-
nöke és Kormány Krisztián, a NORDA 
ügyvezetője.

Augusztus 31. | péntek

Emlékeztek. A nagy miskolci árvíz-
re emlékezett a Szent Anna téri árvízi 
emlékműnél a Miskolci Városszépítő 
Egyesület. A 1878-as, szörnyű pusztí-
tást végző árról és következményeiről 
megemlékező beszédet Litvay Ottó 
közíró mondott.

A zöld városért
Miskolcon helyezték üzembe Kelet-Magyarország 
első elektromos töltőoszlopát. Az ÉMÁSZ központ-
ja előtt Kriza Ákos polgármester avatta fel elekt-
romos és tölthető hibrid autók töltésére alkalmas, 
közterületi berendezést, egyúttal bemutatták a tár-
saságcsoport elektromosautó-flottájának legújabb 
tagját. A geotarifa és a zöldenergia után az elektro-
mos autó és töltőoszlop a harmadik nagy, a környe-
zettudatos energiafogyasztást előtérbe helyező lépé-
se a vállalatnak. 2013 végéig ingyenesen biztosítják 
az energiát a töltőoszlopokból, ehhez az ÉMÁSZ 
ügyfélszolgálatán kell előre bejelentkezni.

Kriza Ákos polgármester bejelentette, a szeptem-
beri közgyűlésen előterjeszti, hogy az elektromos 

autókkal közlekedők ingyenesen használhassák a 
belvárosi parkolókat, továbbá elmondta, a megyei 
jogú városok közgyűlésén is felterjeszti a javaslatot. 

„Szánandó az,  
ki bujdos hontalan”
Szemere Bertalan születésének 
200. évfordulója alkalmából tar-
tottak megemlékezést hétfőn a 
szabadságharc miniszterelnöké-
nek szobránál. A Szemere-kertben 
Kiss Gábor alpolgármester mél-
tatta az államférfi munkásságát, 
majd az önkormányzat képvisele-
tében elhelyezte a megemlékezés 
és a kegyelet virágait a szobornál.

 
„Szánandó az, ki bujdos honta-
lan. Honán túl, mert mindenhol 
maga van” – írta Szemere Berta-
lan Orsova című versében, me-
lyet Balázs István szavalt el a 
reformkori miniszterelnök szüle-
tésének 200. évfordulójára tartott 
megemlékezésen. Szemere Ber-
talan a Borsod vármegyei Vattán 
született, majd a már Miskolcon 
evangélikus iskolában végzett 
Szemere költői érdeklődése ha-
mar megmutatkozott. Első írá-
sai Sárospatakon jelentek meg, s 
mint Kiss Gábor alpolgármester 
is kiemelte méltatásában, „előbb 
inkább irodalmi, s nem politikai 
pályára készült”. 

Ügyvédi vizsgáit letéve, visz-
szatért Borsodba, ahol több po-
litikai tisztséget is betöltött, míg-
nem az 1848-as választásokon 

Miskolc országgyűlési képvise-
lőjévé választották. A Batthyány-
kormányban övé lett a belügy-
miniszteri poszt, majd a ’49-ben 
kihirdetett függetlenségi nyilat-
kozat után elvállalta a miniszter-
elnökséget is.

– Minden városnak köteles-
sége megemlékezni azokról az 
államférfiakról, akik kötődnek 
hozzá – hangsúlyozta Kiss Gá-
bor. – Az 1869-ben Budán elte-
metett Szemere Bertalan hamvait 
1871-ben Miskolcra szállították, 
és az avasi templom temetőjé-
ben helyezték örök nyugalom-
ra. Tevékenysége alapján, ma, 200 
év távlatából az újkor egyik leg-
nagyobb jelentőségű, megyéhez 
köthető politikusa volt – mond-
ta az alpolgármester.

Kiss Gábor méltatása után 
az emlékezés, a kegyelet virága-
it helyezte el a Szemere-szobor-
nál, majd a politikus nevét viselő 
szakközépiskola igazgatója, Sza-
bó András, valamint igazgatóhe-
lyettese, Hajas Sarolta.

A városháza új épületének be-
járatánál a Szemere-évforduló 
kapcsán Miskolc polgármesteri 
hivatala három tárlót rendezett 
be a Szabó Lőrinc Városi Könyv-
tár állományából. A tárlókban a 
reformkori politikus könyveinek 
első kiadásait tekinthetik meg az 
érdeklődők, olyan, nagy vihart 
kavart műveket, mint például az 
1839-ben elkészült, de a cenzúra 
miatt csak egy évvel később ki-
adott Utazás külföldön. A könyv 
végül meghozta írója számára 
a sikert, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává vá-
lasztotta. A Naplóm és a Levelek 
mellett az Utazás Keleten című 
útirajz is szerepel a városházán 
kiállított művek között, melyet 
már az emigráció évei alatt írt 
meg Szemere.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Újabb rendkívüli közgyűlés lesz
Újabb, rendkívüli közgyűlés össze-
hívását kezdeményezte Miskolc pol-
gármestere, így a nyári szünetben 
már másodszor ül össze a grémium, 
mielőtt szeptember közepén az elő-
re elfogadott munkarend szerint 
megkezdené munkáját.

A szeptember 4-én, délután 1 órá-
ra összehívott ülésen három napi-
rendi pontot tárgyalnak a képvi-
selők. Elsőként az önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szó-
ló rendelet módosítása és a hozzá 
kapcsolódó döntések meghoza-
tala kerül napirendre, egyben tá-
jékoztatót hallgatnak meg a költ-
ségvetés 2012. évi, első féléves 
teljesítéséről. 

A napirendi ponthoz benyújtott 
előterjesztés tartalmazza egyrészt 
az önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetését érintő előirányzat-mó-

dosítási javaslatot, valamint az eh-
hez kapcsolódó rendelettervezetet 
mellékleteivel együtt. Az előirány-
zat-módosítások egy része az előző 
évi pénzmaradvány ráépítéséből 
adódik. Az előterjesztés javaslatot 
tesz arra is, hogy az önkormány-
zat nyújtson be pályázatot az ön-
hibáján kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok 2012. évi tá-
mogatására.

Ugyanakkor a közgyűlés vonat-
kozó döntésének megfelelően az 
önkormányzat pénzügyi helyzeté-
nek 2011. évi ÁSZ-ellenőrzése kap-
csán megfogalmazott javaslatok 
alapján készített, a közgyűlés által 
elfogadott intézkedési terv időará-
nyos végrehajtásáról is tájékoztatót 
ad az előterjesztés.

Másodikként a város építési sza-
bályzata, vagyis a MÉSZ módosítá-
sa kerül a testület elé. 

A 2010-es árvizet követően a 
kormány az árvíz által veszélyezte-
tett települések védelme érdekében 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
közigazgatási területére védelmi 
terv kidolgozásáról döntött. A vé-
delmi terv a Sajó folyó bal partja és 
a közigazgatási határ közötti terü-
leten érinti Miskolc város közigaz-
gatási területét. A további károk el-
kerülése és a védelmi tervekkel 
összefüggésben szükségessé váló 
rendezési tervek módosítása érde-
kében a közgyűlés tavaly decem-
berben önkormányzati rendelettel 
változtatási tilalmat rendelt el a te-
rületre.

A kárelhárítási terv még nem 
készült el, de időközben elkezdőd-
tek az M30-26 sz. főút Miskolc 
Északi elkerülő szakasz megépíté-
sének előkészítő munkái a kisajá-
títási és telekalakítási tervek enge-

délyezésével. A tervekre hatósági 
engedélyek csak akkor adhatóak, 
ha az érintett területre elrendelt 
változtatási tilalmat feloldják. A ti-
lalom feloldása érdekében a Mis-
kolc Megyei Jogú Város Építési 
Szabályzatáról szóló önkormány-
zati rendelet (MÉSZ) módosítása 
szükséges.

Harmadikként javaslatot tár-
gyalnak a képviselők a Területi 
Desztinációs Menedzsment Szer-
vezet feladatait ellátó Miskolci Ide-
genforgalmi Marketing Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ala-
pító okiratának elfogadására, ügy-
vezetőjének és felügyelő bizottsági 
tagjainak megválasztására, vala-
mint a szervezet ÉMOP „Helyi és 
térségi turisztikai desztinációs me-
nedzsment szervezetek és turisz-
tikai klaszterek létrehozása és fej-
lesztése” című pályázatban való 
részvételének támogatására, és az 
önerő biztosítására.

H. I. 

Fogadóórákkal is  
a közbiztonságért
A közrend és a közbiztonság nö-
velése, a problémamegoldás haté-
konyságának növelése érdekében 
Ügyfélszolgálati Iroda kezdi meg 
működését szeptembertől a bel-
városi Bűnmegelőzési Centrum-
ban, ahová várják a lakossági beje-
lentéseket.

Miskolc városvezetésének célja, 
hogy a városban az optimálishoz 
közelítsen a közbiztonsági hely-
zet, vagyis a lehető legkevesebb 
– főleg lakosságközeli – bűncse-
lekmény történjen, hogy csök-
kenjen az áldozattá válás esélye, 
legyen elfogadható a közterüle-
tek tisztasága és rendje, valamint 
növekedjen a lakosság biztonság-
érzete – áll a polgármesteri hiva-
tal közleményében.

Ennek érdekében a belváro-
si Bűnmegelőzési Centrumban, 

a Széchenyi utca 12/b alatt Ügy-
félszolgálati Iroda kezdi meg mű-
ködését szeptembertől. Az ügy-
félfogadási idő minden szerdán 
reggel 8 órától délig és délután 
1-től fél 6-ig tart.

Ügyfélfogadási időn kívül, 
előre meghirdetett időpontban 
is tartanak majd fogadóórát a 
polgármesteri hivatal referensei: 
a közrendvédelmi, a társadalmi 
felzárkózási, a civil- és egyház-
ügyi, valamint az esélyegyen-
lőségi referensek, délután 2 és 
4 óra között. Szeptember 3-án 
Vassné Papp Nóra közrendvé-
delmi referens, 10-én Takács 
Gábor társadalmi felzárkózá-
si referens, 17-én Zimán Edvin 
esélyegyenlőségi referens, 24-én 
pedig Emődiné Csapó Barba-
ra civil- és egyházügyi referens 
várja az érdeklődőket.

Visszatértek a Szilvásra
Tovább folytatódnak a város-
ban a rendszeres ellenőrzések. 
A közterület-felügyeleti és ren-
dészeti osztály, az egészségügyi 
és szociális osztály, a gyámügyi 
osztály, az ÉMÁSZ és a rendőr-
ség munkatársai közreműködé-
sével augusztus 30-án, csütör-
tökön a Szilvás u. 2. és 19–21. 
szám alatti épületben hajtottak 
végre részletes és átfogó ellenőr-
zést. Az akció keretében a közte-
rület-felügyelet kiemelten a lak-

cím-bejelentési kötelezettséget, a 
közösségi együttélés szabályai-
nak betartását, a lakóépületek 
házirendjét, a közegészségügyi 
állapotokat ellenőrizte. A társ-
szervek és társhatóságok köz-
terület-felügyelői támogatással 
több esetben saját hatáskörben 
intézkedtek. Lakcím-bejelentési 
kötelezettség elmulasztása miatt 
három eljárást kezdeményeztek, 
négy, a lakói által elhagyott, üres 
lakást pedig lezárt a hatóság.



a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 35. szám | 35. hét | 2012. szeptember 1.

a város  3

Őszi menetrendváltás: folytatódik a megújulás
Tovább változik szeptember 
1-jétől a miskolci közösségi 
közlekedés rendszere. 

A közösségi közlekedést három lé-
pésben kívánják teljesen újraszab-
ni. Nyáron elsőként több vonalon 
új, utasbarát, ütemes menetren-
det alakítottak ki, az egyes napsza-
kok közlekedési igényeihez iga-
zodva. Az útvonaluk egy részén 
közös szakaszokon közlekedő já-
ratokat egymással összehangolták, 
így egyenletesebbé vált a követés, 
csökkent a várakozási idő, több vi-
szonylaton külön szombati és va-
sárnapi menetrend lépett életbe.

Az őszi menetrendváltás során – 
amellett, hogy figyelemmel voltak 
az iskolaidő utazási igényeire – az 
összehangolt és ütemes menetren-
deket újabb járatokra terjesztették 
ki, újabbak kaptak külön szomba-
ti és vasárnapi menetrendet, és vál-
toztatásokat hajtottak végre az első 
ütem bevezetése óta beérkezett 
észrevételek alapján is.

Egyetem: több irányból
Sűrűbben járnak szombattól a vil-
lamosok – akár csak az elmúlt 

években – valamint az utasok ké-
résére többletjárat indul Felső-
Majláthról 4 óra 30-kor és a regge-
li csúcsidőben. 

Több 14-es busz közlekedik 
szombattól a Farkas Antal utca 
végállomás után tovább a  Hejő-
park érintésével az Egyetemváros-
ba, illetve az Egyetemváros végál-
lomásról is indulnak 14-es járatok 
a  Repülőtér végállomás felé. 

Még mindig az egyetemnél ma-
radva, szeptember 10-étől ismét 
közlekedik a 22-es autóbusz, az 

ME jelzésű gyorsjárat pedig már 
most vasárnaptól ismét jár a Tiszai 
pályaudvar és az Egyetemváros kö-
zött. Újdonság, hogy utóbbi járat 
az őszi időszakban már munkana-
pokon is jár a reggeli és a délutáni 
csúcsidőszakokban. A korábbinál 
több 2-es autóbusz közlekedik az 
Egyetemváros érintésével. A jára-
tok mindkét irányban érintik a Ta-
nulmányi épület és az Egyetemvá-
ros megállót, illetve a belváros felé 
az Olajkutatót is, viszont a Kemény 
Dénes uszodánál a 20-as autóbusz 

megállóhelyén állnak meg, és Ta-
polca felé kihagyják a Csermőkei 
út megállóhelyet.

Sűrűbben, ütemesen
Sűrűbben járnak szombattól az 
1A-s, 3-as, 3A-s, 6-os, 7-es, 16-os, 
29-es, 32-es, 35-ös és 67-es autóbu-
szok. A 11-es mindennap, a 21-es 
és a 31-es pedig hétvégén új, üte-
mes menetrendet kapott. Megvál-
tozott a 21-es áruházi betéréseinek 
időpontja is, így a Tiszai pályaud-
varra tartó, az InterCity és gyors-
vonatokhoz csatlakozó járatok 
menetideje csökkent. A 24-es au-
tóbusz szintén új hétvégi menet-
rendet kap, a járatot a Kassai úti 
lakótelep igényeihez igazították, 
mivel a Repülőtér – Megyei kór-
ház – Búza tér kapcsolatot ebben 
az időszakban a 20-as autóbusz is 
biztosítja. 

Újraszabtak végül tulajdonos-
váltás miatt több bevásárlóközpon-
ti járatot is. A 44-es autóbuszoknál 
végállomásnév módosul Auchan 
Pesti útra. Az ingyenes Cora járat 
a továbbiakban Auchan 2 jelzés-
sel közlekedik az Avasi kilátó és az 
áruház között. A korábbi ingyenes 
járat a továbbiakban Au chan 1 né-
ven jár az Újgyőri főtértől.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Visszapótolták a parkolókat Diósgyőrben 
A korábbi ígéretnek megfelelően 
visszapótolták a villamospálya épí-
tésekor „elveszett” parkolóhelyeket 
az Árpád utcánál. Sőt, a Tömörkény 
utcai egészségháznál plusz parkoló-
helyeket is kialakítottak.

A villamospálya építésekor az Ár-
pád utca 42. számtól kezdődő-
en, összesen 33 parkolóhely tűnt 
el amiatt, hogy az úttestet kijjebb 
kellett húzni a panelházak felé. Ko-
vács László, a terület önkormány-
zati képviselője a lakossági jelzést 
követően ezt többször is szóvá tet-
te a közgyűlésen, és tárgyalásokat 

kezdeményezett a Zöld Nyíl pro-
jektigazgatósággal, hogy megol-
dást találjanak a problémára.

Közben megszületett a legopti-
málisabb megoldás, és július-au-
gusztusban a parkolók is megépül-
tek, azt már használhatják is az 
autósok. Az egyeztetések után há-
rom megfelelő helyet találtak. Az 
első a volt 101B-s busz végállomá-
sánál 9 autónak ad helyet. A pa-
nelházak ezen oldalán több hely 
nem volt, így 22 parkolóhely a má-
sik oldalra, az óvoda mellé került. 
Az építkezéshez kapcsolódik még 
a Batsányi János utcán, a Tömör-

kény utcai egészségház előtt 6, és az-
zal átellenben újabb 6 parkolóhely 
kialakítása is. Mint Kovács László 
mondja, ezzel több parkolóhelyet is 
építettek, mint amennyi megszűnt, 
igaz, az egészségháznál kialakítot-
tak már inkább az orvosi rendelők 
megközelíthetőségét segítik. 

A képviselő hozzátette, továb-
bi tárgyalásokat is folytattak, mely-
nek köszönhetően még kisebb 
utómunkák valósulhatnak meg: 
felbontások, járdajavítások, víz-
elvezetések. Ettől nagyobb mun-
ka lesz Felső-Majláthon egy ját-
szótér megépítése, amit szintén 

magára vállalt a Zöld Nyíl pro-
jektigazgatóság, mondta el Szőnyi 
Péter projektigazgató. A kisebb út-
rekonstrukciókhoz hasonlóan ezt 
is szeretnék még idén megcsinálni, 
a tél beállta előtt.           H. I. | fotó: M. L.

Sör, fesztivál, gasztronómia és zene
Már csak néhányat kell 
aludni, és elstartol városunk 
legnagyobb őszi fesztiválja, a 
Miskolci Sörfesztivál.

» folytatás az 1. oldalról
A Népkertet a Sportcsarnokkal 
együtt teljesen lezárják, az Ország-
zászló marad ki a fesztiválterület-
ből, illetve a Vigadó. Az építkezés 
és kordonozás hétfőn kezdődik.

Inkább busszal, készpénz nélkül
Útlezárás, terelés nem lesz, tud-
tuk meg a szervezőktől, viszont le-
zárják a sportcsarnok és a könyv-
tár melletti parkolót is. Egyébként 
is inkább a tömegközlekedést ja-
vasolják. A program zárása után 
is adott lesz a menetrend szerint 
a hazajutás a város minden részé-
be. Az MVK szakemberei azon-
ban a helyszínen figyelik majd az 
utasszámokat, és ha szükség len-
ne rá, akkor rásegítő járatokat is 
munkába állítanak. Ideiglenes 
taxisdrosztot is kialakítanak a Gör-
gey utcai buszmegálló mellett.

Bejárat két irányból lesz a feszti-
válterületre, a könyvtár előtt és a Ki-
rály utca irányából. Napijegyet és 
bérletet váltani a helyszínen lehet, 
de online is foglalható. A kapott kar-
szalag szabad ki-be járást biztosít a 

fesztiválozó számára az adott na-
pon. Fontos tudnivaló, hogy a fesz-
tiválon készpénzforgalom nincs! 
Online rendszer működik majd, az 
úgynevezett pay-pass, melynek ke-
retében 10 helyen lehet kártyákat 
felölteni pénzzel, és aztán azzal fizet-
hetünk. A pay-pass kártyákat kész-
pénzzel, bankkártyával, vagy akár 
SZÉP Kártyával is meg lehet vásá-
rolni.

Miskolczi Ínyenc százféle sörrel
Enni- és innivalóban pedig nem 
lesz hiány, a hagyományos fesztivál-
konyha minden összetevője meg-
jelenik majd, lángosok, lepények, 
sült kolbász, ételkülönlegességek. 
Példéul a Miskolczi Ínyenc és a Mis-
kolczi Mangalica kolbász. A hagyo-
mányoknak megfelelően sertéshús 
és szalonna megfelelő arányú ke-
verékével készül, nem maradhat ki 
a fokhagyma sem. Fűszerezésénél a 
régi miskolci kolostorkertek fűsze-
reire támaszkodva hozták létre azt 
a páratlan ízharmóniát, amely nem-
csak a hagyományos ízeket kedve-
lőknek, de a természetes és minősé-
gi alapanyagok iránt rajongóknak is 
egészségére válik.

A Miskolczi Ínyenc kolbász a 
„megszokott” sertéshúsból, míg a 
Miskolczi Mangalica kolbász, ne-
véhez hűen mangalica sertésből ké-
szül, történelmi recept alapján. E re-

cept megtalálásában nagy segítséget 
nyújtott Lovász Emese régész. A ké-
szítés és forgalmazás feladatát pedig 
a Miskolci Agrokultúra Kft. látja el.

A sör mellé a fesztivál másik 
ételkülönlegessége, a Miskolci Pe-
rec is illik, amelynek külseje saj-
tos, ropogós, belseje puha, omlós, 
tésztájáról pedig annyit, hogy tar-
tósítószer- és adalékanyag-mentes. 
Ezt is az Agrokultúra forgalmaz-
za, amelynek célja, hogy ezek a ter-
mékek később is egyre több helyen 
megtalálhatóak legyenek.

Persze, ne feledkezzünk meg a 
lényegről, azaz a sörről sem! A fesz-
tiválon több mint százféle sörből 
válogathatnak a kilátogatók! Jelen 
lesz a három nagy sörgyár mellett 
több kisebb sörfőzde és kézműves 
sörök is, így világosat, barnát, malá-
tát vagy búzát, szűrtet és szűretlent, 
keserűt és ízesítettet is kóstolhat-
nak a kilátogatók. Sőt! A gyerekek 
sem maradnak sör nélkül, ugyanis 
gyereksört is mérnek majd, amely 
tele van vitaminnal.

Zene és sport 
A programkínálat is legalább ilyen 
gazdag, négy színpadon váltják 
egymást a fellépők, számtalan mis-
kolci zenekar szórakoztatja majd a 
kilátogatókat, mint például a Mis-
kolci Dixieland Band, a Reflex 
vagy a Csiribiri, miközben a ha-

zai sztárok – Csík Zenekar, Mag-
na Cum Laude, Hooligans – és a 
nemzetközi ikonok – Boney M, 
Modern Talking és Mr. President 
– is színpadra lépnek. Lesz Mis-
kolc- és Kassa-pavilon, ahol a két 
város kultúrája, turizmusa mutat-
kozik be kicsiknek és nagyoknak is 
programmal szolgálva, különösen, 
hogy Kassa polgármestere szemé-
lyesen is ellátogat a fesztiválra.

Rakaczki Bence betegsége kap-
csán Miskolcon sokan belátták, 
milyen fontos lehet a véradás, erre 
a fesztivál alatt is lesz lehetőség a 
Tudomány és Technika Házának 
aulájában. Működik majd rendőr-
ségi drogprevenciós sátor is.

A miskolciak számára különösen 
érdekes lehet a Sportliget program-
ja. A Fiatalok a Fiatalokért Egyesü-
let, a Miskolci Judo Klub, a Miskol-
ci Jegesmedvék, a DVTK, a DKSK, 
a Hell Racing Team, a Miskolci Sa-
lakmotoros Egyesület és még szám-
talan miskolci sportoló lesz meg-
található. Az érdeklődők ezeket a 
sportágakat ki is próbálhatják, lehe-
tőségük lesz a sportolóktól aláírást 
kérni, beszélgetni, fotózkodni velük. 

Azt sem árt tudni, hogy a pénteki 
salakmotoros páros Eb futamot és 
a Jegesmedvék Fradi elleni meccsét 
megtekintők az ottani belépőket 
felmutatva kedvezményt kapnak 
a sörfesztiválra. És ha már kedvez-
mény: a MiskolcPont is kitelepül a 
fesztiválra, és az ott igényelt kártyát 
helyben le is gyártják.                         H. I.

Esküvők a városházán
Szombaton tartják az első házas-
ságkötést a városháza dísztermé-
ben. Szeptember 1-jén hat pár 
mondja ki a boldogító igent az új 
helyszínen.

A Petőfi utcai házasságkötő te-
rem 45 évig látta el funkció-
ját. A városháza új szárnyának 
megépítése még 2009-ben kez-
dődött. A tervek már akkor ar-

ról szóltak, hogy a közgyűlés a 
munkák befejezése után az új 
épületben ülésezik majd, a régi 
épület dísztermét pedig a mis-
kolciak használhatják jeles ese-
mények helyszínéül.

A díszteremben az utolsó si-
mításokkal pénteken végeztek. 
Az első házasságkötés szomba-
ton délután 3 órakor lesz.

(fotó: Mocsári L.)

Közbiztonság, közlekedés, számlák
Közbiztonság, tömegközleke-
dés, MIHŐ-számlák – ezek jelen-
tik a legnagyobb problémát a di-
ósgyőri városrészben, ezért ezek 
voltak a fő témái annak a lakossá-
gi fórumnak, melyet Seresné Hor-
váth Zsuzsanna és Kovács László 
önkormányzati képviselő tartott 
hétfőn. 

A fórumon megjelent Sebestyén 
László országgyűlési képviselő 
mellett többek között Bach Szi-
lárd, a miskolci rendőrkapitány-
ság bűnügyi osztályának veze-
tője, Molnár József, a Diósgyőri 
rendőrőrs parancsnoka, Szőnyi 
Péter, a Zöld Nyíl projektigazga-
tója, Angyal László, az MVK Zrt. 
osztályvezetője, Nyíri József, a 
MIHŐ Kft. ügyvezetője, Móricz 
József, a hőszolgáltató stratégiai 
igazgatója, Vassné Papp Nóra, a 
Polgármesteri Kabinet közrend-
védelmi referense is.

A rendőrségi illetékesek ar-
ról szóltak, hogy a legtöbb hazai 
nagyvároshoz képest minden 
mutatóban jobbnak bizonyul-
nak a miskolciak, és bár munka 
akad bőven, igyekeznek úgy el-
látni a feladatot, hogy a lakosság 
biztonságban érezze magát.

Vassné Papp Nóra referens ki-
emelte, Miskolc vezetése kiemelt 
célja a biztonságos, élhető vá-
ros megteremtése. Mint mond-
ta, sok feladata van a városnak 
a „fészekrakó”-ügy utáni rend-
teremtésben. Magát a Fészekra-
kó-program után visszamaradt 
helyzetet olyan komplex problé-
mának nevezte, melyet nem le-
het másképp megoldani, mint 
hogy együttműködnek a társ-
hatóságokkal, szolgáltatókkal – 
hangsúlyozta, ezt a célt szolgál-
ják a kiemelt ellenőrzések is. A 
lakóknak pedig – folytatta – az 

ilyen problémákat szeptember-
től a Bűnmegelőzési Centrum-
ban helyet kapó ügyfélszolgála-
ton is lesz majd mód jelezni.

A közlekedéssel kapcsolatban 
a legnagyobb panaszt az 1-es, 
1A-s busz várható megszűné-
se váltotta ki, mint elhangzott, 
a villamos zsúfolttá válásától 
tartanak a Diósgyőrben la-
kók. Seresné Horváth Zsuzsan-
na elmondta, a továbbiakban is 
azon fog dolgozni, hogy egyen-
letesebben járjanak a járművek 
nemcsak a Kilián lakótelepig, 
hanem egészen Diósgyőrig.

A Zöld Nyíl projekt kapcsán 
leginkább a frissen ültetett fák 
kiszáradását, a szennyezett új 
földet panaszolták. Szőnyi Péter 
elmondta, a fák kivitelezői hiba 
miatt pusztultak el és ősszel pó-
tolni fogják, a szennyezett föl-
det is folyamatosan cseréli a ki-
vitelező.

Nyíri József ügyvezető a ma-
gas számlák kapcsán kiemelte, 
a panelprogramos, fűtéskorsze-
rűsítésen átesett lakásokban sok 
probléma merült fel az arány-
talan számlák miatt, azonban a 
cég nem tud mit tenni jelenleg, 
hiszen társasházanként egy költ-
ségosztót kellett megállapítani, a 
cég pedig csak a hozzájuk a le-
olvasást végző cégtől beérkező 
adatok alapján számláz. 

Sebestyén László ország-
gyűlési képviselő a problémás 
távhőszámlákkal kapcsolatban 
hangsúlyozta, a megnyugtató 
megoldásnak – mely a képviselő 
szerint a leolvasás átvétele lenne 
a fővárosi cégtől – jelenleg jogi 
akadályai vannak, ám amíg ez 
el nem hárul, a költségosztó ren-
dezését akkor is meg kell oldani 
a lakóközösségeknek. 

T. Á. | fotó: J. Á.
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Elkészült az új secco

A tavaly ősszel megnyitott Teát-
rum Pincehely Galéria különleges 
atmoszférájához igazodik az új al-
kotás, egy secco, amely 16 miskol-
ci művész közös alkotása. A nagy-
közönségnek szeptember 20-án 
mutatják be az új, maradandó, 
egyedi tárlatot.

Az alkotók – Drozsnyik Ist-
ván, Dunai Beáta, Homonna 
György, Láng Eszter, Lőrincz 
Róbert, Lukács Róbert, Máger 
Ágnes, Orosz Csaba, Pataki Já-
nos, Pálfalusi Attila, Puskás 
Márta, Seres László, Urbán Ti-
bor, Varsányi Emília, Veres Atti-
la, Zombori József – mindegyi-
ke egy meghatározott falfelületet 
kapott, amelyre szabadon alkot-
hatott. Kikötés csupán egy volt: 
az ember jelenjen meg az alko-
tásokban. Mint azt a galéria ku-
rátora, az ötletgazda, Urbán Ti-
bor képzőművész kiemelte, nem 
szerette volna korlátozni az al-
kotói szabadságot, de a színhá-

zi kötődés miatt is a secco sajátja 
kell, hogy legyen az ember.

Mint azt a kurátor érdeklő-
désünkre elárulta, meghívásos 
alapon kérte fel a miskolci alko-
tókat, hogy művésztelep kere-
tében készítsék el a pince egyik 
boltíves terében, egy kápolna-
szerű fülkében a seccót. A tér 
eddig installációk fogadótere-
ként is működött, ezen túl azon-
ban ennek a maradandó művé-
szetnek ad majd otthont.

Az alkotói folyamatot Kiss 
Tanne István fotóművész örökí-
tette meg, a képeket időszaki ki-
állítás formájában a közönség is 
megtekintheti majd. Az állan-
dó „kiállítást” egy másik idősza-
kos tárlat is kíséri: a felkért mű-
vészek egy-egy fekete korongon 
is megvalósítják elképzeléseiket. 
A hármas kiállítás megnyitóját 
szeptember 20-án rendezik, ter-
mészetesen a Teátrum Pincehely 
Galériában.

Kiss J. | fotó: M. L. 

Összefogás a belvárosért – kavalkád a sétálóutcán
Miskolczi Vásár, KrePP, Szün-
nap ünnep, nyitva tartó üz-
letek – ezek, és még sok más 
rendezvény vár szeptember 
2-án, most vasárnap minden-
kit, aki a belvárosba látogat. 

A régiségvásár év elején újult meg, 
bővült ki, és vette fel a Miskolczi Vá-
sár nevet. A program iránt azóta is 
egyre fokozottabb érdeklődés mu-
tatkozik, így a rendezvény folya-
matosan bővül. A mostani új kez-
deményezésről és a programokról 
szerdán sajtótájékoztatón számol-
tak be a szervezők.

– A most vasárnapi program 
remek példa lesz arra, hogy ösz-
szefogással milyen volumenű ren-
dezvény tud megvalósulni, a mára 
hagyományossá vált programok 
mellett a Szünnap ünnep, és a 
T-Dance nap is ekkor lesz, illetve 
a programok során a belvárosi üz-
letek jó része is nyitva tart majd – 
hangsúlyozta Némedi Varga Zol-

tán, a Miskolci Kulturális Szövetség 
Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Kiss Gábor, Miskolc alpolgár-
mestere arra hívta fel a figyelmet: 
nem kizárólag miskolci jelenség 
volt az elmúlt évtizedben az, hogy 
kiüresedtek a belvárosok, főutcák.

– Azt azonban más városokhoz 
hasonlóan mi is felismertük, hogy 
ezt csak egy megfelelő válasszal le-
het megváltoztatni, lehet ismét a 
városi élet központjává, pezsgő-

vé, élettel telivé tenni a főutcákat – 
hangsúlyozta Kiss Gábor. Kiemelte, 
a 2011-ben létrejött a City-Partner 
„Miskolci Gazdaságfejlesztő Klasz-
ter” célja összecseng a városvezetés 
céljaival, így kiemelt jelentőségűnek 
nevezte a társaság létét és munká-
ját. Szarkáné Sípos Szonja, a klasz-
ter menedzsere emlékeztetett, a fő-
utca szerepének növekedése, az 
ottani élet fellendülése érdekében 
egyrészt együttműködéseket alakí-

tanak ki, illetve különböző akciókat, 
szabadtéri programokat is szervez-
nek. Ilyen rendezvény lesz a szep-
tember 2-ai Miskolczi Vásár és kísé-
rőrendezvényei is.

– Ezúttal klasztertagok és a helyi 
értékek képviselői is megjelennek 
a vásáron. Az esemény keretében 
húsz hangulatos faház települ ki a 
főutcára, kínálatukban pedig meg-
találhatóak lesznek gyermekköny-
vek, helyi és kézműves termékek 
éppúgy, mint gasztronómiai külön-
legességek, és a rendezvényen csalá-
di és gyermekprogramokkal várjuk 
a látogatókat – mondta a klaszter-
menedzser. A programon mutatják 
be a Miskolci Sörfesztivál egyik kü-
lönlegességét, a miskolci kolbászt, 
mely Lovász Emese régész rene-
szánsz konyhára építő receptje alap-
ján paprika nélkül, zöldfűszerekkel 
– egyebek mellett borsikafűvel és 
kakukkfűvel – készül.

A programokat egyébként a bel-
városi bevásárlónap is színesíti: a 
Széchenyi utcai üzletek jelentős ré-
sze – közel 70 bolt – tart nyitva és 
várja akciókkal a vásárlókat.          T. Á.

Pihenjen és szórakozzon a miskolci színészekkel!
Szünnap ünnepet rendeznek a Mis-
kolci Nemzeti Színházban és környé-
kén szeptember 2-án, vasárnap – 
egy időben a Miskolczi Vásárral.

A Szünnap ünnep jelszava: éljen a 
pihenés! Ez pontban 9 órakor ve-
szi kezdetét: egy szignált követő-
en felhívják a miskolci lakosság fi-
gyelmét a semmittevésre.

Mint azt Kiss Csabától, a Mis-
kolci Nemzeti Színház direktorától 
megtudtuk, az evés-ivás, szórako-

zás egyfajta évadnyitó, ismerkedő, 
csendes randevú a színház dolgo-
zói és a miskolciak között.

– Az emberség, az ősz ünne-
pe lesz a vasárnapi Szünnap ün-
nep. Számos új társulati tag ér-
kezett hozzánk, szeretnénk, ha a 
színészek és a miskolciak köze-
lebb kerülnének egymáshoz. Fel-
avatjuk az új társulatot – mondta 
Kiss Csaba.

A bemutatkozás játékosan tör-
ténik, Fandl Ferenc segítségével. 

A színművészek fotóit a Déryné 
park előtti oszlopokra ragasztják. 
Egy kalapból neveket lehet húzni, 
s aki arcot társít a névhez, az nyer-
het is.

Kiss Csaba elmondta, a játék vé-
gén 10 jegyet sorsolnak ki az első 
bemutatóra, a Mi és Miskolc című 
életútjátékra. A vasárnapi ebéd 
természetesen nem maradhat ki 
a programból, Béres Attila igazga-
tóhelyettes halászlevet főz, Kozma 
Attila koreográfus pedig a Tánc-

műhely tagjaival eltáncolja a va-
sárnapi ebédet.

Készül egy óriási képregény is, a 
társulat tagjai érdekes történeteket 
mesélnek munkájukról, a gyere-
kek arcfestésében a sminkrészleg 
közreműködik, de többek között 
lesz homokozó, dobókockás játék, 
ingyen fagylalt, filmnézés, este pe-
dig egy Dj Palotai party zárja va-
sárnap a színházat, ahol a játék 
mellett a szünnap is ünnep.

Kiss J.

„Egyetlen közösség sem mondhat le a maga kultúrájáról”
A Magyar Érdemrend középkereszt-
je kitüntetést vehette át augusztus 
20-án Serfőző Simon. A Miskolcon 
élő, József Attila-díjas íróval, költő-
vel ez alkalomból beszélgettünk – ő 
azonban most is azt hangsúlyozza: 
természetesen örül az elismerésnek, 
de a legfontosabb, hogy mit aka-
runk még elmondani…

– Emlékszik rá, mikor, milyen 
körülmények között született 
meg az első verse?

– Az első versemet még iskolás ko-
romban írtam, egy szeretve tisztelt 
tanárom születésnapjára. Később 
a gimnáziumban is folytattam az 
írást, de eleinte sokkal jobban von-
zott a próza. Otthon, apámtól azt 
tanultam, hogy egyenesen, magya-
rán mondjuk meg, amit akarunk… 
Gyermekként így nem teljesen ér-
tettem, mi szükség van egyáltalán 
a versekre. Miért ír olyanokat va-
laki, hogy „Ég a napmelegtől a ko-
pár szik sarja”, amikor egyszerűen 
is megmondhatná, hogy „nagyon 
meleg van!” A versek befogadá-
sához nyilván nagyobb olvasott-
ság, műveltség, szókincs szükséges, 
ezt pedig nem adják ingyen, idő-
vel lehet megszerezni. S én olvas-
tam fáradhatatlanul gyermekként 
is, amikor csak lehetőségem nyílt 

rá: Móriczot, Tamási Áront, Szabó 
Pált, Jókai Mórt… 

– Önt általában a népi írók 
közé szokták sorolni, a ’60-as 
években formálódó Hetek köl-
tőcsoport tagjaként, Ágh Ist-
vánnal, Bella Istvánnal, Buda 
Ferenccel, Kalász Lászlóval, 
Raffai Saroltával és Ratkó Jó-
zseffel együtt.

– Én a nemzeti indíttatású írók 
közé sorolom magam, azon alko-
tók táborába, akik segítő szándék-
kal pártolják a vidék felemelkedé-
sét. Azt szoktam mondani, hogy 
én elsősorban népben és nemzet-
ben gondolkodom, és csak utána 
alanyban, állítmányban. 

– Vannak különböző korszakai 
a munkásságának? 

– Úgy gondolom, életem, munkám 
„pályaíve” egyenes irányú, múlt-
ból a jövő felé tartó, s nem igazán 
osztható szakaszokra. Verseimben, 
drámáimban, regényeimben szin-
te életrajzszerűen jelennek meg 
azok a témák, emberi sorsok, ame-
lyek összefonódtak velem, ame-
lyeknek a részese voltam. Parasz-
ti, falusi, tanyasi világból kerültem 
a városi munkások közé, majd ér-
telmiségi munkakörökbe. Láttam, 
megtapasztaltam, mi történik az or-
szágban, falun, városon, saját csalá-
domban, szüleimmel. Melyek azok 
a szorító gondok, megalázó hely-
zetek, amelyekkel az ’50-es évek-
ben nincstelenné lett, s faluról nagy 
számban a városba kerülő, ott pedig 
„gyökértelenként” tengődő, vidéki 
embereknek meg kellett küzdeniük. 

– Ön szerint mi ma a költő sze-
repe a társadalomban? „Apos-
tol”, „Fáklyaláng”?

– Illyés Gyula azt mondta, minden 
korszak megszüli a maga nagyjait – 
azokat, akikre akkor és ott szükség 
van, hogy irányt mutassanak. Ilyen 
volt például Balassi a végvári harcok 
idején, Petőfi 1848-ban vagy Nagy 
László az aczéli tűrés-tiltás idősza-
kában. Földrajzi helyünkből, tör-

ténelmünkből adódóan, a magyar 
sorskérdések szinte századok óta 
azonosak, s ez a költők útját, közös-
ségi küldetését is kijelöli: a megma-
radás, megkapaszkodás szolgálatát, 
nyelvünk, kultúránk ápolását, meg-
őrzését. Sajnos, ma is látni a prob-
lémákat, az elbutulást, a kiüresedett 
lelkek tobzódását, elég végignézni 
egy-egy televíziós híradást. Nem jó 
irányba tartunk, a kultúráról nem 
mondhat le semmilyen közösség, a 
mi feladatunk, hogy erre állandóan 
felhívjuk a figyelmet.

– Örül az elismerésnek?
– Természetesen örülök, az em-
ber hiú, jólesik neki, ha elisme-
rik, amit csinál, s pozitív visszajel-
zést kap a munkájáról. Ez azonban 
soha nem állhat az élete közép-
pontjában. Lényegesebb, mit aka-
runk még elmondani, melyek azok 
a fontos írnivalók, munkák, ame-
lyeket el szeretnénk még végezni. 
Nekem legközelebbi terveim kö-
zött most egy gyermekvers-kötet 
kiadása szerepel, s nagy örömömre 
szolgál, hogy Görömbölyi László, 
illetve Kása Béla önzetlen támoga-
tásának köszönhetően megjelen-
het az a válogatás-kötetem is, ame-
lyet 70. születésnapom alkalmából 
szerkesztettem. 

Szepesi Sándor | fotó: Mocsári L.
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Tisztelt Miskolciak – Beszéljünk a „fészekrakókról”!
„Egyszer az életben álljunk meg 
egy percre, és kérdezzük meg ön-
magunktól: vajon hova juthatunk 
egymás teljesítményének állan-
dó semmibevételével, az igazság 
relativizálásával, egymás lekicsiny-
lésével, vagy épp a kettős mérce ál-
landó alkalmazásával? Csakis raj-
tunk áll, milyen sorsot választunk 
magunknak.” Dr. Áder János köz-
társasági elnök első beszédében 
fogalmazott így. Bizonyára sokan 
olvasták. Vannak persze mindig, 
akik még az államfő szavaiból sem 
értenek. Közéjük tartozik a Mis-
kolci Napló legutóbbi száma „Vá-
dolom..., vádolom...” írásának szer-
zője. Az aláíró nevét nem említem, 
hiszen a mondatfordulatok jó ré-
sze szemmel láthatóan nem tőle 
származik, feltehetően csak nevét 
adta a gyűlölettől csöpögő, egyol-
dalú förmedvényhez. A módszer 
a megszokott: valakit előretolnak. 
Sokkal több nem is várható el ettől 
a városvezetéstől. Köztudott, hogy 
soha nem vállalkoztak egyetlen vi-
tafórumra, szócsatára, nem mer-
tek és nem mernek kiállni az em-
berek elé. 

Az emberben felébred a gyanú, 
hogy az ilyen uszító cikkek valami-
lyen más célt szolgálnak, legtöbb-
ször a tényleges igazság elfedését. 
Először arra gondoltam, hogy bi-
zonyára rosszul áll a széna ezekkel 
a fránya „fészekrakós” perekkel. 
Talán mégis igaz lenne a város-
ban terjengő pletyka, hogy a leg-
főbb gyanúsítottak nemcsak kap-
csolatban álltak a Fidesszel, hanem 
esetleg más célra is jutott az ello-
pott mintegy 4 milliárdból? A ha-
talomnak bizony erőteljes magya-
rázkodásba kellene kezdenie, ha 
az igazságszolgáltatás elmarasztal-
ná az aljas csalássorozat elkövetőit.

Ha ez lenne az igazság, már ért-
hetőbb a támadás célja: meg kell 
előzni a bíróság döntését. Először 
írnak egy újabb hangzatos cik-
ket a „fészekrakókról”. A technika 
nem új. Szántszándékkal összeke-
vernek adatokat, tényeket, rende-
leteket. A milliárdos csalássorozat 

szervezőinek módszereit össze-
mossák az első lakáshoz jutók tá-
mogatásával, aztán kikötnek a „fé-
szekrakóknál”. A lényeg a politikai 
ellenfél gyanúsítása. Pedig egy kis 
utánajárással az igazságot is megír-
hatták volna. Az első lakáshoz ju-
tók névsora ugyanis nyilvános. Két 
önkormányzati bizottság és az ak-
kori közgyűlés egyhangúlag – azaz 
az akkori ellenzék támogatásával – 
meghozott döntéseit kellene csak 
előkeresni. Aztán összevetni a „fé-
szekrakók” azon részének névsorá-
val, akik valóban bűncselekmény 
útján jutottak lakáshoz. Van-e át-
fedés? Vagy csak egy előfeltétele-
zés alapján indult a sárdobálás? 
Ehhez persze hideg fejre és meg-
oldások keresésére lenne szükség. 
Reálisan értékelni a korábbi vá-
rosvezetés intézkedéseit (a közbiz-
tonság megerősítését, lakások visz-
szavásárlását). Nem elfelejtve azt, 
hogy a rendőrségi vizsgálat éppen 
egy szocialista képviselő 2008-ban 
tett feljelentése alapján kezdődött. 

Sajnos, erre ma nincs remény. A 
lényeg ma az uszítás, indulatkeltés. 
A tévés nyilatkozatok meghallga-
tása után megértettem az idegesség 
okát is. Egy általános, összehan-
golt offenzívával próbálják elfed-
ni, hogy a város a csőd szélén áll. 
Bizony, bizony, ami igaz, igaz, el-
telt két év és nem történt semmi 
Miskolcon. Új beruházás sehol, 
csak a 2010 előtt megkezdetteket 
folytatják, nyögvenyelősen. Eze-
ket is úgy, hogy előbb legyaláz-
zak a villamospálya-építést, majd 
a különös módon kiválasztott, 
legdrágább villamoskocsik mel-
lett döntenek, hogy saját sikerként 
harsoghassák. Ugyanez vonatko-
zik a Mályiban talált hőforrásokra 
is. Előbb kikergették volna a vállal-
kozót a világból, most meg, jaj de 
jó, hogy a melegvízvezeték itt áll 
az Avas lábainál. Én kiálltam an-
nak idején a tapolcaiak elé, vállal-
va a felelősséget a kudarcba ful-
ladt strandfejlesztésért. Ma hogy 
állunk Tapolcán? Röpködtek a be-
ígért milliárdok. Azóta a pályáza-

tokat elbukták, most jön az újabb 
ígéret, hogy majd saját erőből. De 
van ilyen forrás, amikor szinte 
mindenki arról panaszkodik, hogy 
a város senkinek nem fizet? Mély a 
hallgatás a Búza téri őstermelői pi-
accal kapcsolatos elsőfokú ítéletről. 
Arról, hogy a nagy dérrel-dúrral 
beharangozott „projektet” bontani 
kell. A Szent István tér alatti építés-
re teljesen előkészített mélygarázst 
stornózták és átrakták a Patak ut-
cára. Ennek teljes bekerülési költ-
ségét valószínűleg soha nem tud-
juk meg, de az sajnos tény, hogy 
kevesebb parkolóhely épül és drá-
gábban, egy nehezen megközelít-
hető területen. 

Izgalmas kérdés, hogy hol van a 
város határában toporgó 33 befek-
tető. Az általunk megépített ipa-
ri parkot olcsóbban kótyavetyél-
ték el, mint amennyiért építettük. 
Az idetelepülő, 50 főt foglalkozta-
tó új drótgyárról egyelőre csak any-
nyit tudni, hogy hevesen tiltakozik 
az ellen, hogy konkurenciája len-
ne más miskolci drótgyártóknak. 
Már nem is beszélnek a kohászat 
újraindításáról, ami a diósgyőri 
fideszes kampány fő ígérete volt. A 
lyukói bányászkodás újrakezdésé-
ről nem is beszélve.

Tudom, ilyenkor jön a szoká-
sos nóta: az elődök eladósították a 
várost. Erre mondom: akárcsak a 
fideszes vezetésű Hódmezővásár-
helyen, Kaposvárott, Debrecenben 
és sorolhatnám. Itt helyben csak 
Miskolc adósságairól beszélnek, 
ám arról nem szól a fáma, hogy 
minden nagyobb magyar város hi-
telekből teremtette elő az EU-for-
rások elnyeréséhez szükséges ön-
erőt. A nagy különbség Miskolc 
és a többiek között az, hogy a fent 
említett városok kilobbizták a kor-
mánynál terheik enyhítését, mi-
közben a városunk vezetése még 
mindig a hátramutogatásnál tart. 
Nehéz eldönteni, hogy a köztár-
saság kormánya hagyta-e magá-
ra Miskolcot, vagy vezetőink lob-
biztak gyengén a városért. Ami 
egyébként nem csoda, hiszen min-

den energiájukat feljelentésekre és 
a szakemberek kiebrudalására for-
dították. 

A városban sajátos „fészekrakás” 
zajlik. A vezetői posztokra poty-
tyantott kakukktojások sorban ki-
keltek és következetesen lökdösik 
ki a „fészekből” a miskolci szakem-
bereket. Nem kell messzire menni, 
hogy lássuk, milyen janicsárokat 
ültetnek a fejünkre. Elég az MVK 
vezetőjének országos feltűnést kel-
tő válaszára hivatkozni, amikor tö-
megközlekedési ismereteinek hiá-
nyára kérdeztek: „Nyilván, ha egy 
közlekedési mérnök áll a cég élén, 
aki ért az adott szakmához, az csak 
hab a tortán...” Ő, talán monda-
nom sem kell, nem az. Az önkor-
mányzati cégek valós helyzeté-
ről semmilyen hiteles információ 
nincs. Arról viszont belső döntés 
születik, hogy jegyzői engedéllyel 
lehet csak bebocsátást nyerni bár-
mely városi cég vezetője elé. Még a 
választott képviselőknek is! Sajátos 
rend, a félelem rendje. 

A kiemelkedő színvonalú isko-
larendszer Miskolc legstabilabb bá-
zisa volt a legnehezebb időkben is. 
Mi történik? Nekimennek a közép-
iskoláknak. Mi a válasz a Földes név 
megtartása melletti 40 ezer aláírás-
ra? Kicsinyes bosszú. „Szakmai” 
okokra hivatkozva nem választják 
meg azt az igazgatót, aki évek óta 
az ország vezető gimnáziumai kö-
zött tartja a tanintézményt. A ka-
kukk, persze pályázóként már itt is 
bontogatja szárnyait. Az Avasinál is 
megtalálták a kedves rokont. Az ál-
talános iskolák elleni egészpályás le-
támadás a küszöbön áll. Gondo-
lom, lázasan keresik már, van-e elég 
korábbi iskolatárs, jó barát. A kivá-
lasztás alapja egyértelmű: elismert, 
miskolci szakember nem lehet!

Folytathatnám, de inkább azt 
kérdezem: hová vezet ez? Vasgyár-
ban, ahol felnőttem, annak volt be-
csülete, aki arrább rakta az útban 
álló zsákot és nem annak, aki órákig 
arról vitatkozott, hogy ki rakta oda.

Káli Sándor
országgyűlési képviselő

Város, ahol nem engedtek a „fészekrakóknak”
Csiszár Miklós miskolci jegyző álláspontja szerint már 
2005-ben megvoltak a jogi eszközök ahhoz, hogy a telepü-
lési jegyzők időben elejét vegyék a hatályba lépett lakástá-
mogatási rendelettel, illetve az azóta hírhedtté vált Fészek-
rakó-programmal kapcsolatos visszaéléseknek. Ebben az 
időszakban az ózdi önkormányzat jegyzőjeként közvetlen 
tapasztalatokat is szerzett az ügyben, s jelentős eredménye-
ket sikerült elérniük. Ott nem engedtek a „fészekrakóknak”.

– Ózdon is tapasztaltak arra uta-
ló jeleket, hogy egyesek vissza 
akarnak élni a Fészekrakó-prog-
ram kínálta lehetőségekkel?

– Miskolc és Ózd jellege, lakossá-
gának összetétele sok hasonlóságot 
mutat. Itt is, ott is jelentős elszegé-
nyedést okozott a helyi ipar leépü-
lése, ott is sok a lakótelep, kisebb 
értékű lakásokkal. Ózd is ideális 
közegnek tűnhetett azok számára, 
akik a támogatási rendelet kijátszá-
sával, tehát tulajdonképpen csalás-
sal, a rászoruló emberek felhaszná-
lásával akartak jogtalan haszonhoz 
jutni.  

– Mikor szembesültek először a 
„Fészekrakó-ügy” negatív jelen-
ségeivel?

– Már a rendelet életbe lépését kö-
vetően érezhetők voltak a lakossági 
visszajelzésekből annak visszás ha-
tásai, hiszen akkor is sok társadal-

mi konfliktus alakult ki, ha az érin-
tettek jogszerűen vették igénybe a 
Fészekrakó lakástámogatási prog-
ram lehetőségeit. Akárcsak Mis-
kolcon, Ózdon is összeférhetet-
len életvitelű, deklasszált családok 
kerültek be konszolidált lépcső-
házakba, lakóközösségekbe, meg-
keserítve környezetük életét. Az-
tán pedig hamarosan megjelentek 
azok a jól szervezett, összekötteté-
sekkel rendelkező bűnözői csopor-
tok is, amelyek csalással, az érintett 
lakások felülértékelésével próbál-
tak anyagi haszonhoz jutni. 

– Ha jól értettem, Ön szerint 
megvoltak a jogi lehetőségek, 
hogy a jegyzők időben fellépjenek 
ezen cselekmények visszaszorítá-
sa érdekében.

– A törvény már 2005-ben is lehe-
tőséget biztosított a települési jegy-
zők számára, hogy részt vegyenek, 

illetve érvényesítsék hatáskörü-
ket a Fészekrakó-program kereté-
ben megvásárolni kívánt lakások 
felértékelésében – adó- és érték-
bizonyítvány formájában. Ez pe-
dig igen lényeges pontján érintette 
az egész csalássorozatot. Azt volt a 
szándék ugyanis, hogy esetenként 
másfél, kétmillió forinttal is felülér-
tékeljék a „fészekrakós” lakásokat. 
A reális vételár kifizetése után pe-
dig a fennmaradó összegen meg-
osztoztak volna a közvetítők és a 
vásárló, azaz a támogatási rendszer 
kedvezményezettje. Máshol, ahol 
tehették, ebből csináltak rendszert.

– Milyen eszközeik voltak rá, 
hogy közbelépjenek?

– A jogszabály a jegyzők kötele-
zettségévé tette, hogy a Fészekrakó-
programokban érintett la ká sokra 
adó- és értékbizonyítvá nyokat ál-
lítsanak ki. Mi munkatársaim-
mal – fotókkal, megfelelő műszaki 
dokumentációkkal alátámasztva 
– mindig a valós értékükön be-
csültük fel ezeket a lakásokat, így 
a bűnözői csoportoknak Ózdon 
egyre kevésbé érte meg csalni, 
visszaéléseket elkövetni. Nehezen 
törődtek bele, több fenyegetést is 
kaptunk a részükről, nemegyszer 
közvetlen fizikai erőszakkal fenye-
gettek meg. Megmondtam a kol-
légáimnak, hogy minden ilyen 
esetről tájékoztassanak, és meg-
tesszük a szükséges büntetőjogi 
lépéseket. 

– Volt hatása a fellépésüknek?
– Sikerült elérnünk, hogy Ózdon 
gyakorlatilag megszűnjenek a Fé-
szekrakó-programmal kapcsolatos 
csalási, visszaélési kísérletek. Azóta 
sem hallani róla, hogy ilyen jellegű 
bírósági ügyek lennének a város-
ban. Hangsúlyozom, a Fészekra-
kó-programot abban a formában 
alapvetően elhibázottnak tartot-
tam, s több levelet is írtam akkor 
ezzel kapcsolatban a kormányzati 
szerveknek, illetve a belügyminisz-
ternek. Egyikre sem érkezett érde-
mi válasz.

Sz. S.

Vádolom a „fészekrakás” 
miskolci politikai felelőseit, 
vádolom Káli Sándort!
Káli Sándor válaszának legele-
jén a köztársasági elnököt idé-
zi. Én Kecskeméti Józsefné ava-
si lakost szeretném. Kecskeméti 
Józsefné ugyanis ezt nyilatkoz-
ta a Magyar Televízió Ma reggel 
című műsorában, 2012. augusz-
tus 27-én, az Avasra betelepített 
„fészekrakókról”: „Ott vannak 
és nekünk el kell tűrnünk, el kell 
szenvednünk őket. Már nem is 
találunk szavakat a viselkedé-
sükre”. Kecskeméti Józsefné már 
érti, hogy mit is jelent a „fészek-
rakók” ügye egészen 2005-től, 
a Káli-korszak delelőjétől kezd-
ve máig hatóan Miskolcon. Káli 
Sándor, bukott polgármester vá-
laszából egy valami viszont teljes 
bizonyossággal megállapítha-
tó: a leváltott szocialista polgár-
mesternek még most, 2012-ben 
sincs halovány fogalma arról, 
hogy mit művelt, mit műveltek 
itt városvezetés címen hosszú-
hosszú esztendőkön keresztül.

Ellenben Káli Sándor válasz-
cikkében olyan kifejezéseket 
használ, amelyek talán nem illen-
dőek egy hajdan legalább magát 
komolyan vevő mérnökember-
hez. Azt mondja az egykori lírai 
költő, hogy: „gyűlölettől csepegő 
förmedvény”, sőt, „uszítás” sze-
rény kis dolgozatom.

Ugyanakkor bukott városi pol-
gármesterünk akkor bezzeg nem 
rest, amikor – talán a maguk pra-
xisából kiindulva – „terjengő 
pletykákból” gondol izgalmasa-
kat beidézni egy önkormányza-
ti, közszolgálati hetilapba.

Egyszerűen szánalmas.
De térjünk a lényegre, mi fi-

gyeljünk a sajtóetikettre, s a vi-
szontválasz legyen sokkal rövi-
debb a válaszcikknél!

Káli rövid érdemi válaszkí-
sérletében különféle listaössze-
vetések szükségességéről ír. Sú-
lyos jogi tájékozatlanságról és 
még súlyosabb etikai alulteljesí-
tésről tanúskodnak ezek a sza-
vak. Hiszen tudvalévő, hogy az 
ügyészség büntetőeljárásban 
résztvevők adatairól, neveiről 
tájékoztatást, listát nem adhat. 
Erkölcsileg pedig számunkra a 
különféle listázás, ellentétben 
másokkal, nem vállalható.

Mindezen túlmenően, Káli 
mostani válaszában egy közepes-
nél kicsivel gyengébb, általános 
ellenzéki kritikát adott az elmúlt 
két esztendőről, még csak vélet-
lenül sem érintve eredeti vitacik-
künk lényegét! Vagyis azt, hogy a 
Gyurcsány-kormány „fészekra-
kós” kormányrendelete és a Káli 
égisze alatt módosított önkor-
mányzati rendelet szimptoma-
tikusan mutatták a szocialisták 
gyalázatos közpénzgazdálko-
dásának mikéntjét. Csak felso-

rolásszerűen: a gyurcsányista 
kormányrendelet devizahite-
lek mögé állított állami garanci-
át, amit azután százával vettek fel 
városunkban is, arra érdemtele-
nek is. Ezzel párhuzamosan, erre 
a kormányrendeletre alapozva, 
Káliék városi közpénzeket osz-
togattak arra érdemteleneknek 
is, mindenféle valós visszafizeté-
si garanciák elvárása, vagy előírá-
sa nélkül. Ennek alapján néhány 
ezer forintos jövedelemmel ren-
delkezőknek, vagy a másik vég-
let szerint esetleg a haveroknak 
(!) juttattak 1, 1,6 millió forint ér-
tékhatárig közpénzt, kamatmen-
tes kölcsönök formájában.

Olyanok is kaphattak szocia-
lista ingyenpénzt Káliék intéz-
kedésének köszönhetően, akik 
már nem laktak Miskolcon és 
semmilyen önerőt, előtakaré-
koskodásra utaló erőfeszítést 
sem mutattak fel. (Káli 2005. 
májusi önkormányzati rendele-
tének a második oldalán a kö-
vetkező beismerő vallomás ol-
vasható: „Az önkormányzati, 
illetve az állami támogatás ösz-
szevonásával nagyobb eséllyel, 
több pályázó oldhatja meg la-
kásproblémáját.”)

Erre mondjuk mi, mai Fidesz 
– KDNP-s képviselők, hogy emi-
att a bűnösen felelőtlen országos 
és gyalázatosan felelőtlen városi 
közpénz-gazdálkodási módsze-
rek miatt tartunk itt, ahol tar-
tunk: például a sok tízmilliár-
dos városi adósságnál, amit még 
unokáink is fizetni fognak...

Ezekről a tényekről Káli Sán-
dor most is hallgatott. A szoci-
alisták helyi elnökségének a hét 
eleji nyilatkozata szintén nem 
szól egy mukkot sem ezekről a 
tényekről, csak arról, hogy a szo-
cialisták miskolci elnöksége egé-
szének egyébként hányingere 
van. Amit ezek szerint hivatalos 
közlemény formájában kívántak 
a felelős miskolci politikai köz-
vélemény tudtára adni.

Lelkük rajta.
Mindenesetre, elnézvén haj-

dani főnökük nyilvános vergődé-
sét, úgy látom, valamennyiüknek 
inkább biztatásra van szükségük 
ironikus pislogások helyett.

Mi viszont nem fogunk meg-
állni félúton, és meg fogjuk ne-
vezni ennek a szégyenteljesre 
sikeredett Fészekrakó-program-
nak a miskolci politikai felelő-
seit! Közbiztonsági, közrendet 
ellenőrző és számon kérő prog-
ramunk végrehajtásának követ-
kezményeképpen pedig el fog-
nak tűnni lakótelepeinkről a 
„fészekrakók”!

Nánási-Kocsis Norbert
önkormányzati képviselő, 
jogászdoktor, közgazdász

A Fészekrakó-vita
Előző lapszámunkban ad-
tuk közre Nánási-Kocsis Nor-
bert képviselőnek a Fészekrakó-
ügyet tárgyaló, vitaindító cikkét. 
Erre Káli Sándor volt polgár-
mester reagált, akinek írását – 
ebben a vitában természetesen – 
teljes terjedelmében, változtatás 
nélkül közöljük. Mivel más nem 
kívánt hozzászólni, kiadónk úgy 

döntött, a vitát ebben a formá-
ban lezárja, aminek részeként 
teret adtunk a kezdeményező 
végső hozzászólásának is.

A lezárás természetesen a té-
mára nem vonatkozik, azzal, 
fontosságára való tekintettel, az 
esetleges újabb fejlemények, té-
nyek tükrében, továbbra is fog-
lalkozni fogunk.
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TeheTséggondozó  
szakkörök a Földesben

A Földes Ferenc Gimnáziumban  
ebben az évben is meghirdetjük  

a tehetséggondozó foglalkozásokat 
5–6–7–8. osztályos tanulók számára.

Szakkörök: matematika, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, biológia, fizika, kémia, számítástechnika

A szakkörök időtartama: 32 óra (16 foglalkozás)

Jelentkezés: a Földes Ferenc Gimnáziumban
2012. szeptember 14-én (péntek) 15.00-kor

Érdeklődni a 46/414-203-as  
telefonszámon lehet.

FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM
EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE

matematikából, történelemből és földrajzból
A tanfolyamok 2012. szeptember 17-től heti 3 órában indulnak a Földes Ferenc Gimnáziumban.

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

a Miskolci Alma Mater Nonprofit Kft. irodájában (fszt. 7.).

INTENZÍV  NYELVVIZSGA-   
FELKÉSZÍTŐ  INduL
angol és német nyelvből

2012. szeptember 17-től 40 órában a Földes Ferenc Gimnáziumban.

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

a Miskolci Alma Mater Nonprofit Kft. irodájában (fszt. 7.).

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM
2012/2013. TANÉVTŐL

INGYENES ESTI GIMNÁZIUMI FELNŐTT 
OKTATÁST INDÍT MISKOLCON

Jelentkezés: minden csütörtökön 10.00–16.00 között
Jelentkezés helye:  MAGISTER GIMNÁZIUM

MISKOLC, Görgey Artúr utca 5.
(TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA HÁZA)

Telefonszám:  06-70/318-3649; 06-30/938-2002
E-mail: magister.esti@gmail.com

Jelentkezéshez hozza magával:
l személyi igazolvány l lakcímkártya
l taj-kártya l iskolai bizonyítvány(ok)

Képzésünk:
l államilag támogatott
l iskolarendszerű esti képzés
l diákigazolványt adunk

Ferenczi Sándor 
Egészségügyi 
Szakközépiskola

képzési kínálata  
a 2012/2013-as tanévben

3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.; tel.: 46/508-095. 
OM: 038016

iskolarendszerû és iskolarendszeren 
kívüli felnôtt képzéseink:

       képzési idô
Klinikai fogászati higiénikus 0,5 év
Kisgyermekgondozó-nevelô 1 év
Gyógymasszôr 1 év
Sürgôsségi szakápoló 1 év
Ápoló (egészségügyi elôképzettséggel) 1,5 év
Radiográfus 1,5 év
Gyógyszertári asszisztens 1,5 év
Fogászati asszisztens  1,5 év
Ápoló (érettségi utáni) 2 év
Mentôápoló 2 év

OKJ ápolók részére, a gyógyszertári asszisztens és 
a fogászati asszisztens képzési ideje  0,5 év 

Jelentkezési határidô:  
2012. szeptember 15.

Bôvebb információ:  
www.ferenczi.hu 
Tel.: 46/508-095

Támogatja az iskolakezdést az önkormányzat is
Idén is támogatja az iskola-
kezdést Miskolc önkormány-
zata, az összesen mintegy 44 
millió forintot már a hét ele-
jén postázták a miskolci csalá-
doknak. Az egyszeri pénzbe-
li juttatás összege 5800 forint, 
ezt azok a családok kaphatják 
meg, ahol van augusztusban 
gyermekvédelmi támogatásra 
jogosult, tanköteles korú, illet-
ve kiskorú gyermek.

Az önkormányzat éves szinten kü-
lönböző szociális támogatások-
ra több mint 260 millió forintot 
szokott költeni, tudtuk meg Papp 
Zsolttól, a polgármesteri hivatal 
humán főosztályának vezetőjétől. 
Hozzátette, augusztusban a csalá-
doknál az iskoláztatási költségek 
megnövekednek, erre való tekin-
tettel – a törvényi rendelkezés is 
úgy szól – augusztus folyamán kell 
kifizetni egy egyszeri pénzbeli jut-
tatást, amit az iskoláztatásra költ-
hetnek a családok.

– A támogatás összege 5800 fo-
rint, amiben azok a családok ré-

szesülhetnek, ahol van augusztus 
1-jén rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásra jogosult, tanköteles 
korú, illetve kiskorú gyermek. Vá-
rosi szinten 7559-en jogosultak az 
önkormányzati iskolakezdési jutta-
tásra, így tehát körülbelül 44 millió 
forint postai úton történő utalása 
történt meg a hét elején – mondta 
el a főosztályvezető. – A szülők ér-
deke azonban a banki átutalás len-
ne, mivel úgy gyorsabban juthat-
nának a pénzhez.

Hozzátette, jelenleg pénzben, 
azonban a következő alkalommal 
már Erzsébet-utalványban kapnák 
meg a családok ez a juttatást. Ezt 
ugyancsak törvény írja elő, csak 
a vonatkozó rendelkezések még 
nem teljes körűek.

– A cél az, hogy tanszerekre, ru-
házatra, adott esetben élelmezés-
re költsék a családok a pénzt, ami-
nek az ellenőrzésére nyilvánvalóan 
nincs mód egy pénzbeli juttatásnál 
– tette hozzá.

A Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal Észak-magyarországi Regioná-
lis Adó Főigazgatóságának közle-
ménye szerint a munkáltató béren 
kívüli juttatásként, gyermekenként 
legfeljebb 27 900 forint iskolakez-
dési támogatást adhat a munka-
vállalójának a közoktatásban részt 
vevő gyermekre, tanulóra tekintet-
tel. A juttatásban a családi pótlékra 
jogosult szülő, gyám és a vele közös 
háztartásban élő házastárs is része-
sülhet. A 16 százalékos személyi 
jövedelemadót és a 10 százalékos 
mértékű egészségügyi hozzájáru-
lást a munkáltatónak kell megfi-
zetnie, más közteher sem a juttatót, 
sem pedig a magánszemélyt nem 
terheli – áll a közleményben.

Iskolakezdési támogatásnak a 
tanév első napját megelőző és az 
azt követő 60 napon belül – tan-
könyv, taneszköz, ruházat formájá-
ban – adott juttatás minősül, mely 
történhet a munkáltató nevére 
szóló számla megtérítésével, illetve 
utalvány formájában is.

A juttatás adózásával kapcso-
latban bővebb tájékoztatás kérhe-
tő telefonon a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Általános Tájékoztató 
Contact Centerén (06-40/42-42-
42) keresztül.

K. I.

HIrdetéS

Tehetséggondozó szakkörök  
az avasi gimnáziumban
Az Avasi Gimnázium tehetséggondozó foglalkozásokat indít szep-
tember 14-15-től általános iskolások számára a következő tan-
tárgyakból: magyar, matematika, történelem, biológia, rajz, angol és német nyelv. Je-
lentkezési határidő: szeptember 13. Ezen a napon délután 17.00 órától szülői 
tájékoztatót tartunk. Jelentkezni a (46) 562-289-es telefonon vagy személyesen le-
het az iskolatitkárnál.    Bővebb információ: www.avasi.hu.

Tízezrekbe kerül a tanévkezdés a családoknak | fotó: M. L.

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE  
FELKÉSZÍTŐ BIOLÓGIÁBÓL

A kétszintű érettségi vizsga követelményeinek megfelelő 
tananyag összefoglaló rendszerezése és feladattípusainak gyakorlása

Helyszín: a Földes Ferenc Gimnázium biológia előadója (Miskolc, Hősök tere 7.)
Időpont: kedden 15.00-tól

Előadó: dr. Kormos Vilmos, Szentesi Csilla

Beiratkozás és az első foglalkozás: 2012. szeptember 18. (kedd), 15.00 óra

Információ kérhető: 06-20/347-1333 vagy a szentesi@ffg.sulinet.hu

PaPIrusZ Kft. Miskolc, Városház tér 16. Tel.: 46/340-934

aKCIÓNK:  
a/4-es spirálfüzet csak 99 Ft!

Füzetcsomagok 10% kedvezménnyel.
Továbbá minden, ami a sulihoz kell: vízfestékek, 

színes ceruzák, temperák, tolltartók, papír, 
írószer, irodaszerek, füzetcsomagok, számoló-

gépek, márkás tollak nagy választéka!

15 000 Ft értékű vásárlás esetén  
Parker tollat adunk ajándékba!

Ajánlatunk a tanévkezdéshez:  
NIKE, BARCELONA, CONVERSE iskolatáskák széles választékban!

A Miskolc kártyávAl rendelkezőknek kedvezMényt 
adunk! Beiskolázási utalványt elfogadunk.

Vasárnap délelőtt nyitVa!

Gondoljon  
az iskolakezdésre!

A Zrínyi Ilona Gimnázium

TEHETSÉGGONDOZÓ  FOGLALKOZÁSOKAT  INDÍT
a 2012/2013. tanévben az általános iskolák 8. osztályosainak

MAGYAR NYELV, MATEMATIKA, ANGOL NYELV,
DRÁMA ÉS RAJZ TANTÁRGYAKBÓL

A foglalkozásokról 2012. szeptember 11-én 15 órától  
tartunk tájékoztatót a gimnáziumban.

személygépkocsi
és moToros

 kaTegóriák,
RÉSZLETFIZETÉS, DIÁKKEDVEZMÉNY,

AUTÓTÍpUS-VÁLASZTÁS

Képzések: gyorsított: 
szeptember 3-án 16 órától

Hétvégi: létszám 
függvényében

Intenzív: őszi szünetben

Tel./fax: 46/412-185
Tel.: 46/506-309, 20/942-8095
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.  

I/117. (a Centrumnál)
Ügyfélfogadás: 10–16 óráig

http://tothautosiskola.klick.hu
Akkreditált intézmény. Ny. sz.: 05-0059-05



Hordóskáposzta otthon
Akár még savanyú káposztát is készíthetünk, 
anélkül, hogy nagy hordók foglalnák el a pa-
nel konyháját. A külső leveleitől megtisztított, 
legyalult káposztát befőttesüvegbe helyezzük 
lenyomogatva, de nem túltömve. Egy ötliteres 
üvegbe kb. 3 kg fér. Rétegenként tegyük hozzá a 
fűszereket, ízlés szerint szemes borsot, kömény-
magot, hegyes paprikát, birsalmagerezdeket... 
Három evőkanál sót oldjunk fel vízben, ezt tölt-
sük a káposztára. A tetejére – mint a kovászos 
uborkáéra – tegyünk kenyeret, és fedőnek egy 
kis tányért (nem szabad szorosan lefedni). Szo-
bahőmérsékleten is megsavanyodik.

Szilvalekvár sütőben
Sokan nemcsak az idő vagy a kedv hiánya mi-
att nem főznek be, hanem azért sem, mert úgy 
gondolják, a lakásban, gáztűzhelyen egyszer-
re elkészíthető mennyiség nem éri meg a nagy 
munkát. A szilvával viszont ők is megpróbálkoz-
hatnak, kevergetés nélkül, sütőben befőzhető!
Megfelelően nagy lábasban 5 kg szilvát is be-
főzhetünk. Fél deci 10 százalékos ecetet a lábas-
ba öntünk, erre helyezzük a magozott szilvát. Az 
édesebb szájúak a szilva közé, egy rétegben (kb. 
1 kiló) cukrot is szórhatnak. A kb. 100-140 oC-os 
sütőben mintegy hat órára van szüksége ahhoz, 
hogy lekvár legyen belőle. Ha esetleg még híg 
lenne, a tűzhelyen főzve is befejezhetjük, akkor 
azonban már kavarni kell!
Ezután minden a szokásos: befőttes üveg szo-
rosan lezárva, majd szárazdunszt.

a város lapja

MiNap
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A Matéria Oktatási Bt.  
őszi szakképesítést nyújtó 

OKJ-s tanfolyamai
l Óvodai dajka 
l Társasházkezelő 
l Töltőállomás-kezelő 
l Kutyakozmetikus 
l Szociális gondozó és ápoló 
l Szociális asszisztens 
l Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 
l Gyermek- és ifjúsági felügyelő 
l Gyermekotthoni asszisztens 
l Élelmezésvezető

Ny. sz.: 05-0003-06. Akkreditációs lajstromszám: 0302

Bővebb felvilágosítás: 46/506-212, 30/456-8328.
Weblap: materiabt.hu l E-mail:  materiabt@t-online.hu

Nyelvtudás Napja 2012
A legfejlettebb kommu-
nikációs eszközök segí-
tik, hogy a világhálón 
információhoz jusson 
és adatokat tudjon el-
juttatni bárkihez a világ 
legeldugottabb szegle-
tébe. De hogyan tudja 
tartalommal megtölte-
ni a kommunikációs csa-
tornákat? Lépést tart-e a 
nyelv fejlődésével, ami-
kor csak az angol nyelv-
ben havonta átlagosan ezer új szó jelenik meg? 
És vannak ezektől hétköznapibb kérdések is. Ho-
gyan lehet munkavállaló azon a munkaerőpia-
con, ahol szinte kizárólag magas szintű nyelv-
tudást követelő állásokat hirdetnek? Hogyan 
szerezhet plusz pontot a felvételire? Egyértelmű 
a válasz ezekre a kérdésekre: csakis folyamatos 
nyelvtanulással.

Ebben az évben is a nyelvtanulás iránt érdek-
lődőknek nyújtanak segítséget a Nyelvek Európai 
Napja rendezvényei. A következő programokkal 
ünnepelünk Miskolcon a Langwest Nyelvi Köz-
pontban. Nyelvképzési tanácsokat adunk a 
népszerű angol és német mellett a francia, spa-
nyol és olasz iránt érdeklődő nyelvtanulóknak. 
Szintfelmérés után szaktanáraink elmondják, 
hogy milyen nyelvi szinten vannak az érdeklődők. 
A BME próbanyelvvizsgákon megtudhat-
ják, hogy mennyi tanulásra van még szükségük 

a nyelvvizsga szintjének eléréséig. Tájékoztatást 
adunk tanfolyami kínálatunkról és tananyaga-
inkról. Bemutatjuk azokat a technikai eszközö-
ket, amelyekkel gyorsabbá és élvezetesebbé te-
hetik a nyelvtanulást. Megismerhetik azokat 
az új képzési formákat, amelyekkel in-
tenzívebbé és időtakarékosabbá tehető 
a nyelvtanfolyam. A látogatókat ezen kí-
vül nyelvi játékok és sorsolás, valamint je-
lentős beiratkozási kedvezmények és akci-
ós ajánlatok várják. Ezen a különleges napon 
szolgáltatásainkat ingyen lehet igénybe ven-
ni. Mindenképpen érdemes tehát meglátogatni 
minket. Szeretettel várjuk a nyelvtanulókat és a 
nyelvtanulás iránt érdeklődőket.

A rendezvény helye és ideje:
Langwest Nyelvi Központ, Miskolc, Nagy Imre u. 
11., szeptember 15, szombat 10 és 13 óra között.

HIrdeTÉS

Iskolakezdés – közösségi betegségek
Újra barátok között lenni – 
sokaknak ezt jelenti az ősz, 
amikor újraindul az óvoda, 
az iskola. A szülőknek viszont 
az is eszükbe jut: az összezárt 
közösségekben bizony a be-
tegségek is gyakoribbak!

Odafigyeléssel, az általános higié
nés szabályok betartásával jelen
tősen csökkenthető a megbetege
dés kockázata, de számos, egyéb 
tanáccsal is szolgál Simkó Róbert 
házi gyermekorvos.

– Tény: több megbetegedéssel 
fordulnak hozzánk a gyerekek szü
leikkel tanévkezdés után, mint a 
nyári szünetben, akár kisebb pa
naszokkal is, hiszen igazolniuk kell 
a hiányzásokat – mondta a házi 
gyermekorvos a szeptembertől nö
vekvő „forgalomról”. Hozzátette, 
időjárástól is függ persze, hiszen 
a hűvösebb időjárás, a hirtelen le
hűlések, a hőmérsékletingadozás 
elősegíti a vírusos megbetegedések 
kialakulását.

– Gyakori ilyenkor a hurutos 
megbetegedés, de jó időben gyo
morhurut is kialakulhat. A szoros 

közelséggel összefüggő bőrfertő
zések szintén jellemezhetik ezt az 
időszakot, és nem ritka a fejtetű 
megjelenése sem – sorolta.

Mint a házi gyermekorvos el
mondta, speciális védekezésre nincs 
mód, hiszen – az influenzát kivéve – 
nincs védőoltás ezen betegségek el
len. Az influenza megjelenése pedig 
inkább csak október végén, novem
ber elején esedékes. Érdemes tehát 
az általános higiénés előírásokat be
tartani a betegségek kialakulásának 
megelőzése érdekében.

– Ami természetes egy felnőtt 
számára, nem biztos, hogy egy 
gyermek számára is az. Érdemes 
tehát felhívni a figyelmüket arra, 
hogy rendszeresen mossanak ke
zet, főleg étkezések előtt, de fon
tos megtanítani a gyereknek, hogy 
kinti játék és vécéhasználat után is. 
Ez az egyik legjobb módja a be
tegségek megelőzésének. Érdemes 
ugyanakkor megtanítani a gyer
meknek, hogy köhögésnél, tüsz
szentésnél takarja el zsebkendővel 
a száját – mondta Simkó Róbert.

A házi gyermekorvos szerint 
valamelyest csökkenthető a koc
kázat vitaminbevitellel, de azért – 
tette hozzá – a betegségek kis há
nyada előzhető meg pusztán ezzel. 
Véleménye szerint a gyümölcsö
ket kell előnyben részesíteni, de 
hogy szükségese forszírozni a 
multivitaminok adását, arról azt 
vallja, hogy esetenként érdemes 
meggondolni a döntést.

– Most, augusztus végén, szep
tember elején van az igazi gyü
mölcsszezon, amikor viszonylag 
olcsón lehet kapni a piacon a kü
lönböző gyümölcsfajtákat. Ha a 
gyermek kevesebbet eszik ezekből, 
akkor érdemes elgondolkodni a vi
taminokon – tette hozzá.

Figyelmeztetett, amennyiben 
betegséget észlel a szülő gyerme
kénél, indokolt felkeresni a házior
vost, több okból is. Egyrészt így el
válik, hogy valóban megfelelneke 
a valóságnak gyermeke panaszai, a 
tünetek, másrészt így a későbbiek 
folyamán már lesznek „tapasztala
tai” az orvosnak a gyermekről, így 
komolyabb betegség esetén tud
ni fogja, milyen gyógyszerre ho
gyan reagál, vagy mennyire tartó
sak nála a betegségek.

Kujan I.

Vigyázat – keresztallergia is kialakulhat!
Az allergiások nagy része nyár vé-
gén, ősz elején szenved a legjobban 
a tünetektől. Ilyenkor arra is jobban 
kell ügyelni, mit esznek!

Ebben az időszakban van a par
lagfű virágzásának csúcspont
ja, a növény augusztus második 
és szeptember első felétől szórja a 
legtöbb virágport. Meleg és nap
sütéses időjárás esetén virágzása 
szeptember, de akár október vé
géig is elhúzódhat. Erről Kóródy 
Eszter, a B.A.Z. Megyei Kor
mányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervének bioló
gusa nyilatkozott lapunknak, aki 
azt is elmondta, hogy az allergi
ás betegeknek különös figyelmet 
kell fordítaniuk a táplálkozásukra. 

Bizonyos gyümölcsök, zöldségek, 
magvak fogyasztása ugyanis úgy
nevezett keresztallergiát okozhat. 
Parlagfűszezonban például – töb
bek között – a dinnyefélék, a ba
nán, a barack, az uborka, a cuk
kini, a paradicsom, a kerti saláta, 
valamint a gesztenye fogyasztása 
sem ajánlott, mivel szintén aller
giás tüneteket válthatnak ki. 

– Amennyiben több allergén 
növény egyszerre, magas kon
centrációban szórja virágporát, az 
is okozhat fokozottabb tünetekkel 
járó keresztreakciókat az arra ér
zékenyeknél – emelte ki Kóródy 
Eszter. 

A biológus azt is hangsúlyoz
ta, hogy az allergiás tünetektől 
szenvedők mindenképp kérjék ki 

allergológus szakorvos tanácsát, 
javaslatait. Fontos az időben el
kezdett gyógyszeres kezelés is. A 
betegek, ha tehetik, az előrejel
zésekhez igazodva, a magas pol
lenterheltséggel jelzett napokon 
és órákban kerüljék a szabadban 
tartózkodást, szellőztetést, segít
het a ruhák, haj, ágynemű gyakori 
mosása, hajnali vagy esti órákban 
történő szárítása is. Az allergiá
sok ma már naprakész informá
ciót szerezhetnek a médiából a 
környezeti levegő pollenterhelt
ségével kapcsolatban. A pollen
naptár alapján felkészülhetnek a 
pollenszezonra és megfelelő oda
figyeléssel, kezeléssel csökkenthe
tők, de akár meg is szüntethetők a 
tünetek.                                        Sz. S.

Hogyan tartósítsunk télire?
Bár a nyár a végéhez közeledik, a be-
főzési szezonnak még messze nincs 
vége! A zöldségeket és gyümölcsö-
ket lehetőleg természetes módon, 
minőségüknek és érettségi fokuk-
nak megfelelő tartósítási eljárással 
tegyük el télire. 

Müller Szilvia dietetikus sze
rint célszerű a rendelkezésre álló 
alapanyag állapota alapján kivá
lasztani a megfelelő tartósítási el
járást. Mint elmondta, befőtt ké
szítéséhez az éppen csak érett, 
még ropogós, zsenge, mélyhű
téshez viszont a teljesen érett, be
színeződött zöldség és gyümölcs 
a legjobb. Aszalvány, dzsem, lek
vár, sűrítmény előállításához a 
kissé már túlérett termést érde
mes használni.

Befőzésnél fontos, hogy csak 
hibátlan, légmentesen zárha
tó, csavaros tetejű vagy patent
záras üvegeket használjunk. Ne 
hőkezeljük feleslegesen, túl hosz
szú ideig vagy túl magas hőmér
sékleten az alapanyagokat. Ne 
használjunk túl sok ízesítőanya
got, sót, fehér cukrot, mestersé
gesen előállított tartósítószereket, 
ízfokozókat, aromákat és színe
zőanyagokat.

Ne feledjük viszont, hogy a 
tartósítószer nélkül eltett gyü
mölcsök, zöldségek felbontás 
után hűtőszekrényben legfeljebb 
710 napig tárolhatók romlás 

nélkül. Az ilyen befőttek készí
tésekor kisebb méretű, 200500 
milliliteres üvegeket használjunk, 
amelyek tartalma hamar elfogy.

Erjesztéssel tartósíthatunk sa
vanyított káposztát, uborkát, 
zöldbabot, számos savanyúságot. 
Az így eltett zöldség, gyümölcs és 
tejtermék bioaktív anyagokban 
gazdag, természetes élelmiszer. 
Ne feledjük: a savanyított zöld
ségféléket állandóan el kell lepnie 
a felöntőlének, de így is csak kor
látozott ideig tárolhatók.

– Nyersen csak teljesen ép, hi
bátlan, nem túl magas víztartal
mú termést tároljunk – hívta fel 
a figyelmet a dietetikus. 

A télálló gyümölcsöket – al
mát, körtét, birset – kamrában, 
spájzban, polcokon vagy gyü
mölcstároló rekeszekben cél
szerű tárolni. Ha lehetséges, ne 
érjenek egymáshoz a gyümöl
csök. A kamra legyen tiszta, jól 
szellőztethető, hűvös, de fagy
mentes. Mielőtt az új termést 
elhelyezzük, legalább évente 
egyszer meszeljük ki a kamrát. 
Ilyenkor érdemes a mésztejbe 
12 százalék rézgálicot is kever
ni, mert ez meggátolja a penész
gombatelepek kialakulását, el
szaporodását a kamra falán. A 
nyersen tárolt élelmiszereket 
nagy hidegben takarni, a túlme
legedés ellen pedig szellőztetni 
kell. A megromlott darabokat el 
kell távolítani.

Szepesi S.

Ha  kis koruktól megszokják a higiénés szabályokat – például, hogy evés 
előtt kezet kell mosni –, kevesebb veszélynek lesznek kitéve

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Az Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodulok elvégzése után  

az alábbi végzettségek szerezhetők meg TÁVOKTATÁSBAN is!
l Fitoterapeuta l Reflexológus

l Fülakupunktúrás addiktológus
l Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta

l Akupresszőr l Életmódtanácsadó és terapeuta
Bővebb információ, jelentkezés: Konnektív Felnőttképző Kft.  

Tel.: 46/342-617; 70/361-34-46, www.kontrollegeszseg.huF. 
N

y. 
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W500 10”  WXGA CB LED AMD C-60 Dual Core 1.0G

Hetente értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között, akik lájkolják 
a miskolci hírportál, a minap.hu facebook-oldalát, és megosztják ottani felhívásunkat. 

A hatodik hét után pedig kisorsoljuk fôDíjunkAt, az ACER Iconia tABletet!

A játékban természetesen régi  „kedvelőink”  is részt vesznek!

Ez tetszik?

ezen igazán kényelmes olvasni a friss miskolci híreket…!

Indul a nagy minap.hu-játék!
Csak két kattintás!

W500 10”  WXGA CB LED AMD C-60 Dual Core 1.0G

Lájkoljon!

ön Is MEGnyERHEtI! 
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Ez a hét tele lesz pozitív gondolatokkal, tenni akarással, egy felada-
ta van csak: ne hagyja, hogy mások pesszimizmusa visszatartsa bármitől. Szánjon időt és energiát 
arra, hogy alaposan átgondolja folyó ügyeit, mielőtt komoly lépésre szánná el magát, különösen, 

ha anyagi vonzata is van. Ha megteheti, ne beszéljen senkinek konkrét terveiről.

BiKa (04. 21–05. 21.) Valaki megpróbálhat a közelébe férkőzni, amit eleinte szórakozta-
tónak is találhat, de nem tudja eldönteni, vajon mit akar. A legjobb, ha az elejétől óvatosan kezeli 
ezt a kapcsolatot. Mindegy, hogy barátság, üzleti kapcsolat, netán szerelem lesz a vége, a lényeg, 

hogy tartsa a szálakat a kezében. Ha nem az esete az illető, mondja meg neki. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Ezen a héten sajnos a fáradtság, a nyűg és a stressz uralja az éle-
tét. Akár egy kisebb betegség vagy fejfájások terhelhetik le szervezetét, amit könnyen legyőz, de lel-
két egy kicsit ápolgatnia kell. Olyan személyekkel hozhatja össze a sors, akik ellenségesen viselked-

nek, még akkor is, ha ezt nem érdemli meg. A hétvégét töltse csendben, magányban. 

ráK (06. 22–07. 22.) Ne érezze sorscsapásnak, ha a hét eleje nem indul túl szerencsésen, 
mert nem is az. Bár lesznek olyan pillanatok, amikor úgy vélheti, szinte bármibe kezd, az képes da-
rabokra hullani – ám csupán át kell vészelnie a kellemetlenségeket. A történések kusza sorozata ki-

billenti lelkivilágát, próbálja meg a főbb problémákat megszüntetni!

oroszlán (07. 23–08. 23.) Nagyszerű lehetőségek adódnak arra, hogy új emberi 
kapcsolatokat építsen ki a következő napokban. Ugyanakkor a mindennapos rutin és a megfeszí-
tett munkatempó elkedvetlenítheti, szinte belefásul a robotba, de szerencsére hétvégére javul 

majd a helyzet. Azért tegyen meg minden, öntől telhetőt, hogy ne legyen önre panasz a munka terén. 

szűz (08. 24–09. 23.) A hét elején sérülékeny és figyelmetlen lehet, ezt megpróbálhat-
ja kihasználni valaki, aki hűségesnek és odaadónak mutatkozott, ám titokban ön ellen munkálko-
dott, hisz irigy a sikereire! Legyen óvatos, most bárki könnyen félrevezetheti, mert tele lesz naivitás-

sal és jó szándékkal! Tanulja meg kiválogatni azokat, akiket közel enged magához!

Mérleg (09. 24–10. 23.) A hét elején csakis pozitív dolgok követik egymást, egy-két 
régóta húzódó problémája is szinte magától megoldódik. Örüljön ennek, most a sors kegyeltjének 
érezheti magát. Lehetőségeihez mérten pihenjen hétvégén és esténként egy kicsit! Tegyen meg 

mindent azért, hogy ön és környezete is visszanyerje jókedvét, életszeretetét. 

 sKorpió (10. 24–11. 22.) Problémák tolulnak fel a hét elején, most nem hiányozhat 
önből a kitartás, az ambíció. Végezze pontosan a mindennapi rutinfeladatait, ne siessen, ne kapkod-
jon el semmit. Étkezési szokásaira különösen figyeljen oda, most könnyen felszedhet pár fölös kilót! 

Ez akár a testmozgás hiányának vagy a rendszertelen étkezésnek is köszönhető.

nyilas (11. 23–12. 21.) A hétfő tartogat kellemetlen meglepetéseket, melyekről tu-
dott, csak azt nem, mikor szakadnak a nyakába. Leginkább a régóta halogatott családi ügyek, ma-
gánéleti problémák éleződhetnek ki. A hét második felében egyszerűen nem teheti meg, hogy há-

tat fordít a családjának. Itt az ideje, hogy bölcsen, higgadtan álljon hozzá a problémákhoz. 

BaK (12. 22–01. 20.) A hét első felében kicsúszik kezéből az irányítás, egyszerűen nincs 
elég ideje, ereje, sem kedve miden kötelezettsége teljesítésére, inkább vágyaira koncentrálna. Va-
lahogy meg kell találnia az arany középutat a muszáj és a szeretem között, hogy megfeleljen az el-

várásoknak, ugyanakkor saját magát se szorítsa háttérbe. Ne halogassa teendőit!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nem lesz képes komolyan viselkedni, és nem is érdekli, ha 
valaki emiatt negatív véleményt formál önről. Csak arra fordít energiát és időt, ami saját hasznát 
szolgálja. Most jogosan véli úgy, hogy saját magát kell a középpontba helyezni mások helyett. 

Ugyanakkor ne hagyja ki teljesen a számításból közvetlen környezetét és elvárásaikat. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Rejtett, különleges tulajdonságait végre kibontakoztathatja, 
olyan oldalát mutatja meg a világnak, amit kevesen ismernek, de most annál többen fogják irigyel-
ni. Épp ezért kell ügyelnie arra, nehogy kihasználják gyengeségeit, vagy azt, hogy nagyon koncent-

rál valamire. Ezen a héten nem várhat együttérzést senkitől, csak önmagában bízzon!
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Védett növényeink

Tisztelt Olvasó! Hazánkról és a Bükkről igazán elmondható, hogy bővel-
kedik nemcsak szép, de védett növényekben is. Ezek közül négyet kell 
megfejteni most induló négyrészes rejtvénysorozatunkban. A megfej-
téseket együtt, egy levélben, legkésőbb szeptember 27-én éjfélig jut-
tassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes meg-
fejtők között a Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában base-
ballsapkákat, míg a Cinema City felajánlásában mozijegyet sorsolunk 
ki. Előző játékunk helyes megfejtése: 1. Dédesi várrom, 2. Szentléleki ko-
lostor, 3. Bélkői tanösvény, 4. Lázbérci víztározó. A Szerviz Iroda jóvoltá-
ból elegáns dugóhúzókészletet nyert Szili István, (Miskolc, Majláth u.) és 
Varga Istvánné, (Miskolc, Ifjúság útja), amit a felajánlónál vehetnek át.

Komfortosabb iskolákba csengetnek be
Hagyományosan nyáron végzik a 
nagyobb javításokat, felújításokat 
az oktatási intézményekben, így 
ugyanis nem, vagy csak kevésbé 
zavarják az ott folyó oktató-nevelő 
munkát. Miskolcon mind a városi, 
mind az egyházi fenntartású isko-
lákban, óvodákban történtek fel-
újítások, így szeptember 3-án sok 
helyen komfortosabb épületekben 
csengetnek majd be.

A város fenntartásában lévő oktatási intéz-
mények közül a Szivárvány Tagóvodán túl 
idén a Selyemréti Tagóvodát, a Brigád Úti 
Óvodát, a Szabó Lőrinc Általános Iskolát, a 
Diósgyőri, Katica és Mesemalom Bölcsődét 
és a Karacs Teréz Kollégiumot érintik a fel-
újítások.

Dolgos, viharos nyár
– A Selyemréti Tagóvoda konyhájának tető-
szigetelése befejeződött – tudtuk meg Papp 
Zsolttól, a polgármesteri hivatal humán fő-
osztályának vezetőjétől. – A nagy nyári vi-
harok újabb felújítást, karbantartást tettek 
szükségessé, de ezek kisebb volumenűek 
voltak, mára szintén befejeződtek. 

A Karacs Teréz Leánykollégiumban az 
elektromos hálózat részletes felmérésére 
volt szükség a munkák megkezdéséhez. A 
várhatóan megnövekvő igénybevétel, illet-
ve a szakhatóságok előírása miatti felújítá-
sok elvégzésére az árajánlatokat bekérték, a 
szerződések aláírása után, a napokban meg-
kezdődhet a munka.

Mint arról korábban beszámoltunk, pá-
lyázati forrásból szépül a Szivárvány Tag-
óvoda, melynek átépítése jelenleg is tart, 
várhatóan szeptember elejére készülnek el, 

a Brigád utcai óvodában pedig tisztasági 
festés történt.

Mint Papp Zsolt elmondta, a bölcsődei 
felújítások nagyobb léptékűek, az eszközök 
értékei is meghaladják a közbeszerzési ha-
tárt, ezért a kivitelezésre és az eszközökre is 
készül a közbeszerzési kiírás.

– Mivel ezek az intézmények folyamato-
san működnek, nincs kényszerítő időhatár. 
Természetesen ettől függetlenül szeretnék 
minél hamarabb megvalósítani a beruházá-
sokat – tette hozzá.

Új terem, új szárny, új épület
A Szabó Lőrinc Általános és Német Két Ta-
nítási Nyelvű Iskolában nagyobb belső át-
alakításokra volt szükség, hiszen szeptem-
bertől egy épületszárny a Bosch cégcsoporté 
lesz. Egyed Zsoltné, az iskola igazgatója ko-
rábban elmondta, kialakítottak egy új infor-
matikatermet, ennek a technikai átalakítása 
már megtörtént, új, hang- és hőszigetelt aj-
tót szereltek fel, új padlózatot raktak le, vala-
mint új bútorokkal rendezték be a termet. A 
munkákat a terület önkormányzati képvise-
lője, Molnár Péter is támogatta. 

A tanulói létszám növekedése miatt bő-
vítés és korszerűsítés vált szükségessé a Mis-
kolci Görög Katolikus Általános Iskolában. 
Pappné Orosz Klára, az iskola igazgató-
ja elmondta, a földszinti összekötő folyosó 
helyére orvosi rendelő, öltözők, szertárak 
épültek. Az új építmény első emeletén négy 
új tantermet alakítanak ki, a második eme-
leten pedig az új kazánokat helyezik el. A 
beruházás a tervek szerint szeptember kö-
zepére fejeződik be, a költségeket teljes egé-
szében a fenntartó Miskolci Görög Katoli-
kus Apostoli Exarchátus finanszírozza.

A Fáy András Görög Katolikus Közgaz-
dasági Szakközépiskolában főként kisebb 
felújítások történtek. Fedor Péter nevelési 
igazgatóhelyettes tájékoztatása szerint be-
ázás miatt felújították az étkező tetejét, és 
több tantermet kifestettek.

Szent Benedek Gimnázium átköltö-
zik egy korábbi irodaházból a Gábor Áron 
Szakközépiskola egykori B-épületébe. A 
Kabar utcai épületet szeptembertől a mis-
kolci közgyűlés döntése alapján bérelheti az 
intézmény. 18 tantermet kifestenek, lecseré-
lik a burkolatot és a vezetékrendszert is. 

A Diósgyőri Református Iskola új épü-
lettel bővült, a főépület szomszédságá-
ban megvásárolt ház felújítását a fenntar-
tó Tiszáninneni Református Egyházkerület 
önerőből finanszírozta. Mint Nagy Attila, az 
iskola igazgatója elmondta, a diósgyőri vár 
köveiből is épült, műemléki védelem alatt 
álló, csaknem százéves egykori lakóházban 
a tervek szerint az új tantermek mellett egy 
sószobát is kialakítanak, ahol a hittanórákat 
tartják majd.

Élhetőbb, megújuló…
A Vörösmarty Mihály Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvodában a tantermek ki-
festése mellett nagyobb volumenű mun-
kákat is szükségesnek ítéltek. Koós Ede, 
az intézmény érseki biztosa elmondta, 
összesen 30 millió forintból próbálták él-
hetőbbé tenni az épületeket, ebből az ösz-
szegből újítják meg a teljes kerítést, és 
– bár nem tervezték – a tornaterem tel-
jes padlózatát ki kellett cserélni, mert az 
ÁNTSZ kötelezte a fenntartót. Mivel ezt 
a munkát nem fedezte volna az összeg, az 
étterem eredetileg tervezett bővítéséről 
mondott le a fenntartó.

Gáspárné Kiss Mária, az intézmény igaz-
gatója elmondta, azért új székek kerültek a 
menzára, valamint vásároltak egy új labor-
szekrényt a kémiai szaktanterembe.

Megújuló energiaforrás hasznosításá-
val kombinálva épületenergetikai fejlesz-
tések történtek a Fráter György Katolikus 
Gimnázium és Kollégiumban. Lóczi Tamás 
igazgató elmondta, az egész nyári szünet 
alatt tartó felújítás során a teljes fűtésrend-
szert kicserélték, új nyílászárókat, valamint 
napelemeket és napkollektorokat szereltek 
fel az iskolában, a munkák egészen októbe-
rig tartanak.

Az evangélikus középiskolában és általá-
nos iskolában is végeztek felújításokat a nyá-
ri szünet alatt. Fellegvári Zoltán, a Kossuth 
Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimná-
zium és Pedagógiai Szakközépiskola igaz-
gatója elmondta, a gimnázium épületei-
ben tisztasági festés volt, mind a tantermek, 
mind a folyosók falait kijavították, és meg-
újult a kémia- és a fizikaszertár is.

Az általános iskolában három tanterem 
teljes felújítására került sor, és az iskola egész 
területén kiépítették az internethálózatot.

I. Zs., K. J., K. I., Sz. S., T. Á.A Fráterben mostantól napelemek is segítik a fűtést | fotó: M. L.

A görög katolikus általános iskola új épülettel bővült | fotó: J. Á.

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók beépítve 
már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Érdeklődni: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet.  
Nyitva: h–p 9–14 óráig, sz 9–12 óráig.

Hatha jóga gyakorlásával a lelki kiegyensúlyo-
zottságért, és a testi egészség, fiatalság, vitalitás 
megőrzéséért! Tapasztalja meg a jóga jótékony 
élattani hatásait szerdánként, 17.30-tól, Miskolc, 
Szűcs S. u. 5. (a plaza mellett) Tel.: 20/8015-232.
Társajánlás minden korosztálynak. Szemé-
lyes, közvetlen, kényelmes, az idő mindenki-
nek drága, másra is fordítható. Válassza a társke-
resésnek ezt a formáját! Zenit Társkereső Iroda, 
Miskolc, Baross G. u. 17. Tel.: 30/445-6741.
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HIrdetés

Szeptember 1. | Szombat » Labdarúgás, NB I: DVTK – Győri ETO FC. Diósgyőri sta-
dion, 14.00 » Asztalitenisz, NB I férfi: Borsod Volán I – Gödöllői EAC I.; NB II férfi: Borsod Volán II 
– Szécsény, Diósgyőri ASE – Szerencs VSE I. Szemere Középiskola tornaterme, 11.00 » Szabadidő-
sport: Mászó Magyar Kupa és országos ifjúsági bajnokság. Factory Aréna, 10.00.

Szeptember 2. | vaSárnap » Szabadidősport: Mászó Magyar Kupa és országos 
ifjúsági bajnokság. Factory Aréna, 10.00.

Szeptember 5. | Szerda » Labdarúgás, Ligakupa: DVTK – Újpest FC. Diósgyőri sta-
dion, 18.00.

Szeptember 7. | péntek » Jégkorong, MOL Liga: Miskolci Jegesmedvék JSE – FTC. 
Miskolci Jégcsarnok, 18.30.

Szeptember 8. | Szombat » Labdarúgás, Ligakupa: DVSC – DVTK. Debre-
cen, Oláh Gábor utcai stadion, 16.00 » Salakmotor, Páros Európa-bajnoki elődöntő: Népker-
ti salakmotorpálya, 15.30.

Szeptember 9. | vaSárnap » Jégkorong, MOL Liga: Dab. Docler – Miskolci Jeges-
medvék. Dunaújváros, 18.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

DVTK: fordítás minőségi cserékkel
Egygólos hátrányból for-
dítva szerezte meg a há-
rom pontot a Siófok ellen a 
DVTK, melyet szombaton 
ismét hazai pályán láthat a 
közönség a Győri ETO ellen.

A szövetség módosításainak kö-
szönhetően este, „Bajnokok Ligá-
ja-időpontban” fogadták a sereg-
hajtó Siófokot a piros-fehérek. A 
két csapat lemásolta a tavalyi for-
gatókönyvet, amikor szintén 1–0-s 
hátrányból fordított egy augusztusi 
napon a Diósgyőr.

Ezúttal az ex-diósgyőri Pál Sza-
bolcs szerezte meg egy szemfüles 
szabadrúgással a vezetést az első fél-
időben gyengén játszó hazaiak el-
len. A szünetben kettőt is cserélt 
Sisa Tibor, ez pedig tökéletesen be-
jött. Paco Gallardo lendületet vitt a 
játékba, több védőt lekötött (egyet 
le is cseréltek róla), míg Fernando 
fejelte az egyenlítést jelentő gólt. A 
győztes találatot a saját nevelésű Ba-
csa Patrik jegyezte, a két fejes előt-
ti gólpasszt pedig Gohér Gergő, aki 
„megtáltosodott”, miután vetélytár-
sat kapott Jeff Silva személyében.

– A félidőben helyre lehetett ten-
ni a dolgokat, azért van az edző, 
hogy elmondja, mi az, amit más-
hogy szeretne látni. Ez sikerült, 
ugyanakkor azt sem mondom, 

hogy az első félidőben rosszul telje-
sítőket elfelejtenénk. Versenyhely-
zet van, igyekeznie kell minden-
kinek, hogy ő kerüljön a csapatba, 
Gohér Gergő is asszisztokkal je-
lentkezett, és épp’ most kapott rivá-
list – tekintett vissza a vezetőedző. 
– Úgy hallottam, Fernando nem 
teljesített jól a tavasz során, de most 

végigdolgozta az alapozást. Hon-
fitársa, Paco, ha kezd, lehet, hogy 
nem teljesített volna ilyen jól, így 
viszont lehetett vele váltani, és amit 
rábíztam, azt maximálisan meg-
tette, szinte foghatatlan volt. Pat-
riktól azt kértem, a rövidre érkez-
zen, megfogadta, és gólt is szerzett 
– mondta a főszereplőkről.

Szombaton újra a diósgyőri sta-
dionban küzdhet a pontokért a csa-
pat: az ellenfél a DVTK-hoz ha-
sonlóan tíz ponttal, ám egy hellyel 
a miskolciak előtt álló Győri ETO 
lesz. Tavaly szeptemberben Luque 
és Seydi góljával hazai siker szüle-
tett, míg a „visszavágón”, nagy vissz-
hangot kiváltó mérkőzésen (két 
vendég piros lap és Marek Střeštík 
„afférja” Youssef Sekourral) a zöl-
dek nyertek ugyanilyen arányban.

A DVTK keretében biztos 
nem lesz ott José Luque, akinek 
sérvét mégis meg kell műteni, il-
letve a héten Pápára kölcsön-
adott Youssef Sekour és a pálya-
futását Cegléden folytató Halgas 
Tibor. A Győr elleni fellépést kö-
vetően mindössze négyet kell 
aludniuk a drukkereknek, hogy 
újra hazai terepen lássák kedven-
ceiket, szerdán rajtol ugyanis a 
Ligakupa, melynek első forduló-
jában az Újpestet fogadja Sisa Ti-
bor gárdája.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Gallardo, az önzetlen
Nemcsak a pályán mutatott teljesítménye, hanem emberi tulajdonságai 
miatt is pozitív példa Francisco Gallardo. A spanyol középpályás Diósgyőr-
be szerződése óta kiismerhetetlen cselei mellett empátiájáról és szociális 
érzékenységéről is rendre tanúbizonyságot tesz.
Tavaly októberben Vicente Arzéval a Gyermekegészségügyi Központba lá-
togatott, ahol megismerte a súlyos betegséggel küzdő Bencét – a csapat 
következő sikerét neki ajánlotta Paco.
Az Újpest elleni győztes idénynyitó után egy „Érted, Bence” feliratú transzpa-

renssel érkezett a közönséghez ünnepelni csapattársa, Rakaczki Bence bátorí-
tására, majd a Siófok elleni diadal után ismét fontosabbnak tartotta más bol-
dogságát, mint önmagáét: meglátott egy kerekesszékes fiút a játékoskijárónál, 
„elkérte” őt édesanyjától, majd vele együtt énekelt az ultrák előtt. Csütörtökön 
pedig az FC Barcelonától érkezett egy, a kapust bátorító fotó, szintén neki és volt 
csapattársának, Dani Alvesnek köszönhetően.
Ha megkérdezik, szerényen hárít: nem a szereplésért teszi, hanem azért, 
hogy örömet okozzon másoknak, mosolyt csaljon az arcokra úgy szurko-
lói, mint a betegséggel küzdők esetében – neki ez többet ér, mint egy gól.

Fernando Fernández góljával egyenlített a DVTK

PRÁGA, október 21–23.

Október 13., Budapest (Parlament – vár)
Október 13., Nagyvárad (székesegyház – belvárosi séta)
Október  20., Szatmárnémeti  (séta a belvárosban)
Október  20., Selmecbánya (monarchia kori városközpont)
Október  27., Pozsony (óvárosi séta – vár)
Október  27.,  Borsi  (rákóczi-ház) 

Dobóruszka (dobó István sírja)

Cím: Miskolc, Arany János u. 19. fszt. 2.
Tel.: 46/344-454, web: www.kolombusztours.hu
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Projektmenedzsereket keresünk
A Miskolci Városfejlesztési Kft. hazai és európai uniós  
projektek megvalósításához közlekedésfejlesztési  
és turisztikai projektmenedzser, valamint pénzügyi  
menedzser munkatársakat keres.
Részletek a társaság honlapján:  
www.varosfejlesztes.miskolc.hu  
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 5.

Tegye meg az első lépést, 
hogy Önnek is legyen párja.

Időpont-egyeztetés  
szükséges!

Kata: 20/250-3079
3527 Miskolc,  

Bajcsy-Zsilinszky u. 17., I. emelet
e-mail: miskolc@ctk.hu

A Fradival kezdenek a Jegesmedvék
Pénteken a Ferencváros ellen lépnek 
pályára a jégkorong MOL Liga első for-
dulójában a Miskolci Jegesmedvék. 
A Macik a Szepesség Kupán szerzett 
ezüstéremmel hangoltak a szezonra.

Második helyen végzett a Miskol-
ci Jegesmedvék jégkorongcsapa-
ta a hagyományos Szepesség Ku-
pán a felvidéki Iglón. Tim Kehler 
együttese a házigazdákkal kezdte 
a tornát, s szenvedett szoros, 4–2-
es vereséget. Ezt követően már 
nem találtak legyőzőre a miskol-
ciak, előbb a szlovákiai MHK 32 
Liptovský Mikulášt, majd a len-
gyel GKS Tychy-t verték 5–3-ra, 
így megszerezték az ezüstérmet, 
Budai Krisztián pedig a legjobb 
kapusnak járó díjat is hazavihette.

– Mindent összevetve, rendkí-
vül hasznos tornán vagyunk túl. 
Az első mérkőzés nem úgy sike-
rült, ahogy szerettem volna, nem 
volt meg a kellő lendület, erő a játé-
kunkban, és sok, elkerülhető hibát 

követtünk el. Ezeket átbeszéltük, és 
a kupa többi mérkőzésén egyre job-
bak lettünk, a fejlődés látható volt. 
A játékosok ekkor már olyan se-
bességgel mentek, amit én elvárok, 
és megvalósították azokat a taktikai 
elemeket is, amit eddig gyakorol-
tunk – értékelt a fekete-sárgák ka-
nadai vezetőedzője, majd kitért az 
egyes csapatrészekre is. – Nagyon 
fontos lehet egy hosszú bajnokság-
ban, hogy két remek kapusunk van. 
A védekezésünk sokat javult, a tá-
madók formájáról pedig sokat el-

mond az utolsó két meccsen lőtt tíz 
gól. A csapatjáték terén egyértelmű-
en előreléptünk, a játékosok egyre 
jobban értik és játsszák azt a rend-
szert, amely szerintem eredményes 
és hatékony lehet majd a bajnokság-
ban – összegzett a tréner.

A Macik hétfőn Nagymihályban 
tartották a főpróbát a MOL Liga 
nyitányára: 7–7-es döntetlen után 
büntetőkkel győztek.

– Érdekes és tanulságos mérkő-
zés volt. Az első harmadban lassú-
ak voltunk, nem azt játszottuk, amit 

tudunk. A szünetben megbeszél-
tük a hibákat, és a második harmad 
szinte tökéletesre sikerült. Nagysze-
rű kapusteljesítmény, kitűnő véde-
kezés és egészen kiváló támadójá-
ték jellemezte ekkor csapatunkat. 
A harmadik harmadban a játéko-
sok tudat alatt kiengedtek, talán azt 
hitték, már megnyerték a meccset. 
Ráadásul sok kiállítást kaptunk, és 
ez együtt vezetett ahhoz, hogy az 
ellenfél kiegyenlített. Jó lecke volt, 
muszáj ebből tanulnunk: az utolsó 
pillanatig hajtani kell, és persze oko-
sabban játszani. A szétlövés jól sike-
rült, mind a hármat belőttük, ez biz-
tató – mondta Tim Kehler.

A Jegesmedvék jövő hét pén-
teken a Miskolci Jégcsarnok-
ban kezdik az idényt a Ferencvá-
ros ellen, előtte azonban kedden 
a Szinvaparkban találkozhatnak a 
szurkolók délután 6 órától a játé-
kosokkal közönségtalálkozón.

A Macikon és a zöld-fehéreken 
kívül a Dab. Docler, a Csíkszereda, 
az Újpest, az Érsekújvár és a Bras-
só alkotja a bajnokság mezőnyét.

S. P.

Nehéz csata előtt a Borsod Volán
Szombaton megkezdődik az asz-
talitenisz-csapatbajnokság küz-
delemsorozata. Az NB I-ben 
egyetlen miskolci alakulat talál-
ható, a Borsod Volán I képvise-
li a megyeszékhely színeit. Ta-
lán minden eddiginél nehezebb 
idény elé néznek, és már az első 
fordulóban meggyűlhet a bajuk. 
Ugyanis a vendégcsapat, az újonc 
Gödöllő keretét nem akármilyen 
játékosok alkotják! Daru Zsolt 
például évekkel ezelőtt még a vá-

logatott kapuját is döngette, Mo-
nostori Péter pedig remek ifjúsá-
gi évek után robbant be a hazai 
felnőtt mezőnybe. A Borsod Vo-
lánnál a nyáron nem történtek 
jelentős változások, ami említést 
érdemel: Laczkó Sándor vissza-
került a legjobb négy közé. 

Az összecsapást szombaton 
11 órától játsszák a Szemere Kö-
zépiskola tornatermében, ahová 
a volánosok egy év után költöz-
tek vissza.                                    D. L.

A hagyományok mentén 
Edzőmérkőzésekkel készül a sze-
zonra a DKSK-Miskolc női kosár-
labdacsapata.

A lányok a múlt héten Kassán 
játszottak felkészülési mérkő-
zést, melyen olykor remek já-
tékkal 69–44-re legyőzték a há-
zigazdákat.

Peresztegi Nagy Ákos veze-
tőedző játékosai mentalitását és 
akarását dicsérte.

– Örömmel fedeztem fel, 
hogy a játékosaim mindent 
megtettek, hogy megvalósít-
sák az elképzeléseimet. A hoz-
záállás, amit a lányoktól láttam, 
méltó a diósgyőri hagyomá-
nyokhoz, és biztos vagyok ben-
ne, hogy az elvégzett munkának 
meglesz a pozitív eredménye.

A DKSK idegenlégiósai 
szeptember elején érkeznek 
Miskolcra, ami a szakvezető sze-
rint tovább fogja fokozni a csa-
paton belüli egészséges verseny-
helyzetet.

– Bátran állíthatom, a most 
következő idényben minden 
ellenfelünk gondterhelten fog 
készülni a DKSK elleni rang-
adókra. Megígérem a szurkoló-
inknak, hogy a csapat, ha kell, 

„meghal” a pályán. Kezdjük 
megszokni egymást a lányokkal, 
akik napról napra jobban értik 
az elképzeléseimet.

A piros-fehérek a bajnokság 
mellett a Közép-Európai Női 
Liga küzdelmeire is készülnek.

– Természetesen azon le-
szünk, hogy bekerüljünk a leg-
jobb négy közé, annál is inkább, 
mivel Szabó Tamás elnök tájé-
koztatása szerint a négyes dön-
tőbe jutás esetén valószínűleg 
Miskolcon tudjuk majd meg-
rendezni a finálét. A hazai kö-
zönség előtti győzelem pedig 
egyenesen azt jelentené, hogy 
olimpiai csapatsportágban most 
először nyerhetne miskolci csa-
pat nemzetközi kupát – tekintett 
előre a tréner.

A Miskolc az idénykezdetig 
kétszer mérkőzik meg a másik 
kassai csapattal, illetve ugyan-
csak két alkalommal a bosnyák 
Zenicával.

A női kosárlabda NB I mező-
nye végül tíz csapattal – a DKSK 
mellett a Baja, BSE, Cegléd, 
Szekszárd, Vasas, PEAC-Pécs, 
Győr, Sopron, ZTE NKK neve-
zését fogadták el – indul október 
első hetében.                              S. P.

Két rally egy nap. Múlt vasárnap rendezték a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rallysprint Bajnokság és a Magyar Rally Túra Baj-
nokság miskolci futamát is, melyen rengeteg néző biztatta az utak 
mentén a mintegy kétszáz autóversenyzőt. A bemutatáskor is igyekez-
tek minél közelebbről megismerkedni az autókkal, így volt ezzel Csö-
bör Katalin országgyűlési képviselő, a verseny fővédnöke is.  (fotó: M. L.)

AGYKONTROLL
gyereKeKneK

szeptember 21–22–23-án
Miskolcon.

tel.: 06-30/598-6468
www.egyrejobban.mindenkilapja.hu
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Gyakorlattal rendelkező,
regisztrált

mérlegképes
     könyvelőt és 

adminisztrációs
feladatok ellátására alkalmas,

felsőfokú végzettségű
munkatársakat keres a

Lézerpont Stúdió
A fényképes, részletes
szakmai önéletrajzot a

3531 Miskolc, Győri kapu 57. 
címre, vagy a

bgy@lezerpont.hu e-mailre
2012. 09. 11-ig kérjük megküldeni.

Az elkövetkezendő hetekben, a Miskolci Naplóban részletesen közöljük a következő 
heti, kísérleti jellegű, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendet. 

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

Gyűjtési napok páros heteken:
Minden páros hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Diósgyőr, Majláth, Berekalja,  
Lillafüred, Hámor
Minden páros hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Tatárdomb, Vargahegy, Kilián,  
Diósgyőr
Minden páros hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Pereces, Erenyő, Vasgyár, 
Komlóstető
Minden páros hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Tizeshonvéd-Meggyesalja  
utcák környéke, Üveggyár, Győri kapu, Győri kapu és Bulgárföld közötti terület

Akció 2012. 09. 01-jétől 2012. 09. 07-ig

Széles tapétaválasztékkal várjuk boltunkban!
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programok  11

Szeptember 1. | Szombat
11.00 | Bányásznap. Miskolc-Pereces, Állomás tér, 

Vilma-forrás.
15.00 | Esztenás Fesztivál-szezonnyitó. Családi 

táncház. Nyilas Misi Ház.

Szeptember 2. | vaSárnap
09.00–15.00 | Miskolczi Vásár – Főutcai 

bevásárlónap. Helyi értékek képviselői, kereske-
dők és kézművesek vására, közel 70, Széchenyi ut-
cai üzlet nyitva tartása, veterán- és újautó-kiállítás, 
népi játékok, ugrálóvár, Esztenás táncháza. Város-
ház tér és környéke, Széchenyi utca.

09.00 | Szünnap ünnep – Színház.
Széchenyi utca
09.00 | Szignál után a lakosság felszólítása a 
pihenésre.
10.00 | Andalítás: zenék Cser Ádám karmester 
válogatásában.
10.00–13.00 | Pingpong színészekkel.
10.00–13.00 | Régi emlékek vására – 
színészsztorik.
10.00–13.00 | Láncreakció: óriásképregény-
ragasztás a társulat tagjaival.
14.00 | Béres Attila halászlevet főz.
15.00 | Vasárnapi ebéd.
16.00–17.00 | Ki kicsoda? 
17.00 | Egy perc Móricz- és Napi Háy Rádió-
spotok bejátszása.
17.00–18.00 | Keszég László duruzsol.
17.00–18.00 | Illúzióba ringatás Kiss Csa-
bával.
17.00–18.00 | Ingyen fagylalt gyerekeknek.
17.00–19.00 | Idétlen időkig című film vetí-
tése Szabó Mátéval.
17.00–19.00 | Dobókockás játék.

18.00–19.00 | Rock and roll hawaii ingben.
Déryné park
10.00–13.00 | Fabók Mariann: Mesék a fo-
telben.
13.00 | Hangterápiás sátor.
17.00–18.00 | A cser, mely halkan... Cser Ádám 
zongorázik.
Csarnok
19.30–21.00 | Mi és Miskolc zártkörű bemu-
tató előadás.
21.00 | Pezsgőzés a színpadon.
21.30–02.00 | DJ Palotai.

Szeptember 3. | hétfő
18.00 | Lélek és élet zsoltárban és versben. 

Az est házigazdája Koleszár András mentálhi-
giénikus, lelki gondozó. II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár.

Szeptember 4. | kedd
09.30 | Barangolás a zene világában Bócz Sán-

dor zenetörténésszel. Petőfi Sándor Könyvtár.

Szeptember 5. | Szerda
17.00 | A hónap műtárgya. Nagy Sándor: 

Üvegablakterv Békássy Ferenc költő emlékére. A 
művet bemutatja: Pirint Andrea művészettörté-
nész. A tárlat december 5-ig látogatható. Miskolci 
Galéria, Feledy-ház.

Szeptember 6. | cSütörtök
15.30 | Svájc, a képregény hazája. A Svájci Ál-

lamszövetség Magyarországi Nagykövetsége és 
a Pro Helvetia Svájci Kulturális Alapítvány kiállítá-
sa. Köszöntőt Kiss Gábor, Miskolc alpolgármeste-
re mond, a kiállítást pedig Beat Kaufmann, a Sváj-
ci Nagykövetség ideiglenes ügyvivője nyitja meg. 
A tárlat október 13-ig látogatható. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

16.00 | Tárgyas ragozás, szubjektív etnográfia. 
A Néprajzi Múzeum utazó tanulmányi kiállítása. Kö-
szöntőt Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere mond, 
a tárlatot megnyitja és interaktív tárlatvezetést tart: 
Frazon Zsófia és Joó Emese, a Néprajzi Múzeum 
munkatársa. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

16.00–24.00 | Miskolci Sörfesztivál. Népkert, 
Sportcsarnok.

Szeptember 7.  | péntek
12.00–24.00 | Miskolci Sörfesztivál. Népkert, 

Sportcsarnok.
Szeptember 8. | Szombat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti 

gyermekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
12.00–24.00 | Miskolci Sörfesztivál. Népkert, 

Sportcsarnok.
Szeptember 9. | vaSárnap
09.00 | Diósgyőri Mária-búcsú.

09.30 | Ünnepélyes zászlófelvonás az Or-
szágzászlónál.
10.00 | Búcsúi szentmise a Templomkert-
ben. A misét Juhász Ferenc pápai káplán, gyön-
gyösi plébános celebrálja.
14.00 | Diósgyőri óvodák és iskolák gyerme-
keinek műsora.
15.00 | Erkel Ferenc Zeneiskola koncertje.
15.30 | A Szinvavölgyi Ifjúsági 
Néptáncműhely bemutatója.
16.00 | A Romano Teatro Színtársulat Feke-
tén-fehéren című musicalműsora.
17.00 | Retro Music Band-koncert.
18.00 | Litánia.
18.30 | Mise.

12.00–24.00 | Miskolci Sörfesztivál. Népkert, 
Sportcsarnok.

» részletes programok: minap.hu

Szeptember 3. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főisko-
lások, egyetemisták magazinja (Hálózat) (12) 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, váloga-
tás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Éjféli járat, német–belga film 
(Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 4. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-fektető 
klub (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvétel-
ről 20.35 Hírháló 21.00 A kémek visszatérnek, amerikai film (Hálózat) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 5. | Szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Bárka-Vurstlifalva 
(Hálózat) (12) 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 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő műsor (Hálózat) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 6. | cSütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek 
sebei vel gyógyultatok meg…” (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 
Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kis-
film 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Az Enron-botrány, am. film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 7. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix 
magazin (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Az utolsó tetoválás, új-zélandi–amerikai film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 8. | Szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi 
szent helyek üzenete 18. rész (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 
SlágerMix Attilával (Hálózat) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat) (12) 23.00–07.00 Képújság.

Szeptember 9. | vaSárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Kró-
nika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló 21.00 Ügy-
nökök és terroristák, amerikai–kanadai film (Hálózat) (16) 23.00–07.00 Képújság.

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››

auguSztuS 30–Szeptember 5. | 17.00 Üvöltő szelek; feliratos angol roman-
tikus film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Keleti nyugalom – Marigold Hotel; feliratos, 
angol vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Államérdek; francia film | 16 | (Béke-te-
rem) | 20.00 Amerikai pite: A találkozó; amerikai romantikus vígjáték | 18 | (Urá-
nia-terem). 

Szeptember 6–12. | 16.30, 19.30 A sötét lovag – Felemelkedés; amerikai ak-
ciófilm | 16 | (Uránia-terem) | 17.00 Bikanyak; feliratos belga krimi | 16 | (Béke-te-
rem) | 19.45 Havanna, szeretlek!; feliratos, francia–spanyol film | 16 | (Béke-terem).

Art mozi, művészetek házA ››››››››››››››

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
A feláldozhatók 2. (MB premier) | 
16 | 11.30 (szo–v), 13.45, 16.00, 18.15, 
20.30 – 22.30 (p–szo)
Rómának szeretettel (F premier) | 
12 | 11.00 (szo–v), 13.15, 15.30, 17.45, 
20.00 – 22.15 (p–szo)
Ted (MB) | 16 | 11.15 (szo–v), 13.30, 
15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
Csingiling (MB digitális 3D) | KN | 10.00, 
12.00 (szo–v), 14.00, 16.15, 18.15
Az emlékmás (MB) | 16 | 10.30 (szo–v), 
15.15, 17.30, 19.45 – 22.00 (p–szo)
Marsupilami nyomában (MB) | 12 | 
10.15 (szo–v), 14.45
Amit még mindig tudni akarsz a 
szexről (MB) | 12 | 20.30
Apa ég! (MB) | 16 | 12.15 (szo–v), 
20.15 – 22.30 (p–szo)

A sötét lovag – Felemelkedés (MB) 
| 16 | 16.45, 20.00
Magic Mike (MB) | 16 | 13.00 (szo–v), 
22.30 (p–szo)
Abraham Lincoln, a vámpírvadász 
(MB digitális 3D) | 16 | 19.30 – 21.45 
(p–szo)
Jégkorszak 4. A vándorló kon-
tinens (MB digitális 3D) | 6 | 11.15 
(szo–v), 15.15, 17.15
Jégkorszak 4. A vándorló konti-
nens (MB) | 6 | 13.15
Merida, a bátor (MB) | 6 | 12.30 
(szo–v)
Merida, a bátor (MB digitális 3D) | 6 | 
10.30 (szo–v), 14.30, 16.30, 18.30
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül,. A 13 óra előtti kezdési időpontok 
csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak pén-
tekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – aug. 30. – szept. 6. ››››››››››

» Szeptember 1-jén, szombaton, délelőtt 10 órakor a mindszenti templomban lesz 
a miskolci hitoktatók tanévkezdő szentmiséje.

» Az új tanévtől két miskolci általános iskola került az Egri Főegyházmegye fenntartásába. 
A hejőcsabai Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola évnyitóját szeptember 1-jén, szombaton fél 
12 órakor, míg a Diósgyőri Szent Ferenc (volt Móra) Katolikus Általános Iskola évnyitóját 2-án, va-
sárnap délután 5 órától tartják. Mindkét helyen részt vesz az ünnepségen Ternyák Csaba egri érsek.

» A diósgyőri plébániatemplom Mária neve búcsúját szeptember 9-én, vasárnap 
tartják. Az ünnepi szentmisét Juhász Ferenc kanonok, gyöngyösi plébános mutatja be. Előtte há-
romnapos lelkigyakorlatot tartanak csütörtöktől szombatig, az este fél 7-kor kezdődő szentmisé-
ken Kuklay Antal kanonok, ny. plébános mond szentbeszédet.

hArAng-hírek ››››››››››››››››››››››››

Tisza Tibi, a DVTK játékosa is minket választott

Sziasztok!
Decemberben tudtuk meg, 
hogy kisbabánk lesz... Már akkor 
fontolóra vettük, hogy milyen 
dolgokra lesz szükségünk Borisz 
születése után. Olyan helyet ke-
restünk, ahol mindent egyszerre 
be tudunk szerezni. Mivel mind-
ketten debreceniek vagyunk, így 

nem volt elképzelésünk, hogy 
Miskolcon hova érdemes men-
ni... Egy hazautazás alkalmá-
val az autóból kiszúrtuk a Tégel 
Babaszakáruházat, ahová ez-
után ellátogattunk. Elégedettsé-
günket nyugtázza, hogy azóta is 
visszatérő vásárlók vagyunk.

Tisza Tibor és családja

TÉGEL Babaszakáruház Miskolc, József Attila u. 25–27.  
Nyitva: hétfőtől szombatig 10–18 óráig.  

Tel.: (46) 344-700. www.tegel.hu

A legkisebbeknek a legjobbat!

Szeptemberi színházműsor
Szeptember 2. | vaSárnap | CS | 

19.30 MI ÉS MISKOLC / Szünnap ünnep
Szeptember 7. | péntek | CS | 19.00 

MI ÉS MISKOLC / Sajtóbemutató
Szeptember 8. | Szombat | CS | 19.00 

MI ÉS MISKOLC / Bemutató előadás
Szeptember 15.  | Szombat | K | 

19.00 ÉN ÉS A KISÖCSÉM / Bemutató 
(Arany, Ezüst) bérlet

Szeptember 16.  | vaSárnap | K | 
15.00 ÉN ÉS A KISÖCSÉM / Bérletszünet | 
CS | 19.00 MI ÉS MISKOLC / Bérletszünet

Szeptember 21.  | péntek | J | 19.00 
FELOLVASÓSZÍNHÁZ / Bérletszünet

Szeptember 22.  | Szombat | K | 
15.00 ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ / Be-
mutató előadás

Szeptember 23.  | vaSárnap | K | 
11.00 ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ / Bér-
letszünet | CS | 19.00 MI ÉS MISKOLC 
/ Bérletszünet

Szeptember 25.  | kedd | K | 18.00 
A MISKOLCI OPERABARÁTOK EGYE-
SÜLETÉNEK KONCERTJE / Bérletszünet

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – 
Kamaraszínház; J – Játékszín; CS – 
Csarnok

Csatlakozz Te is a több ezer elégedett Törzsvásárlónkhoz!
Kibővült gyermekbútor-osztályunk, babaáruházunk első emeletén 

Gyermekbútoraink többnyire minőségi magyar termékek, melyek 
megfelelnek az uniós normáknak! Ha ellátogatsz hozzánk, szebbnél 
szebben berendezett babaszobákkal találkozhatsz...

HIRDETÉS

Szünnap ünnep, színház – szeptem-
ber 2., vasárnap

Szeptember 15.

p. mobIL

a dIÓSgYőrI várban
Kapunyitás: 19.30. Info: www.adymuvhaz.hu

Jegyek elővételben az Adyban, a Diósgyőri várban,  
az Ifjúsági Házban és a Fehér Fotóban válthatók.
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Festéket, játékot kaptak
Gombos Edina műsorveze-

tő mint jótékonysági nagykö-
vet adta át szerdán egy festékgyár 

adományát a GYEK onko-
haematológiai osztályának, ahol 
egy korábban ott ápolt, gyógyult 
kisfiú édesapja festi majd le a fa-
lakat. A Poli-Farbe adománya a 
Kosztyu Ádám Alapítvány köz-

reműködésével jutott el a me-
gyei kórházba. Ugyanaznap adta 

át Bibliák István autóversenyző 
társával az egy héttel ezelőtt kez-

deményezett adománygyűjtés 
eredményét, több zsák játékot a 

GYEK kis betegeinek. 
(fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Michael F. Holic: 
A nélkülözhetetlen D-vitamin
A helyes táplálkozás, a megfelelő 
mennyiségű mozgás mellett egyetlen 
dolgot mindenképpen meg kell még 
tenni Michael F. Holic szerint. Ez pe-
dig nem más, mint a D-vitaminbe-
vitel növelése. A világhírű kutató az 
ésszerű mértékű és védelem nélkü-
li napozás szószólója. Hangsúlyozza, 
szervezetünk megfelelő D-vitamin-
szintje nem csupán azért fontos, hogy 
a csontjaink erősek maradjanak, de 
számos krónikus betegséget – szívbe-

tegség, rák, magas vérnyomás, cukorbetegség, szélütés, depresszió és 
elhízás – is meg lehet előzni vele.

Leiner Laura: 
A Szent Johanna gimi – Útvesztő
Újabb történet a Szent Johanna 
gimiből. Szeptember 1-jén a főhő-
sök már végzősként kezdik a tanévet. 
Irigylésre méltó, vagy talán mégsem. 
Egy biztos, a legzsúfoltabb, legese-
ménydúsabb év elé néznek. Szalagava-
tó, végzős bulik, utolsó közös szilvesz-
ter, érettségi, felkészülés, továbbtanulás 
– csupán néhány teendő az utolsó év-
ben. A B-s osztály pedig nem átlagos 
társaság. Elkövetnek mindent, hogy ne 
csupán nekik, hanem az iskola összes 
tanulójának, tanárának felejthetetlen legyen a tanév.

GéniuSz KönyváruHáz
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

A sötét lovag – 
Felemelkedés
A sötét lovag legyőzte az ör-
dögi Jokert, majd önkéntes 
száműzetésbe vonult. Nyolc 
évvel később egy terrorista, 
Bane érkezik Gotham váro-
sába, aki végsőkig próbára te-
szi a rendőrség s a lakók erejét. 
Batmannek tehát újra maszk-
kal kell eltakarnia arcát, hogy 
felvegye a harcot egy olyan el-
lenfél ellen, amelynek képessé-
gei még fénykorában is komoly kihívás elé állították volna.

amerikai akciófilm, korhatár 16 év
Művészetek Háza, uránia-terem; szeptember 6–12., 16.30, 19.30 

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Akkor és most… Az 1912-ben Budapesten nyomtatott képes-
lap a város fő közlekedési útjának metszéspontjában Megay Róbert 
híres cukrászdáját láttatja. Vele szemben az út túlsó oldalán a kéteme-
letes Három Rózsa szálloda és kávéház áll. A „Megay-sarok” folytatá-
sában egy szesznagykereskedő hasonlóan egyemeletes háza ugyan-
úgy leszűkítette a Szemere utcát, mint amilyen keskeny a Kazinczy. 
A Megay cukrászdának nyugatról egy fűszerkereskedő kétemeletes 
lakó- és üzletháza „támaszkodik”, amelyet világháborús sérülése mi-
att 1945-ben lebontottak. A sérült tetőszerkezetű cukrászdát 1955-re, 
az út túlsó oldalán a Győri-házat 1965-re „tüntették” el. A jelenlegi 
Szinva-híd korlátja mindkét oldalon az egykori lakóházak helyére ke-
rült. A Megay-cukrászda melletti, 40-es házszámot viselő műemlék 
épület Szemere utcai homlokzatát 1955-ben alakították ki.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

79 éve, 1933. augusztus 27-
én rendezte meg a Miskol-
ci Polgári Lövész Egyesület 
az első miskolci íjászversenyt. 
Hazai és külhoni egyesülete-
ket is meghívtak, a résztve-
vők a Sajó-parton kialakított 
sporttelepen mérték össze tu-
dásukat.

99 éve, 1913. augusztus 30-
án látott napvilágot a Diós-
győri Újság első száma. A te-
lepülés múltjával, aktuális 
feladataival foglalkozó újság 
hetente egy alkalommal jelent 
meg, s 1920-ban szűnt meg. 
Szerkesztője és kiadója Mis-
kolcon volt.

134 éve, 1878. augusztus 
31-ére virradóra szenvedte el 
Miskolc addigi történetének 
legpusztítóbb árvizét, amely-
ben 260 ember halt meg, 698 
ház dőlt romba. Az újjáépí-
tés során elrendelték a Szinva 
nyolc malmának lebontását, s 
az első városrendezési terv el-
készítését.

Hétforduló ›››››

Névadó – Mokry-Mészáros Dezső
A Tatárdombon, a Szerve-
zet utcából nyíló, korábban 
Kohász útnak nevezett 
(most névtelen) erdei 
útba torkolló északnyu-
gat–délkelet irányú ut-
cánk. Nevét 1992-ben új 
elnevezésként, névváltoz-
tatás eredményeként kapta.

A névadó Sajóecsegen szüle-
tett, Miskolcon járt gimnáziumba, 
Nagyrőcén érettségizett. Debrecen-
ben és Magyaróváron gazdatisz-
ti oklevelet szerzett, majd 1905-től 
Muhi pusztán dolgozott. Hánya-
tott élete – amely során a fél vilá-
got bejárta –, „naiv festőként”, fes-

tőművészként ért véget. Első 
kiállítása 1910-ben nyílt 

meg Budapesten, halá-
la után pedig a Herman 
Ottó Múzeum mutatta 
be művészeti hagyatékát 
1976-ban. Életének egy 

szakaszát – 1918–1948 kö-
zött – Budapesten töltötte, 

ezt követően települt haza vég-
leg Miskolcra, látásának megrom-
lása miatt 1960-tól már nem tudott 
alkotni. (1881–1970 között élt, éle-
te utolsó évtizedében napi gondok-
kal küszködve. A Deszkatemetőben 
nyugszik, hagyatéka a Herman Ottó 
Múzeumba került.)                           D. I.

Bizalom és varázslatos világ
A jó színházhoz nemcsak 
a színpadon kell csapat-
munka. Egy-egy előadás 
sikerét számtalan, apró-
nak tűnő, ám a teljesség-
hez hozzátartozó munka 
biztosítja – ilyen a nézőtéri 
dolgozóké is.

Ruczek Jenőné 1985 óta tagja a 
nagy színházi családnak, a nagy 
gépezetnek. Mint mondta, kez-
detben mellékállásban volt jelen 
a színházban, ám több éve már, 
hogy első számú munkája lett a 
nézők segítése.

– A 28. évadom kezdem a 
Miskolci Nemzeti Színházban. 
Amikor ide belépek, a gondok 
kint maradnak, ez egy varázsla-
tos, más világ. A ruhatárban, a 
nézőtéren dolgozom hosszú év-
tizedek óta. Sokszor fárasztó, ám 
a színházi miliő, a nézőkkel való 
kapcsolattartás kárpótol – me-
séli Ruczek Jenőné, akinek vé-
leményére olyan színészek is kí-
váncsiak voltak az évek során, 
mint Bakai László vagy Szervét 
Tibor.

Mint mondja, sokféle embert 
ismert már meg az eltelt évek 

alatt, az operafesztiválon például 
egy régi színházi bérletes házas-
pár megköszönte remek mun-
kájukat.

– A színházban minden-
kit megbecsülnek, legyen bár-
mi a dolga. Minden évben nagy 
öröm visszajönni. Az Úri murit 
nagyon várom a bemutatók kö-
zül. Filmen láttam, nagyon kí-
váncsi vagyok a rendezésre. Mi-
óta itt dolgozom, nem játszották 
még ezt a darabot. Az Én és a 
kisöcsémet már láttam, nekünk 
is be kellett öltözni a Nyári szín-
házi előadáson. (Képünk ebben 
a jelmezben készült – a szerk.) 
Nagyon jó volt, a közönségnek 
épp annyira tetszett, mint ne-
künk, illetve a direktornak – 
hangsúlyozza.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››
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sertésmáj marhalábszár
csont nélkül

miskolc.auchan.hu 2012. szeptember 1. – szeptember  15.

299 Ft/kg 1599 Ft/kg

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Jogi szakértőnk, 
dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››››››››››››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Fel-
nőtt háziorvosi ügyelet: MI-
SeK (Csabai kapu 9–11.): 46/560-
080; MISeK Diósgyőr (Kórház 
u. 1.): 46/531-799; Fogorvo-
si ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 
46/555-666/1270; Gyer mek 
háziorvosi ügyelet (GYeK – 
Szent péteri kapu 76.): 46/412-
572. Lelkisegély 116-123. 
áldozatsegítő vonal: 80/225-
225. MiHŐ műszaki ügyelet: 
46/379-360. MivÍz közpon-
ti ügyelet: 46/519-339. éMáSz-
hibabejelentés: 40/42-43-44. 
Közterület-felügyelet: 46/502-
579. in Memoriam Temetke-
zés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. ál-
lategészségügyi Telep (kóbor, 
elhullott állatok bejelentése): 
46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››
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